


จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ 

ที่ปรึกษา: ชลิดา เอื้อบำารุงจิต สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
กองบรรณาธิการ: อรวรรณ จีเลาะ ภาคภูมิ ธรรมศรี พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู ชวนาท อินทวงศ์ ธิติพงษ์ ก่อสกุล นิศานาถ ไทรทองคำา
กองจัดการ: กลุ่มงานยุทธศาสตร์
พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ  ออกแบบรูปเล่ม: พัชรินทร์ เอกอ่อนแสง
เจ้าของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
๙๔ หมู่ ๓ พุทธมณฑล สาย ๕ นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔, ๐๘๑-๕๕๐-๘๗๑๖ โทรสาร ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๕ 
www.fapot.org www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage
จัดพิมพ์ที่: บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำากัด
จำานวนพิมพ์: ๑๐,๐๐๐ เล่ม  ISSN : ๒๒๒๘-๙๔๐๒
ขอสงวนลิขสิทธิ์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

หากท่านต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ กรุณาส่งชื่อและที่อยู่ มาที่ filmarchivethailand@gmail.com
ดาวน์โหลดจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับย้อนหลังได้ที่ www.fapot.org

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ 
(Federation de International Archive du Film) 

ปรัชญา: ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
วิสัยทัศน์: ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงาน
วิชาการและบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
พันธกิจ: 
๑.  แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ
 สิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
 และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม
 เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน: จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

 แม้จะกินพื้นที่เพียงกรอบเล็ก ๆ กรอบหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์ 
บางกอกไตมส์ ฉบับวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๐ แต่ประกาศแจ้งความเก่า 
แก่ที่นำามาขึ้นเป็นปกจดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ก็มีความสำาคัญเสมือน “หมุด”  
ตัวแรกที่ปักบนแผนที่ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในเมืองไทย เพราะนี่เป็น 
หลักฐานเอกสารที่เก่าแก่ที่สุด (เท่าที่มีการค้นพบ) ที่แจ้งให้ทราบว่ามีการ 
ฉายภาพยนตร์เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ เมื่อ ๑๒๐ ปีมาแล้ว และทำาให้ วันที ่
๑๐ มถินุายน ๒๔๔๐ ซึง่เป็นวนัแรกฉายภาพยนตร์ “ซเีนมาโตรแครฟ” ตาม 
ประกาศ ได้รบัการยอมรบัในปัจจบุนัว่า เป็น “วนักำาเนดิภาพยนตร์ในสยาม” 

 จดหมายข่าวฯ ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเป็น 
ฉบับแห่งวาระพิเศษของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย โดยในเล่มมีทั้ง 
เรือ่งราวเกีย่วกับ “๑๒๐ ปี วันกำาเนดิภาพยนตร์ในสยาม” เป็นการอุน่เครือ่ง 
เพ่ือเตรียมตัวพบกับนิทรรศการต้อนรับช่วงเวลาอันสำาคัญที่จะมีขึ้นในช่วง 
ปลายเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ยังมีบทความเกี่ยวกับ “เบนชิ” ผู้บรรยาย 
หนังตามธรรมเนียมสำาคัญของการฉายหนังเงียบที่ญี่ปุ่น ซึ่งมีประวัติศาสตร์ 
เชือ่มโยงกบัวงการภาพยนตร์ในยคุแรก ๆ  ของไทย  โดยในเทศกาลภาพยนตร์ 
เงียบ ประเทศไทย ครัง้ที ่๔ นี ้จะมกีารแสดงของ “เบนช”ิ ร่วมสมยัชาวญีปุ่น่ 
มาให้ชมด้วย

 สำาหรับบทความหรือคอลัมน์ประจำาอื่น ๆ นั้นก็ยังคงอัดแน่นอยู่ 
ภายในเล่มเหมือนเช่นเดิม แม้อาจไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้ังหมด  
แต่ข้อเขยีนเหล่าน้ีวนัหนึง่กจ็ะกลายเป็นประวตัศิาสตร์ในตวัเอง โดยนอกจาก 
ผลงานการเขียนของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์แล้ว ฉบับน้ียังมี มโนธรรม 
เทียมเทียบรัตน์ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดัง ที่ได้เข้ามาร่วมเขียนเรื่องราว 
และประวัติศาสตร์ของ The Big Boss หนังใหญ่เร่ืองแรกของตำานานผู ้
ล่วงลบั  Bruce Lee  ทีจ่ะมาฉายในกจิกรรม “ทึง่! หนงัโลก” ณ โรงภาพยนตร์ 
สกาลา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคมนี้

สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

ประกาศแจ้งความการฉาย “ซีเนมาโตรแครฟ” 
ในวันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ มิถุนายน ๒๔๔๐ ที ่
โรงละครหม่อมเจ้าอลังการจากหนังสือพิมพ ์
บางกอกไตมส์ ฉบับวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๔๐
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๑

Lau Kek-Huat อายุ ๓๗ ปี ลูกจีนในมาเลเซีย เกิดที่ Sitiawan รัฐ 
Perak โตมาในครอบครัวที่แม่คือเสาหลักของบ้าน ทั้งเรื่องทำามาหากิน ทั้ง
ภาระเลีย้งดลูกู ๆ  ปัญหาคาใจของ Lau กคื็อ ทำาไมพ่อไม่รบับทบาทหวัหน้า
ครอบครวั แต่กลบัทำาตวัเฉือ่ยเนอืย ไม่อนิงัขงัขอบ ดเูรือ่ย ๆ  เป่ือย ๆ  เหมอืน
อยากหลบหายไปจากภาพแบบฉบับที่ต้องมีแขวนไว้ตามฝาผนังของทุก 
บ้าน ภาพทีม่พ่ีอเป็นศนูย์กลาง ทรงอำานาจ เป็นผูส้ัง่การ เป็นผูก้ำาหนดความ 
เป็นไปของทุกคน

เขานกึขึน้มาได้ว่า ในภาพถ่ายครอบครวัของพ่อซึง่แขวนอยูท่ีบ้่านย่า
กเ็ช่นเดยีวกนั ไม่ปรากฏเงาของปู่ มแีต่ย่าอยูท่่ามกลางลกูชายหญงิ โดยพ่อ
ของเขาเป็นคนเล็กที่สุด

ย่าเลี้ยงเขาเมื่อยังเล็ก ในความทรงจำา เขาไม่เคยมีปู่ ไม่เคยเห็นรูป 
และไม่ได้ยินแม้แต่ถ้อยคำาที่ย่าหรือคนในครอบครัวจะเอ่ยปากถึง

ทำาไม ปู่ของเขาเป็นใคร ปู่ทำาอะไรไว้หรือ จึงกลายเป็นสิ่งต้องห้ามให้
ลบเลือนไปจากการมีอยู่ จากการรับรู้ของคนรุ่นหลานอย่างเขา

ด้วยกล้องในมือ Lau บันทึกคำาบอกเล่าที่ค่อย ๆ เผยออกมาอย่าง 
ยากเย็น ให้เขาต้องหาทางปะติดปะต่อด้วยการค้นคว้า สอบถามเพิ่มเติม 
ที่นั่น ที่นี่ จนภาพค่อย ๆ เพิ่มชิ้นส่วนทีละนิดให้เห็นเป็นรูปร่าง ในภาพนั้น
ไม่ได้มีเพียงแค่ปู ่ของเขา เขาได้รู ้จักกับหนุ่มสาวอีกนับร้อยนับพันที่มี
อุดมการณ์เดียวกัน และร่วมต่อสู้อยู่ในขบวนการเดียวกันกับปู่ของเขา 
ภายใต้การนำาของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา

ห้าปีของการทำางาน จนกลายมาเป็น Absent Without Leave หนงั
สารคดีที่ Lau บอกว่า มันคือการเติบโตของเขา จากจุดเริ่มต้นที่ไม่รู้อะไร
เลย เขาเข้าใจพ่อของเขามากขึ้นจากชีวิตของปู่ ไม่เพียงเท่านั้น เขาเข้าใจ
ประเทศของเขา เข้าใจประวัติศาสตร์ช่วงสำาคัญที่พรรคคอมมิวนิสต์มลายา
มีบทบาทต่อต้านการรุกรานและเข้าครอบงำาของญี่ปุ่น ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ 
ให้พ้นจากการปกครองของเจ้าอาณานิคม ไปจนถึงการถูกหักหลังด้วย 
กฎอัยการศึกให้พรรคฯ กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ได้กลับมามีบทบาทใหม่
ในทศวรรษ ๑๙๗๐ แต่แล้วก็จบลงด้วยการวางอาวุธในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ 

Absent Without Leave เรียบเรียงเรื่องราวด้วยปากคำาของผู้คนที่
เขาเดินทางไปตามหา ทั้งในมาเลเซีย ฮ่องกง กวางโจว และภาคใต้ของ
ประเทศไทย บางครั้งเสริมด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากอดีต ทำาให้
คนดูรู้สึกเหมือนได้เข้าไปนั่งอยู่กลางใจของหนุ่มสาวแห่งทศวรรษ ๑๙๔๐-
๑๙๕๐ ผู้ซ่ึงบัดนี้อายุ ๗๐-๘๐ ปี หลายคนอาศัยอยู่นอกประเทศที่เขา 

เรยีกว่า “บ้านเกิด” เราได้เหน็ส่วนเส้ียว
ในบัน้ปลายชวีติของพวกเขา หล่อเล้ียง
ด้วยความทรงจำาจากอดีตที่แม้เจือด้วย
ความเจ็บปวดและการจากพราก แต ่
ก็ยังสามารถสบตากับมันได้ในฐานะ 
“ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต” สร้างความ
ประทบัใจและสะเทอืนใจแบบลึก ๆ  เมือ่ 
ประสบการณ์บางช่วงได้รบัการแบ่งปัน
สู่การรับรู้ของคนดู

สดุท้าย สายตาท่ี Lau Kek-Huat 
เคยมองพ่อว่าเป็น “คนไม่เอาไหน” ก็
เปลี่ยนไป และปู่ผู้สูญหายจากความทรงจำาของครอบครัวก็กลับมามีพ้ืนที่
อีกครั้ง หลังจากโดนสังหารต่อหน้าลูกเมียในบ้านซึ่งขณะนั้นพ่อของ Lau 
มีอายุเพียงสามขวบ

นบัแต่การปรากฏข้ึนของ The Act of Killing ตามมาด้วย The Look 
of Silence ว่าด้วยประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของอินโดนีเซีย การเข้าถึง 
อปุกรณ์ถ่ายทำาภาพยนตร์ทีไ่ม่ถกูผกูขาดโดยทุนรายใหญ่อย่างทีเ่คยเป็นมา
ในศตวรรษที่แล้ว ทำาให้การค้นหาความจริงผ่านมุมมองของตัวละครเล็ก ๆ 
สามารถบอกเล่าภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์ได้อย่างมีพลัง ลดทอนความ
น่าเชื่อถือของงานโฆษณาชวนเชื่อที่ผลิตขึ้นมาโดยผู้รับใช้อำานาจรัฐ 
เช่นเดยีวกบัวรรณกรรมมขุปาฐะในอดตีทีถ่่ายทอดจากปากสูป่าก เพือ่คาน
อำานาจการเขยีนประวตัศิาสตร์ฉบบัพงศาวดาร ทีเ่คยผูกขาดสำานกึแห่งอดตี
ของชาติจนยากจะชำาระสะสางมากระทั่งทุกวันนี้ - รัศมี เผ่าเหลืองทอง

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๗  หรือ Salaya Doc 7  
ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคมที่ผ่านมา โดยหนึ่งในไฮไลท์สำาคัญของ 
เทศกาลคือการประกวดภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมอาเซียน (Best ASEAN  
Documentary) ซึ่งในปีนี้ ภาพยนตร์สารคดีมาเลเซีย เรื่อง Absent without  
Leave ของผู้กำากับหนุ่ม Lau Kek-Huat สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ 
ท่ามกลางเสียงชื่นชมอย่างมากมายจากผู้ที่ได้รับชม หนึ่งในนั้นคือ รัศมี เผ่าเหลืองทอง 
นักเขียนและนักการละคร ที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกภายหลังจากการชมมาเป็นข้อเขียนใน
จดหมายข่าวฉบับนี้

Absent Without Leave 
ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมอาเซียน

วนัเสาร์ที ่๒๐ พฤษภาคมนี ้ขอเชิญร่วมชม Absent Without Leave 
พร้อมสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ สุรชาติ บำารุงสุข นักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ผู้ 
เคยคลุกคลีกับพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
“Absent Without Leave  ขอคืนพื้นที่ให้ปู่ของผม”  ดำาเนินรายการ
โดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง เริ่มกิจกรรมต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔



๒

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรมเดือนมีนาคม 

๒๕ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์

สนทนา โดยจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง [นิรโทษ-
กรรม จำาเลยคดี ๖ ตุลา] บันทึกเหตุการณ์เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกภาพยนตร์ของชาต ิประจำาปี ๒๕๕๙ และ
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้จากภาพยนตร์กับ 
สธุรรม แสงประทมุ และ ศ. ดร.สรุชาต ิบำารงุสขุ 
ผูอ้ยูร่่วมในเหตกุารณ์ และ รศัม ีเผ่าเหลอืงทอง 
หนึง่ในคณะกรรมการขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ 
ของชาต ิประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาบอกเล่ามมุมอง 
กับผู้ที่มาร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๑ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ครู 
บ้านนอก ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก 

๒๒ กมุภาพนัธ์ จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ลกูสาว
ก�านัน ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลนครชัยศรี 

๒๔ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง ศรี- 
ธนญชัย ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลสัมปทวน 
นครชัยศรี 

๒๘ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง แสบ
สนทิศิษย์ส่ายหน้า ให้แก่ชมรมผูส้งูอาย ุหมูบ้่าน
ร่วมเกื้อ กทม. 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๑๐ มีนาคม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ 
จัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

๒๓ มีนาคม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษร- 
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

๒๓–๒๔ มนีาคม สาขาวชิาภาพยนตร์และสือ่ดจิทิลั 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๓๐ มนีาคม คณะวทิยาการการจดัการ มหาวทิยาลยั 
ราชภัฏสกลนคร และ โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ 
ในโครงการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ 

๓ มีนาคม 
พล.ร.ต. บรรเจิด วิภาตะวิทย์ พร้อมด้วย

คณะ นำาฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง น้อยใจยา และ
บทพากย์ มามอบให้หอภาพยนตร์เพื่ออนุรักษ์
และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๕ – ๒๒ มีนาคม 
หอภาพยนตร ์ 

ร ่ วม กับ  Bangkok 
Screening Room 
นำา ภาพยนตร ์ เรื่อง 
สันติ-วีณา ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในภาพยนตร์จำานวน 
๕ เรื่อง ที่ได้รับรางวัล 
BIOSCOPE AWARDS 2016 สาขาหนังไทย 
แห่งปี มาจัดฉายที่โรงภาพยนตร์ Bangkok 
Screening Room วันละ ๑ รอบ (ยกเว้น 
วันจันทร์) และในวันที่ ๑๑ มีนาคม นิตยสาร 
BIOSCOPE ได้มีการมอบรางวัล BIOSCOPE 
AWARDS 2016 สาขาหนังไทยแห่งปี ให้กับ
สันติ-วีณา อีกด้วย

๑๒ มีนาคม 
หอภาพยนตร์จดัฉายภาพยนตร์คลาสสกิ 

เรื่อง วิมานลอย Gone with the Wind 
ภาพยนตร์เรือ่งแรกของกจิกรรมทึง่หนงัโลก ซึง่
ได้กระแสตอบรบัทีด่ ีมีผูเ้ข้าชมเป็นจำานวนมาก 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา ปทุมวัน กรุงเทพฯ

๑๖ มีนาคม 
วาสนา ชลากร พร้อมด้วยคณะ นำาสิ่ง

เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ มามอบให้หอ-
ภาพยนตร์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 



๓

กิจกรรมเดือนเมษายน

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๕ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลวัดแค นครชัยศรี

๑๖ มีนาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกจิกรรมภาพยนตร์
กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๒ โดยจัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง The Best Exotic Marigold Hotel ให้
กับผู ้สูงอายุที่มาร่วมรับชม พร้อมสนทนา 
แลกเปลี่ยนความรู้หลังจากชมภาพยนตร์กับ 
อาจารย์ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ และ นายแพทย์
สขุเจรญิ ตัง้วงษ์ไชย ณ ห้อง ๓๗๐ ทีน่ัง่ ชัน้ ๑๒ 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬา- 
ลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๑๘ – ๒๖ มีนาคม 
หอภาพยนตร์จัดงานเทศกาลภาพยนตร์

สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๗ โดยได้คัดสรร
ภาพยนตร์สารคดีชั้นดีมากมายมาจัดฉาย ณ โรง- 
ภาพยนตร์ศรีศาลายา และหอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ๔ โปรแกรม ได้แก่ 
โปรแกรม (Dis) Able ชดุสารคดเีกีย่วกบัผูท้ีม่คีวาม
บกพร่องทางร่างกายหรอืสตปัิญญา โปรแกรม Life, 
Death and Cinema ชุดสารคดีว่าด้วยเรื่องราว
ของผู้คนท่ีมีลมหายใจและอยู่กินกับภาพยนตร ์
โปรแกรม Panorama ชุดสารคดีทัศนียภาพแห่ง
โลกและชวีติทีถ่กูถ่ายทอดผ่านสายตาผูก้ำากบั และ
โปรแกรมการประกวดภาพยนตร์สารคดีอาเซียน 
โดยภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ The 
Best ASEAN Documentary คือภาพยนตร์
สารคดีจากมาเลเซีย เรื่อง Absent without 
Leave และรางวัล Special Mention คือ 
ภาพยนตร์สารคดีจากเวียดนามเร่ือง Letters 
from Panduranga

๒๖ มีนาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกบั 

สำานกังานอทุยานการเรยีนรู้ 
(TK Park) จดัฉายภาพยนตร์
เร่ือง หมอซ้ง ณ ห้องมินิ-
เธยีเตอร์ อทุยานการเรยีนรู้
ชัน้ ๘ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

๑๖ เมษายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกบั 

สำานกังานอทุยานการเรยีนรู้ 
(TK Park) จดัฉายภาพยนตร์
เรือ่ง เหลอืแหล่ ณ ห้องมนิ-ิ 
เธยีเตอร์ อทุยานการเรียนรู้
ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๙ มีนาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง แหยมยโสธร 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 

๑๐ มนีาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง โทน ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 

๑๔ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก 
ลกูทุง่ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายโุรงพยาบาลห้วยพลู 

๑๗ มีนาคม ช่วงเช้าจัดฉายภาพยนตร์เร่ือง 
เอ็ม.16 และช่วงบ่ายเรื่อง วีระบุรุษกองขยะ 
ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน กทม.   

๒๐ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง มนต์รัก
ลูกทุ่ง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลทรงคนอง  

๒๓ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง เรือนแพ 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายเุทศบาลตำาบลโพรงมะเด่ือ 

๒๔ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง อาจารย์
โกย ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพุทธ- 
มณฑล นครปฐม 

๒๗ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เพชรตัด
เพชร ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อนสิน
พัฒนาธานี  

๒๘ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อีส้ม
สมหวัง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ หมู่บ้านร่วมเกื้อ 
กทม.   

๓๐ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ไอ้คุณเฉิ่ม 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลมหาสวัสดิ์ 

นอกจากนี้ เทศกาลฯ หอภาพยนตร์ได้
เชิญ Mary Stephen นักตัดต่อภาพยนตร์ 
ชื่อดัง มาจัดบรรยายเรื่อง The Art of Film 
Editing ในวันที่ ๒๑ มีนาคม และอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์สารคดีให้
นักทำาสารคดีรุ่นใหม่ของไทยในระหว่างวันท่ี 
๒๒–๒๔ มีนาคม

๑ เมษายน  
มยรุฉตัร เหมอืนประสทิธเิวช และ ทารกิา 

ธิดาทิตย์ สองนักแสดงมากฝีมือได้เดินทางมา
ประทบัรอยมอืรอยเท้า เพือ่เป็นอมตนสุรณ์ดาว
ดวงที ่๑๗๑ และ ๑๗๒ ณ ลานดารา พร้อมพดูคยุ 
ถงึประสบการณ์การทำางานในวงการภาพยนตร์
ของทั้งสองท่านกับแฟน ๆ ที่มาติดตามอย่าง
ใกล้ชิด ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๙ เมษายน 
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง 

Gentlemen Prefer Blondes ในกิจกรรม 
ทึ่งหนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ



๔

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 เม่ือวันท่ี ๓-๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ของ 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจ�ปีคร้ังที่ ๒๑ ของสมาคมอนุรักษ์ส่ือโสตทัศน์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก (South East  Asia Pacific 
Audio Visual Archive Association – SEAPAVAA) 
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยธีมของงานในปีนี้คือ 
“Imagining an AV Archive of the Future” หรือ “การ
จินตนาการถึงงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ในอนาคต” เพ่ือต้ังค�ถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์ความรู้ เนื่องจากบริบทต่าง ๆ ที่
เปลีย่นไปในปัจจบุนั ทัง้ในเชงิเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสงัคม ทีท่�ให้
องค์กรทางด้านการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ต้องปรับตัวเข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและมองไปในอนาคตว่าเราควรเป็นอย่างไร

 ในช่วงสองวันแรกของกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
แก่สมาชิกต่าง ๆ ของ SEAPAVAA ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมในหัวข้อ 
ต่าง ๆ ซึ่งนายสัณห์ชัยได้เข้าร่วมในหัวข้อ Personal Digital Archiving 
นำาการอบรมโดย Yvonne Ng และ Marie Lascu ซึ่งได้พูดถึงแนวคิดและ

หลักการของการอนุรักษ์และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร รูปภาพ ไฟล์เสียง 
ไฟล์ภาพ ที่เป็นดิจิทัลของส่วนบุคคล ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มจำานวนมากขึ้น 
เรื่อย ๆ เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการผลิตสื่อได้ด้วย
ตัวเอง ซึ่งถือเป็นประเด็นปัญหาสำาคัญสำาหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุรักษ์
ทั่วโลกว่าพวกเขาจะจัดการกับคลังข้อมูลดิจิทัลมหาศาลเหล่านี้ได้อย่างไร  

 ส่วนนายสทุธภิมูแิละนายชวนาทได้เข้าร่วมอบรมในหวัข้ออย่าง 
Handling AV Collections for Librarians กล่าวถึงการจัดการทรัพยากร
สื่อโสตทัศน์สำาหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด บรรยายโดย Joshua Harris 
นกัอนุรกัษ์สือ่โสตทศัน์จาก มหาวิทยาลยัอลิลนิอยส์ และ Howard Besser 
ศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาการอนุรักษ์สื่อภาพเคลื่อนไหว (Moving 
Image Archiving and Preservation) จาก มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก โดย
สองวิทยากรได้บรรยายตั้งแต่ที่มาที่ไปและความสำาคัญของสื่อโสตทัศน์ 
พาไปรู้จักกับสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ  ในอดีต และกระบวนการอนุรักษ์จากอดีต
จนเข้าสูย่คุดจิทิลั ทีพ่งึจะต้องคดิหาหนทางหรอืรปูแบบการอนรุกัษ์ใหม่ ๆ  
เสมอ เพราะมันจะไม่ใช่การจดัเกบ็วตัถเุพยีงอย่างเดียวอกีต่อไป แต่เป็นการ
จัดเก็บเนื้อหาจากทั้งสื่อเก่าและใหม่ในปริมาณที่มากให้ยังคงอยู่อย่าง

สมบูรณ์ในโลกของดิจิทัลเพื่อให้บริการ
 จากนั้นในช่วงระหว่างวันที่ ๕-๖ เมษายน จะเป็นในส่วนของ

การประชมุเสนองาน (Symposium) ทีม่หีวัข้อต่าง ๆ  ให้ผูที้ส่นในเข้า
ฟังการบรรยาย โดยก่อนเริ่มงานประชุมทั้ง ๒ วัน จะมีการบรรยาย
โดยผู้บรรยายหลัก ในวันแรก ได้แก่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ Nick 
Deocampo จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์ ท่ี
บรรยายเรื่อง Envisioning a Rhizomatic AV Archiving for the 
Future ซึ่งตั้งคำาถามถึงรูปร่างของหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ 
ที่จะยั่งยืนได้ในอนาคต เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ อย่างรวดเร็ว หน่วยงาน
อนุรักษ์จึงควรมีลักษณะแบบ “รากไม้” คือแผ่กระจายไปใน 
แนวนอน และเกี่ยวพันโยงใยกับปัจเจกหรือหน่วยงานที่อนุรักษ์สื่อ
โสตทัศน์ด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดชุมชนของนักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน ์
ขึ้น ถึงความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะเห็นความร่วมมือกันระหว่าง

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ปีครั้งที่ ๒๑ 
ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก

สุทธิภูมิ ชุมทอง, ชวนาท อินทวงศ์ และสัณห์ชัย โชติรสเศรณี  



๕

องค์กรอนรุกัษ์สือ่โสตทัศน์และการใช้เทคโนโลยเีพือ่เชือ่มโยงองค์กรต่าง ๆ  
เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว 

 ส่วนในวันท่ีสอง คือ Reto Kromer จากบริษัท AV Preser- 
vation by reto.ch ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ซึ่งมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
Open Source on the Rescue ซึ่งบรรยายถึงการนำาโปรแกรม Open 
Source เข้ามาช่วยในงานอนุรักษ์และสร้างชุมชนในการพัฒนาโปรแกรม
ดังกล่าว เพื่อให้องค์กรด้านการอนุรักษ์สามารถพ่ึงพาตนเองได้แม้จะมี 
งบประมาณที่น้อย ทั้งนี้สิ่งที่สำาคัญของหน่วยงานอนุรักษ์ในปัจจุบันคือคน
ที่จะต้องเข้าใจเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเข้าใจงานอนุรักษ์ ถึงจะ
สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องมือหรือโปรแกรมใหม่ ๆ ข้ึนมาจาก
โปรแกรม Open Source ได้

 ในส่วนของการประชุม เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ได้เข้าฟังการ
บรรยายดังนี้

 The Roles and Future of AV Archivists in Various 
Contexts กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และอนาคตของนักอนุรักษ์ส่ือโสตทัศน์
ในบรบิทท่ีแตกต่างกนั นำาเสนอโดย Tina Anckarman จากหอสมดุแห่งชาติ
นอร์เวย์ (National Library of Norway) ประเทศนอร์เวย์ ได้บอกเล่า
บทบาทของหอสมุดแห่งชาตินอร์เวย์ และความสำาคัญในการทำาข้อมูล
สืบค้นและคำาค้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และต้อง
พยายามเรียนรู ้พฤติกรรมของผู ้ใช้บริการทางออนไลน์อยู ่เสมอ และ 
Joshua พดูถงึงานอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลยั และ
จากการค้นข้อมลูพบว่าจากมหาวิทยาลยัในทวปีแอฟรกิาและภมูภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ยังขาดแคลนเทคโนโลยีและงบประมาณจากห้องสมุด 
รวมถึงทักษะองค์ความรู้ในงานและการร่วมมือกันระหว่างสถาบัน

 Towards Community Archives กล่าวถึงการพยายามให้
ชมุชนเข้ามามส่ีวนในการอนรัุกษ์สือ่โสตทศัน์  Ray Jiing จากมหาวทิยาลยั
ศิลปะแห่งชาติไทนาน (Tainan National University of Arts) ประเทศ
ไต้หวัน นำาเสนอโครงการของตนที่จะส่งเสริมการบันทึกภาพของคน
ธรรมดาผ่านการถ่ายทำาสารคดอีสิระ และการอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ทีบ่นัทกึ
ภาพคนธรรมดาเหล่านี ้รวมทัง้ชมุชนกต้็องสนบัสนนุหน่วยงานอนรุกัษ์ด้วย 
เช่น การเสยีค่าธรรมเนยีมการแปลงสญัญาณ หรือ การละเว้นค่าธรรมเนยีม 
หากได้รับบริจาคต้นฉบับ Mona Jimenaz จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Redentor Bien Jr. ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย
ฟิลิปปินส์ ท่ีพูดถึงกระบวนการและผลสำาเร็จในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานด้านอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ของ Asia Vision ซึง่เป็นวดิโีอเทปจำานวนหนึง่
ที่บันทึกเหตุการณ์จริงของการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ 

ยุค ๘๐ ที่มีบทบาทต่อ
การเมืองในยุคต่อมา 
รวมทั้งหลาย ๆ ภาพ
เป็นความเสยีสละและ
ความยากลำาบากของ
เหล่านักข่าวกว่าจะ
ได้ภาพเหล่านี้ โดยมี
คนที่สนใจประเด็นและส่ือโสต-
ทัศน์เหล่านี้เข้ามามีส่วนรวมในการอบรมและร่วมลงมือ
อนุรักษ์ด้วย การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์จึงเป็นเสมือนงานเคลื่อนไหวทาง 
การเมืองเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์การเมืองดังกล่าวสูญหายไป

 Reaching out to the Next Generation: Access & Advocacy 
Programs for the Youth กล่าวถึงการนำาสื่อโสตทัศน์ที่ได้รับการอนุรักษ์
เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ นำาเสนอโดย Sopheap Chea จาก Bophana 
Audiovisual Resource Center ประเทศกัมพูชา ที่แนะนำาศูนย์และการ
พัฒนาแอปพลิเคช่ันในมือถือเพื่อเพื่อให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร ์
ในช่วงเขมรแดงของประเทศกัมพูชา ซึ่งกำาลังถูกละเลยจากคนรุ่นใหม ่
จากนั้นก็เป็น Xi He จาก Media Group & Shanghai Audio-Visual 
Archives ประเทศจีน ที่นำาเสนอบริการในการแปลงสัญญาณเนื้อหาจาก
ทรพัยากรสือ่โสตทศัน์ให้เป็นไฟล์ดจิทิลัเพือ่นำามาเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์
สารานุกรมออนไลน์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ใช้ศึกษา และ Leo P. Katigbak จาก 
สถานีโทรทัศน์ ABS-CBN ประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงนำาเสนอการบูรณะ
ภาพยนตร์เก่าของฟิลปิปินส์เพือ่จดัฉายใหม่อกีครัง้ และการพยายามทำาการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงฟิลิปปินส์เพื่อให ้
คนรุ่นใหม่หันมาสนใจภาพยนตร์เก่า ซึ่งก็ได้ผลตอบรับกลับมาเป็นอย่างดี

 Who’s Next? Developing Future Audiovisual Archivists 
กล่าวถึงกระบวนการสร้างนักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ในอนาคต นำาเสนอโดย 
Aki Seino และ Satoko Sekiguchi จากบริษัท Imagica ประเทศญี่ปุ่น 

๑. การสรุปการประชุม SEAPAVAA ครั้งที่ ๒๑
๒. การนำาเสนอหัวข้อ Towards Community Archives
๓. การบรรยายหัวข้อเรื่อง Open Source on the Rescue โดย Reto Kromer
๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ในหัวข้อ Handling AV Collections for Librarians
๕. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นคณะทำางานของการประชุมในครั้งนี้
๖. บรรยากาศภายในห้องประชุม
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ได้นำาเสนอหลักสูตรที่ทางบริษัทได้จัดทำาโครงการฝึกอบรมนักอนุรักษ์
ภาพยนตร์ รวมท้ังการเข้าไปฝึกให้คนในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ 
เพื่อหวังให้บุคลากรเบื้องหลังเข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ Howard 
Besser นำาเสนอเรือ่งการเรยีนการสอนงานทางด้านการอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์
ในอนาคต ทีต้่องมกีารเปลีย่นแปลงไป นกัอนรุกัษ์ต้องมทีกัษะมากกว่าการ
จัดการวัตถุสื่อโสตทัศน์ เช่น ทักษะด้านการวางแผนจัดการ การสื่อสารใน
ทีส่าธารณะ การเข้ามส่ีวนร่วมในสมาคม หน่วยงาน องค์กร หรอืการประชมุ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานอนุรักษ์ เพื่อขยายความสัมพันธ์และสร้างความ 
ร่วมมือที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันระหว่างกัน

 Technology and Collaboration, the Future Context of 
Archives กล่าวถึงความสำาคัญของเทคโนโลยีและการสร้างความร่วมมือ 
เพื่ออนาคตขององค์กรด้านการอนุรักษ์ นำาเสนอโดย Kia Siang Hock 
จากหอสมดุแห่งชาตสิงิคโปร์ ประเทศสงิคโปร์ ทีพ่ดูถงึเทคโนโลยกีารแปลง
เสียงจากเทปสัมภาษณ์ให้กลายเป็นตัวอักษรและการทำาเว็บสืบค้น
ทรพัยากรสือ่ต่าง ๆ  ทัง้จากห้องสมดุ, พพิธิภณัฑ์, หอศลิป์, หอจดหมายเหตุ 
ในประเทศสิงคโปร์มาไว้ภายในเว็บไซต์เพียงเว็บเดียวเพื่อความสะดวกใน
การให้บริการแก่ประชาชน และ Johan Oomen จาก Netherlands 
Institute for Sound and Vision ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทีก่ล่าวถงึการนำา
ทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ขององค์กรมาสู่โลกออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู ้คน 
ในปัจจุบัน ผ่านทางความคิดสร้างสรรค์ เช่น การนำาเข้าภาพเคลื่อนไหวใน 
คลังของหน่วยงานไปไว้ที่เว็บไซต์วิกิพีเดียในหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือการนำา
ภาพเคลื่อนไหวมาทำาเป็นไฟล์ GIF ขำาขัน เพื่อแชร์บนโซเชียลมีเดีย หรือ
การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลงคำาสืบค้นในคลิปภาพที่อนุรักษ์ ซึ่ง
ทำาให้คลังสื่อโสตทัศน์ขององค์กรถูกเข้าถึงมากขึ้นและเป็นที่นิยมมากขึ้น

 รายการสุดท้ายของวันประชุม จะมีการจัดการเสวนาในหัวข้อ
เรื่อง Imagining an AV Archive of the Future เพื่อสังเคราะห์บทเรียน
ทีไ่ด้จากการประชมุในหวัข้อต่าง ๆ  ตลอดทัง้ ๒ วนั เพือ่จะมองเหน็อนาคต
ของหน่วยงานอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ ในทีป่ระชมุสรปุได้ว่าหน่วยงานอนรุกัษ์
จำาเป็นจะต้องมีความหลากหลาย อนัหมายถงึการขยายการเกบ็สือ่โสตทศัน์
ที่ครอบคลุมเนื้อหามากกว่าหนังเล่าเรื่อง แต่ยังรวมไปถึงหนังบ้าน หนังที่
บันทึกเหตุการณ์ รวมทั้งรองรับรูปแบบสื่อโสตทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เป็นต้น และหน่วยงานจะต้องสร้างความร่วมมือกนัของบคุลากรและองค์กร
เพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ในส่วนของ 
คนทำางานจะต้องมีไฟกระตือรือร้นที่จะทำางานการอนุรักษ์ซึ่งเป็นงานท่ี 
ไม่มีวันสิ้นสุด 

 ในวันท่ี ๗ เมษายน เป็นการประชุมสามัญประจำาปีของ 
SEAPAVAA ซึ่งมีการรายงานสถานการณ์กิจกรรมที่คณะกรรมการบริหาร
สมาคมได้เข้าร่วมในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานการเงินของสมาคม 
นอกจากนี้ยังมีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารแทนท่ีคณะกรรมการ 
ชุดเก่าที่กำาลังหมดวาระลง ซึ่งผลการเลือกตั้งทำาให้ Irene Lim จากหน่วย
งานหอจดหมายเหตแุห่งชาตสิงิคโปร์ได้เป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร
สมาคม โดยนางสาวภวรศิา นภิาวฒันพงศ์ นกัประชาสมัพนัธ์ระดบัปฏบิติั-
การ จากพพิธิภณัฑ์และจดหมายเหตกุรมประชาสมัพนัธ์ และนายสัณห์ชยั 
รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารสมาคม
ชุดนี้ด้วย 

 นอกจากการประชมุ วนัต่อมาทาง SEAPAVAA ได้จดัทศันศกึษา
เพือ่ไปดูงานทีห่อภาพยนตร์ของสถานโีทรทศัน์  ABS-CBN ซึง่เป็นสำานกังาน 
ที่ทำาการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ที่ได้รับและสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ ที่ผลิตโดย  
บริษัท  ABS-CBN จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยัง National Film Archives  
of the Philippines หรือหอภาพยนตร์แห่งชาติของฟิลิปปินส์ที่พึ่งก่อตั้ง 
ขึ้นเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อทำาการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ภายในประเทศ 
หลังจากที่หอภาพยนตร์แห่งเดิมได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวคร้ัง
ใหญ่ในปี ๒๕๓๓ และทำาให้ต้องปิดตัวลง 

 สำาหรับปีหน้า การประชุม SEAPAVAA ครั้งที่ ๒๒ จะจัดขึ้นที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ฯ จะรับหน้าท่ีเป็น 
เจ้าภาพในการจัดประชุม

๗ ๘

๗.  ภายนอกของหอภาพยนตร์แห่งชาติของ
ฟิลิปปินส์

๘.  ภายในห้องเก็บฟิล์มหอภาพยนตร์แห่ง
ชาติของฟิลิปปินส์

๙.  คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่าและ
ชุดใหม่ 



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพยนตร์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยม เพราะสามารถสร้างความ 
บันเทิง และกลายเป็นช่องทางที่ช่วยระบายความขุ่นข้องหมองใจ หรือเป็นการพา 
ผู้ชมหลบหนีออกจากความตึงเครียดไปได้ชั่วขณะ แต่ขณะเดียวกัน หากมองข้าม 
ความบันเทิงที่ฉาบเบื้องหน้าภาพยนตร์ไว้ เราก็จะพบว่า ภาพยนตร์หลายเรื่อง 
มาพร้อมเนื้อหาหรือข้อมูลที่ช่วยเปิดประสบการณ์ผู้ชม และสามารถสร้างอารมณ์ 
ให้ผู้ชมได้รู้สึกคล้อยตาม รวมไปถึงภาพยนตร์บางเรื่องยังสามารถสร้างแรง- 
บันดาลใจให้แก่ผู้ชมและสังคมได้เดินก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

ชื่อและรายละเอียดของภาพยนตร์ต่อไปนี้ เป็นการคัดเลือกตัวอย่าง 
ภาพยนตร์ ๕๐ เรื่อง ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชม และยัง 
สามารถหาชมได้ในประเทศ แต่ด้วยพื้นที่จำากัด กองบรรณาธิการจึงขอแบ่ง 
การนำาเสนอเป็น ๒ ฉบับ ฉบับละ ๒๕ เรื่อง  

The Shawshank Redemption 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
กำากับโดย Frank Darabont
นำาแสดงโดย Tim Robbins และ Morgan Freeman

อเมริกาในยุค ๕๐ แอนด้ี (Tim Robbins) นักโทษต้องคดีฆ่าแฟนสาวและชู้รัก ถูกส่งไปจำาคุก 
ชอว์แชงค์ตลอดชีวิต ท่ีนั่นแอนด้ีได้พบเอลลิส (Morgan Freeman) นักโทษผิวดำาผู้กลายเป็นมิตรแท้
เพียงคนเดียวของเขา หนังพาเราไปอยู่ท่ามกลางสังคมคนคุกที่เต็มไปด้วยเหล่าคนโฉดและพัศดีโหดที่
ชอบทารณุเพือ่นร่วมคุก ท่ามกลางสถานการณ์เลวร้ายลงเรือ่ย ๆ  แง่งามของมติรภาพระหว่างแอนดีแ้ละ
เอลลิส ก็ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น พวกเขาไม่เพียงพิสูจน์ใจกันเอง แต่ยังพิสูจน์ความดีในจิตใจจนชนะใจคนดู 
พิสูจน์ว่ามนุษย์ที่ภายนอกดูเลวร้ายนั้น อาจมีเนื้อแท้แห่งความดีซ่อนอยู่ 

หนงัสร้างแรงบนัดาลใจให้เราหวนคดิถงึการตัดสินค่าคนเพยีงภายนอก และความสำาคญัของโอกาส
ครัง้ทีส่องในชีวติซึง่ไม่ได้มาง่าย ๆ  ช่วยคนืสถานะ
ความเป็นมนุษย์ให้แก่อดีตคนคุกได้มีโอกาส
พิสูจน์ตัวเองในสังคมอีกครั้ง

Steve Jobs
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กำากับโดย Danny Boyle
นำาแสดงโดย Michael Fassbender และ Kate 
Winslet  

บ่อยคร้ังที่เราเห็นเพียงเบ้ืองหน้าของคนท่ี
ประสบความสำาเร็จระดับโลก โดยไม่รู้เบ้ืองหลัง 
ความสำาเร็จนั้นต้องผ่านสิ่งใดมาบ้าง เช่นที่ สตีฟ 
จอบส์ (Michael Fassbender) ต้องประสบ 
เบื้องหลังเวทีก่อนท่ีเขาจะขึ้นไปพูดเพื่อนำาเสนอ 
“สินค้า” สำาคัญ ๓ ตัว ซึ่งจะเปลี่ยนโลกในแต่ละ
ยุค ได้แก่ Macintosh ในปี ๑๙๘๔, NeXT ในปี 
๑๙๘๘ และ iMac ปี ๑๙๙๘ ด้วยการเล่า ๓ ช่วง
เวลานี้ เรากลับรู้จัก สตีฟ จอบส์ ในหลากแง่มุม 
และชี้ให้เห็นว่าเบื้องหลังความสำาเร็จของตัวเขา 
ไม่ได้เกิดขึ้นตัวลำาพัง แต่มีแรงสนับสนุนมากมาย
อยู่เบื้องหลัง ไล่ตั้งแต่หัวหน้าทีมการตลาด (Kate 
Winslet) หุ้นส่วนธุรกิจ และลูกสาว

ปัญหาท่ีจอบส์เผชิญก่อนขึ้นเวทีในแต่ละ
คร้ังไม่ใช่เพียงแค่เรื่องงาน แต่ยังรวมถึงเรื่อง 
ส่วนตัว บุรุษผู้ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้นำาคนยุคใหม่” 
เช่นเขากลับมีความเปราะบางทางอารมณ์อย่าง 
เหลอืเชือ่ ดังนั้นเบื้องหลังที่หนังนำาเสนอ จึงเป็น
แรงบันดาลใจสำาคัญสำาหรับทุกคนว่าที่สุดแล้ว 
สิ่งที่เราต้องการในชีวิตเช่นเดียวกับจอบส์ คือการ
มีคนที่รักและเข้าใจเรา ช่วยเหลือเราอยู่ข้าง ๆ  ใน
ยามยากลำาบากต่างหาก ไม่ใช่การเป็นยอดมนุษย์
ที่แก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียว

หนังสร้างแรงบันดาลใจ

Sully
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กำากับโดย Clint Eastwood 
นำาแสดงโดย Tom Hanks, Aaron Eckhart และ 
Laura Linney

สร้างจากเหตุการณ์จริงที่กัปตันซัลลี่ (Tom 
Hanks) ต้องนำาเครือ่งบนิโดยสารร่อนลงฉกุเฉินบน
แม่นำ้าฮัดสัน ใจกลางกรุงนิวยอร์ก เขาทำาได้อย่าง
ปลอดภัยไม่เกิดอันตรายใด ๆ แก่ผู้โดยสารแม้แต่
รายเดียว หนังเล่านาทีวิกฤติด้วยสายตาอันเปี่ยม
ความเชื่อมั่นต่อมนุษย์ ผ่านตัวละครกัปตันซัลลี ่
ผู้ที่พยายามรักษาชีวิตผู้โดยสารทั้งหมด 

ท่ามกลางความโกลาหลในยามวกิฤต ิสิง่เดยีว 
ที่ช่วยให้กัปตันซัลล่ีนำาเครื่องลงจอดสำาเร็จราว
ปาฏหิารย์ิคอื สติมัน่ ใจเยน็ และตัดสินใจเฉยีบขาด 
บวกประสบการณ์ที่โชกโชน เป็นหนังที่เชื่อมั่นใน
ความสามารถของมนษุย์ทีเ่หนอืกว่าเคร่ืองกลใด ๆ  

The Intouchables 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
กำากบัโดย Olivier Nakache และ Eric Toledano
นำาแสดงโดย François Cluzet และ Omar Sy

บางครั้งคนเราต้องหัดเปิดใจเพื่อยอมรับ 
คนอื่นบ้าง เช่นที่ “ฟิลิปป์” เศรษฐีชาวฝรั่งเศส 
(François Cluzet) เกิดประสบอุบัติเหตุเป็น
อัมพาต ฟิลิปป์ยังคงนิสัยเสียปากร้าย จนได้
พยาบาลหนุ่มผิวสี “ดริสส์”(Omar Sy) มาคอย
ดูแล ความที่ดริสส์เป็นชนชั้นล่างผิวสี ฟิลิปป์จึง 
มีท่าทีไม่ค่อยชอบเขานัก หลายครั้งจึงมักปะทะ 
คารมกัน แต่ทุกคำาพูดที่มองโลกอีกมุมของดริสส์ 
กลับช่วยให้ฟิลิปป์เริ่มมองชีวิตอื่น ๆ  รอบตัว จน
ปรบัทศันคติต่อคนผิวสีและชนชัน้ล่างในด้านทีดี่
ขึ้นเรื่อย ๆ

หนงัสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูช้มปรบัมมุมอง 
ต่อโลกในด้านใหม่ ๆ ให้มองรอบ ๆ ตัว แทนที่
จะหมกมุ่นกับปัญหาตัวเองเช่นฟิลิปป์ รวมท้ัง 
ยังแฝงประเด็นความต่างชนชั้นและผิวสี ผ่าน 
ความสัมพันธ์ทั้งคู่ว่าสุดท้าย เราก็ล้วนเป็นคน 
เท่าเทียมกัน

กองบรรณาธิการ
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Pay it Forward
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
กำากับโดย Mimi Leder
นำาแสดงโดย Kevin Spacey, Helen Hunt และ Haley Joel Osment

หนังเร่ืองนี้เคยเป็นกระแสในไทยอยู่พักหนึ่งหลังออกฉาย เพราะหยิบ 
ไอเดียการ “ทำาความดีส่งต่อ” มานำาเสนอได้น่าสนใจ เล่าเรื่องของเทรเวอร์ 
(Haley Joel Osment) ที่หลังได้รับคำาสั่งจากครูประจำาชั้น (Kevin Spacey) 
ให้ทุกคนไปทำาการบ้านว่าจะทำาอย่างไรให้ “โลกน่าอยู่ขึ้น” เทรเวอร์จึงคิด
โครงการที่เรียกว่า “Pay it forward” โดยมีเงื่อนไขว่า ทุก ๆ คนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากเทรเวอร์ จะต้องส่งต่อการทำาดีนั้นให้คนอื่น ๆ อีก ๓ คน และ
คนที่ได้รับก็ทำาความดีส่งต่อกันไปทอด ๆ  เทรเวอร์ต้องเผชิญการถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าจากทั้งคนจรจัด
ที่เขาเคยช่วยเหลือ ไปจนถึงแม่ขี้เหล้าที่มองเป็นเรื่องไร้สาระ 

ไอเดีย “ส่งต่อความดี” ของหนังสร้างแรงบันดาลใจให้เราเห็นจริงว่า “ความดี” ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียง 
คำาพดูเลือ่นลอย เราสามารถทำาได้จรงิ เพยีงเริม่ต้นกับคนใกล้ตวัก่อน จากจดุเลก็ ๆ  อาท ิเร่ิมจากการพดูจาด ีๆ  
ต่อกันไปจนถึงความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่เกินตัว นั่นแหละคือการส่งต่อความดีที่แท้จริง

A Beautiful Mind
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
กำากับโดย Ron Howard
นำาแสดงโดย Russell Crowe, Ed Harris และ 
Jennifer Connelly

ชีวิตของ จอห์น แนช (Russell Crowe) 
คาบเกี่ยวระหว่างโลกแห่งความจริงและความ
หลงใหลในคณิตศาสตร์ ความลุ่มหลงนีท้ำาให้เขา
ได้งานสอนที่สถาบัน MIT สถาบันด้านเคมี-
ฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่ในอีกโลกหนึ่ง 
แนชเป็นนักถอดรหัสลับให้แก่ชายปริศนา (Ed 
Harris) ผู้อ้างว่าแนชถอดรหัสลับของฝ่ายศัตรู 
ช่วยชาติให้พ้นจากภัยสงครามเย็น ยิ่งนานวัน
ความกดดันในงานลับทำาให้แนชกลายเป็นโรค 
ประสาทหลอน มีเพียงภรรยาคู่ชีวิต (Jennifer  
Connelly) ที่คอยเคียงข้างให้เขาสู้โรคร้ายจน
กลับมาเป็นปกติ 

ชีวิตจริงของ จอห์น แนช ผู้ได้รับรางวัล 
โนเบลในปี ๑๙๙๔ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้
หลายคนสนใจถึงการดูแลคนป่วยทางจติ ทีไ่ม่ได้
หมายความว่า “บ้า” เท่านั้น ทั้งยังเห็นถึงความ
สำาคัญของกำาลังใจจากคนใกล้ตัว ที่ช่วยให้คนที่
มีอาการดังกล่าวสามารถกลับมาสู่โลกปกติได้ 
ขอเพียงพวกเขามีคนที่เข้าใจเคียงข้างกันอยู่ 
จริง ๆ

Forrest Gump 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗
กำากับโดย Robert Zemeckis
นำาแสดงโดย Tom Hanks, Robin Wright และ 
Sally Field

หลังเติบโตในครอบครัวที่แม่เป็นม่าย วัย 
เด็กมีปัญหาด้านการเดิน ถูกดูแคลนว่าสติไม่สม-
ประกอบ ทั้งเพื่อนในโรงเรียนรังแก ฟอเรสต์ กัมพ์ 
(Tom Hanks) อาศัยคำาว่า “วิ่ง” ช่วยพาชีวิตเขา
พ้นอันตรายหลายต่อหลายคร้ัง นับจากวิ่งหนี
อันธพาลในวัยเด็ก กัมพ์มุ่งหน้าสู่ชีวิตที่ไม่ธรรมดา 
อาทิ เป็นเพื่อนกับเอลวิส เพรสลีย์ จับมือกับ
ประธานาธบิดรีชิาร์ด นกิสนั รบในสงครามเวยีดนาม 
และเป็นเจ้าของธุรกิจกุ ้งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา 
ทั้งหมดเริ่มต้นเพราะกัมพ์เริ่ม “วิ่ง” ในวันนั้นแล้ว
มุ่งหน้าอย่างเดียว ไม่เคยเหลียวแลความไม่สม-
ประกอบที่สังคมยัดเยียดให้เขาอีกเลย

ชีวิตของ ฟอเรสต์ กัมพ์ กลายเป็นแรง-
บันดาลให้ผู้ชมเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของมนุษย์ 
อีกครั้ง แม้จะถูกมองว่าไม่สมประกอบทั้งร่างกาย
และจิตใจ เผชิญอุปสรรคมากมายจากความไม่ 
สมประกอบนี้ แต่กัมพ์ไม่เคยแยแสมัน เขาเป็น 
แบบอย่างของคนทีเ่อาชนะอปุสรรคได้ด้วยรอยยิม้

พร้อมความต้ังใจซื่อ ๆ ซึ่งท้ายสุด ทำาให้ 
ทุกคนยอมรับในความสามารถที่เขามี

จริง ๆ

As Good as It Gets
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
กำากับโดย James L. Brooks
นำาแสดงโดย Jack Nicholson และ Helen Hunt

เมลวนิ (Jack Nicholson) นกัเขยีนหนุม่ใหญ่
ปากร้าย มีชีวิตสนัโดษและเป็นโรค “รงัเกยีจคนอืน่” 
ทะเลาะกับเพื่อนบ้านประจำา เกลียดกระทั่งสุนัข
เพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันเมลวินติดใจบริกรสาวชื่อ
แครอล (Helen Hunt) ซึ่งเป็นคนเดียวที่กล้าต่อว่า
เขาในร้านอาหารประจำา จนวันหนึ่งแครอลไม่มา
ทำางาน เมลวินตามไปหาเธอที่บ้านเพื่อจะให้มา
ทำางานบรกิารเขา แต่กลับพบว่าเธอมปัีญหาลกูชาย
ป่วยหนัก เมลวินหาหนทางช่วยเหลือแครอล หวัง
เพียงให้ชีวิตเขาเป็นปกติ หากกลับเปลี่ยนชีวิตเขา
ให้เริ่มเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเรื่อย ๆ

บคุลกิสดุแสบของเมลวนิ สร้างแรงบนัดาลใจ
ให้คนดูเหน็ถงึคณุค่าความสัมพนัธ์ระหว่างมนษุย์ ที่
แม้แต่คนซึง่เคยถกูมองว่าน่ารงัเกยีจอย่างเมลวนิ ยงั
เปลี่ยนแปลงได้เพราะคนรอบ ๆ ตัวให้โอกาส มอง
เห็นแง่ดีของเขา ขณะเดียวกันเมลวินก็รู้จักปรับตัว 
เพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่คนที่ “แก่เกินแกง” อย่างที่
ใคร ๆ เข้าใจ

The Truman Show
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
กำากับโดย Peter Weir
นำาแสดงโดย Jim Carrey, Ed Harris และ Laura 
Linney

The Truman Show เป็นหนังทีค่ล้ายทำานาย
อนาคตวงการทีวีก่อนจะถึงยุครายการเรียลิตี้ ใน 
อีกเกือบ ๑๐ ปีถัดมาเสียอีก หนังตามติดชีวิตของ
นายทรูแมน (Jim Carrey) ที่แสนสบายในเมือง 
เล็ก ๆ อันสงบสุข แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็พบว่าชีวิตที่
สวยหรู เรียบง่าย และสงบสุขของเขานั้น ถูกกำากับ
โดยโปรดวิเซอร์มอืฉมงั (Ed Harris) และแท้จรงิชีวติ
เขาเป็นเพียงรายการเรียลิตี้ ที่คนดูตามติดมาตั้งแต่
เขาเกิด 

หนังเรื่องนี้บันดาลใจให้เรากล้าเผชิญหน้า
ความจริง แม้มันจะเจ็บปวดก็ตาม ในกรณีของ 
ทรูแมนคือการเผชิญข้อพิสูจน์ ว่าเขาอยู่ในโลก 
จอมปลอมมาทั้งชีวิต เขามีทางเลือกว่าจะหลับหู-
หลับตาอาศัยในโลกนี้ต่อ หรือก้าวออกไปเผชิญ
ความเสีย่งสารพดัทีเ่ขาไม่เคยพบเจอมาชัว่ชีวติ แลก
กับการได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น 



๙

Up in the Air
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ / ความยาว ๑๐๙ นาที
กำากับโดย Jason Reitman
นำาแสดงโดย George Clooney, Vera Farmiga 
และ Anna Kendrick

 ตวัละครไรอนั (George Clooney) ดู
จะใกล้ชีวิตจริงคนบ้างานยุคนี้เอามาก ๆ  เมื่อเขา
ทั้งโดดเดี่ยว ไม่ชอบการผูกมัด และเดินทาง
มากกว่าอยูบ้่าน หนงัพาคนดตูามชวีติไรอนัทีต้่อง
บินข้ามประเทศทำาอาชีพ “ไล่คนออก” ให้แก่
บริษทัต่าง ๆ  ยิง่ไรอนัเดนิทางมากเท่าไหร่ คนกย็ิง่ตกงานมากเท่านัน้ เขายงัเป็นพ่ีเล้ียงดูแลนาตาลี (Anna 
Kendrick) พนกังานสาวคนใหม่ ทีม่คีวามเชือ่ในการใช้ชวิีตตรงข้ามเขาสดุข้ัว เมือ่ท้ังคูต้่องเดนิทางร่วมกนั 
กลับทำาให้ไรอันเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่ขาดหายไป นั่นคือ “บ้าน” ที่เขาไม่เคยมี

 ชวีติแสนว้าเหว่ของไรอนัช่วยสร้างแรงบันดาลให้หลายคนเริม่ใส่ใจชวีติส่วนตัว รวมทัง้ให้ความ
สำาคัญกับคนใกล้ตัวมากขึ้น สะท้อนคนทำางานยุคใหม่ที่ใช้เวลาชีวิตไปกับการเดินทาง มากกว่าจะอยู่กับ
ครอบครัวหรือคนรักจริง ๆ

Gravity
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กำากับโดย Alfonso Cuarón
นำาแสดงโดย Sandra Bullock และ George 
Clooney

บนอวกาศเหนือโลก สถานีอวกาศแห่ง
หนึง่ถกูพายขุยะอวกาศถล่มทำาลาย เหลือนกับนิ 
อวกาศรอดชีวิตเพียง ๒ คน คือ แมตต์ โควาล- 
สกี (George Clooney) และไรอัน สโตน 
(Sandra Bullock) ทั้งคู่ต้องหาทางกลับสู่ 
ผิวโลกให้เร็วที่สุด หนทางรอดเดียวอยู่ที่สถานี
อวกาศนานาชาตซิึง่เพิง่ถกูปลดระวาง ทัง้คู่ต้อง
ไปให้ถึงทีน่ัน่ในสภาพทีอ่ากาศในชดุกำาลังหมด 
เชื้อเพลิงไม่เหลือ และเสี่ยงต่อการลอยเคว้งใน
อวกาศไปตลอดกาล

แรงบันดาลใจสำาคัญของหนังเรื่องนี้คือ 
“พลังแห่งความหวงั” มนษุย์เราสร้างปาฏหิารย์ิ
ได้ ด้วยความหวังและการทุ่มเททำามันสุดชีวิต 
ตัวละครไรอัน สโตน แม้จะลอยเคว้งในอวกาศ
แทบไร้หนทางรอด แต่ความหวงัทีจ่ะมชีวีติรอด
ต่อไป ทำาให้เธอดิ้นรนทุกวิถีทาง 

Erin Brockovich
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
กำากับโดย Steven Soderbergh
นำาแสดงโดย Julia Roberts และ Albert Finney 

 สร้างจากเรื่องจริงของคนตัวเล็ก ๆ  ที่กล้าลุก
ขึ้นสู้อำานาจทุนยักษ์ใหญ่ “อีริน บรอคโควิช” (Julia 
Roberts) เสมียนสาวประจำาสำานักทนายที่เกิดพบว่า 
หลายคนในชุมชนแห่งหนึง่ ล้มป่วยด้วยสารพิษปนเป้ือน
ในแม่นำ้าที่พวกเขาใช้ อีรินขุดคุ้ยจนพบว่าสารพิษนั้นมา
จากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าฟ้อง แม้เธอเป็นเพียง
เสมียนในสำานักทนาย แต่อาศัยความใจสู้ ถึงลูกถึงคน 
ทำาให้ชาวบ้านหันมาสนบัสนนุเธอเป็นตวัแทนไปฟ้องร้อง 
จนชนะคดเีรยีกค่าเสยีหายมลูค่า ๓๐๐ กว่าล้านเหรียญฯ 
กลายเป็นคดีสำาคัญในประวัติศาสตร์อเมริกา 

 การแสดงอันเปี่ยมพลังและจริงใจของ Julia 
Roberts ส่งเธอคว้ารางวัลออสการ์มาครองสำาเร็จ ตัว
หนังยังสร้างแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนทั่วโลก ลุกขึ้น
ต่อสู้กับองค์กรใหญ่ ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและ
ส่ือมากข้ึน เพ่ือเรยีกร้องสิทธใินชวีติและทรพัย์สินท่ีพวก
เขาพึงมี 

Life of Pi
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
กำากับโดย Ang Lee
นำาแสดงโดย Suraj Sharma และ Irrfan Khan

ประสบการณ์ชีวิตอันแสนมหัศจรรย์ของ
หนุ่มวัยรุ่น พาย พาเทล (Suraj Sharma) เมื่อเรือ
แตกต้องลอยคออยู่กลางทะเลร่วมกับเสือเบงกอล
ตัวใหญ่ที่ดุร้าย ก่อนจะกลายเป็นมิตรร่วมกันเพ่ือ
เอาชีวิตรอดอยู่กลางทะเล ที่ทั้งคู ่ต้องเผชิญกับ
ปลาวาฬยักษ์และสัตว์หลากชนิดในท้องทะเล 

หนงัมาพร้อมเทคนคิภาพยนตร์อนัน่าต่ืนตา- 
ต่ืนใจ หากเนื้อแท้กลับพูดถึงหัวใจอันย่ิงใหญ่ของ
มนุษย์ ที่ไม่ย่อท้อต่อความสิ้นหวังซึ่งถาโถมเข้ามา 
ตลอดเวลาที่พายล่องเรือบดลำาเล็กอยู่กลางทะเล 
พายต้องอาศัยศรัทธา ความเชื่อ และความหวัง ถึง
แม้ว่าในท้ายสุดเร่ืองเล่าเกี่ยวกับเสือเบงกอลและ
การผจญภัยกลางท้องทะเลอาจจะเป็นเพียงเร่ือง
แต่ง แต่ก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้พยายาม
เปล่ียนมุมมองชีวิตหากต้องเผชิญกับปัญหาหรือ
เรื่องร้ายใด ๆ

Invictus 
ปี พ.ศ.๒๕๕๒  
กำากับโดย Clint Eastwood
แสดงนำาโดย Morgan Freeman และ Matt 
Damon 

Invictus พาเราไปพบกระบวนการใช้กีฬารักบี้เพื่อแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกสีผิวที่หมักหมมมา
อย่างช้านานในประเทศแอฟริกาใต้ของอดีตประธานาธิบดี Nelson Mandela ผู้ที่ได้รับรางวัล Nobel 
สาขาสันติภาพ หนังทำาให้เห็นความตั้งมั่นและการอดทน ของ Mandela ในการที่จะแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง โดยเริ่มจากการที่เขาให้อภัยผู้ที่กระทำากับเขาอย่างไม่เป็นธรรม

หนังเรื่องนี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่หนทางการแก้ไขปัญหาดู 
รบิหรี ่และวธิกีารแก้ปัญหาของ Mandela สมควรอย่างยิง่ทีจ่ะถูกนำามาใช้เป็นกรณศีกึษาเรือ่งการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่สั่งสมมาช้านาน

127 Hours
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กำากับโดย Danny Boyle
นำาแสดงโดย  James Franco, Kate Mara และ 
Amber Tamblyn

อารอน ราลสตนั (James Franco) นกัเดนิ
ป่าปีนเขาผู้สันโดษ วันหนึ่งเขาเดินทางไปปีนเขา
เพยีงลำาพงัและพลดัตกร่องเขา ทว่าความโชคร้าย
หนักกว่านั้นคือมีหินทับแขนข้างหนึ่งเขาเอาไว้ 
ทำาให้อารอนติดอยู่ในช่องเขานั้นเพียงลำาพัง ไร้
เครื่องมือสื่อสาร ไม่มีความช่วยเหลือใด ๆ เป็น
เวลากว่า ๕ วนัทีอ่ารอนต้องตดัสนิใจว่าจะรอคอย
ความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังต่อไป หรือตัดแขน
ข้างที่ติดซอกผาทิ้ง เพื่อเอาชีวิตรอด

ชวีติทีแ่ขวนอยูบ่นความเป็นตายของอารอน 
ทำาให้อารอนและคนดูได้มีโอกาสตรวจสอบการ
ใช้ชีวิตของตัวเราว่าได้ใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ 



๑๐

Up
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กำากับโดย Pete Docter และ Bob Peterson

คาร์ล ชายแก่ผู้ทำาอาชีพขายลูกโป่งมาทั้งชีวิต 
เพื่อเก็บเงินไปเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้ร่วมกับภรรยา 
ดินแดนที่เขาทั้งคู่ฝันไว้ตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อเธอจากไป 
คาร์ลกลายเป็นคนที่ไม่เอาสังคม ก่อนที่เขาจะถูกรับ
ตัวไปอยู่บ้านพักคนชรา คาร์ลตัดสินใจผูกลูกโป่ง
จำานวนมากกับบ้านหลังน้อยของเขา เพื่อพาบ้านทั้ง
หลงับนิไปดนิแดนดงักล่าว โดยทีค่าร์ลไม่รู้เลยว่าทริป 
นี้จะมีแขกไม่ได้รับเชิญตามมาป่วน นั่นคือ รัสเซลล์ 
ลูกเสือหนุม่น้อยผู้หวังจะช่วยคาร์ล เพราะเขาต้องการ
จะได้เข็มกลัดการช่วยเหลือผู้สูงอายุชิ้นสุดท้าย 

หนงัพดูประเด็นการปล่อยวางจากความสญูเสยี
ที่ได้รับ คาร์ลข้ามผ่านความเจ็บปวดความฝังใจทั้ง
มวลได้ เพราะเขาเลือกทีจ่ะเปิดรบัส่ิงใหม่ กล้าจะก้าว
ออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง นั่นทำาให้คาร์ลแม้
มีวัย ๗๘ ปีแล้ว กลับได้เรียนรู้คุณค่าชีวิตใหม่อีกครั้ง 

8 Mile
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
กำากับโดย Curtis Hanson
นำาแสดงโดย Eminem, Brittany Murphy และ Kim Basinger

ศิลปินแร็ปผิวขาว Eminem สร้างผลงานเพลงสะเทือนโลกใน
ช่วงปลายยุค ๙๐ ต่อต้นยุค ๒๐๐๐ แต่แท้จริงชีวิตของ Eminem ต้อง
ผ่านบททดสอบมากมายก่อนจะเป็นคนทีเ่รารู้จกั หนงัเรือ่งนีพ้าเราไป
พบ Eminem ก่อนจะโด่งดัง ในครอบครัวบ้านแตก สังคมรอบด้าน 
ไร้ขื่อแป ตลอดจนเจอคู่แข่ง-คู่ปรับที่แทบเอาชีวิตไม่รอด เพราะสิ่งที่
เขาทำาไม่ใช่แค่ร้องเพลงแร็ป แต่เป็นการก้าวข้ามกำาแพงวัฒนธรรมที่เพลงแร็ปถูกสถาปนาโดยคน 
ผิวสี เพื่อระบายความโกรธแค้นที่มีต่อคนขาวและบอกเล่าชีวิตอันหฤโหดของพวกเขา ดังนั้นการที่มี
แร็ปเปอร์คนขาวแบบ Eminem จึงเป็นปรากฏการณ์สำาคัญของโลก

8 Mile นอกจากทำาให้คนดูเข้าใจวัฒนธรรมเพลงแร็ปที่เกี่ยวพันกับการต่อสู้ของคนชนชั้นล่าง 
ร่วมด้วยปัญหาสีผิวในสังคมอเมริกาแล้ว หนังยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนดูเห็นการสู้ไม่ถอยของตัว 
Eminem (ซึ่งมารับบทเป็นตัวเองในเรื่องด้วย) ท่ีไม่ใช่แค่ทำาตามความฝัน แต่เขายังทลายกำาแพงที่
ขวางกั้นจิตใจคนทั้งผิวขาวและดำาลงไปได้ ผ่านบทเพลงที่พูดถึงความเท่าเทียมกันในสังคม

Kung Fu Panda
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
กำากบัโดย Mark Osborne และ John Stevenson

เรื่องเล่าชวนหัวของเหล่าสรรพสัตว์ในโลก
สมมตุเิป็นยทุธภพ เมือ่หมีแพนด้าผู้อุย้อ้าย คดิใฝ่ฝัน
อยากเป็นสดุยอดจอมยทุธ์ แต่กลบัโดนดถูกูโดยสตัว์
อื่นๆ ถ้วนหน้า เว้นก็แต่ครูมวยมือฉกาจที่มองเห็น
ความตั้งใจจริงของหมีแพนด้าตัวเอก ฝึกฝนจนเขา
ก้าวเข้าสูย่ทุธภพสร้างชือ่ในฐานะกงัฟแูพนด้าได้ใน
ที่สุด

หนังแทนภาพเหล่าสัตว์ต่าง ๆ  แทนคนหลาย
ประเภทในสงัคม อาทิ หมแีพนด้าคอืคนรปูร่างอ้วน
ที่ต้องเผชิญการดูถูกต่าง ๆ นานา ในขณะที่เสือคือ
คนดรุ้าย พญาหงส์คอืตัวแทนความสวยงามสมบรูณ์ 
แต่ทัง้หมดนัน้กลบัต้องพ่ายแพ้แก่ความตัง้ใจของหมี
แพนด้าตัวเอก ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถ
เป็นเจ้ากงัฟไูด้แม้รปูร่างอ้วนเช่นนี ้สร้างแรงบนัดาล
ให้เราเลิกยึดติดรูปร่างภายนอก แล้วยอมรับความ
สามารถแท้จริงที่คน ๆ นั้นมากกว่า

Unbroken
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
กำากับโดย Angelina Jolie
นำาแสดงโดย Jack O’Connell, Miyavi

ความชิงชัง พยาบาท ทำาร้ายมนุษย์ให้ 
เป็นเครื่องจักรสังหารมานักต่อนัก แต่ไม่ใช่กับ 
หลุยส์ “ลูอี้” แซมเพอรินี (Jack O’Connell) 
ยอดคนแห่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ เขาเคยเป็น 
นักกรีฑาโอลิมปิกให้สหรัฐฯ จนเกิดสงครามฯ 
ลอูีก้ส็มคัรเข้าเป็นนกับนิทิง้ระเบดิ กระทัง่เครือ่ง
ถูกยิงตก ลูอี้ลอยคอในทะเล ๔๗ วันและตกเป็น
เชลยในค่ายกักกันหฤโหดของทหารญี่ปุ่นนาน
กว่า ๒ ปี ถูกทรมานทั้งกายและใจโดยผู้คุม 
เลือดเยน็ (Miyavi) ทีไ่ม่เคยรามือจากการทรมาน
ลูอี้เลยแม้สักวันเดียว

สิ่งที่ลูอ้ีกระทำาและกลายเป็นแรงบันดาล
ใจสำาคญัให้เหล่าอดตีทหารผ่านศกึทกุคนรวมทัง้ 
คนดู คือ การให้อภัยแม้กระทั่งคนท่ีจ้องจะเอา 
ชีวิตลูอ้ีมาตลอดอย่างผู ้คุมเลือดเย็น ลูอี้ยัง
สามารถให้อภัยได้ ซึ่งแสดงให้เห็นคุณค่าความ
เป็นมนุษย์อย่างถ่องแท้

The Lunchbox 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กำากับโดย Ritesh Batra
นำาแสดงโดย Irrfan Khan, Nimrat Kaur และ 
Nawazuddin Siddiqui

หนุ ่มพนักงานประจำาชาวอินเดีย (Irrfan 
Khan) ผู ้มีชีวิตโดดเดี่ยวไม่สุงสิงใครนัก ได้รับ 
กล่องข้าวอาหารกลางวนัผดิกล่อง แถมก้นกล่องยงั
มโีน้ตเขยีนไว้ด้วย เขาตดัสนิใจเขยีนโน้ตกลบั ทำาให้
ข้าวกล่องกลายเป็นสื่อกลางระหว่างชายหนุ่มกับ 
แม่บ้านสุดเหงา (Nimrat Kaur) ที่ทำาข้าวให้สามีผู้
เอาแต่ทำางานไม่สนใจเธอ ความสมัพนัธ์อนัประหลาด
แต่อบอุ่นใจระหว่างทั้งสองค่อย ๆ พัฒนา
ผ่านข้าวกล่องในแต่ละวัน 

หนังพูดถึงการให้โอกาสชีวิตให้
ได้รู้จักสิ่งใหม่ ๆ นอกเหนือไปจากสิ่ง
ทีคุ่น้เคย และมองเห็นคุณค่าและ
ความสวยงามของสิง่ธรรมดา
ที่อยู่รอบตัว



๑๑

Cinderella 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กำากับโดย Kenneth Branagh
นำาแสดงโดย Lily James, Cate Blanchett 
และ Richard Madden

จากเทพนิยายสุดคลาสสิก เล่าเรื่องของ
ซินเดอเรลล่า หญิงสาวผู้อาภัพ (Lily James) 
หลังพ่อเสียชีวิต เธอกลายเป็นคนใช้ในบ้านที่มี
แม่เลี้ยง (Cate Blanchett) กับพี่สาวต่างแม่
คอยรุมกลั่นแกล้งเธอ ทั้งทรัพย์สินที่พ่อทิ้งไว้ให้
กลายเป็นของแม่เลี้ยงทั้งหมด แต่แล้ววันหนึ่ง
เธอได้รบัพรจากนางฟ้า บนัดาลให้ได้ไปงานเล้ียง
ราตรี ในพระราชวงั เจ้าชาย (Richard Madden) 
ประทับใจตัวซินเดอเรลล่า หากเธอต้องรีบกลับ
บ้านก่อนเที่ยงคืน ทิ้งไว้เพียงรองเท้าแก้วให้ 
เจ้าชายต่างหน้า 

แม้จะนำาเรื่องที่ทุกคนรู ้กันดีมาทำาใหม่ 
หนังฉบับนี้เลือกตีความชีวิตซินเดอเรลล่าใหม่ 
เธอไม่ใช่สาวน้อยอาภัพท่ีเฝ้ารอพรจากนางฟ้า 
แต่กลับเป็นสาวหัวสมัยใหม่ท่ีเปี่ยมด้วยความ
เมตตาและกล้าหาญที่จะทำาความดีต่อผู้อื่น 

Creed
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กำากับโดย Ryan Coogler
นำาแสดงโดย Michael B. Jordan และ Sylvester 
Stallone

อดอนิส ครีด (Michael B. Jordan) ทายาท
อดีตแชมป์โลก อพอลโล ครีด ที่หลังพ่อเสียชีวิต 
คาเวท ีเขากเ็ก็บความฝันจะเป็นนกัมวยไว้ พยายาม
ทำางานออฟฟิศแต่แล้วเมื่อหัวใจเรียกร้อง เขาเลย 
ลาออกมาตามฝันเป็นนักมวยเหมือนพ่อ บากหน้า
ไปขอให้ร็อคกี้ (Sylvester Stallone) อดีตคู่ปรับ
ของพ่อเป็นครูมวยให้ เขาต้องเผชิญกับแรงกดดัน
เมื่อถูกจับตาว่ากำาลังเดินวัดรอยเท้าพ่อที่ยิ่งใหญ่ 
เสียจนยากจะมีใครทัดเทียม

นอกจากประเด็นความสัมพันธ์พ่อ-ลูกที่ตัว 
ลูกเองต้องเติบโตใต้ร่มเงาพ่อ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่
หลายคนเคยเผชิญ เพราะต้องแบกรับความกดดัน 
ถ้าทำาไม่ดีก็เส่ียงจะถูกลืม-ไร้ตัวตนไปด้วย อีก
ประเด็นที่หนังนำาเสนอคือประเด็นการหาตัวตน 
ระหว่างชีวิตจริงที่ต้องทำางานหาเงินกับความฝัน 
ลม ๆ ที่อาจไม่เป็นจริง เราจะเลือกทางไหน

Rain Man
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
กำากับโดย Barry Levinson
นำาแสดงโดย Dustin Hoffman และ Tom Cruise 

ชีวิตที่ไม่เคยต้องง้อใครของ ชาลีย์ (Tom Cruise) หนุ่มใจร้อน 
ฉลาดแกมโกง และเห็นแก่ตัว เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเม่ือพ่อเสียชีวิต 
จากทีคิ่ดว่ามรดกทัง้หมดจะตกเป็นของตน กลบัตกอยูใ่นมอืหมอประจำา
โรงพยาบาลทางจิต หมอบอกว่าชาลีย์มีพี่ชายเป็นออทิสติกอยู่ที่นี่ ชื่อ
เรย์มอนด์ (Dustin Hoffman) ชาลีย์ผู้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตนมีพี่ชาย 
แท้ ๆ ด้วยความโมโหและโลภมรดก ชาลีย์จึงลักพาตัวเรย์มอนด์ออก
มาจากโรงพยาบาลทางจิต เพื่อบีบให้หมอยอมเซ็นมรดกทั้งหมดให้แก่เขาแทนที่พี่ชาย

Rain Man เป็นตวัอย่างทีด่มีาก ๆ  ในการนำาเสนออาการออทสิตกิผ่านตวัละครเรย์มอนด์ ทำาให้
คนดเูข้าใจวธิธีรรมชาตขิองพวกเขา ยิง่หนงัเดนิหน้าไปด้วยความสมัพนัธ์ทีพ่ฒันาขึน้ระหว่างชาลีย์กับ
เรย์มอนด์ เรายิ่งเห็นการรับมือกับเรย์มอนด์ในแบบที่ถูกต้องมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำาให้ชาลีย์สามารถ
ปรบัตวัใช้ชวีติร่วมกับเรย์มอนด์ได้ ข้อคิดสำาคญัคอืเราต่างหากทีก่ำาหนดความ “เป็นปกติ” ขึน้มา เพือ่
แยกคนอื่น ๆ ออกไป ทั้งที่หากเข้าใจในธรรมชาติของกันและกัน เราก็มีหนทางอยู่ด้วยกันได้จริง

The Martian
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กำากับโดย Ridley Scott
นำาแสดงโดย Matt Damon และ Jessica Chastain 

มนุษย์อวกาศคนหนึ่ง (Matt Damon) 
ประสบอุบัติเหตุระหว่างกลับยาน ทุกคนคิดว่าเขา
เสียชีวิตแล้ว แต่กลับกลายเป็นว่าเขารอดชีวิตอยู่
เพียงลำาพงับนดาวองัคาร แต่หากรอความช่วยเหลอื
ต้องใช้เวลาเกิน ๒ ปีกว่ายานช่วยเหลือจะเดินทาง
ไปถึง เขาจึงต้องอาศัยทักษะและความรู ้ด ้าน
พชืพันธุวิ์ทยา เพือ่ทำาสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้คอืปลูกพืชผัก
บนดาวอังคาร เพื่อใช้ชีวิตอยู่รอดให้ได้บนดาวที่
ตายซากมานานหลายพันปีนี้

ถึงแม้ว่าการติดอยู่บนดาวไกลโพ้นอาจเป็น
ประสบการณ์ที่คนดูไม่เคยมี แต่หนังสามารถสร้าง
สถานการณ์ที่คนดูร่วมเอาใจช่วยได้อย่างดี โดย
ทำาให้คนดูได้เห็นหัวใจอันเปี่ยม
พลัง ไม่ส้ินหวัง ไม่ย่อท้อ ของ
ตัวเอกที่สู ้กับชะตากรรมอยู่ 
คนเดียวแทบจะตลอด
เรื่อง เป็นตัวอย่างท่ีดี
สำ าหรับคนที่ กำ า ลั ง
ท้อแท้ในชีวิต ที่สุด
แล้วปัญหาต่าง ๆ 
จะแก้ได้ก็ด้วยการ
พึ่งพาตัวเองก่อน
เป็นลำาดับแรก

The Intern
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กำากับโดย Nancy Meyers
นำาแสดงโดย Robert De Niro, Anne Hathaway 
และ Rene Russo

“ไม่มีใครแก่เกินเรียน” เป็นข้อคิดดี ๆ ที่หนัง
เร่ืองนี้ทำาให้เห็นจริง ผ่านตัวละครเบน (Robert De 
Niro) ชายวัย ๗๐ ปี ที่มาขอฝึกงานในบริษัทใหม ่
บริหารโดยซีอีโอรุ่นใหม่ จูนส์ (Anne Hathaway) 
ที่นี่เต็มไปด้วยคนทำางานหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ถึงแม้ว่าใน
ช่วงแรกเบนจะดูแปลกปลอมจากคนอื่นในที่ทำางาน 
แต่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเปิดรับความเห็น
ใหม่ ๆ เขาจึงกลายเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้
พนักงานทุก ๆ คน

หนังไม่ได้พยายามจะให้คนดูเห็นคุณค่าแก่ 
ผู ้สูงอายุเท่านั้น แต่ได้สร้างแรงบันดาลให้คนดูได ้
เห็นคุณค่าของคนในแต่ละรุ่น ผ่านการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ชีวิตของคนต่างรุ่น เพื่อเติมเต็มคุณค่า 
ในชีวิตเรา

ติดตามรายชื่ออีก ๒๕ เรื่อง รวมทั้งภาพยนตร์ไทยที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ ในจดหมายข่าว
ฉบับต่อไป



แนะน�หนังทึ่ง!
THE BIG BOSS  ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง

๑๒

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 คอืคนจีนรุ่นใหม่กทั็ง้งงและวงแตกกนัไปตาม ๆ  กนัสคิรับ ทีผ่งัโปรแกรม
หนังคลาสสิกฉายโรงหนังสกาลาในซีซันที่สอง ท่ามกลางรายชื่อหนังชั้นครู หนัง 
มหากาพย์ และผลงานที่ได้รับการยกย่องตลอดทั้งปี จู่ ๆ ก็ปรากฏชื่อหนัง ‘ไอ้หนุ่ม
ซนิตึง๊’ ซึง่สร้างความงนุงงให้กบัแฟน ๆ ผูเ้ฝ้ารอ ว่าไปกนัได้กบัเร่ืองอืน่ ๆ ในรอบปีได้ 
อย่างไร และทีส่ำาคญัคอืหนงัอยูใ่นโปรแกรมด้วยเวลาทีเ่รว็มากแบบไม่ต้องรอกันนาน

 ในทางกลับกัน ถ้าวัดตามเนื้อผ้าในตัวของผลงานกลับพบว่า หนังคัลต์ ๆ  
แบบนี้ต่างหากที่ต้องการเหตุและผลไม่น้อยไปกว่างานที่มีตรรกะในตัวอยู่แล้วอย่าง 
2001: A Space Odyssey ซึ่งจริง ๆ  แล้วอะไรแบบหนังคูบริก (Kubrik) คนดูพร้อม 
จะตั้งรับตั้งแต่ออกจากบ้าน ซึ่งอะไรแบบ ‘ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง’ คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับ
งานที่ผ่านการยอมรับในแง่ของศิลปะทางภาพยนตร์โดยสิ้นเชิง

 ยงัมสีิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอืความเป็นหนงัเซอร์ไพรส์ประจำารุน่นีก็้คือข้อสงสัย
จำาพวก หนังที่จะได้ดูกันนี้ฉายด้วยเสียงภาษาอะไร (ซึ่งมีทั้งประเภทพูดจีนกลาง, 
พากย์เสียงภาษาฝรั่งทับซึ่งทุกคนในเรื่องพูดกันนำ้าไหลไฟดับจนไม่ต้องสอบโทเฟล 
ก็ผ่าน) ทำาให้บางทีการรู้เพียงแค่หนังมาเป็นเวอร์ชั่นพูดภาษาอะไร อาจเป็นการ 
สปอยล์พอ ๆ  กับการล่วงรู้ตอนจบของเรื่อง (แต่ในทางกลับกัน ตอนจบแบบในหนัง
อย่าง ‘ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง’ คงเป็นอะไรที่ไม่ยากต่อการคาดเดา) ซึ่งกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้
คนดตู้องผ่านอะไรบ้าง เป็นต้นว่าหนังมาถ่ายจงัหวดัอะไร, เหมยีวเข่อซ่ิว (Nora Miao) 
นางเอกเจ้าประจำาในของบรซู ลอีอกฉากไหน, ออกเยอะหรอืเปล่า, แก๊งตวัประกอบ 
ลูกสมุนดาวร้าย มีคนไทยกี่คน, ใครบ้างที่ต่อมาเป็นดาราดัง ขณะที่ส่วนที่คนด ู
ตั้งความหวังก็คงเป็นเรื่องของความเป็นหนังเรื่องเดียวจริง ๆ ของทั้งฤดูกาลที่...

 การได้เห็นคุณมาริลิน บุนนาคมีชื่อขึ้นไตเติ้ลเปิดเรื่อง โดยมีคำาว่า Miss 
นำาหน้าเดียวแบบกับที่เราเคยมีธรรมเนียมการเรียกศิลปินต่างชาติ (โดยเฉพาะชาติ
ในเอเชียด้วยกัน) และที่สำาคัญคือโอกาสของการได้ดูได้ชมในรูปแบบที่ ‘สมบูรณ์’ 
กว่าคนดูรุ่นที่ (เกิด) ทันเมื่อคราวที่ฉายโคลีเซียม กรุงเกษม โอเดียน และอีกหนึ่ง 
โรงหนงัทีเ่ดมิคาดกนัว่าจะให้เป็นโรงหนงัชัน้หนึง่ย่านฝ่ังธนอย่าง ‘ธนบรุรีามา’  และ
สร้างกระแสจนถงึขนาดท่ีว่าช่ือหนงัจนีกำาลงัภายในต้องใช้คำานำาหน้าชือ่ว่า ‘ไอ้หนุม่’ 
แล้วต่อท้ายด้วยภาษาจีนสำาเนียงถ่ินอย่าง ‘ไอ้หนุ่มกวางตุ้ง’, ‘ไอ้หนุ่มแต้จิ๋ว’ ... 
ก่อนหน้าทีก่ระแสเกีย่วกบับรซู ลจีะสวงิกลบัมาอกีครัง้ ภายหลงัมรณกรรมเมือ่เดอืน
กรกฎาคม ๑๙๗๓ ว่าใครจะเป็นบรูซ ลีคนต่อไป เมื่อปรากฏชื่ออย่างบรูซ เหลียง, 
บรูซ ลี่, บรูซ ไหล และอีกไม่รู้กี่บรูซต่อกี่บรูซ จนกลายเป็นบรูซ โหล

 ขณะที่การตั้งชื่อไทย (แท้ ๆ ) ของ The Big Boss โดยใช้
คำาว่า ‘ซินต๊ึง’ กลับเป็นการต้ังที่คำานึงถึงแก่นและตัวละครของเร่ือง 
เท่า ๆ กับเป็นการสร้าง branding ในทางการตลาด  (ภาษาแต้จิ๋ว[๑] 
新  (ซิง/ซิน[๒], “ใหม่”) + 唐  (เต๊ิง/ต๊ึง[๓], “คนจีน”) ในท่ีนี้คือ จีน 
โพ้นทะเลซึ่งเข้ามาในฐานะคนเข้าเมืองรุ่นใหม่ และถ้าวกกลับไปหา 
ความหมายของทางภาษาอังกฤษอีกตลบ ‘ไอ้หนุ่ม ซิง-เติ้ง’ ที่ว่าก็จะมี
ความหมายเดียวกับคำาว่า the immigrants ซ่ึงหรูหราไฮโซจนเกือบ
เข้าไปเฉียดใกล้กับหนังที่ทำาในสวีเดน ผลงานของยาน โทรแอล (Jan 
Troell) เรือ่ง The Emigrants ซึง่บังเอญิสร้างและออกฉายในช่วงเวลา
ที่ไล่เลี่ยกันเสียอีก

 ขณะที่ดูก็เกิดความสงสัยเป็นครามครันว่าทำาไมหล่อเหว่ย 
(Lo Wei) ถงึต้องมาใช้โลเกชนัในไทยเท่า ๆ  กับทีถ้่าย้อนกลบัไปดปููมหลงั 
ตัวละครในเรื่องซึ่งอุดมไปด้วยชาวจีนโพ้นทะเลอพยพรุ่นใหม่ ๆ เกือบ
หมด (ดูได้จากวัย อายุอานามซึ่งกำาลังอยู่ในวัยใช้แรงงาน) คนหนุ่มสาว
เหล่านี้น่าจะลี้ภัยการเมือง (โดยประมาณการได้คร่าว ๆ ว่าชาวจีนที่
อพยพออกนอกประเทศเข้าสู่ย่านอุษาอาคเนย์จะประกอบไปด้วยคน
สามรุ่นหลัก ๆ คือ ๑. หนีอุทกภัยอันเนื่องมาจากแม่นำ้าเหลืองท่วมใน
ช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบ (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ห้า), ๒. รุ่นลี้ภัยคุกคาม
โดยพรรคคอมมิวนิสต์ และ ๓. รุ่นปฏิวัติทางวัฒนธรรมซึ่งเน้นการ 
กวาดล้างขนบความเชื่อโบราณ โดยเฉพาะการกราบไหว้บรรพบุรุษ (ที่

THE BIG BOSS - ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง
(唐山大兄, HK, Lo Wei)
เปิดฉายครั้งแรก: ๓ ตุลาคม ๒๕๑๔
เปิดฉายในกรุงเทพฯ : ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน, ๒๕๑๕, 
กรุงเกษม, โอเดียน, ธนบุรีรามา (เสียง ภ-จีนกลาง), 
เฉพาะโคลีเซียม (พากย์ไทย)

มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์



วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.
The Big Boss (๒๕๑๔ / ๑๑๐ นาที)  
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม

วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.
Rebel without a cause (๒๔๙๘ / ๑๑๑ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.
The Bridge on the River Kwai (๒๕๐๐ / ๑๖๑ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.
2001: A Space Odyssey (๒๕๑๑ / ๑๔๙ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๘ กันยายน

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
The Good the Bad and the Ugly (๒๕๐๙ / ๑๖๑ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.
Fiddler on the Roof (๒๕๑๔ / ๑๘๑ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน

วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.
The Ten Commandments (๒๔๙๙ / ๒๒๐ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน

ตารางฉายภาพยนตร์ 

บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

เร่ิมก่อตวัมาตัง้แต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๖ ถงึ ค.ศ. ๑๙๗๖ นบัจากการอสญักรรม
ของประธานเหมา) ซึ่งยุคสมัยที่ใกล้เคียงและตรงตามฉากหลังของเรื่อง 
คือปี ค.ศ. ๑๙๗๑ 

 ตวัละครทีแ่สดงโดยบรซู ล ีคอื เจิง้ชิงเฉ่าอัน ซึง่ขึน้ฝัง่ในไทย
ที่แวดล้อมไปด้วยคนอพยพรุ่นก่อนหน้า ขณะที่ยังมีเรื่องที่หนังมิได้เน้น
ก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเร่ืองของเครือญาติ (ทำาให้รู ้ว่าคนที่เห็นอยู่ใน 
บ้านพกั มใิช่เป็นแค่คนงาน ทว่านบัญาตไิด้ทัว่ถึงกนัหมด) กบัส่วนทีไ่ม่มี
ให้เห็นกันในหนัง ทว่าผ่านปากคำาบอกเล่า จนทำาให้รู้เพิ่มขึ้นมาอีกว่า
เครือญาติ สายตระกูลเซซัดกระจัดกระจายแยกย้ายไปเกือบทุกจุดบน
แผนทีโ่ลก (อเมรกิาคงไม่เท่าไร แต่ยงัมบีางคนทีย้่ายถิน่ไปอยูใ่นญีปุ่่นซึง่
น่าสนใจไม่น้อย) 

 แค่หนังยังไม่ทันเริ่ม.. ‘ไอ้หนุ่มซิง-เต้ิง’ ก็อาจพบเรื่องของ
สายเลือด เครือญาติที่แตกกระสานซ่านเซ็นไปกันคนละทิศละทาง 
ขณะที่การได้ใช้ชีวิตร่วมกับ ‘ญาติห่าง ๆ’ บน (หนึ่ง) ในดินแดน 
โพ้นทะเลอย่างไทยก็เคยเดินนโยบายสกัดกั้นชาวจีนอันเนื่องจากความ 
หวาดระแวงพรรคคอมมิวนิสต์และลัทธิเหมามาหมาด ๆ ขณะที่คน 
(ญาติ ๆ) ท่ีชิงเฉ่าอานได้รู้จักแค่วันแรกบนแผ่นดินไทยก็ได้ผันตัวเอง
กลายเป็นคนจีน (อพยพ) รุ่นเก่าไปทันที 

 หล่อเหว่ย เล่าเรื่องของคนพลัดถิ่นต่างรุ่นที่เดินทางเข้ามา 
หาทีพ่ึ่ง เอาชวีติรอด แสวงโชค และตัง้รกรากยงัต่างแดน (ซึง่จะมใีห้เหน็
ต่อในผลงานเร่ืองถัด ๆ ไปของบรูซ ลี อย่าง Enter the Dragon- 
อเมริกา, The Way of the Dragon-อิตาลี) ลำาดับขั้นถัดมาก็คือการ
สร้างฐานอำานาจในหมูเ่พ่ือนร่วมชาตเิดยีวกนั และยิง่มคีนรุน่หลงั ๆ  เข้า
มาเพิ่ม ก็จะยิ่งมีส่วนสร้างเสริมและเพิ่มพูนฐานกำาลัง โดยเฉพาะในที่ที่
มีคนรุ่นที่ใหม่ (กว่า) อย่างเฉ่าอัน ซึ่งเข้ามาตามลำาพังเพียง ‘คนเดียว’ 
โดด ๆ

 คนรุ่นหนุม่สาวทีเ่ข้ามาขายแรงงานในโรงงานนำา้แข็ง ‘วัน่ลี’่ 
อาจเป็นคนรุ่นใหม่ มาทีหลังก็จริงอยู่ แต่สิ่งที่ติดตัวเข้ามาอาจยังคงมี
เรื่องของความหวังที่จะฟื้นฟูขนบเก่าที่โดนสกัดกั้นและแทรกแซงโดย
ลัทธิทางการเมือง โดยมุ่งหวังที่จะรื้อฟื้นให้กลับคืนมาอีกบนดินแดนที่
เลือกสรรแล้วว่าน่าจะมีชีวิตที่ร ่มเย็นกับเขาบ้าง (โดยมีพ่อกับลูก 
ครอบครวันายห้างโรงงานนำา้แข็งคือรุน่ท่ีสร้างความมัน่คงได้สำาเรจ็ก่อน
เป็นรุ่นแรก) มีการวางโครงข่ายเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นลงและยิ่งมีคนใหม่ ๆ 
มาเพิ่ม คนรุ่นที่อยู่มาก่อนก็จะยิ่งมีความมั่นคงในเสถียรภาพโดยเฉพาะ
ในแง่ของอำานาจและการเงิน... ‘บิ๊ก บอสส์’ ตามนั้น 

 การเซ็ตให้ฉากเหตุการณ์ไปเกิดขึ้นในต่างจังหวัดแทนที่ 
จะให้เป็นเขตพระนครอาจเป็นการง่ายกว่า ถ้าจะสังเกตในแง่ของการ
เป็นจุดเริ่มต้นของโครงข่ายชาวจีนโพ้นทะเล และตัวแปรสำาคัญที่จะ
ทำาให้คน ๆ หนึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนก็คือการมอบอำานาจไว้ให้อยู่ 
ในมือ ตัวที่น่าสนใจคือหัวหน้าคนงานที่โดนปลด เนื่องจากเป็นอุบายที่ 
นายห้างต้องการสร้างความแตกแยก (กับพี่น้องคนงานด้วยกัน) ควบคู่
ไปกบัการให้สินบนปิดปากด้วยเซก็ซ์แก่เฉ่าอานซึง่พิสจูน์แล้วว่าได้ผลจริง

 สุดท้ายสิ่งที่พบเห็นได้ใน ‘ไอ้หนุ่มซิง-เติ้ง’ จึงมีเรื่องของการ
อยู่รอดของชาติพันธุ์บนแผ่นดินใหม่ที่ทำาให้มีทั้งเรื่องของการฆาตกรรม 
(ที่จะเข้ามามีส่วนบั่นทอนและตัดตอนทางสายเลือด) และเป็นเหตุให ้
พี่น้องร่วมชาติถูกคุกคามอีกระลอก ควบคู ่ไปกับการให้โอกาสตัดสินใจ
เลือกระหว่างการมีเซ็กซ์กับสาวไทย (รับบทโดย Miss Marilin) ที ่
นายห้างจางเซ่ียนเหม่ยจัดหามาเพื่อปิดปากเฉ่าอานโดยเฉพาะกับการ
เลือกหญิงสาวจากบ้านเกิดเดียวกันอย่างจ้าว เหม่ย (Maria Yi) 
มาเป็นคู่ ว่าแบบไหนคือรูปแบบที่น่าพึงประสงค์กว่าต่อการใช้ชีวิตบน
แผ่นดินใหม่ ซึ่งในเรื่องก็มีการให้คนหนึ่งตาย และให้อีกคนหนึ่งรอด

 แต่สุดท้ายคนที่ถูกตัดตอนเสียเองกลายเป็นเฉ่าอาน แต่ไม่
ต้องวติกครบั เพราะเรือ่งราวของเฉ่าอานบนแผ่นดนิไทยยงัคงมตีอ่ เมื่อ

หล่อ เหว่ยได้ย้อนกลับมาทำา The Big Boss ภาคสอง ด้วยชื่อไทยที่ทิ้งตัวต้นตำารับ
ไปโดยไม่เหลอืร่องรอยของความเป็น ‘ไอ้หนุม่ซงิ-เติง้’ คือ ‘เพชฌฆาตทอง’ (ค.ศ.๑๙๗๖- 
แต่กว่าจะได้ฉายในไทยก็มกราคม ๒๕๒๑ เพียงเจ็ดวันที่แกรนด์และพาราเมาท์)

 The Big Boss Part 2 เล่าเรื่องของญาติห่าง ๆ (อีกแล้ว) จากแผ่นดิน
จีน (หลอลี่) ที่เดินทางเข้ามารับตัวเฉ่าอานที่กำาลังจะได้รับการปล่อยตัว ซึ่งหนังทำา
ไว้หลังจากบรูซ ลีได้จากไปแล้ว และคนที่มารับบทเฉ่าอานในเรื่องนี้ก็ไม่มีเค้าของ 
บรูซ ลีหลงเหลือให้เห็นเลย นอกจากให้ความรู้สึกร่วงโรยซึ่งบังเอิญสมจริงมากกับ
การถูกจองจำาเป็นเวลานาน (อย่างน้อย ๆ  กห้็าปี) บนแผ่นดนิไทย ขณะทีบ่ทหัวหน้า
ดาวร้ายในเรือ่งนี ้ หล่อเหว่ย เลือกสาวไทยคือคุณวาสนา ชลากร โดยม ี
อาเอ๊ด (กรุง ศรีวิไล) เป็น สมุนมือขวาที่สุดท้ายก็ถูกส่งไปให้
กำาจัดหลอลี่ในตอนจบ
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 หลังจากที่หอภาพยนตร์ได้นำาหนังเงียบเก่าแก่ของโลกมาจัดฉาย
ประกอบการบรรเลงดนตรีสดตามธรรมเนียมในอดีตเพื่อให้ผู ้ชมชาวไทย 
รุ่นใหม่ได้ชื่นชมและเรียนรู้กันในเทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา  ในเทศกาลฯ ครั้งที่ ๔  ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน
นี้ นอกจากดนตรีและภาพยนตร์เงียบชั้นดีที่จะมีมาเหมือนเช่นทุกครั้ง ท่าน
ยงัจะได้พบกบัตำานานอกีบทหนึง่ในประวัตศิาสตร์ภาพยนตร์เงียบ นัน่คอื เบนชิ 
(Benshi) หรือผู้บรรยายเรื่องประกอบการฉายหนังเงียบตามธรรมเนียมของ
ญี่ปุ่น ที่มีสีสันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่ไม่อาจหาได้จากที่ใด
ในโลก

ต�ำนำนแห่งเบนชิ

 ย้อนกลบัไปในต้นคริสต์ศตวรรษที ่๑๙ ทีป่ระเทศญีปุ่น่ได้มีมหรสพ
ประเภทหนึ่งชื่อว่า Utsushi-e ซึ่งเกิดจากการผสมผสานการฉายภาพนิ่งจาก
ตะเกียงวิเศษ (Magic Lantern) ของตะวันตก เข้ากับศิลปะการแสดงดั้งเดิม
แบบญี่ปุ่น โดยจะมีผู้ที่คอยทำาหน้าที่บรรยายเรื่องและมีการบรรเลงดนตรีสด
ประกอบการฉายภาพ 

 มหรสพ Utsushi-e ได้เป็นท่ีนิยมและแพร่หลายในญี่ปุ่นอยู่นาน 
จนกระทั่งถึงปลายศตวรรษ เมื่อประดิษฐกรรมภาพยนตร์แบบถำ้ามองที่เรียก
ว่า คิเนโตสโคป ของโทมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้เข้ามา
ถงึใน ค.ศ. ๑๘๙๖ และตามมาด้วย ซเีนมาโตกราฟ ภาพยนตร์แบบฉายขึน้จอ
ของพี่น้องลูมิแอร์แห่งฝรั่งเศสในปีถัดมา มหรสพการฉายภาพแบบใหม่ที่
เคลื่อนไหวได้นี้ ทำาให้ Utsushi-e เริ่มเสื่อมความนิยมลง และธรรมเนียมการ
มีผู้บรรยายเร่ืองและแสดงดนตรีสดประกอบนั้นก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การฉายภาพยนตร์แทน

 ในช่วงแรก เมือ่ภาพยนตร์ยงัคงมขีนาดสัน้ และเป็นการบนัทกึภาพ
แบบเบ็ดเตล็ดทั่วไป ผู้บรรยายเรื่อง หรือ เบนชิ ได้ทำาหน้าที่เพียงแค่แนะนำา

ให้ผูช้มได้รูจ้กักบัสิง่ทีป่รากฏบนจอ หรอืเล่นกบัความมหศัจรรย์ของภาพยนตร์ 
อย่างเช่นการกล่าวแก่ผูช้มเมือ่มภีาพคลืน่ซัดเข้าชายฝ่ังว่า “ระวงัท่านจะเปียก 
หากนัง่ใกล้จอมากเกินไป” เพ่ือเรยีกเสียงหวัเราะ เป็นต้น ต่อมา เมือ่ภาพยนตร์
เริ่มมีขนาดยาวและมีเรื่องราวมากขึ้น เบนชิจึงได้กลายเป็นผู้เล่าเรื่อง หรือ
อธิบายบทบาทของตัวละครให้ผู้ชมเข้าใจ รวมไปถึงตีความภาพยนตร์ผ่าน 
มุมมองของตนด้วยลีลาและนำ้าเสียงที่ดึงดูดให้เพลิดเพลิน นอกจากนี้ ในช่วง
ที่เกิดสงครามญี่ปุ่นรบกับรัสเซียช่วงระหว่าง ค.ศ. ๑๙๐๔-๑๙๐๕ และมีการ
สร้างภาพยนตร์เกีย่วกบัสงครามนีจ้ดัฉายอย่างแพร่หลาย เบนชยิงัได้ทำาหน้าที่
ปลุกเร้าความรู้สึกรักชาติให้แก่ชาวญี่ปุ่นระหว่างชมภาพยนตร์ด้วย

 เมื่อภาพยนตร์แผ่ขยายไปทั่วญี่ปุ่น โรงภาพยนตร์ต่างต้องจัดให้มี
พื้นที่สำาหรับเบนชิคอยยืนบรรยายเรื่อง พวกเขาเหล่านี้กลายเป็น “พระเอก
ข้างจอ” ทีผู่ช้มให้ความสำาคญัเสยียิง่กว่าดาราหรอืตวัภาพยนตร์ (เกือบทัง้หมด
ของเบนชิล้วนเป็นผู้ชาย) โดยในระยะแรก หากเป็นหนังต่างประเทศ เบนชิ
จะทำาหน้าที่บรรยายเดี่ยว แต่ถ้าเป็นหนังญี่ปุ่นจะมีเบนชิประมาณ ๔-๖ คน 
คอยให้เสียงตามลักษณะที่แตกต่างของตัวละคร ก่อนที่จะคงเหลือแต่เบนชิ
แบบเดี่ยวในเวลาต่อมา สถานะที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมการ
ฉายหนังเงียบของญี่ปุ่นนี้ ได้ส่งผลให้เบนชิมีอิทธิพลอย่างมากจนสามารถ
กำาหนดความดงั-เบาของเสยีงดนตรทีีบ่รรเลงประกอบ กำาหนดจงัหวะการหมุน
ฟิล์มฉายให้ช้าหรือเร็วตามที่ต้องการ หรือตัดตัวอักษรบรรยาย (Intertitles) 
ทีผู้่สร้างภาพยนตร์ใส่มาเพ่ืออธบิายเรือ่งออกไปได้ รวมไปถงึตัดต่อภาพยนตร์
ใหม่เพือ่ความสะดวกในการเล่าเรือ่ง เช่น ภาพยนตร์เงยีบมหากาพย์ของอเมรกัิน 
เรื่อง Interlorence ซ่ึงเล่าเรื่องราวสลับไปมาระหว่างเหตุการณ์สำาคัญของ
โลกในสี่ยุคสมัย เมื่อออกฉายที่ญี่ปุ่น ใน ค.ศ. ๑๙๑๙ นั้น เบนชิชื่อดังคนหนึ่ง
ได้ตัดต่อภาพยนตร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เล่าเรื่องแบบเรียงตามลำาดับเวลา

ความสำาเรจ็ของเบนชไิด้ทำาให้แผ่นบนัทกึเสยีงเบนชแิละรายการวทิยทุี่
ออกอากาศเสียงเบนชิได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และก่อให้เกิดโรงเรียน
ผลิตเบนชิข้ึนมากมายในญี่ปุ่น รวมทั้งมีการจัดอันดับเบนชิกันอย่างจริงจัง 

เปิดต�ำนำน “เบนชิ” 
ในเทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๔

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู
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แต่ท่ามกลางความนิยมชมชอบอย่างมหาศาลนี้  ในอีกด้านหนึ่ง กลับมีการต่อต้านเบนชิโดยนักวิจารณ์และ 
ผูส้ร้างภาพยนตร์ญีปุ่น่หวัก้าวหน้าท่ีรวมกลุม่กนัในช่ือว่า “Pure Film Movement” ซึง่เกิดข้ึนประมาณปี ค.ศ. 
๑๙๑๕-๑๙๒๕ ด้วยเหน็ว่าเบนชมิส่ีวนสำาคญัให้ศลิปะการสร้างภาพยนตร์ของญีปุ่่นไม่พฒันา โดยเฉพาะเทคนคิ
การเล่าเรื่องด้วยภาพที่ผู้กำากับส่วนใหญ่ต่างละเลย เพราะคิดว่าลำาพังแค่เบนชินั้นก็สามารถทำาให้ผู้ชมเข้าใจ
เรื่องราวได้อยู่แล้ว

 แต่ข้อเรียกร้องเรื่องการพัฒนาเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพของ Pure Film Movement นี้ก็ 
ไม่สามารถทำาให้เบนชิเสื่อมความนิยมลงไปได้แต่อย่างใด สิ่งที่ทำาให้เบนชิต้องเดินทางมาถึงจุดจบอย่างแท้จริง
กลับกลายเป็นเทคนิคอย่างใหม่ของโลกภาพยนตร์ นั่นคือการบันทึกเสียงลงบนฟิล์ม เมื่อหนังเริ่มมีเสียงใน 
ตัวเองอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๒๗ ด้วยภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง The Jazz Singer วงการ
ภาพยนตร์เงียบทั่วโลกก็ถึงคราวสั่นคลอน ในช่วงเวลานั้นที่ญี่ปุ่นยังมีเบนชิอยู่มากถึงประมาณ ๖,๐๐๐ คน ซึ่ง
มีจำานวนมากกว่านักแสดงชายหญิงรวมกับผู้กำากับภาพยนตร์ญี่ปุ่นอยู่หลายเท่า เมื่อหนังเสียงเริ่มมีบทบาทใน
ญี่ปุ่นในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๓๐ เบนชิจำานวนหลายพันนี้ต่างต้องค่อย ๆ พากันตกงาน อย่างไรก็ตาม 
ความนิยมของเบนชิก็ยังคงตกค้างอยู่อีกนานหลายปี เมื่อยังมีผู้สร้างหนังเสียงโดยการบันทึกเสียงของเบนชิมา
จนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

เบนชิในเมืองไทย

 ญีปุ่น่ถอืเป็นชาติแรก ๆ  ทีน่ำาภาพยนตร์เข้ามาฉายในเมอืงไทย และ
มบีทบาทสำาคญัจนช่วงหนึง่คนไทยในอดตีต่างรูจ้กัภาพยนตร์ในนามว่า “หนงั
ญี่ปุ่น” โดยชาวญี่ปุ่นรายแรกที่นำาหนังเข้ามาในเมืองไทยนั้นมีชื่อว่า โทะโมะ- 
โยะริ หรือ ท. วะตะนะเบะ ซึ่งเข้ามาตั้งกระโจมจัดฉายบริเวณเวิ้งนาครเกษม
ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗  โดยมีหลักฐานจากคำาบอกเล่าของทางญี่ปุ่น 
ว่า ท. วะตะนะเบะ ได้ว่าจ้างคนญีปุ่น่ตดิตามมาเพือ่เป็นช่างภาพและทำาหน้าที่
เป็นเบนชิในการจัดฉายคร้ังนี้ด้วย รวมทั้งในประกาศแจ้งความของหนังสือ- 
พิมพ์ไทย ก็พบว่าเขาได้ประกาศหาล่ามชาวสยามที่พูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่ง
สนันษิฐานว่าอาจต้องการให้มาช่วยแปลความจากเบนชทิีติ่ดตามมาจากญีปุ่น่

 แต่เมื่อ ท. วะตะนะเบะ ได้ตั้งโรงหนังญี่ปุ่นขึ้นที่เวิ้งนาครเกษมใน
ปีต่อมา ซึ่งกลายเป็นโรงหนังถาวรโรงแรกของสยาม กลับไม่พบหลักฐาน
ชัดเจนว่าโรงหนังญี่ปุ ่นแห่งนี้มีเบนชิคอยหน้าที่บรรยายเรื่องด้วยหรือไม ่
กว่าที่เบนชิในเมืองไทยจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนนั้นก็ล่วงเลยมาถึง พ.ศ. 
๒๔๗๑ เมื่อ ต่วน ยาวะประภาษ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทภาพยนตร์พัฒนากร 
ซึ่งเคยไปเผชิญโชคที่ญี่ปุ่น ได้เสนอให้มีเบนชิคอยทำาหน้าที่บรรยายหนังเงียบ

ในโรงภาพยนตร์ในเครือของบริษัท เพื่อแข่งกับหนังเสียงที่เพิ่งเริ่ม
เข้ามาในสยามเวลานั้น ก่อนหน้านี้
หลายปี นายต่วนเคยเสนอความคิดนี้
มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่สำาเร็จ จนเมื่อ 
ข้อเสนอครั้งที่สองนี้มีข้ึนในช่วงระสำ่า- 

ระส่ายของวงการหนังเงียบ ผู้บริหารของบริษัท
จึงยอมรับโดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องมาทำาหน้าท่ี 

เบนชิด้วยตนเอง
ธรรมเนยีมของเบนชแิบบไทยของนายต่วนและคณะ 

คือการสวมชุดราชปะแตน และยืนถือโทรโข่งคอยบรรยาย
หนังเงียบอยู่ข้างจอ พวกเขาเริ่มต้นเรื่องแรกด้วยหนังเงียบ
อเมริกันเรื่อง ค่าแห่งความรัก (His Lady) เมื่อปลายเดือน
สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ต่อมา สนิ สบุีญเรอืง เพ่ือนร่วมบรษิทั
ผูม้นีามปากกาในการเขยีนคอลัมน์ภาพยนตร์ว่า “ทดิเขียว” 
ได้เข้ามาร่วมรบัหน้าทีน่ีด้้วย และกลายเป็นเบนชแิบบไทยที่
มีฝีปากที่ถูกอกถูกใจผู ้ชมมากที่สุด ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ 
ทดิเขียวได้นำาวธิกีารพากย์โขนมาใช้ในการบรรยายหนงัเงยีบ
อินเดียเรื่อง Chandrasena หรือ รามเกียรติ์ ตอน ศึก 
ไมยราพ กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้คำาว่าพากย์เข้ามาอยู่ใน
วงการภาพยนตร์เป็นครั้งแรก และปีต่อมา เขาก็ได้เป็น 

ผู้ให้เสียงเจรจาในหนังเสียง
ต่างประเทศเป็นเรื่องแรก 
การเร่ิมต้น “พากย์” หนัง
เสียงของทิดเขียวในครั้งนี้ 
ทำาให้เขากลายเป็นบิดาแห่ง
การพากย์หนังของไทย และ
เป็นจุดสิ้นสุดของเบนชิใน
เมืองไทยไปโดยปริยาย

 ปัจจุบัน แม้ยุคทองของเบนชิและวงการหนังเงียบจะผ่านพ้นไป
นานกว่าหลายสิบปีแล้ว แต่ในประเทศต้นตำารับอย่างญี่ปุ่นก็ยังคงมีผู้สนใจ
ศึกษาและสืบทอดวิชาเบนชิในฐานะเป็นศิลปะสำาคัญของชาติ รวมทั้งมีเบนชิ
รุ่นใหม่ทั้งชายหญิงเดินทางไปแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จัก
ตามเทศกาลภาพยนตร์เงียบหรือกิจกรรมฉายภาพยนตร์ต่าง ๆ ทั่วโลก และ
ในเทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
ถือเป็นปีแห่งการครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย เชิญ
อิชิโระ คะตะโอะกะ (Ichiro Kataoka) เบนชิร่วมสมัยที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่ง
ของญีปุ่น่ ผูผ่้านการแสดงมาแล้วในหลายประเทศ มาทำาหน้าทีเ่ป็นผูบ้รรยาย
หนังเงียบแบบญี่ปุ่นให้ผู้ชมรุ่นใหม่ได้รู้จักเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

 ขอเชญิมาร่วมสมัผสักบัลลีาและวาทศลิป์แห่งเบนช ิหนึง่ในศลิปะ
สำาคัญของยุคหนังเงียบ ที่จะกล่อมให้ท่านตกอยู่ในมนต์สะกดจนกลายเป็น
ความประทับใจไม่รู้ลืม ในเทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๔ 
วันที่ ๘-๑๔ มิถุนายนนี้ ที่โรงภาพยนตร์ลิโดและสกาลา ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ 

 

อ่ำนข้อมูลเกี่ยวกับเบนชิเพิ่มเติมได้ที่

- บทความเรื่อง “Researching Benshi Performance and Musical 
Accompaniment: The Complex Circumstances of Silent Film 
Screenings in Japan” โดย Yoriaki Sazaki จากวารสาร Journal of Film 
Preservation ฉบบัเดอืนตลุาคม ๒๕๕๘ (มีให้บริการในห้องสมดุฯ เชดิ ทรงศรี 
ของหอภาพยนตร์)

-  บทความเรื่อง “A Brief History of Benshi (Silent Film Narrators)”  โดย 
Jeffrey Dym ใน http://aboutjapan.japansociety.org/a_brief_ 
history_of_benshi

 



๑๖

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 เสยีงป่าวประกาศของ นายอองตวน ลมูแิอร์ เชญิชวนให้ชาวปารีเซยีง 
มาชมประดิษฐกรรมใหม่ล่าสุดที่ถูกสร้างและพัฒนาโดย ออกุสต์ และ หลุยส์ 
ลูมิแอร์ ลูกชายของเขา สิ่งประดิษฐ์นี้มีชื่อว่า ซีเนมาโตกราฟ (Cinéma- 
tographe) เป็นทัง้กล้องถ่ายหนงัและหนำาซำา้ยงัเป็นเครือ่งฉายภาพเคลือ่นไหว
ได้ด้วย หนังได้ฉายออกสู่สายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรก ณ ใต้ถุนร้านกาแฟ 
กรองด์ คาเฟ่ ภายในโรงแรมสคริบบ์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่สร้างความมหัศจรรย์ใจ
แก่ผูช้มเป็นอย่างมาก ซึง่ต่อมาชาวโลกได้พร้อมใจยกย่องให้วันนีเ้ป็น “วนักำาเนดิ 
ภาพยนตร์” หลังจากนั้นชื่อเสียงของบริษัทลูมิแอร์โด่งดังเป็นพลุแตก มีการ 
เดินสายออกถ่ายทำาและจัดฉายภาพยนตร์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทุกมุมโลก ไม่ว่า
จะเป็นนิวยอร์ก ลอนดอน ญี่ปุ่น บอมเบย์ ฯลฯ

 สองปีต่อมาภาพยนตร์ก็ได้เดินทางข้ามนำ้าข้ามทะเลสู่ประเทศไทย 
โดยชาวฝรั่งไม่ทราบสัญชาติชื่อว่า นาย เอส. จี. มาร์คอฟสกี ได้ลงประกาศ 
แจ้งความบนหน้าหนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์ ฉบับวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๔๔๐ ว่า 

 “ขอแจ้งความให้ท่านทั้งหลายทราบทั่วกันว่า การละเล่นซึ่งเรียก 
กันว่า ซีเนมาโตแครฟ คือรูปที่สามารถกระดิกแลทำาท่าต่าง ๆ  ได้โดยคำาขอของ 
ราษฎรจะเล่น ๓ คืนติด ๆ กันคือคืนวันพฤหัศบดี วันศุกร์ แลวันเสาร์ ตรงกับ
วันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ เดือนมิถุนายน ที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ จะมีวงแตร
เป่าด้วย ปรอแฟศเซอร หมอรีศ ผู้ชำานาญในการเล่นนี้ในทวีปตะวันตก ประตู 
โรงจะเปิดเวลา ๒ ทุ่ม ตรงกับ ๘ โมงฝรั่ง ราคาห้องหนึ่งที่มีเก้าอี้หลายตัว 
(บอกซ์) ราคา ๑๐ บาท ชั้นที่หนึ่งราคา ๓ บาท ชั้นที่สอง ราคา ๒ บาท ชั้นที่
สาม ราคา ๑ บาท ชั้นที่ ๔ คือที่นั่งวงเวียน ๒ สลึง เด็กที่อายุศม์ตำ่ากว่า ๑๐ 
ขวบ จะเรียกเอาแต่ครึ่งเดียว”

 ช่วงเวลา ๓ วันแห่งการฉายภาพยนตร์ที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ 
ซึง่ตัง้อยูห่ลงัโรงหวย รมิประตสูามยอดคราวนัน้ ทำาให้ผูช้มชาวกรงุเทพฯ จำานวน

แรกเกิดภำพยนตร์ในสยำม

... ท่านชาย แล ท่านหญิง เลดี แอน เยนเติลแมน !

ก้าวเข้ามา เพือ่ดกูารแสดงอันน่าพศิวงของพีน้่องลมูแิอร์

... เปิดตัวมโหฬาร ไม่เคยเห็นกันมาก่อนในโลกนี้ ...

ภาพถ่ายที่เคลื่อนไหวได้อย่างใหม่ ...

การแสดงอย่างมหัศจรรย์จริง ๆ

.... ค่าดูหนึ่งแฟรง ....

วันก�ำเนิดภำพยนตร์ในสยำม
ปิยะธิดา พรพิชญพงศ์

ประตูสำมยอด



๑๗

 ในช่วงเวลาทีภ่าพยนตร์กำาลงัเป็นมหรสพทีค่นนยิมอย่างมากนัน้ 
ได้มีคนไทยริเริ่มถ่ายทำาหนังของตัวเองบ้างแล้วเหมือนกัน เช่น พระเจ้า- 
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ 
และ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน เป็นต้น 
แต่เป็นเพียงการถ่ายทำาในลักษณะของหนังสมัครเล่น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
๒๔๖๕ กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธินได้จัดตั้ง “กองภาพยนตร์เผยแผ่
ข่าว” ขึน้ในกรมรถไฟหลวงทีพ่ระองค์เป็นผูบ้ญัชาการ เพ่ือใช้เป็นศนูย์การ
ผลิตและเผยแพร่หนังข่าว พระราชกรณียกิจ พระราชพิธีต่าง ๆ ของชาติ 
และในปลายปีเดียวกัน ก็มีคณะของนายเฮนรี แม็คเร ผู้สร้างภาพยนตร์
จากฮอลลวีดู เดนิทางเข้ามาถ่ายทำาหนงัในเมอืงไทยชือ่เรือ่ง นางสาวสวุรรณ 
เมือ่ผนวกรวมเหตกุารณ์ทัง้สองนีเ้ข้าด้วยกนั จงึเปรยีบดัง่รากฐานสำาคญัใน
การสร้างภาพยนตร์ของคนไทย ทำาให้อีก ๕ ปีต่อมา ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ 
คนไทยได้สร้าง “หนังไทย” เรื่องแรกสำาเร็จ ชื่อเรื่อง โชคสองชั้น โดยมี
กำาลังสำาคัญจากกรมรถไฟหลวง คือ หลวงกลการเจนจิต รับหน้าท่ีเป็น 
ผู้ถ่ายภาพยนตร์ และ ขุนอนุรักษ์รัถการ รับหน้าที่เป็นผู้กำากับภาพยนตร์ 

๑๒๐ ปีภำพยนตร์ในสยำม

 นับจากวันแรกฉายจนถึงวันนี้ ภาพยนตร์ยังมีมนต์สะกดดึงดูด 
ผูช้มอยูไ่ม่เสือ่มคลาย วงการภาพยนตร์เตบิโตและพฒันาจนเป็นอตุสาหกรรม 
ทีม่มีาตรฐานระดบัโลก หนงัไทยออกเดนิสายไปคว้ารางวลัจากต่างประเทศ
มากมาย โรงหนังปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นโรงมัลติเพล็กซ์ทันสมัย ฟิล์มถูก
แทนที่ด้วยดิจิทัล ฯลฯ แน่นอนว่ากว่าที่วงการภาพยนตร์จะหยัดยืนมาถึง
ทุกวันนี้ได้ ต้องเต็มไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อยที่สำาคัญและน่าสนใจ
มากมายซึ่งไม่อาจบรรยายได้หมดในพื้นที่จดหมายข่าวฉบับนี้ 

 ดงันัน้ เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองวาระครบรอบ “๑๒๐ ปี วนักำาเนดิ
ภาพยนตร์ในสยาม” ซึ่งจะครบรอบในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดนิทรรศการพิเศษที่จะพาทุกท่าน 
ย้อนเวลาไปยังจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ผ่านบริบทของ 
เหตุการณ์สำาคัญน้อยใหญ่เรื่อยไปจนถึงช่วงเวลาที่คนไทยสร้าง “หนังไทย 
แท้” เรือ่งแรกจนสำาเรจ็ อนัถอืเป็นจดุเริม่ของอตุสาหกรรมผลติภาพยนตร์
ของประเทศซึ่งจะครบรอบ ๙๐ ปีในปีนี้เช่นกัน จะเต็มไปด้วยความวิจิตร
ตระการตาและน่าสนใจเพียงใด ขอเชิญทุกท่านมาชมด้วยตาตนเอง ณ 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปลายเดอืนมถินุายนนี ้ตดิตามรายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่  www.fapot.org หรือ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

มากต่างตื่นตะลึงตกอยู่ในภวังค์ของภาพเคลื่อนไหวบนจอผืนผ้าสีขาว
ราวกบัต้องมนต์ไม่ต่างไปจากชาตอิืน่ ๆ  และเนือ่งจากยงัไม่ปรากฏหลกัฐาน
ว่ามีการฉายภาพยนตร์เก็บสตางค์ค่าดูมาก่อนหน้าน้ี จึงกล่าวได้ว่าวันที ่
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็น “วันกำาเนิดภาพยนตร์ในสยาม” อย่าง
เป็นทางการ

ภำพยนตร์ในสยำมยุคเริ่มแรก

 ภาพยนตร์ในช่วงบุกเบิกนั้นยังไม่มีเร่ืองราวเหมือนปัจจุบัน 
ภาพเป็นสีขาว-ดำา ไม่มีเสียง ถ่ายทำาด้วยฟิล์มขนาด ๓๕ มม. ม้วนสั้น ๆ  ซึ่ง
กินเวลาฉายตกม้วนละประมาณ ๑ นาที อีกทั้งยังไม่ได้ฉายแต่หนัง 
อย่างเดยีว มกัจะมีการแสดงเบด็เตล็ดคัน่รายการอยูด้่วย เช่น ตลก ขบัร้อง 
หรือมายากล ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาให้หนังมีความยาวข้ึน มีเรื่องราว 
มากขึ้น มีหลายตอนต่อ ๆ กันกลายเป็นหนังซีเรียล และด้วยความที่เป็น
หนังเงียบ เวลาฉายก็จะบรรเลงดนตรีคลอไปด้วยเพื่อช่วยเร้าอารมณ ์
ผู้ชมให้คึกคัก สนุกสนาน ช่วงหลังจึงคล่ีคลายกลายเป็นเล่นดนตรีเพื่อ 
สร้างบรรยากาศ มีการทำาเสียงประกอบต่าง ๆ รวมไปถึงสร้างอารมณ ์ให้ 
สอดคล้องกับภาพบนจอ 

 โรงหนังก็เช่นเดียวกัน หลังจากท่ีมีการฉายภาพยนตร์ครั้งแรก 
ในสยาม จากนัน้จงึเริม่มทีัง้ชาวต่างประเทศและชาวสยาม จดัฉายหนงัตาม 
สถานที่ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย มีทั้งการเช่าโรงแรม เช่าที่กางกระโจม 
ชั่วคราว หรือจัดฉายในงานวัดเบญจมบพิตร เป็นต้น พอหนังกลายเป็น 
ทีน่ยิมมากเข้า ชาวญีปุ่น่ช่ือนาย ท. วะตะนะเบะ จงึริเริม่จดัตัง้โรงหนงัถาวร
ขึ้นเป็นแห่งแรกในสยาม เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๔๔๘ จากน้ันไม่นานนักก็ 
มีพ่อค้าชาวจีนและไทยแข่งขันกันสร้างโรงหนังแพร่กระจายไปตามย่าน
ชุมชนการค้าโดยเฉพาะตลอดแนวถนนเจริญกรุง 

๑. โรงหนังถาวรของนาย ท. วะตะนะเบะ  ๒. การถ่ายท�า “โชคสองชั้น” 
๓. นิตยสาร ข่าวภาพยนตร์ ฉบับประจ�า วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ 
๔. คณะของนายเฮนรี แม็คเร

๓ ๔

๑ ๒



๑๘

หน่วยกู้หนัง

 มีอยู่วันหนึ่ง ในรอบปี ๒๕๕๙ เมื่อหน่วยกู้หนังได้รับกระดาษเป็น 
โน้ตชิ้นเล็ก ๆ  แผ่นหนึ่งจากงานประชาสัมพันธ์ว่า มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งจะบริจาค 
ใบปิดภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์ และเม่ือหน่วยกู้หนังโทรศัพท์ประสานงาน 
กลับไปก็ได้ใจความว่า เด็กหนุ่มในปลายสายคนนั้นมีชื่อว่า คุณนันทฤทธิ์ 
อัครเดชา เป็นหลานตาของคุณนิยม ปานปรีชา ซึ่งในอดีตเป็นเจ้าของโรง- 
ภาพยนตร์ชัน้สองหลายแห่งในย่านชานเมอืงกรุงเทพฯ เมือ่สมยักว่า ๖๐ ปีก่อน  
ปัจจุบันคุณนิยม ในวัย ๙๐ ปี มีความยินดีที่จะบริจาคใบปิดภาพยนตร์ทั้งหมด 
ที่มีอยู่ในบ้านพร้อมทั้งส่ิงของจากโรงภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์ หน่วยกู้หนัง
จึงนัดรับมอบของและสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่จังหวัดนครปฐม

 คุณนิยม ปานปรีชา หรือที่คนในวงการมักจะเรียกว่า ป๋านิยม เกิด
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๐ ที่จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อนายเยิ้ม มารดาชื่อ
นางผิว ปานปรีชา มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด ๕ คน คุณนิยมเป็นบุตรคนที่ ๒ 

 เริ่มศึกษาครั้งแรกในชั้นประถมที่โรงเรียนพระปฐมวิทยา จนจบชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ และได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ 
นิติศาสตร์ จนถึงชั้นปีที่ ๓ ในระหว่างนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ พอดี จึง 
ต้องหยุดเรียน หนีภัยสงครามมาที่บ้านเกิดนครปฐม มาช่วยคุณแม่ค้าขาย
อุปกรณ์การเกษตร เช่น รถไถนา เครื่องสูบนำ้า เป็นต้น ต่อมาน้าสาวของคุณ 
นยิม ได้แต่งงานกบัเจ้าของร้านปืนทีก่รงุเทพฯ จงึได้มาชวนคณุนยิม มาเปิดร้าน
ขายอาวุธปืน ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในตัวจังหวัดนครปฐม ด้วยช่ือเสียงที่รำ่าลือ
กนัว่า ร้านของคณุนยิมขายอาวธุปืนในราคาถูก จงึทำาให้คนจากบ้านโป่ง ราชบรุี 
กาญจนบุรี บ้านแพ้ว สมุทรสาคร แห่กันมาซื้ออาวุธปืนจนร้านของคุณนิยม 
ขายดิบขายดีมาก 

 ปี ๒๔๙๕ คุณจำารัส ธำารงยุทธ (ทำาธุรกิจโรงหนังวิกเต้ียตลาดพลู) 
มาซื้ออาวุธปืนที่ร้านของคุณนิยม และพูดจาถูกคอกัน จึงได้ชวนคุณนิยมมาทำา
โรงภาพยนตร์ ซ่ึงคุณนิยมก็สนใจจึงลองข้ึนมาดูว่า ธุรกิจโรงหนังเป็นอย่างไร 
และเมื่อคุณนิยมมาถึงกรุงเทพฯ ในวันนั้นทางโรงหนังวิกเตี้ยตลาดพลู ได้ฉาย
หนังไทยเรื่อง รอยไถ (๒๔๙๓) ปรากฏว่า คนมาดูจนแน่นโรง คุณจำารัส ได้บอก
กับคุณนิยมว่า เช่าหนังมาพันเดียว เก็บค่าดู ๓ บาท ก็ทำาเงินได้แล้ว คุณนิยม
เห็นว่าเป็นอาชีพที่ดีและสามารถทำาเงินได้เยอะ จึงได้ตัดสินใจร่วมหุ้นทำา 

โรงภาพยนตร์ด้วยกนั การตดัสนิใจในครัง้นีไ้ด้เปลีย่นชีวติของคณุนยิมไปตลอดกาล
 ปี ๒๔๙๖ คุณนิยมได้ออกตระเวนหาทำาเลที่ตั้งตามที่ต่าง ๆ เพื่อจะ

หาสถานทีก่่อสร้างโรงภาพยนตร์ จนมาถงึตรงวงเวยีนใหญ่ซึง่ในขณะนัน้ยงัเป็น 
ป่าเป็นดง มีถนนลาดยางอยู่สายเดียว แต่คุณนิยมสังเกตว่า ทุกเย็นวันอาทิตย์ 
มักจะมีคนจากที่ต่าง ๆ มาเที่ยวเล่นกัน ทำาให้คุณนิยมคิดต่อไปว่า ทำาเลตรงนี้
อนาคตน่าจะเป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวของคนในย่านนี้ จึงได้ไปขอเช่าที่ดิน
ตรงวงเวียนใหญ่ เพ่ือสร้างโรงภาพยนตร์ขนาดความจุผู้ชม ๑,๐๕๐ ที่นั่ง ม ี
สองชั้น ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด ๓ ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง ๒ ปี 
จึงแล้วเสร็จ มีระยะเวลาเช่าท้ังหมด ๑๒ ปี โรงภาพยนตร์แห่งนี้ มีชื่อว่า 
โรงภาพยนตร์เฉลิมเกียรติ โดยคุณจำารัสเป็นคนต้ังชื่อโรงภาพยนตร์ตามสมัย
นิยมในขณะนั้นที่มักมีคำาว่า “เฉลิม” นำาหน้า

 และในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๘ โรงภาพยนตร์เฉลิมเกียรติ จึงได้
อวดโฉมต้อนรับประชาชนนักดูหนังจากทั่วสารทิศ โดยมีพลเอก หลวงสถิต- 
ยุทธการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงหนัง คุณนิยมเล่าต่อไปว่า ในวันนั้นทาง
โรงภาพยนตร์ฉายหนังฟรี เป็นหนังไทยแต่จำาชื่อเรื่องไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นเรื่อง
อะไร และมีคณะตลกมาแสดงโชว์บนเวทีด้วย โรงภาพยนตร์เฉลิมเกียรติ เก็บ
ค่าตัว๋ตัง้แต่หกสลงึจนไปถงึสามบาท ฉายวันละ ๖ รอบ รอบแรกเริม่ ๑๐.๐๐ น., 
๑๕.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น., ๑๖.๐๐ น., ๑๘.๐๐ น. และรอบสุดท้าย ๒๐.๐๐ น. 
แต่ถ้าเป็นช่วงปีใหม่และตรุษจีน ทางโรงจะฉายยันสว่าง นักพากย์จะสลับ

นิยม ปำนปรีชำ  
ราชาโรงภาพยนตร์ชั้นสอง

มานัสศักดิ์ ดอกไม้

ป้ายคัตเอาท์ในโรงภาพยนตร์พาต้า



๑๙

หมนุเวยีนกนัไป แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรจิุรา-มารศร,ี พนัคำา-จรุ ีมเีจ้าหน้าทีป่ระจำา
โรงหนงัประมาณ ๒๐ คน หนงัทีท่ำาเงนิจนทำาให้โรงภาพยนตร์เฉลมิเกยีรตแิทบ
แตก ส่วนใหญ่จะเป็นหนงัของคณุดอกดิน กญัญามาลย์ แต่ทีเ่ป็นประวตัศิาสตร์
หนังทำาเงินได้สูงสุดของโรงภาพยนตร์เฉลิมเกียรติ ก็คือเรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง 
(๒๕๑๓) ทีฉ่ายอยูร่่วมเดอืน ภายหลงัจากคณุนยิมทำาโรงภาพยนตร์เฉลมิเกียรติ
ประสบผลสำาเร็จ อีก ๕-๖ ปี ต่อมา ตรงวงเวียนใหญ่ก็เกิดโรงหนังใหม่ ๆ ตาม
อีก ๓ โรง คือ โรงภาพยนตร์เพชรเกษมรามา โรงภาพยนตร์ฮาวาย และโรง-
ภาพยนตร์สุริยา แต่โรงภาพยนตร์เฉลิมเกียรติยังคงความเป็นโรงภาพยนตร์
เบอร์หนึง่ในย่านวงเวยีนใหญ่ ทำาให้ชือ่เสยีงของคุณนยิมเป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวาง 

 และในช่วงนี้เองท่ีคุณนิยมได้รู ้จักกับคุณมงคล ตันติวงศ์ หรือ 
เสี่ยหมง ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทไทยฟิล์ม (รับจัดจำาหน่ายภาพยนตร์) เสี่ยหมงยัง
มอีาชพีอกีอย่างหนึง่คอืเชา่พืน้ทีเ่พือ่บรหิารธรุกิจโรงภาพยนตร์  ดว้ยเหตนุี้เอง
ที่ทำาให้คุณนิยมกับคุณมงคลรู้จักกันและมีความสนิทสนมกันมาก จนในปี 
๒๕๑๐ คุณมงคลได้เสียชีวิตลง ภรรยาของคุณมงคลคือคุณจิตรา ตันติวงศ ์
ซึง่ไม่ถนดัในเร่ืองการบริหารโรงหนงั จงึขอให้คุณนยิมมาช่วยและได้ร่วมหุน้ทำา
โรงภาพยนตร์กัน โรงภาพยนตร์แห่งนี้มีชื่อว่า โรงภาพยนตร์เฉลิมสิน อยู่ตรง
แยกสะพานควาย ซึ่งในช่วงแรกของการดำาเนินงานยังเช่าเจ้าของที่ดินอยู่ แต่
ต่อมาในปี ๒๕๑๒ คุณนิยมและคุณจิตรา ได้ตกลงร่วมกันที่จะขอซื้อที่ดินและ
โรงภาพยนตร์เฉลิมสินจากท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร ในราคา ๑๒ ล้านบาท 
การเดิมพันครั้งนี้นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะโรงภาพยนตร์เฉลิมสิน 
ประสบผลความสำาเร็จอย่างสูงสุด คุณนิยมได้เล่าเพิ่มเติมว่า โรงภาพยนตร ์
เฉลิมสินนั้น มีสองชั้น จุผู้ชมได้ ๑,๑๐๐ ที่นั่ง ฉายหนังทุกประเภท ฉายวันละ 
๖ รอบ ราคาค่าตั๋วมีตั้งแต่ ๑.๕๐-๓ บาท วันหนึ่งมีรายได้ประมาณ ๔-๕ หมื่น
บาท เสริมเก้าอี้กันทุกรอบ ล้นแล้วล้นอีกแทบไม่มีที่จะยืน จนผู้ชมที่อยากด ู
มาก ๆ ต้องไปนอนดบูนเวท ีในตอนแรกคณุนยิมกไ็ม่เชือ่ว่า โรงภาพยนตร์เฉลมิสนิ 
จะทำารายได้ดีขนาดนี้ แต่ยิ่งนานวันยิ่งทำาเงินกว่าโรงภาพยนตร์เฉลิมเกียรติ 
เสียอีก ส่วนชื่อโรงภาพยนตร์เฉลิมสิน คุณนิยมเล่าให้ฟังว่า ท่านผู้หญิงตุ่น เป็น
คนจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสร้างอะไรมักจะตั้งชื่อว่า เฉลิมสิน ทั้งนั้น และที่
อุบลฯ ท่านผู้หญิงตุ่นก็สร้างโรงภาพยนตร์ ใช้ชื่อ เฉลิมสิน เหมือนกัน

 ประมาณปี ๒๕๑๑ คุณสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ หรือ เสี่ยเจียง 
เห็นว่าโรงภาพยนตร์เฉลิมสินคนดูล้นทุกโปรแกรม จึงชวนคุณนิยมให้มาร่วม
หุ้นทำาโรงภาพยนตร์มงคลรามา (ตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล) และ
มีข้อตกลงกันว่าจะให้โรงหนังมงคลรามา ฉายหนังต่างประเทศ และให้โรงหนัง
เฉลิมสินฉายเฉพาะหนังไทยอย่างเดียวเท่านั้น 

 ปี ๒๕๒๐ ได้มีคนมาชวนคุณนิยมร่วมหุ้นทำาโรงภาพยนตร์จันทิมา
ตรงศรีย่าน ต่อมาภายหลัง มีหุ้นส่วนคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์
อมรพันธ์ ตรงแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาเสนอแลกหุ้นกัน คุณนิยม
ก็ตอบตกลง ทำาให้คุณนิยมได้เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์อมรพันธ์อีกโรงหนึ่ง 
โรงภาพยนตร์อมรพันธ์นั้น มีขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง มีสองชั้น ฉายหนัง 
ทุกประเภท

 นบัต้ังแต่ปี ๒๕๒๒ ก็มคีนมาชวนทำาโรงภาพยนตร์ในต่างจงัหวดั เช่น 
โรงภาพยนตร์ศรพีรสวรรค์ จ.นนทบรีุ ราชบรุรีามา บ้านโป่งรามา สระบรุรีามา ฯลฯ

 ปี ๒๕๒๕ ได้เปิดบริษัทเฟรชฟิล์ม รับซ้ือหนังจากโรงชั้นหนึ่งแล้ว
เดินสายฉายโรงหนังชั้นสองทั่วประเทศ มีสำานักงานตั้งอยู่ตึกบำาเพ็ญบุญ ส่วน
ชื่อเฟรชฟิล์มนั้น คุณยิ่งยง สะเด็ดยาด (นักหนังสือพิมพ์สายบันเทิงชื่อดังใน 
สมัยนั้น) เป็นคนตั้งให้ โดยเอามาจากชื่อเล่นลูกชายคนโตของคุณนิยมนั่นเอง

 ประมาณปี ๒๕๔๐ คุณบงกช (ไม่ทราบนามสกุล) ได้เช่าพื้นที่กับ
ห้างสรรพสนิค้าพาต้าป่ินเกล้า ทำาโรงภาพยนตร์แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ จึงได้
มาขอให้มาคุณนิยมมาร่วมหุ้นและให้ช่วยบริหารโรงภาพยนตร์พาต้า ซึ่งใน 
ตอนนั้นมีทั้งหมด ๓ โรง แต่หลังจากนั้นสัก ๓ ปี ต้องปิดโรงภาพยนตร์ที่อยู่บน
ตัวห้างลงเพราะประสบปัญหาไฟไหม้ จึงเหลือเพียงสองโรงอยู่ข้างล่างตรง 
ลานจอดรถ ช่วงห้าปีแรกของทำาโรงภาพยนตร์พาต้าถือว่าประสบความสำาเร็จ
อย่างมาก 

 นับตั้งแต่การเกิดโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์บนห้างสรรพ- 
สินค้า ธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้นมีการแข่งขันสูงมาก ประกอบกับความเจริญของ 
ย่านชมุชนในกรงุเทพฯ ได้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จนทำาให้โรงภาพยนตร์ 
ในระบบสแตนอโลนของคุณนิยมค่อย ๆ เส่ือมความนิยมลง จนต้องทยอย 
ปิดตัวเองลงไล่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เริ่มที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเกียรติ  โรงภาพยนตร์ 
เฉลิมสิน โรงภาพยนตร์อมรพันธ์ และโรงภาพยนตร์มงคลรามาเป็นโรงสุดท้าย
ในปี ๒๕๕๕

 หน่วยกูห้นงัถามคณุนยิมว่าทำาอย่างไรให้โรงหนงัประสบความสำาเร็จ 
“หนึ่ง ทำาเลที่ตั้งต้องมาก่อน สอง ตัวหนัง  สาม ระบบเสียง สี่ บริการดี และ
ทีส่ำาคญั ประสบการณ์ความชำานาญ ทำาให้มองอะไรทะลุปรโุปร่ง” คณุนยิมตอบ

 คุณนิยม ปานปรีชา ผู้ที่สื่อมวลชนตั้งฉายาว่า ราชาโรงภาพยนตร์
ชั้นสอง ในวัย ๙๐ ปี ที่ร่างกายยังแข็งแรงและหัวใจยังแข็งแกร่ง พูดถึงโรงหนัง 
ในความรู้สึกว่า “โรงหนังเป็นความผูกผัน ทำาแล้วมันติด”

 สิ่งของที่คุณนิยมมอบให้หอภาพยนตร์ นอกจากโปสเตอร์ จำานวน 
๔๓๓ เรื่อง ยังมีของที่ระลึกและบัตรเชิญชมภาพยนตร์ในรอบส่ือ จำานวน 
๑,๓๓๙ รายการ สิ่งของจากโรงภาพยนตร์เฉลิมสิน เช่น ตัวอักษรโรงหนัง 
เฉลิมสิน เก้าอี้โรงหนัง รวมทั้งป้ายคัตเอาต์ภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น Gone 
with the Wind, Cleopatra, Doctor Zhivago ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ใน 
โรงภาพยนตร์พาต้า ซึ่งหอภาพยนตร์จะทำาการอนุรักษ์และหาโอกาสจัดแสดง
ต่อไป 

ขอบคุณคุณนลินี อัครเดชา และคุณนันทฤทธิ์ อัครเดชา เอื้อเฟื้อภาพประกอบ
และข้อมูล



๒๐

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

 “ถ้าท�งานที่ไหน ๒ ปี แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นให้ลาออกเลย”  นี่คือ 
คติประจ�ใจที่ท�ให้ชีวิตชายคนหนึ่งพลิกผันจากผู้บอกบทภาพยนตร์ 
สู่การเป็นผู้ก�กับภาพยนตร์แนวตลกที่ท�ให้ผู้คนรู้จักจนหนังสือพิมพ ์
ตั้งฉายาว่า “ผู้ก�กบัเศรษฐอีารมณ์ขนั” เขาคือ สมพงษ์  ตรีบบุผา ผู้ที่
ปัจจบุนัอาย ุ๗๒ ปี และคอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์จะ
พาท่านไปรู้จักเรื่องราวของเขาในจดหมายข่าวฉบับนี้

 เข้ามาสู่วงการภาพยนตร์ได้อย่างไร

 ตอนนั้นผมไม่ได้เรียนหนังสือ ฐานะทางบ้านยากจน ก็เลยมาหา
คุณวิเชียร วีระโชติ ผู้กำากับภาพยนตร์ซ่ึงเป็นญาติโดยแม่ของคุณวิเชียรเป็น 
พ่ีสาวแม่ผม ก็ได้มาฝึกงานที่กองถ่ายเรื่อง วีรบุรุษเมืองใต้ โดยเริ่มตำาแหน่ง
กางร่มให้กล้องถ่ายหนัง ตอนนั้นยังเป็นฟิล์ม ๑๖ มม. และก็ขยับมาเป็น
ตำาแหน่งวัดระยะฟุต ระยะห่างนักแสดงกับกล้องผมวัดด้วยสายตาจนมีความ
แม่นยำา ต่อมาก็ได้เป็นผู้ช่วยกล้อง ช่างภาพ แล้วผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปเป็น 
ลกูศษิย์ของ พันคำา (พร้อมสนิ สบุีญเรอืง) โดยทำาหน้าทีผู่ช่้วยผูก้ำากบั บอกบท 
จดัเสือ้ผ้า กม็เีรือ่ง มนษุย์ทองค�า กำากบัโดย ส. อาสนจนิดา  พรายด�า (๒๕๐๗) 
ในม่านเมฆ (๒๕๐๙) นางกวัก (๒๕๑๒) ทิวาหวาม (๒๕๑๗) โอ้ลูกรัก (๒๕๑๙) 
และมีเรื่อง คุณครูคนใหม่ (๒๕๑๘) ผมได้แสดงเป็นตัวประกอบครั้งแรก

 เริ่มก�กับภาพยนตร์ได้อย่างไร

 จริง ๆ แล้วผมกำากับเรื่องแรกคือเรื่อง ภาพเธอ แต่กำากับไม่จบ 
มีปัญหาบางอย่าง และต่อมาผมก็เข้าไปเป็นผู้ช่วยผู้กำากับของ ส. เนาวราช ที่
ค่ายศรีสยามโปรดักชั่น ของ สาธิต คล่องเวสสะ อยู่ ๒ ปี ผมคิดจะลาออก แต่
ทางผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสโดยให้ผมเป็นผู้กำากับ เรื่อง กามเทพเล่นกล เป็นหนัง
แนวตลก แสดงโดยยอดชายกับนัยนา ตอนนั้นผมยังเป็นผู้กำากับน้องใหม่ 
แล้วหนงัมาเข้าช่วงตรษุจนีพอด ีไม่น่าเชือ่หนงัผมเป็นแชมป์ เกบ็เงนิได้ ๓ ล้าน  
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ทีโ่รงหนงัศาลาเฉลมิกรุง ค่าดตูอนนัน้กม็ ี๕ บาท ๗.๕๐ บาท 
และ ๑๒ บาท แถมยังได้ตุ๊กตาเงินอีกด้วย  พอดีเกิดปัญหา ทางวัดดีดวดซึ่ง
เก็บศพคุณพ่อผมไว้จะทำาการล้างป่าช้า ผมจึงต้องหาเงินไปย้ายศพคุณพ่อไป
ที่วัดโคกเสือ อำาเภอเสนา อยุธยา โดยไม่มีเงินเลย ผมก็เลยคิดจะสร้างหนัง
เป็นของตัวเองจึงนำารถยนต์ไปจำานำา พอได้เงินมาก็ไปซ้ือฟิล์มถ่ายหนังและ 
ได้บอกไปทางสายหนังว่าจะสร้างหนัง 
แล้วก็ได้เงินมาทำาฮวงจุ ้ยให้พ่อและ
ถ่ายหนงัเรือ่ง  ไอ้คณุเฉิม่ ฉายปี ๒๕๒๐ 
ในนามตรีบุบผาฟิล์ม เป็นหนงัแนวตลก 

เปิดไตเติ้ลเรื่องด้วยภาพวาดการ์ตูนประกอบเพลง ฝีมือของอาจารย์ปยุต 
เงากระจ่าง รายได้ก็ดีเหมือนกัน 

 หลังจากนั้นมีผลงานก�กับเรื่องอะไรอีกบ้าง

 ต่อมาผมได้กำากับ เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง แสดงโดย เด่น เด๋อ เทพ 
และลลนา สร้างโดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ฉายปี ๒๕๒๐ เหมือนกัน โดยดารา
ตลกทัง้ ๓ คน ผมไปหาทีห้่องอาหารดารา อยู ่ถ.เพชรบรุตัีดใหม่  มผีูใ้หญ่บอก
ไม่เอาดาราตลก ไม่ดัง อยากได้ดาราแสดง ผมก็บอกเลยถ้าไม่มีตลก ๓ คนนี้
ผมก็ไม่กำากับ สุดท้ายก็ยอมผม  

 เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง ทำาให้ผมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วก็ส่งผลให้
ตลกคาเฟ่บมูขึน้มากจนหนงัสอืพมิพ์ตัง้ฉายาให้ผม เศรษฐอีารมณ์ขนั สมยันัน้
หนงัสือพิมพ์เขาก็ต้ังฉายาให้กับท่านอืน่ เช่น เศรษฐตุ๊ีกตาทอง-วจิติร คุณาวฒุิ 
สุภาพบรุษุศลิปิน-พนัคำา ศลิปินกระดูกเหล็ก-ส. อาสนจนิดา ผมก็ได้กำากบัเรือ่ง
ต่อมา วัยเสเพล (สรพงศ์/เนาวรัตน์) ทรามวัยใจเด็ด (สรพงศ์/มยุรา) กามเทพ
หวัเราะ (วฑิรูย์/ลลนา) สองเรา (วฑิรูย์/นนัทนา) กิง่ทองใบต�าแย (เทพ เทยีนชยั/
เนาวรัตน์) เป๋อจอมเปิ่น (เทพ/สุพรรษา) เฉยแหลก (เด่น-เด๋อ-เทพ-จุ่มจ๋ิม/
เนาวรตัน์) ซเูปอร์เก๋าส์ (เพชร/อาภาพร) กุก๊มอืเก่า (ทนู/มนฤด)ี เขยบ้านนอก 
(พร้อมพงษ์/จารุณี) ยุ่งนักรักซะเลย (พร้อมพงษ์/จารุณี) ตะลุยโรงหมอ 
(ยุรนันท์/สินจัย) เฉิ่ม เฉิ่ม (ติ๊ก ชีโร่/แคทรียา  อิงลิช)

 มีอะไรจะฝากถึงหอภาพยนตร์บ้าง

 กท็ำาดแีล้วนะครบั ช่วยกนัเก็บประวตัศิาสตร์ของวงการภาพยนตร์
ไทยแต่ว่ารายละเอยีดข้อมลูมนัยงัมอีกีเยอะมากมายทีย่งัเก็บไม่ถึงอีกมาก และ
ก็ต้องเข้าให้ถึง ผมยังจำาได้ การไปถ่ายทำาหนังมันลำาบากกว่าสมัยนี้มาก ต้อง
มใีจรกัจรงิ ๆ  สมยัก่อนคนทำาหนงัผูค้นเขามองรงัเกยีจว่าเต้นกินรำากนิ ไม่ค่อย
มเีงนิ พดูถึงคำาว่า “อารมณ์ขัน” ตอนน้ีผมไม่ชอบแล้วให้เหลือแต่คำา “เศรษฐ”ี 
อย่างเดียวน่าจะดี (หวัเราะ) ก็อยากจะฝากถึงเด็กกำากับภาพยนตร์รุ่นใหม่ด้วย 
ให้เคารพคนรุ่นเก่าไว้เป็นครูบาอาจารย์ก็จะดี

ประสงค์ สว่างสุข
สมพงษ์ ตรีบุบผา

ขอเชิญชมผลงานภาพยนตร์ของ
สมพงศ์ ตรีบุบผา เรื่อง กามเทพหัวเราะ ได้

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ในโปรแกรมไทยคลาสสิก
วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม (๑๓.๐๐ น.)

และวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม (๑๗.๓๐ น.)



๒๑



๒๒

ลานดารา

หลังจากที่ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช 
และ ทารกิา ธดิาทติย์ สองนกัแสดงอาวโุส
ได้มาประทับรอยมือรอยเท้าร่วมกัน เมื่อ
วันที ่๑ เมษายนทีผ่่านมา ในเดอืนพฤษภาคม
นี้ ลานดาราจะได้มีโอกาสต้อนรับการมา
เยือนของนักแสดงรุ่นราวคราวเดียวกัน
อีก ๓ ท่าน ซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนม
เป็นกลุม่เดยีวกนักบัทัง้คูม่าอย่างยาวนาน 
นั่นคือ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
อรสา พรหมประทาน และดวงใจ หทยักาญจน์ 

 ทศัน์วรรณ เสนย์ีวงศ์ ณ อยธุยา เกดิเมือ่วนัที ่๑๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ทีจั่งหวดัสระบรุี 
ในครอบครัวที่มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน เมื่อถึงวัยสาว ชุติมา สุวรรณรัต ผู้กำากับและผู้อำานวยการ
สร้างภาพยนตร์ไทยในนาม “ปริทรรศน์ฟิล์ม” ซึ่งเป็นสามีของ ชุดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พี่สาว
ของเธอ ได้เห็นแววในการเป็นนักแสดงของทัศน์วรรณ และชักชวนให้เธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ 

 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทัศน์วรรณร่วมแสดงคือ แม่อายสะอื้น ออกฉายใน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
โดยเธอได้รับบทที่เรียกนำ้าตาผู้ชมและโดดเด่นไม่แพ้นางเอก ประกอบกับฝีมือการแสดงอัน 
ยอดเยี่ยม ส่งผลให้ดาวรุ่งดวงใหม่ผู้นี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ ภาพยนตร์

 หลังจากแจ้งเกิดในวงการได้อย่างรวดเร็ว ทัศน์วรรณก็ได้แสดงภาพยนตร์ภายใต้การ
กำากับของ ชติุมา สุวรรณรตั อกีหลายเรือ่ง เช่น ทบันางรอ (๒๕๑๖) นีห่รอืชีวติ (๒๕๑๖) วงัน�า้ค้าง 
(๒๕๑๗) วิมานดารา (๒๕๑๗) สตรีที่โลกลืม (๒๕๑๘) เป็นต้น และได้รับฉายาว่าเป็น “นางเอก
เจ้านำ้าตา” จากบทบาทชีวิตรันทดที่มักได้รับอยู่เป็นประจำา ต่อมาเธอจึงได้มีโอกาสร่วมงานกับ 
ผูก้ำากบัคนอืน่ ๆ  คนแรกคอื เป๊ียก โปสเตอร์ ในภาพยนตร์เรือ่ง ประสาท สร้างโดย เรงิศริิ ลิมอักษร 
ออกฉายปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยเธอได้พลิกบทบาทมารับบทเป็นผู้หญิงหากินกลางคืน และ
ประสบความสำาเร็จจนสามารถคว้ารางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี สาขานักแสดงประกอบหญิง

ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อรสา พรหมประทาน   และ  ดวงใจ หทัยกาญจน์

เสาร์ที ่๑๓ พฤษภาคม ลานดารา

ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา



๒๓

ยอดเยี่ยมมาครองได้เป็นเกียรติประวัติในการเป็นนักแสดงภาพยนตร์
 นับจากนั้น ทัศน์วรรณก็ได้ร่วมงานกับผู้กำากับคนสำาคัญอีกหลาย

คน เช่น วิจิตร คุณาวุฒิ, เชิด ทรงศรี, ชนะ คราประยูร เป็นต้น และมีผลงาน
ออกมาอย่างมากมายจนถึงช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๒๐ อาทิ ทางโค้ง (๒๕๑๘) 
ป่ากามเทพ (๒๕๑๙) พ่อไก่แจ้ (๒๕๑๙) อสีาวอนัตราย (๒๕๑๙) รถไฟ เรอืเมล์ 
ยี่เก ต�ารวจ (๒๕๒๐) เพื่อนรัก (๒๕๒๐) 15 หยกๆ 16 ไม่หย่อน (๒๕๒๑)
เจ้าสาวคืนเดียว (๒๕๒๑) ถล่มจอมอิทธิพล (๒๕๒๒) ฯลฯ แต่หลังจากนั้นเธอ
กเ็ริม่เข้าสูว่งการละครโทรทศัน์ ทำาให้มผีลงานภาพยนตร์น้อยลง โดยภาพยนตร์ 
ล่าสุดที่เธอร่วมแสดงคือ เปนชู้กับผี (๒๕๔๘) 

 ปัจจุบัน ทัศน์วรรณยังคงมีผลงานการทางโทรทัศน์ปรากฏให้เหน็
อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังรับหน้าท่ีเป็นผู้ฝึกสอนการแสดงด้วยประสบการณ ์
ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 

 อรสา พรหมประทาน เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ 
ที่จังหวัดพิษณุโลก ต่อมา เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตขณะที่เธอเพิ่งย่างเข้าสู่วัยรุ่น 
เธอจึงต้องย้ายเข้ามายังกรุงเทพฯ โดยมาอาศัยอยู่กับอาซ่ึงเป็นเจ้าของร้าน 
“ลัดดา” ร้านเสริมสวยที่เป็นแหล่งพบปะของบรรดาผู้สร้างภาพยนตร์หลาย
คน รวมทั้งมีดาราชื่อดังมาใช้บริการอยู่บ่อยครั้ง อาทิ เพชรา เชาวราษฎร์, 
ชูศรี มีสมมนต์, ปรียา รุ่งเรือง ฯลฯ

 ด้วยรูปร่างหน้าตาที่สะสวยของสาวน้อยอรสา ทำาให้เพชรา เชาว- 
ราษฎร์ นางเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยในเวลานั้น ได้แนะนำาให้อาของเธอ
ส่งเธอเข้าประกวดนางสาวไทย ในการประกวดประจำาปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยเธอ
ได้ผ่านการคัดเลือกจนเข้าถึงรอบ ๑๐ คนสุดท้าย ปีถัดมา พ.ศ. ๒๕๑๓ เธอ
ได้เข้าร่วมประกวดมิส เอ.ซี. ในงาน เอ.ซี.บอลล์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ และ
สามารถคว้ามงกุฎมาครองได้

 จากเส้นทางสายนางงาม อรสากไ็ด้เข้าสูว่งการภาพยนตร์ เมือ่ สนัน่ 
นาคสู่สุข หรือ “เซียนเป๋” ผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังในยุคนั้น ได้ชักชวนให้เธอ
มาแสดงภาพยนตร์เรื่อง 7 ดอกจิก โดยได้รับบทเป็นหนึ่งในนางเอก ๗ คนที่
ประกบกับเจ็ดพระเอก นำาโดย กรุง ศรีวิไล และ ไพโรจน์ ใจสิงห์ แต่กว่าที่
ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้เข้าฉายก็ล่วงไปปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยระหว่างนี้ อรสาได้
มีผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นออกมาก่อนแล้ว ได้แก่ 2 ชาติสมิง (๒๕๑๖) และ 
รัญจวนจิต (๒๕๑๖) 

อรสา พรหมประทาน

ดวงใจ หทัยกาญจน์ทศัน์วรรณ เสนย์ีวงศ์ ณ อยธุยา และ ดวงใจ หทยักาญจน์ ในภาพยนตร์เรือ่ง รถไฟ เรอืเมล์ ยีเ่ก ต�ารวจทศัน์วรรณ เสนย์ีวงศ์ ณ อยธุยา และ ดวงใจ หทยักาญจน์ ในภาพยนตร์เรือ่ง รถไฟ เรอืเมล์ ยีเ่ก ต�ารวจ

ผลงานภาพยนตร์เรื่องต่อ ๆ มาของอรสา คือ เผ็ด 
(๒๕๑๘) เศรษฐรีกั (๒๕๑๘) 5 แผ่นดนิเพลงิ (๒๕๑๘) จกัรวาลยอดรกั (๒๕๑๙) 
แม่นาคบกุโตเกยีว (๒๕๑๙) อย่าลมืฉนั (๒๕๒๐) ร้ายกร็กั (๒๕๒๒) บวัสนี�า้เงนิ 
(๒๕๒๓) รักนี้บริสุทธิ์ (๒๕๒๔) ฯลฯ แต่หลังจากอยู่ในวงการภาพยนตร์ได้ 
ไม่นาน อรสาก็ได้ไปแสดงละครโทรทัศน์ และมีผลงานโดดเด่นอยู่ทางจอแก้ว
มากกว่า เป็นส่วนหนึง่ให้เธอมผีลงานภาพยนตร์ออกมาไม่มากนกั โดยเธอเคย
ได้รับรางวัลเมขลา สาขานักแสดงสนับสนุนหญิงดีเด่น ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ จาก
ละครเรื่อง อีแตน ปัจจุบัน อรสายังมีผลงานละครโทรทัศน์ออกมาอย่าง
สมำ่าเสมอ นับเป็นนักแสดงอาวุโสคนสำาคัญอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทย

 ดวงใจ หทัยกาญจน์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูหรือพยาบาลมาตั้งแต่เด็ก 
แต่วันหนึ่ง ขณะเรียนอยู่ชั้น ม.๖ เธอได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านของ นงลักษณ์ 
โรจนพรรณ นกัร้องและนกัแสดงชือ่ดงัของช่อง ๔ บางขนุพรหม ซึง่เป็นเพือ่น
ของพี่สาว โดยนงลักษณ์ถูกชะตาในหน้าตาที่อ่อนหวานของดวงใจ จึงได้
ชักชวนเธอมาแสดงภาพยนตร์โทรทัศน์ของช่อง ๔ บางขุนพรหม เป็น 
จุดเปลี่ยนให้เธอเบนเข็มชีวิตมาเป็นนักแสดง

 จากจอแก้ว ดวงใจได้ก้าวขึ้นมาสู่จอเงิน จากการสนับสนุนของ 
วิเชียร วีระโชติ ช่างถ่ายภาพยนตร์ และอนุชา แสงผล ผู้สร้างภาพยนตร์ซึ่งได้
ทาบทามให้เธอมาแสดงภาพยนตร์เรื่อง ทุ่งเศรษฐี โดยรับบทเป็นน้องสาว 
ของนางเอก เพชรา เชาวราษฎร์  ออกฉายใน พ.ศ. ๒๕๑๔ นับจากนั้นเธอก็
มีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นจำานวนมาก อาทิ ลานสาวกอด 
(๒๕๑๕) กุหลาบไฟ (๒๕๑๖) น�้าตานาง (๒๕๑๗) คู่หู (๒๕๑๘) 5 แผ่นดิน
เพลงิ (๒๕๑๘) ป่ากามเทพ (๒๕๑๙)  ขบวนการสามสลงึ (๒๕๒๐) ทเีดด็ลกูเขย 
(๒๕๒๑) ชั่วฟ้าดินสลาย (๒๕๒๓) ศรีธนญชัย (๒๕๒๔) ผีเสื้อและดอกไม้ 
(๒๕๒๘) ผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อนุช (๒๕๒๘) เป็นต้น โดยมีรางวัลนักแสดง
สมทบหญงิยอดเยีย่มในงานมหกรรมภาพยนตร์เอเชยี-แปซฟิิก จากภาพยนตร์ 
เรื่อง รักริษยา (๒๕๒๑) เป็นเครื่องการันตีฝีมือทางการแสดง

 เช่นเดียวกับเพือ่นนกัแสดงในรุน่เดียวกัน เมือ่วงการละครโทรทศัน์
เริ่มเป็นที่นิยม ในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๒๐  ดวงใจก็ได้กลับไปมีผลงานทาง 
จอแก้วอกีครัง้ ส่งผลให้งานภาพยนตร์เริม่ลดจำานวนลงตามลำาดบั ปัจจุบนัเธอ
ยังคงมีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ปรากฏออกมาให้เห็นอยู่เสมอ นับเป็น
หนึง่ในนกัแสดงทีม่ปีระสบการณ์ยาวนานและได้รบัการเคารพนบัถอือย่างสงู
ในวงการบันเทิง 

 วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญแฟนหนังไทยทุกท่าน 
มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีประทับรอยมือรอยเท้าของ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ 
อยุธยา  อรสา พรหมประทาน และดวงใจ หทัยกาญจน์ เพื่อเป็นอมตนุสรณ์ 
ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พร้อมร่วมรับฟัง
ประสบการณ์การทำางานในวงการภาพยนตร์ของทัง้สองท่านอย่าง
ใกล้ชิด เปิดงานด้วยการฉายภาพยนตร์เรือ่ง ป่ากามเทพ  (๒๕๑๙) 
ตัง้แต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา 
หอภาพยนตร์ (องค์การมมหาชน) 

 ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ 



โปรแกรมฉายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program

อังคารที่ ๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ถล่มดงนักเลง (โปรแกรมผลงานทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ 
ณ อยุธยา และ ดวงใจ หทัยกาญจน์)
๒๕๒๑ / กำากับโดย ชุติมา สุวรรณรัต / สร้างโดย ทรัพย์-
ประเสริฐภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ 
ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, นัยนา ชีวานันท์ / 
ความยาว ๑๑๔ นาที

แผ้ว พร้อมลูกสมุนได้กลับมาท่ีหมู ่บ ้านอีกครั้ง 
หลังจากติดคุกเกือบ ๗ ปี ส่งผลให้ผู้ใหญ่บ้านต้อง
ขอร้องให้ทางการช่วยส่งตำารวจมาเพือ่ปกป้องหมูบ้่าน 
โดย ธงชัย นายตำารวจซึ่งปลอมตัวมาเพื่อภารกิจนี้
สงสัยว่าแผ้วคือเสือแคล้ว โจรร้ายผู้เหี้ยมโหด เขาจึง
รอให้แผ้วเปิดเผยธาตุแท้ออกมา เพื่อจะได้จับตัวได้
อย่างคาหนังคาเขา

พุธที่ ๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่หู (โปรแกรมผลงานดวงใจ หทัยกาญจน์)
๒๕๑๗ / กำากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย เปี๊ยก 
โปสเตอร์ฟิล์ม / นำาแสดงโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศันสนีย์ 
วฒันานกูุล, อเุทน บญุยงค์, ดวงใจ หทยักาญจน์  / ความยาว 
๑๐๕ นาที

ครูพละหนุ่มถูกไล่ล่าจากกลุ่มนักเลงโดยที่เขาก็ไม่รู้
สาเหตุ ระหว่างหนีการตามล่า เขาได้ผูกมิตรกับ 
ชายหนุ่มตาบอดที่ช่วยให้เขาสามารถหนีจากกลุ่ม
นักเลงได้ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ
ระหว่างชายหนุ่มทั้งสอง ที่ต้องช่วยกันจัดการกับ 
กลุ่มนักเลงที่ตามรังควานไม่สิ้นสุด   

พฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

Himizu (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / กำากับโดย  Sion Sono / สนับสนุนโดย โรง- 
ภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซเีอ / นำาแสดงโดย  Shôta Sometani, 
Fumi Nikaidou, Tetsu Watanabe / ความยาว ๑๒๙ 
นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนเรื่องดัง โดย 
เพิม่เตมิฉากหลงัเป็นช่วงทีญ่ีปุ่น่เพิง่ประสบภยัสนึามิ 
เล่าเรือ่งราวของ สึมิดะ เด็กหนุม่วยั ๑๔ ปี ทีบ้่านของ
เขาเปิดร้านเช่าเรือ โดยพ่อมักจะไถเงินและทำาร้าย
เขาอยู ่เสมอ หนำาซำ้าแม่ก็ยังหลับนอนกับชายไม ่
ซำ้าหน้า ต่อมา เคโกะ เพื่อนร่วมชั้นที่ตกหลุมรักเขา
พยายามทำาทุกวิถีทางให้สึมิดะหันมาสนใจ

ศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

เปนชู้กับผี  
(โปรแกรมผลงานทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา)
๒๕๔๙ / กำากับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน จำากัด / นำาแสดงโดย ศิรพันธ์ วัฒน- 
จินดา, สุพรทิพย์ ช่วงรังษี, ทัศน์วรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา / 
ความยาว ๙๓ นาที

คฤหาสน์ใหญ่กลางสวนเปล่ียวเป็นที่เลื่องลือถึงเร่ือง
ผีสาง แต่ นวลจัน ก็ยังอุ้มท้องมาขออาศัยอยู่ที่นี่เพื่อ
ตามหาสามทีีห่ายตัวไป โดยม ีรญัจวน แม่ม่ายเจ้าของ
คฤหาสน์ และ สมจิต แม่บ้านใหญ่คอยจับตาดูตลอด 
ไม่ช้าเธอกพ็บเงือ่นงำาบางอย่างเกีย่วกับสามทีีห่ายไป 
รวมทัง้ความลบัของผูค้นในคฤหาสน์แห่งนีท้ีเ่กีย่วพนั
กับเรื่องผี ๆ ชวนขนหัวลุก  

เสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม 
ASEAN  Classics  in  Salaya  

เวลา ๑๓.๐๐ น.  Mya Ga Naing  
(The Emerald Jungle)
๒๔๗๗ / กำากับโดย Maung Tin Maung / สนับสนุนโดย 
Association MEMORY! Cinéma / นำาแสดงโดย Daw 
Myint Myint, U Chit Shwe, U Ba Saw Gyi / ความยาว 
๙๗ นาที (ภาษาพม่า คำาบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

หนังพม่าที่เก่าแก่ที่สุดที่ยัง
หลงเหลืออยู่  เล่าเรื่องราว
ของเจ้าของโรงเล่ือยเล็ก ๆ 
ทีอ่าศยัอยูใ่นป่ากบัหลานสาว 
ซึ่งตกหลุมรักชายหนุ่มจาก
ย่างกุ ้งที่ได้ช่วยชีวิตเธอไว้
จากอบุติัเหตุ ท่ามกลางสถานการณ์โกลาหล ชายหนุม่
ผูท้ีก่ำาลงัหนกีารจบักมุของเจ้าหน้าทีต้่องมาเผชญิกับ
รักใหม่และปู่ของเธอ 

Sat 6 May / 13.00 / 97 min / Myanmar / 1934

เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โรงภาพยนตร ์
ศรีศาลายานำาผลงานภาพยนตร์ของนักแสดงอาวุโส  
ทศัน์วรรณ เสนย์ีวงศ์ ณ อยธุยา  อรสา พรหมประทาน  
และดวงใจ หทัยกาญจน์ มาจัดฉายให้ชมตลอด 
ทั้งสองเดือน เนื่องในวาระที่ทั้งสามท่านจะเดินทาง 
มาประทับรอยมือรอยเท้าร่วมกัน ณ ลานดารา ใน 
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคมนี้

สำาหรับโปรแกรม Indie in Salaya ในเดือน
พฤษภาคมจะเป็นคิวของผู้กำากับหนังนอกกระแส 
รุ่นใหญ่ สุรพงษ์ พินิจค้า ซึ่งจะฉายหนัง ๓ เรื่องคือ 
! (อัศเจรีย์) ส�าเพ็ง และทวิภพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ 
พฤษภาคม โดยทัง้สามเรือ่งต่างได้รบัการขึน้ทะเบยีน
ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาต ิส่วนในเดอืนมถุินายน 
เป็นโปรแกรมของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ โดย 
ผลงานหนังนอกกระแสทั้งหนังสั้นและหนังยาวเรื่อง
ล่าสดุ คอื ป๊ัมน�า้มนั ทีจ่ะฉายในวนัเสาร์ที ่๒๔ มถินุายน 
นั้น ธัญญ์วารินยังมีผลงานหนังยาวอีกหลายเรื่อง เรา
จึงได้นำามาจัดฉายควบคู่กันไปตลอดเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากโปรแกรมหลักดังกล่าวแล้ว ยังมี
โปรแกรมพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายตลอดทั้งสองเดือน
ให้ท่านได้ติดตาม รวมทั้งเทศกาลภาพยนตร์เงียบ 
ประเทศไทย คร้ังที่ ๔ ที่จะมีขึ้นที่โรงภาพยนตร์ 
สกาลาและลิโด ตั้งแต่วันที่ ๘–๑๔ มิถุนายนนี้

 = English Language or English Subtitle
 = ฉายในระบบ Digital Cinema Package



๒๕

เวลา ๑๕.๓๐ น. Felices 140  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Gracia Querejeta / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Maribel Verdú, Marian Álvarez, Nora Navas / 
ความยาว ๙๘ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เมื่อเอเลีย ถูกรางวัลลอตเตอรี่เป็นเงิน ๑๔๐ ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั เธอจงึเชญิชวนเพ่ือน ๆ  และครอบครวั
มาฉลองวันเกิดครบรอบ ๔๐ ปีที่บ้านพักตากอากาศ 
แต่เพื่อนและครอบครัวท่ีมานั้นต่างพากันคิดหาวิธีที่
จะเอาเงินจากเธอ ในขณะที่เธอเองก็พยายามใช้เงิน
รางวัลหลอกล่อให้แฟนเก่ากลับมารักเธออีกครั้ง

Sun 7 May / 15.30 / 98 min / Spain / 2015

อังคารที่ ๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

Os Sorrisos do Destino  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากับโดย Fernando Lopes / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทตูโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง 
โดย Ana Padrão, Rui Morisson, Milton Lopes / ความยาว 
๙๘ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่งราวของ คาร์ลอส นกัข่าววยักลางคนผู้มชีือ่เสียง
และชอบเกบ็ตัว ต่างจาก เอดา ภรรยาสาวสวยทีช่อบ
เข้าสังคม วันหนึ่งเขาบังเอิญอ่านข้อความที่ภรรยา 
ส่งหาชู้รักในโทรศัพท์ เขาจึงตัดสินใจตามหาชายคน
ดงักล่าว นัน่ทำาให้เขาได้พบกับโลกของความรกัออนไลน์

Tue 9 May / 17.30 / 98 min / Portuguese / 2009 

พุธที่ ๑๐ พฤษภาคม 
โปรแกรมพิเศษวันครบรอบการฉาย
รอบปฐมทัศน์โลกของ สันติ-วีณา 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Signature 
ชีวิตและผลงานของรัตน์ เปสตันยี 
๒๕๕๑ / กำากับโดย ชลิดา เอื้อบำารุงจิต /  สร้างโดย มูลนิธิ 
หนงัไทย ความยาว ๕๐ นาท ี(ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

สารคดีที่นำาเสนอชีวิตและผลงานของรัตน์ เปสตันยี 
ผู้กำากับที่หลายคนเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยรู้จักผลงาน 
ไม่เคยรูว่้ามคีณุปูการต่อวงการภาพยนตร์ไทยอย่างไร 
โดยเล่าเรือ่งราวผ่านครอบครวั และบคุคลทีเ่คยร่วมงาน
กับเขา รวมทั้งบุคคลสำาคัญในวงการภาพยนตร์ไทย 
อาทิ สุเทพ วงศ์กำาแหง, สืบเนื่อง กันภัย, เป็นเอก 
รัตนเรือง, วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง, โดม สุขวงศ์ เป็นต้น

Wed 10 May / 13.00 / 50 min / Thailand / 2008

เวลา ๑๔.๐๐ น. สันติ - วีณา  
๒๔๙๗ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย ฟาร์อีสต์ฟิล์ม และ 
หนุมานภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย พูนพันธ์ รังควร, เรวดี 
ศิริวิไล / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ไทยเรือ่งแรกที ่ได้รบัรางวลัระดบันานาชาติ 
จากงานประกวดภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชีย
อาคเนย์ ครั้งที่ ๑ ที่ประเทศญี่ปุ่น และเพิ่งได้รับการ
บูรณะใหม่หลังจากหายสาบสูญไปกว่า ๖๐ ปี บอก
เล่าเรื่องราวของ สันติ ชายตาบอดยากจน กับ วีณา 
สาวสวยที่มีใจรักสันติมาตั้งแต่เด็ก แต่โชคชะตากับ
กลัน่แกล้งให้ความรกัของทัง้คูต้่องเผชญิกับอปุสรรค
มากมาย

Wed 10 May / 14.00 / 117 min / Thailand / 1954

พฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

วังนาค้าง 
(โปรแกรมผลงานทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา)
๒๕๑๘ / กำากบัโดย ชตุมิา สวุรรณรตั / สร้างโดย ปรทิรรศน์
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ 
ณ อยุธยา, กำาธร สุวรรณปิยะศิริ, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ / 
ความยาว ๑๒๘ นาที

เรื่องราวใน วังนำ้าค้าง คฤหาสน์ริมทะเลของมหา- 
เศรษฐีช่ือ บันลือ ผู้ซึง่ได้รบั ลำาเพา หญงิสาวผูส้ิน้หวงั
ในชวีติมาอยูด้่วย อยูม่าไม่นานลำาเพากค็ลอดลกูสาว
ชื่อ รัตติกาล ที่เกิดจากสามีที่ถูกจับในข้อหาฆ่าคน
ตาย โดยบนัลอืรบัเลีย้งเธอไว้และรกัเหมือนลกู ทำาให้ 
ระรนิ ญาตห่ิาง ๆ  ของบนัลอืทีอ่าศยัในวงันำา้ค้างและ
หลงรกัเขาอยู ่เกดิความอจิฉารษิยา เธอจงึคดิวางแผน
กำาจัดแม่ลูกคู่นี้ให้ตายตกทะเลไป

ศุกร์ ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ข้าวก�ามือเดียว  (โปรแกรมพิเศษวันพืชมงคล)
๒๔๘๓ / กำากับโดย Paul Fejos, Gunnar Skoglund / 
สร้างโดย Svensk Filmindustris / ความยาว ๖๙ นาที

ภาพยนตร์สวีเดนที่ได้รับคำาเชิญชวนจากชาวสยาม
ชั้นสูงทางภาคเหนือให้มาถ่ายทำาที่จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยใช้ผูแ้สดงเป็นคนท้องถิน่ ผกูเรือ่งให้เหน็ถงึความ
สำาคัญของข้าวไทย และนำาเสนอวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
ความเชื่อของชาวนาไทย ตลอดจนวิธีการทำานาข้าว 
มีคุณค่าเป็นเอกสารประวัติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา 
เชงิชาตพินัธุ ์เชงิมานษุยวทิยา ภาษาศาสตร์ และเป็น
บนัทกึความทรงจำาของยคุสมยั ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีน
ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ป่ากามเทพ (โปรแกรมผลงาน 
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยธุยา และดวงใจ หทยักาญจน์)
๒๕๑๙ / กำากับโดย วจิติร คณุาวุฒ ิ/ สร้างโดย แหลมทอง
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มยรุฉตัร เหมอืนประสทิธเิวช, สมบติั 
เมทะน,ี สรพงศ์ ชาตรี, ทศัน์วรรณ เสนย์ีวงศ์ ณ อยธุยา, ดวงใจ 
หทัยกาญจน์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากนยิายของ 
กฤษณา อโศกสนิ เล่าเรือ่งราว
ของ รำาพร เศรษฐินีสาวที่ 
หย่าร้างกับสามีเพราะเขาไป
มีชู้ ต่อมารำาพรได้ตกหลุมรัก
กับ อาชา ชายหนุ่มรุ ่นน้อง 
ที่เธออุปการะให้เงินทุนการ 
ศึกษาเพื่อแลกกับความรักของ
อาชาเป็นการตอบแทน แต่ปัญหาก็เกดิขึน้ เมือ่ลกูเลีย้ง
ของเธอเองก็แอบมีใจให้กับอาชาเช่นกัน

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา 

ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  
อรสา พรหมประทาน
ดวงใจ หทัยกาญจน์

เวลา ๑๕.๐๐ น.  The Lion City 
๒๕๐๓ / กำากับโดย Yu Sui / สนับสนุนโดย Cathay-Keris 
Films Pte Ltd และ Asian Film Archive / นำาแสดงโดย 
Wong Ting Ming, Lian Tong Seng  / ความยาว ๑๒๐ 
นาที (ภาษาแมนดาริน คำาบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

เร่ืองราวความรักของลูกชายเจ้าของโรงงานกับสาว
โรงงาน ถือเป็นภาพยนตร์จีนเรื่องแรกท่ีสร้างโดย
บรษิทั CATHAY KERIS ซึง่เป็นบรษิทัผูผ้ลติภาพยนตร์
ที่สำาคัญในขณะนั้น โดยในยุคนั้นภาพยนตร์ที่ออก
ฉายจะเป็นภาพยนตร์มาเลย์ (ใช้นักแสดงชาวมาเลย์ 
และใช้ภาษามาเลย์เป็นหลกั) อกีหนึง่ความสำาคญัของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้คือจะพาผู้ชมกลับไปเห็นบ้านเมือง
และภมูทัิศน์ของหมูเ่กาะสงิคโปร์ในช่วงครสิต์ทศวรรษ 
๑๙๖๐ ซึ่งอยู่ในช่วงที่สิงคโปร์กำาลังพัฒนาประเทศ
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

Sat 6 May / 15.00 / 120 min / Singapore / 1960

เวลา ๑๗.๓๐ น.  Tiga Dara (Three Maidens)
๒๔๙๙ / กำากับโดย Usmar Ismail / สนับสนุนโดย 
SA Films / นำาแสดงโดย Indriati Iskak, Chitra Dewi, 
Mieke Wijaya / ความยาว ๑๑๖ นาที (ภาษาอินโดนีเซีย 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เพลงตลกสุดคลาสสิกของอินโดนีเซีย เล่า
เร่ืองราวของพี่น้องสามใบเถาที่อาศัยอยู่กับพ่อและ
ย่า ในขณะทีน้่องสาวสองคนเป็นสาวสงัคม พีส่าวคน
โตกลบัเป็นคนเกบ็ตวั ซึง่สร้างความกงัวลให้กบัผูเ้ป็น
ย่าอย่างมาก เพราะเกรงว่าจะไม่ได้เหน็หลานสาวสดุ
ทีร่กัเป็นฝ่ังเป็นฝา สมาชกิในครอบครัวจงึต้องร่วมกนั
หาชายหนุ่มที่เหมาะสมให้เธอ ซึ่งนำาไปสู่ผลลัพธ์เกิน
คาดเดา

Sat 6 May / 17.30 / 116 min / Indonesia / 1956

อาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Paris, Texas 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๒๗ / กำากบัโดย Wim Wenders / สนับสนนุโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Harry Dean 
Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell / ความยาว 
๑๔๗ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ทีป่ระสบความสำาเร็จสงูสดุในระดบันานา- 
ชาติของ วมิ เวนเดอร์ส เล่าเรือ่งราวของ ทราวสิ ชาย
ผู้ที่หายตัวไปจากครอบครัวนานถึง ๔ ปี จนวันหนึ่ง 
เขาได้พบกับ วอลท์ น้องชาย พร้อมทั้งลูกชายแท้ ๆ 
ของตนที่วอลท์และภรรยารับเลี้ยงเอาไว้ และให้
ความรักราวกับลูกในไส้ พวกเขาจึงทำาใจไม่ได้ เมื่อ
ทราบว่า ทราวสิต้องการพาตวัลกูชายออกไปตามหา
ภรรยาโดยที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเธออยู่ที่ใด

Sun 7 May / 13.00 / 147 min / Germany / 1984



๒๖

พฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

La Cérémonie (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๓๘ / กำากับโดย Claude Chabrol / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทยและ
สถาบนัฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทย/ นำาแสดงโดย  Isabelle 
Huppert, Sandrine Bonnaire, Jacqueline Bisset / 
ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาฝรัง่เศส คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ครอบครัวรำ่ารวยจา้ง โซฟี มาเปน็แม่บ้านประจำา เธอ
ขยัน เรียบร้อย และพูดน้อย ต่อมาเธอได้กลายเป็น
เพื่อนกับ ยีน หญิงที่มีนิสัยหยาบคาย โดยทั้งคู่ได ้
เกบ็ซ่อนความลับในอดตีของตนไว้ ก่อนจะถกูเปิดเผย 
ในที่สุดและนำาไปสู่เหตุการณ์ไม่คาดฝัน

Thu 18 May / 17.30 / 112 min / France / 1995

ศุกร์ที่ ๑๙  พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

โปรแกรมพเิศษ ดหูนังคลาสสกิ 
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ที่จะ
มาชวนผู ้ชมร่วมแลกเปล่ียน
ความคดิเหน็หลงัชมภาพยนตร์ 
คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ภาพยนตร์สนทนา  

ABSENT WITHOUT LEAVE
ขอคืนพื้นที่ให้ปู่ของผม 

ชม  Absent Without Leave  
ภาพยนตร ์สารคดีมาเลเซีย 
ชนะเลศิรางวลัสารคดยีอดเยีย่ม
อาเซยีน จากเทศกาลภาพยนตร์
สารคดนีานาชาติศาลายา ครัง้ที่ 
๗ ว่าด้วยการค้นหาเรือ่งราวของ
ปู่ผู ้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิว- 
นิสต์มลายา พร้อมสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ 
สุรชาติ บำารุงสุข นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และ
ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ นกัประวติัศาสตร์ผู้เคยคลุกคลี
กบัพรรคคอมมวินสิต์มลายา ดำาเนนิรายการโดย รศัมี 
เผ่าเหลืองทอง

อาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม 
โปรแกรม Indie in Salaya : สุรพงษ์ พินิจค้า 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  ! (อศัเจรีย์) / ๒๕๑๙ / ๑๗ นาที

ภาพยนตร์สัน้เล่าเรือ่งอย่างกวนีพินธ์เรยีกร้องหาความ 
เท่าเทียมกันแทนเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนยากไร้ ผลงาน
ของ สรุพงษ์ พนิจิค้า ส่งประกวดงานประกวดภาพยนตร์
สารคดีของธนาคารกรุงเทพ ในปี ๒๕๒๐ ลำ้าหน้า
ขนบธรรมเนียมหนังสารคดีไทย จนกรรมการไม่กล้า
ให้รางวลัชนะเลิศแต่ก็ไม่กล้าไม่ให้รางวลัอะไรเลยจงึ
ได้รางวัลพเิศษ เป็นหนงัสารคดทีีส่ร้างสรรค์เรือ่งหนึง่
ของชาติ

อาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ฉาย “The Big Boss ไอ้หนุ่ม
ซินตึ๊ง” (๒๕๑๔)  เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง (งดฉาย
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

อังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

สตรีที่โลกลืม 
(โปรแกรมผลงานทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา)
๒๕๑๘ / กำากบัโดย ชตุมิา สวุรรณรตั / สร้างโดย ปรทิรรศน์
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ 
ณ อยธุยา, อศัวิน รตันประชา, เมตตา รุง่รัตน์ / ความยาว ๖๙ นาที

เมื่อพ่อถูกยิงตายเพราะฝีมือชู้
ของแม่ และตัวเธอเองก็ถูก
รังแกเช่นกัน เด็กสาวนามว่า 
วร จึงให้ อาทิตย์ แฟนหนุ่ม มา
จัดการกับชายชู้ของแม่ แต่แม่
กลับไล่เธอออกจากบ้าน เธอจงึ
ต้องออกไปตรากตรำาทำางาน 
ทั้ง ๆ ท่ีกำาลังอุ้มท้อง ต่อมาเธอได้พบกับอาทิตย ์
อีกครั้ง และพบว่าเขาได้กลายเป็นโจรไปแล้ว

พุธที่ ๑๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

Glasses (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / กำากับโดย  Ogigami Naoko / สนบัสนนุโดย มลูนธิิ
ญีปุ่น่ / นำาแสดงโดย Satomi Kobayashi, Mikako Ichikawa, 
Ryo Kase / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

ทาเอโกะ เดนิทางไปยงัเมอืงชายทะเลเลก็ ๆ  แห่งหนึง่
ในวนัหยดุช่วงต้นฤดใูบไม้ผล ิเธอพกัอยูท่ีบ้่านพกัของ 
ฮามาดะ ที่ซึ่งผู้คนพิลึกได้มารวมตัวกัน ที่นี่ยังมีการ
ออกกำาลงักายแปลก ๆ  เรยีกว่า Merci taiso ทีช่าวเกาะ 
ออกมาปฏบิตักินัทกุเช้าเฉพาะช่วงต้นฤดใูบไม้ผล ิแม้ว่า 
แรก ๆ  เธอจะยงัปรบัตวัไม่ได้ แต่เมือ่เวลาผ่านไปมติรภาพ
ของคนที่นี่ทำาให้เธอได้รับรู้ถึงความสุขที่แท้จริง

ส�าเพ็ง  / ๒๕๒๕ / ๖๐ นาที

ภาพยนตร์ที่ สุรพงษ์ พินิจค้า ใช้วิธีการถือกล้องถ่าย
ภาพยนตร์ ๑๖ มม. ออกไปบนัทกึความเป็นไปทัว่ทกุ
มุมของย่านสำาเพ็ง เยาวราช เพื่อบอกเล่าเรื่องราวใน 
๑ วัน ใช้เทคนิคตัดต่อเพื่อเดินเรื่อง และประกอบ
เพลงบรรเลง โดยไม่มีคำาพูดบรรยายใด ๆ ได้เสียง
ตอบรับทั้งในแง่ที่ว่าเป็นภาพยนตร์ทดลองที่ดีท่ีสุด
ของไทย ไปจนถงึถกูวจิารณ์ว่าเป็นภาพยนตร์สารคดี
ที่ดูไม่รู้เรื่องที่สุด 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทวิภพ 
The Siam Renaissance (Director’s Cut) 
๒๕๔๗ / กำากับโดย สุรพงษ์ พินิจค้า / สร้างโดย บริษัท 
ฟิล์มบางกอก จำากดั / นำาแสดงโดย วนดิา เฟเวอร์, รงัสโิรจน์ 
พันธุ์เพ็ง / ความยาว  ๑๔๔ นาที

สุรพงษ์ พินิจค้า ผู้พยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้
เกิดขึ้นแก่วงการภาพยนตร์ไทย ได้นำา ทวิภพ นิยาย
เรื่องดังของทมยันตีที่หลายคนคุ้นเคย มาตัดต่อ
พนัธกุรรมขึน้ใหม่ในแบบฉบบัของตวัเขาเอง หนงัเล่า
เรื่องของหญิงสาวไทยยุคปัจจุบันที่เกิดหลงไปอยู่ใน
สยาม สมยัแผ่นดินของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศมหาอำานาจทาง
ตะวันตกพยายามจะเข้ามายึดครอง

Sun 21 May / 15.00 / 144 min / Thailand / 2004

อังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

O Dia da Caça  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๓ / กำากบัโดย Alberto Graça / สนบัสนนุโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Marcello Antony, Paulo Vespúcio, Barbara Schulz / 
ความยาว ๑๑๓ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายอังกฤษ)

สี่ปีที่ผ่านมา นานโดเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าง
เดด็ขาด แต่เขากลับต้องไปเกีย่วข้องกบัมนัอกีครัง้เม่ือ
ถกูบงัคบัให้ขนยาเสพตดิ เมือ่เขาขอความช่วยเหลอื 
จากเพื่อนที่รู้จักกันในศูนย์บำาบัดยาเสพติด พวกเขา
กลบัถกูทรยศ นานโดและเพือ่นจึงวางแผนการแก้แค้น
ที่แสนอันตราย

Tue 23 May / 17.30 / 113 min / Brazil /2000

พุธที่ ๒๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

เผ็ด (โปรแกรมผลงานอรสา พรหมประทาน)
๒๕๑๘ / กำากับโดย ศุภชัย / สร้างโดย ศุภชัยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สมบัต ิเมทะน,ี อรญัญา นามวงษ์, สริุยา ชนิพนัธุ ์/ 
ความยาว ๑๓๗ นาที 

ไชโย เจ้าของฉายา เผ็ด ชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตเสเพลไป
วัน ๆ  จนวันหนึ่งได้ช่วย ราเมธ ชายหนุ่มฐานะรำ่ารวย 
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับ ลลิตา ลูกสาวเสี่ยใหญ่เจ้าของ
บาร์จากพวกอนัธพาล ทัง้สองจงึกลายเป็นเพือ่นสนทิ
กัน แต่แล้ววันหน่ึง ชวนชม น้องสาวของไชโยถูก
อันธพาลจับตัวไปขาย ไชโยจึงต้องออกตามล่าเหล่า
อันธพาลเพื่อช่วยเหลือน้องสาว 

พฤหัสบดีที่ ๒๕ - ศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม 

งดฉายภาพยนตร์ เนื่องจากมีกิจกรรมสัมมนา
ประจำาปีของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์

โปรแกรมห้องภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา ๑๘.๐๐ น. 

อังคารที่ ๒ Lola 
พฤหัสบดีที่ ๔ สตรีที่โลกลืม
อังคารที่ ๙  Paris, Texas 
พฤหัสบดีที่ ๑๑ พ่อไก่แจ้
อังคารที่ ๑๖ O Dia da Caça 
พฤหัสบดีที่ ๑๘ ถล่มดงนักเลง
อังคารที่ ๒๓ Os Sorrisos do Destino 
พฤหัสบดีที่ ๒๕ คู่หู 
อังคารที่ ๓๐ Felices 140 

*หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะปิดท�าการห้องภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 



เสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. กามเทพหัวเราะ 
(โปรแกรมไทยคลาสสิก)
๒๕๒๑ / กำากับโดย สมพงษ์ ตรีบุบผา / สร้างโดย แวว 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย วิฑูรย์ กรุณา, ลลนา สุลาวัลย์, 
นิรุตต์ ศิริจรรยา / ความยาว ๑๒๐ นาที 

เร่ืองราวชวนหัวของ 

ดร.สันดร หนุ่มหล่อ
นักเ รียนนอกที่ เพิ่ ง
เ ดินทางกลับมายัง
ประเทศไทย เขามี
ความฝันที่อยากจะออกเดินทางไปสำารวจสะดือ 
ทะเล โดยได้เพ่ือน ๆ และครอบครัวมาช่วยกันใน
ภารกิจต่อเรือดำานำ้า แต่เมื่อพวกเขานำาเรือออกทะเล
จริง ๆ ภารกิจกลับไม่เป็นดั่งที่คาดฝัน ขณะเดียวกัน
เขาก็แอบมีใจให้ หมี น้องสาวของหมุย เพื่อนสนิท
ของเขา แม้ว่าเขาจะมีคู่หมั้นอยู่แล้วก็ตาม

เวลา ๑๕.๐๐ น. จักรวาลยอดรัก 
(โปรแกรมผลงานอรสา พรหมประทาน)
๒๕๑๙ / กำากับโดย พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที / สร้างโดย  
บริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย สมบัต ิ
เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อรสา พรหมประทาน, ไพโรจน์ 
ใจสิงห์ / ความยาว ๑๒๔ นาที 

จกัรวาล จ้าง สกณุา สาวสวย มาเป็นนางแบบสำาหรบั
การวาดภาพของเขา แต่เขากลับตกหลุมรักเธอจน
ห้ามใจตัวเองไม่ได้และปลกุปลำา้เธอจนกลายเป็นเมีย
ทางพฤตินัย ต่อมาสกุณาเกิดต้ังครรภ์แต่ได้แท้งไป
เพราะอบุติัเหต ุจักรวาลกลบัคดิว่าเธอตัง้ใจทำาเพราะ
เกลียดเขา  เขาเสียใจมากจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่
ออสเตรเลยี เมือ่สกณุารู้ข่าวทำาให้เธอต้องตดัสนิใจว่า
จะยอมเสยีคนรกัไปหรอืจะทำาตามสิง่ทีห่วัใจต้องการ

อาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เพลงรักเพื่อเธอ 
(โปรแกรมผลงานดวงใจ หทัยกาญจน์)
๒๕๒๑ / กำากับโดย เริงศิริ / สร้างโดย เริงศิริโปรดัคชั่น / 
นำาแสดงโดย พิศมัย วิไลศักด์ิ, สรพงศ์ ชาตรี, มยุรฉัตร 
เหมอืนประสทิธเิวช, ดวงใจ หทยักาญจน์ / ความยาว ๑๓๐ นาที

ใจสคราญ นักร้องหญิงชื่อดังกำาลังสับสนในความรัก 
เพราะไม่อยากตกเป็นเมียน้อยของ ยศ นักแต่งเพลง
ซึ่งเป็นสามีของเพื่อนรัก วันหนึ่ง เธอตัดสินใจออก
จากวงการมาพกัใจทีพ่ทัยา ด้วยความผดิหวังจากการ
พลาดรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมประจำาปี จนได้พบกับ 
นำ้า ชายหนุ่มแสนดีผู ้ชื่นชอบในเสียงร้องของเธอ 
ขณะเดียวกัน ชัยยงค์ และ รสสุคนธ์ เจ้าของรางวัล 
นักร้องยอดเยี่ยม กลับสร้างแต่เรื่องราวฉาวโฉ่ให้แก่  
นพ ผู้จัดการส่วนตัว จนทำาให้เขาเองเกิดมีปัญหากับ 
วิดา ภรรยาสุดที่รักเช่นกัน

เวลา ๑๕.๑๕ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคดัสรร
ของ โดม สขุวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

Lola  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๓๒ / กำากับโดย María Novaro / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูเมก็ซโิก ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย  Leticia Huijara, Alejandra Cerrillo, Cheli 
Godínez, Gerardo Martínez, Martha Navarro / 
ความยาว ๙๒ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ โลลา หญิงสาวที่ทำางานขายเสื้อผ้าข้าง
ถนนเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวที่ยังเล็กหลังจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองเม็กซิโก โดยเธอเพิ่งเลิก
กับคนรัก ความเครียดและความรู้สึกเหงาจึงทำาให ้
โลลามีปัญหาความสัมพันธ์กับลูกสาว

Tue 30 May / 17.30 / 92 min / Mexico / 1989

พุธที่ ๓๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

กามเทพหัวเราะ (โปรแกรมไทยคลาสสิก)

อ่านข้อมูลภาพยนตร์ได้ในโปรแกรมฉายวันเสาร์ที่ 
๒๗ พฤษภาคม 

๒๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พ่อไก่แจ้ (โปรแกรมผลงานทัศน์วรรณ เสนย์ีวงศ์ ณ อยธุยา)
๒๕๑๙ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศร ี/ สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ 
นำาแสดงโดย กรงุ ศรวีไิล, ทัศน์วรรณ เสนย์ีวงศ์ ณ อยธุยา, 
สพุรรณ บรูณะพมิพ์, สุวนิ สว่างรตัน์ / ความยาว ๑๐๕ นาที 

ภาพยนตร์ตลกท่ี เชิด ทรงศรี สร้างจากนิยายของ 
ทมยันตี หลังจากประสบความสำาเร็จจากภาพยนตร์
แนวเดียวกันเรื่อง พ่อปลาไหล เล่าเรื่องราวความ
กะล่อนของ อาทติย์ เพลย์บอยหนุม่รปูหล่อบ้านรวย 
ที่ต้องงัดเล่ห์กลมาชนะใจ มัทนี เลขาธิการสมาคม
สตรีไทยวัฒนาคนสวยที่เกลียดบรรดาผู้ชายเจ้าชู้ 
ไก่แจ้อย่างเข้าไส้

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฮกันะสารคาม (โปรแกรมผลงาน ธญัญ์วารนิ สขุะพสิษิฐ์)
๒๕๕๔ / กำากับโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ / สร้างโดย 
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดง
โดย สดุารตัน์ บตุรพรม, ภาวณิ ีวริยิะชัยกิจ, ธนัวา สรุยิจกัร / 
ความยาว ๑๐๒ นาที

อบุล เป็นดาวเด่นทีเ่รยีนอยูม่หาวทิยาลยัชัน้ปีที ่๗ แล้ว 
แต่ยังไม่ยอมเรียนจบ เธอได้ตกหลุมรัก เทพ หนุ่ม
หล่อรุ่นน้องที่สาว ๆ ต่างหมายปอง อุบลจึงร่วมมือ
กับรุ่นน้องอย่าง รินทร์ สาวสวยสุดโก๊ะ และ โส 
กะเทยผู้ชื่นชอบฟังหมอลำา เพื่อวางแผนพิชิตใจเทพ 
แต่หารู้ไม่ว่ายังมี เกษ สาวสวยนักกีฬาเทควันโดเป็น
คู่แข่งและศัตรูหัวใจตัวฉกาจ

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. M  
๒๔๗๔ / กำากับโดย Fritz Lang / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Peter Lorre, 
Ellen Widmann, Inge Landgut / ความยาว ๑๑๐ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

ผลงานภาพยนตร ์เสียงเรื่อง 
แรกของ Fritz Lang ปรมาจารย์
ผู้กำากับชาวเยอรมันที่มีผลงาน 
โด ่งดังมาตั้งแต่ยุคหนังเงียบ
ดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริง
ของฆาตกรต ่อ เนื่ อ งที่ ออก
อาละวาดฆ่าเด็กและสร้างความหวาดผวาให้กับ 
ชาวเมือง จนทำาให้ตำารวจและอาชญากรใต้ดินผู้ท่ี 
ได้รับผลกระทบจากการมาถึงของฆาตกรผู้นี้ ต่าง 
พากันคิดหาวิธีจับมันให้ได้

Sat 3 Jun / 13.00 / 110 min / Germany / 1931

เวลา ๑๕.๐๐ น. Fritz Lang  
๒๕๕๙ / กำากับโดย Gordian Maugg / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Thomas 
Thieme, Heino Ferch, Samuel Finzi / ความยาว ๑๐๔ 
นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตจริงของ Fritz Lang ใน
ขณะที่เขากำาลังหาแรงบันดาลใจในการสร้าง M 
ภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของเขา ด้วยการเอาตัวเอง
เข้าไปคลุกคลีกับคดีของฆาตกรต่อเนื่องนามว่า 
ปีเตอร์ เคอร์เตน (Peter Kürten) ผู้ได้รับฉายาว่า 
Vampire of Düsseldorf

Sat 3 Jun / 15.00 / 105 min / Germany / 2016

เวลา ๑๗.๐๐ น. กจิกรรมภาพยนตร์
สนทนา Fritz Lang: The Master 
of Visual กับ Norbert Grob นัก 
ประวัตศิาสตร์และนกัวจิารณ์ภาพยนตร์ 
ผู้เขียนหนังสือเล่มสำาคัญเกี่ยวกับ Fritz Lang

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 4 Kings (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Teresa Von Eltz / สนบัสนนุโดย สถาบนั
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Paula Beer, 
Jella Haase, Jannis Niewöhner, Moritz Leu / ความยาว 
๙๘ นาที (ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษาไทย)

แม้คริสต์มาสจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขสำาหรับ
ครอบครัว แต่คริสต์มาสที่กำาลังมาถึงนี้สำาหรับกลุ่ม
วัยรุ่น ได้แก่ ลาร่า, อเล็กซานดรา, ติโม และฟีโอดอร์ 
รวมทั้งนายแพทย์วอล์ฟ ผู้บำาบัดอาการทางจิตของ
วัยรุ่นทั้งสี่คนกลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อพวกเขาต้อง
ทำาการบำาบดัซึง่แทบทกุครัง้กด็ำาเนนิไปอย่างยากเยน็ 
ส่งผลให้คริสต์มาสนี้จะเป็นคืนที่พวกเขาไม่มีวันลืม

เดือนมิถุนายน



๒๘

เวลา ๑๕.๐๐ น. Mensaka  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๑ / กำากับโดย Salvador Garcia Ruiz / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Tristán Ulloa, Lola Dueñas, Laia Marull / 
ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เร่ืองราวของเมนซากา หนุ่มผู้มีอาชีพเป็นพนักงาน 
ส่งเอกสารและเป็นมอืกลองของวงดนตรทีีท่ำาร่วมกบั
เพือ่นอกีสองคนคอื รคิาร์โด กบั ฆาบี ทกุอย่างเป็นไป
ด้วยดีเนื่องจากวงของพวกเขากำาลังจะได้เซ็นสัญญา 
แต่เมื่อพวกเขาเริ่มมีชื่อเสียง ยาเสพติดและสาว ๆ 
ได้ทำาให้ทั้งสามคนต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ 

Sun 4 Jun / 15.00 / 105 min / Spain / 1998

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

รด.เขาชนผี ที่เขาชนไก่ 
(โปรแกรมผลงาน ธญัญ์วาริน สขุะพสิิษฐ์)
๒๕๕๘ / กำากบัโดย ธญัญ์วารนิ สุขะพสิษิฐ์ / สร้างโดย บรษิทั 
พระนครฟิลม์ จำากดั / นำาแสดงโดย สมชาย เขม็กลดั, รวโีรจน์ 
รตันตระกลูชยั, นรินทร์โชต ิวชิรธรนยิมกลุ / ความยาว ๘๑ นาที

ในการฝึกภาคสนามทีเ่ขาชนไก่ มนีกัศกึษาวชิาทหาร
อยู่สองกลุ่มที่ไม่ถูกกันระหว่างแก๊งเกรียนกับแก๊ง 
เก๋า และเมื่อมาฝึกภาคสนามก็ยังคงสร้างปัญหาให ้
กองร้อยและโดนทำาโทษตลอดเวลาโดยครูดนัย และ
นอกจากปัญหาความขดัแย้งของเดก็ทัง้สองกลุม่ท่ีเขา
ชนไก่แล้ว ทีน่ีย่งัมบีางสิง่บางอย่างทีเ่ร้นลบัแอบซ่อน
อยู่อีกด้วย

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อนุช 
(โปรแกรมผลงานดวงใจ หทัยกาญจน์)
๒๕๓๕ / กำากับโดย ชูชาติ โตประทีป / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย วัลลภัทร 
บุตรประเสริฐ, พัชราวัลย์ พิภพวรไชย, บัณฑิต สุขปาละ, 
อรไทย ขาวะกุญชร / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ทีน่ำาแสดงโดยผูพิ้การ เล่าเรือ่งราวของ ต้น 
เด็กหนุ่มพิการทางสายตา ที่ได้รู้จักกับ นุช หญิงสาว
ผูพ้กิารทางการได้ยนิ ความสัมพันธ์ของทัง้คู่ก่อตวัจน
เป็นความรัก ที่ต่างคนต่างทดแทนส่วนที่ขาดของอีก
คนได้อย่างลงตัว แต่เงื่อนไขการใช้ชีวิตที่ต่างจากคน
ทั่วไป ทำาให้ทั้งคู่ต้องเจอกับบททดสอบครั้งใหญ่ของ
ความรัก

พฤหัสบดีที่ ๘ – พุธที่ ๑๔ มิถุนายน

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๔  
ณ โรงภาพยนตร์สกาลาและโรงภาพยนตร์ลิโด
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ภูชิชย์-นริศรา 
(โปรแกรมไทยคลาสสิก)
๒๕๒๔ / กำากับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย พรเทวา 
โปรดคัชัน่ / นำาแสดงโดย เนาวรตัน์ ยกุตะนนัท์, พศิาล อคัรเศรณ,ี 
พอเจตน์ แก่นเพชร, ลนิดา ค้าธญัเจริญ / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่อของ รักประกาศิต ที่สร้างจาก
นวนิยายของ ก.สุรางคนางค์ เล่าเรื่องราวของ ภูชิชย์ 
พี่ชายคนโตของครอบครัวที่กำาลังประสบปัญหาเมื่อ
คู่หม้ันคือ นริศรา คอยหึงหวงอดีตคนรักเก่าอย่าง 
มาลินี ผู ้เคยถูกน้องเล็กคนสุดท้องขัดขวางไม่ให้
แต่งงานกับเขาเพราะกลัวว่าเธอจะมาหลอกเอา
สมบัติของครอบครัว แต่ในขณะเดียวกัน มาลินีกลับ
เป็นผู้คอยให้กำาลังใจ วิทย์ น้องชายคนกลางของ 
ภชูชิย์ทีก่ำาลังเสียใจกับการจากไปของภรรยาและลกู

เวลา ๑๕.๐๐ น. รักริษยา 
(โปรแกรมผลงานดวงใจ หทัยกาญจน์)
๒๕๒๒ / กำากับโดย ภัทราวด ีศรีไตรรตัน์ / สร้างโดย จ.ีพ.ี 
โปรโมชัน่ / นำาแสดงโดย ธติมิา สงัขพทัิกษ์, ชลติ เฟ่ืองอารมณ์, 
ดวงใจ หทัยกาญจน์, จกัรรตัน์ วรีสาร / ความยาว ๑๐๐ นาที

เรื่องราวของ ปัทมา และ เชษฐ์ ชัชวาลย์ บุตรกำาพร้า
ของคุณประจักษ์ เศรษฐีม่าย เม่ือทั้งคู่เติบใหญ่เป็น
หนุม่สาว ความรูสึ้กของปัทมาทีม่ต่ีอเชษฐ์แบบพ่ีชาย
ได้กลับกลายเป็นความรักที่ต้องซ่อนเร้น จนเมื่อคุณ
ประจักษ์รับเอาภรรยาใหม่และลูกสาวของเธอมาอยู่
ร่วมชายคาเดียวกัน เรื่องราวรักริษยาจึงอุบัติขึ้น

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ทบันางรอ 
(โปรแกรมผลงานทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา)
๒๕๑๖ / กำากับโดย ชุติมา สุวรรณรัต / สร้างโดย มหศักดิ์ 
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ 
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, กำาธร สุวรรณปิยะศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์, 
รอง เค้ามูลคดี / ความยาว ๑๒๓ นาที

เรื่องราวของ โสภี สาวสวยผู้ได้พบกับ จักรพันธ์  
ข้าราชการที่มาพัฒนาหมู่บ้านของเธอ จนเกิดเป็น
ความรัก แต่พ่อของเธอคอยกีดกัน เนื่องจากโสภีม ี
คำาสาปติดตัวว่าถ้ารักกับใครจนมีลูกจะทำาให้เธอ
หน้าตาเสียโฉมและถึงแก่ความตาย แต่ด้วยแรง
ปรารถนาทำาให้ท้ังสองมักลักลอบพบกันที่กระท่อม 
แห่งหนึ่งอยู่เสมอ ที่ซึ่งโสภีเรียกว่า ทับนางรอ  

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Madame Satã  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๕ / กำากับโดย  Karim Aïnouz / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย  
Lázaro Ramos, Marcelia Cartaxo, Flavio Bauraqui / 
ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์เล่าเรือ่งราวชวีติจรงิของ ชเูอา ฟรานซสิโก 
ดอส ซานโตส นักแสดงรักร่วมเพศผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
ในนามมาดามซาตา ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความ
ท้าทายและการต่อสู้ โดยเคยผ่านมาทั้งการเป็น 
พ่อครัว ชายแต่งหญิง พ่อ วีรบุรุษ นักโทษ นักสู้ และ
นางโชว์ผู้กลายเป็นตำานานในสลัมของบราซิล

Wed 21 Jun / 17.30 / 105 Min / Brazil / 2002

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เธอ เขา เรา ผ ี(โปรแกรมผลงานธญัญ์วารนิ สุขะพสิษิฐ์)
๒๕๕๗ / กำากบัโดย ธญัญ์วารนิ สขุะพสิษิฐ์ / สร้างโดย บริษทั 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, อาภา ภาวิไล, สตีเว่น ฟูเรอร์ / 
ความยาว ๑๑๘ นาที

ส้ม ช่างแต่งหน้าประจำากองถ่ายกำาลังคบหาดูใจอยู่
กับ หรั่ง ทีมอาร์ตสุดหล่อที่ทุกคนหมายปอง โดยเธอ
รู้สึกน้อยใจที่หรั่งมักจะสร้างความสุขให้คนรอบข้าง
แต่กลบัไม่เอาใจใส่เธอเท่าทีค่วร ต่อมาเมือ่ส้มได้รูจ้กั
กบั เป้ิล นกัศกึษาข้างห้องทีเ่ข้ามาจบีเธอ ทัง้ยงัมนีสัิย 
ตรงข้ามกับหร่ังทุกอย่าง ส้มจึงบอกเลิกหรั่งแล้วหัน
มาคบกับเป้ิล โดยทีเ่ธอเองยงัไม่รูถ้งึความลบับางอย่าง 
ที่เปิ้ลเก็บซ่อนเอาไว้

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพเิศษ ดหูนงัคลาสสกิ 
กับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ที่
จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์ 
คลาสสิกของโลก

วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Fall Guy (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)    
๒๕๒๕ / กำากับโดย Kinji Fukasaku / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / นำาแสดงโดย Matsuzaka Keiko, Kazama Morio, 
Hirada Mitsuru / ความยาว ๑๐๘ นาที (ภาษาญ่ีปุ่น 
คำาบรรยายภาษาไทย)

ยาซึ สตันท์แมนผู้แสนดีที่รักและนับถือนักแสดง 
ขาลงอย่าง กินชิโระ มากจนยอมแต่งงานกับ โคนัตซึ 
คนรกัเก่าของกินชโิระทีต่ัง้ท้องอยู ่เม่ือเขาถกูกินชโิระ
ขอร้อง โคนัทซึเองตกหลุมรักกับยาซึเพราะความดี
และการเสยีสละตนของเขา แต่กินชโิระกลับวางแผน
ทีจ่ะทำาให้ตวัเองกลับมาโด่งดังอกีครัง้โดยการให้ยาซึ
รับบทที่อันตรายถึงชีวิต

เวลา ๑๕.๐๐ น. Boychoir  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย François Girard / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซเีอ / นำาแสดงโดย Dustin Hoffman, 
Kathy Bates, Eddie Izzard / ความยาว ๑๐๓ นาท ี(ภาษา
อังกฤษ คำาบรรยายไทย)

สเต็ท เด็กชายกำาพร้าวัย ๑๒ ปี ที่ต้องย้ายมาอยู่
โรงเรยีนประจำาชายล้วนซึง่เป็นโรงเรยีนร้องประสาน
เสยีงแห่งชาติ สเต็ทคดิว่าเขาไม่เหมาะกับท่ีนี ่แต่เมือ่
เขาได้พบกับ คุณครูคาร์เวลล์ จอมเฮี้ยบ ที่พยายาม 
จะดึงพรสวรรค์ด้านขับร้องของเขาออกมา ความคิด
ของหนูน้อยก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไป

 Sat 17 Jun / 15.00 / 103 min / USA / 2014



๒๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก 
(โปรแกรมผลงานธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์) 
๒๕๕๕ / กำากับโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ / สร้างโดย 
แอมไฟน์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, กวิน 
อิ่มอโนทัย, ภาณุพงศ์ วราเอกศิริ, นันทิตา ฆัมภิรานนท์ / 
ความยาว ๑๐๔ นาที

เร่ืองราวความรกัในสามความสมัพนัธ์ ต้ังแต่ สายธาร 
สาวประเภทสองรุ่นใหญ่ที่กลับบ้านเกิดมาพบช่าง
มอเตอร์ไซค์หนุ่มหล่อที่ทำาเอาเธอเพ้อไปไกล ต้นไม้ 
หนุ่มนักเรียนนอกที่เกิดความรู้สึกดี ๆ  กับคนขับรถตู้
สาวเทียมสุดห้าวอย่าง ต้นหลิว และ ดิน เด็กหนุ่มที่
ถูกพ่อจับได้ว่าเป็นกะเทย จึงถูกส่งไปบวชเรียน แต่
กลับพบหลวงพี่สุดหล่อที่ทำาให้หัวใจเขาหวั่นไหว 

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

América  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๓ / กำากับโดย João Nuno Pinto / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Chulpan Khamatova, Fernando Luís, María 
Barranco / ความยาว ๑๑๑ นาที (ภาษาโปรตุเกส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ลิซา หญิงอพยพชาวรัสเซียแต่งงานกับโจรลักเล็ก
ขโมยน้อยชาวโปรตเุกส นอกเหนอืจากงานบ้านมากมาย 
เธอยงัต้องดแูลแม่ของสามทีีป่่วย สถานการณ์ยิง่แย่ขึน้
สามขีองเธอเริม่ทำาธรุกจิพาสปอร์ตเถือ่น บ้านของเธอ
จงึเตม็ไปด้วยผูล้ีภ้ยั แต่นัน่กลบัทำาให้เธอได้ตกหลมุรกั
หนุม่ชาวรัสเซยีทีถ่กูมาเฟียตามล่า ซ่ึงเขาอาจจะเป็น
โอกาสให้เธอได้หนีไปมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

Fri 23 Jun / 17.30 / 111 min / Portuguese / 2010  

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน 
โปรแกรม Indie in Salaya : ธญัญว์าริน สขุะพสิษิฐ์  

เวลา ๑๓.๐๐ น. หนังสั้นคัดสรรของ ธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์

แหวน / ๒๕๔๔ / ชุมพล ทองทาบ / ๒๙ นาที

หนังสั้นเรื่องแรกของธัญญ์วาริน เล่าเรื่องราววงจร
ชวีติของคนระดบัล่าง ๓ คน ได้รบัรางวลัชมเชยสาขา
รัตน์ เปสตันยี จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๕ 

เปลือก / ๒๕๔๔ / ชุมพล ทาบทอง / ๒๓ นาที

หนังสั้นรางวัลรองชนะเลิศ สาขารัตน์ เปสตันยี จาก
เทศกาลภาพยนตร์สัน้ ครัง้ท่ี ๖ เล่าเรือ่งราวความคิด
ของคน ๓ คนที่คิดถึงเหตุการณ์เดียวกัน แต่ใน
เหตุการณ์นั้นต่างคนต่างซ่อนบางสิ่งเอาไว้ข้างใน

รัก/ผดิ/บาป /  ๒๕๔๙ /  ธญัญ์วารนิ สขุะพสิษิฐ์, นกิร 
ศรีพงศ์วรกุล / ๓๐ นาที

เร่ืองของอาจารย์หนุ่มที่พยายามหักห้ามใจไม่รัก
นักเรียนหนุ่มรูปหล่อของตัวเอง เป็นการต่อสู้กัน 
ของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีระหว่างหน้าที่กับความ
ต้องการส่วนลึกของหัวใจ

I’m fine สบายดค่ีะ  / ๒๕๕๑ / ธญัญ์วารนิ สขุะพสิษิฐ์ / ๔ นาที

หนังสั้นชนะเลิศรางวัลรัตน์ เปสตันยี จากเทศกาล
ภาพยนตร์ส้ัน คร้ังที ่๑๒ สือ่ถงึคนไทยกับประชาธปิไตย
อันยาวนาน

๑๕.๐๐ น. ป๊ัม-น�า้-มนั A Gas Station 
๒๕๕๙ / กำากับโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ / สร้างโดย 
ARTFO Production / นำาแสดงโดย ปรมะ อ่ิมอโนทัย, อาภา 
ภาวิไล, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา / 
ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์ที่มีฉากหลังเป็นปั๊มนำ้ามันเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง
บนท้องทุ่งนาแห้งแล้งห่างไกลความเจริญ ที่มี มั่น 
หนุม่หล่อในชดุคาวบอยเป็นเจ้าของ เขาอาศยัอยูท่ีน่ี่
คนเดยีวเพือ่รอคอย นก คนรกัของเขาทีไ่ด้หายตวัไป
หลังจากแต่งงานได้ไม่นานด้วยความหวังว่าเธอจะ
กลับมา ระหว่างนั้น เจ๊มัท สาวใหญ่ในชุดไทยสีแดง 
และ ฝน สาวมัธยมวัยสิบห้า ต่างก็คอยมาหามั่น 
ทุกวันด้วยความหวังว่าสักวัน มั่นจะรักพวกเธอบ้าง

Sat 24 Jun / 15.00 / 110 min / Thailand / 2016

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 9 mois ferme 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Albert Dupontel / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Albert 
Dupontel, Sandrine Kiberlain, Nicolas Marié /
ความยาว ๘๒ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทย) 

อารีอานน์ เฟลแดร์ ผู้พิพากษาที่มีวิถีชีวิตที่เข้มงวด
และไม่คบหาสมาคมกับชายคนใดง่าย ๆ แต่วันหนึ่ง
เธอกลบัตัง้ท้อง และผลตรวจการพสูิจน์พบว่าพ่อของ
เดก็คอื บ๊อบ อาชญากรทีถ่กูคมุตวั
จากการกระทำาที่เหี้ยมโหด อารี- 
อานน์ผู้จำาอะไรไม่ได้แม้แต่น้อย 
จงึต้องพยายามทำาความเข้าใจกบั
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพเิศษ ดหูนังกับโดม พบ
กับภาพยนตร์จากการคดัสรรของ 
โดม สขุวงศ์ และร่วมสนทนาหลงัชม
ภาพยนตร์
 

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เลิฟสุดจิ้น ฟินสุโค่ย 
(โปรแกรมผลงาน ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์) 
๒๕๕๓ / กำากบัโดย ธญัญ์วารนิ สขุะพสิษิฐ์ / สร้างโดย บริษทั 
ฟินโปรเจ็คท์ จำากัด, บริษัท เคโปรเจ็คท์ จำากัด  / นำาแสดง
โดย อภญิญา สกลุเจรญิสุข, นวพล ลำาพนู, มาโกโตะ โคชนิากะ, 
ศุภนาฏ จิตตลีลา, ภาคิน จิกิตศิลปิน, สวิช เพชรวิเศษศิริ / 
ความยาว ๑๑๐ นาที

เรื่องราวของ หนูนา แฟนคลับตัวยงของ มาโกโตะ 
นักร้องนำาวง TRICK จากประเทศญี่ปุ่น วันหนึ่ง เมื่อ
มข่ีาวว่ามาโกโตะจะมาเปิดคอนเสิร์ตทีไ่ทย หนูนาจงึ
หาโอกาสใกล้ชดิกับมาโกโตะให้ได้ โดยมีหมแูฮมและ  
ไก่โต้งคอยช่วยเหลือ แต่ก็ทำาให้ เสือโคร่ง แฟนหนุ่ม
นักกีฬายูโดของหนูนาอดที่จะหึงหวงเธอไม่ได้

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

La mujer de Benjamin  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๔ / กำากบัโดย Carlos Carrera / สนบัสนนุโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย  
Eduardo López Rojas, Malena Doria, Arcelia Ramírez / 
ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เบนจามิน ชายวัยกลางคนที่ยังคงอาศัยอยู่กับพี่สาว
ในเมอืงเลก็ ๆ  ได้ตกหลมุรกักบัสาวสวยอายนุ้อยกว่า
หลายปี  วันหนึ่งเขาได้ลักพาตัวเธอไปขังไว้ โดยหวัง
ว่าเธอจะตกหลุมรักเขาเอง แต่สาวน้อยคนดังกล่าว
กลับไม่ใสซื่อบริสุทธิ์เหมือนที่เขาคิด

Wed 28 Jun / 17.30 / 90 min / Mexico / 1991

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ภูชิชย์-นริศรา (โปรแกรมภาพยนตร์ไทยคลาสสิก)

อ่านข้อมูลภาพยนตร์ได้ในโปรแกรมฉายวันอาทิตย์
ที่ ๑๘ มิถุนายน

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

คืนนั้น Red Wine in the Dark Night  
(โปรแกรมผลงานธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ / สร้างโดย 
แอมฟายน์ โปรดักชั่น, อาร์ตโฟ โปรดักชั่น, ถนัดบันเทิง 
โปรดกัชัน่ / นำาแสดงโดย พงศธร ศรปิีนตา, สตเีว่น อสิรพงศ์ 
ฟูเรอร์, นนทพัทธ์ อินทรศวร / ความยาว ๑๐๕ นาที

คืนหนึ่ง ไวน์ หนุ่มน้อยได้พบกับ
ชายหนุ่มหล่อลึกลับที่กินเลือเป็น
อาหาร ด้วยความสงสารไวน์จงึให้
เขากินเลือดตัวเอง พร้อมต้ังชือ่ให้
เขาว่า ไนท์ โดยช่วงเวลานัน้ ไวน์
กำาลังมปัีญหาระหองระแหงกันกับ 
ตี๋ ชายคนรัก และ พี่บอย หนุ่มนักธุรกิจที่รักไวน ์
มานานก็เร่งเร้าให้ไวน์รับรักเขาเสียที ไวน์จึงต้อง
เลือกความรักระหว่างชายหนุ่มทั้งสาม




