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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

ปรัชญา : ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา

วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการ

และบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา

พันธกิจ : 
๑. แสวงหา คดัเลอืก ภาพยนตร์ สือ่โสตทศัน์และสิง่เกีย่วเนือ่ง เพือ่

เกบ็รกัษาเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา และ มรดกศลิปวฒันธรรมของชาติ

๒. วจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูต่้าง ๆ  ด้านภาพยนตร์ สือ่โสตทัศน์และ

สิ่งเกี่ยวเนื่อง

๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร ่

ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และส่ิง 

เกี่ยวเนื่อง

ปณธิาน : จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกดิการใช้ประโยชน์สูงสดุ 

จากภาพยนตร์

หลังจากจดหมายข่าวฯ ฉบับที่ผ่านมา ได้เผยแพร่เรื่องราวการตามหาและ 

บูรณะภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เรื่อง สันติ-วีณา ไปแล้วนั้น มาในฉบับนี้ ก็ได้ 

บอกเล่าถึงบรรยากาศเมื่อครั้งที่ทีมงานจากหอภาพยนตร์และตัวแทนครอบครัว 

ผู้สร้างภาพยนตร์ นำา สันติ-วีณา ไปฉาย เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙  

ประเทศฝร่ังเศส ในสาย Cannes Classics ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ 

ของวงการหนังไทย นอกจากนี้ยังได้นำาบทสัมภาษณ์คุณอนุฉัตร โตษยานนท์ 

นักแสดงผู้รับบทเป็นวีณาในวัยเด็ก มาให้ทุกท่านได้อ่านและรู้จัก โดยการได้พบ 

คุณอนุฉัตรนั้น เป็นผลจากการประกาศตามหานักแสดงเรื่องนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ข่าวคราวของ สันติ-วีณา นับเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก 

จากสาธารณชน สำาหรับหลายท่านที่ถามไถ่กันมาอย่างไม่ขาดสายถึงกำาหนดการ 

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 หอภาพยนตร์จะนำาภาพยนตร์คลาสสิกทั้งหมด ๗ เรื่องที่พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตร ณ โรงภาพยนตร ์

ชั้นหนึ่งทั่วกรุงเทพมหานครมาจัดฉายให้ชมกันอีกครั้ง โดยสำาหรับ สันติ-วีณา นั้น  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๔๙๗ ณ โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ ดังภาพประวัติศาสตร์ที่หอภาพยนตร์อัญเชิญมา

ขึ้นเป็นปกจดหมายข่าวฯ ฉบับนี้





กิจกรรมเดือนเมษายน กิจกรรมเดือนพฤษภาคม

กิจกรรม

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๙ เมษายน ฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง 

ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย

๒๑ เมษายน ฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง 

ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ 

กรุงเทพฯ 

๒๗ เมษายน ฉายภาพยนตร์เรือ่ง ลกูหนีท้เีดด็ ให้

แก่ กลุ่มวัยหวานวันวาน กรุงเทพฯ 

๒๘ เมษายน ฉายภาพยนตร์เรื่อง ท้าฟ้าลิขิต ให้

แก่ ชุมชุนหมู่บ้านร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๓ พฤษภาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง อาจารย์โกย ให้แก่ ชมรมผูส้งูอายโุรงพยาบาลห้วยพลู นครชยัศรี 

๑๓ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ง อาจารย์โกย ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายโุรงพยาบาลศาลายา นครปฐม 

๑๓ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 

๑๗ พฤษภาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง มนต์รกัลกูทุ่ง ให้แก่ ชมรมผูส้งูอาย ุรพ. สต. แหลมบวั นครชยัศรี 

๒๔ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนา- 

ภิเษก มหิดล

๒๕ พฤษภาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง มนต์รักลกูทุง่ ให้แก่ ชมรมผูส้งูอายเุทศบาลเมอืงไร่ขงิ สามพราน

๒๖ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โทน ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำาบลท่าตำาหนัก นครชัยศรี 

๓๑ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ทวิภพ ให้แก่ ชุมชุนหมู่บ้านร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ

๒

๓๐  เมษายน 
หอภาพยนตร ์จัดกิจกรรมภาพยนตร ์

สนทนา “เอนก นาวิกมูล กับเครื่องฉายแสง 

เล่นเงาแต่เก่าก่อน” โดยเชิญ เอนก นาวิกมูล มา 

ร่วมสนทนาและแสดงข้อมูลการค้นคว้าเครื่อง 

ฉายแสงเล่นเงา ให้กบัผูเ้ข้าร่วมงานได้เรยีนรูเ้รือ่ง 

ราวของสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์สมัยบรรพชน 

อย่างละเอยีดลกึซึง้ และชมการสาธติการเล่นฉาย 

แสงเล่นเงาด้วยเครือ่งฉายโบราณทีห่อภาพยนตร์ 

เก็บสะสมไว้ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

หน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

๒๖ เมษายน (เช้า) สภาวฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

(บ่าย) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพ

จิต และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

กรมสุขภาพจิต  

หน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๙ พฤษภาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๐ และ ๒๔ พฤษภาคม สถาบนักัลยาณ์ราชนครนิทร์ กรมสขุภาพจติ

๑๑ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๖ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

๓๑ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

๑๙ พฤษภาคม 
ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ได้รับการคัด

เลือกฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙ ประเทศฝรั่งเศส ในสาย 

Cannes Classics ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คัดเลือก

ภาพยนตร์คลาสสิกและภาพยนตร์ท่ีได้รับการ

บูรณะมาจัดฉาย โดยมี ก้อง ฤทธิ์ดี กรรมการ

บรหิารหอภาพยนตร์ และ ออกัส เปสตันย ีทายาท

ของ รัตน์ เปสตันยี ร่วมพูดถึงความเป็นมาของ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ ก่อนจัดฉายให้กับผู้ที่เข้ามาชม

ภาพยนตร์เรื่องนี้กว่า ๒๐๐ คน ณ โรงภาพยนตร์

บูเนล 

๒๒ พฤษภาคม 
สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร ์ได ้จัด

กิจกรรมชัน้คร ูครัง้ที ่๑๐ โดยเชญิ ยทุธนา มกุดา- 

สนิท ผู้กำากับที่คลุกคลีอยู่ในวงการภาพยนตร์ 

ไทยกว่า ๔๐ ปี มาบรรยายถึงประสบการณ์การ 

ทำางานและเบื้องหลังแนวคิดการทำางาน ณ ห้อง 

ออดิทอเรียม ช้ัน ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 

กรุงเทพมหานคร



กิจกรรมเดือนมิถุนายน

๓

๒๔ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรง- 

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์  

เรื่อง Invictus ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เล่าเรื่องราว

ของผู ้นำาผิวสี เนลสัน แมนเดลา (Nelson 

Mandela) ในโครงการภาพยนตร์กับผู้สูงอาย ุ

ครั้งที่ ๗ พร้อมเปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สนทนา 

ถึงประเด็นในภาพยนตร์กับศาสตรจารย์ ดร. 

พระคำาหมาย ธัมมสามิ คุณหญิงจำานงศรี หาญ- 

เจนลักษณ์ และ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไทย ณ  

อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๒๘ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก สุเชาว์ พงษ์วิไล ดารามากความสามารถที่ยืนหยัดในวงการ 

บันเทงิมายาวนาน เดนิทางมาร่วมประทับรอยพมิพ์มอื-เท้า เป็นดาวดวงที ่๑๖๖ บนลานดารา เพือ่เป็น 

อมตนุสรณ์ เริ่มงานด้วยการฉายภาพยนตร์ผลงานทางการแสดงเรื่องแรก เรื่อง สวัสดีคุณครู (๒๕๒๐)  

ก่อนจะร่วมบอกเล่าถงึประสบการณ์การทำางานทีผ่่านมาในวงการภาพยนตร์ไทย ภายในโรงภาพยนตร์ 

ศรีศาลายา 

หน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 

๓ มิถุนายน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

๗ มถินุายน โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ (องค์การ

มหาชน)

๑๔ มิถุนายน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม

สุขภาพจิต

๔ มิถุนายน  
หอภาพยนตร ์ จัดกิจกรรมภาพยนตร ์ 

สนทนา ในหัวข้อ “ระหว่างสิทธิของปัจเจกชน 

กับหน้าที่พลเมือง” ได้รับเกียรติจาก ดร. เกษม  

เพ็ญภนินัท์ อาจารย์ภาควชิาปรชัญา คณะอกัษร- 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยาย 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชมถึงประเด็น 

ระหว่างสทิธิของปัจเจกชนกับหน้าทีพ่ลเมอืง จาก 

ภาพยนตร์หลากหลายเรื่องในมุมมองต่าง ๆ  หลัง 

การฉายภาพยนตร์เรื่อง พี่ชาย My Hero ณ โรง 

ภาพยนตร์ศรีศาลายา

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพ่ือผูสู้งอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๙ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โทน ให้แก่ 

ชมรมวัยทองแสนสุข กระทุ่มแบน

๑๐ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สงคราม

เพลง ให้แก่ ชมรมผูส้งูอายเุทศบาลนครอ้อมน้อย 

๑๖ มถินุายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง อนิทรทีอง 

ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพุทธมณฑล 

นครปฐม

๕ มิถุนายน 
หอภาพยนตร ์

ร ่ ว ม กั บ สำ า นั ก ง า น

อุทยานการเรียนรู้ (TK 

Park) จดัฉายภาพยนตร์ 

เรื่อง ช้างเพื่อนแก้ว ณ 

ห้องมนิเิธยีเตอร์อทุยาน 

การเรียนรู้ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ชลิดา เอื้อบำารุงจิต

THE  NITRATE  PICTURE  SHOW

เทศกาลหนังไนเตรท 

ฟิล์มไนเตรท ฟิล์มทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นฟิล์มอนัตรายเนือ่งจากคณุลกัษณะ 

ทีต่ดิไฟได้ เปลวไฟมคีวามร้อนสงู เมือ่ตดิไฟกจ็ะดบัยาก และเป็นต้นเหตุ 

ให้โรงภาพยนตร์ในยุคแรกเกิดไฟไหม้ สูญเสียชีวิตคนและทรัพย์สิน 

จำานวนมาก ทำาให้ต้องมีการออกกฎให้โรงภาพยนตร์จะต้องมีประกาศ 

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 เนื่องจากเมื่อฟิล์มเส่ือมสภาพจะติดไฟได้ใน 

อุณหภูมิที่ตำ่าเพียง ๔๙ องศาเซลเซียส คุณสมบัติจึงไม่ต่างจากวัตถ ุ

ระเบดิ หอภาพยนตร์หลายแห่งสร้างห้องเก็บเฉพาะสำาหรบัฟิล์มไนเตรท 

ทีไ่กลออกไปจากตวัเมอืง โอกาสของการชมฟิล์มทีเ่ป็นไนเตรทจงึเป็นไป 

ได้ยากขึ้น ความเลื่องลือเรื่องคุณลักษณะของฟิล์มไนเตรทว่ามีความ 

สวยงามที่แตกต่างจากฟิล์มอะซิเตท กลายเป็นตำานานที่เล่าขานกัน 

สืบมา โดยที่น้อยคนจะมีโอกาสได้เห็นกับตาตัวเอง 

George Eastman Museum หรอืแต่เดมิชือ่ว่า George Eastman  

House ก่อตั้งในปี ๒๔๙๐ เป็นหอภาพยนตร์ชั้นนำาแห่งหนึ่งของ 

โลกในการอนุรักษ์ฟิล์มต้ังแต่ยุคแรกเริ่ม มีฟิล์มอยู่ ๒๘,๐๐๐ เร่ือง ใน 

คอลเลคชัน่ของ George Eastman Museum มฟิีล์มไนเตรทเป็นจำานวน 

มาก ในปี ๒๕๓๙ ได้ตั้งโรงเรียนสอนการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ซึ่งได้ผลิต 

นักอนุรักษ์ภาพยนตร์กว่า ๒๐๐ คน ทำางานอยู่ในหอภาพยนตร์ใน 

ประเทศต่าง ๆ กว่า ๓๘ ประเทศ และนักเรียนเหล่านี้ก็ล้วนมีประสบ- 

การณ์ในการฝึกอนุรักษ์ฟิล์มไนเตรทที่อยู่ในคอลเลคชั่นของ 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 Museum๔



การทำาสำาเนาฟิล์ม และในปัจจุบันก็อาจจะสแกนด้วยความละเอียดสูง 

เป็นไฟล์ดิจิทัล และจัดเก็บในที่เก็บที่มีความคงทนถาวร 

เทศกาลนี้ เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นครั้งแรก โดยเขียนถาม 

ไปยังหอภาพยนตร์ต่าง ๆ ว่ามีภาพยนตร์เรื่องใดท่ีมีปริ๊นท์เป็นฟิล์ม 

ไนเตรท และสามารถนำาออกฉายได้ ให้ส่งรายชื่อมาให้ผู้จัดงานคัด 

เลือก เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกฟิล์มที่จะฉาย นอกจากจะเป็นเรื่อง 

ความสมบูรณ์ของฟิล์มปริ๊นท์ที่มีรอยขีดข่วนน้อย ยังคำานึงถึงเรื่อง 

ความหดของฟิล์มด้วย เนือ่งจากเมือ่ฟิล์มเก่าจะเกดิการหดตวั และหาก 

ความหดของฟิล์มเกินกว่า ๒ เปอร์เซ็นต์ จะไม่สามารถวิ่งผ่านเครื่อง 

ฉายได้ เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดกับฟิล ์มในระหว่างฉาย  

ภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ผ่านการคัดเลือกด้วยเหตุผลนี้ รายละเอียด 

อย่างหนึ่งในสูจิบัตร คือการบอกว่าฟิล์มแต่ละเรื่องที่จะฉายมีความ 

หดกี่เปอร์เซ็นต์

เทศกาลในปีนี้จัดขึ้น ๓ วันในระหว่าง ๒๙ เมษายน ถึง 

๑ พฤษภาคม ซึ่งในปีนี้ก็มีภาพยนตร์หลากหลาย ทั้งสั้นและยาวมา 

จากหอภาพยนตร์ต่าง ๆ ตัวอย่างบางส่วนที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่  

Enamorada (๒๔๙๘) หนงัแนวตะวนัตกทีเ่ตม็ไปด้วยความสนกุสนาน 

รวมทั้งความงดงามของใบหน้า มาเรีย เฟลิกซ์ ฟิล์มนี้มาจาก Univer-

sidad 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 ก่อนถูกเอาไปทำาลาย เป็นหนังที่

นำาแสดงโดย รชิาร์ด แอทเทนเบอโร ต่อมากลายเป็นผู้กำากบัหนงัรางวลั

ออสการ์ อย่าง Gandhi 

Blithe Spirit (๒๔๘๘) เป็นหนังเทคนิคคัลเลอร์ที่สีสันสดสวย 

ฟิล์มชุดนี้เป็นฟิล์มส่วนตัวของ มาร์ติน สกอร์เซซี ที่เก็บไว้ที่ Museum 

of Modern Art และเป็นภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัรางวัลออสการ์เทคนคิภาพ

พิเศษอีกด้วย

ป ิดท ้ายเทศกาล

ด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า 

Blind Date with Nitrate 

คือไม่ได้บอกชื่อฟิล์ม 

มาก ่อน ด ้ วย เรื่ อ ง 

Ramona (๒๔๗๑) 

จาก Gosfilmofond 

หรือหอภาพยนตร์

แห่งชาตริสัเซีย เป็นหนังเงยีบทีฟิ่ล์มสมบรูณ์มาก 

มีการระบายสีที่เรียกว่า tint และ tone อย่างสวยงาม ถือเป็นบุญตา

ของทุกคนที่เข้าชม  

การฉายในครั้งนี้ฉายด้วยเครื่อง Century ซึ่งติดต้ังในโรง

ภาพยนตร์ Dryden ของ George Eastman Museum มาตั้งแต่เปิด

ในปี ๒๔๙๔ ซึ่งเป็นเครื่องฉายที่การร้อยฟิล์มเข้าไปในเครื่องเป็น 

ระบบปิด มีลูกยางที่สามารถกันไม่ให้ไฟลาม และมีใบมีดสำาหรับตัด 

ฟิล์มเมื่อเกิดกรณีไฟไหม้ แต่ละรอบจะมีการประกาศชื่อทีมฉายเพื่อ 

เป็นการให้เกียรติด้วย นอกจากนี ้ในแต่ละรอบจะมกีารสาธิตเรือ่งประตู 

ทางออกฉุกเฉินและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ โดยเลียนแบบการสาธิตบน

เครื่องบิน ซึ่งเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้ชมอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์เก่ียวกับฟิล์ม 

ไนเตรท ได้แก่ การพาไปชมห้องเกบ็ฟิล์มไนเตรท การเอาฟิล์มไนเตรท 

มาวางบนโต๊ะตรวจและให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสสัมผัสด้วยมือ และดู 

ด้วยตา นอกจากนี้ยังมีเวิร์กชอปเรื่องการผลิตฟิล์มไนไตรทด้วยตนเอง  

สาธิตการผสมสารเคมีที่ทำาให้กลายเป็นฟิล์ม ทำาให้เป็นแผ่นและเจาะ 

รูหนามเตย ซึ่งทำาให้โอกาสที่จะผลิตฟิล์มเพื่อใช้มีความเป็นไปได้ใน 

อีกระดับหนึ่ง 

The Nitrate Picture Show นี้ ทำาให้ตระหนักว่าหากเราอดทน

รอคอย วันหนึ่ง เราจะมีโอกาสที่จะได้ชมภาพยนตร์เก่าอันทรงคุณค่า

อีกมากมาย

Blithe Spirit Laura

๕



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙
ภาคภูมิ ธรรมศรี และ สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

Cannes Classics คืออะไร 

เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ได้แบ่งสายการจัดฉายภาพยนตร์ทั้งหมด ๘ สาย ดังนี้

Competition หรอื สายประกวด ถอืเป็นสายการฉายหลกัของเทศกาล โดยมีรางวลัปาล์ม 

ทองคำา (Palme d’Or) เป็นรางวัลสูงสุด ซ่ึงภาพยนตร์ไทยเรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ (Uncle 

Boonmee Who Can Recall His Past Lives) ของ อภิชาตพิงศ์ วีระเศรษฐกลุ เคยไดร้ับรางวัล 

นี้เมื่อปี ๒๕๕๓ และนอกจากนี้ สัตว์ประหลาด (Tropical Malady) ของอภิชาติพงศ์ ก็ได้รับ 

รางวัล Jury Prize ในสายนี้ เม่ือปี ๒๕๔๗ อภิชาติพงศ์ถือเป็นผู้กำากับภาพยนตร์ชาวไทย 

ท่านเดียว ที่ผลงานภาพยนตร์ของเขาได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสายประกวดของเทศกาลนี้

Un Certain Regard ถือเป็นสายประกวดรอง ที่เน้นภาพยนตร์ที่มีรูปแบบ แนวทาง และ 

ความสร้างสรรค์เฉพาะตัว ในอดีตเคยมีภาพยนตร์ฝีมือผู้กำากับไทยได้รับเลือกให้ฉายในสายนี ้

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 ส่วนใหญ ่

ภาพยนตร์ท่ีจะถูกฉายในสายนี้มักเป็นผลงานภาพยนตร์ของผู้กำากับหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง 

อย่างสูงมาก แล้วมาเปิดฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาล อย่างเช่นในปีนี้ มีภาพยนตร์เรื่อง 

Café Society ผลงานของผู้กำากับ Woody Allen ซึ่งเป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาล ผลงานเรื่อง

ล่าสุดของ Steven Spielberg เรื่อง The BFG ผลงานการกำากับของ Jodie Foster เร่ือง 

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 เป็นสายพิเศษที่ฉายภาพยนตร์ที่ถูกคัดเลือกด้วยประเด็นที่กำาลัง

เป็นที่สนใจ ตัวอย่างภาพยนตร์ที่ได้ฉายในปีนี้ เช่น เรื่อง Exile ผลงานของ Rithy Panh สารคดี

เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ส�าคัญ

แห่งหนึ่งของโลก เป็นเทศกาลที่ถูก

จับตามองโดยคนในวงการภาพยนตร์ 

สื่อมวลชน และนักดูหนังทั่วโลก

ความส�าคัญของเทศกาลนี้ยังรวมไปถึง

การเป็นตลาดซื้อขายหนังที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก ผู้ท�าธุรกิจซื้อขายภาพยนตร์ล้วน

จะต้องเข้าร่วมตลาดซื้อขายหนัง

ในเทศกาลนี้ โดยปีนี้ถือเป็นครั้งที่ ๖๙ 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑–๒๒ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นเกียรติอย่างสูงที่

ภาพยนตร์ไทยเรื่อง สันติ-วีณา

ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสาย

Cannes Classics ในงานปีนี้ นับเป็น

ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับเกียรตินี้ 

๖



เชิงทดลองที่เล่าเรื่องชายหนุ่มกัมพูชากับความหวังที่มีต่อสังคมที่ดีขึ้น 

Peshmerga สารคดีที่พาผู้ชมไปสู่สงครามความขัดแย้งที่มีผลไปทั่วโลก

ของกองกำาลังติดอาวุธอิสลาม  Hissein Habré, A Chadian Tragedy  

หนังที่เล่าเรื่องความพยายามของเหยื่อที่รวมพลังกันจนสามารถนำาตัว  

Hissein Habré ผูน้ำาเผดจ็การของสาธารณรฐัชาดมารบัโทษในข้อหาข่มขนื  

ค้าทาส และสังหารประชาชนมากกว่าสี่หมื่นคน เป็นต้น 

Cinéfondation เป็นสายประกวดภาพยนตร์สัน้ของนกัศกึษาระดบั 

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

จะเป็นภาพยนตร์เก่าท่ีมชีือ่เสยีง และเหมาะสำาหรบัการชมในลกัษณะกลาง

แปลง อย่างเช่นในปีนี้มีการฉายเรื่อง The Great Dictator ผลงานของ

ดาวตลก Charlie Chaplin หรือ Purple Rain ภาพยนตร์ผลงานการแสดง

ของนักร้องท่ีเรยีกตวัเองว่า Prince ผูซ้ึง่เพิง่ล่วงลบัเมือ่ต้นปีทีผ่่านมา เป็นต้น

Cannes Classics เป็นสายที่จะฉายภาพยนตร์เก่า ภาพยนตร์ที่ 

ได้รับการบูรณะ ภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ใน 

อดีตเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์จะมีการจัดฉายภาพยนตร์เก่าอยู่บ้าง  

โปรแกรมพิเศษอย่างโปรแกรมรำาลกึ (Retrospective) ผู้กำากบัหรอืนกัแสดง 

ต่าง ๆ จนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อมีการบูรณะภาพยนตร์ด้วย 

ระบบดิจิทัลมากขึ้น จึงทำาให้คานส์มีการแยกสายที่จะฉายภาพยนตร์เก่า 

ออกมาเป็นสาย Cannes Classics ในปีนี้มีภาพยนตร์เก่าที่ได้รับคัดเลือก 

ให้ฉายในสายนี้ทั้งสิ้น ๒๙ เรื่อง โดยมี สันติ- วีณา เป็นหนึ่งในนั้น 

 

บรรยากาศวันฉายสันติ-วีณา

ก่อนวันฉาย ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม มีการประชุมระหว่างทีมงานของ 

หอภาพยนตร์ฯ กับทมีงานเทศกาลฯ สาย Cannes Classics เพือ่เตรยีมความพร้อม 

ในวันฉาย โดยเฉพาะคิวการกล่าวแนะนำาภาพยนตร์ก่อนเริ่มฉาย นอกจากนี้ ทาง 

เทศกาลฯ ยังได้มอบประกาศนียบัตรที่ทางเทศกาลฯ ออกให้กับภาพยนตร์เรื่อง 

สันติ–วีณา ด้วย 

ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ถูกจัดให้ฉายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม 

เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ Buñuel ซึ่งเป็นโรงประจำาที่ฉายภาพยนตร์สาย 

Cannes Classics, Cinéfondation และ Short Films โดยในวนันัน้มผีูช้มประมาณ 

๒๐๐ คน รวมทัง้ตัวแทนทมีงานบริษัท L’Immagine Ritrovata ผู้ทีท่ำาหน้าท่ีบรูณะ

ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าร่วมชมกับผู้ชมครั้งแรก

ก่อนฉายภาพยนตร์ ก้อง ฤทธิ์ดี นักวิจารณ์ภาพยนตร์และกรรมการบริหาร

หอภาพยนตร์ ได้ให้เกียรติหอภาพยนตร์ขึ้นกล่าวแนะนำาบริบทประวัติศาสตร์

นอกจากภาพยนตร์ท่ีฉายในสายต่าง ๆ ของเทศกาลภาพยนตร์ 

เมอืงคานส์แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีการจัดฉายภาพยนตร์ของงาน  

Directors’ Fortnight และ Critics’ Week ทัง้สองงานถอืเป็นโปรแกรม 

คู่ขนานของเทศกาลฯ ถึงแม้ว่าหนังท่ีได้รับคัดเลือกทั้งสองงานจะไม่ได้ 

ถือเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฯ อย่างเป็นทางการ แต่ก็ไดร้ับการยอมรับ 

จากคนในวงการภาพยนตร์สูง และเป็นเสมือนพ้ืนที่ที่แสดงความ 

แตกต่างและหลากหลายของกระแสภาพยนตร์ศิลปะได้เป็นอย่างดี 

ในส่วนของตลาดซื้อขายภาพยนตร์ จะมีการจัดฉายภาพยนตร์ 

ต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วเมืองคานส์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจชมภาพยนตร์ก่อนที ่

จะตัดสินใจซื้อ

๗



ภาพยนตร์ไทยและความสำาคัญของภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา และการที่ 

ได้รับเกียรติเข้าฉายในเทศกาลฯ ครั้งนี้ และ ออกัส เปสตันยี ทายาท รัตน์ 

เปสตันยี ผู้ก่อตั้งหนุมานภาพยนตร์ บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ สันติ–วีณา ได้ 

เป็นตัวแทนของครอบครัวเปสตันยีกล่าวคำาขอบคุณ 

การจดัฉาย สนัต–ิวณีา ผ่านไปอย่างเรยีบร้อย คณุออกสั เปสตนัย ีได้

กล่าวกับทีมงานหอภาพยนตร์ว่า 

“ผมดีใจและภาคภูมิใจในภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ที่ได้รับเกียรติ

เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์และในฐานะตวัแทนครอบครัว เรา

ไม่เคยคดิว่าจะมโีอกาสได้ชมภาพยนตร์เรือ่งนีอ้กีแล้ว เนือ่งจากฟิล์มได้หาย

ไปนานกว่า ๖๐ ปี การที่ผมได้ชมภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ครั้งแรกพร้อม 

ๆ กับชาวต่างชาติคนอื่น ๆ ผมรู้สึกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสะท้อน

ถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และการด�าเนินชีวิตของคนไทยได้อย่าง

ชัดเจนมาก”

ถึงแม้ว่า หากจะเทียบกับสายอื่น ๆ สาย Cannes Classics อาจจะ 

ไม่ใช่สายหลักของเทศกาลฯ หรอืมผู้ีให้ความสนใจมากเท่ากับสายอืน่ ๆ  แต่ 

ปฏเิสธไม่ได้ว่า การทีเ่ทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์เลอืกฉาย สันติ-วณีา ถอื 

เป็นการเปิดตวั สนัต–ิวณีา ให้แก่ผูท้ีต่ดิตามข่าวสารงานเทศกาลภาพยนตร์

ทั่วโลก รวมไปถึงสูจิบัตรและภาพยนตร์ที่เลือกฉายของเทศกาลภาพยนตร์

เมืองคานส์ จะได้รับการสนใจจากเหล่าเทศกาลภาพยนตร์อื่น ๆ  ทั่วโลก ซึ่ง

ขณะนี ้ทางหอภาพยนตร์ได้รบัการติดต่อเพือ่ขอฉาย สันติ-วณีา จากเทศกาล 

ภาพยนตร์ทั้งจากอิตาลี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร โปแลนด์ และ 

สิงคโปร์

โดยหลงัจากนี ้ระหว่างวนัที ่๒๗ มถินุายน – ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

สันติ-วีณา ได้รับคัดเลือกให้ฉายในงาน Il Cinema Ritrovato ที่เมือง

โบโลญญา ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเทศกาลที่จะจัดฉายภาพยนตร์เก่า 

โดยเฉพาะ 

ก้อง ฤทธิ์ดี ได้กล่าวถึงความสำาคัญของการที่ สันติ-วีณา ได้ฉายใน

เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในคำาแนะนำาก่อนฉาย สันติ-วีณา ว่า

“๖๒ ปีก่อน สันติ-วีณา เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ชนะรางวัลระดับ 

นานาชาติ นั่นคือช่วงเวลาที่ไม่มีใครในโลกรู้จักหนังจากสยามประเทศ  

ดังน้ัน จึงเป็นวาระพิเศษส�าหรับหนังท่ีบูรณะเร่ืองน้ี ที่ได้ฉายรอบ 

ปฐมทัศน์ที่คานส์ในวันนี้ เพราะรัตน์ เปสตันยี ใช้ชีวิตทั้งชีวิตด้วยความ 

เชื่อมั่นและความพยายาม ที่จะท�าให้หนังไทยได้รับการยอมรับในระดับ 

นานาชาต ิ... Cannes Classics มกัจะถกูมองว่าเกีย่วข้องกับอดตี เพราะ 

การฉาย “หนังเก่า” และหนังที่สูญหาย แต่การจัดฉาย สันติ-วีณา อีก 

ครัง้ทีน่ี ่ท�าให้พวกเราเชือ่ว่าภาพยนตร์เก่าไม่ใช่เป็นแค่ซากของอดตี แต่ 

มันคือปัจจุบันและยังจะเป็นสมบัติที่อยู่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

การเดินพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

ในปีที่ผ่านมา ข่าวของนักแสดงสาวชาวไทย อารยา เอ ฮาร์เก็ต ได้รับ

เชิญจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางยี่ห้อหนึ่งเพ่ือไปเดินพรมแดงในงานเทศกาล

ภาพยนตร์เมืองคานส์ ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างสูง ซึ่งถึงแม้ว่า

ตลอดเทศกาลฯ จะมีการปูพรมแดงหน้าโรงภาพยนตร์ แต่การเดินพรมแดง

จริง ๆ  จะมีการเดินเฉพาะที่หน้าโรงภาพยนตร์ Grand Théâtre Lumière ซึ่ง

ถือเป็นโรงภาพยนตร์หลักของเทศกาลฯ โดยโรงนี้จะฉายเฉพาะหนังจากสาย 

Competition และ Out of Competition เท่านั้น และรอบที่จะมีการเดิน

พรมแดงจะเป็นรอบปฐมทศัน์อย่างเป็นทางการของภาพยนตร์ ซึง่จะเป็นรอบ

ตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มไปจนถึงรอบเที่ยงคืน โดยจะมีผู้กำากับ ผู้อำานวยการ

สร้าง และนักแสดงจะเดินพรมแดงเป็นกลุ่มสุดท้าย หลังจากที่ผู้ชมเข้าโรง

ภาพยนตร์ไปหมดแล้ว 

ในรอบดังกล่าว ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วไปที่จะเข้าชม จะต้องมีบัตรเข้าชม

เท่านัน้ และจะต้องแต่งกายในชดุทางการ ตามทีเ่ทศกาลฯ กำาหนด ได้แก่ ผู้ชาย

จะต้องใส่สทู ผกูหกูระต่าย และรองเท้าหนงั ในขณะทีผู่ห้ญงิจะต้องใส่ชดุราตรี

และรองเท้าส้นสงู โดยบตัรเข้าชมภาพยนตร์ในโรง Grand Théâtre Lumière 

ไม่สามารถหาซ้ือได้ แต่ผูท้ีต้่องการจะต้องเป็นผูท้ีล่งทะเบียนกบัเทศกาลฯ และ

มีบัตรลงทะเบียน (Badge) แล้วยื่นความจำานงขอบัตรเข้าชมในรอบที่ตัวเอง

ต้องการ ซึ่งทางเทศกาลฯ จะพิจารณาให้บัตรตามเกณฑ์ของเทศกาลฯ หรือ

ไม่ก็ต้องขอบัตรเข้าชมจากเจ้าของภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ หรือหากที่นั่งในโรง 

Grand Théâtre Lumière ไม่เต็ม ทางเทศกาลฯ ก็จะให้ผู้ที่มีบัตรลงทะเบียน

เข้าไปในโรงได้จนเต็ม

ส่วนรอบฉายอืน่ ๆ  ของโรง Grand Théâtre Lumière ทีไ่ม่ใช่ปฐมทศัน์

อย่างเป็นทางการ และรอบทีฉ่ายในโรงภาพยนตร์อืน่ ๆ  ผูช้มไม่จำาเป็นต้องแต่ง

ตัวเป็นทางการแต่อย่างใด ส่วนเรื่องบัตรเข้าชมก็มีลักษณะคล้ายกับข้างต้น 

กล่าวคือ ผู้ท่ีมีบัตรเข้าชมจะได้เข้าไปในโรงภาพยนตร์ก่อน แต่หากเป็นรอบ

ฉายในโรงภาพยนตร์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Grand Théâtre Lumière บัตรเข้าชมจะ

มาจากเจ้าของภาพยนตร์เพียงแหล่งเดียว ไม่สามารถยื่นความจำานงขอบัตร

จากทางเทศกาลฯ ได้ และเมื่อถึงเวลาที่กำาหนด ทางเทศกาลฯ ก็จะอนุญาต

ให้ผู้ที่มีบัตรลงทะเบียนที่เข้าแถวรออยู่เข้าโรงภาพยนตร์  

๘



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ผู้รับบท วีณา ในวัยเด็ก

สัมภาษณ์

อนุฉัตร โตษยานนท์ 
หลังจากหอภาพยนตร์ได้ออกข่าวการค้นพบภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา 

พร้อมทั้งตามหานักแสดงท่ียังคงมีชีวิตอยู่เม่ือต้นปีท่ีผ่านมา จนกระทั่งใน 
วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางหอภาพยนตร์ได้รับโทรศัพท์จากคุณ 
เฉิดโฉม ศรีวรรธนะ คิบรับ ว่ารู้จักคุณอนุฉัตร ผู้รับบทวีณาในตอนเด็ก และ 
คุณอนุฉัตรอนุญาตให้คุณเฉิดโฉมติดต่อมายังหอภาพยนตร์ จากการสอบถามจึงทราบว่า  
ขณะนั้นคุณอนุฉัตรก�ลังไปเยี่ยมหลานที่มาเลเซีย ซึ่งจะกลับประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคม 
ทางหอภาพยนตร์จึงขอนดัพบคณุอนฉุตัรต้นเดอืนมถินุายนเพือ่ขอสมัภาษณ์ โดยคณุอนฉัุตรได้ให้ความ
ร่วมมือในการสัมภาษณ์อย่างดี 

ช่วยเล่าประวัติคุณอนุฉัตรในวัยเด็กหน่อยครับ
ดิฉันมีพี่น้อง ๗ คน เป็นน้องคนสุดท้อง ทีแรกมีบ้านอยู่กรุงเทพฯ 

คุณพ่อ (ขุนบำาบัดอัศวพาธ (ฉัตร) โตษยานนท์) เป็นหมอ แต่พอคุณพ่อเสีย  

คุณแม่ (ฝน บุนนาค) ก็ย้ายไปอยู่กับคุณยายที่เพชรบุรี โดยเอาเรากับพี่สาว 

เรา ๑ คน ไปอยู่ด้วย ส่วนพี่ ๆ คนอื่น ๆ คุณแม่ก็ไปฝากให้อยู่ที่บ้านญาติ  

ดิฉันจึงไปอยู่เพชรบุรีตั้งแต่เด็ก เรียนหนังสือที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ แล้ว 

ก็มาต่อที่โรงเรียนประจำาจังหวัด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 

ไม่ทราบว่าไปเล่น สันติ–วีณา ได้อย่างไรครับ 
ตอนนั้นกองถ่ายเขามาเลือกเด็กแถวที่เขาหลวง จ. เพชรบุรี เราก็ปั่น 

จักรยานไปกับพี่เลี้ยงเรา ไปมุงดูด้วย เราก็ยืนอยู่หน้าเลย ตอนนั้นเขาเลือก  

๒-๓ คน แล้วไงก็ไม่รู้ คุณรัตน์ และ ครูมารุต เขาเห็นเรา เขาก็ถามว่าสนใจ 

ไหม เราก็อาย เขาก็ไปขอจากที่บ้าน นึกอย่างไรไม่รู้ เราก็ไปแคสติ้งกับเขา  

เขาใช้บทจริง ๆ ฉากบนเกวียน มาใช้ทดสอบการแสดงเราด้วยค่ะ สุดท้าย 

เขาก็เลือกเรา เขาบอกเราว่า ถ้าเกิดวิไลวรรณเป็นนางเอก เขาไม่เอาเรา เขา 

จะเลือกอีกคนหนึ่ง 

แล้วคุณวีระชัย (สันติ ในวัยเด็ก) และ คุณดลพิบูลย ์
(ไกร ในวัยเด็ก) เป็นเด็กแถวนั้นด้วยหรือเปล่า

ทั้งสองท่าน ทางกองถ่ายเขาแคสต์มาจากกรุงเทพฯ ค่ะ

ช่วยเล่าเรื่องในกองถ่ายหน่อยครับ
ต้องออกตัวก่อนว่า จำาได้ค่อนข้างเลือนรางนะคะ ตอนนั้นจำาได้ว่า 

ถ่ายทำาในถำ้าเขาหลวง ซึ่งสวยมาก มีหินงอกหินย้อย มีพระรูปหลวงพ่อโต  

กองถ่ายก็เข้าไปถ่ายในถำ้าจริง ๆ ไม่ได้สร้างอะไรใหม่ แต่กองถ่ายปลูกบ้าน 

กองบรรณาธิการ

๙



ตัวละครขึ้นมาใหม่ โดยของวีณาซึ่งจะเล็ก ๆ หน่อย ของไกรจะบ้านใหญ่ 

หน่อย และของสันติจะเป็นกระต๊อบเล็ก ๆ  จำาได้ว่ากล้องที่ถ่ายทำาใหญ่มาก  

ก่อนถ่ายทำาครูมารุตจะให้บทมาให้เราซ้อม เราก็ต้องท่องบท พอจะถ่ายจะ 

มกีารวดัเทประยะทีต่รงจดุทีเ่รายนืด้วย พอเขาเริม่ถ่าย ครมูารุตก็จะบอกบท 

เรา เราก็พูดตาม ซึ่งเป็นลักษณะการถ่ายตอนนั้น จำาได้ว่า ตอนถ่ายไม่ค่อย 

ให้คนมามุงนะคะ แต่ฉากในถำ้าจะมีคนเยอะแยะเลย เหมือนเขาถ่ายในงาน 

บุญประจำาปีของวัด  

ตอนแสดงรู้สึกยากไหมครับ
ก็ไม่ยากนะคะ ครูมารุตดีมาก สอนเราตลอด แต่ตอนนั้นเรามีพี่เลี้ยง 

ตามไป เพราะเราเด็ก ก็จะไม่ยอมเล่น ครูมารุตก็จะเอาใจเราน่าดู ตอนนั้น  

แม้ในบทจะต้องทะเลาะกบัไกรตลอด แต่ในกองจะสนทิกนั ส่วนคณุวรีะชยั 

เขาจะนิ่ง ๆ 

ได้ดูหนังตอนออกฉายหรือเปล่าครับ
ได้ดูค่ะ ตอนนั้นเผอิญได้เข้ามาเรียนในที่โรงเรียนสายปัญญาใน 

กรุงเทพฯ แล้ว ก็ได้มีโอกาสดูที่โรงภาพยนตร์แถวผ่านฟ้าฯ เขาก็ให้บัตรฟรี 

มา ตอนนั้นเราเรียนที่สายปัญญา ปรากฏว่าเด็กอื่น ๆ  ที่โรงเรียน ก็จะมามุง 

ดูเราในห้องและตอนเข้าแถว ว่าคนนี้ไงเล่นเป็นวีณา

ตอนเห็นตัวเองบนจอรู้สึกอย่างไรครับ
ก็ไม่รู้สึกอะไรเลย เราเป็นเด็ก ก็ไม่เขินไม่อายอะไร เมื่อสมัยตอนเด็ก  

เราจะเกเรมากเลย เราจะมีวีรกรรมเยอะ หนีโรงเรียน ปีนโบสถ์วัดข้าง 

โรงเรียน โดนครูตเียอะเลย แต่ตอนอยูก่รุงเทพฯ เคยมคีนมาขอลายเซน็บน 

ท้องถนนด้วยนะ 

เล่นหนังเรื่องเดียวหรือครับ
ค่ะ เล่นเรื่องเดียว คุณวีระชัยก็เล่นเรื่องเดียว พอเล่นเสร็จก็ไปเรียน 

ต่อไฮสคูลที่ต่างประเทศ ไปจบตรี-โทจากเมืองนอก ส่วนคุณดลพิบูลย์ก็ 

ไม่ได้เล่นอะไรอีก

ในเครดิตหนังจะไม่ได้ลงนามสกุลคุณอนุฉัตร
ค่ะ ตอนนั้นคุณแม่ไม่ยอมให้บอกค่ะ จริง ๆ ตอนโต ก็มีคนจะมาขอ 

ให้ไปเล่นหนังอีก เพราะเขาเห็นว่าเราเล่นสันติ-วีณา ตอนนั้นเรากำาลังจะ 

เอนทรานซ์ คุณแม่ก็ไม่ให้ เราก็อยากจะเอาดีทางเรื่องเรียน ไปเอาดีทาง 

ราชการ ซึ่งตอนนั้นเราก็เข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ชีวิตของเราและ 

ครอบครวัเรากไ็ปทางราชการกนัหมด ซึง่เรากเ็ข้าทำางานทีส่ำานกังบประมาณ 

ทราบข่าวการตามหาคุณอนุฉัตรได้อย่างไรครับ 
ทราบจากการชมรายการ เดินหน้าประเทศไทย ตอนนั้นเขาพูดถึง 

หอภาพยนตร์ แล้วก็เห็นคุณโดม (โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์)  

พดูถงึหนงั สนัต-ิวณีา แล้วในภาพกเ็ป็นวณีาตอนเดก็ เราเหน็แล้วกต็กใจว่า 

นั่นคือเรานี่หว่า แต่มีอยู ่นิดเดียว เราก็ลองค้นหาหอภาพยนตร์อยู ่ใน 

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
ก็ไม่นึกไม่ฝันนะคะ ที่บ้านก็ไม่มีใครคิดว่าจะมีการพบ เหมือนหนัง 

เรื่องนี้ฟื้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางหอภาพยนตร์ที่ช่วยกันตามหา 

หนังเร่ืองนี้จนพบ และจริง ๆ เราก็คงต้องขอบคุณทั้งคุณรัตน์ เปสตันยี 

ครูมารุต คุณ Robert G. North คุณอุไร ศิริสมบัติ คุณคุณาวุฒิ รวมทั้ง 

คณุปง คนเหล่านีเ้ป็นปชูนยีบคุคลจรงิ ๆ  ทีช่่วยกนัสร้างและผลกัดนัให้หนงั 

เรื่องนี้ประสบความสำาเร็จในต่างประเทศ ต้องขอคารวะทุกคนที่เก่ียวข้อง 

จริง ๆ ค่ะ 

๑๐



เมื่อนึกถึงบรรยากาศหน้าโรงหนัง
บางท่านอาจจะนึกถึงห้องขายตั๋ว 

ป๊อบคอร์น โปสเตอร์ คัทเอาท์หรือสแตนดี้
ฉายตัวอย่างภาพยนตร์ ฯลฯ

แต่หากใครเคยมีโอกาสได้ไปชมภาพยนตร์
ที่โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ 

ย่านสยามสแควร์ ไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์
สกาลาหรือว่าลิโด เชื่อว่าสิ่งที่เด่นสะดุดตา
จนเป็นที่จดจ�อย่างหนึ่ง ก็คือพนักงาน

หน้าโรงภาพยนตร์ในชุดสูทสีเหลือง
ที่ท�หน้าที่ตรวจตั๋วหน้าทางเข้าโรง

แนะน�ที่นั่ง รวมถึงน�ทางด้วยไฟฉายไปยัง
ที่นั่งเพื่อชมภาพยนตร์

ทีเ่กริน่มาทัง้หมดเพราะจดหมายข่าวฉบบันี ้พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทยอยากแนะนำา 

วัตถุจัดแสดงประเภทเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ใช่ชุดของตัวแสดงเอกจากภาพยนตร ์

เรื่องใด แต่เป็นวิชาชีพหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงหนัง และถือว่าเป็นจุดบรรจบระหว่าง 

ภาพยนตร์กับผู้ชม นั่นคือ ชุดพนักงานตรวจตั๋วจากโรงภาพยนตร์สกาลา โดยพิพิธภัณฑ์ 

ภาพยนตร์ไทยได้รับมอบเสื้อสูทเหลืองเด่นตัวนี้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา

ที่มาของเครื่องแบบพนักงานตรวจต๋ัวนี้ คุณนันทา ตันสัจจา ทายาทของ พิสิฐ 

ตันสัจจา ผู้ก่อตั้งโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์เล่าให้ฟังว่า หลังจากคุณพ่อประสบความ 

สำาเรจ็จากการสร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลมิไทยแล้ว กข็ยายกจิการมาสร้างโรงภาพยนตร์ 

ย่านสยามสแควร์ คือ โรงภาพยนตร์สยาม (พ.ศ. ๒๕๐๙) ลิโด (พ.ศ. ๒๕๑๑) และสกาลา  

(พ.ศ. ๒๕๑๒) ในชื่อเครือเอเพ็กซ์ แต่ต้องการเปลี่ยนเครื่องแบบของพนักงานตรวจตั๋วให้ 

แตกต่างจากที่ใช้ที่ศาลาเฉลิมไทย ซึ่งเป็นชุดสูทสีแดง กางเกงสีดำาแถบแดง จนเป็น 

เอกลักษณ์ประจำาโรง จงึเลือกใช้ชดุฟอร์มเป็นสูทสีเหลืองเพราะเป็นสีทีส่ดใสและโดดเด่น  

ออกแบบตัดเย็บรูปทรงตามสมัยนิยมในยุคนั้น และคงรูปแบบดั้งเดิมนี้มาตลอดต้ังแต่ 

เมื่อครั้งเริ่มเปิดโรงภาพยนตร์จนถึงปัจจุบัน

ทีมงานพิพิธภัณฑ์ได้นำาสูทสีเหลืองตัวนี้มาอนุรักษ์ตามขั้นตอนการอนุรักษ์วัตถ ุ

ประเภทเส้ือผ้า เพือ่จดัแสดงในพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย โดยจดัแสดงร่วมกับเส้ือเชิต้ขาว 

ผูกหูกระต่ายสีดำา กางเกงขายาวสีดำา และรองเท้าหนังดำา ให้ครบชุดตามต้นฉบับเครื่อง 

แบบของพนกังานตรวจตัว๋ อนัเป็นภาพจำาของแฟน ๆ  ขาประจำาโรงภาพยนตร์สกาลาและ 

ลโิด จดัแสดงอยูต่รงประตทูางเข้าโรงหนงัอลงัการ แวดล้อมด้วยโปสเตอร์ ใบปิด โชว์การ์ด  

และของที่ระลึกจากภาพยนตร์เร่ืองดังในอดีต เพื่อให้ได้บรรยากาศหน้าโรงภาพยนตร ์

หากท่านมาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ก็อย่าลืมยื่นต๋ัวให้พนักงานใหม่ของเรา 

ตรวจด้วย

มาร่วมสัมผัสบรรยากาศและเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ได้ที่พิพิธภัณฑ ์

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

เส้ือสทูสกาลา
สุธีร์ นำ้าสมบูรณ์

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๑๑



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ผมไม่รีรอที่จะตกปากรับคำา เมื่อคุณโดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์  

ได้ส่งสัญญาณมาว่าต้องการจะสร้างกลไกสำาหรับเครื่องคิเนโตสโคป แม้จะรู้ว่า 

เป็นงานท่ีหินอีกชิ้นหนึ่ง เนื่องจากต้นแบบดั้งเดิมของเครื่องนี้มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี  

แน่นอนการหาข้อมูลต่าง ๆ ก็คงจะยากลำาบาก เพราะว่าเครื่องคิเนโตสโคปสร้าง 

มาแล้วเป็นเวลานานมากนั่นเอง ถึงจะรู้ว่าเป็นงานท่ียาก แต่ด้วยความเป็นช่างที่ 

กระหายอยากจะรู้ถึงระบบการทำางานของเครื่อง รวมทั้งแนวคิดของช่างรุ่นก่อน  

ผมจึงไม่สามารถปฏิเสธความท้าทายในครั้งนี้ได้ เพราะว่าการที่จะจำาลองเครื่อง 

โบราณ เราจำาเป็นต้องมีมุมมองและวิธีคิดให้เหมือนกับช่างสมัยนั้นด้วย เพื่อให้เกิด 

ความผิดเพี้ยนน้อยที่สุด

หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจใน 

การจำาลองเครื่องซีเนมาโตกราฟของ 

พี่น้อง ออกุสต์ และ หลุยส์ ลูมิแอร์ ผม 

ก็มีโอกาสได้คุยนอกรอบกับคุณโดม 

เรื่อยมา ถึงความเป็นไปได้กับการที่จะ 

สร้างกลไกสำาหรับเครื่องคิเนโตสโคป   

ในรูปแบบท่ีให้การทำางานเหมือนกับ 

เคร่ืองดั้งเดิมมากที่สุด เดิมทีแล้ว ทาง 

หอภาพยนตร์ได ้มีการติดตั้งเครื่อง 

คิเนโตสโคปไว้ในห้องจัดแสดงคิเน- 

โตสโคป จำานวนทั้งหมด ๙ เครื่องด้วย 

กัน ซ่ึงแต่ละเครื่องจะใช้การมองผ่าน 

ช่องมองไปยังจอ LED ที่ฉายภาพยนตร์

จากเครื่องเล่นไฟล์ระบบ MP4 ที่ติดตั้ง 

แกะรอย คิเนโตสโคป
ศุภชัย วอทอง

หลังจากจดหมายข่าวฯ ฉบับที่ ๒๙ ได้ลงเรื่องราวของ ศุภชัย วอทอง หรือ ช่างเต๋อ ในฐานะช่างไทยผู้จ�าลองซีเนมาโตกราฟ 

(Cinematograph) ประดิษฐกรรมแห่งการก�าเนิดภาพยนตร์โลกไปแล้วนั้น มาฉบับน้ี ช่างเต๋อขอรับอาสาท�าหน้าที่เป็น

นักเขียนเสียเอง เพื่อมาบอกเล่าถึงเบื้องหลังของภารกิจอันท้าทายชิ้นล่าสุด นั่นคือการจ�าลองคิเนโตสโคป (Kinetoscope) 

ตู้เล่นภาพยนตร์แบบถ�้ามองที่คิดค้นโดย โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ซึ่งถือเป็นประดิษฐกรรมที่เก่าแก่

และใหญ่โตยิ่งกว่าซีเนมาโตกราฟของพี่น้องลูมิแอร์

ใว้ภายในเครื่อง จึงไม่อาจสัมผัสถึงอารมณ์ ภาพ และเสียงกลไกเบา ๆ  ขณะทำางาน 

ได้เหมือนเครื่องคิเนโตสโคปของจริง ในที่สุดก็เลยได้เกิดภารกิจนี้ขึ้น คือ แกะรอย

กลไกของเครื่องคิเนโตสโคป  

เครื่องคิเนโตสโคป เป็นผลงานการสร้างของนักประดิษฐ์เอกของโลกนามว่า  

โทมัส อัลวา เอดิสัน ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นคนที่คิดค้นสร้างหลอดไฟไส้คาร์บอน 

เป็นคนแรกของโลก ว่ากันว่าผลงานการคิดค้นประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ของเขามี 

มากกว่า ๑,๐๐๐ อย่าง ที่มีประโยชน์และใช้มาจนถึงปัจุบัน และเครื่องคิเนโตสโคป 

นี้ก็เช่นกัน

เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจสำาคัญครั้งนี้ คือการสร้างกลไกสำาหรับเคร่ือง 

คิเนโตสโคป แน่นอนเมื่อต้องจำาลองเคร่ืองจักรโบราณ โดยที่เงื่อนไขของภารกิจ 

ก็คือ ต้องให้เหมือนกับเครื่องต้นฉบับเดิมมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับข้อจำากัดของ 

ภารกิจ ผมก็ได้เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทำางานของเคร่ืองเพ่ิมเติม อันที่ 

จริงเครื่องคิเนโตสโคปนั้น ทางหอภาพยนตร์ได้มีการจำาลองต้นแบบมาก่อนหน้านี ้

สักประมาณ ๒-๓ ปีที่แล้ว แต่ทำาไว้เพียงตัวตู้ไม้ยังไม่มีอุปกรณ์ภายในเครื่อง 

การจำาลองเครื่องคิเนโตสโคปในครั้งนี้ ใช้เวลาค้นหาข้อมูลเกือบ ๓ ปี ข้อมูล 

จึงค่อนข้างจะเยอะ หลังจากที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่หามาได้แล้ว สิ่งที่ยาก 

ที่สุดในการจำาลองเครื่องคิเนโตสโคปก็คือ การหาขนาดของกลไกภายในเครื่อง ซึ่ง 

ไม่มีเลยในข้อมูลที่เราค้นหามาได้ จะมีก็แต่เพียงภาพถ่าย ก็อย่างที่กล่าวใว้ใน 

เบื้องต้นว่าทางหอภาพยนตร์ได้มีการจำาลองเครื่องคิเนโตสโคปมาแล้ว ๑ ตู้ ครั้งนี้ 

จึงง่ายเพราะมีตัวบอดี้เครื่องอยู่แล้ว เราก็เพียงแต่วางกลไกต่าง ๆ ให้อยู่ในเครื่อง 

ได้กพ็อ การกำาหนดขนาดของกลไกจงึไม่ยุง่ยากนกั และเพือ่ให้ง่ายต่อการสร้างกลไก 

ของเครื่องคิเนโตสโคป ผมได้วางแผนการทำางานออกเป็น ๓ ขั้นตอนด้วยกัน คือ  

ระบบแสง ระบบเลื่อนฟิล์ม และ ระบบส่งกำาลัง



๑. ระบบแสง
การทำางานของเคร่ืองคิเนโตสโคป ค่อนข้างจะ 

แตกต่างจากเครื่องฉายภาพยนตร์ทั่วไปอยู่พอสมควร คือ 

ถ้าเป็นเครื่องฉายภาพยนตร์ ฟิล์มจะหยุดนิ่งในตำาแหน่งที่ใบตัดแสงเปิด เพื่อให้ 

แสงผ่านฟิล์มฉายไปยังจอภาพยนตร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องคิเนโตสโคป ฟิล์ม 

จะหมนุตลอดเวลาโดยไม่หยดุเลย ซึง่การทีจ่ะทำาให้เกดิภาพเคลือ่นไหวได้ จำาเป็น 

ต้องทำาให้แสงไฟที่ส่องฟิล์มนั้นกะพริบ เพื่อให้เกิดเป็นภาพลวงตาดูเหมือนภาพ 

เคลื่อนไหวได้ เหมือนกับไฟตามเธคเมื่อเวลาเปิดก็จะลวงตาดูเหมือนว่าเรา 

หยุดนิ่ง แต่ก็ติดปัญหาว่าเราจะให้มันกะพริบก่ีครั้งดี ถึงตรงนี้ผมได้ไปขอคำา 

ปรึกษากับคุณโดมอีกครั้ง ก็ได้รับข้อมูลมาว่า ถ้าเป็นฟิล์มรุ่นเก่าเขาจะบันทึก 

ภาพด้วยอัตราความเร็ว ๑๖ เฟรม/วินาที แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะบันทึกภาพด้วย 

ความเร็ว ๒๔ เฟรม/วินาที ดังนั้น ผมจึงได้ตัดสินใจสร้างกลไกใบตัดแสง ให้ได้ 

แสงกะพริบด้วยอัตราความเร็วที่ ๒๔ เฟรม/วินาที และกำาหนดให้แสงเปิดใน 

ตำาแหน่งทีฟิ่ล์มตรงกบัช่องมองเสมอ เม่ือจัดวางระบบเรยีบร้อย ผมได้ออกแบบ 

เฟืองใบตดัแสงให้เป็นแบบเฟืองตวัหนอน ซึง่มคีณุสมบตัพิเิศษคอืสามารถเปลีย่น 

ทศิทางการหมนุของเพลาขบัจากแนวนอนมาเป็นแนวตัง้ได้ ถงึตรงน้ีงานจำาลอง 

กลไกของเครื่องคิเนโตสโคป ก็เริ่มมีเค้าโครงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับ

๒. ระบบการเล่ือนฟิล์ม 
การทำางานของเครือ่งคเินโตสโคปในส่วนนี ้จะใช้ 

ระบบเดินฟิล์มเป็นวงรอบ คอืฟิล์มจะต่อต้นม้วนกบัท้าย 

ม้วนเป็นวงกลมและขบัเคลือ่นโดยใช้เฟืองหนามเตยดงึฟิล์มให้เดนิวกวนไปตาม 

ลูกล้อฟิล์มซึ่งทำาจากไม้อยู่ ๒ ชุดบนล่าง จึงสามารถเก็บฟิล์มได้ยาวถึง ๓๘ ฟุต  

เลยทีเดียวครับ แล้วก็หมุนวนผ่านช่องมอง และเพื่อให้ง่ายในการคำานวณ 

เกี่ยวกับฟันเฟืองต่าง ๆ ในตัวเครื่อง  ผมได้กำาหนดให้การทำางานของใบตัดแสง 

และการเลื่อนของฟิล์ม ซึ่งมีส่วนสำาคัญมากในการจำาลองเครื่องคิเนโตสโคป 

ให้อยู่ในอัตราทดที่ ๑ : ๑๐ คือใบตัดแสงหมุน ๑๐ รอบ เฟืองหนามเตยที่ใช้ดึง 

ฟิล์มหมุน ๑ รอบ ดงันัน้ เฟืองหนามเตย ๑ รอบกำาหนดให้รองรบัฟิล์มได้จำานวน  

๑๐ เฟรมพอดี ฉะนัน้ การทีจ่ะทำาเฟืองหนามเตยทีม่ส่ีวนสำาคญัในการเลือ่นฟิล์ม  

จำาเป็นต้องคำานวนตัวเลขต่าง ๆ  อย่างแม่นยำาและผิดพลาดไม่ได้เลย ด้วยทีเ่คร่ือง 

คิเนโตสโคปใช้ฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๓๕ มม. ซ่ึงใน ๑ เฟรมจะมีขนาดความ 

กว้าง ๓๕ มม.ความยาว ๑๙ มม. และมช่ีองหนามเตยข้างละ ๔ ช่อง เมือ่ต้องการ 

ให้เฟืองหนามเตยหมุน ๑ รอบ ฟิล์มเลื่อนไป ๑๐ เฟรม เฟืองหนามเตยก็ต้องมี 

ฟันอยู่ที่ข้างละ ๔๐ ฟัน ด้วย เมื่อได้จำานวนฟันเฟืองเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอน 

การกำาหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองหนามเตยดึงฟิล์ม ซึ่งก็ได้ใช้หลักวิชา 

คณิตศาสตร์สมัยมธัยมตน้มาปัดฝุ่น หลังจากที่ร้างรามานาน มาชว่ยในการคำานวณ 

สูตรก็คือ

เส้นรอบวง = ๒ x พาย x r 

๑๙๐ = ๒ x ๓.๑๔ x r   

r = ๑๙๐ � (๒ x ๓.๑๔)

r  = ๓๐.๒๕

ดงัน้ัน เฟืองหนามเตยดงึฟิล์มจงึมขีนาดเส้นผ่านศนูย์กลางที ่๖๐.๕ มม. และ 

มีจำานวนฟันเฟืองที่ ๔๐ ฟัน

เมื่อคำานวณและได้ขนาดของชิ้นส่วนกลไกของเคร่ืองแล้ว ผมก็ได้ส่งให้ร้าน 

ที่รับทำาเฟือง แต่ก็ประสบปัญหาทำามาแล้วใช้ไม่ได้บ้าง ทำาแล้วไม่ได้ขนาดที ่

ต้องการบ้าง ด้วยความท่ีเป็นงานท่ีมคีวามละเอียดสงูจงึต้องหาร้านทำาอยู ่๓-๔ ร้าน 

กว่าจะสำาเร็จ ทำาให้ผมชื่นชมช่างเมื่อ ๑๐๐ กว่าปีที่แล้ว ช่างเก่งกาจเหลือเกินที ่

สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงได้ถึงขนาดนี้ 

๓. ระบบการส่งก�าลัง
ในส่วนนีด้เูหมอืนง่าย แต่กลบัสร้างปัญหาให้กบัผม 

อย่างเหนือความคาดหมาย เรามีข้อมลูจากภาพถ่ายมากมาย  

แต่ในส่วนนีก้ลบัมข้ีอมลูน้อยมาก จะเหน็กแ็ต่เพยีงมอเตอร์ซึง่วางอยูใ่นแนวตัง้ ซึง่ 

ขดักบักลไกของใบตดัแสงทีว่างอยูใ่นแนวนอน ถ้าเอาตามนีเ้ลยจำาเป็นต้องใช้เฟือง 

ตัวหนอนอีกชุดสำาหรับขับใบตัดแสง แต่ด้วยข้อจำากัดของเฟืองชนิดนี้ท่ีไม่อาจที ่

จะทดเฟืองในอัตรา ๑ : ๑ ได้ ฉะนั้น เพื่อให้ใบตัดแสงหมุนที่ ๒๔ รอบ/วินาที  

จำาเป็นต้องให้เฟืองตัวหนอนหมุนถึง ๗,๒๕๐ รอบ/นาที ซ่ึงถือว่าเร็วมากถึงกับ 

ทำาให้เกิดประกายไฟท่ีเฟืองเลยทีเดียว ผมหลงทางแล้วก็ใช้เวลากับกลไกใน 

ส่วนน้ีมากเลย ด้วยที่วางเง่ือนไขการจำาลองกลไกของเคร่ืองคิเนโตสโคปครั้งนี้ไว ้

ว่า ต้องให้เหมือนหรือใกล้เคียงกบัเคร่ืองต้นฉบบัมากทีส่ดุ จงึไม่สามารถสร้างกลไก 

ใหม่หรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนตำาแหน่งของมอเตอร์ใหม่เพ่ือที่จะได้ง่ายขึ้นต่อการ 

ทำางาน จนที่สุดผมค้นพบข้อมูลในส่วนนี้โดยบังเอิญ เป็นลูกเล่นของช่างสมัยก่อน 

ทีค่ดิระบบทีง่่าย ๆ แต่กใ็ช้งานได้ด ีคอืใช้สายพานเป็นแบบชนดิกลม แล้วก็ใช้มเูล่ย์ 

จำานวน ๒ ลูก ในการเปลี่ยนทิศทาง ผมได้แต่นั่งขำาตัวเองที่พยายามคาดเดาความ 

คิดของช่างครั้งอดีต สุดท้ายโดนสับขาหลอกด้วยกลไกที่เหนือความคาดหมาย 

ภารกิจแกะรอย คิเนโตสโคป คร้ังนี้ เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของ 

ผม ที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่นวัตกรรมกว่าศตวรรษที่แล้ว เพื่อเป็นแหล่ง 

เรียนรู้สำาหรับบุคคลทั่วไป ขอบคุณประดิษฐกรรมชิ้นนี้ที่เพิ่มมุมมองใหม่ ๆ  ให้กับ 

ผม ปัจจบุนัเคร่ืองคเินโตสโคปเคร่ืองนี ้ถือว่าเป็นเคร่ืองแรกของประเทศไทย และ 

ก็เป็นเคร่ืองเดียวท่ีใช้ระบบการทำางานที่ถอดแบบมาจากเคร่ืองต้นฉบับทุกอย่าง  

ขณะน้ีได้ติดตั้งและเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมที่ห้องจัดแสดงคิเนโตสโคป เมืองมายา 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.

๑๓



เนื่องด้วยในวันที่ ๑๖–๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ผ่านมาหอภาพยนตร์ได้จัดงาน

เทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่ ๓ ขึ้น
คอลัมน์แนะน�าหนังสือ

ในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
จึงขอถือโอกาสแนะน�าหนังสือภาษาอังกฤษ

ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เงียบที่มีให้บริการบางส่วน 
เผื่อใครที่ไปเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เงียบแล้ว

เกิดติดใจ อยากจะหาความรู้ในเรื่อง
ภาพยนตร์เงียบเพิ่มเติม

ก็สามารถมาใช้บริการได้ที่หอภาพยนตร์

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

100 Silent Films (๒๕๕๔) โดย Bryony Dixon ภัณฑารักษ์ที่รับผิดชอบ 

กรุสะสมภาพยนตร์เงียบของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ (British Film Institute)  

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงหนังสือที่แนะนำาภาพยนตร์เงียบจำานวน ๑๐๐ เรื่องจาก 

ทั่วโลกเท่านั้น แต่เนื้อหาการแนะนำาภาพยนตร์ทั้ง ๑๐๐ เรื่อง ยังบอกเล่าให้ผู้อ่าน 

ได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในยุคเริ่มต้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๙๕–๑๙๓๐  

การผสมผสานระหว่างงานศิลปะกับการพาณิชย์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับ 

เทคโนโลยีอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้ที่ติดใจภาพยนตร์เงียบ 

และอยากได้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เพิ่มเติม 

ภาพยนตร์ ๑๐๐ เรื่องที่ Bryony แนะนำานี้ 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) แต่ยังมีการแนะนำาภาพยนตร์เงียบที่สำาคัญแต ่

ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก อย่างงานของผู้กำากับสวีเดน Victor Sjöström เรื่อง The  

Phantom Carriage (๒๔๖๔) และ The Wind (๒๔๗๑) หรืองานที่มีลักษณะ 

ทดลองอย่างผลงานของผู้กำากับรัสเซีย Dziga Vertov เรื่อง Lenin Kino-Pravda 

No. 21 (๒๔๖๘) และ Man with a Movie Camera (๒๔๗๑) นอกจากนี ้ภาพยนตร์

ที่เคยฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบบางเรื่องก็ได้รับการแนะนำาในหนังสือ 

เล่มนี้ด้วย เช่น The Cabinet of Dr. Caligari (๒๔๖๒), The Lodger (๒๔๖๙) 

Blackmail (๒๔๗๒) 

สำาหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาภาพยนตร์เงียบในเชิงวิชาการ 

หนังสือ The Silent Films Reader (๒๕๔๗) โดย Lee 

Grieveson และ Peter Krämer เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ 

๑๔



วิชาการที่สำาคัญ ๆ โดยนักวิชาการ 

ด้านภาพยนตร์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างสูง 

ไม่ว่าจะเป็น Richard Abel ผู้ที่ศึกษา 

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในยุคเริ่มต้น  

David Bordwell และ Kristin Thompson สองผู้เขียนหนังสือ Film  

History : An Introduction ซึ่งเป็นเสมือนตำาราเรียนของผู ้ศึกษา 

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก และ Ben Brewster ผู้ศึกษาการเปลี่ยนสื่อ 

ละครเวทีมาสู่ภาพยนตร์ในยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์  

บทความที่ได้รับการรวบรวมในหนังสือเล่มน้ีจะครอบคลุมประเด็น 

สำาคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ของยุคเริ่มต้นภาพยนตร์ การสร้างสรรค ์

ภาพยนตร์ การเกดิขึน้ของเทคนคิภาพยนตร์ต่าง ๆ  รปูแบบและเนือ้หาของ 

ภาพยนตร์ การจัดฉายและจัดจำาหน่าย รวมไปถึงการศึกษากลุ่มผู ้ชม 

ภาพยนตร์เงียบ การศกึษาเชงิลกึผ่านผลงานภาพยนตร์เงียบและชวีประวติั 

ของผู้กำากับและนักแสดงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น เช่น Cecil B. DeMille, 

Sergei M. Eisenstein, D. W. Griffith, Buster Keaton, Charlie 

Chaplin และ Rudolph Valentino เป็นต้น บทความในเล่มนี้ไม่ได้จำากัด 

อยู่แค่ภาพยนตร์เงียบในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังรวมไปถึงภาพยนตร์ 

เงียบในฝรั่งเศส รัสเซีย และเยอรมนีอีกด้วย   

(Museum of Modern Art), กรุสะสมของ  

Arthur Kleiner ที่มหาวิทยาลัย Minne- 

sota, George Eastman House, Lincoln 

Center for the Performing Arts 

และสมาพนัธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ 

(Federation of International Film 

Archives) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำาคัญผู้

ทีต้่องการค้นหาโน้ตเพลงต้นฉบับของ

ภาพยนตร์เงียบ 

โดยบทนำาของหนังสือเล่มนีจ้ะเขียน

ถึงดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ ตั้งแต่ในยุค

เริ่มต้นของภาพยนตร์เงียบ ที่เริ่มนำาดนตรีเข้ามา

ประกอบ จากใช้เครือ่งดนตรไีม่กีช่ิน้สูก่ารใช้วงดนตรอีอร์เคสตราขนาดใหญ่

บรรเลงประกอบ จากเดมิทีก่ารเล่นดนตรปีระกอบเป็นไปแบบเล่นสด สูก่าร

จ้างผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบ เป็นต้น บทความของ Gillian น้ีจะทำาให้ 

ผู้อ่านเห็นภาพประวัติศาสตร์ของดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบอย่าง 

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ดนตรีประกอบถือ

เป็นเสน่ห์สำาคัญของภาพ- 

ยนตร์เงียบ ซึ่งศาสตร์การ 

เล่นดนตรปีระกอบภาพยนตร์ 

เงยีบเป็นศาสตร์เฉพาะทาง 

ที่แตกต่างจากการบรรเลงดนตรีทั่วไป ดนตรีที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เงียบ 

Music for Silent Films 1894–1929 : A Guide (๒๕๓๑) โดย  

Gillian B. Anderson เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมข้อมลูและเลขเรยีกไมโครฟิล์ม 

ทีบ่นัทกึโน้ตเพลงต้นฉบบัของภาพยนตร์เงยีบ ตัง้แต่ปี ค.ศ. ๑๘๙๔–๑๙๒๙  

ซึ่งไล่เรียงไปตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องภาพยนตร์ท่ีเก็บรักษาไว้ที่ 

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress), พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ 

ความโดดเด่นของเครื่องแต่งกายในยุคสมัยภาพยนตร์เงียบถูกนำามา

ศกึษาและถ่ายทอดโดย Michelle Tolini Finamore ภณัฑารักษ์ด้านแฟชัน่ 

จากพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ บอสตัน (Museum of Fine Arts Boston)  ใน

หนังสือ Hollywood before Glamour : Fashion in American 

Silent Film (๒๕๕๖) ซึ่งถือเป็นหนังสือวิชาการที่ศึกษาเรื่องแฟชั่นของ

ภาพยนตร์เงยีบของประเทศอเมรกิาในเชิงลกึเล่มแรก หนงัสือเล่มนีน้ำาเสนอ

ต้ังแต่ การเร่ิมขึ้นของอิทธิพลทางด้านแฟชั่นจากภาพยนตร์ท่ีมีต่อผู้ชม

ภาพยนตร์และวงการแฟช่ัน การเปล่ียนแปลงศนูย์กลางแฟชัน่ทีท่รงอทิธพิล

จากเมอืงปารสีมาเป็นภาพยนตร์อเมรกัิน ซึง่ผู้เขยีนได้เล่าผ่านประวติัศาสตร์

ของการทำาเสื้อผ้าในภาพยนตร์เงียบ จากเริ่มต้นที่นักแสดงจะต้องนำาชุดที่

ใส่มาเอง สู่การเกิดขึ้นของอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้าในภาพยนตร์ และการ

ที่นักแสดงบางคนได้หันมาเป็นนักออกแบบแฟชั่น และใช้นักแสดงเป็น 

นางแบบเสื้อผ้า โดยยึดความหรูหราจากเสื้อในภาพยนตร์เป็นต้นแบบของ

เสื้อผ้าที่ผลิต 

เหล่านี้เป็นเพียงหนังสือบางส่วนที่มีเกี่ยวกับภาพยนตร์เงียบ ที่มีให้

บริการที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ส่วนท่านที่อยากรู้ว่าที่

ห้องสมุดนี้มีหนังสือเล่มใดให้บริการบ้าง ท่านก็สามารถค้นหาหนังสือได ้

เองที่เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ www.fapot.org และเข้าไปท่ีแถบเมนู 

“ห้องสมุด”

๑๕



คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับนี้จะพาท่านไปรู้จัก

คุณ วิชัย เล็กเครือสุวรรณ ผู้ที่ริเริ่มกิจการตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี 

โด่งดังในอ�าเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งปัจจุบันมีอายุ ๘๖ ปี 

ศรีสุวรรณ ภาพยนตร์ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ผมจำาได้ เจ้าของหนงักลางแปลงทีฉ่ายขาว-ดำาสมยัก่อน เขาใช้ชือ่ ศรเีพชร 

ภาพยนตร์

ผมชอบไปดูจอของเขา แล้วก็อยากทำาอย่างเขาบ้าง ผมใช้นามสกุลของ

ผม ตั้งเป็นชื่อ ศรีสุวรรณ ภาพยนตร์

ตอนที่เปิดตอนนั้นเป็นยุคของหนัง ๑๖ มม. ขาว-ดำา 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

สว่างยงัเหลอืสองสามร้อยคน อปุกรณ์ฉายสมยันัน้กไ็ม่มอีะไรมาก มเีครือ่งฉาย 

๑ เครื่อง ไม้ไผ่ ๒ ต้น ลำาโพงฮอร์น ๒-๔ ตัว หันด้านหน้าและหลัง ซึ่งผมมีเรือ 

๔ ลำา ออกได้ ๔ หน่วย งานส่วนมากจะเป็นงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช 

ซึ่งสมัยก่อนถ้าจะบวชจะต้องมาถามเราก่อนว่าว่างวันไหน แล้วถึงไปหาพระ

อุปัชฌาย์เพื่อหาฤกษ์บวช ราคาไม่เกินหนึ่งพันบาท นักพากย์ที่พากย์ประจำาก็

จะมี กิตติ (ลุงเล็กผู้ที่รับตัดจอ อำาเภอแม่กลอง) และ ดอกรัก

หนังที่ท�ารายได้ให้กับ ศรีสุวรรณ ภาพยนตร์ มีเรื่องอะไรบ้าง 

ผมจำาได้เลย 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. ดำาเนินเธียเตอร์ ๒. หลักห้าเธียเตอร์ ๓. หลักสามเธียเตอร์ ๔. ตลาดบาง

น้อย สามโรงแรกฉายกลางวนัและกลางคนื ส่วนที่

บางน้อยกลางวันไม่ฉาย ที่นั่งตอนนั้นเป็นไม้ยาว 

ถ้าเป็นท่ีนั่งส่วนตัวก็ต้องเพิ่มอีก ๕ บาท ที่นั่งจุ

คนได้ไม่ตำ่ากว่า ๕๐๐ ที่นั่ง จำาได้เลยรอบแรกที่

ฉาย มนต์รักลูกทุ่ง คนเข้าแถวซื้อตั๋วดูหนัง

บริเวณหน้าตลาดดำาเนินและห้องขายตั๋วพัง

หมด ผมต้องซ่อมให้ ตั๋วมีราคา ๓ บาท กับ ๕ 

บาท โดยเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งกันคือ ๖๐ ของ

เจ้าของหนัง อีก ๔๐ เป็นของเจ้าของโรง

อะไรที่ท�าให้ต้องหยุดกิจการ

โรงหนังท่ีกิจการไม่ดี เริ่มจากในช่วงที่ราคานำ้ามันแพง เพราะ

ชาวสวนไม่ขบัเรอืออกมาเท่ียวเลย ผมเคยฉายได้รอบละ ๔-๕ พนับาท 

ช่วงนั้นเก็บได้แค่พันกว่าบาท และโทรทัศน์ก็เริ่มเข้ามาสู่บ้านคนแล้ว 

บางบ้านที่มีโทรทัศน์ขาว-ดำา ก็เก็บค่าดูคนละ ๒ บาท ถ้าไปดูหนังจอ

ใหญ่ในโรงหนังเสีย ๓ บาท ตอนที่เลิกกิจการโรงหนัง ผมบอกเจ้าของ

ทีว่่าผมยกให้ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี ้ผ้าม่าน ผมจะเอาเครือ่งฉายกบั

เครื่องเสียงไปอย่างเดียว เจ้าของที่เขาดีใจมาก เขาบอกว่าผมเป็นคน

ใจดี เราก็มาทุ่มกับหนังกลางแปลงโดยใช้เครื่องฉายจากโรงหนังเดิม 

มาฉาย จอหนังใหม่ของเราชัดมาก ทำาไปได้สักพักสุขภาพผมไม่ค่อยดี  

ผมว่าหนังกลางแปลงมันเหมาะกับวัยรุ่น เราก็พิจารณาว่าควรที่จะเลิก  

ผมก็ยกเครื่องฉายและจอหนังพร้อมชื่อ ศรีสุวรรณ ภาพยนตร์ ให้ 

ลูกน้องไปหมด ลูกน้องผมคนนีม้ฝีีมอืดีมาก อยูกั่บผมมาต้ังแต่เล็ก ๆ  แต่

ว่าต้องทำาตามเจตนารมณ์ของเราคือ “อย่าท�าให้เสียหาย หลอกลวง 

และก็ให้คุ้มค่าเงินของเจ้าภาพ” ถ้าเสียชื่อเมื่อไหร่ผมจะขอชื่อคืน เขา

ก็เป็นเด็กที่กตัญญูทำาเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้

มีอะไรฝากถึงหอภาพยนตร์บ้าง

ผมว่าน่าจะอนุรักษ์อุปกรณ์เครื่องฉายเก่า ๆ ไว้ให้เด็กรุ่น 

ลูกรุ่นหลานได้ดู ได้เห็น เพราะอุปกรณ์ของผมมันไม่มีแล้วโดน 

นำ้าท่วมเสียหายบ้าง ให้เขาไปบ้าง ผมเสียดายมากเคร่ืองฉาย 

๑๖ มม. ๒ เครื่อง เครื่องเสียงอีก ๑๓ ตัว ผมก็ไม่เคยเอาไปขาย วัด 

ไหนต้องการผมให้หมด “อุปกรณ์เหล่านี้เป็นบุญคุณกับผมมาก 

เพราะอุปกรณ์พวกนี้ท�าให้ผมส่งลูกเรียนได้ ได้อยู่ได้กินเป็นสิบ ๆ 

ปี ถึงจะจนอย่างไรก็ไม่ขาย” สิ่งที่ผมทำามาตลอดเวลาไปฉายหนัง 

กระเป๋าหนังห้ามนั่งทับ ห้ามใช้เท้าเหยียบเด็ดขาด ก่อนฉายผมก็

ต้องจดุธปูบอกเล่าเก้าสบิ บอกเจ้าทีเ่จ้าทาง ยงัคดิอยูว่่า น่าเสยีดาย

ทีอ่ปุกรณ์เครือ่งฉายของผมได้ให้เขาไปหมดก่อนรูจ้กัหอภาพยนตร์ 

ไม่งัน้ผมคงตัง้ใจบรจิาคให้หอภาพยนตร์เกบ็รกัษาไว้เพ่ือประโยชน์

ในวันข้างหน้า

วิชัย เล็กเครือสุวรรณ                                                                                                                                          
เจ้าของบริการหนังกลางแปลง ศรีสุวรรณ ภาพยนตร์  

ประสงค์ สว่างสุข

๑๖

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์



ตุลาคม ของปี ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ได้จัดงาน “วันหนังบ้าน” ครั้งที่ ๘  
ขึ้นท่ีศาลายา นครปฐม ครั้งนั้นมีประชาชนมากหน้าหลายตา ได้เดินทางมา 
จากที่ต่าง ๆ  เพื่อมาบริจาคฟิล์มหนังบ้าน (หนังที่ถ่ายเล่นกันภายในครอบครัว  
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นตากล้องมอืสมคัรเล่น นยิมใช้ฟิล์มภาพยนตร์ ๘ มม. ในการ 
ถ่ายทำา) เมื่อหน่วยกู้หนังได้รับฟิล์มมาก็รีบทำาทะเบียนและเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
ด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติผู้มอบ และเนื้อหาในหนังว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร และ 
ขณะทีห่น่วยกูห้นงัทำาทะเบยีนฟิล์มหนงับ้านอยู่นัน้ กเ็หน็รายชือ่หนังบ้านของ 
ผู้มอบท่านหนึ่ง เป็นฟิล์มภาพยนตร์ ๘ มม. สองเรื่อง เรื่องแรกเป็นเบื้องหลัง 
กองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง ปริญญาครึ่งใบ และอีกเรื่องเป็นภาพยนตร์ส่วนตัว 
ของ คุณศุภวฒัน์ จงศิร ิหรอื ศภัุกษร (ผู้กำากบัภาพยนตร์ และนกัเขยีน) เนือ้หา 
เป็นเรื่อง งานบวชและงานหมั้นของคุณศุภักษร จึงเกิดความสงสัยว่าตากล้อง 
ผู้นี้เป็นใคร จึงสามารถถ่ายคุณศุภักษรได้ในระยะประชิดขนาดนั้น และด้วย 
ความที่หน่วยกู้หนังชื่นชอบหนังเรื่อง ปริญญาครึ่งใบ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงไม่ 
ลังเลใจที่จะรีบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มอบทางโทรศัพท์ทันที 

และเมื่อได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ ของตากล้องผู้นี้ หน่วยกู้หนังก็เห็นถึง 

อดีตท่ีเต็มไปด้วยมิตรภาพที่งดงาม และความทรงจำาที่เป็นนิรันดร์ หน่วย 

กู ้หนังฉบับนี้มีจึงมีความยินดีท่ีจะให้ผู ้อ่านได้รู ้จัก ตากล้องหนังไทยยุค 

วันวานยังหวานอยู่ คุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล 

ตากล้องหนังไทยยุค

คุณธีระศักด์ิ เกียรติดรุิยกุล
มานัสศักดิ์ ดอกไม้

ประวัติโดยย่อ

คุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๐๐ ที่ตำาบล 
ลำาภูรา จังหวัดตรัง บิดาชื่อนายเสี้ยวหยิ่วก๊ก แซ่เซียว มารดาชื่อนางเกียว 
แซ่เซียว มาจากเมืองจีน ทางครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายข้าวสาร และ 
ขนมไทย มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด ๑๑ คน ซึ่งคุณธีระศักดิ์เป็นคนสุดท้อง

คณุธรีะศกัดิ ์เล่าให้หน่วยกูห้นงัฟังว่า เริม่เรยีนหนงัสอืครัง้แรกทีโ่รงเรยีน 
บ้านลำาภูรา จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และมาศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๕ ที่โรงเรียนตรังวิทยา จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ช่วงเวลานั้นคุณ 
ธีระศักดิ์ก็เหมือนเด็กคนอื่น ๆ ทั่วไปในจังหวัดตรัง คือเที่ยวเล่นสนุกสนานไป 
วัน ๆ ตามประสาเด็ก ที่ไม่เคยคิดอะไรมากไปกว่านั้น จนวันหนึ่งคุณธีระศักดิ์
ได้ซือ้ของเล่นมาชิน้หนึง่ ของเล่นชิน้นัน้ เป็นกระดาษสขีาวคล้ายกระดาษอดัรปู  
เมื่อไปวางตากแดด แล้วเอารูปโปร่งแสงคล้ายกระดาษไขที่แถมมาด้วย วาง 
ทาบลงไปบนกระดาษสีขาว ทิ้งไว้สักครู่ กระดาษสีขาวที่ว่างเปล่าค่อย ๆ  
ปรากฏรูปทรงจนเป็นภาพเงาดำา แม้ภาพที่เห็นจะไม่ค่อยชัด แต่วินาทีนั้น 
ความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นภายในใจคุณธีระศักดิ์แล ้ว (คุณธีระศักดิ์จำา 
ชื่อเรียกไม่ได้ แต่ของเล่นช้ินนั้น มีหลักการการสร้างภาพคล้ายกับ CYANO-
TYPE PHOTOGRAPHERS)

และเม่ือรู้ถึงความต้องการของตัวเอง คุณธีระศักด์ิได้รบเร้าให้พ่ีชาย 
คนโต ซื้อกล้องถ่ายรูปให้ พี่ชายก็ไม่ขัดความต้องการของน้องชาย จึงซื้อกล้อง 
แคนนอน QL 18 มาให้ในราคาหนึ่งพันบาท นับจากนั้นเส้นทางชีวิตของ 
คุณธีระศักดิ์ก็เดินเข้าสู่โลกของการถ่ายภาพ

คุณธีระศักดิ์ ในวัย ๑๓ ปี ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องกล้องถ่ายรูป จากการ 
อ่านหนงัสอืชยัพฤกษ์วทิยาศาสตร์ และได้ฝึกฝนการถ่ายภาพด้วยตวัเอง อาศยั 
ลองผิดลองถูก เร่ิมต้นด้วยการถ่ายเล่นกับเพ่ือนฝูง และคนในครอบครัวจน 
เป็นที่รู้จักของคนในละแวกนั้น บ้านไหนมีงานบวช งานแต่งหรืองานพิธีอื่น ๆ  
ก็จะไหว้วานให้ไปช่วยถ่ายรูป และเมื่อเติบโตพอที่จะดูแลตัวเองได้ ทางบ้าน 
จึงได้ส่งมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพ ฯ ที่โรงเรียนอำานวยศิลป์ พระนคร ในชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และเป็นจังหวะที่โรงเรียนอำานวยศิลป์ เปิดห้องมืดล้างอัด

๑๗

หน่วยกู้หนัง



มากที่สุดในรุ่น
ปี ๒๕๒๔ คุณธรีะศักดิ ์ได้รบัโอกาส

สำาคัญที่สุดในชีวิตจากคุณศุภักษร คือได้เป็น
ตากล้องถ่ายหนัง ในเรื่อง อ้วนผอมจอมทะเล้น 

หนงัเรือ่งนีค้ณุธรีะศกัดิเ์ล่าให้ฟังว่า เปรยีบเสมอืนตวั
เองได้นำาความรู้จากห้องเรียนมาสูโ่ลกแห่งความเป็นจรงิ 

คำาสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่ได้รำ่าเรียนมาถูกนำามาใช้จน
หมด อาจารย์คิด สุวรรณศร (ผู้กำากับภาพยนตร์และอาจารย์

พิเศษสอนวิชาภาพยนตร์) เป็นอาจารย์ท่ีคุณธีระศักดิ์รักมาก ได้
กล่าวเชิงทีเล่นทีจริงกับคุณธีระศักดิ์ หลังจากที่ได้ชมหนังเรื่องแรกของ

ลูกศิษย์ “ธีระศักดิ์นายเก่งมาก ที่สามารถถ่ายฉากกลางคืนให้เป็นกลางวัน
ได้” (หนังไทยสมัยก่อน เวลาถ่ายฉากกลางคืนมักจะจัดสาดไฟให้สว่างจน 
เกินจริง ภาพที่ออกมาจึงดูเหมือนเป็นฉากกลางวัน) ความผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
ในคร้ังนั้นกลับเป็นการเติมพลังให้คุณธีระศักด์ิ มีความมุมานะตั้งใจพยายาม 
พัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีข้ึนให้ได้ จึงหมั่นไปถามหาความรู้จากอาจารย์คิด ซ่ึง 
ทำาให้คุณธีระศักดิ์มีความเคารพรัก และผูกพันกับอาจารย์คิดมากขึ้นไปอีก  
และในปีเดียวกันก็ได้ถ่ายหนังเร่ือง ผู้ใหญ่อ้วน ก�านันผอม เป็นหนังที่คุณ 
ธีระศักดิ์บอกว่า เวอร์ชั่นแรกในห้องตัดต่อเป็นหนังที่ดีมาก เป็นหนังประเภท 
สร้างสรรค์เสียดสีสังคม โดยเฉพาะฉากที่คุณนันทิดา แก้วบัวสาย ร้องเพลง 
ฉ่อยแซวการเมอืง เป็นหนงัล้อการเมอืงทีดู่สนกุมาก แต่นายทนุไม่สนกุด้วย จึง
รือ้ถ่ายทำากนัใหม่เกือบครึง่เรือ่ง คณุธรีะศกัดิบ่์นเสยีดายทีไ่ม่ได้เกบ็หนงัเวอร์ชัน่ 
แรกเอาไว้ 

ปี ๒๕๒๕ คุณธีระศักดิ์ได้รับอุบัติเหตุอาการสาหัสจากการถ่ายทำาหนัง 
เร่ือง กุนซืออ้วน จนต้องเข้านอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุร ี
เมื่อหายดีแล้วจึงได้กลับมาถ่ายหนังต่อ และในปีเดียวกันนั้นเอง คุณศุภักษร 
ได้ทำาหนังวัยรุ่นที่ใช้นักแสดงนำาเป็นนักศึกษาจริง ๆ อีกคร้ัง ในหนังเรื่อง 
รักน่ารัก หนังเรื่องนี้ประสบความสำาเร็จอย่างมาก ทำาให้คุณธีระศักด์ิได้รับ 
คำาชมจากนักวิจารณ์หนังท่ีมีนามปากกาว่า “ไอ้ก้านยาว” ในคอลัมน์ ผ่าจอ 
วิจารณ์ ของนิตยสารบันเทิงฉบับหนึ่งว่า “เกือบจะทุกฉากและทุกคัท จะเป็น
ไปโดยธรรมชาติ ใช้แสงแดดจริงไม่เหมือนกับหนังบางเร่ืองท่ีบางครั้งใช้แสง
ช่วยจนดจู้าเกินไปจนน่าเกลยีด” คุณธรีะศักด์ิยงัเล่าเพ่ิมเตมิว่า “เมือ่หนงัเรือ่ง
นี้ออกฉาย เด็กวัยรุ่นในยุคนั้นเมื่อได้ชม ก็ชื่นชอบในวิวทิวทัศน์ และธรรมชาติ
บรรยากาศของเมืองเชียงใหม่มาก จนท�าให้จ�านวนยอดนักศึกษาที่สอบ 
เอนทรานซ์เข้ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ในปีนัน้พุ่งสงูข้ึนเป็นประวตักิารณ์จากปี 
ก่อน ๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีหนังประเภทเกี่ยวกับมหาลัยออกมาฉาย

ในยุคนั้น” แม้ว่าหนังเรื่อง รักน่ารัก จะ
ประสบความสำาเร็จทางด้านคนดู แต่
ทางรายได้กลับปานกลาง นายทุนจึง
อยากให้คุณศุภักษร กลับไปทำาหนัง  

ขยายรปูขาวดำาพอด ี ประกอบกบัคณุธรีะศกัดิ์
ได้อ่านตำาราสอนถ่ายรปู เรยีนรู ้สูตรวิธีผสมนำา้ยา 
ล้างฟิล์ม-อัดรูป ในห้องสมุดของโรงเรียน โดยได้ 
ฝึกฝีมืออยู่เรื่อย ๆ ทำาให้คุณธีระศักดิ์ มีความเข้าใจใน 
เรื่องการถ่ายรูปมากขึ้น และเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ จึงสอบเอนทรานซ์เข้าศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เข้าสู่วงการชีวิตหลังเลนส์

ปี ๒๕๒๑ คุณศุภักษร ซึ่งตอนนั้นกำาลังโด่งดังมากจากนิยายรัก 
นักศึกษา ได้เตรียมงานจะทำาหนังเรื่องแรกคือเรื่อง รักทะเล้น โดยมีความ 
ต้องการให้นักแสดงท่ีจะมาเล่นเป็นนักศึกษาจริง ๆ  ซึ่งในตอนน้ันหนังเร่ือง 
รักทะเล้น ก็ขาดนักแสดงที่เล่นเป็นนักศึกษาที่ชอบถ่ายรูป คุณศุภักษรจึง 
ออกไปดูตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และได้มาเจอคุณธีระศักดิ์ ซึ่งในตอนนั้น 
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สาม และเป็นประธานชมรมโฟโต้ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ด้วยหน้าตาท่ีใช้ได้ประกอบกับมีบุคลิกท่ีสมจริงในการจับ 
กล้องถือกล้อง จึงเลือกคุณธีระศักดิ์มาแสดงในหนังเรื่อง รักทะเล้น และได้
ค่าตัวจากการแสดงเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ซึ่งต่อมาภายหลังคุณธีระศักดิ์ 
ได้นำาเงินค่าตัวจากการแสดงหนังเรื่อง รักทะเล้น ไปซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์  
๘ มม. ที่หลังกระทรวงกลาโหม และกล้องตัวนี้ ก็ใช้ถ่ายภาพยนตร์ส่วนตัว 
และเบื้องหลังหนังของคุณศุภักษร ซึ่งก็เป็นหนังที่บริจาคให้หอภาพยนตร์ใน 
งานวันหนังบ้านนั่นเอง) คุณศุภักษรเห็นแววความตั้งใจจริง และความขยันใน 
การทำางานของคณุธีระศักด์ิ จึงได้ชกัชวนให้มาช่วยงานในหนงัเร่ืองต่อไป และ 
ให้มาพักอยู่ด้วยกันที่แฟลตในซอยสายลม

หนังเรื่อง รักทะเล้น ประสบความสำาเร็จอย่างสูง คุณศุภักษรจึงได้ทำา
หนังเรื่องที่สองตามมา คือเรื่อง ปริญญาครึ่งใบ ในปี ๒๕๒๒ ซึ่งคุณธีระศักดิ์
ได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพนิ่ง มีหน้าท่ีถ่ายรูปดารา และบรรยากาศในกอง
ถ่ายหนัง เพื่อส่งไปทำาใบปิด โชว์การ์ด และส่งข่าวหนังสือพิมพ์ในหน้าบันเทิง 

หนงัเรือ่งถดัมาคอืเร่ือง หมอซ้ง (๒๕๒๒), ไอ้จู ๋(๒๕๒๓) และเซ่อบริสทุธิ์ 
(๒๕๒๔) คณุธรีะศกัดิร์บัหน้าทีเ่ป็นผูช่้วยผูก้ำากบัภาพยนตร์ มหีน้าทีค่อยเตรยีม
งานความพร้อมทุกอย่างก่อนลงมือถ่ายทำา

คุณศุภกัษรได้แนะนำาให้คณุธรีะศกัดิ ์ไปเรยีนวชิาการถ่ายภาพยนตร์เพือ่ 
ที่จะได้มาช่วยถ่ายหนังเรื่องต่อไป คุณธีระศักดิ์จึงไปสอบเข้าเรียนที่วิทยาลัย 

เทคนคิกรงุเทพ ฯ แผนกวชิาช่างภาพ  
โดยสอบติดเป็นนักเรียนที่มีอาย ุ

๑๘



ตลกแบบเดิม จึงได้ทำาหนังเรื่อง อาจารย์อ้วนสติเฟื่อง ออกมาในปีเดียวกัน 
ปี ๒๕๒๖ คุณธรีะศกัดิไ์ด้เล่าเหตกุารณ์การก่อเกดิหนงั วนัวานยงัหวาน 

อยู่ หนังวัยรุ่นที่สำาคัญของไทยว่า คุณศุภักษรได้รู้จักวงดนตรีแมคอินทอช 
จากการแนะนำาของคณุสนัต ิเศวตวมิล (นกัหนงัสอืพมิพ์และนกัแต่งเพลง) 
หลังจากได้ดูตัวและพูดคุยกับวงแมคอินทอช จึงได้ตัดสินใจทำาหนังแนว 
ทีต่นเองถนดั หนงัเรือ่ง วนัวานยงัหวานอยู ่จงึเป็นหนังรกัโรแมนตคิ กุก๊ก๊ิก 
น่ารัก มีบทเพลงไพเราะที่ติดตรึงใจ และมีบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  
ซ่ึงคุณธีระศักดิ์ สามารถถ่ายหนังออกมาจนเป็นที่ประทับใจ ฉากที่ยังอยู่ใน 
ความทรงจำาคือ ฉากเพลงต้นไม้แห่งความรัก ทั้งไพเราะและงดงาม ส่วนฉาก 
ที่ถ่ายยากมากคุณธีระศักดิ์เล่าว่า “คือฉากท่ีถ่ายในป่าตอนกลางคืน เพราะ 
เราอ้างอิงแหล่งก�าเนิดแสงไม่ได้ เราก็จะจัดแสงยากมากสว่างไปก็ไม่เหมือน 
ป่า มืดไปก็มองไม่เห็น มีแต่พระจันทร์เป็นแหล่งก�าเนิดแสงที่เดียว ยากที่จะ 
ถ่ายให้สวย” และหนังเรือ่งนีค้ณุธรีะศกัดิไ์ด้ถ่ายคณุอรพรรณ นางเอกของเรือ่ง 
ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ ข้างหลังย้อนแสงเห็นไรผม และข้างหน้าฟุ้ง ๆ นวล ๆ ได้ 
น่ารักมาก จนทำาให้คุณอรพรรณเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นในยุคนั้น หนังเร่ือง  
วันวานยังหวานอยู่ จึงเป็นหนังท่ีประสบความสำาเร็จสูงสุดทั้งรายได้และผู้ชม 
จนได้มีหนังเรื่อง วันนี้ยังมีเธอ ตามออกมาในปีเดียวกัน

   ปี ๒๕๒๗ หนังเรื่อง สยามสแควร์ คุณธีระศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า “ส่วน 
ตัวเป็นคนชอบถ่ายงานซิลลูเอท (Silhouette ภาพย้อนแสง) มีฉากไหนที่ท�า 
ได้ ก็จะเสนอ พี่ศุภักษรก็โอเค เอาเลย และหลาย ๆ  ครั้งบรรยากาศในหนังมัก 
เป็นตอนเช้าหรือเย็น การถ่ายแบบนั้นให้บรรยากาศเสมือนหรือใกล้เคียงตา 
เราเห็น ท�าให้คนดูรู้สึกอินไปกับเรื่องราวในซีนนั้นง่ายขึ้น” หนังเรื่อง สยาม 
สแควร์ จงึมฉีากถ่ายซลิลเูอทสวย ๆ  เช่น ฉากถ่ายพระเอกกับนางเอกย้อนแสง 
และเลี้ยงไฟบาง ๆ เพื่อให้เห็นรายละเอียดของตัวละคร ฉากนี้ถ่ายกลางถนน 
หน้าห้างมาบญุครอง และทีข่าดไม่ได้ คอืฉากววิสวย ๆ  กบับทเพลงแสนไพเราะ  
เพลงที่ว่านั่นก็คือ แม่นำ้านิจนิรันดร์ ที่คอหนังและคอเพลงยังชื่นชอบอยู่จนถึง 
ทกุวนันี ้และในปีเดียวกนันัน่เอง คณุศภัุกษรกไ็ด้ทำาหนงัเรือ่ง หยดุหวัใจไว้ทีรั่ก  
ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้ คุณปรีชา ชนะภัย หรือ เล็ก คาราบาว มาแสดงนำา 

ปี ๒๕๒๘  คุณศุภักษรทำาหนังเรื่อง 18 กะรัต ให้กับอาจารย์ไพจิตร 
ศุภวารี โดยคราวนี้ใช้นักร้องจากค่ายนิธิทัศน์นำาแสดง จากตรงนี้ทำาให้คุณ 
ธีระศักด์ิได้เข้ามาถ่ายมิวสิควิดีโอให้กับนักร้องจากค่ายนิธิทัศน์ เช่น แจ้และ 
พลอย, เพื่อน, ฟอร์เอฟเวอร์, โอเวชั่น ฯลฯ 

ปี ๒๕๓๒ คณุธรีะศกัดิถ่์ายหนงัเรือ่ง จากวันท่ีเหลืออยู ่หนงัเรือ่งสดุท้าย 
ที่เป็นตากล้องให้คุณศุภักษร หนังเรื่องนี้คุณธีระศักดิ์เล่าว่า เป็นหนังที่ถ่าย 
ได้ตรงกับความรู้สึกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นฉากถ่ายซิลลูเอท พระเอก-นางเอก 
ตอนฝนตก ถ่ายดอกลั่นทมบริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้อย่างงดงาม  
ส่งผลให้หนงัเรือ่ง จากวนัทีเ่หลืออยูน่ี ้ได้เข้าชงิรางวัลพระราชทานพระสรุสัวดี 

ครั้งที่ ๑๓ สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยมในปีนั้น แม้จะไม่ได้รางวัลแต่คุณธีระศักดิ์ 
ก็ภาคภูมิใจกับหนังเรื่องนี้มาก

ปี ๒๕๓๕ คุณเชิด ทรงศรีกับคุณศุภักษร มีความสนิทสนมกัน คุณเชิด 
จงึได้ตามตวัคณุธีระศกัดิม์าช่วยถ่ายหนงัเรือ่ง คน-ผูถ้ามหาตนเอง คณุธีระศกัด์ิ 
เล่าว่า คุณเชิดเป็นครูที่สุดยอด ให้โอกาสคุณธีระศักดิ์แสดงฝีมือนำาเสนองาน 
ภาพได้เต็มที่โดยไม่ต้องห่วงรายได้หนัง และทำาให้คุณธีระศักดิ์ถ่ายหนังเรื่องนี้ 
เป็นเร่ืองสุดท้ายในวัย ๓๕ ปี เพราะคิดว่าเป็นจุดสูงสุดของอาชีพแล้วที่ได ้
ร่วมงานกบับรมครูของวงการภาพยนตร์ไทย แม้ทุกวนัน้ีคุณธรีะศักดิย์งัรู้สกึว่า 
ตัวเองถ่ายหนังออกมาไม่ดีเท่ากับความสุดยอดของบทภาพยนตร์เรื่องนี้ ยัง 
คาใจว่าตัวเองน่าจะทำาได้ดีกว่านี้เพราะคงหาโอกาสที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว 

หลังจากยุติบทบาทการถ่ายหนัง คุณธีระศักดิ์ได้มาช่วยงานทางด้าน 
โทรทัศน์ที่บริษัททีวีซีน ดูแลเรื่องรถโอบี (Outside Broadcasting van) และ 
เครื่องมืออุปกรณ์ถ่ายทำา จนถึงจุดอิ่มตัวคุณธีระศักดิ์จึงได้หันหลังให้วงการ 
บันเทิง 

ปัจจุบันคุณธีระศักดิ์ ได้เปิดร้านคอมพิวเตอร์ อยู่ท่ีพันทิพย์ บางกะปิ  
มีชื่อร้านว่า HISPEEDAIRCARD

คุณธีระศักดิ์ได้แนะนำาเรื่องการถ่ายหนังให้หน่วยกู้หนังฟังว่า
“ต้องมองสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยความสวยงาม สังเกตและจดจำา

บรรยากาศต่าง ๆ  แล้วจำาลองบรรยากาศทีไ่ด้เหน็มา แล้วถ่ายทอดส่ิงทีม่องเห็น
จากธรรมชาติสู่ฟิล์มภาพยนตร์ให้เหมือนจริงมากที่สุด”

หลักในการทำางานของคุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล
“ทำางานที่ตัวเองชอบแล้วจะมีความสุขเดี๋ยวมันจะซึมซับเข้ามาใน 

หัวใจเอง” 
และนี้คือตากล้องหนังไทยยุควันวานยังวานอยู่ คุณธีระศักดิ์ เกียรติ- 

ดุริยกุล มิตรภาพที่ยังงดงาม และความทรงจำาที่เป็นนิรันดร์
บัญชีรายชื่อสิ่งของจากคุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล บริจาคให้หอภาพยนตร์ 

ครั้งที่หนึ่ง ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๘

ฟิล์มภาพยนตร์ ๘ มม.  

- เบื้องหลังกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง ปริญญาครึ่งใบ ๖ ม้วน

- เบือ้งหลงังานบวช และงานหมัน้ คณุศุภกัษร และคณุปนดัดา โกมารฑตั ๑ ม้วน

ครั้งที่สอง ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

- อัลบั้มรูปผลงานของ คุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล ๑ เล่ม 

- วีดีโอเทป เบื้องหลังภาพยนตร์เร่ือง จากวันที่เหลืออยู่ พระราชนิเวศน์

มฤคทายวัน ๑ ตลับ

- วีดีโอเทป ทัวร์สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๒ - ๑๙  มิ.ย. ๒๕๒๙ ๑ ตลับ

ครั้งที่สาม ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

- ฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) ๑ ม้วน



เสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ลานดารา

สิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่กรุงเทพมหานคร มีชื่อเกิดว่า  

วิริญจ์ กิ๊ปสัน โดยมีคุณพ่อเป็นชาวอเมริกัน และคุณแม่เป็นชาวไทย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้นทีโ่รงเรยีนราชนิบีน ก่อนจะศึกษาต่อระดบั ปวช. ท่ีโรงเรยีนพณชิยการสนัตริาษฎร์ (วทิยาลยั 

อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในปัจจุบัน)

ระหว่างศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. สาวน้อยวิริญจ์ กิ๊ปสันได้รับการทาบทามให้มาถ่ายแบบลง 

นิตยสาร ขณะเดินเล่นอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า จากนั้นไม่นาน ความน่ารักสดใสของนางแบบวัยรุ่นผู้นี้ 

ได้ไปสะดุดตาของ ไพโรจน์ สังวริบุตร นักแสดงและผู้กำากับภาพยนตร์ ซึ่งชักชวนให้เธอมาแสดง 

ภาพยนตร์เรือ่งใหม่ท่ีเขาเตรยีมสร้างชือ่ รกัซมึลกึ และพาไปแนะนำาให้ สนัต ิเศวตวิมล นกัข่าวบนัเทงิ 

ชื่อดังในขณะนั้นได้รู้จัก โดยสันติได้ตั้งชื่อในการแสดงให้เธอใหม่ว่า “สิเรียม” แปลว่าสิ่งอันเป็นที่รัก  

และให้ใช้นามสกุล “ภักดีดำารงฤทธิ์” ซึ่งเป็นนามสกุลของคุณแม่เธอเอง

รักซึมลึก ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยนางเอกลูกครึ่งหน้าใหม่วัย ๑๖ ปี ได้ประกบคู่กับ  

บิลลี่ โอแกน พระเอกวัยรุ่นที่กำาลังโด่งดังในยุคนั้น ผู้กลายเป็นคู่ขวัญทางการแสดงและอดีตคู่ชีวิต 

ของเธอในเวลาต่อมา หลังจากแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องแรก สิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ ได้มีผลงาน 

ภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเน่ืองแทบทุกปีในช่วงทศวรรษนี้คือ 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 

จำานวนมากในบทบาทที่หลากหลาย รวมไปถึงการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ นั่น 

ทำาให้เธอนับเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่จดจำาได้มากที่สุดคนหนึ่ง ตลอด 

เวลาเกือบ ๓๐ ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง โดยได้รับรางวัลทางการแสดงและทาง

สังคมเป็นจำานวนมาก อาทิ รางวัลเมขลา ดารานำาหญิงดีเด่น, รางวัลเทพทอง ประเภท

พิธีกรหญิงดีเด่น, รางวัลงานพระราชทานรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่นประจำาปี ๒๕๕๘  

โดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ฯลฯ ปัจจุบัน สิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ จบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และประกอบ

ธุรกิจด้านการเสริมความงามและสุขภาพครบวงจร รวมทั้งเพิ่งได้หวนกลับมาสู่งานละคร

โทรทศัน์อกีครัง้ในฐานะผูจ้ดัควบคูกั่บการเป็นนกัแสดง หลงัจากห่างหายไปนานกว่า ๕ ปี

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ สิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ นางเอกขวัญใจ

แฟน ๆ ผู้นี้ จะเดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ ณ ลานดารา 

ของหอภาพยนตร์ พร้อมร่วมพูดคุยสนทนาถึงประสบการณ์ในช่วงการเป็น 

นักแสดงภาพยนตร์อย่างใกล้ชิด หอภาพยนตร์ขอเชิญแฟน ๆ ทุกท่านมา 

ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิสีำาคญันี ้เปิดงานด้วยการฉายผลงานภาพยนตร์เรือ่งแรก  

รักซึมลึก (๒๕๓๐) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ 

ศรีศาลายา 

ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกจิกรรมแต่อย่างใด สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

 

ลานดารา

๒๐



ภาพยนตร์สนทนา

๒๑



เม่ือเดือนพฤษภาคมท่ี 
ผ่านมา วงการภาพยนตร์ไทย 
ต้องรับรู ้ข ่าวร้ายถึงสองข่าว
ติดต่อกันอย่างกะทันหัน เมื่อ 
สองนักแสดงอาวุโส ประจวบ 
ฤกษ์ยามดี และ อดุลย์ ดุลย- 
รัตน์ ได้ถึงแก่กรรมลงภายใน 
ระยะเวลาห่างกันเพียงวันเดียว  
คือเ ม่ือวันที่  ๑๑ และ ๑๒  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

การจากไปของดาราผู้ยิง่ใหญ่ทัง้สองท่าน นอกจากจะนำาบรรยากาศแห่ง 
ความอาลยัมาแผ่คลมุไปทัว่วงการบนัเทงิไทย ยงัจะพาให้หวัใจของแฟน ๆ  หนัง
ไทยได้หวนรำาลึกถึงคืนวันเมื่อครั้งที่ทั้งคู่โลดแล่นโดดเด่นอยู่บนจอภาพยนตร์

ไม่เพียงแต่จะเสียชีวิตไล่เลี่ยกัน ประจวบ ฤกษ์ยามดี และ อดุลย์ ดุลย- 
รัตน์ ยังมีเส้นทางชีวิตที่พ้องพานกันในหลายด้าน ทั้งคู่เกิดห่างกันเพียงปีเดียว  
อดุลย์ ดุลยรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ในขณะที่ประจวบ 
ฤกษ์ยามด ีเกดิเมือ่วนัที ่๑๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๗๖ และเข้าสู่วงการภาพยนตร์ 
เกือบจะพร้อม ๆ กัน โดยประจวบเริ่มต้นจากการทำางานในโรงถ่ายหนุมาน 
ภาพยนตร์ของ รัตน์ เปสตันยี เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนจะได้รับการ 
สนับสนุนจาก ยุวนุช ฤกษ์ยามดี พี่สาวซึ่งเคยเป็นนางเอกละครเวที และ ครู 
มารุต (ทวี ณ บางช้าง) ผู้เป็นพี่เขย ให้มาทดลองเป็นนักแสดงของหนุมาน 
ภาพยนตร์เร่ือง ชั่วฟ้าดินสลาย (๒๔๙๘) ที่ครูมารุตกำากับ หลังจากน้ันเพียง 
เรื่องถัดมา เขาก็ได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์ร่วมกับ อดุลย์ ดุลยรัตน์ พนักงาน 
ธนาคารหนุม่รปูงามผูท้ีไ่ด้รบัการชกัจูงจากยวุนชุ ฤกษ์ยามด ีและ แท้ ประกาศ 
วุฒิสาร ให้มาเป็นพระเอกภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกใน ปาหนัน (๒๕๐๐) ซึ่งมี 
ครูมารุตเป็นผู้กำากับเช่นเดียวกัน

หลังจาก ปาหนัน ดาวทั้งสองดวงก็ได้มีโอกาสโคจรมาพบกันอยู่เสมอ 
อาทิ นางสาวโพระดก (๒๕๐๘) วังไพร (๒๕๐๙) เกิดเป็นหงส์ (๒๕๐๙) รักเอย 
(๒๕๑๑) ทรชนเดนตาย (๒๕๑๒) ก�าแพงเงินตรา (๒๕๑๓) เพชรพระอุมา 
(๒๕๑๔) น�้าผึ้งพระจันทร์ (๒๕๑๕) คนกินเมีย (๒๕๑๗) มือปืนพ่อลูกอ่อน 
(๒๕๑๘) ฯลฯ โดยเรื่องที่สำาคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนั้นคือ มือโจร (๒๕๐๔) ซึ่งทั้งคู่
เชือดเฉือนกันในบทบาทของ เสือยอด (ประจวบ) ที่จับตัวหมอนพพร (อดุลย์)  
เพื่อมารักษาภรรยาของตนที่ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย ภาพยนตร์เร่ืองน้ีส่งให ้
ประจวบได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขาผู้แสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยมมา 

ครองได้อีกครั้ง หลังจากที่เคย 
ได้รับมาก่อนหน้าน้ีจากเรื่อง 
รักริษยา (๒๕๐๑) ในขณะท่ี 
อดุลย์ในบทพระเอกนั้นก็โดด- 
เด่นไม่แพ้กัน โดยตัวภาพยนตร์ 
ยังได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขา 
ภาพยนตร์ยอดเย่ียมอีกด้วย  
และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หอ 
ภาพยนตร ์ก็ ได ้ ข้ึนทะเบียน 
ภาพยนตร์เร่ืองนี้ให้เป็นหนึ่งใน 

มรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ด้วยผลงานภาพยนตร์ที่มีรวมกันนับร้อย ๆ เรื่อง  ประจวบ ฤกษ์ยามดี  

เจ้าของสมญานาม “ดาวร้ายผู้น่ารัก” และ อดุลย์ ดุลยรัตน์ ผู้ได้รับฉายาจาก 
นางเอก รัตนาภรณ์ อินทรกำาแหง ว่า “พระเอกแก้มสีชมพู” จึงเป็นทั้งตำานาน 
และความทรงจำาแห่งยคุสมยัของหนงัไทยเฟ่ืองฟ ูเมือ่หอภาพยนตร์รเิริม่จดัทำา 
ลานดารา เชิญดาราหนังไทยมาประทับรอยมือรอยเท้า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐  
สมัยที่ยังตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้า ประจวบ ฤกษ์ยามดี และ อดุลย์ ดุลยรัตน์ ก็ได้ 
ให้เกียรติมาประทับรอยมือรอยเท้าพร้อมกันกับเพื่อนพ่ีน้องนักแสดงอีก 
หลายท่าน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบัน *รอยมือรอยเท้า 
ของทั้งคู่เมื่อคร้ังน้ันได้รับการเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ ์
ภาพยนตร์ไทย เพื่อเป็นอมตนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมสืบไป

เพื่อเป็นการรำาลึกถึงการล่วงลับไปของดวงดาวทั้งสองดวงนี้ หอ 
ภาพยนตร์จึงได้นำาผลงานภาพยนตร์ของท้ังคู่มาจัดฉายให้ชมตลอดทั้งเดือน 
กรกฎาคมและสิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญแฟนหนังไทยทุกท่านมาร่วมชื่นชม 
ฝีมอืของนักแสดงชัน้ครูและคืนวนัแห่งความทรงจำาเหล่าน้ีได้ ณ โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายา ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด อ่านรายละเอยีดโปรแกรม 
ภาพยนตร์ได้ที่หน้า ๒๓ - ๒๙

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ดวงดาวที่จากไป 

ประจวบ ฤกษ์ยามดี - อดุลย์ ดุลยรัตน์ 

*เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ประจวบ ฤกษ์ยามดี ได้มาประทับรอยมือ
รอยเท้าอีกครั้ง ณ ลานดาราแห่งใหม่ของหอภาพยนตร์ ที่ศาลายา แต่อดุลย์ 
ดุลยรัตน์ มีอาการป่วยมาตลอดในช่วงหลายปีหลัง จึงไม่สามารถเดินทางมา
ประทับรอยมือรอยเท้าที่ลานดาราแห่งใหม่นี้ได้

ประจวบ ฤกษ์ยามดี และ อดุลย์ ดุลยรัตน์ เมื่อครั้งมาประทับรอยมือรอยเท้าพร้อม

เพื่อนนักแสดงหนังไทยที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

๒๒



โปรแกรมฉายเดือนกรกฎาคม
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program in July

อาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. I am Ali (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย Clare Lewins  / สนับสนุนโดย บริษัท 
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด / ความยาว 
๑๑๑  นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)  

ภาพยนตร์สารคดีที่เล่าเรื่องราวของตำานานนักมวย 
มูฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali) ผ่านเทปบันทึกเสียง 
ส่วนตัวของเขาที่ทำาขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ พร้อมทั้งบท 
สัมภาษณ์ของครอบครัวและเพื่อนสนิทของอาลี ไม่ว่า 
จะเป็นลูกสาว ลูกชาย ภรรยาเก่า ญาติพี่น้อง รวมถึง 
บุคคลสำาคัญในวงการมวยจำานวนมาก

Sun 3 July / 13.00 / 111 min / UK, USA / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. Albert Nobbs  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๔ / กำากับโดย Rodrigo García / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Glenn Close,  
Mia Wasikowska, Aaron Taylor-Johnson / ความยาว 
๑๑๓ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)  

เรื่องราวไอร์แลนด์ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อผู้หญิง
ได้รับโอกาสในการทำางานน้อยกว่าผูช้าย หญิงสาวผู้หนึง่
จึงต้องปลอมตัวเป็นชายนามว่า อัลเบิร์ต น็อบส์ มากว่า 
๓๐ ปี เพื่อโอกาสในการทำางานเลี้ยงตัวเอง โดยตั้งใจ 
เก็บเงินเพื่อชีวิตในบั้นปลาย กระทั่งอัลเบิร์ต ได้เจอกับ  
เฮเลน หญิงรับใช้ที่เขาปรารถนาอยากได้มาเป็นภรรยา  
แต่อุปสรรคเกดิข้ึนเมือ่เฮเลนกลบัไปตกหลุมรกัเดก็หนุม่ 
ทีไ่ม่เอาไหน รวมถึงความลบัของเขาทีก่ำาลังจะถูกเปิดเผย

Sun 3 July / 15.00 / 113 min / UK, Ireland, France, USA / 2011

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เท่...แต่ห้าแต้ม (โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์)
๒๕๓๑ / กำากับโดย ประยูร วงษ์ชื่น / สร้างโดย วี.เอ็น. 
โปรดกัชัน่ / นำาแสดงโดย บดนิทร์ ดุก๊, สเิรียม ภกัดีดำารงฤทธิ ์/ 
ความยาว ๙๗ นาที  

เรื่องราวของ บุญเลี้ยง หนุ่มน้อยผู้ได้เข้ามาเรียนต่อ 
ในมหาวิทยาลัยด้วยความอนุเคราะห์ของเจ้าของมหา- 
วิทยาลัย เนื่องจากเขาเป็นลูกชายของคนใช้คนสนิท ใน 
วันเปิดภาคเรียน บุญเลี้ยงต้องคอยดูแล ต้นส้ม ลูกสาว 
เจ้าของมหาวิทยาลัยตามคำาสั่งที่ได้รับมอบหมาย แต่ 
สุดท้ายเขาก็เผลอใจไปหลงรักลูกสาวของเจ้านาย 
บุญเลี้ยงจึงจำาต้องทำาทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจเธอและ 
พ่อของเธอ โดยมีเพื่อน ๆ ในกลุ่มคอยช่วยอย่างเต็มที่ 

ศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สุรีรัตน์ล่องหน (โปรแกรมผลงาน อดุลย์ ดุลยรัตน์)
๒๕๐๔ / กำากบัโดย ส. อาสนจนิดา / สร้างโดย บรกิารสากล
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ภาวนา ชนะจติ, อดลุย์ ดลุยรตัน์ / 
ความยาว ๑๔๕ นาที  

เรื่องราวของ สุรีรัตน์ สาวสวยผู้อาภัพที่ต้องทนอาศัย
กับญาติฝ่ายพ่อที่ไม่ชอบหน้าเธอ ยิ่งเมื่อเธอได้มรดก
เครื่องเพชรจากคุณย่า จึงเกิดแผนลวงเธอไปฆ่าทิ้งยัง
ตึกเก่าอันเป็นท่ีพักของดอกเตอร์สติเฟื่อง เป็นต้นเหตุ
ให้เธอกลายเป็นมนุษย์ล่องหน เมื่อบังเอิญด่ืมนำ้ายา
ล่องหนของดอกเตอร์เข้า จนนำาไปสู่เรื่องวุ่นวาย ทั้ง
มรดกเจ้ากรรม ญาติผู้ชิงชัง และความรักกับหนุ่มหล่อ
ผู้รอเธออยู่

เสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. มือโจร 
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๔ / กำากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้างโดย บริษัท 
แหลมทองภาพยนตร์ จำากดั / นำาแสดงโดย อดลุย์ ดลุยรตัน์, 
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เยาวลักษณ์ มณีเดช / ความยาว ๙๕ 
นาที  

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลตุ ๊กตาทอง เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๐๔ เล่าเรื่องราวของ แสงโสม สาวสวยที่ต้องหลบ
หนคีวามผดิไปกบดานอยูท่ีเ่หมอืงแร่เขาอมึครมึ โดยได้
บังเอญิพบกับ หมอนพพร นายแพทย์ประจำาเหมอืงคน
ใหม่ที่จะเดินทางไปพร้อมกัน แต่ระหว่างทางทั้งคู่กลับ
ถูก เสือยอด จอมโจรผู้โด่งดังในละแวกนั้นบุกออกมา
จับกุมตวั เพือ่หวงัให้หมอนพพรไปรกัษาภรรยาของตน
ที่กำาลังป่วยหนัก

เวลา ๑๕.๐๐ น. โหมโรง 
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์)
๒๕๔๗ / กำากบัโดย อทิธสุินทร วิชยัลักษณ์ / สร้างโดย บรษิทั 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด, พร้อมมิตร 
โปรดักชั่น, ภาพยนตร์หรรษา และกิมมิคฟิล์ม / นำาแสดง 
โดย อนุชติ สพันธ์ุพงษ์, อดลุย์ ดลุยรัตน์, ณรงค์ฤทธิ ์โตสง่า / 
ความยาว ๑๐๑ นาที  

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากชวีติของ “หลวงประดษิฐไพเราะ”  
ราชทินนามของ “ศร ศิลปบรรเลง” บรมครูดนตรีไทย 
แห่งยุครัตนโกสินทร์ เล่าเร่ืองราวตั้งแต่วัยเด็กจนถึง 
วัยหนุม่ซ่ึงมีฝีมอืระนาดเลือ่งลอืไปทัว่พระนคร และล่วง 
สูบ่ัน้ปลายชวิีตในวนัทีด่นตรไีทยถกูคกุคาม เมือ่รัฐบาล 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายเปิดรับวัฒนธรรม 
ตะวันตก เพื่อปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัย

 = English Language or English Subtitle

ในเดือนกรกฎาคม  โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

จดัโปรแกรมต้อนรับ สิเรียม ภกัดดีำารงฤทธ์ิ นางเอก 

ขวัญใจแฟน ๆ ที่จะเดินทางมาประทับรอยมือรอย 

เท้า ณ ลานดารา ในวนัเสาร์ท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙   

โดยคัดเลือกผลงานการแสดงภาพยนตร์ของเธอมา 

จดัฉายให้ชมกนั ในขณะทีโ่ปรแกรมหลกัอกีโปรแกรม 

หนี่งนั้นเป็นโปรแกรมรำาลึกถึง อดุลย์ ดุลยรัตน์ และ 

ประจวบ ฤกษ์ยามดี สองนักแสดงอาวุโสที่เสียชีวิต 

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งโรงภาพยนตร ์

ศรีศาลายาได้นำาผลงานภาพยนตร์ของทั้งสองท่าน 

มาจัดฉายให ้ชมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมและ

สิงหาคม

นอกจากนี้ ในช่วงหยุดยาววันอาสาฬหบูชา 

และวนัเข้าพรรษา ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ยงัมโีปรแกรม 

พิเศษ พระสงฆ์ในภาพยนตร์ โดยนำาภาพยนตร์ที่มี

พระเป็นตัวละครหลักในการดำาเนินเรื่องมาจัดฉาย

เนื่องในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนานี้

มือโจร 

๒๓



วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เมมโมรี่ รักหลอน (โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ต่อพงศ์ ตันกำาแหง / สร้างโดย บริษัท 
เอ.จี. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด / นำาแสดงโดย ใหม่ 
เจริญปุระ, อนันดา เอเวอร์ร่ิงแฮม, ซัน คัมภิรานนท์ / 
ความยาว ๙๐ นาที  

อิงอร เป็นหญิงม่ายลูกติดที่ภายนอกดูสวยสง่า แต่ชีวิต
อีกด้านกลับเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราด วันหนึ่ง เธอ
ตัดสินใจพา แพร ลูกสาววัยเจ็ดขวบไปพบ กฤช 
จิตแพทย์หนุ่ม เพื่อวินิจฉัยอาการป่วย เป็นจุดเริ่มต้น
ให้หมอกฤชได้เข้าไปใกล้ชิดครอบครัวนี้ จนได้พบกับ
ความรักทีผ่ดิปกตทิีเ่ขาต้องพยายามหาคำาตอบให้แก่มนั

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สุดหัวใจ..เลยนะ (โปรแกรมผลงานสเิรียม ภกัดดีำารงฤทธิ)์
๒๕๓๒ / กำากับโดย ชชวิน พรรณรังสี / สร้างโดย เจริญสุข
โข โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย บดินทร์ ดุ๊ก, สิเรียม ภักดีดำารง
ฤทธิ์, เหมียว แมคอินทอช / ความยาว ๙๒ นาที  

อ๊อด หนุ่มลูกเศรษฐีผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรี จน 
ไม่ยอมไปเรียนที่เมืองนอกตามที่พ่อตั้งใจไว้ วันหนึ่ง 
เขาได้ตกหลุมรักกับ จิ๊บ นางพยาบาลสาวสวย แต่ติด 
ตรงที่เธอไม่ชอบในมาดกวน ๆ ของเขา ท้ังสองจึง 
เปิดศึกพ่อแง่แม่งอนใส่กัน ขณะเดียวกันเพื่อน ๆ ของ 
ทั้งคู่กลับแอบชอบกันอยู่กลาย ๆ เรื่องราวสุดชุลมุน 
วุ่นวายตามประสาวัยรุ่นหนุ่มสาวจึงเกิดขึ้น

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เกล้าฟ้า (โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์)
๒๕๐๙ / กำากับโดย ส. คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร  / 
ความยาว ๑๓๘ นาที  

เกล้าฟ้า สาวน้อยมาดห้าวมักปลอมตัวเป็นผู้ชายมา 
รบัจ้างขบัรถม้ารบัส่งผูโ้ดยสารท่ีหน้าสถานรีถไฟลำาปาง 
เป็นประจำา แต่ทุกคืนวัน ๑๕ คำ่า วิญญาณอาฆาตของ  
เจ้าแววดาว จะมาสะกดจิตให้เธอนำาผู้โดยสารที่เป็น 
ผู้ชายมาสังเวยชีวิตยังเวียงนกยูง เหตุการณ์เกิดขึ้น 
หลายครั้งจนร้อยตำารวจโทวัชระ ต้องเข้ามาสอบสวน 
คดี โดยม ีเกยีรต ิหวัหน้าสถานรีถไฟผูม้อีดตีชาตผิกูพนั
กับเจ้าแววดาวคอยให้ความช่วยเหลือ

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยรักไม่รู้จบ 
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์)
๒๕๓๔ / กำากับโดย หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย / สร้างโดย 
โคลี่เซี่ยมฟิล์ม / นำาแสดงโดย บดินทร์ ดุ๊ก, สิเรียม ภักดี- 
ดำารงฤทธิ์ / ความยาว ๑๐๓ นาที  

ร้อยตำารวจตรีหญิงละมัย ได้
รั บมอบหมาย ให ้ ทำ าคด ี
ขโมยสร้อยเพชรจากสุนัข
ของเศรษฐนีิคนหนึง่ ระหว่าง 
ที่คดียังค้างอยู่ เธอได้เดิน- 
ทางไปพกัผ่อนบนเรอืสำาราญ 
ตามกำาหนดลาพักร้อนของ
ตน ที่นั่น ละมัยได้เกิดความ
รักใคร่สนิทสนมกับหมอหนุ่มนามว่า โปรยทอง โดย 
ทั้งคู่ต่างปกปิดตัวตนท่ีแท้จริงไว้ จนเมื่อละมัยกลับมา 
ทำาคดีต่อ เธอก็ได้พบกับเขาอีกครั้ง เหตุการณ์วุ่น ๆ  จึง 
เกิดขึ้น เม่ือคดีที่เธอทำาอยู่นี้ ส่งผลให้ความลับของ 
     ทั้งคู่ต้องถูกเปิดเผย

เวลา ๑๕.๐๐ น. อยากบอกให้รู้ว่ารัก 
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ )
๒๕๓๔ / กำากับโดย หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย / สร้างโดย 
บริษัท เกรทสตาร์ โปรโมชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย บิลลี ่
โอแกน, สิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล / 
ความยาว ๙๓ นาที  

เรื่องราวของ บิลลี่ ชายหนุ่มผู้ถูก ชลิต นายหัวเศรษฐี 
แห่งเมืองภูเก็ตเรียกตัวกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือ 
ฝากฝังให้เขาช่วยดูแลภรรยาและ แอน ลูกสาว เพราะ 
รูต้วัเองว่าจะอยูไ่ด้อกีไม่นาน พร้อมทัง้มอบหมายให้เขา 
ช่วยบริหารกิจการแทนจนกว่าแอนจะโตพอ หลังจาก 
พ่อเสียชีวิต แอนได้ไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด ์
ขณะที่ชื่อเสียงในการบริหารของบิลลี่นั้นโด่งดัง จน 
สุเชาว์ นักธุรกิจใหญ่ วางแผนให้ลูกสาวใช้มารยาดึงตัว 
เขาช่วยธุรกิจที่กำาลังจะเจ๊ง ส่งผลให้แอนที่หลงรักบิลลี่ 
มานานเกิดความไม่พอใจ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. Ostwind  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Katja von Garnier / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Hanna 
Binke, Marvin Linke, Cornelia Froboess  / ๑๐๑ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

มิก้า เด็กสาววัย ๑๔ ปี เกิดสอบตก ทำาให้ไม่ได้ไปเข้า
แคมป์ริมทะเลกับเพื่อน ๆ แต่กลับต้องหอบตำาราเรียน
เดินทางไปพำานักอยู่กับคุณยายจอมเข้มงวดของเธอใน
หมู่บ้านท่ีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ต่อมามิก้าได้รู้จักกับ 
แซม หนุ่มเล้ียงม้า พร้อมกับ พายุ ม้าเจ้าปัญหาจอม
พยศ มิตรภาพระหว่างคนกับม้าจึงเกิดขึ้นและนำาไป 
สู่การผจญภัยที่ไม่คาดคิด

Sun 10 July / 13.00 / 101 min / Germany / 2013

เวลา ๑๕.๐๐ น. Barrio (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๑ / กำากับโดย Fernando Leon De Aranoa / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศ 
ไทย / นำาแสดงโดย Críspulo Cabezas, Timy Benito, 
Eloi Yebra / ความยาว ๙๔ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เรือ่งราวของ ฆาบ,ี มาน ูและ ไร กลุม่วยัรุน่ฐานะยากจน
ในเมืองมาดริด ที่กำาลังจะพลาดโอกาสในการเดินทาง
ไปพกัร้อนเนือ่งจากมเีงนิไม่มากพอ ท้ังสามจงึพยายาม
ทำาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมา แม้ว่ามันจะทำาให้ความ
บริสุทธิ์ในช่วงวัยของพวกเขาสูญสิ้นไปก็ตาม

Sun 10 July / 15.00 / 94 min / Spain / 1998

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วังไพร 
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๙ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย ต๊อกบูม
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มติร ชยับัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๐๕ นาที  

เรือ่งราวลกึลบัของตำาหนักวงัไพร บนผนืดนิกว่า ๒,๕๐๐ 
ไร่ ทีเ่จ้าคณุเอกกรินทร์และเจ้าคณุจามร ต่างมส่ีวนร่วม
ในมรดกผืนนี้ แต่ด้วยความที่มีเร่ืองบาดหมางกันมา 
แต่ช้านาน ทั้งคู ่จึงปล่อยให้วังไพรรกร้างจนกลาย 
เป็นตำานานที่ใคร ๆ ต่างกล่าวขานในความน่ากลัว ใน 
ขณะที่ลูก ๆ ของพวกเขาต่างพยายามช่วยกันสมาน 
รอยแผลในใจนี้

วันพุธที่ ๑๓  กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ความรักของคุณฉุย ภาค 2 ปัญญาชนคนกะลิง 
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์)
๒๕๓๖ / กำากับโดย วรพจน์ โพธเินตร / สร้างโดย วชิชุกรุฟ๊ / 
นำาแสดงโดย บลิลี ่โอแกน, สเิรยีม ภักดดีำารงฤทธิ ์/ ความยาว 
๑๑๕ นาที  

หลังจากเรียนจบปริญญาทางกฎหมาย คุณฉุย ได้กลับ
มาอยู่ที่บ้านและฝึกให้ลิงเก็บมะพร้าว เพื่อหวังให้ลืม
ความหลังระหว่างเขากับ ดาริกา สาวสวยที่เขาหมาย
ปอง โดยม ีวภิาพร เพือ่นสมยัเดก็เป็นคนปลอบประโลม 
กระทั่งคุณฉุยเปิดโรงเรียนฝึกลิงที่เกาะสมุยจนเป็น 
ข่าวดังไปทั่วประเทศ แต่แล้ววันหนึ่ง เขากลับได้ทราบ 
ข่าวร้ายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดาริกา กับ โกมล 
คนรักเก่าของเธอ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จินตะหรา (โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์)
๒๕๑๖ / กำากับโดย พันคำา / สร้างโดย พันคำาภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, อดุลย์ 
ดุลยรัตน์ / ความยาว ๑๑๓ นาที  

ความสัมพันธ์ของเพื่อนรัก จินตะหรา และบุษบา ต้อง
แปรเปลี่ยนเมื่อพ่อแม่ของทั้งคู่ซึ่งต่างเป็นม่ายปลงใจ
แต่งงานกนั จินตะหราจงึกลายเป็นพีน้่องกบับษุบา ทว่า
ยิ่งใกล้ชิด จินตะหราก็ยิ่งเผยธาตุแท้ให้เห็น เมื่อเธอ 
แย่งชิงทุกสิ่งอย่างจากบุษบา ไม่เว้นกระท่ังชายคนรัก 
จนวันหนึ่งเธอสำานึกผิดและคิดอยากเปล่ียนใจ ก่อน 
ทกุอย่างจะสายเกินไป  
 

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วิมานมะพร้าว (โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ )
๒๕๓๔ / กำากับโดย ธีรภัทร ฟุ้งเดช / สร้างโดย บริษัท 
กันตนา โมช่ัน พิคเจอร์ จำากัด / นำาแสดงโดย เศรษฐา 
ศิระฉายา, สิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ / ความยาว ๑๑๓ นาที  

เร่ืองราวของ อาก๋ง ผู้ล่วงลับ แต่วิญญาณยังคงห่วง
โรงงานแปรรูปมะพร้าว เนือ่งจากล่วงรู้ว่าผูจ้ดัการจอม
โลภกำาลังวางแผนยักยอกเงินและหวังทำาลายชื่อเสียง
โรงงานให้ย่อยยบั มเีพียง จลุลา วศิวกรสาวสวยประจำา
โรงงานคนเดยีวเท่านัน้ทีม่สีมัผสัพิเศษสามารถมองเหน็
และสื่อสารกับวิญญาณอาก๋งได้ อาก๋งจึงตามอ้อนวอน
กึง่บงัคบัให้จลุลาช่วยเปิดโปงแผนการร้ายและพยายาม
ผลักดันให้ความรักระหว่างเธอกับหลานชายของเขา
ลงเอยกันด้วยดี

๒๔



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

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงตา 
(โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๒๓ / กำากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย ล้อต๊อก, จตุพล 
ภูอภิรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / ความยาว ๑๒๕ นาที  

ผลงานการแสดงชิ้นยอดเยี่ยมของ ล้อต๊อก ตำานาน
ดาวตลกของวงการหนังไทย ในบท หลวงตา พระภิกษุ
ขวญัใจชาวบ้าน ณ วดัชานเมอืง วันหนึง่ หลวงตาได้รับ 
บญุหลง เด็กชายตวัน้อยจากหญงิอาชพีโสเภณีมาเล้ียง 
โดยให้มาอยู่ร่วมกับ เอก และ จุก เด็กวัดซึ่งพากเพียร
เขียนอ่านภายใต้ความเข้มงวดของหลวงตา ท่ามกลาง
ความวุ่นวายของชีวิต ทั้งหมดต่างก็ได้ดีเพราะยึดถือ
คุณธรรมของหลวงตาคำ้าชูไว้ในจิตใจ

เวลา ๑๕.๑๕ น. หลวงพี่เท่ง 
(โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๔๘ / กำากับโดย โน้ต เชิญยิ้ม / สร้างโดย บริษัท พระ
นครฟิลม์ จำากดั / นำาแสดงโดย เท่ง เถดิเทิง, สาวกิา ไชยเดช, 
โน้ต เชิญยิ้ม / ความยาว ๙๒ นาที  

หลวงพ่ีเท่ง อดตีนกัเลงเก่าทีก่ลับตวักลับใจมาบวชเป็น
พระ ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดในชุมชนแห่งหนึ่ง ที่ซึ่งชาวบ้าน
กำาลังเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาและหันไปพึ่งไสย- 
ศาสตร์ของเจ้าพ่อจอมปลอม หลวงพ่ีเท่งจึงตั้งใจจะ
พัฒนาจิตใจชาวบ้านให้ดีข้ึน โดยมี มัคนายกส่ง คอย
ช่วยเหลอื แต่แล้ววนัหนึง่ หลวงพ่ีกลับถกูกล่ันแกล้งโดย
นักการเมืองท้องถิ่นท่ีใส่ความเพื่อให้หลวงพี่เท่งต้อง 
พ้นออกไปจากวัด

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐น. มากับพระ 
(โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๔๙ / กำากบัโดย อดุม อดุมโรจน์ / สร้างโดย บรษิทั พระ
นครฟิลม์ จำากดั / นำาแสดงโดย อมัรนิทร์ นติพิน, ไปรยา สวน
ดอกไม้ / ความยาว ๙๗ นาที  

เณรเลก็ เณรบวชใหม่ลกูเศรษฐีท่ีพ่อขอร้องให้บวชเณร
เนื่องจากความเชื่อเรื่องดวงชะตา ได้เดินทางโดยรถไฟ
มายังวัดทองพันชั่ง เมื่อถึงที่หมาย สามเณรจำาเป็นผู้นี้
ก็ได้พบกับเรื่องวุ่น ๆ  ภายในวัดที่ดูแลโดย หลวงพี่สิทธิ์ 
เจ้าอาวาสอารมณ์ร้อน รวมทัง้เรือ่งราวความรกัของ พล 
ชายหนุ่มตกอับที่หนีปัญหา และ แตงโม สาวสวยที่ 
ไม่เข้าใจในความรัก ซ่ึงเณรเล็กเคยบังเอิญรู้จักทั้งคู่
ระหว่างอยู่บนรถไฟ

เวลา ๑๕.๐๐ น. อรหันต์ซัมเมอร์ 
(โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ภวัต พนังคศิริ / สร้างโดย บริษัท เอ.จี. 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด / นำาแสดงโดย ธัชพล ชุมดวง, 
ฉายนันทน์ มโนมันสันติภาพ, อรุณ ภาวิไล, ยอดชาย 
เมฆสุวรรณ / ความยาว ๙๔ นาที  

เรื่องราวของหลวงพี่ใบบุญ พระพี่เลี้ยงมือใหม่ ต้องงัด
สารพัดวิธีทางธรรมมาปราบกลุ่มเณรน้อยที่ผู้ปกครอง
ส่งมาบวชเณรช่วงฤดูร้อน แต่นอกจากต้องสูร้บปรบมือ
กบัเหล่าสามเณรจอมแสบ เขายงัต้องต่อสู้กับจิตใจของ
ตัวเองในทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับ นำ้าใส อดีตคนรัก
ผู้มีจิตใจชอบทำาบุญกุศลอีกด้วย

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ศพไม่เงียบ (โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๕๔ / กำากับโดย ทอม วอลเลอร์ / สร้างโดย บริษัท 
ไทเกอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด / นำาแสดงโดย วิทยา 
ปานศรีงาม, ปรญิญา อนิทชยั, จรนีา สริสิงิห / ความยาว ๘๗ นาที  

เมื่อเด็กจรจัดในโครงการมูลนิธิสำาหรับเด็กไร้บ้าน
ภายในวัดถูกฆ่าตาย และตำารวจไม่ให้ความสนใจในคดี
นี้ ท่านเจ้าอาวาสจึงขอร้องให้ หลวงพ่ออนันดา ซึ่งเคย
เป็นอดีตตำารวจสืบสวนคดีฆาตกรรมมาก่อน พร้อมกับ 
แจ๊ค ลูกศิษย์เด็กกำาพร้าที่เป็นโปลิโอ ช่วยกันค้นหา
สาเหตุของคดีฆาตกรรม แต่ผลจากการสืบสวนกลับ
ทำาให้หลวงพ่ออนันดาได้พบกบัเง่ือนงำาปริศนามากมาย
ที่เกิดขึ้นภายในวัด
 

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ (โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๔๕ / กำากบัโดย จริะ มะลิกุล / สร้างโดย จเีอม็เอม็ พคิเจอร์ส, 
หบั โห้ หิน้ ฟิล์ม / นำาแสดงโดย อนชุติ สพนัธุพ์งษ์, ธิดารตัน์ 
เจรญิชยัชนะ, บญุชยั ล่ิมอตบูิลย์ / ความยาว ๑๒๐ นาที   

เรื่องราวของลูกไฟปริศนาท่ีพุ่งข้ึนจากลุ่มแม่นำ้าโขงที่
อำาเภอโพนพสิยั จ.หนองคาย ในคืนวนัออกพรรษาของ
ทกุปี ทีช่าวบ้านเชือ่ว่าเป็นบัง้ไฟจากพญานาค แต่ความ
จรงิกลับเป็นกลุม่พระทางฝ่ังประเทศลาวนำาโดย หลวง
พ่อโล่ ที่เป็นผู้สร้างลูกไฟนี้ขึ้นมาเพื่อคงไว้ซึ่งศรัทธาใน
พุทธศาสนา แต่แล้ววันหนึ่ง คาน เด็กหนุ่มที่หลวงพ่อ
ชุบเลี้ยงมาแต่เด็ก กลับปฏิเสธท่ีจะร่วมมือด้วยในปีน้ี 
เมื่อเขาเกิดความขัดแย้งในใจระหว่างการทำาสิ่งที่ถูก
ต้องเพื่อศรัทธากับการหลอกลวงที่นำาไปสู่ความงมงาย

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นาคปรก (โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๕๓ / กำากับโดย ภวัต พนังคศิริ / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
สมชาย เข็มกลัด, เรย์ แมคโดนัลด์, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ / 
ความยาว ๙๒ นาที   

ระหว่างหลบหนีการจับกุมของตำารวจ กลุ่มโจร ๓ คน 
ได้นำาเงนิท่ีได้จากการปล้นไปซ่อนในวดัแห่งหนึง่ แต่เมือ่
ย้อนกลับมาท่ีวัด กลับพบว่าสถานท่ีซ่อนเงินได้กลาย
เป็นโบสถ์ไปเสียแล้ว พวกเขาจงึบงัคบัให้เจ้าอาวาสบวช
ให้พวกเขา เพ่ือที่ได้ใช้เวลายามคำ่าคืนในการขุดฐาน
โบสถ์และนำาเงินกลับมา   

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ชะแว้บแอบปิ๊ง (โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ )
๒๕๓๖ / กำากับโดย ทศพร น้อยรอด / สร้างโดย แอ็ค-อาร์ต 
โปรดกัช่ัน / นำาแสดงโดย บิลล่ี โอแกน, สิเรยีม ภกัดดีำารงฤทธ์ิ / 
ความยาว ๘๗ นาที  

เร่ืองราววุ่น ๆ  ของ วนิและพที สองเพือ่นซีต่้างเพศ เมือ่ 
พีท นั้นทำาตัวเหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งและคอยช่วย
เหลือเกื้อกูลวินอยู่ตลอดมา แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจที่
วินไปรักผู้หญิงคนอื่น โดยมองไม่เห็นว่าแท้จริงแล้วคน
ทีเ่ฝ้าหวงัดแีละรกัวนิอย่างจรงิใจนัน้ไม่ใช่ใครอืน่ แต่คอื
พีทนั่นเอง 

โปรแกรมเดือนกรกฎาคม

อังคารที่ ๕    As Duas Faces da Guerra  

พฤหัสบดีที่ ๗   มือโจร  

อังคารที่ ๑๒    Ostwind  

อังคารที่ ๑๙  Barrio

อังคารที่ ๒๖ Nossa Vida Não Cabe Num Opala

   

โปรแกรมเดือนสิงหาคม

อังคารที่ ๒       La buena estrella

อังคารที่ ๙     The Lovebirds   

อังคารที่ ๑๖     Jack

อังคารที่ ๓๐    É Proibido Fumar

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพเิศษ ดหูนงัคลาสสิกกบั 
ม.ล. วราภา เกษมศรี ที่จะมาชวน 
ผู ้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. รักซึมลึก 
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์)
๒๕๓๐ / กำากับโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร / สร้างโดย ศิลปการ
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีดำารง
ฤทธิ์ / ความยาว ๑๐๙ นาที  

ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของ สิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ 
ในบทของ เกล นักศึกษาสาวที่พ่ีชายตัวแสบของเธอ
แอบขายห้องพักที่เธอยังจำาเป็น
ต้องใช้ให้แก่หนุม่นกัเรียนนอก ผู้
ต้องการที่ซุกหัวนอนเอาไว้ทำา
เพลงตามทีว่าดฝันไว้ ทัง้คูจ่งึต้อง
ยอมเสียสละแบ ่งห ้องกันใช ้
คนละครึ่ง ความใกล้ชิดที่เกิดขึ้น
ทำาให้ทั้งสองรักกัน แต่เมื่อฝ่าย
ชายได้เป็นศิลปินสมความตั้งใจ เขากลับถูกค่ายเพลง
ยื่นคำาขาดให้แยกตัวออกจากเกลเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี 

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
กิจกรรมลานดารา 
สิเรียม ภักดีด�ารงฤทธิ์

๒๕



วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. As Duas Faces da Guerra 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๐ / กำากับโดย Diana Andringa, Flora Gomes / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำา
ประเทศไทย / ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดเีร่ืองราวของประเทศกิน-ีบิสเซา, กาบู
เวร์ดี และโปรตุเกส  ผ่านการสัมภาษณ์ผู้คนท่ีอาศัย 
อยู ่ในช่วงเหตุการณ์การเรียกร้องเอกราชประเทศ 
กินี-บิสเซาคืนจากโปรตุเกสระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๖๓- 
๑๙๗๔ แสดงให้เห็นถึงความทรงจำาทางประวัติศาสตร์ 
และการต่อสู้เพ่ืออิสรภาพของประเทศเล็ก ๆ ในทวีป 
แอฟริกาแห่งนี้ 

Sun 24 July / 13.00 / 105 min / Portugal / 2007

เวลา ๑๕.๐๐ น. Nossa Vida Não Cabe Num Opala
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย Reinaldo Pinheiro / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Jonas Bloch, Milhem Cortaz, Dercy Gonçalves / 
ความยาว ๙๓ นาท ี(ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากวรรณกรรมของ มาริโอ บอร์โต 
ล็อตโต (Mário Bortolotto) เรื่องราวของครอบครัว 
ชนช้ันกลางในเมืองเซาโปโล ประเทศบราซิล เมื่อพ่อ 
ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เสียชีวิตลงอย่างก็ไม่รู้ตัว  
ทำาให้เขาเริ่มสังเกตเห็นปฏิกริยาท่ีเปลี่ยนไปของลูก ๆ  
ซ่ึงส่งผลให้ครอบครัวอันแสนเปราะบางของเขากำาลัง 
ล่มสลาย  

Sun 24 July / 15.00 / 93 min / Brazil / 2008

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กอดคอกันแหวว 
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์)
๒๕๓๖ / กำากับโดย ทองก้อน ศรีทับทิม / สร้างโดย บริษัท 
โคลีเซี่ยมเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำากัด / นำาแสดงโดย  สันติสุข 
พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, จันทร์จิรา จูแจ้ง, สิเรียม ภักดี
ดำารงฤทธิ์ / ความยาว ๑๐๙ นาที  

เรื่องราวของหญิงสาวเพื่อนรัก ๓ คน คือ ช้อย ซึ่งเป็น
คนเรียบร้อยอ่อนหวาน หน่อง ผู้มีความเด็ดเดี่ยวห้าว 
หาญและจริงจังกับชีวิต กับ หนูเบ็ง ผู้น่ารักร่าเริง ทั้ง
สามตดัสนิใจเดนิทางจากชนบทเข้ามาในเมอืงเพือ่แสวง 
หาชีวิตที่ดีกว่า โดยต่างก็มีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน
ออกไป 

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แชะ แชะ แชะ เจอแจ๋วแหวว 
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์)
๒๕๓๔ / กำากับโดย ประยูร วงษ์ชื่น / สร้างโดย วี.เอ็น. 
โปรดักช่ัน / นำาแสดงโดย นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, สิเรียม 
ภักดีดำารงฤทธิ์, อรุณ ภาวิไล / ความยาว ๘๗ นาที  

มะล ิหนุม่ซือ่ทีช่อบถ่ายรปูเป็นชวีติจิตใจ สอบเข้าแผนก
ช่างภาพได้สำาเร็จ เขาจึงเดินทางมาเรียนในกรุงเทพฯ 
เพยีงลำาพงั ทีน่ีท่ำาให้เขาได้เจอกบัเพือ่นฝงูมากมาย รวม
ทั้ง แนน สาวสวยแผนกช่างก่อสร้างที่คอยช่วยเหลือ 
เขา วันหนึ่งระหว่างถ่ายรูปส่งอาจารย์ เขาและแนน 
บังเอิญอยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมพร้อมทั้งถ่ายรูป 
ติดภาพมือปืนมาได้ ส่งผลให้มือปืนพยายามตามล่า 
ทั้งคู่เพื่อให้ได้ภาพคืนมา

วนัพฤหัสบดท่ีี ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บนถนนคนนอนเปล 
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์)
๒๕๓๕ / กำากับโดย นิวัฒน์ ศรีสัมมาชีพ / สร้างโดย กู๊ดวิลล์ 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีดำารง
ฤทธิ์, วีระชัย หัตถโกวิท / ความยาว ๑๐๐ นาที  

เรือ่งราวของ คณุโต ชายหนุ่มคนซือ่ทีไ่ด้เป็นนักข่าวสาร
คดีตามความฝัน ด้วยหน้าที่การงานทำาให้เขาได้เรียนรู้
สภาพชีวิตของผู้คนมากมาย จนวันหนึ่งเขาได้รู้จักกับ 
ญา ลูกสาวเศรษฐีผู้ไม่ลงรอยกับพ่อ ทั้งคู่จึงค่อย ๆ 
เรียนรู้และคบหากัน แต่อุปสรรคเกิดขึ้น เมื่อญาเริ่มไม่
เข้าใจในงานของเขา ในขณะเดียวกันพ่อของเธอก็ยัง 
ไม่ชอบหน้าเขาอีกด้วย 

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Pale Hand (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๓ / กำากบัโดย Koyama Seijiro / สนบัสนนุโดย มลูนธิิ
ญี่ปุ่น / นำาแสดงโดย Minamino Yoko, Aikawa Syo, 
Ishiguro Ken / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษาญ่ีปุ่น คำาบรรยาย 
ภาษาไทย)

ระหว่างทางไปโรงเรียน มาซารุ และ ทาคาคิโยะ สงัเกต
เห็นมือเล็ก ๆ ที่ซีดขาวยื่นออกมานอกหน้าต่างชั้นสอง
ของบ้านทรงตะวันตกหลังหน่ึง ไม่ช้า มาซารุก็รู้ว่า
เจ้าของมือนั้นคือเด็กสาวที่นอนป่วยอยู่บนเตียงตลอด
เวลา เมื่อเขาได้เห็นเธอครั้งแรก เขาก็เกิดความรู้สึก
ประทับใจในความสวยบอบบางของเด็กสาวอย่างที่ไม่
เคยรู้สึกมาก่อน

วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. คนกินเมีย 
(โปรแกรมผลงาน อดลุย์ ดุลยรตัน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๑๗ / กำากับโดย ดอกดนิ กญัญามาลย์ / สร้างโดย กญัญา
มาลย์ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบตั ิเมทะน,ี วนัด ีศรตีรงั / 
ความยาว ๑๒๕ นาที  

เอกวรา ทายาทคนเดียวของมหาเศรษฐีที่ได้ช่ือว่า 
เป็นคนกินเมีย เนื่องจากแต่งงานกับผู้หญิงคนไหน 
ทุกคนต้องตายภายในหนึ่งเดือน ประวัติการแต่งงานนี้ 
ทำาให้เขากลายเป็นทีร่งัเกียจ จนทำาให้เขาพยายามทีจ่ะ 
ฆ่าตัวตาย แต่รอดชีวิตมาได้เพราะการช่วยเหลือของ  
เปรี้ยว ผู้ซึ่งต่อมามีเหตุให้เขาต้องแต่งงานกับเธอ แต่ 
ด้วยช่ือเสยีงเร่ืองคนกนิเมยีของเขา ทำาให้แม่ของเปร้ียว 
ลำาบากใจและพยายามหาทางแก้เคล็ดเพื่อรักษาชีวิต 
ลูกสาวของตัวเองเอาไว้

เวลา ๑๕.๑๕ น. มือปืนพ่อลูกอ่อน 
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๑๘ / กำากบัโดย ดอกดนิ กญัญามาลย์ / สร้างโดย กญัญา
มาลย์ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะ
บุตร / ความยาว ๑๓๙ นาที  

เร่ืองราวของ จ่าเข็ม ผู้บังเอิญได้ไปพบลูกน้อยที่พลัด 
พรากจากพ่อคือ นายพลวังปอ ระหว่างที่นายพลถูก 
กองทพักะเหรีย่งโจมต ีเขาจงึจำาต้องรบัเดก็น้อยมาเป็น
ลูก วันหนึ่ง จ่าเข็มได้แต่งงานกับลูกสาวนายพลวิฑูรย์ 
อดีตเจ้านายของตน แต่งานแต่งงานกลับไม่สำาเร็จ 
เพราะหญิงสาวชื่อ ดวงเดือน กลับมาอ้างว่าตนเป็น 
เมียหลวง ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นจากความเจ้าชู้ของ 
จ่าพ่อลูกอ่อนผู้นี้ 

วนัอาทิตยท่ี์ ๓๑ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Vandal (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Hélier Cisterne / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบนัฝรัง่เศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Zinedine 
Benchenine, Chloé Lecerf, Emile Berling / ความยาว 
๘๔ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทย) 

เรื่องราวของเชรีฟ เด็กหนุ่มวัย ๑๕ ปี ผู้ดื้อรั้นเกินกว่า 
ทีแ่ม่ของเขาจะปรามอยู ่เธอจงึตดัสนิใจส่งเขาไปอยูกั่บ 
ลุงและป้าที่เมืองสตราบูร์ก โดยถือเป็นโอกาสสุดท้าย
ของเขาทีจ่ะเรยีนให้จบ เมือ่ไปถงึทีน่ัน่เขารูสึ้กอดึอดักับ
ชวีติใหม่แทบจะทันท ีจนกระทัง่ได้เข้าไปพัวพันกับแก๊ง
ศิลปินกราฟิตีที่ออกวาดลวดลายตามผนังภายในเมือง

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

๒๖



โปรแกรมฉายเดือนสิงหาคม
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program in August

 = English Language or English Subtitle

องัคารที่ ๒ สงิหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักริษยา (โปรแกรมผลงานประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๐ / กำากบัโดย มารุต / สร้างโดย กรรณสูตภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล, อมรา อัศวนนท์, ประจวบ ฤกษ์- 
ยามดี / ความยาว ๙๖  นาที  

ภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ 
ของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป็นผลงานการแสดง
เรื่องสำาคัญของ ประจวบ ฤกษ์ยามดี ที่สามารถ 
คว้ารางวัลตุ๊กตาทองสาขาผู้แสดงประกอบฝ่ายชาย 
ยอดเยี่ยมมาครองได้ บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ ปัทมา 
หญิงสาวท่ีถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจและพยายามโหย
หาความรักจนก่อให้เกิดโศกนาฏกรรม  

วนัพุธที่ ๓ สงิหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เกิดเป็นหงส ์
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๙ / กำากบัโดย คณุาวฒุ ิ/ สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๔๓ นาที  

แม้จะมีภรรยาแล้วถึง ๓ คน แต่ เทพ บรรณา เศรษฐี
หนุ่มจอมเจ้าชู้ ก็ยังมาหลงใหลในตัว หม่อมเจ้าหญิง 
มารศรีโสรัจ จนอยากได้มาเป็นภรรยาอีกคน ทิว หนุ่ม 
ชาวบ้านผู้เคยพลาดท่าเสียคนรักแก่เทพไปแล้ว จึง 
ทุ่มเททั้งชีวิตคอยขัดขวางเศรษฐีหนุ่มเต็มที่ เพื่อพิสูจน์ 
ว่าอำานาจเงินของเทพไม่อาจมัดใจหม่อมเจ้าหญิง 
มารศรีโสรัจได้เฉกเช่นคนอื่น ๆ  

วนัพฤหัสบดท่ีี ๔ สงิหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สวรรค์มืด (โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๑ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย คันจรา
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สเุทพ วงศ์กำาแหง, สบืเนือ่ง กนัภยั / 
ความยาว ๙๘ นาที  

ภาพยนตร์เพลงของ รัตน์ เปสตันยี ที่ได้รับการข้ึน
ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เรื่องราวของ 
ชู หนุ่มเข็นรถขยะที่ได้พบกับ เนียร สาวจรจัดโดย
บังเอิญ เขาชักชวนเธอให้มาอาศัยที่บ้านพร้อมเลี้ยงดู
อย่างด ีจนเกดิเป็นความรัก ทว่าไม่ช้า ชกูถู็กเกณฑ์เป็น
ทหารไปรบในสงครามเกาหลี และต้องสูญเสียดวงตา
ทั้งสองข้าง ฝ่ายเนียรกลับโชคดีมีเศรษฐินีใจบุญนำาเธอ
ไปชุบเลี้ยงและเอ็นดูเหมือนเป็นลูกแท้ ๆ

วนัศกุรท่ี์ ๕ สงิหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ตะวันหลั่งเลือด (โปรแกรมผลงานประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๖ / กำากับโดย มารตุ / สร้างโดย มารตุฟิล์ม / นำาแสดง
โดย สมบัต ิ เมทะน,ี บุศรา นฤมติร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี / 
ความยาว ๑๔๖ นาที  

หนังไทยสไตล์คาวบอยเรื่องเด่นที่สุดเรื่องหนึ่ง เรื่องราว
ของ เข้ม ชายหนุ่มผู ้หลบหนีการตามล่ามาถึงบ้าน 
โคกตะแบก ท่ีน่ันเขาได้รับความช่วยเหลอืจาก สุดา และ 
พิศ วันหนึ่งเขาถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกร หลังเกิดเหตุ
ฆาตกรรมในหมู่บ้าน แต่เมื่อ กำานันแท่น ยกกำาลังมาจับ 
กลบัเกดิเหตกุารณ์ชลุมนุจนกำานันแท่นถูกยงิเสียชวิีต ส่ง
ผลให้ เกรียง หนุ่มอันธพาลผู้เป็นลูกชายของกำานันโกรธ
แค้นและตั้งตนเป็นศัตรูกับเข้มอย่างเอาเป็นเอาตาย

วนัเสารท่ี์ ๖ สิงหาคม 

ภาพยนตร์สนทนา 
๑๑๐ ปีวรรณกรรม ๙๐ ปีภาพยนตร์เงียบ

MOTHER แม่แห่งชนชั้นกรรมาชีพ 
ร่วมชม Mother (๒๔๖๙) หนังเงยีบคลาสสกิทีส่ร้างจาก
วรรณกรรมโซเวียตเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ของ 
แม็กซิม กอร์กี้ นักประพันธ์เอกของโลก พร้อมสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจบภาพยนตร์

อาทิตยท่ี์ ๗ สงิหาคม 

กิจกรรม เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ 
ฉาย The Sound of Music (๒๕๐๒) เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง 
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

นอกจากโปรแกรมผลงานของ ประจวบ 

ฤกษ์ยามดี ที่จัดฉายรำาลึกต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน 

กรกกฎาคมนั้น ในเดือนสิงหาคม ยังคล้ายเป็น

ธรรมเนียมประจำาทุกปีที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

จะนำาผลงานของ รัตน์ เปสตันยี ปูชนียบุคคลของ 

วงการภาพยนตร์ไทย ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ วันที่ ๑๗  

สิงหาคม ๒๕๑๓ มาจัดฉายให้ชมกัน นอกจากนี้ ยัง 

มโีปรแกรมพเิศษเนือ่งในวนัแม่แห่งชาต ิ๑๒ สงิหาคม  

นำาภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเป็นแม ่

ในแง่มุมต่าง ๆ  มาจดัฉายในช่ือโปรแกรม แม่กคื็อแม่  

ที่หยิบยืมมาจากคำาสแลงที่กำาลังเป็นที่นิยมอยู่ใน 

ขณะนี้

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม วันที่ ๒๐-๒๘ 

สงิหาคม จะเป็นช่วงเวลาของ เทศกาลภาพยนตร์สัน้ 

ครั้งที่ ๒๐ โดยในช่วงนี้จะงดฉายภาพยนตร์ที่โรง

ภาพยนตร์ศรีศาลายา ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งยัง

คงเปิดรอบฉายตามปรกติ

๒๗



วันองัคารที่ ๙ สงิหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กุ้งนาง (โปรแกรมผลงานประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๑๙ / กำากับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย 
กญัญามาลย์ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบตั ิเมทะน,ี มยรุา 
ธนะบุตร / ความยาว ๑๔๒ นาที  

เรื่องราวของ กุ้งนาง ซึ่งถูก ตากาด พาออกมาอาศัยยัง
เกาะอันห่างไกลผู้คนและปลูกฝังให้เธอเข้าใจผิดว่าตน
เป็นผู้ชาย ด้วยเพราะไม่อยากให้หลานสาวแสนสวย
อย่างเธอ ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกผู้ชายหลอกลวง 
กระทัง่วันหนึง่ หมอนรินัดร์กับเพือ่น ๆ  เดนิทางผ่านมา
ทีเ่กาะเพือ่ขอนำา้มันเรอืเดนิทางกลบั ความสงสยัในเพศ
ที่แท้จริงของเธอจึงเกิดขึ้น

วันพุธที่ ๑๐ สงิหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โรงแรมนรก 
(โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี และประจวบ ฤกษ์ยามดี )
๒๕๐๐ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ชนะ ศรอีบุล, ศรนิทพิย์ ศริวิรรณ / 
ความยาว ๑๓๘ นาที  

ภาพยนตร์ขาว-ดำา ผลงานชิ้นเอกของ รัตน์ เปสตันยี ที่
ว่ากันว่าเป็นหนังซึ่งคนไทยควรดูก่อนตาย เรื่องราวใน
โรงแรมสวรรค์ โรงแรมเล็ก ๆ ในชนบท วันหนึ่ง เรียม 
สาวแปลกหน้าได้เดินทางมาถึงที่นี่และดึงดันจะขอ 
เข้าพัก แม้ว่า ชนะ หนุ่มรูปงามจะเช่าห้องซ่ึงมีเพียง 
ห้องเดียวอยูก่่อนแล้ว เรือ่งย่ิงวุน่หนกัเมือ่เหล่าเสอืร้าย 
บุกเข้ามายึดโรงแรม เพื่อดักปล้นคนจากบริษัทที่จะ 
หอบเงินหกแสนบาทมายังโรงแรมแห่งนี้

วนัพฤหสับดท่ีี ๑๑ สงิหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นางสาวโพระดก 
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๘ / กำากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย แหลมทอง
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชยับัญชา, พศิมยั วไิลศกัด์ิ / 
ความยาว ๑๓๘ นาที  

สาวน้อย โพระดก สกุณา เกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์และ 
มีชีวิตที่เพียบพร้อม หลังจากบิดาถึงแก่กรรม คุณหญิง 
พิณ มารดาของเธอได้แต่งงานใหม่กับ อาทร นักธุรกิจ 
ผู้รกัและเล้ียงดโูพระดกเสมอลกูสาวตน กระทัง่วนัหนึง่  
อาทร มอีนัมาจากไป อาบจติ น้องสาวอาทรไม่เหน็ควร 
ในสมบตัทิีโ่พระดกจะได้รับ เหตกุารณ์จงึพลกิผนัทำาให้ 
โพระดกต้องระหกระเหนิไปยงัไร่กระต่ายเต้น ทีท่ีท่ำาให้ 
เธอได้พบกับ ศล ปรายทอง ทนายความชาวไร่รูปงาม

วนัศุกรท์ี่ ๑๒ สงิหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

แพรด�า 
(โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี และโปรแกรมแม่ก็คือแม่)
๒๕๐๔ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย รตันาวด ีรตันาพันธ์, ทม วศิวชาต ิ/ 
ความยาว ๑๑๘ นาที   

ทม คนคุมไนต์คลบัเป็นผูปั้กใจรัก แพร หญงิม่ายลกูตดิ 
และอยากจะฉุดให้เธอพ้นทุกข์ เขาจึงไขว่คว้าหางานที่
สร้างความรำ่ารวยอย่างรวดเร็ว นั่นคือ การร่วมมือกับ 
เสนีย์ เจ้าของไนต์คลับ เพ่ือวางแผนฆาตกรรมหวัง
มรดกก้อนโตที่เสนีย์ควรได้ แต่แล้วการดึงแพรเข้ามา 
มีส่วนร่วม ทำาให้เกิดผลร้ายจนยากจะมีชีวิตดังเดิม

วนัเสารท่ี์ ๑๓ สงิหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Mamma Mia  
(โปรแกรมแม่ก็คือแม่) 
๒๕๕๑ / กำากบัโดย Phyllida Lloyd / สนบัสนนุโดย บรษิทั 
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด / นำาแสดง
โดย Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried / 
ความยาว ๑๐๘ นาที (ภาษาอังกฤษ, ภาษากรีก คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่องราวของ โซฟี สาวน้อยวัย ๒๐ ปี ที่กำาลังเตรียมตัว
แต่งงานกับคู่หมั้น ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศกรีซ 
ซึง่ดำาเนนิธรุกจิโดย ดอนนา คณุแม่ของเธอ ก่อนวนังาน
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 / กำากับโดย John Cameron Mitchell / สนับสนุน
โดย โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Nicole 
Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest / ความยาว 
๙๑ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)  

เร่ืองราวของ เบค็ก้า และ ฮาร์ว ีคอร์เบตต์ คู่สามภีรรยา
ที่ชีวิตคู่ต้องมาแปรเปลี่ยนไปเมื่อสูญเสียลูกชาย จาก
อุบัติเหตุรถชนเมื่อ ๘ เดือนก่อน พวกเขาพยายามกลับ
มาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง ด้วยการไปเข้ากลุ่มบำาบัด 
ผู ้สูญเสียลูก ทว่าดูเหมือนการรักษาใดก็เยียวยา 
บาดแผลนี้ไม่ได้ แต่ขณะที่ฮาร์วียังจมอยู ่กับอดีต 
เบ็คก้ากลับค้นหาวิธีจัดการความเศร้าของเธอเอง นั่น
คือการเข้าไปผูกสัมพันธ์ไมตรีกับ เจสัน เด็กหนุ่มที่ขับ
รถชน แดนนี่ ลูกน้อยของเธอ

Sat 13 August / 15.00 / 91 min / USA / 2010



วนัอาทติยท์ี่ ๑๔ สงิหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Jack (โปรแกรมแม่ก็คือแม่) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย Edward Berger / สนบัสนนุโดย สถาบนั
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Ivo Pietzcker, 
Georg Arms, Luise Heyer / ความยาว ๑๐๓ นาท ี
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

แจ็ค หนูน้อยวัยสิบขวบ มีครอบครัวเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด
ในชีวิต จนกระทั่งวันหนึ่ง แม่ของเขาหายตัวไป ทำาให้
เขาและ มานูเอล น้องชายวัยหกขวบ ตัดสินใจออก 
เดนิทางไปรอบเมอืงเพือ่ตามหาแม่ ระหว่างการเดนิทาง
นั้น สองพีน่้องค่อย ๆ  พบกลุ่มคนที่รู้จักแม่ของพวกเขา 
ซึ่งได้ปลอบโยนและให้ที่พักพิงแก่เด็กทั้งสอง

14 August / 13.00 / 103 min / Germany / 2014 

เวลา ๑๕.๐๐ น. La buena estrella 
(โปรแกรมแม่ก็คือแม่) 
๒๕๔๐ / กำากับโดย Ricardo Franco / สนบัสนนุโดย สถาน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Antonio Resines, Maribel Verdú, Jordi Mollà / 
ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง เรื่องราวของ ราฟาเอล 
คนขายเนื้อซึ่งได้ช่วย มาเรียนา หญิงสาวที่กำาลังถูก แด
เนียล แฟนของเธอทำาร้าย ด้วยความสงสารเขาจึงพา
เธอมาอาศัยอยู่ที่บ้านขณะที่เธอก็กำาลังท้อง หลังจาก
เธอคลอดลูก ราฟาเอลก็ช่วยเลี้ยงลูกสาวของมาเรียนา
อย่างมีความสุข เพราะเขาเองก็ไม่สามารถมีลูกได้
เนื่องจากสูญเสียอวัยวะเพศไปจากอุบัติเหตุ ทุกอย่าง
ดำาเนินไปได้ด้วยดี จนกระทั่ง แดเนียล กลับเข้ามาใน
ชีวิตมาเรียนาอีกครั้ง  

14 August / 15.00 / 110 min / Spain / 1997

วันองัคารที่ ๑๖ สงิหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ชั่วฟ้าดินสลาย 
(โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี และประจวบ ฤกษ์ยามดี) 
๒๔๙๘ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ชนะ ศรอุีบล, งามตา ศภุพงษ์ / ความยาว ๑๐๗ 
นาท ี  

ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของ ประจวบ ฤกษ์ยามดี 
สร้างจากบทประพนัธ์ขึน้หิง้ของ มาลัย ชพูนิจิ เรือ่งราว
ของยุพดี สาวหัวสมัยใหม่จากเมืองหลวงท่ีได้แต่งงาน
กบั พะโป้ ชายชราเจ้าของปางไม้แห่งเมอืงกำาแพงเพชร 
แต่เธอกลับไปสนิทชิดเชื้อกับ ส่างหม่อง หลานชายวัย
หนุ่มของพะโป้ จนเกดิเป็นความรกัความพศิวาสท่ีอยาก
อยู่ด้วยกันตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย 

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นาตาลไม่หวาน 
(โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๗ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เมตตา รุ่งรัตน์ / 
ความยาว ๑๒๑ นาที   

ผลงานภาพยนตร์เรือ่งสดุท้ายของ รตัน์ เปสตนัย ีทีร่วม
เอาขนบความนิยมของหนังไทยในยุคนั้นมาไว้ในเรื่อง 
มนัส ทายาทมหาเศรษฐีชาวจีนเจ้าของบริษัทยาปลูก
ผม ทีถ่กูพ่อบงัคับให้แต่งงานกับ นำา้ตาล ลูกสาวคนเดยีว
ของเพื่อนชาวอินเดีย แต่มนัสยินยอมแต่งงานกับ
นำ้าตาลเพื่อหวังมรดกเท่านั้น และทำาทุกวิถีทางเพื่อให้
เธอขอหย่ากับตน เพื่อจะได้แต่งงานใหม่กับ วัชรี หญิง
สาวที่เขารักสุดหัวใจ

วนัพฤหสับดท่ีี ๑๘ สงิหาคม ๑๗.๓๐ น.

The Sting of Death (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๓ / กำากับโดย Oguri Kohei / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญีปุ่น่ / นำาแสดงโดย Matsuzaka keiko, Kishibe Ittoku / 
ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวใน ค.ศ. ๑๙๔๔ ก่อนสงครามแปซิฟิกจะยุติ
เพียงหนึ่งปี นายทหารโทชิโอะ ได้พบรักและแต่งงาน
กับสาวสวยนามว่า มิโฮ ณ เกาะทะเลใต้แห่งหนึ่ง สิบปี
ผ่านไป ความรักของทั้งสองเริ่มสั่นคลอน เมื่อ มิโฮ พบ
ว่าสามีของเธอแอบมีความสัมพันธ์กับสาวอื่น

วนัศุกรท่ี์ ๑๙ สงิหาคม ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดหูนงัคลาสสิกกบั 
ม.ล. วราภา เกษมศรี ที่จะมาชวน 
ผู ้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม – 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม 

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๐ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และหอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร (งดฉายภาพยนตร์เรื่องยาวที่ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

วนัเสารท่ี์ ๒๗ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. É Proibido Fumar  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๒ / กำากบัโดย Anna Muylaert / สนบัสนนุโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Glória Pires, Paulo Miklos, Marisa Orth / ความยาว 
๘๙ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เบบี้  เป็นครูสอนกีต้าร์วัยกลางคนที่ติดบุหรี่อย่างหนัก 
เธอใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในอพาร์ตเมนต์แห่งหน่ึง ณ 
เมอืงเซาเปาโล กระทัง่วนัหนึง่ เมือ่เธอได้คบหากบั แมก็ 
ชายผูเ้ป่ียมเสน่ห์ทีเ่พิง่ย้ายเข้ามาอยูห้่องข้าง ๆ  ชวิีตของ
เธอก็ค่อย ๆ ดีขึ้น จนเมื่อ เอสเตลินญา แฟนเก่าของ
แม็กกลับเข้ามาในชีวิตของเขา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่
ก็เริ่มสั่นคลอน นำาไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิด

Sat 27 August / 13.00 / 89 min / Brazil / 2009

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Lovebirds  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / กำากบัโดย Bruno de Almeida / สนบัสนนุโดย 
สถานเอกอัครราชทตูโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Michael Imperioli, John Ventimiglia, Joaquim de 
Almeida / ความยาว ๘๑ นาที (ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยาย
ภาษาองักฤษ)

เรื่องราวหกเรื่องที่เกี่ยวโยงกันด้วยเหตุการณ์คืนหนึ่ง 
ในเมืองลิสบอน อันได้แก่ ศิลปินผู้ตามหาหญิงสาวผู้
คล้ายกับภรรยาของเขาที่ตายไป, คู่โจรกระจอกที่ล้ม
เลกิการปล้นเพราะทะเลาะกนัเร่ืองส่วนแบ่ง, ผูก้ำากบัท่ี
ถ่ายทำาภาพยนตร์เกีย่วกับการชกมวยกบันกัแสดง และ
นักมวยที่ชื่นชอบการล้มคู่แข่งเป็นอย่างมาก, คนขับ
แท็กซ่ีวิกลจริตที่ต้องเผชิญหน้ากับหญิงตั้งครรภ์คน
หนึง่, วนัหยดุทีแ่สนยุง่เหยงิของคูร่กันกับนิและดไีซเนอร์ 
และนักโบราณคดีที่ปฏิเสธจะออกมาจากหลุมขุดค้น

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

วนัอาทิตยท่ี์ ๒๘ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Me, Myself and Mum 
(โปรแกรมแม่ก็คือแม่) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Guillaume Gallienne /  สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise 
Fabian / ความยาว ๘๕ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ) 

มาดามกาเลียน มีลูกชายสามคน โดยคนที่สามมีชื่อว่า 
กีโยม เด็กผู้ชายซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นลูกสาวสุดที่รักคน
เดียวของแม่ เขาเติบโตเป็นวัยรุ่นที่สับสนทางเพศมา
ตลอด ความสับสนยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเขาสะกดจิตตัวเองให้
ตกหลมุรักผู้ชาย แต่ยิง่โตข้ึน กโียมกเ็ร่ิมเข้าใจในตวัเอง
มากขึ้นและเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ
จากการควบคุมของแม่

Sun 28 August / 13.00 / 85 min / France / 2013

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

วนัอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วิวาห์ลูกทุ่ง (โปรแกรมผลงานประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๑๕ / กำากับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย รามา
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ไชยา สุรยินั, เพชรา เชาวราษฏร์ / 
ความยาว ๑๔๖ นาที

เพราะหนี้สินที่สร้างไว้ต้ังแต่รุ่นพ่อ ทำาให้ เสก และ 
สกุณา สองพี่น้องต้องถูกจับแต่งงานกับ ชบา ลูกสาว
เถ้าแก่ติ๊ด และ สำาลี ลูกชายกำานันเด่น ทั้งคู่จึงตัดสินใจ
แอบหนีไปสืบหาตัวว่าที่คนรักว่าเป็นใคร จนได้พบกับ 
ชะอม ลูกชายผู้ใหญ่มั่นซึ่งมีรักอยู่กับ ชบา แต่ติดตรงที่
เขาเองก็ถูกจับหมั้นกับ ดาว ลูกสาวกำานันเด่นด้วย
เหตผุลเดยีวกนั และ เสกกย็งัเกดิไปหลงรักดาวเข้า เร่ือง
จึงกลายเป็นวิวาห์ว้าวุ่นชุลมุนผิดฝาผิดตัว

วนัพุธท่ี ๓๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จงอางผยอง (โปรแกรมผลงานประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๑๔ / กำากับโดย น้อย กมลวาทิน / สร้างโดย สยาม 
สโคปฟิล์ม, บริษัทคาเธ่ย์แห่งฮ่องกง / นำาแสดงโดย สมบัติ  
เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช / ความยาว ๑๒๕ นาที

เหตุการณ์ในสมัยปลายอยุธยา เรื่องราวของ เพชร แข 
หลินหลิน และ เจียงไฮ่ เพื่อนร่วมสาบานส่ีคนที่ต้อง
กำาพร้าพ่อแม่จากนำ้ามือของ อิน และบรรดาลูกสมุน 
ทั้งหมดตั้งสัตย์ปฏิญาณไว้ว่า เมื่อเติบโตขึ้นจะกลับมา
ชำาระแค้นให้ครอบครัว เวลาผ่านไปเมื่อกรุงศรีอยุธยา
แตกพ่าย เพชรสบืทราบว่าอินกำาลงัเป็นไส้ศึกให้แก่พม่า 
เขาตัดสินใจรวบรวมคนไทยและบรรดาเพ่ือนร่วม
สาบาน เพื่อหวังล้างแค้นและปกป้องแผ่นดินเกิด

๒๙




