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พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กด้วยพื้นที่จัด 
แสดงเพียงประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร อาจกล่าวได้ว่าเล็กที่สุดแห่งหนึ่ง 
ในบรรดาพิพิธภัณฑสถานที่ดำาเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ แต่มีเนื้อหา 
การจัดแสดงภายในที่กว้างขวางครอบคลุมระยะเวลากว่าร้อยปีของ 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ นับตั้งแต่แรกเข้ามาในสยามจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะบริเวณชั้นสองของพิพิธภัณฑ์ ท่ีจัดทำาเป ็นนิทรรศการ
“หนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ในประเทศไทย” บอกเล่าเหตุการณ์สำาคัญ 
ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของประเทศในช่วงระยะเวลา ๑๐๐ ปี ตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๔๔๐–๒๕๔๐ โดยแบ่งเป็น ๑๐ ทศวรรษ 

มมุหน่ึงของทศวรรษที ่๖ (พ.ศ. ๒๔๙๐–๒๔๙๙) ในชุดนทิรรศการนี้ 
มีการจัดแสดงเนื้อหาสำาคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย 
นั่นคือ เรื่องราวของภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงเริ่มต้นข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เมื่อมีการจัด 
พระราชพิธีอภิเษกสมรสและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค ์
ด้วยทรงมีพระราชนิยมในการถ่ายภาพน่ิงและภาพยนตร์ พระองค์จึง 
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ ม.จ.ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล เจ้านายซึ่งโปรดการสร้าง
ภาพยนตร์และทรงเคยสร้างภาพยนตร์ของกรมรถไฟหลวงมาก่อน ร่วมกบั
ข้าราชบริพารจัดการถ่ายภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีดังกล่าวไว้โดย 
ตลอด และต่อมาโปรดฯ ให้ประมวลเข้ากับภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีนี้
ที่ถ่ายไว้โดย นายแท้ ประกาศวุฒิสาร ช่างถ่ายภาพยนตร์อิสระรายหนึ่ง 
เพ่ือพระราชทานออกฉายให้ประชาชนไทยชมทางโรงภาพยนตร์ทั่ว
ประเทศ เกิดเป็นจดุเร่ิมต้นของกจิการภาพยนตร์ส่วนพระองค์ มฐีานะเป็น
หน่วยงานหนึ่งในราชสำานัก ทำาหน้าที่บันทึก ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ
ต่าง ๆ  ของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
และพระบรมวงศา- 
นุวงศ์ สืบเนื่องเรื่อย
มาจนถงึปัจจุบนั ถอื

เป็นหน่วยผลิตภาพยนตร์ที่ยืนยาวที่สุดในประเทศ  
คณุค่าของภาพยนตร์ส่วนพระองค์นี ้นอกจากจะเป็นบันทกึพระราช- 

กรณียกิจของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นรายวันแล้ว ยังเป็น
ภาพยนตร์ที่บันทึกบรรดาพระราชพิธีและรัฐพิธีสำาคัญของบ้านเมือง 
เป็นลำาดับมาตั้งแต่ต้นรัชกาล การเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งทั่วราช- 
อาณาจกัร การเสดจ็พระราชดำาเนินไปเจริญสมัพนัธไมตรกีบันานาประเทศ 
รวมถึงภาพพระราชอิริยาบถที่เป็นส่วนพระองค์ โดยเฉพาะภาพยนตร ์
ส่วนพระองค์ที่ทรงถ่ายด้วยฝีพระหัตถ์ ซึ่งนับเป็นพระอัจฉริยภาพด้าน 
หนึ่ง ทั้งที่ทรงถ่ายภายในครอบครัว ข้าราชบริพาร และถ่ายภาพของ
ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ในทุกที่ที่พระองค์เสด็จฯ ไป จากมุมกล้องที่
ไม่สามารถมีผู้ใดถ่ายทำาได้ นั่นคือ ภาพประชาชนจากสายพระเนตรของ 
พระเจ้าแผ่นดินของพวกเขาเอง

นับจากปี พ.ศ. ๒๔๙๓ กิจการภาพยนตร์ส่วนพระองค์นี้ไม่เคย 
หยุดเลย ช่างถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ได้ทำาหน้าที่บันทึกภาพยนตร์ 
ส่วนพระองค์สืบมาแทบทุกวัน เชื่อได้ว่า ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาพยนตร์ส่วนตัวของ
บุคคล หรือ “หนังบ้าน” ที่มีการบันทึกต่อเนื่องยืนนานที่สุดในโลก มี
ปรมิาณมากทีส่ดุในโลก เป็นความทรงจำาและเป็นประจกัษ์พยานแห่งความ
รกัอนัสนทิแน่นระหว่างพระเจ้าแผ่นดนิและพสกนกิรของพระองค์ ซึง่เป็น
หนึง่เดยีวและเป็นเอกในโลก สมควรเป็นมรดกความทรงจำาของโลกโดยแท้

แม้จะเป็นมุมเล็ก ๆ ในพิพิธภัณฑ์ แต่เร่ืองราวอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับ 
พระอจัฉรยิภาพด้านภาพยนตร์นีจ้ะถกูถ่ายทอดไปสู่คนรุน่ต่อ ๆ  ไปทีไ่ด้มา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
วันละ ๕ รอบ คือ 
๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. 
และ ๑๕.๐๐ น. โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยกับ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ทีมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๑



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

ในภาพยนตร์
กองบรรณาธกิาร

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ทำาหน้าที่จัดหา 
รวบรวม และอนุรักษ์ภาพยนตร์ของชาติไว้จำานวนมาก โดยหนึ่งในกรุภาพยนตร์อนุรักษ์
ที่มีความสำาคัญมากท่ีสุดอย่างที่ไม่อาจประเมินค่าได้ คือ กรุภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ 
ภาพยนตร์สารคด ีและภาพยนตร์ข่าว ซ่ึงมอียูเ่ป็นจำานวนมาก รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
เรื่อง ด้วยเน้ือที่อันจำากัด จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ จึงได้คัดสรรตัวอย่างบางส่วนมาเพียง 
๙ เรื่อง ที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในอดีตของ
พระองค์ เพ่ือน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ 
รัชกาลที่ ๙ ผู้ยังทรงประทับอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

ชวีติก่อน ๒๔๗๕ 
พ.ศ. ๒๔๗๓
ความยาว ๓๒.๓๔ นาท ี/ ขาว-ดำา / เงยีบ
หนังบ้านที่ถ่ายทำาโดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักด์ิ 
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ซ่ึงหม่อมเจ้าปิยะรงัสติ พระโอรสของพระองค์ได้ทรง 
ตัดต่อประมวลภาพมาจากฟิล์มภาพยนตร์ที่เสด็จพ่อของท่านทรงถ่ายบันทึก 
เกีย่วกบัเหตกุารณ์ชวีติประจำาวนัและพธิกีารต่าง ๆ  ภายในวงั ซึง่รวมถงึการบนัทกึ 
ภาพชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งยังทรง 
พระเยาว์ พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จ 
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ณ วังสระปทุม ทั้งภาพบันทึกวินาท ี
ประวัติศาสตร์เมื่อยุวกษัตริย์ท้ังสองพระองค์ เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
อานนัทมหดิลเสดจ็นวัิตพระนคร 
พ.ศ. ๒๔๘๑ 
พ.ศ. ๒๔๘๑
ความยาว ๑๑.๑๐ นาที / ขาว-ดำา / เงียบ
ภาพยนตร์ข่าวที่สร้างโดยบริษัทภาพยนตร์สำาหรับฉายตาม 
โรงภาพยนตร์ ซึง่ได้บนัทกึภาพเหตกุารณ์ ประวตัศิาสตร์ของชาติ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวอานันทมหิดล ยุวกษัตริย์ 
พระชนมายเุพยีง ๑๓ พรรษา พร้อมด้วยสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา- 
ณิวฒันาฯ และสมเด็จพระราชชนนศีรีสังวาลย์ เสด็จนวิตัพระนคร
หรือสยามเป็นการชั่วคราว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่แผ่นดินสยาม 
มีกษัตริย์ประทับอยู่ในประเทศ หลังจากว่างเว้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๗๖

พระราชพธิี
บรมราชาภเิษก 
พ.ศ. ๒๔๙๓
ความยาว ๖๓.๒๑ นาที / ขาว-ดำา / เสียง
ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ ในพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่๙ แห่งราชวงศ์จกัรี ณ พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ เม่ือ 
วนัที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ วนัทีพ่ระองค์ทรงมพีระปฐมบรมราชโองการ 
พระราชทานอารกัขาแก่ประชาชนชาวไทยว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ที่อยู่ในความทรงจำาของปวงชน

เยีย่มราษฎรภาคอสีาน 
๒๔๙๘
พ.ศ. ๒๔๙๘
ความยาว ๓๑.๔๓ / สี / เสียง
ภาพยนตร์พระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เมือ่ครัง้เสด็จ
พระราชดำาเนินไปเยี่ยมราษฎรในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวนัที ่๒-๒๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึง่นบัเป็นการเสด็จเยีย่มราษฎร
เป็นครั้งแรกนับต้ังแต่ข้ึนครองราชย์ เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของ
ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว โดยเสด็จพระราชดำาเนินไปยัง ๑๑ จังหวัด คือ 
นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, 
นครพนม, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี ตามลำาดับ

๑

๔
๓

๒

๒



พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ออกผนวช
พ.ศ. ๒๔๙๙
ความยาว ๑๓.๔๒ นาที   / ขาว-ดำา / เสียง
ภาพยนตร์สารคดีบันทึกเหตุการณ์เมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่วเสดจ็ออกผนวช ระหว่างวนัที ่๒๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
จนกระทัง่ลาผนวชในวนัที ่๕ พฤศจกิายน ปีเดยีวกนั ถ่ายทำาโดยสำานกั
ข่าวสารอเมริกัน เพ่ือเผยแพร่พระราชจริยวัตรในขณะท่ีทรงผนวช 
ให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสช่ืนชมพระบารมีและซาบซึ้งใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็น 
ตัวอย่างในการเป็นพุทธมามกะที่ดีให้แก่ปวงชนชาวไทย

จารกิานสุรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๔
ความยาว ๒๘.๑๕ นาที  / สี / เสียง
ภาพยนตร์สารคดีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้รับ 
การสร้างขึ้นในวาระที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๒๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่ง 
บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนิน
เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลังขึ้นครอง
ราชย์ เพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศแรกใน 
แถบตะวันตกที่พระองค์เสด็จฯ เยือน ทั้งยังมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรกิจการและวิถชีวีติของคนอเมริกนั รวมถงึการเสด็จฯ เยอืนสถานที่ 
พระราชสมภพของพระองค์ ณ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ
เสดจ็ฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์
พ.ศ. ๒๕๑๔
ความยาว ๐๒.๐๕ นาที / สี / เงียบ
ภาพยนตร์ข่าวบนัทกึเหตกุารณ์เมือ่ครัง้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสด็จ
พระราชดำาเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เร่ือง คนใจบอด 
ภาพยนตร์การกศุลทีม่าจากความร่วมมอืร่วมใจของศลิปินดาราทัว่ฟ้าเมอืง
ไทย ณ โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดย
มีดารา อาทิ อาภัสรา หงสกุล และ เพชรา เชาวราษฎร์ มารอเฝ้ารับเสด็จ 
ซึง่นบัเป็นเหตกุารณ์เมือ่ครัง้เสดจ็พระราชดำาเนนิทอดพระเนตรภาพยนตร์
ครั้งหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำา

พระราชพธิจีรดพระนังคัลแรกนาขวญั 
พ.ศ. ๒๕๐๓
พ.ศ. ๒๕๐๓
ความยาว ๑๑.๓๙ นาที / ขาว-ดำา / เสียง
ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ เมื่อปี ๒๕๐๓ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และมณฑล
พิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติให้รื้อฟื้นคืนมา 
หลังจากห่างหายไป ๒๓ ปี เพื่อเป็นการรักษาพระราชประเพณีอัน 
ดีงาม โดยได้รับพระราชกระแสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่ง 
ทรงเป็นองค์ประธานในพธิ ีให้มกีารปรบัปรงุพธิใีห้เหมาะสมกบัยคุสมยั 
มาจนถึงปัจจุบัน

ผูส้นใจสามารถขอรบัชมภาพยนตร์เกีย่วกับพระบาท 
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทีห่อภาพยนตร์
อนุรักษ์ไว้ได้ ณ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 
เปิดทำาการทกุวนัจนัทร์ - ศกุร์ ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
หรอืทางเวบ็ไซต์ youtube.com ผ่านช่อง “Film Archive 
Thailand (หอภาพยนตร์)”

๖

๘
๗

๕

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถเสดจ็ฯ ไปยัง
อ่างเกบ็น�า้แก่งกระจาน จ.เพชรบรุี
พ.ศ. ๒๕๑๕
ความยาว ๐๕.๕๐ นาที / สี / เงียบ
ภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปควบคุมบัญชาการทดลองทำาฝนหลวงสาธิต ณ อ่างเก็บนำ้าแก่งกระจาน 
จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก่คณะผู้แทนรัฐบาลสิงค์โปร์ได้รับชมและทรงควบคุม
ให้ฝนตกได้ตามกำาหนดเวลาภายใน ๕ ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของพระราชกรณียกิจสำาคัญ
ในรัชสมัยของพระองค์ ในการทำาฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรในถิ่นแห้งแล้งทุรกันดาร ให้ได้มีนำ้ากิน 
นำ้าใช้ รวมไปถึงเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม

๙



กิจกรรม

๔

กิจกรรมเดือนสิงหาคม

หน่วยงานและสถาบนัการศกึษาเข้าศกึษาดงูาน
๒๓ สิงหาคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต 
๒๖ สิงหาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๕ และ ๒๗ กันยายน สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 
๓๐ กันยายน สถาบันกันตนา 

หอภาพยนตร ์ร ่ วมกับ
สำานกังานอทุยานการเรยีนรู ้(TK 
Park) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 
ด้วยเกล้า ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ 
สิงหาคม และเรื่อง สวรรค ์
บ้านนา ในวันอาทิตย์ที่  ๒๘ 
สิงหาคม ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 
อุทยานการเรียนรู้ ชั้น ๘ ศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

๑๘ สิงหาคม – ๑๘ กันยายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ 

จดันทิรรศการ The Magnificent Five : เบญจ- 
ภาคีกล้องถ่ายภาพยนตร์ จัดแสดงกล้องถ่าย
ภาพยนตร์ทีท่รงคณุค่าในประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ 
๕ ยีห้่อ ๕ รุน่ ครัง้แรกในประเทศไทย และได้มกีาร
จัดกิจกรรมสนทนาเรื่อง “คนหลังเลนส์” ในวันที่ 
๒๔ สิงหาคม โดยได ้รับเกียรติจากผู ้กำากับ 
ภาพคนสำาคัญของวงการภาพยนตร์ไทยอย่าง 
ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์ และผู้กำากับภาพยนตร์ 
พรนิติ วิรยศิริ ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การ
ทำางานเบื้องหลังการถ่ายทำาภาพยนตร์ และเล่าถึง
คุณลักษณะสำาคัญของกล้องถ่ายภาพยนตร์แต่ละ
รุ่นที่เคยใช้ในการถ่ายทำา โดยหลังจบการสนทนา
ได้มกีารนำาชมนิทรรศการ The Magnificent Five: 
เบญจภาคกีล้องถ่ายภาพยนตร์รอบพเิศษโดย โดม 
สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์  ณ พารากอน 
ซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

๒๐ - ๒๘ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ มูลนิธิหนังไทย จัด

เทศกาลภาพยนตร์สัน้คร้ังที ่๒๐ (20th Thai Short 
Film and Video Festival) ณ หอภาพยนตร์ และ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย 
ตลอดเทศกาลได้จัดฉายภาพยนตร์สั้นทั้งไทย 
และต่างประเทศ อาทิ โปรแกรมหนังสั้นคัดสรร 
จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นแคลร์มอง เฟอร์ลอง 
ประเทศฝรั่งเศส โปรแกรม S-Express หรือ หนัง
ส้ันจากอาเซียน และอีกหนึ่งโปรแกรมพิเศษคือ 
โปรแกรมคดัสรรหนงัสัน้ชาติโปรตเุกสจากเทศกาล 
New York Portuguese Short Film Festival 
และมีการประกวดหนังสั้นหลากหลายรายการ 

กิจกรรมเดือนกันยายน 

๓ กันยายน 
หอภาพยนตร์ จัดฉายมรดกภาพยนตร์ของชาติ

เรื่อง ทรายมาเป็นแก้ว ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
เนือ่งในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล สมคัร บรุาวาศ 
ปราชญ์แห่งปัญญาผู ้ถูกลืม โดยได้รับเกียรติจาก 
วินิจฉัย สว่างวัฒนะ และ ดร. ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ 
ร่วมสนทนาภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

๔ กันยายน 
หอภาพยนตร์ จดั 

ฉายภาพยนตร ์ เ รื่ อ ง 
Doctor Zhivago ณ โรง
ภาพยนตร์สกาลา ซึ่งจัด
ขึน้ในโครงการ “เมือ่ครัง้
เสด็จฯ ทอดพระเนตร
ภาพยนตร์” โดยภาพ- 
ยนตร์เรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภมูพิลอดลุยเดช เสดจ็ฯ ทอดพระเนตร ณ โรงภาพยนตร์ 
ศาลาเฉลิมไทย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๙

๒๐ - ๒๕ กันยายน  
หอภาพยนตร์ จัดโปรแกรมพิเศษ “สัปดาห์ภาพยนตร์ เชิด ทรงศรี” 

เนื่องในวาระ ๑๐ ปี แห่งการจากไป โดยการคัดสรรผลงานภาพยนตร์ของ 
เชิด ทรงศรี ผู้กำากับคนสำาคัญแห่งวงการภาพยนตร์ไทย จำานวน ๗ เรื่อง มา
จัดฉายตลอดทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๐ กันยายน หอภาพยนตร์ก็ได้
จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “ข้างหลังภาพของเชิด ทรงศรี” กับ กิตติศักดิ์ 
สุวรรณโภคิณ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และ สมปอง ดวงไสว คณะกรรมการ
กองทนุศรบีรูพา ทีม่าร่วมแลกเปลีย่นมมุมองทีม่ต่ีอผลงานภาพยนตร์และการ
ดำาเนินชีวิตในโลกภาพยนตร์ของเชิด ทรงศรี กับผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมใน 
     วันดังกล่าว ณ โรงภาพยตร์ศรีศาลายา

๑๒ กันยายน 
สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ จัดงาน

ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทยศึกษา ครั้งที่ ๖ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เพื่อสนับสนุนการ
สร้างองค์ความรูด้้านภาพยนตร์ไทย และ สนบัสนนุ
การใช้ภาพยนตร์เป็นเครือ่งมอืในการศกึษาค้นคว้า
วิจัย ซึ่งครั้งนี้มีหัวข้องานวิจัยที่มานำาเสนอจำานวน 
๘ หวัข้อ อาท ินทิานของลงุเรือ่งแหวนวิเศษ : ความ
คาบเกี่ยวและรอยต่อของสารคดีและบันเทิงคดี 
ในภาพยนตร์และวงวรรณกรรม โดย ปาลิตา 
จุนแสงจันทร์, วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างการเล่า
เรือ่งในภาพยนตร์ทีก่ำากบัโดยคงเดช จาตุรนัต์รศัมี 
โดย วีระยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ, การศึกษาวิเคราะห์
ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสที่ได้รับรางวัลระหว่าง 
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๕ โดย อุสุมา สุขสวัสดิ์ เป็นต้น



๕

กิจกรรมเดือนตุลาคม๒๐ - ๒๔ กันยายน 
หอภาพยนตร์ โดยสถาบันหนังไทย จัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ 
(AEC Film Preservation Workshop 2016) 
โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Benedict Salazar 
Olgado อดีตผู้อำานวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ
ฟิลปิปินส์, Davide Pozzi ผู้อำานวยการแลบ็ปฏบิตัิ
การ L’Immagine Ritrovata และชลิดา เอื้อ- 
บำารุงจิต รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ร่วมเป็น
วิทยากรในการ
สัมมนาครั้งนี้ ซึ่ง
มี ตั ว แ ท น จ า ก
ประเทศอาเซียน
เข ้ าร ่ วมอบรม
จำานวน ๑๐ คน 
ณ หอภาพยนตร์ 

๒๑ กันยายน 
หอภาพยนตร์ ร ่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสนับสนุนโดยบริษัท
สหมงคล อนิเตอร์เนชนัแนล จำากดั ร่วมจดักิจกรรม
ภาพยนตร์กบัผูส้งูอาย ุครัง้ที ่๙ กบัภาพยนตร์เรือ่ง 
Chronicle of My Mother ซึ่งหลังจากชม
ภาพยนตร์ได้มีการพูดคุยเก็บประเด็นกับคุณ 
กนกวรรณ กนกวราวงค์, คุณขุนเขา สินธุเสน 
เขจรบตุร และ ผศ.นพ.สขุเจรญิ ตัง้วงษ์ไชย ณ ห้อง
ประชุม ๓๗๐ ที่นั่ง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๙ กันยายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ฟ้าทะลายโจร 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 

๑๓ กันยายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง เจ้าพ่อ ๗ คุก 
ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน กรุงเทพฯ 

๑๔ กันยายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลท่าตำาหนัก นครชัยศรี

๒๙ กันยายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พ่ีมาก
พระโขนง ให้แก่ชุมชุนหมู่บ้านร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ

๗ ตุลาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ทวิภพ ให้แก่
กลุ่มครูสมาธิ รุ่น ๓๐

๑๑ ตุลาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สงครามเพลง 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ อบต.วัดละมุด นครชัยศรี 

๑๒ ตุลาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เพลิน กลุ่ม
เพื่อนนางเอกเพลิน

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๗ ตุลาคม  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 
๑๑ ตุลาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี และ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต
๑๘ ตุลาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

๔ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์ และกระทรวงวัฒนธรรม ได้

ทำาการประกาศรายช่ือภาพยนตร์ ๒๕ เรื่อง ข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๖ 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนือ่งในวนัอนรุกัษ์ภาพยนตร์
ไทย เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ และเป็นหลักประกันว่า
ภาพยนตร์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนจะได้รับการ
อนุรักษ์อย่างดีเพื่อส่งต่อให้ชนรุ่นหลัง โดยในปีนี้ได้
รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการ
ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ทั้ง ๒๕ เรื่อง เป็นมรดก

ภาพยนตร์ของชาติ โดยมีผู้เก่ียวข้องกับภาพยนตร์ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนและผู้สนใจร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพธิดีงักล่าวด้วย ทัง้นี ้สำาหรบัผูส้นใจรบัรายละเอียด
ภาพยนตร์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติครั้งที่ ๖ สามารถขอรับสูจิบัตรขึ้นทะเบียน 
ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๖ ตุลาคม 
พลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ มอบฟิล์มภาพยนตร์
จำานวนมากให้แก่หอภาพยนตร์  ซึ่งเป็นภาพยนตร์
ที่เคยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง ๗ และนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อน
เรื่องราวในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี โดยหอ
ภาพยนตร์จะทำาการอนุรักษ์ตามข้ันตอนและส่งต่อ
สู่งานบริการสาธารณชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป  

๑๕ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมวันหนังบ้าน ครั้ง

ที่ ๙ โดยการจำาลองบรรยากาศการฉายหนังที่ดูกัน
ในบ้าน พร้อมกบัจดัแสดงกล้องและเครือ่งฉายหนงั
ที่ใช้ถ่ายทำาหนังบ้าน โดยเปิดบริการตรวจ-ซ่อม
ฟิล์มภาพยนตร์เช่นทกุปี ซึง่ในช่วงของการบรรยาย
หนงับ้านได้รับเกียรติจากชาลิน ีพนิติตานนท์, อุดม 
ศรีเมลืองกุล, สู่ขวัญ บูลกุล และพิทักษ์ ธวัชชัย-
นันท์ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจากการฉายหนังบ้าน
ของตนเอง ปิดท้ายด้วยการจัดฉายหนังบ้านหลาก
หลายเรือ่งราวและต่างแหล่งทีม่าทีห่อภาพยนตร์ได้
อนุรักษ์ไว้และรอเจ้าของฟิล์มกลับมาพบอีกครั้ง 

๘ ตุลาคม 
หอภาพยนตร ์

ร่วมรำาลึกวันครบรอบ 
๔๖ ปี การจากไปของ
มิตร ชัยบัญชา โดยจัด
ฉายภาพยนตร์เรื่อง แสนรัก (๒๕๑๐) แบบพากย์สด 
ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีพิธีวางดอกไม้จุดเทียนรำาลึกถึง
มติร ชยับญัชา บนแผ่นโลหะจารกึรอยมือ ณ ลานดารา 
หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๙ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์ จัดฉาย

ภาพยนตร์เรื่อง Psycho ณ 
โรงภาพยนตร์สกาลา ซึ่งจัดขึ้น
ในโครงการ “เมื่อครั้งเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรภาพยนตร ์” 
โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช เสด็จฯ ทอดพระเนตร ณ โรงภาพยนตร์
พาราเมาท์ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๔



รั้วใหม่ทางทะเล เรือด�าน�้า

แห่งราชนาวีสยาม 

กิจวัตรของทหารเรือด�าน�้าไทยในญี่ปุ่น

(พิธีปล่อยเรืออันรุ่งเรืองสดใส)

[พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๔๘๐]
ความยาว ๔๕ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ

ภาพยนตร์ที่บันทึกเกี่ยวกับเรือดำานำ้าของ 
ราชนาวไีทย ซ่ึงรัฐบาลไทยสัง่ต่อทีป่ระเทศญีปุ่่นเมือ่
ปี ๒๔๗๙ จำานวน ๔ ลำา คือ วิรุณ มัจฉาณุ สินสมุทร 
และพลายชมุพล ประกอบด้วยภาพยนตร์ ๓ เรือ่ง คือ 
ร้ัวใหม่ทางทะเล เรือด�าน�้าแห่งราชนาวีสยาม (๓๐ 
นาท)ี ภาพยนตร์ทีบ่นัทกึการก่อสร้างเรอืวริณุ เรอืดำา
นำา้ลำาแรกของไทย กจิวตัรของทหารเรอืด�าน�า้ไทยใน
ญี่ปุ่น (๑๐ นาที) ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ของคณะนักเรียนทหารเรือดำานำ้าไทย 
(พิธีปล่อยเรืออันรุ่งเรืองสดใส) (๕ นาที) ภาพยนตร์
ทีแ่สดงให้เหน็ถงึกจิวตัรประจำาวนัของทหารเรอืดำานำา้
สินสมุทร 

[พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดช

แข่งรถ ณ ถนนราชด�าเนิน]

พ.ศ. ๒๔๘๐
ความยาว ๒.๑๖ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ
สร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

ภาพยนตร์ที่บันทึกภาพเหตุการณ์ การจัด
แสดงการประลองความเรว็เป็นตวัอย่างเพือ่ประโคม
ข่าวการแข่งรถ “การแข่งขันรถยนต์ระหว่างชาติ 
รางวัลใหญ่กรุงเทพฯ” (Bangkok Grand Prix) ที่
ถนนราชดำาเนิน ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาจนถึง
ลานหน้าพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๔๘๐ โดยวนันัน้ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรีะ- 
พงศ์ภาณุเดช  หรือ “พ.พีระ เจ้าดาราทอง” วีรบุรุษ
ของชาวไทย ทรงขับรถรอมิวลุส (Romulus) โลด
แล่นผ่านถนนราชดำาเนิน ประลองความเร็วกับรถ 
อืน่ ๆ  ให้ประชาชนชมเป็นขวญัตา  ก่อนทีก่ารแข่งขนั
จริงจะถูกยกเลิกไปเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง  
ทำาให้ต่อมามีการขนานนามการแข่งขันนี้ว่า “การ
แข่งขันที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง” หรือ “The race that 
was never run”  

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หมายเหตุ

ชื่อเรื่องที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มีไตเติ้ลชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เป็นชื่อที่หอภาพยนตร์ตั้งขึ้นเอง

ชื่อเรื่องที่อยู่ใน ( ... ) หมายถึง ชื่อเรื่องที่หอภาพยนตร์แปลขึ้นจากชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์

ข้อมูลภาพยนตร์ที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ข้อมูลที่หอภาพยนตร์สันนิษฐานขึ้นเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานชัดเจน

เสด็จประพาสภาคใต้

พ.ศ. ๒๕๐๒
ความยาว ๖๙ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เสียง
สร้าง เอราวัณภาพยนตร์

ภาพยนตร์บันทึกประวัติศาสตร์การเสด็จฯ 
เยี่ยมราษฎรจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้อย่างเป็น
ทางการคร้ังแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เป็นการ
เสดจ็ฯ ทีอ่ยูใ่นความทรงจำาของราษฎรจงัหวดัต่าง ๆ  
ของภาคใต้ โดยเสด็จฯ ทางรถไฟจากสถานีสวน
จิตรลดาสู่จังหวัดนครปฐม ต่อจากนั้นได้เสด็จฯ ไป
ยังจังหวัดชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช 
ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สุราษฎร์ธานี 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

พ.ศ. ๒๕๐๓

พ.ศ. ๒๕๐๓ ความยาว ๑๑.๓๙ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เสียง

สร้าง ธำารง รุจนพันธุ์

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ พระราชพิธ ี
พืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อปี 
๒๕๐๓ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการรื้อฟื้นคืนมา
หลังจากห่างหายไป ๒๓ ปี โดยผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์
ได้บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพระราชพิธีที่
สำาคัญคู่บ้านคู ่เมืองในสมัยรัชกาลที่ ๙ ทั้งสอง 
พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล พิธีพุทธซึ่งจัด
ข้ึนในอุโบสถวัดพระแก้ว เย็นวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๐๓ และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 



ซึ่งจัดขึ้นในเช้าวันต่อมา ณ ท้องสนามหลวง ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีทั้งสอง 

แพรด�า

วันแรกฉาย ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๔
ความยาว ๑๑๙.๔๖ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทสร้าง หนุมานภาพยนตร์ 
ผู้อำานวยการสร้าง รัตน์ เปสตันยี

ผู้กำากับ รัตน์ เปสตันยี

แพรด�า ผลงานที่แสดงวิสัยทัศน์ลำ้ายุคของ 
รัตน์ เปสตันยี ที่ผสมผสานรูปแบบของภาพยนตร์
ฟิล์มนัวร์ (Film Noir) หรือภาพยนตร์ที่นิยมแสดง
ด้านมดืของมนษุย์และสงัคม เข้ากบัคำาสอนทางพทุธ
ศาสนาว่าด้วยเรื่องของกรรม ที่มาพร้อมกับบทหนัง
ซึง่ผกูเร่ืองได้อย่างฉลาดและซบัซ้อน เทคนคิการถ่าย
ทำาภาพยนตร์ที่นำาสมัยกว่าภาพยนตร์ไทยในยุค
เดยีวกนั และทำาให้ แพรดำา กลายเป็นภาพยนตร์ไทย
เรือ่งทีส่องทีไ่ด้รบัเชิญให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์
กรุงเบอร์ลิน (Berlin Film Festival) ในปี ๒๕๐๔

[การเดินขบวนของประชาชน นักเรียน 

กรณีเขาพระวิหารในจังหวัดนราธิวาส]

พ.ศ. ๒๕๐๕ ความยาว ๑.๓๗ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เสียง

สร้าง ธำารง รุจนพันธุ์

ภาพยนตร์บนัทกึเหตกุารณ์การเดนิขบวนของ
ประชาชน นกัเรยีน ในตวัเมอืง จงัหวดันราธิวาสหนึง่
ในจั งหวัดใต ้สุดแดนสยาม หลั งจากรู ้ ผลว ่ า
ประเทศไทยแพ้คดีกรณีเขาพระวิหาร ระหว่าง ไทย 
กับ กัมพูชา ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือที่
เรียกกันว่าศาลโลก ซ่ึงศาลโลกตัดสินเมื่อวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๐๕ ว่าปราสาทเขาพระวิหารตกเป็น
ของกัมพูชา แม้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีความยาวเพียง
ไม่กี่นาที แต่กลับแสดงอารมณ์และความรู้สึกรักชาติ

เพลงเหย่อย

พ.ศ. ๒๕๐๗ ความยาว ๒๒.๔๘ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เสียง

อำานวยการสร้าง บรษิทั เอสโซ่ แสตนดาร์ด อสีเทอร์น
สร้าง วิสิษฐ์ ตันสัจจา ผู้กำากับ สมบูรณ์ วิรยศิริ

หนึ่งในภาพยนตร์สารคดีชุดมรดกของไทย 
นำาเสนอการฝึกหัดเพลงเหย่อยซึ่งเป็นเพลงพ้ืนบ้าน
เก่าแก่ทางภาคกลางของประเทศไทย จากชาวบ้าน 
บ้านเก่า จงัหวดักาญจนบรุ ีทีม่าช่วยกนัถ่ายทอดการ
รำาเพลงเหย่อยให้แก่ศิลปินจากกรมศิลปากร เพ่ือ
ทำาการบันทึกเสียงการร้องและจังหวะดนตรีไว้ทุก 
ขั้นตอน ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน 
ไม่ให้สาบสูญ หลังจากที่ศิลปินของกรมศิลปากรได้ 
ไปฝึกหัดการรำาเพลงเหย่อยแล้วได้มีนำาท่ารำาไป 
ปรับ  และรำาแสดงถวายในโอกาสรับเสด็จสมเด็จ 
พระราชาธิบดีแห่งประเทศมาเลเชีย ที่หอประชุม
ใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗       

MISS UNIVERSE BEAUTY PAGEANT 

(การประกวดนางสาวจักรวาล)

พ.ศ. ๒๕๐๘ ความยาว ๒๘.๐๒ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เสียง

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์สำาคัญของไทยกับ
การคว้ารางวัลผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกหรือรางวัล
นางสาวจกัรวาลครัง้ที ่๑๔ (MISS UNIVERSE BEAUTY 
PAGEANT 1965) ของ อาภัสรา หงสกุล ตัวแทน 
สาวไทย ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ณ เมือง 
ไมอามี่ มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับ 
เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีตัวแทนสาวงาม 
ได้รับรางวัลนี้  

ของคนไทยได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นคนไทยที่อยู่ต่าง
ถิ่นต่างภูมิภาค

ไม้สัก

[พ.ศ. ๒๕๐๕] ความยาว ๓๑.๒๕ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / พากย์

อำานวยการสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย
สร้าง ประดิษฐ์ เทศประสิทธิ์

เป็นตอนหนึง่ของภาพยนตร์สารคดีทางโทรทศัน์ 
ชุด “สองข้างทางรถไฟ” ผลิตโดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงฉายภาพของการทำาป่าไม้ที่เคย
รุง่เรอืงในอดตี ผ่านภาพของสถานเีด่นชยั จงัหวดัแพร่ 
ซึง่เป็นสถานท่ีีสำาคญัในการขนส่งไม้สกัจากป่าสงูของ
ไทยไปไปยังกรุงเทพฯ และเป็นจุดที่มีไม้สักคุณภาพ
ดีที่สุดของโลก ภาพยนตร์ยังเล่าให้เห็นกระบวนการ
ตัดโค่นไม้สักและขั้นตอนการเตรียมช้างออกทำางาน
ในป่าที่เราอาจจะไม่ได้เห็นกันแล้วในทุกวันนี้

     

พัฒนากร

พ.ศ. ๒๕๐๖ ความยาว ๑๘.๒๗ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เสียง

อำานวยการสร้าง สำานักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ 
สร้าง เอราวัณภาพยนตร์

ภาพยนตร์โฆษณาชวนเช่ือของสำานักข่าวสาร
อเมริกัน กรุงเทพฯ สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจของ
ข้าราชการไทยที่เรียกว่า พัฒนากร โดยการดำาเนิน
เรื่องผ่านตัวละครพัฒนากรหนุ่มนายหน่ึงที่เดินทาง
มายังหมู่บ้านในชนบท ด้วยความมุ่งหวังจะเข้ามา
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนวทาง
ของรัฐเพื่อความเจริญของภาคอีสาน ซึ่งดำาเนินเรื่อง
คู ่ขนานไปกับลำานำาเพลงหมอลำา ท่ีพยายามจะ 
ชวนเชือ่และเข้าถึงชาวบ้านชาวอสีาน ในยคุสมยัของ
สงครามเยน็และการเร่งรดัพฒันาชนบทของประเทศ

๗



 

[พิธีลงนามและค�าประกาศ

ในแถลงการณ์ร่วมการก่อตั้งสมาคม

ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้]

พ.ศ. ๒๕๑๐ ความยาว ๓.๕๓ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ

อำานวยการสร้าง บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำากัด

ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์สำาคัญของ
ประวัติศาสตร์การทูตและการเมืองระหว่างประเทศ
เร่ืองหนึ่งของไทย ซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์พิธีลงนาม
ปฏิญญาก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN Declaration) ในสมัยรัฐบาล
จอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งริเริ่มโดยพันเอก (พิเศษ) 
ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง 
ประเทศของไทยและชาติสมาชิกอีก ๔ ชาติ คือ 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ใน 
วนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๑๐ ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
วังสราญรมย์ 

มิตรเก่าผู้กลับมา

พ.ศ. ๒๕๑๒ ความยาว ๓๑.๔๐ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง

อำานวยการสร้าง สำานักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
สร้าง เทพพนมภาพยนตร์

ภาพยนตร์สารคดโีดยสำานกัข่าวสารอเมรกัิน ที่
ถ่ายทำาขึ้นในวาระที่นายริชาร์ด นิกสัน สมัยดำารง
ตำาแหน่งประธานาธบิดแีห่งสหรัฐอเมรกิาเดนิทางมา
เยือนประเทศไทยอีกคร้ัง ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๑๒ หลงัเคยเดนิทางมาในฐานะรองประธานาธิบดี
และเดนิทางมาอย่างไม่เป็นทางการ โดยการเดนิทาง
มาในครั้งนี้นั้นเป็นการเดินทางมาเพื่อเช่ือมสัมพันธ- 
ไมตรีและยำ้าถึงจุดยืนทางการเมืองท่ีสหรัฐอเมริกา
และไทยมีร่วมกันในเวลานัน้ ในเรือ่งของการต่อตา้น
ลัทธิคอมมิวนิสต์และการให้ความร่วมมือกันทาง
ทหาร เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นับ

เป็นภาพยนตร์ทีแ่สดงให้เหน็ถงึความผกูพนัแน่นแฟ้น
ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

จาริกานุสรณ์

พ.ศ. ๒๕๑๔ ความยาว ๒๘.๑๕ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง

อำานวยการสร้าง สำานักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
สร้าง เทพพนมภาพยนตร์

ภาพยนตร์สารคดีพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างขึ้นในวาระที่
ทรงครองสริริาชสมบตั ิครบ ๒๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ 
ซึ่งเป ็นบันทึกเหตุการณ์พระราชกรณียกิจของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระ- 
ราชดำาเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ 
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลังจากครองราชย์ เพื่อ
ทรงเจริญพระราชไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรวิถีชีวิตของคนอเมริกัน รวมถึงเสด็จฯ 
เยอืนสถานทีพ่ระราชสมภพของพระองค์ ภาพยนตร์
เรื่องน้ีจึงเป็นดังหลักฐานความทรงจำาอันถาวรของ
สองประเทศ เนือ่งด้วยได้บันทกึเหตุการณ์สำาคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเอาไว้

เทพธิดาโรงแรม

วันแรกฉาย ๒ มีนาคม ๒๕๑๗
ความยาว ๙๐.๑๖ นาที  ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทสร้าง พร้อมมิตรภาพยนตร์
อำานวยการสร้าง  “สุโรจนา”
กำากับ  ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล

ผลงานการกำากับของหม่อมเจ้าชาตรเีฉลิม ยคุล 
ที่ออกฉายในปี ๒๕๑๗ เล่าเรื่องหญิงสาวจากเมือง
เหนอืทีถ่กูชายหนุม่ล่อลวงมาขายตัวในกรงุเทพฯ เธอ
จึงจำาใจรับสภาพการเป็น “เทพธิดาโรงแรม” โดยผู้
กำากับได้ใช้การตัดต่อชักชวนให้คนดูตั้งคำาถามกับ
ชะตาชีวิตของตัวละครในเรื่อง ไม่ว่าการตัดต่อภาพ
มาลีกำาลังขายตัวให้ลูกค้าสลับกับครอบครวัเธอกำาลัง
ทำาบ้านใหม่ จนไปถึงการตัดสลับภาพมาลีกำาลังถูก

ซ้อมกับภาพประชาชนรวมตัวประท้วง เป็นต้น โดย
มีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างทั้งเนื้อหาและ 
รปูแบบการนำาเสนอจากภาพยนตร์ไทยในยคุเดยีวกนั

 

[นิรโทษกรรม จ�าเลยคดี ๖ ตุลา]

[พ.ศ. ๒๕๒๑] ความยาว ๕๓.๓๙ นาที
วีดีทัศน์ / สี / เสียง

 ภาพยนตร์บนัทกึภารกิจของ พลเอกเกรยีงศกัดิ์ 
ชมะนนัทน์ ในกรณกีารเสนอพระราชบญัญตันิิรโทษ-
กรรมผู้กระทำาความผิด เนื่องในการชุมนุมในมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ ให้เห็นว่าเป็นผลงานสำาคัญชิ้นหนึ่ง
ของอดีตนายกรฐัมนตรท่ีานนี ้ นับเป็นเอกสารสำาคญั
ชิน้หนึง่ในประวตัศิาสตร์การเมอืงเฉพาะกรณ ีเหตกุารณ์ 
๖ ตุลา ๒๕๑๙ ที่มีชีวิตชีวาและสามารถสื่อแสดงให้
เห็นความรู้สึกและอารมณ์ต่อหน้าต่อตาโดยตรง      

คนกลางแดด

วันแรกฉาย ๒ มิถุนายน ๒๕๒๒
ความยาว   ๑๑๖ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษัทสร้าง โมชั่นอาร์ตฟิล์มโปรดักชั่น

กำากับ คิด สุวรรณศร

ภาพยนตร์ผลงานเรือ่งทีส่องของคดิ สวุรรณศร 
สร้างขึน้จากแรงดลใจในโอกาสทีก่รงุเทพฯ จะมอีายุ
ครบ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ทว่าภาพยนตร์กลับ
ไม่ได้นำาเสนอภาพของกรุงเทพฯ อย่างเมืองฟ้าเมือง
สวรรค์ แต่กลับฉายภาพด้านมืดของกรุงเทพฯ ผ่าน
ตวัละครเลก็ ๆ  ทีเ่ป็นคนหาเช้ากนิคำา่ และถ่ายทำากนั
ในสถานที่จริงเกือบทั้งหมด ทั้งเป็นหนังไทยเพียง
เร่ืองเดียวที่สะท้อนวาระดังกล่าว และเป็นการ
สะท้อนในด้านขัดแย้งกับการฉลอง ต่างจากภาพ- 
ยนตร์เก่ียวกับกรงุเทพฯ ๒๐๐ ปี เรือ่งอืน่ ๆ  ท่ีรฐับาล
จัดสร้างข้ึนท่ัวไป ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นภาพยนตร์ข่าว
และภาพยนตร์สารคดีบันทึกเหตุการณ์พระราชพิธี
ฉลองกรุง     

๘



ไผ่แดง 

วันแรกฉาย ๘ ธันวาคม ๒๕๒๒
ความยาว ๑๒๐.๑๓ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสยีง

บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
อำานวยการสร้าง เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร

กำากับ  เพิ่มพล เชยอรุณ

ภาพยนตร์ไทยที่ดัดแปลงมาจากนวนิยาย
เสียดสีสังคมและการเมืองของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ที่เล่าเรื่องของความขัดแย้งผ่านตัวละคร
หลัก ๒ ตัว ซึ่งเป็นผู้นำาความคิดของหมู่บ้านไผ่แดง 
ฝ่ายหนึ่งคือ แกว่น แก่นกำาจร สหายหนุ่มผู้ยึดมั่นใน
ลัทธิคอมมิวนิสต์ เพราะเชื่อว่าจะเป็นแนวคิดที่นำา 
พาชาวบ้านไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนอีกฝ่าย
คอืสมภารกร่างเจ้าอาวาสวดัไผ่แดง ผูย้ดึมัน่ในความ
คิดตามหลักพระพุทธศาสนาและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
หมู่บ้านตามหลักธรรมคำาสอนที่เหมาะสมกับสังคม
ไทย ภาพยนตร์จึงมีนำ้าเสียงแห่งการถกเถียง โน้มนำา
และวิพากษ์ความคิดท้ังคอมมิวนิสต์ ประชาธิปไตย 
สังคมนิยม ทุนนิยม และพุทธศาสนา ชี้ชวนให้ผู้ชม
ได้ขบคิดไม่แพ้ตัวนวนิยาย 

สะพานรักสารสิน

วันแรกฉาย ๖ มิถุนายน ๒๕๓๐
ความยาว ๑๒๑.๔๖ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสยีง

บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
อำานวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพร

กำากับ เปี๊ยก โปสเตอร์ 

สะพานรกัสารสิน ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่อง
จริงของโศกนาฏกรรมความรักที่เกิดขึ้นในจังหวัด
ภเูกต็ โดยผูส้ร้างนำาพาภาพยนตร์ให้ทำาหน้าทีเ่ป็นดงั
เครื่องเตือนใจหรืออุทาหรณ์สอนให้สังคมได้เรียนรู้
และเข ้าใจปัญหาชีวิตที่นำาไปสู ่ความผิดพลาด 
นอกจากนั้นยังมีการสอดแทรกเรื่องราวของวิถีชีวิต
ของชาวเลทั้งการประกอบอาชีพและวัฒนธรรมการ
แสดงรองเง็งโดยคนพื้นถิ่น ซึ่งเปรียบเหมือนบันทึก
ทางมานุษยวิทยาที่หาดูได้ยากอีกด้วย

หมานคร 

วันแรกฉาย ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
ความยาว ๙๔.๕๘ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บรษิทัสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดกัช่ัน, เดอะ ฟิล์ม แฟคตอรี่

อำานวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพร
กำากับ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมของ 
คอยนุช เรื่องราวสุดแปลกแต่มีเสน่ห์เป็นของตัวเอง
ที่ถูกถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องแบบจิกกัด เพ้อฝัน 
แบบเหนือจริงและจินตนาการ สร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง
ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา และเล่าเรื่องที่เป็นความจริง 
ยิ่งกว่าตาเห็นของมหานครที่หมุนเปลี่ยนไปตาม
กระแสอย่างรวดเร็วฉับไวยากแก่การเข้าใจ หนังได้
สะท้อนให้เห็นความเป็นไทยแบบยุค ๑๖ มม. ที่ใช้
ฟิล์มสีรีเวอร์ซัลถ่ายหนัง ทำาให้สีออกมาดูสดเกินจริง
จนออกจะบิดเบีย้ว และการเล่าเรือ่งแบบเพ้อฝัน ลเิก 
ทำาให้หมานครกลายเป็นหนงัเก่าทีด่ใูหม่และร่วมสมยั

FINAL SCORE

365 วัน-ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์

วันแรกฉาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ความยาว ๑๐๐.๕๗ นาที สื่อดิจิทัล / สี / เสียง

บริษัทสร้าง จีเอ็มเอ็ม ไท หับ
อำานวยการสร้าง จิระ มะลิกุล, ประเสริฐ วิวัตนา

นนท์พงษ์, ยงยุทธ ทองกองทุน, 
เช่นชนนี สุนทรศารทูล, สุวิมล เตชะสุปินัน

กำากับ โสรยา นาคะสุวรรณ

ภาพยนตร์ FINAL SCORE 365 วัน ตามติด
ชวีติเด็กเอ็นท์ เป็นเสมือนภาพบนัทกึชีวติวยัรุ่นชนช้ัน
กลางในเมืองช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๔๐ ที่ผู ้ชม 
ได้เห็นวิถีชีวิตของตัวละครวนเวียนอยู่ในพ้ืนที่บ้าน 
โรงเรียน สถานกวดวิชา สยามสแควร์ และคอนเสิร์ต
นกัร้องอนิดี ้ในยคุก่อนทีเ่ทคโนโลยโีซเชยีลมเีดยีและ
สมาร์ทโฟนจะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตวัยรุ่น อีกหนึ่ง
ความสำาคัญของภาพยนตร์ FINAL SCORE 365 วัน 
ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ คือ ภาพยนตร์สารคดีขนาด 
ยาวของไทยเรื่องแรกที่ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไป 

สตรีเหล็ก

วนัแรกฉาย ๓ มีนาคม ๒๕๔๓
ความยาว ๑๑๗.๐๓ นาท ีฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสยีง

บรษัิทสร้าง ไท เอน็เตอร์เทนเมนต์
อำานวยการสร้าง วสิตูร พูลวรลกัษณ์

กำากบั ยงยทุธ ทองกองทนุ

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากเค้าโครงเรือ่งจรงิ ของทมี
วอลเล่ย์บอลชาย เขต ๕ จงัหวัดลำาปาง ทีเ่ข้าร่วมแข่ง
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ปากนำ้าโพเกม ท่ีจังหวัด
นครสวรรค์และสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ จน
กลายเป็นข่าวโด่งดงัเพราะพวกเขาไม่ใช่ชายแท้เกอืบ
ทั้งทีม ภาพยนตร์สตรีเหล็กได้ฉีกกฎเกณฑ์ของการ
ทำาหนังในช่วงเวลานั้น  ด้วยการสร้างภาพยนตร์ 
เกี่ยวกับกีฬาและเล่าเรื่องของเพศที่สาม ซึ่งไม่มีใคร
รับประกันอนาคตของมันได้ ทว่าภาพยนตร์กลับ
ประสบความสำาเร็จในแง่ของรายได้พร้อมทั้งสร้าง
กระแสสังคมเป็นอย่างมากในเวลานั้น 

สุดเสน่หา 

วันแรกฉาย ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖
ความยาว ๑๒๘ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทสร้าง บริษัท ละอองดาว & คิก เดอะ 
แมชชีน ประเทศไทย, แอนนา แซนเดอร์ ฟิล์ม
อำานวยการสร้าง  อีริค ชาน, ชาร์ล เดอ มุกซ์

กำากับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

ภาพยนตร์เร่ือง สุดเสน่หา เป็นภาพยนตร์ที่
พลกิสตูรในการเล่าหนงัเรือ่งทีไ่ม่ใช้มมุกล้องหรอืการ
ตดัต่อ ไม่มกีารลำาดับภาพเพือ่สร้างความต่ืนเต้นหรือ
ตื่นตาตื่นใจให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วม แต่เป็นการต้ัง
กล้องแช่ไว้นิ่ง ๆ แล้วบอกเล่าเรื่องราวของบทบาท 
ผู้มีอำานาจทางสังคมอย่างเพศชายให้ตำ่าต้อยลง และ
เพิม่อำานาจให้กบัสตรเีพศเป็นหลกั ภาพยนตร์เรือ่งนี้
ประสบความสำาเร็จระดับโลกโดยได้รับรางวัล Un 
Certain Regard เทศกาลหนังเมืองคานส์ ในปี 
๒๕๔๕ ซึ่งทำาให้ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เริ่มเป็น
ที่รู้จักในวงการภาพยนตร์ระดับโลก 

๙



(ก่อนหน้านี้มีภาพยนตร์สารคดีไทยที่ฉายโรง
ภาพยนตร์แต่แบบจำากัดโรง คือ เสือร้องไห้ และ 
เด็กโต๋) และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในแง่
รายได้และคำาวิจารณ์ ถือเป็นอีกจุดเร่ิมต้นสำาคัญ
ในการสร้างความหลากหลายของวงการภาพยนตร์
ไทย 

MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY.

วันแรกฉาย ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ความยาว ๑๒๗.๑๗ นาที สื่อดิจิทัล / สี / เสียง

บริษัทสร้าง ป๊อป พิคเจอร์
อำานวยการสร้าง อาทิตย์ อัสสรัตน์

กำากับ นวพล ธำารงรัตนฤทธิ์

Mary is Happy, Mary is Happy เป็น
ภาพยนตร์ทีป่ลกุกระแสหนงันอกกระแสของวยัรุน่
ทีป่ระสบความสำาเรจ็เป็นอย่างมาก เพราะเป็นหนงั
ทีพ่ยายามจะทดลองการใช้ส่ือโซเชีย่ลมเีดยีมาเป็น
วตัถดุบิในการเล่าเร่ือง ผ่านทางข้อความทวติเตอร์
ของแอคเคาท์หนึ่งที่ใช้ชื่อว่า “https://twitter.
com/marylony” แมรี่ มาโลนี่ @marylony 
จำานวน ๔๑๐ ทวีตโดยไม่ข้ามหรือตัดออกไปสัก 
ทวีตเดียวมาเป็นเส้นเรื่อง นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่

 

เพลงของข้าว 

วันแรกฉาย ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ความยาว ๗๕.๑๕ นาที สื่อดิจิทัล  / สี / เสียง

บริษัทสร้าง เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น 
อำานวยการสร้าง พิมพกา โตวิระ

กำากับ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

การไม่มีโครงสร ้างที่แน ่นอนปล ่อยให ้
เหตุการณ์จากสถานที่ต่าง ๆ ร้อยเรียงกันอย่าง
อิสระ โดยใช้บทเพลงและภาพเล่าเรื่องราววิถีของ
ข้าวที่มีต่อวิถีของผู้คนในท่ัวทุกภาคของประเทศ 
ไทยในปัจจุบัน ทำาให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีคุณค่าดุจ
กวนีพินธ์ ทีพ่ยายามจะขับกล่อมวถีิชวีติของชาวนา
ด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากเหตุการณ์นั้น ๆ 
โดยไม่อาศัยคำาบรรยาย ทั้งยังสามารถบันทึก
กิจกรรมต่าง ๆ  ของประเพณแีละวถิชีวีติชาวนาให้
ได้เห็นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

ติดตามโปรแกรมฉายมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ที่หน้า ๒๓ - ๒๙

ทำาให้เราเข้าใจวิถีชีวิตแห่งยุคสมัย ที่สะท้อนผ่าน
เนือ้หาของหนงั รวมถงึวธิคีดิในการทำาหนงัของคน
ยุคนี้

วังพิกุล 

วันแรกฉาย ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ความยาว ๖๖.๕๒ นาที สื่อดิจิทัล / สี / เสียง
บริษัทสร้าง แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ, ปลาเป็นว่ายทวนนำ้า สตูดิโอ
อำานวยการสร้าง ปิยะฉัตร นาคภู่

ผู้กำากับ บุญส่ง นาคภู่

ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องราวในชีวิต
บุคคลและวิถีชีวิตในครอบครัวของผู้กำากับ บุญส่ง 
นาคภู่ ณ  หมู่บ้านวังพิกุล ตำาบลนาขุนไกร  อำาเภอ
ศรีสำาโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีแม่ที่แก่เฒ่าและ 
ลูก ๆ ๘ คน กับอาชีพทำานาซึ่งสืบทอดมาแต่
บรรพบุรุษ  ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเหมือนบันทึก
สังคมร่วมสมัย ไม่เพียงสภาพทางกายภาพของ
หมู ่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในประเทศไทย แต่ยัง
สามารถบันทึกบุคลิกภาพ อารมณ์ความรู้สึก ของ
ผู้คนในวิถีชีวิตของหมู่บ้านไว้ได้ด้วยโดยใช้พลัง
ความงามผ่านภาพถ่ายที่สื่อออกมาด้วยสีขาว-ดำา





ปิยะธิดา พรพิชญพงศ์

ออกเดินทางหาความรู้ 
ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ครั้งที่ ๒๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีหนังซอมบี้สุดระทึกสัญชาติ 
เกาหลีเข้ามาฉายกวาดรายได้ถล่มทลายในบ้านเรา เรื่อง Train to Busan 
หรือ ด่วนนรกซอมบี้คลั่ง ที่ทำาให้คนไทยได้รู้จักกับเมืองเล็ก ๆ ชื่อว่า เมือง 
ปซูาน แต่นอกเหนอืจากหนงัเรือ่งนีแ้ล้ว ยงัมอีกีสิง่หนึง่ทีท่ำาให้คนทัว่โลกรูจ้กั
เมืองนี้ นั่นก็คือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน (Busan International 
Film Festival) เพราะถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่ยิ่งใหญ่และมี
ความสำาคัญที่สุดในทวีปเอเชีย จัดข้ึนคร้ังแรกเมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 
๒๕๓๙ ซึง่หัวใจหลักในการจดัเทศกาลนีค้อืการแนะนำาภาพยนตร์และผูก้ำากบั 
หน้าใหม่ของวงการ โดยจะเน้นผู้กำากับแถบเอเชียเป็นพิเศษ ส่วนอีกแง่หนึ่ง
ก็เพื่อส่งพลังไปถึงคนรุ่นใหม่ ให้กล้าพัฒนาและแสดงศักยภาพทางด้าน
ภาพยนตร์ของตัวเองออกมานั่นเอง
 หลังจากใช้เวลา ๕ ชั่วโมงอยู่บนท้องฟ้า สายการบินโคเรียนแอร์
ก็พาข้าพเจ้ามาถึงเมืองปูซาน สถานที่จัดเทศกาลภาพยนตร์ซึ่งปีนี้ย่างเข้าสู่
ครั้งที่ ๒๑ โดยสวัสดิภาพ งานนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ มีภาพยนตร์เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๙๙ เรื่อง จาก ๖๙ 
ประเทศทั่วโลก และออกฉายถึง 

๓๔ จอ ใน ๕ โรงภาพยนตร์หลัก คือ CGV Centum City, LOTTE CINEMA 
Centum City, MEGABOX Haeundae, Sohyang Theater และ Busan 
Cinema Center หรือ ศูนย์ภาพยนตร์ปูซาน อาคารที่ถูกบันทึกไว้ใน 
Guinness World Records ว่ามีหลังคาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่กว่า 
สนามฟุตบอลเกือบ ๓ เท่าตัว ภายใต้หลังคานี้มีส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นโรงหนัง 
กลางแจ้งที่สามารถจุคนได้มากถึง ๔,๐๐๐ ที่นั่งเลยทีเดียว
 วงการภาพยนตร์อสิระไทยปีนีค่้อนข้างจะคกึคกัเป็นพเิศษ เพราะ
มีหนังได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลมากถึง ๗ เรื่อง แบ่งออกเป็น 
สาย A Window on Asian Cinema ที่รวบรวมผลงานของคนทำาหนังเอเชีย
ที่น่าจับตามอง ๔ เรื่อง ได้แก่ #BKKY โดย นนทวัฒน์ นำาเบญจพล ธุดงควัตร 
โดย บุญส่ง นาคภู่ ดาวคะนอง โดย อโนชา สุวิชากรพงศ์ และ ปั๊มน�้ามัน โดย 
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และสาย Wide Angle ที่รวมผลงานโดดเด่น ทั้ง 
หนังสั้น แอนิเมชัน และสารคดี ๓ เรื่อง ได้แก่ A Little Tiger โดย ณัฐพล 
รกัขธรรม Railways Sleepers โดย สมพจน์ ชติเกษรพงศ์ และ Art Through 
Our Eyes รวมหนังสั้น ๕ ชาติอาเซียน โดย ๕ คนทำาหนัง : อีริค คู (Eric 
Khoo), โจโค อันวา (Joko Anwar), โฮ ยูฮาง (Ho Yuhang), บริเล็นเต้ 
เม็นโดซา (Brillante Mendoza) และ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล จุดเด่น

ของทางเทศกาลคือภายหลังจากชมภาพยนตร์จบ จะมี 
ผู้อำานวยการสร้างและนักแสดงมา

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เทศกาลเป็นรูปต้นสนแดงเกาหลี 
ซึ่งต่อมาถูกลดทอนให้กลายเป็นภาพกราฟิก

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ 
Im Kwon Taek๑๒



พูดคุยตอบคำาถาม ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี
 ในส่วนของงานออกแบบและนิทรรศการของเทศกาล มีโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์เป็นภาพถ่ายขาว-ดำา แสดงถึงการยืนต้นอย่างเดียวดายของ
ต้นสนแดงเกาหลีท่ามกลางโขดหิน สะท้อนให้เห็นถึงการคงอยู่อย่างเข้มแข็ง
ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานตลอดช่วงเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา และ
จะยังคงความแข็งแรงไปอีกยาวนาน เปรียบเหมือนต้นสนแดงเกาหลีที่ฝัง 
รากลกึลงไปในดนิจนสามารถอยูร่อดและเตบิโตได้ แม้จะต้องเจอกบัพิบติัภยั 
ทางธรรมชาติอันเลวร้ายใด ๆ ก็ตาม ซึ่งจากภาพถ่ายต้นสนแดงนี้ ต่อมาได้ 
ถูกลดทอนรูปทรงจนกลายเป็นภาพกราฟกิ โทนสีแดงและนำ้าตาล สำาหรบัใช้ 
ในสือ่ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ  ของเทศกาลแทน เช่น ฉากหลงัเวท ีป้ายบอกทาง  
สูจิบัตร บัตรชมภาพยนตร์ รวมไปถึงของที่ระลึกที่จำาหน่ายในเทศกาลด้วย 
 และสืบเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำาบาก
ของผูจ้ดัเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตปิซูาน เนือ่งจากรัฐบาลเข้ามาแทรกแซง
อิสระในการเลือกหนังเข้ามาฉายภายในงาน ทำาให้บรรดาผู้สร้างภาพยนตร์
เกาหลีต่างออกแถลงการณ์กดดันและเร่ิมควำ่าบาตรทางเทศกาล จึงทำาให้ 
เกิดนิทรรศการพิเศษขึ้นในปีน้ี ชื่อว่า #ISUPPORTBIFF เป็นนิทรรศการ 
ขนาดเล็ก จัดโดยกลุ่มศิลปินชาวปูซาน ตัวงานออกแบบอย่างเรียบง่าย ไม ่
ซับซ้อน แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจในการส่งสารถึงผู้ชม ประกอบด้วย 
ศิลปะการจัดวาง (installation art) และงานแสดงภาพถ่าย บอกเล่าถึงช่วง
เวลาที่สำาคัญ มีคุณค่า และเพื่อขอบคุณวงการภาพยนตร์ทั่วโลกที่คอย
สนับสนุนและให้กำาลังใจกับผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน 
ตลอดมา 
 นอกเหนอืจากนทิรรศการ #ISUPPORTBIFF แล้ว ยงัมพีพิิธภัณฑ์
ขนาดเลก็ซ่อนตวัอยูภ่ายใต้อาคาร Sohyang Theater หนึง่ในสถานทีจ่ดัฉาย
ภาพยนตร์ด้วย นัน่คอื “Im Kwon Taek Film Museum” นำาเสนอชวีประวตัิ
ของ อิม ควอน แท็ก (Im Kwon Taek) ผู้กำากับที่พาคนทั่วโลกไปรู้จักกับ
ประเพณีและความงดงามของวัฒนธรรมเกาหลีผ่านฟิล์มภาพยนตร์ ผลิต 
ผลงานมาแล้วกว่า ๑๐๐ เรื่อง โดยเขาเร่ิมก้าวเข้าสู่วงการผลิตหนังต้ังแต ่
ช่วงคริสต์ทศวรรษ ๑๙๕๐ หลังจากผลงานเร่ือง The General’s Son 
(ค.ศ. ๑๙๙๐) และ Seopyeonje (ค.ศ. ๑๙๙๓) มียอดจำาหน่ายตั๋วทำาลาย
สถิติบ็อกซ์ออฟฟิศ ก็ทำาให้ชื่อของเขาตราตรึงอยู่ในใจของคนเกาหลีจน 
กระทั่งถูกขนานนามให้เป็นผู้กำากับแห่งชาติ ชื่อเสียงของเขาโด่งดังและเป็น
ที่ยอมรับไปไกลทั่วโลก ทั้งจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์และ
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ซึ่งเขาได้บริจาคของส่วนตัวมาให้จัด
แสดงกว่า ๑๐,๐๐๐ รายการ นิทรรศการออกแบบด้วยความทันสมัย ใช้โทน
สีขาวสะอาดตา มีการแบ่งหัวข้ออธิบายข้อมูลชัดเจนเป็นภาษาเกาหลีและ

ภาษาอังกฤษ พื้นที่บางส่วนถูกออกแบบให้ผู้ชมมีปฏิ- 
สัมพันธ์ร่วมได้ เช่น สามารถ

หยิบหนังสือมาอ่าน มีฉากให้ถ่ายภาพ และมีเก้าอ้ีสำาหรับนั่งพักได้ตาม
อัธยาศัย โดยไม่คิดค่าเข้าชมแต่อย่างใด เพราะทางพิพิธภัณฑ์คาดหวังจะให้
คนที่เข้ามาเยี่ยมชมซึมซับและสัมผัสกับจิตวิญญาณด้านภาพยนตร์ของ อิม 
ควอน แท็ก นั่นเอง
 การออกเดนิทางสูเ่มอืงปซูานในครัง้นี ้ทำาให้ข้าพเจ้าได้เหน็รปูแบบ
การจัดเทศกาลภาพยนตร์ขนาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ และนิทรรศการ
มากมาย ก่อให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจในการ
ออกแบบนิทรรศการต่าง ๆ ที่กำาลังจะมีขึ้นในอนาคตของหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ ตามข้อความของ อิม ควอน 
แท็ก ที่ประดับอยู่ ณ Im Kwon Taek Film Museum ว่า

ภาพยนตร์ไม่ใช่แค่ความบันเทิง
แต่เป็นศิลปะแห่งปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อท�าให้โลกงดงามขึ้นด้วยบางสิ่งที่จะคงอยู่ไปชั่วนิรันดร์

Cinema isn’t about entertainment.
It’s an art of creativity and wisdom.

It exists to enrich the world with something lasting

โรงหนังกลางแจ้งที่ Busan Cinema Center สามารถจุคนได้มากถึง ๔,๐๐๐ ที่นั่ง

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ 
Im Kwon Taek นิทรรศการ #ISUPPORTBIFF ๑๓



 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ มีโอกาสชมภาพยนตร์ The Sound of Music 
(๑๙๖๕) ในระบบโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ 
โรงภาพยนตร์สกาลา The Sound of Music เป็นผลงานคลาสสกิเรือ่งหนึง่แห่ง
ทศวรรษ ๑๙๖๐ ท่ียังคงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมจากรุ่นสู่รุ่น ภาพยนตร ์
เรื่องนี้เป็นผลงานจากสตูดิโอ Twentieth Century Fox ซึ่งบริษัทสร้างและจัด
จำาหน่ายภาพยนตร์สัญชาติอเมริกันแห่งนี้ ก่อตั้งในปี ๑๙๓๕ จากการรวมตัว
ระหว่าง Fox Film Corporation โดย William Fox กับ Twentieth 
Century โดย Joseph M. Schenck และ Darryl F. Zanuck สำาหรับ 
จดหมายข่าวฉบับนี้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ ชวนนักอ่านมารู้จักกับผลงานการ 
อนุรักษ์ภาพถ่ายหายากของสตูดิโอแห่งนี้ ในหนังสือ Styling the Stars: 
Lost Treasures from the Twentieth Century Fox Archive เขียนโดย 
Angela Cartwright and Tom McLaren
 ปี ๑๙๙๗ Twentieth Century Fox หรือ 20th Century Fox 
จัดตั้ง The Twentieth Century Fox Photo Archive เพ่ืออนุรักษ์ฟิล์ม 
ภาพนิ่ง (negative film) และภาพถ่าย (photo) ซึ่งเป็นคลังภาพสำาคัญของ 
หนังสอืเล่มนี ้เมือ่เปิดหนงัสอื ผูอ่้านจะพบข้อมลูเบือ้งหลงัภาพยนตร์อนัโดดเด่น
ของ Twentieth Century Fox จำานวน ๑๔ เรื่อง กับภาพถ่ายบุคคลจำานวน 
๑๐๐ ภาพ พร้อมคำาอธบิาย ซึง่ภาพถ่ายชดุนีเ้ป็นการถ่ายภาพนิง่เครือ่งแต่งกาย 
การแต่งหน้า และการทำาผมของนักแสดงก่อนเข้าฉาก เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
สำาหรับควบคุมความต่อเนื่องในการถ่ายทำาภาพยนตร์ ภาพเหล่านี้ไม่ใช่ภาพนิ่ง

สำาหรับการโฆษณาภาพยนตร์และไม่ได้ใช้สำาหรับลงส่ือใด ๆ นักแสดงจึงถูก 
บันทึกภาพไว้ในหลากหลายอารมณ์ เช่น การแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะของ 
ตัวละครที่ตนสวมบทบาท แสดงความเคร่งขรึม วางท่าทางเป็นนายแบบ 
นางแบบ หรือบางคนไม่แสดงท่าทางใด ๆ ภาพเหล่านี้บ่งบอกให้เห็นตัวตนที ่
แท้จริงของนักแสดงคนนั้นได้เป็นอย่างดี การถ่ายภาพนิ่งเหล่านี้ นักแสดงต้อง 
ถือหรือยืนอยู่ข้างป้ายกำากับความต่อเนื่องของฝ่ายต่าง ๆ เช่น ป้ายของแผนก 
เครื่องแต่งกาย (wardrobe department) บนป้ายมีการบันทึกชื่อภาพยนตร์  
ชื่อนักแสดง ชื่อตัวละคร เลขฉากนั้น ๆ และชื่อของนักออกแบบเครื่องแต่งกาย  
ไล่เรียงกันลงมา บางครั้งภาพถ่ายถูกบันทึกในลักษณะมุมสูง หรือบางภาพเป็น 
ภาพถ่ายขณะนักแสดงกำาลังแต่งหน้า ทำาผม ทีมงานฝ่ายเคร่ืองแต่งกายกำาลัง 
จัดเส้ือผ้าของนักแสดง หรือทีมงานฝ่ายเครื่องแต่งกายถือป้ายแทนนักแสดง 
ขณะที่นักแสดงกำาลังถือถ้วยกาแฟร้อนหรือสูบบุหรี่ในช่วงพักกอง นอกจากนั้น 
ผู้อ่านสามารถสังเกตได้ว่า หากภาพใดนักแสดงถือหวีจะเป็นภาพของฝ่ายช่าง
ทำาผม ถ้ามีอุปกรณ์การแต่งหน้าอยู่ในภาพ ภาพนั้นจะเป็นของฝ่ายแต่งหน้า
นั่นเอง ภาพนิ่งภายในหนังสือเล่มนี้ถูกบันทึกตั้งแต่ช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐ ถึงต้น
ทศวรรษ ๑๙๗๐ ซึ่งรวมภาพนักแสดงชั้นนำาของฮอลลีวูดในยุคดังกล่าวไว้
มากมาย เช่น ภาพถ่ายปี ๑๙๓๖ จากเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง Dimples เป็น
ภาพนิ่งของนักแสดงเด็ก Shirley Temple กับ Hulda Anderson ช่างเย็บ
เสือ้ผ้าและผูอ้อกแบบเสือ้ผ้าที ่Temple แสดงทกุเรือ่ง ความน่าสนใจอย่างหนึง่ 
คือ นับตั้งแต่ปี ๑๙๓๕-๑๙๓๘ Temple กลายเป็นนักแสดงเด็กที่ได้รับความ 
สนใจจากคนทัว่โลก รายได้จากภาพยนตร์ที ่Temple นำาแสดงช่วยกอบกู้บริษทั
จากสภาพล้มละลายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและความหายนะของตลาดหุ้น 
สหรัฐอเมริกา (The Great Depression) ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำาภาพยนตร์ 
เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงศิลปะการถ่ายภาพนิ่ง โดยภาพนิ่งที่ปรากฏในหนังสือ 
เล่มนี้ยังสะท้อนวิถีการผลิตภาพยนตร์แห่งยุคทองของภาพยนตร์ฮอลลีวูด 
(The Golden Age of Hollywood) และยุคใหม่ของภาพยนตร์ฮอลลีวูด (The 
New Hollywood) ได้ดังนี้
 การผลิตภาพยนตร์ช่วงยุคทองของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเกิดขึ้น 
ระหว่างปี ๑๙๒๗-๑๙๖๓ ซึ่งภาพนิ่งเพื่อความต่อเนื่องและภาพเบื้องหลัง 
การถ่ายทำาภาพยนตร์บ่งบอกได้ว่า ยุคนี้นิยมเทคนิคการถ่ายทำาภาพยนตร์แบบ
ระยะไกลปานกลาง (medium long) หมายถึง ถ้าเป็นภาพคนจะอยู่ในระดับ

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

 STYLING the STARS
ภาพนิ่งเพื่อความต่อเนื่อง

วิมลิน มีศิริ
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ดูโทรทัศน์อยู่กับบ้านแทนการไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ เพราะว่าไม่มีค่า 
ใช้จ่ายและสะดวกสบาย ฉะนัน้บริษทัผู้สร้างภาพยนตร์ได้งดักลวธีิทีส่ื่อโทรทศัน์ 
ไม่สามารถทำาได้ เพื่อชักจูงให้คนเข้าไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มากขึ้น  
เช่น การฉายภาพยนตร์ในระบบจอกว้าง (CinemaScope) ระบบสามมติ ิ(3-D) 
การฉายภาพยนตร์มหากาพย์บนจอขนาดใหญ่ (Big-Screen) โดยผูส้ร้างให้ความ
สำาคญักบัการผลติภาพยนตร์ในระดบัสงู ดงัจะเหน็ได้จากภาพนิง่ของภาพยนตร์ 
Cleopatra ซ่ึงผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้พบภาพนิ่งเพื่อควบคุมความต่อเน่ือง 
และภาพถ่ายเบือ้งหลงัภาพยนตร์เรือ่งนีเ้ป็นจำานวนมากในระหว่างค้นคว้าข้อมลู 
ซึง่ช่างภาพบนัทกึภาพนิง่ทกุ ๆ  การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเสือ้ผ้า หน้าผมของ
ตวัละครอย่างเป็นระบบและพถิพีถินั จนกระทัง่เมือ่ทศวรรษ ๑๙๗๐ Twentieth 
Century Fox ได้ค้นพบแนวทางการสร้างภาพยนตร์ที่ใช้ทุนสร้างสูงและได้
รายรบัสูงด้วย อย่างการสร้างภาพยนตร์แนวมหนัตภยัต่าง ๆ  ทีเ่น้นเทคนคิพิเศษ
ด้านภาพอันตระการตา และทีมนักแสดงชั้นนำาซึ่งสามารถดึงเงินจากกระเป๋า 
ของผู้ชมได้เป็นจำานวนมาก นักออกแบบเคร่ืองแต่งกายของภาพยนตร์ในยุคนี้

บรรยายภาพ
๑ Front Cover - Marilyn Monroe, There’s No Business Like Show Business, 1954
๒ Shirley Temple, Dimples, 1936
๓ Betty Grable, Meet Me after the Show, 1951
๔ Elizabeth Taylor, Cleopatra, 1963
๕ Raquel Welch, Fantastic Voyage, 1966

ตั้งแต่หัวเข่าขึ้นไป และภาพถ่ายระยะปานกลาง (medium shot) หมายถึง 
ภาพคนระยะตัง้แต่เอวขึน้ไป ทีข่บัเน้นการแสดงออกทางสหีน้าและกริยิาท่าทาง 
ของนกัแสดง เทคนคิการตัดต่อภาพยนตร์อย่างไหลลืน่ระหว่างชอ็ตต่อชอ็ต ฉาก
ต่อฉากในภาพยนตร์ ซึ่งทำาให้ผู้ชมไม่รู้สึกถึงรอยต่อระหว่างช็อตหรือฉากนั้น ๆ 
ดงันัน้การถ่ายภาพนิง่สำาหรบัควบคมุความต่อเนือ่งขององค์ประกอบทกุอย่างจงึ
เป็นเรือ่งทีส่ำาคญัอย่างยิง่ เพ่ือถ่ายทอดให้เหน็ลกัษณะของนกัแสดงอย่างชดัเจน 
ไม่ว่าจะเป็นทรงผม การแต่งหน้า และการแต่งกาย ทำาให้ง่ายต่อการแต่งหน้า 
การทำาผม การสวมเครื่องแต่งกายที่คงลักษณะเดิมไว้ได้อย่างถูกต้องสำาหรับ 
การถ่ายทำาในวนัต่อไป เพราะการเปลีย่นแปลงแม้เพยีงเลก็น้อยกส็ามารถสงัเกต 
เห็นข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้บนจอภาพยนตร์ และอาจส่งผลให้ผู้ชมไม่เชื่อในสิ่งที่ 
ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการสื่อสารกับผู้ชมได้ จนกระทั่งปี ๑๙๓๕ เมื่อ Darryl F. 
Zanuck ได้เข้ามาบริหารงาน Twentieth Century Fox ในหลายแผนก ซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการผลิตของฝ่ายเสื้อผ้า ฝ่ายทรงผม ฝ่ายแต่งหน้า เพื่อ 
สร้างรูปแบบเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ในระบบสตูดิโอ 
มากยิ่งข้ึน เขาได้ปรับปรุงระบบการทำางานด้วยวิธีว่าจ้างกลุ่มนักออกแบบ ที่มี
ความถนัดแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น William Travilla นักออกแบบ 
เคร่ืองแต่งกายผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งแห่งยุคทองของภาพยนตร์ฮอลลีวูด ซึ่ง
ภาพถ่ายเบื้องหลังภาพยนตร์ได้บันทึกผลงานการออกแบบเสื้อผ้าของ Travilla 
ทีผู่อ่้านสามารถชืน่ชมได้ในหนงัสอืเล่มนี ้เช่น การออกแบบเครือ่งแต่งกายให้กับ 
Betty Grable ในภาพยนตร์ Meet Me After the Show ซึ่งประสบความ
สำาเร็จเป็นอย่างมาก อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ภาพนิ่งเสื้อผ้าของ Marilyn Monroe 
ที่จะใช้สวมใส่ในฉากร้องเพลง Diamond are a girl’s best friend ของ 
ภาพยนตร์ Gentlemen Prefer Blondes แต่ทีมงานฝ่ายเสื้อผ้ามีความเห็นว่า
ลกัษณะชดุมคีวามวาบหววิและอนาจารเกนิไป ฉะน้ัน Travilla ตดัสนิใจในเวลา
ฉับพลันว่าต้องออกแบบชุดเดรสคลุมยาวสีชมพูสดใสจัดจ้านให้เธอสวมใส่แทน
ชุดนั้น ซึ่งฉากที่เธอสวมชุดสีชมพูร้องเพลงได้กลายเป็นภาพที่สร้างความทรงจำา
กับผู้ชม หลังจากนั้น Travilla ได้ออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับ Monroe ใน
ภาพยนตร์อีกหลายเรื่องระหว่างที่เธอร่วมงานกับสตูดิโอแห่งนี้ 
 ช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐ เข้าสู ่ช่วงยุคใหม่ของภาพยนตร์ฮอลลีวูด 
ภาพนิ่งเพ่ือความต่อเนื่องและข้อมูลประกอบเบื้องหลังการถ่ายทำาภาพยนตร ์
ในยุคใหม่นี้ช่วยเล่าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับวงการ 
ภาพยนตร์ เนื่องจากการแพร่หลายของสื่อโทรทัศน์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยผู้ชมเลือก 

มักออกแบบชุดนักแสดงหญิงให้ฉีกขาดได้ง่ายแต่มีชั้นเชิง ลักษณะชุดค่อนข้าง
รัดรูป เพราะช่วงเวลานั้นการเซ็นเซอร์ไม่เข้มงวดมากนัก ดังจะเห็นได้จาก 
ภาพนิ่งของ Raquel Welch ที่อยู่ในชุดเส้ือกางเกงติดกัน โดยเน้นส่วนเว้า 
ส่วนโค้งของรูปร่าง ในภาพยนตร์ Fantastic Voyage ซึ่งช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐  
ความงดงามตามแบบคลาสสิกแห่งยุคทองของภาพยนตร์ฮอลลีวูดไม่สามารถ 
นำามาประยุกต์ใช้ได้อีกต่อไป บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์เริ่มผลิตภาพยนตร์น้อย 
ลงจากงบประมาณที่มีจำากัด ขณะเดียวกันผู้สร้างพยายามผลิตภาพยนตร์ที ่
ตอบสนองความต้องการของผูช้ม ซึง่ต้องการดฉูากอนัสมจรงิและบทพดูท่ีรุนแรง  
แต่ไม่สามารถออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ นักออกแบบเครื่องแต่งกายเร่ิม
ออกแบบชดุใหม่ ๆ  น้อยลง แต่เพิม่ความพถิพีถัินต่อการเลอืกซือ้วสัดุต่าง ๆ  รวม
ทั้งปรับแก้ชุดเดิมให้กลับมาใช้ซำ้าได้
 ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับความงดงามแห่งชิ้นส่วนสำาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ซึ่งภาพนิ่งสำาหรับควบคุมความต่อเนื่องทั้งหมดนี้เผย
ให้เห็นถึงสารัตถะของการสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูด ความซับซ้อนและความน่า
อัศจรรย์ของการเปล่ียนนักแสดงคนหนึ่งด้วยทรงผม การแต่งหน้า และเสื้อผ้า 
อีกทั้งภาพนิ่งเหล่านี้ยังได้บอกเล่าข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการผลิตภาพยนตร์
ที่ไม่เคยเปิดเผยสู่สายตาสาธารณชน เสมือนว่าเราทุกคนได้แอบดูเบื้องหลังการ
ถ่ายทำาภาพยนตร์อย่างแท้จรงิผ่านหนงัสอื Styling the Stars: Lost Treasures 
from the Twentieth Century Fox Archive
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คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

วิชา  เจียรนัยวิชา  เจียรนัย
นักพากย์จากลุ่มแม่นำ้าแม่กลอง

คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับนี้จะพา
ทุกท่านไปรู้จักกับ คุณวิชา เจียรนัย ลูกศิษย์อาจารย์ดอกรัก 
นักพากย์คนดังแห่งเมืองแม่กลอง ที่ผู้เขียนเคยสัมภาษณ์
ท่านไว้ในจดหมายข่าวฉบับที่ ๓๓ โดยคุณวิชา มีนามพากย์ว่า 
ดอกสร้อย และเป็นผู้ที่พากย์เสียง ประจวบ ฤกษ์ยามดี 
ได้ใกล้เคียงต้นแบบคือ คุณนพ พรอนันต์ มากที่สุด   

ประสงค์ สว่างสุข

เริ่มพากย์หนังตั้งแต่เมื่อไหร่

พอจบ ม.ศ. ๓ ผมกไ็ปสอบเข้าทำางาน เงนิเดอืนมนัน้อย และก็เป็น

สิ่งที่เราไม่อยากจะทำา ก็เลยไปสมัครเป็นพนักงานเรือไฟ สมัยก่อน 

สมุทรสงครามยังไม่มีไฟฟ้า บ้านแต่ละบ้านจะจัดงานต้องจ้างเรือไฟไป

ปั่นไฟให้ในงาน โดยมีพี่ชายผมเป็นโฆษก บางทีพี่ชายก็ขี้เกียจ ให้ผมพูด

แทนตามงานโฆษณา งานวัดต่าง ๆ มีงานวัดที่บ้านเกิดผมพอดี มีหนัง

กลางแปลง โดยมีนักพากย์มาจากกรุงเทพฯ ฉายหนัง ๔ เรื่อง แกพากย์

เรื่องแรก หนังฝรั่ง อีกสองเรื่อง หนังไทย พอแกพากย์จบเรื่องที่สาม แก

บอกพี่ไม่ไหวแล้ว ช่วยหน่อยได้ไหม ผมก็บอกไม่เคยพากย์ จะพากย์ได้

อย่างไร แกบอก เอาน่ะ ลองดูก็แล้วกัน พอเรื่องที่สี่ ยิ่งดึกคนไม่ค่อยมี 

เพราะเรื่องสุดท้ายผมก็พากย์ จำาได้เป็นหนังฝรั่ง สิงห์ปฏิวัติ พากย์จบ 

พี่หมาน เจ้าของจอ ศรีเนรมิตภาพยนตร์ บอกใช้ได้ งานหน้าให้พากย์

เรื่องสุดท้ายเหมือนเดิม พากย์ฟรีอยู่หลายงาน จนมาเริ่มพากย์หนังที่

ฉายเรื่องแรก ได้เงินเรื่องละ ๕๐ บาท

 ได้มารู้จักอาจารย์ดอกรักได้อย่างไร

พอพากย์ได้คล่อง ก็ได้มาพากย์อยู่โรงหนังศรีสมุทร แม่กลอง โดย 

ที่นี่อาจารย์ดอกรักเขาพากย์ประจำาอยู่ ผมก็มานั่งดูแกพากย์อยู่เกือบปี 

จนแกเห็นว่าเราชอบพากย์จริง ๆ แกก็จะ

บอกหลกัของแกกค็อื ดบูทให้จำาได้ รอบแรก 

ดูให้จำาได้ว่าเร่ืองมันเป็นอย่างไร เริ่มต้น 

ยังไงและจบยังไง อาจารย์ดอกรักแกมี

งานเยอะ แกจะพากย์ที่โรงหนังรอบแรก 

ส่วนรอบต่อไปก็ให้ผมพากย์แทนแก ผม

เลยีนเสยีงอาจารย์ดอกรักใกล้เคยีงมาก 

แกก็เลยให้ผมใช้ชื่อ “ดอกสร้อย” ผม

กพ็ากย์เรือ่ยมา จนกระทัง่ฝีมอืแก่กล้า 

กไ็ด้ไปพากย์ทีโ่รงหนงัศรรีตัน์ ราชบรุี 

โดยมีเจ้าของคือ คุณนิยม ปานปรีชา โดยมีนักพากย์ พรพจน์ รัชนีวรรณ 

พากย์ตอนกลางวัน ส่วนผมพากย์ตอนกลางคืน

มาพากย์ในรูปแบบวิดีโอตอนไหน

ชีวิตผมไม่ค่อยตื่นเต้น ไม่เคยหิ้วหนังเดินสาย จากจอกลางแปลงก็

มาเข้าทีโ่รงหนงั ตอนนัน้ระบบวดิโีอเริม่เข้ามา มกีารบนัทกึเสยีงลงวดิโีอ 

ผมกย็งัไม่ได้เข้ากรงุเทพฯ กม็เีพือ่นทีพ่ากย์เสยีงผูห้ญงิ “ละอองดาว” แก

ก็ชวนผมไปพากย์หนังวิดีโอด้วยกัน โดยอยู่บริษัท “Magnatic VDO” 

เป็นบรษิทัเดยีวทีท่ำาหนงัฝรัง่กบัญีปุ่น่ ต่อมากเ็ป็นวีซดีแีละดวีดี ีคนพากย์

ก็ตื่นเต้นกลัวตกงานกันใหญ่ เพราะหนังถูกพากย์หมดแล้ว พอดีจังหวะ

ช่องเคเบลิมาเปิดตวักนั หนงัทีเ่คยพากย์ในวซีดี ีดวีดี ีกต้็องมาพากย์ใหม่ 

ผมเคยตั้งทีมพากย์ของตนเอง โดยมีคุณละอองดาว คุณเทพประสิทธิ์ 

และนักพากย์จากใต้ ๒ คน โดยทำาให้กับโอเชียนวิดีโอ เยาวราชด้วย

 ถ้าเด็กรุ่นใหม่อยากจะเป็นนักพากย์ควรท�าอย่างไร

อันดับแรกจะต้องมีความอดทนหน่อย เพราะว่ามันจะต้องใช้เวลา 

ในขณะทีย่งัไม่ได้เงนิ ซึง่จะเป็นเมือ่ไหร่จะได้พากย์กย็งัไม่รู ้แต่ถ้าหากคณุ

สามารถทำาได้ ผ่านช่วงต่าง ๆ ไปได้ คุณก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำา แล้ว

จะต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือคล่อง สมองต้องฉับไว ใจกล้าหน้าด้าน และ

ต้องศึกษาตัวละคร เหมือนคุณเป็นนักแสดง แต่คุณใช้เสียงแค่นั้นเอง

 มีอะไรจะฝากถึงหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ทำากจิกรรมทีม่อียูท่กุวนันีก้ด็อียูแ่ล้วนะ เพราะว่าถ้า

ไม่มีหอภาพยนตร์ หนังไทยเก่า ๆ ก็อาจจะสูญหายไป เลือนหายไปจาก

ประวัติศาสตร์ของไทย มันไม่เหมือนฝรั่ง เขาเก็บฟิล์มไว้ดีมาก ภาพสวย 

เสียงชัดเจน แต่ของเราไม่ได้เก็บ ใช้งานจนชำ้าและสูญหายผุพังไปตาม

กาลเวลา ดีไม่ดีเผาทิ้งซะด้วย ผมคิดว่าการที่มีหอภาพยนตร์เก็บหนังไว้

ในระยะยาวน่าจะดีมาก

อาคารโรงหนังศรีสมุทร จ.สมุทรสงคราม 

ในอดีต ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้า

๑๖



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ข้อความศักดิ์สิทธิ์ที่จำาหลักอยู่บนแผ่นโลหะหลังเก้าอี้โรงหนังอลังการใน
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนี้  เป็นเสมือนเครื่องสะท้อนตัวตนและอุดมคติของ
สุภาพบุรุษศิลปินนามว่า วสันต์ สุนทรปักษิน ผู้ที่ได้จดจารึกถ้อยคำาเหล่านี้ 
เอาไว้ในคราวทีม่าเยอืนหอภาพยนตร์แห่งชาตสิมยัยงัอยูท่ีถ่นนเจ้าฟ้าเมือ่เกอืบ 
๓๐ ปีก่อน 

วสันต์ สุนทรปักษิน เป็นใคร?  ในยุคสมัยแห่งภาพยนตร์ดิจิทัลอาจจะหา
คนตอบคำาถามนี้ได้ยากยิ่ง แต่ครั้งหนึ่ง ชื่อนี้เคยครองใจผู้ชมน้อยใหญ่ทั้งใน
ฐานะดาราละครเวที พระเอกภาพยนตร์ และผู้กำากับผู้มีปณิธานแน่วแน่จริงจัง
ในวิถีแห่งการทำางานศิลปะภาพยนตร์อย่างยากที่จะหาใครเสมอเหมือน

 หากยังมีชีวิตอยู่  ในเดือนธันวาคมนี้ วสันต์ สุนทรปักษิน จะมีอาย ุ
ครบ ๑๐๐ ปี จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่หอภาพยนตร์จะได้พลิกฟื้นเรื่องราว 
ชีวิตซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย มาบันทึกไว้ใน 
จดหมายข่าวฯ ฉบับวาระพิเศษนี้

วสันต์ สุนทรปักษิน เดิมมีชื่อว่า เกยูร เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๔๕๙ ที่ริมคลองบางซื่อ กรุงเทพฯ  ในวัยเด็ก เขามักจะลอบออกจากบ้าน 
ยามคำ่าเพียงลำาพังเพื่อไปดูหนังที่โรงหนังศาลาเฉลิมรัฐบริเวณตลาดบางซื่อ 
อยู่เป็นประจำา ยุคนั้นเป็นยุคหนังเงียบ ก่อนฉายหนังทุกคำ่าคืนโรงหนังจะจัด 
ให้มีแตรวงคอยบรรเลงหน้าโรงเพื่อเรียกผู้ชม จากน้ันเมื่อถึงเวลาฉายราวสอง
ทุ่ม แตรวงก็จะย้ายไปเล่นประกอบหนังเงียบในโรง ซึ่งหนึ่งในวิธีเข้าดูหนังโดย
ไม่เสยีสตางค์ของเดก็ชายเกยรูก็คือการทำาทช่ีวยนกัดนตรแีตรวงขนเคร่ืองดนตรี
เข้าไปในโรงหนัง และยังเคยได้ร่วมสนุกบรรเลงเพลงร่วมกับแตรวงด้วย แต่กับ
ศลิปะการแสดงทีไ่ด้เหน็บนจอภาพยนตร์อยูท่กุเมือ่เชือ่วนันัน้ยงัคงห่างออกไป
จากความคดิฝันของเดก็น้อยอยูไ่กลนกั โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ต้องอยูท่่ามกลาง
ค่านิยมที่ค่อนข้างดูแคลนอาชีพเต้นกินรำากินของสังคมสมัยนั้น

จุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเขาได้ไปสมัครเป็นทหารเรือหลังศึกษา 
จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งต่อมาได้เป็นหนึ่งในคณะทหารเรือไทยท่ีได ้
รับมอบหมายให้เดินทางไปฝึกเป็นทหารเรือดำานำ้าและเรียนวิชาเคร่ืองยนต ์

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ผู้กำ�กำับภาพยนตร์ไทยรางวัลยอดเยี่ยมคนแรกำ

การไม่อยู่ใต้อิทธิพลใด ๆ เป็นวิถีทางที่ดีที่สุด
ที่สามารถข้ามพ้นอุปสรรค ซึ่งขวางกั้น
อิสสระในการพัฒนาคุณภาพภาพยนตร์ 
ให้บรรลุขีดสุดแห่งความส�เร็จ

BEING UNDER NO INFLUENCE IS 

THE BEST SOLUTION TO OVERCOME OBSTACLES 

TO ACHIEVE HIGHEST SUCCESS IN 

DEVELOPING QUALITY FILMS INDEPENDENTLY

ปี 

๑๗

(ภาพซ้ายล่าง) ภาพยนตร์เรื่อง สมิงป่าสัก
(ภาพขวาบน) วสันต์ สุนทรปักษิน กับรางวัลผู้กำากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
จากภาพยนตร์เรื่อง ทางเปลี่ยว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐



ดีเซลเรือดำานำ้าท่ีประเทศญี่ปุ ่น โดยมี 
เป้าหมายเพื่อนำาเรือดำานำ้าที่รัฐบาลไทย 
สั่งต่อที่ญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ จำานวน 
๔ ลำา กลับมายังประเทศไทย ระหว่างที่
เป็นนักเรียนวิชาเรือดำานำ้าอยู่ที่นั่น เขา
ได้ใช้เวลาว่างเข้าชมละครทาคาระซึกะ
ของญี่ปุ ่นอยู ่เป็นประจำาจนเกิดเป็น
ความหลงใหลใฝ่ฝันว่า สักวันหนึ่งจะ 
ได้มีโอกาสสวมบทบาทบนเวทีอย่าง 
นั้นบ้าง นอกจากนี้บางคราวก็ยังเข้าไป

ฝังตวัอยูใ่นโรงหนงัเหมือนเช่นสมยัเดก็ รวมทัง้ยงัเคยไปเฝ้าดกูองถ่ายหนงัญีปุ่น่
ที่ออกมาถ่ายทำานอกสถานที่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงดลใจให้เขาก้าวเข้าสู่วงการ
มายาในช่วงเวลาต่อมา

หลังใช้ชีวิตศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนานถึง ๒ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ เขา
จึงได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับเพื่อนทหารเรือนำาเรือดำานำ้าชุดแรกในประวัติศาสตร์
ราชนาวีไทย คือ มัจฉาณุ วิรุณ สินสมุทร และพลายชุมพล เดินทางข้ามนำ้า 
ข้ามทะเลมาประจำาการยังแผ่นดินไทย ต่อมาเมื่อเกิด “ยุทธนาวีเกาะช้าง” อัน
เนื่องมาจากกรณีพิพาทไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๔ จ่าโท
เกยูรได้มีโอกาสนำาเรือดำานำ้าเข้าเตรียมร่วมรบด้วย แม้จะไม่ทันได้ปฏิบัติการ 
ยิงอาวุธตอร์ปิโด แต่ก็ได้รับเหรียญชัยสมรภูมิมาเป็นเกียรติยศประดับชีวิต 
การเป็นทหาร แต่ไม่นานจากนั้นเขาก็ตัดสินใจลาออกจากราชการแล้วกลับมา
ทำาสวนที่บ้านอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนจะเข้าทำางานที่แผนกขนส่ง กรมช่างอากาศ ซึ่ง
ช่วงนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วสันต์” ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๕ ที่กำาหนดให้ชาวไทยทุกคนต้องมีชื่อที่
ระบุเพศของตนได้ชัดเจน 

ระหว่างนัน้ประเทศไทยได้ตกอยูใ่นภาวะสงครามโลกครัง้ที ่๒ เมือ่รฐับาล
จอมพล ป. ตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นและประกาศสงครามเป็นศัตร ู
กับฝ่ายสัมพันธมิตร พิษของสงครามได้ลุกลามไปถึงวงการภาพยนตร์ไทยที ่
กำาลังเติบโตทำาให้ต้องหยุดชะงักลง เพราะฟิล์มภาพยนตร์กลายเป็นของหายาก 
ขณะเดียวกนัภาพยนตร์ต่างประเทศส่วนมากทีเ่คยมาจากประเทศฝ่ายสัมพนัธ- 
มิตรก็จำาต้องงดส่งเข้ามาจัดฉายในเมืองไทย เมื่อไม่มีภาพยนตร์ให้ชม มหรสพ
บันเทิงอย่างละครเวทีจึงกลายเป็นที่พึ่งสำาคัญของประชาชนที่กำาลังขวัญเสีย 
อยู่กับสงคราม อีกทั้งบรรดาโรงหนังต่าง ๆ  ก็ทยอยผันตัวกลายเป็นโรงละครกัน 
จนทั่ว

การเข้ามาแทนที่ภาพยนตร์ของละครเวที กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้วสันต์ 
สุนทรปักษิน ได้มีโอกาสสานฝันที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่อยู่ท่ีญี่ปุ่นให้เป็นจริง เมื่อเขา
ตัดสินใจสมัครเป็นนักแสดงในคณะละครปรีดาลัยของพระนางเธอลักษมีลาวัณ 
และได้รบัคดัเลอืกให้เป็นหนึง่ในพระเอกละครเรือ่ง “ถิน่ไทยงาม” แสดงทีศ่าลา
เฉลิมกรุง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นเรื่องแรก หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นดารา 

ดวงเด่นท่ีเฉดิฉายอยูใ่นยคุเฟ่ืองฟขูองละครเวทไีทย ด้วยพรสวรรค์ในทางศลิปะ
ที่มีติดตัวมาแต่เด็ก ผนวกกับความเอาจริงเอาจังในด้านการแสดงทำาให้เขา
สามารถสวมบทตวัละครได้อย่างสมบทบาทจนได้รบัการยอมรบัไปทัว่ทัง้วงการ 
บนเวทีโรงละครน้อยใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ วสันต์สามารถเปล่ียนตัวเองให้เป็น 
เจ้าชาย ตัวร้าย คนแก่ หรอืแม้กระทัง่สวมสองบทบาทในเรือ่งเดยีวได้อย่างแนบ
สนิท โดยบทบาทที่โดดเด่นและประสบความสำาเร็จสูงสุดคือ บทแมคเบธ ใน
เรื่อง “แมคเบธผู้ทรยศ” ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของวิลเลียม เชคสเปียร์  
นอกจากนี ้เขายงัได้ส่งเสรมิให้คูช่วีติคอื ราตร ีท้วมอธุรรม ได้เข้ามาเป็นนกัแสดง
ละครเวทีเช่นเดียวกับตนด้วย

เมื่อสงครามโลกส้ินสุดลงในปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๘ วงการภาพยนตร ์
ไทยก็ค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้น ปีถัดมา พ.ศ. ๒๔๘๙ วสันต์ได้เริ่มมีผลงานภาพยนตร์
เป็นเรื่องแรกคือ ชายชาตรี ซึ่งจากหลักฐานตามเอกสารต่าง ๆ พบว่าเป็น
ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ออกฉายหลังสงคราม อย่างไรก็ตาม กว่าที่วงการ
ภาพยนตร์จะเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมและมีผู้ผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง 
ต้องรอถึง พ.ศ. ๒๔๙๒ จากความสำาเร็จของภาพยนตร์เรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย  
การกลับมาของภาพยนตร์ในคร้ังนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงมหรสพ 
ไทย กลายเป็นละครเวทีเริ่มเสื่อมความนิยมลงไปแทน โดยวสันต์เองก็มีผลงาน
ละครเวทีเรื่องสุดท้ายในปีนี้ 

ปีถัดมา พ.ศ. ๒๔๙๓ เขามีผลงานภาพยนตร์ออกฉายเป็นเรื่องที่ ๒ คือ 
สมงิป่าสัก ทีท่ัง้รบับทเป็นพระเอกและได้รบัหน้าทีผู้่กำากับเป็นเร่ืองแรก นับจาก
นั้น เขาก็ผันตัวสู่วงการภาพยนตร์อย่างเต็มตัว มีชื่อปรากฏทั้งในฐานะนักแสดง
และผู้กำากับ โดยผลงานในช่วงแรกคอื ชายใจเพชร, พลายมลิวลัลิ ์(แสดงร่วมกบั
ลูกชาย จิตรกร สุนทรปักษิน) เลือดล้างแค้น (กำากับ โดยมีราตรี ท้วมอุธรรม 
และจิตรกร สุนทรปักษิน ร่วมแสดง) Dead Man’s Voice (หนังของสำานัก
ข่าวสารอเมริกัน) ไซอิ๋ว, มนต์รักอสูร, หยกฟ้า, กุลปราโมทย์ เป็นต้น 

เช่นเดียวกับเมื่อครั้งเป็นนักแสดงละครเวที วสันต์ในฐานะผู ้กำากับ
ภาพยนตร์ยังคงเป็นผู้ที่เคร่งครัดจริงจังในการทำางานอย่างหนักแน่นมั่นคงเช่น
เดิม โดยเฉพาะในการคัดเลือกนักแสดง เขามีปณิธานแน่วแน่ว่าจะไม่เลือกนัก
แสดงเพียงเพราะเป็นดาราที่มีชื่อเสียงยอดนิยม 
แต่จะเลือกเอานักแสดงที่เหมาะกับบทบาทตาม
จินตภาพที่เขากำาหนดไว้เท่านั้น 

ขณะกำากับภาพยนตร์เรื่อง ไพรกว้าง

๑๘



สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี คือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ วสันต์
ได้รบัมอบหมายให้กำากบัภาพยนตร์เรือ่ง เศรษฐอีนาถา ซึง่สร้างจากบทประพนัธ์
ของ สันต์ เทวรักษ์ และมีตัวละครหลักของเรื่องคือ นายจอน บางคอแหลม 
พนักงานรถไฟวัยชราขี้เมาที่โชคชะตาเล่นตลกให้ได้รับเงินสิบล้านบาทจาก 
มหาเศรษฐีหนุ่ม โดยมีข้อแม้ว่าต้องใช้ให้หมดภายในหนึ่งปี เมื่อมีข่าวว่าจะมี
การนำาเรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์ ผู้คนส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าผู้ที่สมควรจะมา
รับบทเป็นนายจอน บางคอแหลม คือ อบ บุญติด นักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงมาก
ในยุคนั้น แต่วสันต์กลับเลือกนายเจิม ปั้นอำาไพ ช่างไฟของโรงหนังศาลา 
เฉลมิไทยทีไ่ม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนเลยในชวีติมารบับทสำาคัญนีแ้ทน ด้วยเหน็
ว่ามีบุคลิกที่ตรงกับตัวละครนายจอน บางคอแหลมมากที่สุด แม้จะต้องทนต่อ
แรงกดดันจากการที่มีผู ้ไปฟ้องนายทุนว่าเขาทำาหนังช้าและใช้ฟิล์มเปลือง 
เนื่องจากต้องเสียเวลาปลุกปลำ้าฝึกฝนนายเจิมผู้ไม่ประสาด้านการแสดงอยู่นาน
ถงึสามเดือน แต่เขากย็งัคงยดึมัน่ในความคดิของตนเองอย่างแน่วแน่ไม่หวัน่ไหว 
ซึ่งผลที่สุดปรากฏว่า เมื่อมีการประกวดรางวัลภาพยนตร์ไทยขึ้นเป็นครั้งแรกที่
ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะกรรมการได้ตดัสนิให้ เศรษฐีอนาถา ได้รบัรางวลัสงูสุดของ
งาน คอื รางวลัภาพยนตร์ไทยยอดเยีย่ม ในขณะท่ีนายเจิม ป้ันอำาไพ ได้รบัรางวลั
ตุ๊กตาทอง ผู้แสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยม อันเป็นเครื่องการันตีฝีมือและ
สายตาอันแหลมคมของวสันต์ในฐานะผู้กำากับ และที่สำาคัญตัวเขาเองยังได้รับ
รางวัลสำาเภาทอง ผู้กำากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากเรื่อง ทางเปลี่ยว ที่เขาทั้ง
กำากบัและแสดงนำาด้วย วสนัต์ สนุทรปักษินจงึเป็นผูก้ำากบัภาพยนตร์ไทยรางวลั 
ยอดเยี่ยมคนแรก และเป็นพระเอกของงานประกวดรางวัลภาพยนตร์ไทย 
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี้อย่างแท้จริง

นอกจากความพิถีพิถันในการคัดเลือกนักแสดง วสันต์ยังรับหน้าที่
ออกแบบสร้างฉาก รวมทัง้อุปกรณ์ประกอบฉากต่าง ๆ  ด้วยตนเองเพือ่ให้ได้ตรง
ตามอย่างทีใ่จเขาต้องการ ยกตวัอย่างเช่น การประดษิฐ์กล้องโทรทศัน์สอดแนม
กับปืนกลมือของเหล่าร้ายในภาพยนตร์เรื่อง เหยี่ยวราตรี ตอน หน้ากากผี ซึ่ง
เขาสร้างในนาม วสนัต์ภาพยนตร์ จากบทประพนัธ์ของ ส.เนาวราช โดยภาพยนตร์
เรื่องนี้นับเป็นหนังฮีโร่สวมหน้ากากเรื่องแรก ๆ ของไทย ออกฉายเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๐๑  ก่อนหน้าภาพยนตร์ชดุอนิทรแีดงทีส่ร้างจากอาชญนยิายในยคุเดยีวกนั
แม้จะได้รับการยอมรับในฝีมือการเป็นผู้กำากับภาพยนตร์ และยังคง 

มไีฟในการสร้างสรรค์งานศลิปะแขนงนีอ้ยูเ่ตม็เป่ียม แต่กไ็ม่อาจทรยศต่ออุดมคติ
ในการทำางานของตนซึ่งตรงกันข้ามกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้สร้างหนัง 
ทำาให้วสันต์ สุนทรปักษินมีผลงานภาพยนตร์ออกมาอีกไม่มากนัก และตัดสินใจ
วางมือจากวงการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยผันตัวออกไปทำาไร่และการค้า รวมทั้ง
เขียนสารคดีลงตามนิตยสาร มีเพียงปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่เขาได้กลับมาสู่งาน
ภาพยนตร์ในช่วงส้ัน ๆ  เมือ่ได้รบัเชญิให้มาช่วยกำากับการแสดงในภาพยนตร์เรือ่ง 
ชู้ ของเปี๊ยก โปสเตอร์ 

เวลาผ่านไปจนถึงปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ยุคแรก 
เริ่ม ได้มีโอกาสไปพบ วสันต์ สุนทรปักษิน ในวัย ๗๒ ปี ที่บ้านพักในหมู่บ้าน 
เมืองทองนิเวศน์ กลายเป็นจุดเร่ิมต้นของความผูกพันในฐานะญาติผู ้ใหญ ่
ของวงการภาพยนตร์ที่มองเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ โดย 
วสันต์ได้มอบส่ิงของเก่ียวข้องกับภาพยนตร์ให้แก่หอภาพยนตร์จำานวนมาก  
ทั้งรูปถ่าย บทภาพยนตร์ งานออกแบบฉากภาพยนตร์ อุปกรณ์ประกอบฉาก  
ไปจนถึงส่ิงที่มีคุณค่าสูงสุดของชีวิตการทำางาน คือ รางวัลสำาเภาทอง ผู้กำากับ 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ที่ได้จากการประกวดภาพยนตร์ไทยครั้งแรก รวมทั้งยัง 
ช่วยติดตามจนพบฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง เศรษฐีอนาถา และช่วยประสานงานกับ
เจ้าของภาพยนตร์คือ จำานงค์ ไรวา จนสามารถจัดพิธีมอบฟิล์มพร้อมลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์แก่หอภาพยนตร์ได้ นบัเป็นภาพยนตร์เรือ่งแรกทีเ่จ้าของมอบลิขสิทธิ์
ให้หอภาพยนตร์

กิจกรรมสุดท้ายที่ วสันต์ สุนทรปักษิน มาร่วมกับหอภาพยนตร์คือ 
การมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ภาพยนตร์ในประเทศไทย ใน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จากนั้นไม่ถึงหนึ่งปี หอภาพยนตร์จึงได้รับข่าว
ร้ายจากครอบครวัว่าอดีตดาราและผู้กำากับภาพยนตร์ไทยคนสำาคัญท่านนี ้ได้เสยี
ชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมอายุได้ ๘๒ ปี

ปัจจุบัน รางวัลสำาเภาทอง ผู้กำากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และอุปกรณ์
ประกอบฉากจากเรื่อง เหยี่ยวราตรี ตอน หน้ากากผี รวมทั้งรอยมือรอยเท้าที่ 
วสันต์ สุนทรปักษิน เคยมาประทับไว้เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้
รบัการจดัแสดงอยูใ่นพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย เป็นเคร่ืองระลกึถงึช่วงเวลาทีเ่ขา
เคยโลดแล่นในเส้นทางสายภาพยนตร์ และในปี ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ยังได้ค้น
พบฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง สมิงป่าสัก ซึ่งเป็นผลงานกำากับภาพยนตร์เรื่องแรก 
ของเขา แม้จะไม่มีเสียงและไม่ครบสมบูรณ์ทั้งเรื่อง แต่ก็นับเป็นสิ่งพิเศษที่เกิด
ขึ้นในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล วสันต์ สุนทรปักษิน ที่จะมาถึงในปีนี้

ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง สมิงป่าสัก และภาพยนตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วสันต์ 
สุนทรปักษิน พร้อมสนทนากับ จิตรกร สุนทรปักษิน เจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้เป็นทัง้ทายาททางสายเลือดและการแสดง ในกิจกรรมภาพยนตร์
สนทนา “๑๐๐ ปี วสนัต์ สนุทรปักษนิ ผูก้ำากบัภาพยนตร์ไทยรางวลัยอดเย่ียม
คนแรก” ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

วสันต์ในฐานะผู้ก�กับภาพยนตร์ยังคงเป็นผู้ที่เคร่งครัด
จริงจังในการท�งานอย่างหนักแน่นมั่นคงเช่นเดิม
โดยเฉพาะในการคัดเลือกนักแสดง เขามีปณิธานแน่วแน่
ว่าจะไม่เลือกนักแสดงเพียงเพราะเป็นดาราที่มีชื่อเสียง
ยอดนิยม แต่จะเลือกเอานักแสดงที่เหมาะกับบทบาท
ตามจินตภาพที่เขาก�หนดไว้เท่านั้น จำานงค์ ไรวา ผู้สร้าง เศรษฐีอนาถา รับรางวัล

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
เจิม ปั้นอำาไพ ในภาพยนตร์เรื่อง เศรษฐีอนาถา

๑๙

รางวัลสำาเภาทอง 
ผู้กำากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

กล้องโทรทัศน์สอดแนม จากเรื่อง 
เหยี่ยวราตรี ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย



๒๐

ร้านขนมเปี๊ยะ อื้อเล่งเฮง
หนังบ้านของคุณอุดม  ศรีเมลืองกุล

 ต้นเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๘  ได้มีโทรศัพท์ติดต่อ
มาที่หน่วยกู้หนัง เสียงในปลายสายบอกว่า “จะบริจาคหนังของ
อากง ให้หอภาพยนตร์เป็นเรือ่งการท�าขนมเป๊ียะ” หน่วยกูห้นงัจงึ
ได้ทำาการสอบถามข้อมูลที่มาที่ไปของฟิล์มภาพยนตร์ม้วน 
นี้ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งได้ใจความว่า คุณอุดม  ศรีเมลืองกุล ผู้ซึ่ง 
เคยมอบฟิล์มแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่ให้หอภาพยนตร์เมื่อ 
ปี ๒๕๔๖ มีความจำาเป็นต้องปรับปรุงบ้านที่ตนเองพักอาศัยอยู่ 
เนือ่งจากบ้านทรุด ผนงับ้านเกดิอาการร้าว และในขณะท่ีคุณอดุม
กำาลังเก็บข้าวของใต้บันได ก็ได้พบฟิล์มม้วนหนึ่ง จึงได้ถามคุณแม่ 
(คุณเหง็กลั้ง แซ่ฉั่ว) ว่าเป็นฟิล์มเรื่องอะไร คุณแม่ก็นึกไม่ออก จึง 
ลองดึงส่วนต้นม้วนของฟิล์มออกมาดู แล้วมาส่องฟิล์มที่นอกบ้าน  
พบว่าเป็นภาพหน้าร้านขนมเปี๊ยะของอากงที่ถนนแปลงนาม 
คุณแม่เองก็จำาไม่ได้ว่ามีฟิล์มม้วนนี้อยู่ จึงเป็นฟิล์มท่ีไม่มีใคร 
ในบ้านได้ดูมาก่อน เมื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเสร็จ หน่วยกู้หนัง 
จึงได้ทำาการนัดหมายรับมอบฟิล์มภาพยนตร์กับคุณอุดม ที่ 

หน่วยกู้หนัง

หอภาพยนตร์ ศาลายา นครปฐม ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 ฟิล์มภาพยนตร์เรื่องการทำาขนมเปี๊ยะ เป็นฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. เป็น

หนงัส ีไม่มเีสยีง ความยาวประมาณ ๗๐๐ ฟตุ ยงัไม่มกีลิน่นำา้ส้มสายช ูแต่มเีชือ้ราทีข่อบฟิล์ม
ภาพยนตร์เป็นบางแห่ง สภาพฟิล์มโดยรวมแล้วยงัใช้ได้ สามารถแปลงสญัญาณเป็นดจิทิลัได้

 คุณอุดม ได้เล่าข้อมูลเพิ่มเติมว่า ฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นเร่ืองเก่ียวกับร้าน
ขนมเปี๊ยะ อื้อเล่งเฮง ซึ่งได้เปิดกิจการมานานมากกว่า ๖๐ ปี บนถนนแปลงนาม เยาวราช 
เนื้อหาจะพูดถึงขั้นตอนการทำาขนมชนิดต่าง ๆ บรรยากาศภายในร้านในช่วงเทศกาลไหว้
พระจันทร์ ขนมของร้านอื้อเล่งเฮง มีแบบต่าง ๆ  หลายชนิด เช่น ขนมเปี๊ยะ มีทั้งแบบชิ้นเล็ก
และชิ้นใหญ่ ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมจันอับ ขนมโก๋ต่าง ๆ ถั่วหรือธัญพืชเคี่ยวนำ้าตาล เช่น 
ถั่วตดั งาตัด จูชังเปี๊ยะ ขนมทีใ่ช้เซ่นไหว้ในเทศกาลเช็งเม้ง สิงห์โตถั่ว นำ้าตาลทรายขึน้รูปจาก
แบบไม้และอื่น ๆ

 ประวัติของอากงของคุณอุดม ชื่อนายยุงจัง แซ่อื๊อหรือ (อื่อยุงจัง ตามสำาเนียงจีน
แต้จิ๋ว)  เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๘ ที่ตำาบลเหยี่ยวเพ้ง มณฑลกวางตุ้ง จีนแผ่นดินใหญ่ ไม่ทราบ
ชื่อบิดามารดา ทราบเพียงนายยุงจังเป็นลูกโทน ไม่มีพี่น้อง เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก มีครอบครัว
หนึ่งรับไปดูแล ให้ที่พักหลับนอน และให้กินอยู่ในบ้าน โดยแลกกับการถูกใช้สอยงานต่าง ๆ 
อากง จึงมีฐานะเป็นเพียงเด็กรับใช้หรือลูกจ้างในบ้านเท่านั้น

เมือ่อากง โตเป็นหนุม่ ท่านบังเอิญได้รูจ้กักับเจ้าสัวอือ้จอืเหลียงซึง่ทำาธรุกจิในนามบริษทั 
พาราวินเซอร์ จำากัด และตึกอื้อจือเหลียง  ในความสัมพันธ์ของอากงกับท่านเจ้าสัวอื้อจือเห
ลียงนั้นไม่ทราบชัดเจนว่ารู้จักกันใกล้ชิดหรือไม่ ทราบเพียงท่านเจ้าสัวเป็นคนตำาบลเหยี่ยว
เพ้งเช่นกัน มีผู้รู้จักท่านเจ้าสัวดี กล่าวว่า ท่านเจ้าสัวเป็นคนชอบช่วยเหลือคน และอาจเป็น
ได้ว่าเจ้าสวัเหน็เป็นคนบ้านเดยีวกนัด้วย จงึอนเุคราะห์ค่าโดยสารเรอืมาสยามให้อากง อย่าง
ที่เรียกว่า มาแบบเสื่อผืนหมอนใบจริงๆ

 เมื่อมาถึงพระนคร อากงดิ้นรนทำางานทุกอย่าง ประกอบกับความขยัน หนักเบา
เอาสู้ แม้กระทั่งในยามสงคราม ยังเคยเก็บตะปูที่บิดงอตามซากบ้านและตึกมาตอกให้ตรง
แล้วนำาไปขาย จนสร้างร้านขนมเปี๊ยะด้วยลำาแข้งตัวเอง 

คุณอุดม  ศรีเมลืองกุล มอบฟิล์มแก่หอภาพยนตร์

มานัสศักดิ์ ดอกไม้



 และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ อากงก็ได้ให้กำาเนิดร้านขนมเปี๊ยะ อื้อเล่ง
เฮง คำาว่า “อื้อ” มาจากแซ่ของตนเอง ส่วนคำาว่า “เล้ง” หมายถึง มังกร  คำาว่า 
“เฮง” หมายถึงความโชคดี

 เมื่อแรกดำาเนินกิจการเป็นตึกสองช้ันเพียงคูหาเดียว ริมถนน
แปลงนาม เขตสัมพันธวงศ์ ภายหลังเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ถัดไป ตกลงยอมขายคูหา
ที่อยู่ติดกันให้ อากงจึงซื้อไว้ ภายหลังได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างขยายหน้าร้าน
ให้กว้างขวางขึ้น โดยมีส่วนของโรงขนมอยู่ด้านหลังร้านเชื่อมติดกับตรอก
พพิากษา ๑  ส่วนหน้าเป็นอาคารสองชัน้สไตล์อาร์ตเดโค ด้านหลงัส่วนบนขยาย
ขึ้นไปเป็นอาคาร ๔ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว

 หน่วยกู้หนังได้สอบถามคุณอุดมว่า ฟิล์มภาพยนตร์ ร้านขนมเปี๊ยะ 
อื้อเล่งเฮง มีจุดเริ่มต้นความเป็นมาอย่างไร? คุณอุดมตอบว่า ตอนนั้นอากงจัด
งานแต่งงานให้บุตรชายคนโต คือ นายสีทง แซ่อื๊อ (คุณพ่อของคุณอุดม)  มีมิตร
สหายท่านหนึ่งของอากงชื่อ นายเชงฮ้อ แซ่อื๊อ เป็นนักธุรกิจ ที่คอยแนะนำาให้ 
คำาปรึกษาเรื่องการเข้าสังคมต่าง ๆ ให้รับทราบอยู่เนือง ๆ เป็นผู้จุดความคิดให้

หวนรำาลึกถึงความทรงจำาที่ซุกซ่อนในส่วนลึกของวิญญาณให้กลับคืนมา
 หนังบ้านร้านขนมเปี๊ยะ อื้อเล่งเฮง ของนายยุงจัง แซ่อื้อ อากงของ

คณุอดุม ศรเีมลอืงกลุ ถ้าได้ชมคงเหมอืนท่านได้มาเหน็ขัน้ตอนการทำาขนมเป๊ียะ
ของชาวจนี-แต้จิว๋ทีเ่ตม็ไปด้วยความวริยิะอตุสาหะ ท่านจะได้กลิน่หอมกรุ่นของ
แป้งขนมเปี๊ยะที่กำาลังออกจากเตา รสชาติที่ยังคงความอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต เป็นเสน่ห์เย้ายวนใจที่กำาลังรอท่านได้แวะเวียนเข้ามาชิม

   คณุอดุมได้นำาภาพยนตร์ชดุนีอ้อกเผยแพร่ทางยทูปู และปรากฏว่ามี
ผู้เข้าชมกว่าแสนครั้ง รวมทั้งมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาให้ข้อมูลและความคิดเห็น
ชื่นชมมากมาย คุณค่าของหนังเรื่องจึงไม่ได้เป็นเพียงความทรงจำาส่วนตัวของ
ครอบครวัคณุอดุม แต่ยงับนัทกึประวตัศิาสตร์ของห้วงเวลาทีก่ำาลงัจะถกูลืมเลือน
ไว้อีกด้วย 

 

เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ อากงก็ได้ให้ก�าเนิด
ร้านขนมเปี๊ยะ อื้อเล่งเฮง 
ค�าว่า “อื้อ” มาจากแซ่ของตนเอง 
ส่วนค�าว่า “เล้ง” หมายถึง มังกร  
ค�าว่า “เฮง” หมายถึง ความโชคดี

อากงว่าจ้างบริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ถ่ายทำางานพิธีฉลองมงคลสมรสของ 
คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ เมื่ออากงชมแล้วคงชอบ จึงมีความคิดว่าน่าจะถ่ายทำาร้าน
ขนมเปี๊ยะ อื้อเล่งเฮง เพื่อนำาออกฉายกลางแปลงเป็นการโฆษณาร้านขนมเปี๊ยะ
ด้วย และคาดว่าน่าจะถ่ายทำา ราวปี พ.ศ.๒๔๙๕ ในช่วงก่อนเทศกาลไหว้
พระจันทร์เล็กน้อย

 คณุอุดมได้เล่าเร่ืองเมือ่สมยัยงัเป็นเดก็ว่า เวลานัน้จำาได้ราง ๆ  ว่าคณุ
พ่อเคยให้ติดรถตู้ฟอร์ด เทมส์ ๔๐๐ อี ของที่ร้าน ไปงานพิธีประมูลตามศาลเจ้า 
เรียกว่า “เปียสิ่งโจ้ย” ซึ่งมักแทรกตัวอยู่ตามตรอกซอยท่ีมีชุมชนชาวจีนอาศัย
อยู่ เวลานั้นดูเหมือนว่าจะไปถึงเขตบางแค ฝั่งธนบุรี กรรมการศาลเจ้าได้ว่าจ้าง
ทางร้านให้ทำาถั่วตัดก้อนโตจำานวนหนึ่งไปจัดวางในพิธี คุณพ่อของคุณอุดมต้อง
นำาถั่วตัดติดตัวหนังสือจีนไปวางเรียงบนโต๊ะ และในงานมีการฉายหนังกลาง 
แปลง เป็นหนังการ์ตูนขาวดำา (มาทราบในภายหลังว่าเป็นการ์ตูนของวอร์เนอร์ 
บราเธอร์ส เพราะมาเห็นอีกในทีวีช่องสี่ บางขุนพรหม) และได้ฉายหนังร้าน 
ขนมเปี๊ยะอ้ือเล่งเฮงด้วย คุณอุดมเล่าต่อว่า เป็นวิสัยทัศน์ของอากงที่เป็นคน 
กล้าได้กล้าเสีย ร้านขนมเปี๊ยะจึงลงทุนมีโฆษณาออกอากาศทางวิทยุเสียงทาง
สายอีกด้วย 

 แม้เป็นเพียงการถ่ายทำาขั้นตอนการทำาขนมเปี๊ยะธรรมดา ๆ  แต่ก็ถือ
ได้ว่าเป็นหลักฐานเพียงน้อยช้ินที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ในหนังเราจะเห็นสภาพ
บ้านเมือง วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งเนื้อแต่งตัวในอดีตของชาวจีน-
แต้จิ๋ว และ ชาวไทยเชื้อสายจีน-แต้จิ๋ว ในพระนคร สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วทำาให้เรา

๒๑

ขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน
๑. เจ้าสัว อื้อจือเหลียง
๒. นายเช็งฮ้อ แซ่อื๊อ
๓. ชาวอื้อเล่งเฮงทุกท่าน
ขอบคุณครับ จากคุณอุดม ศรีเมลืองกุล  

บรรยายภาพ  ๑. ขั้นตอนการทำาขนม  ๒. นายยุงจัง แซ่อื๊อ ๓. ครอบครัวอื้อเล่งเฮง

๒

๑

๓



ลานดารา

 สมภพ เบญจาทิกุล เกิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่
จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงัจบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายทีโ่รงเรยีน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ เขาได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ทีโ่รงเรียนช่างกลปทมุวนั และแผนกไฟฟ้ากำาลงัทีว่ทิยาลยัเทคนคิ กรงุเทพฯ 
โดยมีชื่อเสียงและความสามารถในด้านการเป็นนักฟุตบอล และเคยร่วม
สโมสรฟุตบอลธนาคารกรงุเทพ ในระดบัอนชุน ต่อมาเมือ่รับราชการตำารวจ
เป็นพลฯ สำารองพิเศษอยู่ประมาณสองปี เขาก็ได้เข้าร่วมเป็นนักฟุตบอล
สงักดัสโมสรตำารวจ และสโมสรราชประชานเุคราะห์ ตามลำาดบั แต่โชคร้าย
ได้รับบาดเจ็บจนต้องเลิกเล่นก่อนที่สโมสรราชประชานุเคราะห์จะชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน ก. ในปีต่อมา

 จากนักฟุตบอลและตำารวจ เส้นทางชีวิตของสมภพได้หันเหเข้า
สูว่งการบนัเทงิ เมือ่พีช่ายคือ สมภาษณ์ เบญจาทกิลุ ซ่ึงทำางานเป็นช่างภาพ
อยู่ในพร้อมมิตรภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หรือ “ท่านมุ้ย”  
ได้แนะนำาเขาให้ท่านมุ้ยได้รู ้จัก กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้สมภพได้เข้ามา
คลุกคลีฝึกงานกับท่านในวังละโว้ และเริ่มการเป็นนักแสดงด้วยภาพยนตร์

เสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ลานดารา

สมภพ เบญจาทิกุล

ชุดทางโทรทัศน์เรื่อง เงือกน้อย (๒๕๑๕) และ หมอผี (๒๕๑๖) ที่ท่านมุ้ย
ทรงกำากับ

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ สมภพได้มีโอกาสประเดิมจอเงินเป็นครั้งแรก 
เมื่อท่านมุ้ยได้ทรงมอบบทบาทให้เขานำาแสดงในภาพยนตร์เรื่อง เทพธิดา
โรงแรม ร่วมกับ สรพงษ์ ชาตรี นกัแสดงหนุม่อีกคนทีท่่านมุย้ปลุกป้ันจนเริม่
โด่งดัง และ วิยะดา อุมารินทร์ นางเอกสาวหน้าใหม่  จากนั้น สมภพจึงได้
รับโอกาสเป็นพระเอกเดี่ยวอย่างเต็มตัวใน ผมไม่อยากเป็นพันโท ออกฉาย
ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยในปีเดียวกันนี้ยังมีผลงานเรื่อง ความรักครั้งสุดท้าย 
ร่วมกับ สรพงษ์ ชาตรี และ ภัทราวดี มีชูธน ถัดมา ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ นักแสดง
ทัง้สามคนก็มผีลงานร่วมกันอกีครัง้ในเร่ือง นางแบบมหาภยั ซึง่ท้ังหมดเป็น
ผลงานการกำากับของท่านมุ้ย โดยใน นางแบบมหาภัย นั้น สมภพได้รับบท
เป็นชายรักชายที่ถือว่าท้าทายตัวเขาและผู้ชมหนังไทยในช่วงเวลานั้นเป็น
อย่างมาก

 นับจากนั้น สมภพ เบญจาทิกุล ก็เป็นที่รู้จักอย่างดีของบรรดา
แฟนหนังไทย และมีผลงานภาพยนตร์ออกมาจำานวนมาก เช่น สันติ-วีณา 
(๒๕๑๙) อย่าลืมฉัน (๒๕๒๐) เกวียนหัก (๒๕๒๑) จ�าเลยรัก (๒๕๒๑) 
รอยไถ (๒๕๒๒) ฉุยฉาย (๒๕๒๓) มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๒๕) แก้วขนเหล็ก 
(๒๕๒๖) มนต์รักนักเพลง (๒๕๒๗) ฯลฯ  นอกจากนี้ เขายังมีผลงานการ
แสดงละครโทรทัศน์ โดยบทบาทที่โดดเด่น ได้แก่ การรับบทเป็นชายกลาง
ในละครเรือ่ง “บ้านทรายทอง” ฉบบั พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึง่แม้หลังปี พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
เป็นต้นมา ภาพยนตร์ที่เขาแสดงจะเริ่มมีน้อยลง แต่ผลงานละครโทรทัศน์
นั้นก็ยังคงมีออกมาเป็นประจำาทุกปีไม่เคยขาด รวมทั้งยังเคยรับหน้าที่เป็น
ผู้กำากับกับละครโทรทัศน์ด้วย นับเป็นบุคคลที่มีผลงานในวงการบันเทิง 
ต่อเนื่องยาวนานมากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน

 ผลงานภาพยนตร์เรือ่งสำาคัญในช่วงหลังของ สมภพ เบญจาทกุิล 
ได้แก่ คืนบาป พรหมพิราม (๒๕๔๖) โหมโรง (๒๕๔๗) และ ต�านานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  ซึง่เขาได้กลบัมาร่วมงานกบัท่านมุย้อกีครัง้ โดยสมภพ
ได้รบับทเด่นเป็นพระเจ้าบเุรงนอง กษตัรย์ิแห่งกรงุหงสาวดี ใน ภาค ๑ องค์
ประกันหงสา (๒๕๕๐) และ ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ (๒๕๕๐)

 วันเสาร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมภพ เบญจาทิกุล จะ 
เดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ ณ ลานดารา หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชญิแฟนหนงัไทยทกุท่านมาร่วมเป็นเกยีรติ
ในพิธีสำาคัญนี้ และร่วมรับฟังเรื่องราวประสบการณ์การทำางานอันยาวนาน
ของนกัแสดงอาวโุสคนสำาคญัของวงการบนัเทงิผูน้ีอ้ย่างใกล้ชดิ เปิดงานด้วย
การฉาย เทพธิดาโรงแรม (๒๕๑๗) ผลงานการแสดงภาพยนตร์ซึ่งเพิ่งได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี ๒๕๕๙ 
เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด สอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ 

 
๒๒



ศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ 
ม.ล. วราภา เกษมศรี ที่จะมาชวน 
ผู ้ชมร ่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

สัปดาห์หนังเม็กซิกัน : วรรณกรรม
Mexican Film Week :  Literature

เสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Pedro Pแramo 
๒๕๑๐ / กำากับโดย Carlos Velo / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
John Gavin, Ignacio López Tarso, Pilar Pellicer / 
ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)   

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากวรรณกรรมแนวสจันยิมมหศัจรรย์ 
เรือ่งดังของเมก็ซโิก จากบทประพนัธ์ของของ ฆวน รุลโฟ 
(Juan Rulfo) เล่าเรือ่งราวของ ฆวน ชายทีอ่อกเดนิทาง 
ไปยงัเมอืงโคมาลา เพือ่ตามหา เปโดร ปาราโม พ่อของ
เขาตามคำาสัญญาที่เคยได้ให้ไว้กับแม่ ระหว่างทางเขา
ได้พบกับอาบนุดโิอผูอ้้างว่าเป็นลกูของเปโดร และบอก

ให้เขาทราบว่าเปโดร ปาราโม ได้จากโลกนี้ไปแล้ว Sat 

19 November / 13.00 / 110 min / Mexico / 1967

เวลา ๑๕.๐๐ น. Doña Bแrbara 
๒๔๘๖ / กำากับโดย Fernando de Fuentes, Miguel M. 
Delgado / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก 
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย María Félix, Julián 
Soler, María Elena Marqués / ความยาว ๑๓๘ นาท ี(ภาษา
สเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)   

ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมละตินอเมริกาเร่ือง
สำาคัญของโรมูโล กาเยกอส (Rómulo Gallegos) 
นกัเขยีนและอดีตประธานาธบิดขีองประเทศเวเนซเุอลา 
เล่าเรื่องราวของ ดอนญ่า บาร์บารา เจ้าของที่ดิน 
ผูม้ัง่คัง่และมุง่มัน่ทีจ่ะมอีำานาจเหนอืผูช้ายทุกคน ด้วย
การรวบรวมดินแดนที่กว้างใหญ่และฝูงปศุสัตว์โดยใช้
วิธีผิดกฎหมาย แต่เรื่องราวกลับยิ่งเริ่มซับซ้อนเม่ือ  
ซานโตส หนึ่งในเจ้าของที่ดินไม่กี่รายที่ยังเหลืออยู่ ได้
ใกล้ชดิกบั ดอนญ่า บาร์บารา ในขณะท่ีเขาเองกย็งักมุ
ความลับของ มาริเซล่า ลูกสาวของเธอไว้ด้วย

Sat 19 November / 15.00 / 138 min / Mexico / 1943 

อังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผมไม่อยากเป็นพันโท 
(โปรแกรมผลงานสมภพ เบญจาทิกุล) 
๒๕๑๘ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล  / สร้างโดย 
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมภพ เบญจาทิกุล, 
นัยนา ชีวานันท์ / ความยาว ๘๙ นาที

เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับได้รับหมอบหมาย
ภารกิจสำาคัญให้ปลอมตัวเป็น พันโทคำาก้อน จันทร์- 
กระจ่าง นายทหารชัน้สูงทีเ่ชยีงราย เพือ่เข้าไปแทรก 
แซงและหาข่าวซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของ
ประเทศ แม้นายพันตัวปลอมจะสามารถเอาตัวรอด
จากเรื่องร้าย ๆ หลายครั้งด้วยทักษะและสติปัญญา 
แต่เมือ่มสีตรเีข้ามาเกีย่วข้องกท็ำาให้เรือ่งราวทกุอย่าง
ยุ่งยากยิ่งไปกว่าเดิม

พุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

A Via Lแctea (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๐ / กำากับโดย Lina Chamie / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Marco Ricca, Alice Braga / ความยาว ๘๖ นาที (ภาษา
โปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)  

เรือ่งราวของ เอตอร์ ครสูอนหนงัสือผู้ส้ินหวงัหลังจาก
ทะเลาะกันอย่างรุนแรงทางโทรศัพท์กับ จูเลีย แฟน
สาวผู้เป็นนักแสดงซ่ึงคบกันมากว่า ๓ ปี จนเธอขอ
ยุติความสัมพันธ์ เอตอร์จึงตัดสินใจขับรถข้ามเมือง
เพื่อขอโอกาสคืนดีกับเธอ แต่ระหว่างทางเขากลับ
ต้องพบกับอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย

Wed 16 November / 17.30 / 86 min / Portugal / 2007

พฤหัสบดทีี่ ๑๗ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

คืนบาป พรหมพิราม 
(โปรแกรมผลงานสมภพ เบญจาทิกุล) 
๒๕๔๖ / กำากับโดย มานพ อุดมเดช / สร้างโดย พร้อมมิตร
ภาพยนตร์, บรษัิท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชัน่แนล จำากัด / 
นำาแสดงโดย พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, กมล ศิริธรานนท์, 
สมภพ เบญจาทิกุล / ความยาว ๑๑๗ นาที

เรื่องราวของสารวัตรกับผู้หมวดหนุ่มที่เพิ่งย้ายมา 
ใหม่ และได้รับมอบหมายให้จัดการคดีการเสียชีวิต
ของหญิงสาวนรินาม เมือ่เข้าไปสืบหาความจรงิ พวก
เขาก็ต้องพบว่าคดีการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรายนี้ 
กลบัมเีงือ่นงำาบางอย่างทีบ่่งบอกว่า นีค่อืคดีฆาตกรรม 
ข่มขืนที่อื้อฉาวท่ีสุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งดึงเอาผู้คน
ในอำาเภอดังกล่าวมากถึง ๓๐ ชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้อง 

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program

 = English Language or English Subtitle

ในเดอืนพฤศจกิายน โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา
จะเริ่มฉายภาพยนตร์ในโปรแกรมปรกติ ตั้งแต่วันที่ 
๑๕ พฤศจิกายนหลังจากงดฉายเป็นเวลา ๑ เดือน 
เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยโปรแกรมหลัก 
ของเดือนน้ีเป็นโปรแกรมผลงานของ สมภพ เบญจา- 
ทิกุล นักแสดงอาวุโสคนสำาคัญของวงการภาพยนตร์ 
ที่จะมาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตะนุสรณ์ ณ 
ลานดารา ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน – 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ได้ร ่วมจัด 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้ง
ที่ ๑๒  ในหัวข้อ “วัสดุศาสตร์” (Material Science) 
โดยในปีนี้มีภาพยนตร์ที่นำาเสนอความรู้เกี่ยวกับวัสดุ
ต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่น่า
สนใจมากมายให้ได้มาเรียนรู้กนั ณ โรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา

สำาหรบัในช่วงต้นเดอืนธนัวาคม โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายาจดัโปรแกรมพเิศษรำาลกึพระมหากรณุาธ-ิ 
คุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย- 
เดช โดยนำาภาพยนตร์ที่เผยแพร่ให้เห็นถึงพระราช
กรณียกิจหรือพระปรีชาสามารถของพระองค์มาจัด
ฉายบนจอใหญ่ เฉกเช่นเดยีวกบัสมยัก่อน ทีจ่ะมกีาร
จัดฉายภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีหรือพระราช
กรณียกิจของพระองค์ ให้พสกนิกรทั่วประเทศได ้
ชื่นชมพระบารมีตามโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ อยู่เสมอ 
ในยุคที่โทรทัศน์ยังไม่แพร่หลาย

ส่วนโปรแกรมหลักของเดือนธันวาคมนั้น 
เป็นโปรแกรมภาพยนตร์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นอกจากภาพยนตร์ประเภทภาพยนตร์เร่ืองที่นำามา
จัดฉายอย่างเช่นทุกปี ในปีนี้ยังได้จัดฉายภาพยนตร์
ประเภทภาพยนตร์สารคดีหรือบันทึกเหตุการณ์ด้วย 
เพือ่ให้ได้ศกึษาถึงภาพเหตกุารณ์และบรบิทต่าง ๆ  ใน
ประวัติศาสตร์ซึ่งถือเป็นมรดกชิ้นสำาคัญของชาติ



สัปดาห์หนังเม็กซิกัน : วรรณกรรม
Mexican Film Week :  Literature

อาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Santa 
๒๔๗๕ / กำากับโดย Antonio Moreno / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตเมก็ซโิก ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Lupita Tovar, Carlos Orellana, Juan José 
Martínez Casado / ความยาว ๘๑ นาที (ภาษาสเปน 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)   

ภาพยนตร์เสียงเร่ืองแรกของเม็กซิโก สร้างจาก
นวนิยายเม็กซิกันเรื่องดังของเฟเดริโก กัมโบอา 
(Federico Gamboa) เล่าเรื่องราวของ ซานตา 
เด็กสาวผูง้ดงามและอาศยัอยูใ่นเมอืงเลก็ ๆ  แห่งหน่ึง
ทางตอนใต้ของเม็กซิโก จนกระทั่ง มาร์เซลิโน คนรัก
ผู้เป็นทหารได้หลอกลวงเธอ ท้ังยังเธอยังถูกปฏิเสธ
จากครอบครัวและเพื่อน ๆ ซานตาจึงต้องเข้ามาอยู่
ในซ่องโสเภณี และพบกับสภาพชีวิตอันแสนขมขื่น 

Sat 19 November / 13.00 / 81 min / Mexico / 1932

เวลา ๑๕.๐๐ น. La Rosa Blanca 
๒๕๐๔ / กำากับโดย Roberto Gavaldón / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตเมก็ซโิก ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Ignacio López Tarso, Christiane Martel, Reinhold 
Olszewski / ความยาว ๑๐๕ นาท ี(ภาษาสเปน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)   

ภาพยนตร์ที่สร้าง
จากนวนยิายของ บี 
ทราเวน (B. Traven) 
นักเขียนลึกลับชาว
เยอรมัน ผู้เดินทาง
ไปใช้ชีวติในเมก็ซโิก เล่าเรือ่งราวของชายชาวอนิเดยี
แดงผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก ซึ่ง
ใช้ชวีติอย่างปรกติสขุ จนกระทัง่บริษัทนำา้มันแห่งหนึง่
ในอเมรกิาได้หวงัเข้ามาฮบุทีดิ่นผืนนี ้และเริม่ทำาลาย
ชีวิตของเขาอย่างไร้ความปราณี

Sun 20 November / 15.00 / 105 min / Mexico / 1961 

อังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒ (๘๑ นาที)

ไขความลับท�าไมถึงถูกยุงกัด
๒๕๕๘ / กำากับโดย Keenan Smith / สหรัฐอเมริกา / 
ความยาว ๒ นาที (พากย์ไทย)

ภาพยนตร์สัน้ทีจ่ะมาอธบิายเหตุผลทางวทิยาศาสตร์
ของการที่ยุงบินเข้ามากัดแค่เฉพาะบางคนเท่านั้น  
ด้วยข้อเท็จจริงที่ชวนให้เราทึ่งและได้อารมณ์ขันไป
พร้อมกัน

โลกสู่อนาคต ตอน ฮอโลแกรม
๒๕๕๘ / กำากบัโดย Julia Lutz,  Kai Schmitt / เยอรมน ี/ 
ความยาว ๑๑ นาที  (พากย์ไทย)

รายการโทรทัศน์เก่ียวกับสาระน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์
จากประเทศเยอรมนี เล่าเรื่องราวของกระบวนการ
สร้างภาพฮอโลแกรม ซ่ึงเป็นภาพเชิงสามมิติผ่าน
เทคนิคการบันทึกด้วยการใช้แสงซึ่งจะแสดงให้เห็น
ภาพได้ทุกด้าน

เมาส์ทีวี ตอน เฮลิคอปเตอร์บินได้อย่างไร
๒๕๕๘ / กำากับโดย  Matthias Wegmann / เยอรมนี  / 
ความยาว ๘ นาที (พากย์ไทย)

เรื่องราวการปฏิบัติงานของนักบินขณะขับเฮลิคอป- 
เตอร์ที่คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่า แท้จริงแล้วการที่
เฮลิคอปเตอร์บินได้นั้น ไม่ใช่แค่เพียงความสามารถ
ของนักบินล้วน ๆ หากแต่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ควบคุม
การบิน ที่อยู่ใต้ที่นั่งของนักบินต่างหาก 

ความลึกลับของคณิตศาสตร์ 
๒๕๕๘ / กำากับโดย  Dan McCabe & Richard Reisz / 
สหรัฐอเมริกา / ความยาว ๖๐ นาที (ภาษาอังกฤษ 
คำาบรรยายไทย)

ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของคณิตศาสตร์ 
พร้อมตอบคำาถามที่ว่าคณิตศาสตร์นั้นคือภาษาของ
จักรวาล หรือว่ามันเป็นเพียงประดิษฐกรรมที่มนุษย์
สร้างขึ้น 

Tue 22 November / 17.50 / 60 min / USA / 2015 

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

โปรแกรมเดือนพฤศจิกายน 

อังคารที่ ๑๕ O que Há de Novo no Amor?  
 (โปรตุเกส)
พฤหัสบดีที่ ๑๗  เทพธิดาโรงแรม
อังคารที่ ๒๒  A Via Láctea (บราซิล)
พฤหัสบดีที่ ๒๔ ผมไม่อยากเป็นพันโท
อังคารที่ ๒๙ Doña Bárbara  (เม็กซิโก)

โปรแกรมเดือนธันวาคม

พฤหัสบดีที่ ๑ Pedro Páramo (เม็กซิโก)
อังคารที่ ๖ Carlos De Oliveira Sobre 
 o Lado Esquerdo  (โปรตุเกส)
พฤหัสบดีที่ ๘ วังพิกุล 
อังคารที่ ๑๓ Fack ju Göhte  (เยอรมัน)
พฤหัสบดีที่ ๑๕ คนกลางแดด
อังคารที่ ๒๐ Chico Xavier  (บราซิล)
พฤหัสบดีที่ ๒๒ สตรีเหล็ก
องัคารท่ี ๒๗ Las ovejas no pierden el tren   (สเปน)
พฤหัสบดีที่ ๒๙ Final Score 365 
 วันตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์

พุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ความรักครั้งสุดท้าย 
(โปรแกรมผลงานสมภพ เบญจาทิกุล)
๒๕๑๘ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
บริษัท พร้อมมิตรภาพยนตร์ จำากัด / นำาแสดงโดย สรพงศ์ 
ชาตร,ี ภทัราวด ีศรไีตรรตัน์, สมภพ เบญจาทกุิล / ความยาว 
๑๐๓ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายของ สุวรรณี สุคนธา 
เล่าเรื่องราวชีวิตรักของ รส แม่หม้ายสาวลูกติด ที่มี
ความสัมพันธ์กับ พัท หนุ่มรุ่นน้องจนเธอเกิดความ
รู้สึกจริงจังกับเขา แต่เขาเองกลับคิดเพียงแค่มีเธอไว้
แก้เหงา ผิดกับ ชิดเชื้อ ศิลปินรุ่นพี่ที่เฝ้ารักรสอย่าง
เงียบ ๆ โดยที่เธอไม่เคยเหลียวแล 

 พฤหัสบดท่ีี ๒๔ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อย่าลืมฉัน (โปรแกรมผลงานสมภพ เบญจาทิกุล)
๒๕๒๐ / กำากับโดย รจุน์ รณภพ / สร้างโดย อญัชล ีโปรดกัชัน่  / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงษ์, สมภพ 
เบญจาทิกุล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ / ความยาว ๑๒๔ นาที

สุริยง กับ เขมชาติ เป็นคู่รักที่ให้สัญญาว่าจะรักกัน
ตลอดไป แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อสุริยงต้อง
แต่งงานกับหลวงรตันชาติ เพือ่ชดใช้หนีใ้ห้ครอบครวั 
โดยไม่ได้บอกเขมชาติ ทำาให้เขาเสียใจและแค้นเธอ
มาก หลังจากหลวงรัตนชาติเสียชีวิต สุริยงได้เข้ามา
ทำางานในบริษัทของเขมชาติผู้กลายมาเป็นนักธุรกิจ
หนุม่ไฟแรง เป็นจดุเริม่ต้นให้เขาวางแผนแก้แค้นเธอ 

ศกุรท่ี์ ๒๕ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ 
องค์ประกนัหงสา (โปรแกรมผลงานสมภพ เบญจาทกุิล)
๒๕๕๐ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
บริษัท พร้อมมิตรโปรดักชั่น จำากัด, บริษัท สหมงคลฟิล์ม 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / นำาแสดงโดย ปรชัฌา สนัน่วฒันานนท์, 
สมภพ เบญจาทิกุล, สรพงศ์ ชาตรี / ความยาว ๑๕๙ นาที

ภาคแรกของผลงานภาพยนตร์ประวติัศาสตร์เร่ืองยิง่
ใหญ่ เล่าเหตุการณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเสด็จไปเป็นองค์ประกันประทับอยู่ที่กรุง 
หงสาวดี ตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุ ๙ ชันษา หลังจาก
ที่พระเจ้าบุเรงนองกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักร
อยุธยาและเข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนือได้เป็ 
นผลสำาเร็จ โดยพระองค์ถูกส่งให้ไปฝึกวิชาที่วัดหน้า
ประตูเมอืงกับพระมหาเถรคนัฉ่อง ในขณะเดยีวกนัก็
ถูก มงัสามเกียด พระราชนดัดาของพระเจ้าบเุรงนอง
คอยดูถูกเหยียดหยามอยู่เสมอ

๒๔



พุธท่ี ๓๐ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒ (๘๙ นาที)

เก้านาทีครึ่ง ตอน สาวใยแมงมุม
๒๕๕๘ / กำากับโดย  Diana Peßler  / เยอรมนี  / ความยาว 
๑๐ นาที  (พากย์ไทย)

โยฮันเนส พิธีกรหนุ่มได้เข้าพบศาสตราจารย์ไชเบล 
นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ผลิตใยแมงมุมสังเคราะห์
คณุภาพดีเยีย่ม และได้ปรมิาณมาก โดยศาสตราจารย์
จะเปิดห้องปฏิบัติการเพื่อให้เราได้ชมวิธีการสาวใย
แมงมุม และทึ่งกับคุณสมบัติอันแสนพิเศษของวัสดุ
เส้นใยประเภทนี้  

เมสซี – ไขความลับของวงจรไฟฟ้า
๒๕๕๘ / กำากับโดย  Liz Whitaker / สหราชอาณาจักร  / 
ความยาว ๑๑ นาที (พากย์ไทย)

เรื่องราวเฮฮา ตลก ปนการผจญภัย ที่ประสบความ
สำาเรจ็อย่างน่าชืน่ชมในการนำาผู้ชมซึง่เป็นเด็กเล็กเข้า
สู่โลกของวิทยาศาสตร์ ไปกับ เมสซี ผู้เดินทางไปดวง
จนัทร์พร้อมกบัเพือ่นรักอกีสองคน โดยการหดตวัเอง
ให้เล็กลงเท่าอะตอม 

หาค�าตอบกับโทบี ตอน ทราย
๒๕๕๗ / กำากับโดย Johannes Honsell / เยอรมนี / 
ความยาว ๒๔ นาที  (พากย์ไทย)

รายการหาคำาตอบเก่ียวกับวิทยาศาตร์จากเยอรมนี 
ในตอนนี้ โทบี พิธีกรหนุ่มจะพาไปค้นหาว่า ทรายคือ
อะไรและอยูบ่นชายหาดได้อย่างไร พร้อมทัง้ทดสอบ
ความแข็งแรงของทราย

มหัศจรรย์ชีวิตแห่งทะเลสาบคิมเซ
๒๕๕๙ / กำากับโดย  Jan Haft / เยอรมนี  / ความยาว 
๔๔  นาที (พากย์ไทย)

สารคดีที่นำาเสนอภาพสิ่ ง มีชีวิตซึ่ งอาศัยอยู ่ ใน
ทะเลสาบคีมเซ ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุของแคว้นบาวาเรยี 
เยอรมน ีพร้อมแสดงให้เราเหน็ว่าวฏัจกัรของธรรมชาต ิ
นั้น อ่อนไหวเหลือเกินต่อการแทรกแซงทำาลายของ
มนุษย์ 

เสารท์ี่ ๒๖ พฤศจกิายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เทพธิดาโรงแรม 
(โปรแกรมผลงานสมภพ เบญจาทิกุล)
๒๕๑๗ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, สมภพ 
เบญจาทิกุล, วิยะดา อุมารินทร์  / ความยาว ๑๐๓ นาที

เรื่องราวของ มาลี หญิงสาวจากเมืองเหนือที่ถูกชาย
ล่อลวงมาขายตัวในกรุงเทพ จนเธอเริ่มเรียนรู้และ 
จำาใจรบัสภาพการเป็น “เทพธดิาโรงแรม” แต่แล้วชวีติ 
ก็พลิกผันเมื่อ โทน แมงดาที่ล่อลวงเธอมาถูกยิง 
เสียชีวิต เธอจึงออกเร่ร่อน จนกระทั่งได้ตัดสินใจ 
สมัครเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า และรู้จักกับ ไพศาล ผู้ที่
ทำาให้เธอได้วาดฝันถึงอนาคตที่งดงาม

Sat 26 November / 13.00 / 103 min / Thailand / 1974 

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
กิจกรรมลานดารา 

สมภพ เบญจาทิกุล

อาทติยท์ี่ ๒๗ พฤศจกิายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Take Me Out to the Snowland 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๐ / กำากับโดย Yasuo Baba / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / นำาแสดงโดย Hiroshi Mikami, Tomoyo Harada, 
Kiwako Harada / ความยาว ๑๐๓ นาที (ภาษาญี่ปุ่น 
คำาบรรยายภาษาไทย)  

เรื่องราวของ ฟุมิโอะ หนุ่มผู้คลั่งไคล้สกีที่ตกหลุมรัก 
ยู ระหว่างการเล่นสกีในช่วงหยุดคริสต์มาส แต่เขาก็
พลาดโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ต่อ วันหนึ่งเขาได้พบ
เธออีกครั้งโดยบังเอิญ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้ง
คู่ค่อย ๆ  คืบหน้า จนกระทั่งวันวาเลนไทน์ ยู ได้มอบ
ของขวญัซ่ึงแสดงให้เหน็ถงึความรูส้กึทีแ่ท้จรงิทีเ่ธอมี
ให้ฟุมิโอะ

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม  
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร 
ของ โดม สุขวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์

องัคารที่ ๒๙ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

O que Há de Novo no Amor? 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๔ / กำากับโดย Mónica Santana Baptista, Hugo Martins, 
Tiago Nunes, Hugo Alves, Rui Santos, Patricia Raposo / 
สนบัสนนุโดย สถานเอกอคัรราชทตูโปรตเุกส ประจำาประเทศ 
ไทย / นำาแสดงโดย Joana Santos, Miguel Raposo, David 
Cabecinha, João Cajuda, Nuno Casanovas, Inês Vaz / 
ความยาว ๑๒๑ นาท ี(ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยายภาษาองักฤษ)  

เรื่องราวของกลุ่มเพ่ือนหกคนที่นัดเจอกันทุกเย็น 
ในห้องใต้ดินแห่งหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดนตร ี
จนกระทั่งเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อ
แต่ละคนต้องเผชิญกับปัญหาความสัมพันธ์อัน 
ซับซ้อนของตน ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามประคับ
ประคองให้วงของพวกเขาอยู่รอด

Tue 24 November / 17.30 / 121 min / Portugal / 2011

พฤหสับดท่ีี ๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ศูนย์รวมแห่งดวงใจ 
(โปรแกรมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
๒๕๓๐ / กำากับโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล และ บรรจง 
โกศัลวัฒน์ / สร้างโดย คณะกรรมการอำานวยการจัดงาน
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ  / ความยาว  
๙๒  นาที

ภาพยนตร์เทดิพระเกียรติ บันทกึพระราชประวตัแิละ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างขึ้นเพื่อออกฉาย
ตามโรงภาพยนตร์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ศกุรท่ี์ ๒ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ด้วยเกล้า (โปรแกรมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
๒๕๓๐ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย จรัล มโนเพ็ชร, 
จนิตหรา สขุพฒัน์, สนัตสิขุ พรหมศริ ิ/ ความยาว ๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๔๐ ปี เล่าเรื่องราว
ของ เสาคำา ชาวนาจากภาคเหนือ ทีไ่ด้เมลด็ข้าวเปลอืก 
จำานวนหนึ่งจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ ด้วยความเทิดทูนและศรัทธาในข้าวของพ่อ
หลวง เขาจงึหว่านข้าวเหล่านัน้ลงในผนืดินทีแ่ห้งแล้ง 
ท่ามกลางการดูหมิ่นจากคนในครอบครัว ความไร้
นำา้ใจของนายทนุ และธรรมชาติทีโ่หดร้าย จนเม่ือฝน
หลวงมาถึง เสาคำาจึงกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง

เสารท่ี์ ๓ ธนัวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. คีตราชัน 
(โปรแกรมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 
๒๕๓๙ / สร้างโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาต ิสำานกั
นายกรัฐมนตรี / ความยาว  ๗๐  นาที

ภาพยนตร์ประวติัศาสตร์เร่ืองแรกและเร่ืองเดยีวของ
ไทยทีค่ณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ สำานกันายก
รฐัมนตร ีจดัทำาขึน้เน่ืองในวโรกาสฉลองศริริาชสมบตัิ
ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภมูพิลอดุลยเดช โดยรวบรวมพระราชประวตัทิางด้าน 
ดนตรี พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ความเป็นมาของ
บทเพลงพระราชนิพนธ์แต่ละเพลง และเกร็ดสาระ
ความรู้เก่ียวกับเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดเร่ือง ซ่ึงมี
ความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ในรัชสมัยมาบันทึกไว้

Sat 3 December / 13.00 / 70 min / Thailand / 1996

เวลา ๑๕.๐๐ น.  โปรแกรมมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประเภทภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์หรือสารคดี ชุด
ที ่๑ : พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
(๑๐๘ นาที)
เสด็จประพาสภาคใต้  ๒๕๐๒ / ความยาว ๖๙ นาที
พระราชพธิจีรดพระนังคลัแรกนาขวญั พ.ศ. ๒๕๐๓  
๒๕๐๓ / ความยาว ๑๑  นาที 
จาริกานุสรณ์  ๒๕๑๔ / ความยาว ๒๘ นาที 
(อ่านรายละเอยีดภาพยนตร์เพิม่เตมิได้ทีห่น้า ๖ - ๑๐)

๒๕



อาทติยท์ี่ ๔ - จนัทรท่ี์ ๕ ธันวาคม  

กิจกรรมเมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์  
ที่โรงภาพยนตร์สกาลา (งดฉายภาพยนตร์ที่โรง 
ภาพยนตร์ศรีศาลายา)

องัคารที่ ๖ ธันวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น. 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒  (๘๕ นาที)

I Got It! ตอน น�้ามัน
๒๕๕๗ / กำากบัโดย Siti Halipah Hj Mohd Taha / บรไูน / 
ความยาว ๑๐ นาที  (พากย์ไทย)

นำา้มนัปิโตรเลยีมมาจากไหน มนัขบัเคลือ่นเครือ่งยนต์
อย่างไร คู เด็กชายชาวบรูไน จะพาไปค้นหาคำาตอบ
ด้วยการไปเยี่ยมชมแท่นขุดเจาะนำ้ามัน โดยมี โยฮารี 
เป็นผูค้อยอธบิายถงึขัน้ตอนต่าง ๆ  ในการผลิตนำา้มนั
ให้ฟัง 

หาค�าตอบกับโทบี ตอน กระดาษ
๒๕๕๘ / กำากบัโดย Martin Tischner, Johannes Honsell  / 
เยอรมนี / ความยาว ๒๕ นาที  (พากย์ไทย)

โทบี้ พิธีกรหนุ่ม อยากไปแล่นเรือกระดาษในทะเล 
เขาจึงไปปรกึษา ฟรงัค์ ประตมิากรกระดาษ ผูท้ำางาน
เป็นเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ความปลอดภัยทางนำ้าแห่ง 
เมอืงอฟูฟ่ิง สิง่ทีเ่ขาต้องทำาเป็นอนัดบัแรก คือ ศึกษา
วสัดทุีต้่องใช้ในการสร้างเรอืกระดาษ ส่งผลให้โทบีไ้ด้
เรียนรู้เรื่องราวที่มาที่ไปของกระดาษมากมาย 

บ้านของสัตว์ ตอน ทำ เล  
๒๕๕๘ / กำากับโดย Ann Johnson Prum / 
ออสเตรีย / ความยาว ๕๐ นาที  (พากย์ไทย)

คริส มอร์แกน เดินทางไปรอบโลกและนำาเราไปพบ
กับทีอ่ยูอ่าศยัอนัน่าทึง่ของบรรดาสตัว์ต่าง ๆ  ซ่ึงต้องการ 
บ้านทีป่ลอดภยัเพือ่เลีย้งดลูกู ๆ  ของมนัเฉกเช่นเดยีว
กับมนุษย์
 

พุธท่ี ๗ ธันวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

Final Score 365 วันตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๕๕๐ / กำากับโดย โสรยา นาคะสุวรรณ / สร้างโดย บริษัท 
จเีอม็เอม็ ไท หบั จำากัด / นำาแสดงโดย  สุวกิรม อมัระนนัทร์, 
วรภัทร จิตต์แก้ว, กติตพิงศ์ วจิติรจรสัสกลุ / ความยาว ๑๐๐ 
นาที

ภาพยนตร์สารคดีของไทยเรื่องแรกที่ฉายในโรง
ภาพยนตร์ในวงกว้าง เล่าเรือ่งราวการเตรยีมตวัสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ จำานวน ๔ คน ที่ต้องประสบกับระบบการสอบเข้า
มหาวทิยาลยัแบบใหม่ซ่ึงได้เปล่ียนจากการสอบเอน็- 
ทรานซ์เป็นการสอบแอดมชิชัน่ในปีการศกึษา ๒๕๔๘  

พฤหัสบดท่ีี ๘ ธันวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น. 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒ (๘๗ นาที)

มักซ์พลังค์ซีเนม่า ตอน วัสดุชีวภาพ
๒๕๕๗ / กำากับโดย Jakom Kneser / เยอรมนี / ความยาว 
๙ นาที  (พากย์ไทย)

พืชและสัตว์สามารถผลิตวัสดุชีวภาพที่มีคุณสมบัติ 
น่าทึ่งมากมาย นักวิทยาศาสตร์จึงทำาการค้นคว้า
ศาสตร์จากวัสดุเหล่านี้อย่างกระตือรือร้นและนำา
ความรู้ท่ีได้มาใช้ในการวิจัยและผลิตวัสดุชีวภาพอัน
ชาญฉลาดใหม่ ๆ 

มีอะไรในดวงดาว 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Ratimir Rakuljic / 
โครเอเชีย / ความยาว ๑๐ นาที  (พากย์ไทย)

ดวงดาวคอือะไร เดก็ชายคาร์ล อาย ุ๙ ปี ออกเดินทาง 
เพื่อค้นหาคำาตอบให้กับคำาถามท่ีฟังดูแล้วง่ายเหลือ
เกิน แต่ทุกคำาตอบที่เขาได้พบนั้นกลับนำาไปสู่คำาถาม
ใหม่ ๆ 

เมาส์ทีวี ตอน วัสดุสังเคราะห์จากหญ้า
๒๕๕๘ / กำากับโดย Matthias Wegmann / เยอรมนี / 
ความยาว ๗ นาที  (พากย์ไทย)

การวิจัยด้านวัสดุได้ก้าวหน้าไปมากจนเราสามารถ
ผลิตวัสดุสังเคราะห์จากใบหญ้าได้แล้ว ทีมงานเมาส์
ทวีจีงึนำาเสนอการคดิค้นประดิษฐ์ส่ิงใหม่อนัน่าระทกึ
ใจ พร้อมกับอธบิายถึงกระบวนการการนำาใบหญ้ามา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ “พลาสติกรักษ์โลก” ได้หลาก
หลายชนิด เช่น ไม้แขวนเสื้อ เป็นต้น 

พัมมิซ สุดยอดวัสดุ
๒๕๕๗-๒๕๕๘ / กำากับโดย  Stefan P. Neudeck / เยอรมน ี/ 
ความยาว ๙ นาที (พากย์ไทย)

พัมมิซเป็นสุดยอดวัสดุ เรารู ้กันมานานแล้วถึง 
ประโยชน์ของพมัมซิในแง่ของวสัดุก่อสร้าง แต่จรงิ ๆ  
แล้วพัมมิซมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากกว่าน้ัน  พิธีกร 
เบนโน่ บมิส์ชไตน์ จะมาช่วยไขความลบัอนัน่าทึง่ของ
วัสดุนี้แก่สาธารณชน

รหัสโอะริงะมิ  
๒๕๕๘ / กำากับโดย Francois-Xavier Vives / เยอรมนี, 
ฝรั่งเศส / ความยาว ๕๒ นาที  (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

ในบรรดาสรรพสิ่งที่พัฒนาขึ้นในธรรมชาติ หลาย
ประเภทมักมีโครงสร้างแบบพับตัว ม้วนตัว และคลี่
ตัวได้ เช่น ดอกไม้ตูม ปีกสัตว์ สมอง ยีนฯลฯ  ในช่วง 
๒๐ ปีที่ผ่านมา วงการวิทยาศาสตร์จึงได้นำาหลักการ
ของโอะริงะมิ หรือศิลปะการพับกระดาษ มาค้นคว้า
วิจัยและประยุกต์เพื่อออกแบบนวัตกรรมสิ่งใหม่ ซึ่ง
ตอนนี้ได้มาถึงข้ันสุดท้ายของการเลียนแบบชีวภาพ
ผสานกลไกอิเล็กทรอนิกส์

Thu 8 December / 18.00 / 52 min / Germany, France  / 2015 

๒๖

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมรำาลึกถึงคืนวันแห่งความทรงจำา
และร่วมชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรในโรงภาพยนตร์

เสาร์ ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๒.๐๐ น. Goldfinger (๒๕๐๗)
อาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม เวลา ๑๒.๐๐ น. Spartacus (๒๕๐๓)
จันทร์ที่ ๕ ธันวาคม เวลา ๑๒.๐๐ น. Lawrence of Arabia (๒๕๐๕)

ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาท ทุกที่นั่ง 
รายได้จากการขายบัตรเข้าชมภาพยนตร์ทั้ง ๓ เรื่อง โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 
มอบให้สภากาชาดไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 



ศกุรท่ี์ ๙ ธนัวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

หมานคร 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๕๔๗ / กำากับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากดั, เดอะ ฟิล์ม แฟคตอร่ี  / นำาแสดง
โดย มหาสมุทร บุณยรักษ์, แสงทอง เกตุอู่ทอง / ความยาว 
๙๔ นาที

เรื่องราวเหนือจริงของ ป๊อด หนุ่มบ้านนอกที่เข้ามา
หางานในเมอืงกรงุพร้อมกับคำาทกัอนัแปลกประหลาด 
ของยาย วนัหนึง่ขณะทีป๊่อดได้งานเป็นพนกังานรกัษา 
ความปลอดภยั เขาได้พบ จิน พนกังานทำาความสะอาด 
สาว ผู้มีความฝันอยากอ่านหนังสือปกขาวเล่มหน่ึง 
ซึ่งตกจากฟ้าให้ออก จนเกิดเป็นความรักท่ามกลาง 
เรื่องราวประหลาดลำ้ามากมายที่เขาได้พบเจอใน
มหานครที่เต็มไปด้วยขยะและมลพิษแห่งนี้

เสารท์ี่ ๑๐ ธันวาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. สุดเสน่หา 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๒๕๔๖ / กำากับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / สร้างโดย 
บริษัท ละอองดาว, คิก เดอะ แมชชีน ประเทศไทย, แอนนา 
แซนเดอร์ ฟิล์ม / นำาแสดงโดย มิน อู, กนกพร ทองอร่าม, 
เจนจิรา จันทร์สุดา  / ความยาว ๑๒๘ นาที

รุ่ง และ ป้าอร ได้พา มิน หนุ่มพม่าซึ่งหลบเข้าเมือง
อย่างผิดกฎหมาย ไปหาหมอเพื่อตรวจดูอาการของ
โรคผวิหนงั แต่ป้าอรไม่พอใจกบัผลการรกัษา จงึแวะ
ซือ้ส่วนผสมเพือ่ทำาครมีรกัษาผวิให้กบัมนิ บ่ายวนันัน้ 
มินพารุ่งไปเที่ยวในป่า สถานที่ที่พวกเขารู้สึกมีอิสระ
ในการแสดงออกซึ่งความรักอย่างเต็มที่ โดยที่ป้าอร
ก็เดินทางเข้าป่าไปพร้อมกับ ทอมมี่ ลูกน้องของสามี
เช่นกัน 

Sat 10 December / 13.00 / 128 min / Thailand / 2003 

เวลา ๑๕.๑๕ น. Mary is happy, Mary is happy 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๒๕๕๖ / กำากบัโดย นวพล ธำารงรตันฤทธิ ์/ สร้างโดย บรษิทั 
ป๊อป พิคเจอร์ จำากัด / นำาแสดงโดย พัชชา พูนพิริยะ, 
ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย, วสุพล เกรียงประภากิจ / ความยาว 
๑๒๘ นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างขึน้จากข้อความทวติเตอร์ของบญัชี
ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า แมรี่ มาโลน่ี @marylony 
จำานวน ๔๑๐ ข้อความ เรียงตามลำาดับการทวีตหรือ
เผยแพร่ข้อความ ถ่ายทอดออกมาเป็นเร่ืองราวของ 
แมรี่ เด็กสาวที่ต้องเผชิญเหตุการณ์ประหลาดในช่วง
สุดท้ายของชีวิตมัธยม

Sat 10 December / 15.15 / 128 min / Thailand / 2013 

อาทิตยท่ี์ ๑๑ ธนัวาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. Fack ju Göhte 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Bora Dagtekin / สนบัสนนุโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย  Elyas M’Barek, 
Karoline Herfurth, Katja Riemann / ความยาว ๑๑๓  
นาที (ภาษาเยอรมัน  คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

หลงัถูกจำาคกุ ๑๓ เดอืน หวัขโมย เซกี้ มึลเลอร์ รีบ
ออกตามหาเงนิทีเ่คยฝังไว้จากการปล้นครัง้ทีแ่ล้ว แต่
เขาก็พบว่าบริเวณนั้นกลายเป็นโรงยิมใหม่ของ
โรงเรียนแห่งหน่ึงพอดี เซกี้จึงสมัครงานในตำาแหน่ง
ภารโรงท่ีนัน่ ทว่าเขากลับได้งานในตำาแหน่งครผูู้ช่วย
แทน ส่งผลให้เขาต้องรบัมอืกบัครฝึูกสอนแสนซือ่และ
บรรดาเดก็เหลอืขอทีไ่ม่แม้แต่จะ สะกดคำาว่า “Fuck 
you, Goethe” ได้ถูกต้อง 

Sun 11 December  / 13.00 /  113 min / Germany / 2013 

เวลา ๑๕.๐๐ น. Las ovejas no pierden el tren  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย  Álvaro Fernández Armero / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Raúl Arévalo, Inma Cuesta, 
Alberto San Juan / ความยาว ๑๐๓ นาที (ภาษาสเปน 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)  

เรื่องราวชวนหัวของผู้คนสาม
คู ่ได้แก่ ลยุซา และ อลัเบอร์โต 
คูร่กัทีย้่ายไปชนบทจนต้องพบ
เจอกบัการปรบัตวัทีย่ากลำาบาก 
ส่วน ฆวน พีช่ายของอลัเบอร์โต 
หลังจากแยกทางกับภรรยา 
มาคบกับ นาตาเลีย หญิงสาว
ที่อายุรุ ่นราวคราวลูกก็ต้องพบกับปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวัย ในขณะที่ ซารา พี่สาวของลุยซา ผู้มีแนว
โน้มที่จะเข็ดขยาดกับผู้ชาย กลับได้พบกับ ปาโก นัก
ข่าวกีฬาผู้ที่ทำาให้เธอมองเห็นอนาคตใหม่ ๆ ของตน

Sun 11 December / 15.00 / 103 min / Spain / 2015

จนัทร์ท่ี ๑๒ ธันวาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. โปรแกรมมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประเภทภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์หรือสารคดี 
ชุดที่ ๒ : ประเทศชาติ (๕๘ นาที) 
รัว้ใหม่ทางทะเล เรอืดำานำา้ แห่งราชนาวสียาม กจิวตัร 
ของทหารเรือดำานำ้าไทยในญี่ปุ่น (พิธีปล่อยเรืออัน
รุง่เรอืงสดใส)  [๒๔๗๙-๒๔๘๐] /  ความยาว ๔๕ นาที 
พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดชแข่งรถ ณ ถนน
ราชดำาเนนิ ๒๔๘๐ / ความยาว ๒ นาที
[การเดนิขบวนของประชาชน นกัเรยีน กรณีเขาพระ
วหิารในจงัหวดันราธิวาส]  ๒๕๐๕ / ความยาว ๑  นาที
พิธีลงนามและคำาประกาศในแถลงการณ์ร่วมการ
ก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
๒๕๑๐ / ความยาว ๑๐ นาที 

เวลา ๑๔.๓๐ น.  โปรแกรมมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประเภทภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์หรือสารคดี 
ชุดที่ ๓ : สารคดีทางโทรทัศน์ (๕๓ นาที) 
ไม้สัก [๒๕๐๕] / ความยาว ๓๑ นาที
เพลงเหย่อย ๒๕๐๗ / ความยาว ๒๒ นาที 

มิตรเก่าผู้กลับมา รั้วใหม่ทางทะเล

๒๗

เวลา ๑๖.๐๐ น.  โปรแกรมมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประเภทภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์หรือสารคดี  
ชุดที่ ๔ : สำานักข่าวสารอเมริกัน (๔๙ นาที)
พัฒนากร  ๒๕๐๖ / ความยาว ๑๘  นาที 
มิตรเก่าผู้กลับมา  ๒๕๑๒ / ความยาว ๓๑ นาที
(อ่านรายละเอยีดภาพยนตร์เพิม่เติมได้ทีห่น้า ๖ - ๑๐) 

อังคารท่ี ๑๓ ธนัวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น. 

สตรีเหล็ก 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๕๔๓  / กำากับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน / สร้างโดย บริษัท 
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด / นำาแสดงโดย  เจษฎาภรณ์ 
ผลดี, สหภาพ วีระฆามินทร์, กกกร เบญจาธิกุล, ชัยชาญ 
นิ่มพูลสวัสดิ์ / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากเค้าโครงเรือ่งจรงิของทมีวอลเล่ย์
บอลชาย เขต ๕ จังหวัดลำาปาง ทีเ่ข้าร่วมแข่งกฬีาแห่งชาติ 
ครัง้ที ่๒๘ ปากนำา้โพเกม ทีจ่งัหวัดนครสวรรค์ จนกลาย 
เป็นข่าวโด่งดงัเพราะพวกเขาไม่ใช่ชายแท้เกอืบทัง้ทมี

พุธท่ี ๑๔ ธนัวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒  (๘๒ นาที)

I Got It! ตอน ใยบัว
๒๕๕๗ / กำากับโดย Khin Nita Htun / พม่า / ความยาว ๑๐ 
นาที  (พากย์ไทย)

ในศาสนาพทุธและฮนิดู ผู้คนล้วนทราบกนัดว่ีา ดอกบวั 
คอื สัญลักษณ์แห่งพลังสร้างโลก ความเบกิบาน และ
ความหลดุพ้น แต่มน้ีอยคนทีจ่ะรูว่้าพชือัศจรรย์ชนดินี้
สามารถนำามาทอเป็นผืนผ้าได้ หน่อง เง เดก็หญงิชาวพม่า 
จะพาเราไปรู้จักกระบวนการขั้นตอนที่แสนพิเศษนี้

มหศัจรรย์แห่งธรรมชาต ิตอน นกัชกแห่งท้องทะเล
๒๕๕๗ / กำากับโดย Yuki Tadokoro / ญี่ปุ่น / ความยาว 
๒๔ นาที  (พากย์ไทย)

เรือ่งราวของ กัง้ สตัว์นำา้ทีช่กได้แรงเกนิตวั มนัสามารถ 
โจมตเีหยือ่แบบครัง้เดยีวอยูห่มดัโดยใช้ขาคูห่น้าขนาด
ใหญ่ดีดออกจากตัวไปอย่างแรง แรงดีดนี้รุนแรงมาก
จนทำาให้เปลือกของเหยื่อไม่ว่าเปลือกกุ้งหรือเปลือก
หอยแตกจนป่นปี้

แอนดรอยส์ ตอน หุ่นยนต์คืนชีพ
๒๕๕๗ / กำากับโดย J.J. Johnson / แคนาดา /
 ความยาว ๒๓  นาที  (พากย์ไทย)

ภารกิจของ แอนน์ นักวิทยาศาสตร์น้อยผู้ชาญฉลาด 
กับนิคและชาเนีย เพื่อนของเธอ รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์
สองชนิด คือ หุ่นยนต์มือ และ หุ่นยนต์ตา ที่ร่วมกัน
สร้างหุ่นยนต์เครื่องตัดหญ้าจากวัสดุเหลือใช้  เพื่อให้
มันสามารถทำางานแทนนิค

หาค�าตอบกับโทบี ตอน ทอง
๒๕๕๗ / กำากบัโดย Martin Tischner, Johannes 
Honsell / เยอรมนี / ความยาว ๒๕ นาที (พากย์ไทย)

โทบี้ พิธีกรหนุ่ม อยากรู้ว่าเหตุใดคนถึงลุ่มหลงทองคำา 
และเขาเองก็นึกอยากจะทำามงกุฎทองคำาขึ้นมาสกัอัน 
การค้นหาทองคำานำาเขาไปยังเหมืองรัมเมลสแบร์กที่
เมืองกอสลาร์ ซึ่งตัวเหมืองตั้งอยู่ใต้ดินลึก ๒๐๐ เมตร 
และคนงานเหมอืงขุดหาโลหะประเภทต่างๆ สบืต่อกนั
มาหลายศตวรรษแล้ว



พฤหัสบดทีี่ ๑๕ ธนัวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ไผ่แดง 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๕๒๒ / กำากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย  สรพงศ์ ชาตรี, 
ผศ. สรุพล วริฬุห์รกัษ์, ลลนา สลุาวลัย์ / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนิยายเรื่องดังของ ม.ร.ว. 
คกึฤทธิ ์ปราโมช เร่ืองราวของ สมภารกร่าง เจ้าอาวาส 
วดัไผ่แดง กบั แกว่น แก่นกำาจร สหายหนุม่จากบ้านไผ่
ตัน ผู้ยึดม่ันในลัทธิคอมมิวนิสต์ ทั้งคู่จึงปะทะคารม
กันอยู่เสมอ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความมุ่งหวัง
ให้เกิดความเจริญแก่ทั้งสองหมู่บ้าน เมื่อมีนายทุน
และผู้อ้างตนวิเศษในพื้นที่แห่งนี้ พวกเขาจึงต้องร่วม
มือกันผลักดันความไม่เป็นธรรมและความเชื่ออัน 
ไร้เหตุผลให้ออกไปจากหมู่บ้านไผ่แดงและไผ่ตัน

ศกุรท่ี์ ๑๖ ธนัวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น. 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒  (๘๓ นาที)

วิทยาศาสตร์ในซูเปอร์ฮีโร่ 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Cyril Fleury / เบลเยี่ยม / ความยาว 
๒๕ นาที  (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

สไปเดอร์แมนพ่นใยแมงมุมได้ ซูเปอร์แมนเหาะได ้
ฮิวแมนทอร์ชลุกเป็นเปลวไฟได้ แล้วมนุษย์ธรรมดา
อย่างเราจะสามารถทำาสิ่งกล้าหาญแบบซูเปอร์ฮีโร่
เหล่านัน้ได้บ้างไหม นกัวจิยัและนกัประดษิฐ์ผูท้ีก่ำาลงั
ทำาให้ความฝันเหล่านี้เป็นจริง จะอธิบายคำาตอบจาก
เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เราได้ทึ่งกัน

Wed 14 December / 17.30 / 25 min / Belgium / 2015

ดาวเคราะซิกม่า
๒๕๕๗ / กำากับโดย Momoko Seto / ฝรั่งเศส / ความยาว 
๑๒ นาที  (ภาพยนตร์ไม่มีบทพูด)

ภาพยนตร์ที่นำาผู้ชมไปสัมผัสประสบการณ์ด้านภาพ
ทีไ่ม่ธรรมดาบนดาวเคราะห์ซิกม่า ทีม่สีิง่มชีวีติขนาด
ใหญ่หลายชนิดติดอยู่ในนำ้าแข็ง จนเมื่อการระเบิด
ของภูเขาไฟใต้ดนิทำาให้นำา้แขง็ละลาย ยกัษ์ใหญ่เหล่า
นั้นจึงได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากคุกนำ้าแข็งนี้

มักซ์พลังค์ซีเนม่า ตอน การกัดกร่อน 
๒๕๕๗ / กำากับโดย Jo Siegler  / เยอรมนี  / ความยาว ๙  
นาที  (พากย์ไทย)

มาร์ติน ชตราทมันน์ ผู้อำานวยการสถาบันมักซ์พลังค์ 
ด้านวิจัยเหล็ก กำาลังหาคำาตอบทางว่าสนิมคืออะไร 
และวิธีใดมีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันสนิม 

พิสูจนแล้ว! ตอน โดม 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Uif Putters / เนเธอร์แลนด์ / ความยาว 
๑๒ นาที (พากย์ไทย)

ออง เด็กชายวัย ๑๑ ปี ผู้เร่ขายโปสการ์ดให้แก่นัก
ท่องเท่ียวในเมืองเก่าที่มีวัดวาอารามมากมายแห่ง
หนึ่งของพม่า ได้เกิดความสงสัยว่า โดมของวัดเหล่า
นั้นถูกสร้างขึ้นอย่างไร ทำาไมโดมถึงไม่หักพังลงมา 

อังคารท่ี ๒๐ ธนัวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Face of Jizo (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / กำากับโดย Kuroki Kazuo / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / นำาแสดงโดย Rie Miyazawa, Yoshio Harada, 
Tadanobu Asano / ความยาว ๙๙ นาที (ภาษาญี่ปุ่น 
คำาบรรยายภาษาไทย)  

เรือ่งราวหลงัจากเหตกุารณ์ทิง้ระเบดิทีฮ่โิรชิมาสามปี
ของ มิตซึเอะ หญิงสาวผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิด
และ ทาเคโซ พ่อของเธอ ที่ไม่เพียงต้องทนทุกข์จาก
การต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ยังต้องเยียวยาหัวใจจาก
ความรู้สึกผิดที่รอดชีวิตทั้ง ๆ ที่คนที่พวกเขารักต้อง
ตายจากไป

พุธท่ี ๒๑ ธนัวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนกลางแดด 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๕๒๒ / กำากับโดย คิด สุวรรณศร / สร้างโดย โมชั่นอาร์ต
ฟิล์มโปรดักชั่น / นำาแสดงโดย รณ ฤทธิชัย, เบญจวรรณ 
บุญญกาศ, นพดล ดวงพร / ความยาว ๑๑๖  นาที

เรื่องราวของ เปลว หนุ่มผู้มีอาชีพรับจ้างส่งนำ้าแข็ง 
ท่ามกลางความยากจนของคนในชุมชนสลัมที่ต้อง
ดิน้รนเลีย้งปากเลีย้งท้องเพือ่ความอยูร่อด จนเมือ่ถกู
โกงส่วนแบ่ง ทำาให้เปลวต้องเข้าไปพัวพันกับพวก
นายทุนหน้าเลือด ส่งผลให้ชีวิตของเขาและคนรอบ
ข้างจึงต้องตกอยู่ในอันตราย

พฤหสับดท่ีี ๒๒ ธันวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

แพรด�า 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๒๕๐๔ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย รตันาวด ีรตันาพันธ์, ทม วศิวชาติ / 
ความยาว ๑๑๙ นาท ี  

ทม คนคุมไนต์คลับเป็นผู้ปักใจรัก แพร หญิงม่ายลูก
ติด และอยากจะฉุดให้เธอพ้นทุกข์ เขาจึงไขว่คว้าหา
งานที่สร้างความรำ่ารวยอย่างรวดเร็ว นั่นคือการร่วม
มอืกบั เสนย์ี เจ้าของไนต์คลบั เพือ่วางแผนฆาตกรรม
หวังมรดกก้อนโตที่เสนีย์ควรได้ แต่แล้วการดึงแพร
เข้ามามีส่วนร่วม ทำาให้เกิดผลร้ายแก่ทุกคนจนยาก
จะมีชีวิตดังเดิม

Thu 22 December / 17.30 /  119 min / Thailand / 1961

ศกุรท่ี์ ๒๓ ธันวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังคลาสสิกกับ 
ม.ล. วราภา เกษมศรี 
ทีจ่ะมาชวนผูช้มร่วมแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

หาค�าตอบกับโทบี ตอน ยาง 
๒๕๕๗ / กำากบัโดย Martin Tischner, Johannes Honsell / 
เยอรมนี / ความยาว ๒๕ นาที (พากย์ไทย)

ยางเป็นวสัดุทีม่ปีระโยชน์หลากหลาย มคีณุสมบติันุม่ 
ยดืหยุน่ แต่เหนยีวแน่น ในตอนนี ้พธิกีรโทบีจ้ะพาไป
เยี่ยมชมสนามแข่งรถ เพื่อหาคำาตอบว่าทำาไมถึงต้อง
ใช้ยางในการผลติยางรถยนต์ พร้อมกบัหาบททดสอบ
ที่จะสามารถพิสูจน์ความทนทานของยาง 

เสารท์ี่ ๑๗ ธันวาคม  เวลา ๑๔.๐๐ น.

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

๑๐๐ ปี วสันต์ สุนทรปักษิน 
ผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยรางวัลยอดเยี่ยมคนแรก

ขอเชิญชมภาพยนตร์และรับ
ฟังเรื่องราวเก่ียวกับ วสันต์ 
สุนทรปักษิน นักแสดงละคร
เวท ีพระเอกภาพยนตร์ และผู้
กำากับภาพยนตร์ไทยรางวัล
ยอดเยี่ยมคนแรก เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๐๐ กับวิทยากร จิตรกร 
สุนทรปักษิน พระเอกรางวัลตุ๊กตาทอง ผู้เป็นทั้ง
ทายาททางสายเลือดและทางการแสดง

อาทิตยท่ี์ ๑๘ ธนัวาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. Chico Xavier 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / กำากับโดย Daniel Filho / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Natalia Soutto, Nelson Xavier, Ângelo Antônio / 
ความยาว ๑๒๔ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวของ ชิโก ชาเวียร์ 
(Chico Xavier) ผู้ได้รับความเคารพนับถืออย่างมาก
ในฐานะผู้นำาทางจิตวิญญาณ โดยเขาเคยได้รับการ
เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และได้
รบัเลอืกให้เป็นหนึง่ในบคุคลทีส่ำาคญัทีส่ดุในประเทศ
บราซิลในศตวรรษที่ ๒๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕

Sun 18 December / 13.00 / 124 min / Brazil / 2010

เวลา ๑๕.๑๕ น. Carlos De Oliveira Sobre 
o Lado Esquerdo (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๐ / กำากับโดย Margarida Gil / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๕๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)  

ภาพยนตร์สารคดีที่นำาเสนอเรื่องราวชีวิตการทำางาน
ของ คาร์ลอส โอลิเวียรา (Carlos Oliveira) กวีและ
นักเขียนคนสำาคัญชาวโปรตุเกส โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในการนำา
เสนอชีวติและการทำางานของโอลเิวยีรา ผ่านข้าวของ
เครื่องใช้จริง ๆ ของเขาเอง

Sun 18 December / 15.00 / 50 min / Portugal / 2007

๒๘



พฤหสับดท่ีี ๒๙ ธันวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Grand Budapest Hotel 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากบัโดย Wes  Anderson / สนบัสนนุโดย บรษัิท 
แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด / นำาแสดง
โดย  Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu 
Amalric / ความยาว ๙๙  นาที (ภาษาอังกฤษ  คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

เหตกุารณ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง เร่ืองราวของ 
กุสตาฟ เอช  พนักงานต้อนรับในโรงแรมแกรนด์
บูดาเปสต์ที่มีชื่อเสียงของยุโรป และ ซีโร่ มุสตาฟา 
เพือ่นทีเ่ขาไว้ใจมากทีส่ดุผูเ้ป็นพนกังานประจำาลอ็บบ้ี 
เม่ือพวกเขาได้เข้าไปเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมการ
โจรกรรมภาพวาดยุคเรเนซองส์อันลำ้าค่าและการ 
ช่วงชิงเป็นทายาทมรดกของมหาเศรษฐีนี  

Fri 29 December / 17.30 / 99 min / UK,USA, Germany  / 2014

ศกุรท่ี์ ๓๐ ธันวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น. 

วังพิกุล  
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๕๕๗  / กำากับโดย บุญส่ง นาคภู่ / สร้างโดย แผนงาน 
ส่ือศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ปลาเป็นว่ายทวนนำ้า 
สตูดิโอ / นำาแสดงโดย  ไกรสร นาคภู่, ธูป นาคภู่, สิริมงคล 
วันพุธ / ความยาว ๖๖ นาที

ก่อนปลดทหาร สอน กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดในชนบท
ห่างไกล เขาพบว่าหมู่บ้านของเขายังคงเงียบเหงา
เหมือนเดิม บ้านเขาไม่มีคนอยู่ ย่าแก่มากแล้ว ลุงป้า
น้าอาก็เช่นกัน ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม เหมือน
หลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายคนโปรด
ของย่าจะพาหลานชายกลับมาเยี่ยมบ้าน

Fri 30 December / 17.30 / 66 min / Thailand / 2014

เสารท่ี์ ๓๑ ธนัวาคม  

กิจกรรมดูหนังข้ามปี 
ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ด้วยโปรแกรมชมภาพยนตร์ข้ามศักราช

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม 
www.fapot.org

เสารท์ี่ ๒๔ ธันวาคม   

โปรแกรมพเิศษ ไตรภาคข้าว The Rice’s Trilogy 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เรื่องเล่าจากเมืองเหนือ
Stories from the North 
๒๕๔๘ / กำากับโดย อุรุพงษ์ รักษาสัตย์ / สร้างโดย บริษัท 
เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น จำากัด / ความยาว ๘๘ นาที 

ภาพยนตร์ทีร่วบรวมหนงัสัน้
ของ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ ที่ได้
สร้างขึ้นในหลาย ๆ  ปี มาตัด
ต่อใหม่เป็นภาพยนตร์ขนาด
ยาว เสนอวถิชีวีติของหมูบ้่าน 
ทางเหนือที่ซึ่งเขาเติบโตมา ภาพชีวิตของชาวชนบท 
การเกบ็เกีย่ว ตลอดจนการขาดสำานกึรกับ้านเกดิของ
คนรุ่นหลัง

Sat 24 December  / 13.00 /  88 min / Thailand / 2005

เวลา ๑๕.๐๐ น. สวรรค์บ้านนา
Agrarian Utopia 
๒๕๕๒ / กำากับโดย อุรุพงษ์ รักษาสัตย์ / สร้างโดย บริษัท 
เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น จำากัด / ความยาว ๑๒๒ นาที 

ภาพยนตร์สารคดทีีไ่ด้รบัการข้ึนทะเบยีนให้เป็นมรดก 
ภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่าเรื่องราว
ของชาวนาสองครอบครัวกำาลังเผชิญหน้ากับปัญหา
ที่ดินถูกยึด พวกเขาจึงต้องมาทำานาในท่ีดินผืน
เดียวกัน เพื่อหวังจะหาเงินประทังชีวิต ไม่ว่าโลกจะ
หมุนเปลี่ยนไปเช่นไร ประเทศจะต้องผจญกับปัญหา
ทางเศรษฐกิจทางการเมืองและสังคมเพียงใด พวก
เขาก็ไม่เคยมีโอกาสจะคิดฝันถึง “ความสุข” เสียที

Sat 24 December  / 15.00 / 122 min / Thailand / 2009

เวลา ๑๗.๑๕ น. เพลงของข้าว 
The Songs of Rice 
๒๕๕๘  / กำากับโดย อุรุพงษ์ รักษาสัตย์ / สร้างโดย บริษัท 
เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น จำากัด / ความยาว ๗๕  นาที

หนึง่ในมรดกภาพยนตร์ของชาตปิระจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่เป็นเสมือนภาพบันทึกมุมมองแห่งวิถีของข้าวที่ม ี
ต่อวิถีของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย การ
เรียงร้อยภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เปรียบประดุจ
ท่วงทำานองของบทเพลงแห่งข้าว ที่ผู้คนแต่ละพื้นที่
ช่วยกันประสานท่วงทำานองแม้สำาเนยีงจะแตกต่างกนั 
แต่หัวใจของเสียงนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน

Sat 24 December / 17.15 / 75 min / Thailand / 2015

อาทิตยท่ี์ ๒๕ ธนัวาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. Le Père Noël 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๗ / กำากับ Alexandre Coffre / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Tahar 
Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme / ความยาว ๘๐ 
นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายอังกฤษ) 

เรือ่งราวเดก็ชายอองตวน วยั ๖ ขวบ ผู้บงัเอญิพบกับ
ซานตาคลอสที่มาปรากฏตัวที่ระเบียงห้องของเขา  
แต่หลงัจากดีใจได้ไม่นาน อองตวนก็พบว่าเขาคอืโจร
ทีป่ลอมตวัเป็นซานตาคลอส และตนต้องกลายไปเป็น
ผูช่้วยของซานตาคลอสหวัขโมยผูน้ี ้เพือ่ลกัทรพัย์ตาม
ห้องพักที่ไม่มีใครอยู่ในคำ่าคืนวันคริสต์มาสอีฟ

Sun 25 December / 13.00 / 80 min / France / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร 
ของ โดม สุขวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์
 

องัคารที่ ๒๗ ธันวาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

สะพานรักสารสิน 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๕๓๐ / กำากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย รอน  บรรจงสร้าง, 
จินตหรา สุขพัฒน์, สะอาด  เปี่ยมพงศ์สานต์  / ความยาว 
๑๒๑ นาที

ภาพยนตร์ทีด่ดัแปลงจากโศกนาฏกรรมความรกัของ
หนุ่มสาวชาวภูเก็ต  เรื่องราวของ ธำารงค์ ชายหนุ่ม 
ผู ้มีอาชีพขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยาง เขา
ชอบพอกับ อิ๋ว นักศึกษาวิทยาลัยครู แต่พ่อของอิ๋ว 
กลับพยายามแยกทั้งคู่จากกัน เพราะต้องการให้เธอ
แต่งงานกับคนมีฐานะ เมื่อความรักถูกกีดกัน หนุ่ม
สาวทัง้สองจงึตัดสนิใจทีจ่ะกระโดดสะพานสารสนิฆ่า
ตัวตายด้วยกัน เพื่อไม่ให้ใครพรากพวกเขาออกจาก
กันได้อีกต่อไป

พุธท่ี ๒๘ ธันวาคม  

กิจกรรมพิเศษวันก�าเนิดภาพยนตร์โลก
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.fapot.org

๒๙

สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย




