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ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา ศิลปินในวงการบันเทิง
ไทยได้เสยีชวีติในเวลาไล่เลีย่กนัจนนบัเป็นการสญูเสยีครัง้ใหญ่ของวงการ 
โดยหลายท่านนัน้เคยฝากผลงานการแสดงภาพยนตร์ให้ผู้ชมได้ชืน่ชม ทัง้ 
สินีนาฏ โพธิเวส (เสียชีวิต ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) พิมพ์พรรณ บูรณะ
พิมพ์ (เสียชีวิต ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  ชุมพร เทพพิทักษ์ (เสียชีวิต ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐) และ แวววาว วงษ์คำาเหลา หรอื แวว จ๊กมก (เสยีชีวติ 
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  ฐิติมา สุตสุนทร (เสียชีวิต ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  
และสุดท้ายคือ สมพงษ์ วงศ์รักไทย ตำานานนักพากย์คนสำาคัญของ 
วงการภาพยนตร์ไทย ซึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หอ
ภาพยนตร์ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของศิลปินทุกท่านมา 
ณ ที่นี้

สำาหรับจดหมายข่าวฉบับน้ี ขึ้นปกด้วยพระเอกหนังไทยผู้ยิ่งใหญ่ 
มิตร ชัยบัญชา ผู้ที่การเสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคม  ๒๕๑๓ ของเขาได้กลาย
เป็นท้ังโศกนาฏกรรม ประวัติศาสตร์ และจุดเปลี่ยนของวงการหนังไทย  
ภายในเล่มมเีรือ่งราวเก่ียวกับมติร ชยับญัชา ทัง้เรือ่งของเขาโดยตรง และ
เรื่องของ นำาดี วิตตะ ผู้สร้างภาพยนตร์ท่ีนำาสองพระเอกคนสำาคัญแห่ง 
ยุคหนัง ๑๖ มม. มิตร ชัยบัญชา และ สมบัติ เมทะนี มาประกบคู่บน
จอภาพยนตร์เป็นคร้ังแรก นอกจากน้ียังมีข้อเขียนอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจอีก
มากมาย ทัง้บทความแนะนำาหนงัในโปรแกรม ทึง่! หนงัโลก โดยนกัวจิารณ์
ช่ือดัง ประวิทย์ แต่งอักษร รวมไปถึงบทสัมภาษณ์ผู้ท่ีอยู่เบื้องหลังการ
สร้างอาคารหลังใหม่ของหอภาพยนตร์ ที่กำาลังเติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น
สะดุดตาผู้มาเยี่ยมชม

ภาพปก มิตร ชัยบัญชา ในกองถ่าย
ภาพยนตร์เรือ่ง เงนิ เงนิ เงนิ  (๒๕๐๘)  
ถ่ายโดย สมชาย จันทวังโส



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 กล่าวกนัว่า อบุตัเิหตกุารตกจากบนัไดเฮลคิอปเตอร์ขณะถ่ายทำา
ภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๑๓ นั้น ไม่เพียงแต่จะ
พรากชีวิตของ มิตร ชัยบัญชา พระเอกผู้ยิ่งใหญ่ไปจากแฟนหนังไทยทั่ว
สารทิศ หากแต่ยังได้มีส่วนทำาให้ยุคของหนัง ๑๖ มม. ในเมืองไทยนั้นต้อง
ปิดฉากตามไปด้วยโดยปริยาย

 ในความเป็นจริงแล้ว วงการหนงัไทยนัน้สร้างภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม 
๓๕ มม. ตามมาตรฐานสากลมาก่อนตั้งแต่ยุคบุกเบิก แต่ภายหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งส่งผลให้ฟิล์มภาพยนตร์ ๓๕ มม. ในเมืองไทย
ขาดแคลน ผู้สร้างหนังไทยจึงหันไปนิยมสร้างหนังด้วยฟิล์ม ๑๖ มม. ไม่
บันทึกเสียง ใช้วิธีการพากย์สดในโรง ซึ่งนอกจากจะฉายข้ึนจอใหญ่ได ้
อย่างเดียวกับฟิล์ม ๓๕ มม. ค่าใช้จ่ายในการสร้างยังถูกกว่า และสะดวก
สบายมากกว่า 

 ปี ๒๕๐๑ หลงัจากทีย่คุหนงั ๑๖ มม. ได้ลงหลกัปักฐานในวงการ
หนังไทยมาแล้วหลายปี มิตร ชัยบัญชา ในฐานะพระเอกหน้าใหม่ ก็ได้ม ี
ผลงานการแสดงภาพยนตร์ ๑๖ มม. ออกฉายเป็นเร่ืองแรกคือ ชาติเสือ   
หลังจากนั้น ชื่อเสียงของเขาก็ค่อย ๆ โด่งดังจนก้าวขึ้นมาเป็นพระเอก 
หมายเลขหนึ่งของวงการในเวลาต่อมา โดยมีผลงานออกมามากมายปีละ 
หลายสบิเร่ือง จนต้องวิง่รอกแสดงหลายเรือ่งในวนัเดยีวกนั ส่งผลให้เขาต้อง 
เริม่จดัควิการแสดงของตนเองและกลายเป็นจดุเริม่ต้นของระบบควิดาราใน
ประเทศไทย 

 ในขณะที่หนัง ๑๖ มม. กำาลังเฟื่องฟูโดยมี มิตร ชัยบัญชา เป็น
ศูนย์กลางอยู่นั้น ในวงการหนังไทยก็ยังมีผู้สร้างหนังบางรายยืนหยัดสร้าง
หนังมาตรฐาน ๓๕ มม. เสียงในฟิล์ม เช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ภาณพัุนธุย์คุล  แห่งอศัวินภาพยนตร์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนสุร
มงคลการ แห่งละโว้ภาพยนตร์ และ รัตน์ เปสตันยี แห่งหนุมานภาพยนตร์ 
จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเป็นปีที่ มิตร ชัยบัญชา จัดงานฉลองการแสดง
หนังครบ ๑๐๐ เรื่องขึ้น เขาและคู่ขวัญ เพชรา เชาวราษฎร์ ก็ได้มีโอกาส
แสดงภาพยนตร์ในระบบฟิล์ม ๓๕ มม. เป็นเรื่องแรก คือ เงิน เงิน เงิน หนัง
เพลงฟอร์มใหญ่ทีร่วบรวมดาราชือ่ดงัมาท่ัวฟ้าเมอืงไทยไว้มากมายของละโว้
ภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีการทำาหนังโฆษณาโปรโมตว่า มิตร ชัยบัญชา 
พากย์เสียงตัวเองลงบนฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้ หลังจากที่ไม่มีใครเคยได้ยิน
เสียงเขาในภาพยนตร์ ๑๖ มม. มาก่อนเลยนับร้อยเรื่อง 

 นับจากนั้น มิตร ชัยบัญชาก็เริ่มมีผลงานการแสดงหนัง ๓๕ มม. 
ออกมาอีกเป็นระยะ เช่น เพชรตัดเพชร (๒๕๐๙) ทรชนคนสวย (๒๕๑๐) 

อีแตน (๒๕๑๑) ฯลฯ แต่สัดส่วนยังไม่อาจเทียบได้กับหนัง ๑๖ มม. ที่เขาก็
ยังคงแสดงอยู่เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม วงการหนัง ๑๖ มม. เองก็ได้เริ่มนิยม
ถ่ายทำาฉากร้องเพลงด้วยฟิล์ม ๓๕ มม. มาประกอบเรื่อง เช่น นกน้อย 
(๒๕๐๗)  ลมหนาว (๒๕๐๙) มดแดง (๒๕๑๐) 16 ปี แห่งความหลงั (๒๕๑๑) 
เป็นต้น

 เมื่อหนัง ๓๕ มม. เริ่มกลับมามีบทบาท เสน่ห์และความโด่งดัง
ของ มิตร ชัยบัญชา ได้กลายเป็นส่วนสำาคัญที่คอยพยุงให้หนัง ๑๖ มม. ยัง
คงอยู่ได้ แม้คุณภาพจะด้อยกว่าหนัง ๓๕ มม. ก็ตาม เนื่องจากผู้ชมพร้อม
จะตีต๋ัวเข้าไปดูหนังที่มี มิตร ชัยบัญชา แสดงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นหนัง 
ในระบบไหน จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๓ มิตร ชัยบัญชาได้มีผลงานหนัง 
๓๕ มม. ที่เป็นทั้งปรากฏการณ์และโศกนาฏกรรมแห่งชีวิต ๓ เรื่อง หนึ่งคือ 
มนต์รักลูกทุ่ง ซึ่งได้ทำาสถิติครองความนิยมจนยืนโรงฉายได้ยาวนานถึง ๖ 
เดือน สองคือ อัศวินดาบกายสิทธิ์ ซึ่งเป็นหนังต่างประเทศเรื่องแรกที่เขา
ร่วมแสดง และสามคือ อินทรีทอง หนังเรื่องแรกที่เขารับหน้าที่เป็นผู้กำากับ 
แต่กลบักลายเป็นเรือ่งสดุท้ายของชวีติ จากอบุตัเิหตขุณะถ่ายทำาฉากสุดท้าย
ของเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจให้คนทั้งประเทศ 

 ตลอดระยะเวลาที่โลดแล่นอยู่ในวงการหนังไทย มิตร ชัยบัญชา 
มีผลงานภาพยนตร์กว่า ๓๐๐ เรื่อง โดยเกือบทั้งหมดนั้นเป็นหนัง ๑๖ มม. 
มีผลงานที่เป็นฟิล์ม ๓๕ มม. เพียง ๑๖ เรื่องเท่านั้น แต่การเสียชีวิตของเขา
ในฐานะดาราระดับแม่เหล็กก็ส่งผลให้หนงั ๑๖ มม. เริม่ไม่เป็นทีน่ยิมอกีต่อไป 
เปิดทางให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกลับมาเป็นยุคแห่งหนัง ๓๕ มม. 
อย่างเต็มตัว โดยปี ๒๕๑๕ เป็นปีสุดท้ายที่มีหนัง ๑๖ มม. เข้าฉายใน 
โรงภาพยนตร์

 เน่ืองในวาระครบรอบ ๔๗ ปีแห่งการจากไปของพระเอกหนัง
ไทยผูย้ิง่ใหญ่และมส่ีวนสำาคญัต่อยคุเปลีย่นผ่านของอตุสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ขอเชิญทุกท่านร่วมชม  เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘) หนัง  ๓๕ มม. เรื่องแรกของ
มิตร ชัยบัญชา ซึ่งจะจัดฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม. พร้อมชมฉากเพลงที่
ถ่ายทำาในระบบ ๓๕ มม. ของหนงั ๑๖ มม. เรือ่ง มดแดง (๒๕๑๐)  นำาแสดง
โดย มิตร-เพชรา ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้และได้นำามาสแกนใหม่ เพื่อจัด
ฉายให้แฟน ๆ มิตร ชัยบัญชาทุกท่านได้ชื่นชม 

 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน้า ๒๗  

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๑

กับหนัง ๓๕ มม.

ภาพประกอบ: เพชรา เชาวราษฎร์ และ มิตร ชัยบัญชา ใน เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘)



๒

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนมิถุนายน

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม

๑๙ – ๒๓ มิถุนายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกบั สมาพนัธ์หอภาพยนตร์

นานาชาติ (FIAF) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
AEC Film Preservation 2017 โดยได้มีการ
บรรยายความรู ้ด้านการอนุรักษ์ และอบรมเชิง
ปฏบิตักิารทัง้ในด้านการอนรุกัษ์ภาพยนตร์ในระบบ
ฟิล ์มและดิจิทัล โดยได้เชิญ David Walsh, 
Racheal Stoeltje, Reto Kromer มาเป็นสาม
วิทยากรให้ความรู้กับนักอนุรักษ์ภาพยนตร์จาก ๘ 
ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย พม่า กัมพูชา 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม ที่เข้าร่วมอบรม ณ หอภาพยนตร์

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๒๒ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มหาราชด�า 
ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
๓๐ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มหาราชด�า  
ให้แก่ กศน.ตำาบลท่าตลาด บางช้าง อ้อมใหญ่

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๒๗ มิถุนายน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๓ และ ๕ กรกฎาคม วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยั
มหิดล 
๗ กรกฎาคม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
๑๒ กรกฎาคม วิทยาลัยอรรถวิทย์พณิชยการ  
๑๓ กรกฎาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๒๑ กรกฎาคม SAE Institute Thailand  

๑๑ กรกฎาคม 
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ได้ร่วมวางดอกไม ้

บนรอยมือรอยเท้าของ คมสัน เทพพิทักษ์ หรือเป็น
ที่รู้จักกันในนาม ชุมพร เทพพิทักษ์ ผู้ฝากผลงาน 
การแสดงภาพยนตร์ไว้มากมายทั้งเบ้ืองหน้าและ
เบื้องหลัง เพ่ือร่วมระลึกถึงการจากไปของชุมพร 
เทพพิทักษ์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม โดย ชุมพร 
เทพพิทักษ์ เคยเดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้า 
เป็นอมตนุสรณ์ดาวดวงที่ ๑๕๔ บนลานดาราของ
หอภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑๙ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์ 

ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง 
โรงพยาบาลจุฬาลง- 
กรณ์ สภากาชาดไทย 
และบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด ได้
จัดสัมมนา การใช้ภาพยนตร์เป็นยาบำารุงผู้สูงอายุ 
โดยมี ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย หัวหน้าศูนย ์
ฝึกสมอง โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ คณุหญงิจำานงศรี 
หาญเจนลักษณ์ ผู้ริเริ่มโครงการและคณะกรรมการ
บรษิทัชวีามติร  โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์  
และแพทย์หญิงเทวี วัฒนา ตัวแทนผู้ชมในกิจกรรม 
ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะ
เกี่ยวกับการใช้กิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ให้แก่
ผู้สูงอายุเพื่อเป็นกิจกรรมทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่มอบประโยชน์จากการชมภาพยนตร์ให้เป็น
มากกว่าความบนัเทงิ เสมอืนยาบำารงุผู้สูงอาย ุพร้อม
กับได้เปิดตัวหนังสือ ภาพยนตร์ยาบำารุงผู้สูงอาย ุ
ซึ่งเป็นบันทึกเก็บประเด็นการสนทนาในกิจกรรม

๒๔ มิถุนายน  
หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรม “Indie in 

Salaya: ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์” จัดฉายโปรแกรม
หนังสั้นคัดสรร และหนังยาวเรื่องล่าสุด ปั๊มน�้ามัน 
พร้อมได้เชิญธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู ้กำากับ 
ภาพยนตร์มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้ชมภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หลังจบ
กิจกรรมการสนทนา ธัญญ์วารินได ้มอบไฟล์
ภาพยนตร์เรือ่ง ป๊ัมน�า้มนั รวมทัง้โปสเตอร์ภาพยนตร์ 
และเครือ่งแต่งกายทีน่กัแสดงใช้ในการถ่ายทำา ให้แก่
หอภาพยนตร์ไว้เพื่อการอนุรักษ์ต่อไป

๘ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมเป็นประธานถวายเทียน

พรรษา ในโอกาสงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ-
ศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้า
พรรษาที่จัดขึ้นโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒน- 
ธรรม ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย

ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุที่จัดขึ้น ๑๐ ครั้งแรก เพื่อเป็น
ตัวอย่างกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์แก่ผู ้สูงอายุให ้
หน่วยงานที่สนใจอย่างเช่น โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู ้
สูงอายุ ได้มาเรียนรู้ พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่ายของวัน 
ดังกล่าว ก็ได้มีการจัดกิจกรรม ภาพยนตร์กับผู้สงูอายุ 
ครัง้ที ่ ๑๔ โดยฉายภาพยนตร์เรือ่ง The Intern และ 
พดูคยุเกบ็ประเดน็กบั คณุหญงิจำานงศร ีหาญเจนลกัษณ์ 
และ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ดำาเนินรายการโดย 
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี หลังจากชมภาพยนตร์กับกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



๓

กิจกรรมเดือนสิงหาคม

๒๑ กรกฎาคม 
คณะผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมในโครงการภาพยนตร์

เพ่ือผู้สูงอายุ ของหอภาพยนตร์ “กลุ่มวัยหวาน 
วันวาน” ได้นำาฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง ทอง มอบให ้
หอภาพยนตร์เพื่อทำาการอนุรักษ์ต่อไป

๒๒ กรกฎาคม  
หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก อาภัสรา หงสกุล 

นางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทย เดินทางมา
ประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ดาวดวงท่ี ๑๗๖ 
ณ ลานดารา หอภาพยนตร์ โดยในวันดังกล่าวหอ- 
ภาพยนตร์ได้จัดฉาย Miss Universe Beauty Pageant 
(การประกวดนางสาวจักรวาล) ภาพยนตร์บันทกึเหตุการณ์
การประกวดนางงามจกัรวาลของ อาภสัรา หงสกุล เมือ่ 
วนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ณ เมอืงไมอาม ีมลรฐัฟลอรดิา 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี ๒๕๕๙ และร่วมพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความทรงจำาในเหตุการณ์ดังกล่าวและ
ประสบการณ์ในการแสดงภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร ์
ศรีศาลายา

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๓ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา 
ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๒๑ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ทอง และ 
เจ็ดแหลก ให้แก่ กลุ่มวัยหวานวันวาน กทม. 
๓๑ กรกฎาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ทวภิพ ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุมะลิซ้อน

๒๙ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม “Indie in Salaya: 

บุญส่ง นาคภู่” จัดฉายภาพยนตร์ผลงานการกำากับของ
บญุส่ง นาคภู่ ผู้กำากับหนงัอสิระทีม่ผีลงานเป็นเอกลกัษณ์ 
และโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของวงการหนังไทยในปัจจุบัน 
ตัง้แต่หนงัสัน้เรือ่งแรก ๆ  ไปจนถงึภาพยนตร์เร่ืองยาวเร่ือง
ล่าสุด มหาลัยวัวชน ซึ่งหลังจบภาพยนตร์บุญส่งได้ร่วม 
พูดคุยกับผู้ชมถึงประสบการณ์และแนวคิดในการกำากับ
ภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๕ สิงหาคม  
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

“๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง” ได้รับเกียรติจาก นคร 
วีระประวัติ อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่ง
ประเทศไทย และ รงค์ ผ่านฟ้า ร่วมสนทนาในวาระ
ครบรอบ ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง รางวัลท่ีเก่าแก่
ที่สุดของไทย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๓ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง The 

Bridge on the River Kwai สะพานข้ามแม่น�้าแคว 
(๒๕๐๐) ภาพยนตร์ชนะเลิศ ๗ รางวัลออสการ์ 
ผลงานของ David Lean ผู้กำากับระดับตำานาน ใน
กิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โหดหน้าเหี่ยว 
ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ หมู่บ้านร่วมเกื้อ กทม. 
๓ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง 
ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตลาดสามพราน 
๔ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง รักริษยา ให้แก่ 
กลุ่มรวมมิตรชิดดาว 
๘ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ให้
แก่ กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมต้นไม้ กทม. 
๑๐ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เจ็ดแหลก ให้
แก่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๑๑ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ด้วยเกล้า ให้
แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำาบลยายชา สามพราน 
๑๗ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พ่อตาปืนโต 
ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำาบลแหลมบัว 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๑๐ สิงหาคม วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์
๑๖ สิงหาคม โรงเรียนวัดส้มเกลี้ยง 
๑๗ สิงหาคม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การ
มหาชน 



๔

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 ในยุคที่โลกของการฉายภาพยนตร์มิได้จำากัดอยู่เพียงแค่ใน 
โรงภาพยนตร์เชิงพาณิชย์อีกต่อไป หากแต่ยังได้ขยับขยายออกไปในอีก
หลากหลายมติ ิโดยเฉพาะการเกดิข้ึนอย่างมากมายของเทศกาลภาพยนตร์, 
ภาพยนตร์สโมสร (Film Club) หรอืโรงภาพยนตร์ทางเลอืกท่ีจดัฉายภาพยนตร์
นอกกระแส ทัง้ภาพยนตร์อสิระ ภาพยนตร์สารคด ีหรอืภาพยนตร์คลาสสกิ 
“Film Programmer” หรืออาจแปลเป็นไทยได้ว่า “นักจัดรายการ
ภาพยนตร์” คือส่วนสำาคัญที่ทำาหน้าที่ “คัดเลือก” และ “จัดวาง” 
ภาพยนตร์ที่จัดฉายในกิจกรรมหรือสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ให้มีความน่า
สนใจและเหมาะสมกบับรบิทต่าง ๆ   รวมทัง้อาจยงัสามารถช่วยขบัเคล่ือน
วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ทางเลือกให้พัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิม

 แม้งานจัดรายการภาพยนตร์อาจไม่ใช่ของใหม่ แต่คำาว่า “นักจัดรายการ
ภาพยนตร์” นั้นก็ยังไม่ได้มีการกำาหนดคำาเรียกที่แน่นอน ไม่เพียงแต่ในเฉพาะ 
ภาษาไทย ในภาษาอังกฤษเอง แม้จะนิยมใช้คำาว่า “Film Programmer” แต่ก็ยังมี
บางส่วนที่เรียกว่า “Film Curator” (ยกตัวอย่างเช่นชื่อของการอบรมครั้งนี้) ซึ่งใน
ระหว่างการอบรม ก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาถกเถียงกันว่าคำาไหนที่จะเหมาะสมและ
สื่อถึงหน้าที่ของการจัดรายการภาพยนตร์มากที่สุด บางส่วนกล่าวว่าคำาว่า Curator 
หรือ ภัณฑารักษ์ ในภาษาไทยนั้นมีนัยยะสื่อไปถึงการจัดแสดงงานศิลปะมากกว่าการ
จดัฉายภาพยนตร์ แต่บ้างก็เหน็ว่าการใช้คำาว่า Programmer อาจทำาให้สบัสนกบัอาชีพ
โปรแกรมเมอร์ หรือนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงคุ้นหูผู้คนมากกว่า ในขณะที่ 
Asako Fujioka ผู้ดูแลการอบรมนั้นบอกว่าโดยส่วนตัวแล้ว เธอเรียกตัวเองว่าเป็น 
Film Event Organizer อนัหมายถงึนกัจัดกจิกรรมภาพยนตร์ ซึง่เธอคดิว่าครอบคลมุ
และเหมาะสมกับสิ่งที่เธอทำามากกว่าคำาอื่น ๆ 

 ในช่วงแรกของการอบรม ผู้จัดได้เชิญวิทยากรพิเศษเป็นการบรรยายให้
ความรูจ้ากในหวัข้อต่าง ๆ  เริม่จาก Shozo Ichiyama ผูจ้ดัเทศกาลภาพยนตร์ Tokyo 
Filmex และอดีตผู้รับผิดชอบโปรแกรมภาพยนตร์เอเชีย ในเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติโตเกียว ซึ่งได้มาบอกเล่าประสบการณ์ในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ทั้ง 
๒ เทศกาลให้ได้รับฟัง ต่อด้วย Chris Fujiwara นักวิจารณ์ภาพยนตร์ที่มานำาเสนอ
แนวคิดเรื่องการจัดรายการภาพยนตร์ว่าเป็นการทำางานที่เกี่ยวข้องกับ “ระยะห่าง” 
(Spacing) และ “ชุมชน” (Community) และสุดท้ายคือ Kyoko Hirano ซึ่งมา

บรรยายถงึหลักการสำาคญัและข้อปฏบิติัเบือ้งต้นของการ
จัดรายการภาพยนตร์ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำาไรจาก
ประสบการณ์ที่เธอเคยมีส่วนร่วมมาเกือบ ๒๐ ปีในการ
ทำางานจัดรายการภาพยนตร์ให้แก่ Japan Society ใน
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

 นอกจากการบรรยาย ส่วนสำาคัญของ
การอบรมคือการได้ไปเทีย่วชมและเรยีนรู้สถานท่ีจดัฉาย
ภาพยนตร์ทางเลือกต่าง ๆ เริ่มต้นด้วย Kawasaki City 
Museum พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาซากิ ซึ่งมีโรงภาพยนตร์
ขนาด ๒๗๐ ที่นั่งสำาหรับการจัดรายการภาพยนตร์ โดย 

A Working Title
การอบรมนักจัดรายการภาพยนตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น

 ประเทศญีปุ่น่ถอืเป็นประเทศหนึง่ทีใ่ห้ความสำาคญัแก่วัฒนธรรม
การฉายภาพยนตร์ทางเลอืกเป็นอย่างมาก แต่ละปีทีน่ีม่เีทศกาลภาพยนตร์
มากมายและหลากหลาย รวมทั้งมีโรงภาพยนตร์ทางเลือกวางตัวกระจัด- 
กระจายอยู่ทั่ว และเม่ือวันที่ ๕–๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์เอเชียแห่ง
มลูนธิิญ่ีปุน่ (The Japan Foundation Asia Center)  กไ็ด้รเิริม่จดัอบรม
เชงิปฏบิตักิารการจดัรายการภาพยนตร์ข้ึนเป็นครัง้แรกในชือ่ A Working 
Title: Training and Development Program for Film Curators and 
Screening Professionals โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้าง 
เครือข่ายระหว่างนักจัดรายการภาพยนตร์ในประเทศญ่ีปุ่นและภูมิภาค
เอเชยีตะวันเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ รวมทัง้สนบัสนนุการจดัรายการฉาย
ภาพยนตร์ในสองพื้นที่นี้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 ผู้เขียนในฐานะนักจัดรายการภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ 
ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้ารับการอบรมครั้งนี้ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ร่วมกบันกัจดัรายการภาพยนตร์ในอาเซยีนและญีปุ่่นอกี ๕ คน คอื ปฐมพงษ์ 
มานะกิจสมบูรณ์ นักจัดรายการภาพยนตร์อิสระชาวไทย, Sugar Nadia 
Azier จาก Pabrikultur กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ทางเลือกในประเทศ
อินโดนีเซีย, Jay Rosas จาก Pasalidahay ชมรมฉายภาพยนตร์ใน 
ท้องถิ่นเมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์, Ikuko Takasaki จาก Athénée 
Français Cultural Center ในกรุงโตเกียว และ Eijun Sugihara จาก 
Yamaguchi Center for Arts and Media ในเมืองยามากูจิ ประเทศ
ญี่ปุ ่น โดยมี Asako Fujioka ผู ้มีประสบการณ์ด้านการจัดรายการ
ภาพยนตร์มายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทศกาลภาพยนตร์สารคดี
นานาชาติเมืองยามากาตะ มาเป็นผู ้ดูแลการอบรม ร่วมกับ ชลิดา 
เอื้อบำารุงจิต รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ไทย 

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

คณะอบรมภายในโรงหนังของ Kawasaki City Museum



Atsuko Morimune นักจัดรายการภาพยนตร์ของพิพิธภัณฑ์ได้มาบรรยายถึง
แนวคิดในการพัฒนาผู้ชมของที่นี่ และ Mami Kanda พนักงานฉายภาพยนตร์ 
ได้มาบรรยายถึงเทคนิคเบื้องต้นของการฉายภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ โดย
นอกจากโรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีฟิล ์มภาพยนตร์ญี่ปุ ่นและ 
ต่างประเทศที่พิพิธภัณฑ์จัดหามาใช้ในการจัดฉาย เก็บอนุรักษ์อยู่ในห้องเก็บ 
ฟิล์มของพิพิธภัณฑ์เองกว่า ๔๓๐ เรื่อง

 จากนั้น ผู้จัดได้พาไปยังบ้านไม้โบราณในย่านเซ็นดากิในโตเกียว ซึ่ง
ได้ดดัแปลงพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นคลงัเกบ็ของให้กลายเป็นห้องฉายหนงัเลก็ ๆ  ทีส่วยงาม
เรียบง่ายแบบญี่ปุ่น ที่แห่งนี้เป็นที่ฉายหนังของ Film Preservation Society 
องค์กรไม่แสวงหากำาไรที่อุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์และบูรณะฟิล์มภาพยนตร์ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ต่าง ๆ  เช่น งานวันหนังบ้าน, งาน
วันมรดกโสตทัศน์โลก เป็นต้น 

 ที่สุดท้ายที่ผู้จัดได้พาไปเยี่ยมชมคือ Kinohaus ย่านชิบูย่า ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่าเป็นแหล่งจัดฉายภาพยนตร์ทางเลือกที่มีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งใน
โตเกียว ในอาคารหลังนี้ ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ Cinemavera อยู่บน 
ชั้น ๔ ของตัวอาคาร โรงหนังแห่งนี้จัดฉายหนังต่างประเทศคลาสสิกเป็นหลัก 
ชัน้ ๓ เป็นส่วนของ Eurospace ซ่ึงเป็นบรษัิทจดัจำาหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ 
และมีโรงภาพยนตร์อยู่บนชั้นนี้ถึง ๒ โรง ซึ่งเน้นฉายภาพยนตร์ญี่ปุ ่นและ
ภาพยนตร์ต่างประเทศนอกกระแสเป็นหลัก ส่วนชั้น ๒ ของอาคารเป็นที่ตั้ง
โรงเรียนสอนภาพยนตร์ The Film School of Tokyo

 นอกจากสถานที่ดังกล่าวตามโปรแกรมการอบรม ผู ้เขียนยังมี 
โอกาสได้ไปเทีย่วชมโรงภาพยนตร์ทางเลอืกทีอ่ืน่ ๆ  ในโตเกยีว ทีแ่รกคอื Uplink 
Cinema ย่านชิบูย่า โรงหนังอาร์ตเฮาส์ขนาดเล็กที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๓๐ ปี มี
ความจเุพยีงประมาณ ๔๐ ท่ีนัง่ โดยผูเ้ขียนได้ไปชมหนงัเงียบอเมรกินัชือ่ดังเรือ่ง 
Seventh Heaven ซ่ึงแสดงเปียโนประกอบโดย Mie Yanashita นกัเปียโนหนงั
เงยีบชาวญีปุ่น่ ทีเ่คยมาแสดงในเทศกาลภาพยนตร์เงยีบ ครัง้ที ่๑ ทีห่อภาพยนตร์
จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกที่หนึ่งนั้นคือ โรงหนังของ Athénée Français 
Cultural Center ที่ Ikuko Takasaki หนึ่งในผู้ร่วมอบรมซึ่งทำางานอยู่ที่นี่ได้พา
คณะอบรมมาเยี่ยมชม  โรงหนังแห่งนี้ตกแต่งด้วยสีสันที่ดูหวานสดใส แตกต่าง

กับภาพยนตร์ท่ีจัดฉายซึ่งเน้นฉายหนังยุโรป
คลาสสิกขาวดำา โดยเฉพาะหนงัรัสเซยี ซึง่ทีน่ี่
มีฟิล์มเก็บอนุรักษ์ไว้อยู่จำานวนหนึ่ง

สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปเยี่ยมชม
โรงหนังทางเลือกเหล่านี้ คือ ความแข็งแรง
ของวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ทางเลือก
ของชาวญีปุ่น่ ซึง่ไม่ว่าจะไปทีไ่หนกจ็ะเหน็ถงึ
ความตืน่ตวัและความหลากหลายของผู้ชมที่

มีทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาว วัยทำางาน หรือวัยชรา ต่อคิวกันเข้าซื้อตั๋วชมภาพยนตร์กัน
เป็นจำานวนมาก ต่างจากประเทศไทยที่แม้จะมีพื้นที่ฉายหนังทางเลือกเพิ่มมาก
ขึ้นในปัจจุบัน แต่กลุ่มผู้ชมยังคงมีอยู่อย่างจำากัด เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ 
แต่ละโรงจะมีพื้นที่สำาหรับวางใบปลิวโปรแกรมหนังเสมือนเป็นองค์ประกอบ
สำาคญัของโรง เพือ่นร่วมอบรมชาวญีปุ่น่บอกว่า คนญีปุ่น่ชอบอ่านข้อมลูการฉาย
จากใบปลิวเหล่านี้ โรงหนังทางเลือกแต่ละที่จึงผลิตใบปลิวออกมาทุกโปรแกรม
ทีจ่ดัฉายเพือ่เป็นช่องทางหลกัในการประชาสมัพนัธ์ และนอกจากจะวางในพืน้ที่
วางใบปลิวของตน ก็ยังสามารถไปวางตามโรงหนังทางเลือกที่อื่น ๆ ได้อีกด้วย 
ถือเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างโรงหนังทางเลือกด้วยกันในทางหนึ่ง

 ส่วนสุดท้ายแต่เป็นส่วนที่สำาคัญที่สุด นั่นคือผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม
ของการอบรม เมื่อเป็นการอบรมเรื่องการจัดรายการภาพยนตร์ ภารกิจสำาหรับ
ผู้เข้าอบรมจึงต้องเป็นการจัดรายการหรือโปรแกรมฉายภาพยนตร์ ซึ่งจะมี
ทั้งหมด ๒ ครั้ง ครั้งแรกคือในช่วงเดือนกันยายนนี้ โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของ
นิทรรศการ Sunshower นิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะหลังปี ค.ศ. ๑๙๘๐ 
ของศิลปินอาเซียน ณ The National Art Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ส่วนครั้งที่สองจะมีขึ้นที่ประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ หอภาพยนตร์ ประเทศไทย ซึง่ผูเ้ขยีนจะนำาเสนอข่าวคราวให้ได้ทราบในโอกาส
ต่อไป 

โปรแกรมที่ ๑: Under Construction วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
•	 ส�ำเพ็ง	 (สุรพงษ์ พินิจค้า / ๒๕๒๕ / ไทย)
• Paper Cannot Wrap Up Ember (Rithy Panh / ๒๕๔๙ / ฝรั่งเศส)
• Snakeskin (Daniel Hui / ๒๕๕๗ / สิงคโปร์, โปรตุเกส) 
• Three Enchantments  (Jon Lazam / ๒๕๕๙ / ฟิลิปปินส์) 

โปรแกรมที่ ๒: In The Eye of (Each) Other วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
• Surname Viet Given Name Nam (Trinh T. Minh-ha / ๒๕๓๒ / 
 เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา)
• Endless, Nameless (ปฐมพล เทศประทีป / ๒๕๕๗ / ไทย)
• On Broadway  (Aryo Danusiri/ ๒๕๕๔/ อินโดนีเซีย) 
• Flower Story Babylon (Aizawa Toranosuke / ๒๕๔๐/ ญี่ปุ่น) 

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ A Working Title ในนิทรรศการ Sunshower 
ณ The National Art Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน

หน้าโรงภาพยนตร์ Eurospace

ห้องฉายหนังของ Film Preservation Society



๖

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 รถโรงหนัง ได้เคยออกเดินทางสู่ปักษ์ใต้มาแล้วถึง ๒ ครั้ง 
เม่ือปีท่ีแล้วได้ออกออนทัวร์ไปยังภาคใต้ฝากฝั่งทะเลอันดามัน ส่วน 
ในปี ๒๕๖๐ นี้จึงตั้งใจที่จะปักหมุดหมายในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที ่
รถโรงหนังยังไม่เคยเดินทางไปมาก่อน ประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ 
ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นจังหวัด 
ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและชายฝั่งทะเล ไม่เพียงความสวยงามตาม
ธรรมชาติ แต่พบว่าในแต่ละพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นศูนย์กลางทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะที่เป็น
เอกลักษณ์ แม้ว่าการเดินทางในบางจุดฉายมีระยะทางค่อนข้าง 
ห่างไกล ต้องเลยีบลดัเลาะป่าเขาซึง่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพเิศษ 
แต่ด้วยความตัง้ใจของทีมงานรถโรงหนงั (หอภาพยนตร์ฯ) ทีอ่ยากจะ
ส่งต่อความสุขและความรู้ไปยังเด็ก ๆ นักเรียนและพี่น้องประชาชน
ชาวใต้ จึงทำาให้การเดินทางในครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็น
อย่างยิง่ว่าชาวใต้ทัง้ ๔ จงัหวดัจะได้รบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ
จากรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีบรรยากาศเป็นอย่างไร
กันบ้าง ทีมงานรถโรงหนังนำาภาพกิจกรรมต่าง ๆ มาฝากทุกท่าน 
ให้ชมกันเช่นเคย

กับเส้นทางสุ่ข่นเขา
และท้องทะเลใต้

เฉลิมทัศน์

ทีมงานรถโรงหนัง
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จนเรียกได้ว่าปัจจุบันเราคือสังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว ในขณะที่ 
ผู้สูงอายุเหล่านั้นก็ยังคงมีความต้องการกิจกรรมทางสังคม ต้องการส่ิงที่
จะเป็นทั้งความบันเทิง เป็นโอกาสในการพบปะสังสรรค์ และเป็นทั้งสิ่งที่
สนับสนุนพลังชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่เหลืออยู่ให้กับพวกเขา  ซึ่งภาพยนตร์เป็น
สื่อที่ตอบความต้องการเหล่านี้ได้อย่างดี ภาพยนตร์ให้ประโยชน์มากกว่า
ความบันเทิง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายถกเถียง เรียนรู้ชีวิตร่วมกัน 
ภาพยนตร์เป็นดั่งยาบำารุงผู้สูงอายุ

 เพราะตระหนักถึงคุณค่าของภาพยนตร์และมุ ่งส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคมสำาหรับผู้สูงอายุ หอภาพยนตร์ฯ ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จำากัด จึงจัดโครงการภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ สำาหรับจัดฉาย
ภาพยนตร์ทีถ่กูคดัสรรมาแล้วให้กบักลุม่ผูช้มสงูอาย ุและร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูซ่ึ้งกนัและกนัในกลุม่ผูช้มกบัวทิยากร 
กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และถูกจัดอย่างต่อเนื่องถึง ๑๓ 
ครั้ง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
เมื่อถึงโอกาสอันดีคณะผู้ดำาเนินโครงการจึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนา 
“ภาพยนตร์ ยาบำารุงผูส้งูอาย”ุ เมือ่วนัที ่๑๙ กรกฎาคม ทีผ่่านมา ณ ศนูย์
ฝึกสมอง รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ เพื่อสรุปบทเรียนจากกิจกรรม และเป็นการ
เผยแพร่แนวคิดการใช้ภาพยนตร์เป็นยาบำารุงผู้สูงอายุ โดยเชิญผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุจากหลากหลายหน่วยงานโดยรอบพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มาร่วมรับฟังและแลกเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกับการใช้
ภาพยนตร์เป็นสื่อ เป็นศิลปะ เป็นยาบำารุง และได้รับเกียรติจากคุณหญิง
จำานงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการและคณะกรรมการบริษัท 
ชวีามติรฯ ผศ.นพ.สขุเจริญ ตัง้วงษ์ไชย ผูอ้ำานวยการศนูย์ฝึกสมอง โรง- 
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ผู้สนับสนุน-สร้างสรรค์โครงการ อีกทั้งยังเอื้อเฟื้อ 
สถานที่จัดกิจกรรม นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และ 

พญ.เทว ีวฒันา ตวัแทน 
ผู ้ ช ม จ า ก กิ จ ก ร ร ม
ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ 
และดำาเนนิรายการโดย
สณัห์ชยั โชติรสเศรณี  

จุดเริม่ต้นโครงการ 
“ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ”

 แนวคิดริเริ่มของโครงการนี้ เริ่มต้นจากคุณหญิงจำานงศรี ผู้ที่เป็น
ทั้งผู้สูงอายุ และเป็นผู้ที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ และเชื่อม่ันว่าการเจริญ
เติบโตมาจนเป็นตนเองทุกวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะภาพยนตร์ร่วมกับการละคร 
ต้องการให้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนรู้ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ หลังจากที่ร่วม
พูดคุยกับหอภาพยนตร์ฯ จึงก่อให้เกิดการประสานงานร่วมกันกับทางศูนย์
ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ตามมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่าง 
เตม็ทีจ่ากทางผูอ้ำานวยการศนูย์ ผศ.นพ.สขุเจรญิ ซึง่เป็นนายแพทย์ทีช่ืน่ชอบ
การชมภาพยนตร์ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะนำาภาพยนตร์มาเป็น 
เครื่องมือในการส่ือสารกับผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแล 
ของตน  ผศ.นพ.สุขเจรญิ ได้แบ่งปันประสบการณ์ไว้
ว่า “สิ่งหนึ่งที่ภาพยนตร์ถูกนำามาใช้งานในการ
สื่อสารกับผู้ป่วยได้ดี นั่นคือ ภาพยนตร์ได้ตั้งโจทย ์
ให้มปีมและบอกวธิแีก้ไข เชือ่ว่าภาพยนตร์มพีลังเป็น
อย่างยิ่ง และเชื่อว่ากระบวนการชมภาพยนตร์ถ้า 
ดูเพียงลำาพังจะไม่ได้เรียนรู ้มากเท่ากับการชม
ภาพยนตร์แล้วมีการร่วมวิเคราะห์พูดคุยกับผู้อื่น จึง
เห็นด้วยและสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ขึ้น” 

นิศานาถ ไทรทองคำา

จากซ้าย คุณหญิงจำานงศรี หาญเจนลักษณ์ พญ.เทวี วัฒนา ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย 
โดม สุขวงศ์ และ สัณห์ชัย โชติรสเศรณี  
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การคัดเลือกภาพยนตร์
เพ่ือจัดฉายแก่ผู้สูงอายุ

 ส่วนที่สำาคัญที่สุดส่วนหนึ่งของโครงการ คือ “ภาพยนตร์” 
การคดัเลอืกภาพยนตร์ขึน้มาในแต่ละครัง้จงึใช้วธิกีารระดมความคิดเหน็
จากทุกฝ่าย ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพยนตร์ของแต่ละฝ่าย ก็จะ 
แตกต่างกันออกไปบ้าง  แต่ยังคงมีแนวคิดหลักที่ยึดมั่นร่วมกัน นั่นคือ 
ต้องเป็นภาพยนตร์ที่ดี กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดปัญญา เกิดการเรียนรู้ และ
จากการจัดกิจกรรมมาหลายครั้งทำาให้พบว่า การคัดเลือกภาพยนตร ์
ให้ผู้สูงอายุรับชมนั้น ไม่จำาเป็นต้องเป็นหนังที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเสมอไป 
ดังพบได้จากการจัดกิจกรรมครั้งแรกด้วย Theory of  Everything 
ภาพยนตร์อัตชีวประวัติของ สตีเฟน ฮอว์คิง นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์แห่ง
ศตวรรษที่ ๒๐ ที่เป็นเรื่องราวความรักของคนหนุ่มสาว และการเผชิญ
หน้ากับโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง ซึง่เป็นภาพยนตร์ทีม่ปีระเดน็ในการขบคิด 
อภปิราย ถกเถยีง กนัในกลุม่ผูช้มสูงอายมุากมาย ทัง้การใช้ชวีติในภาวะ
ร่างกายเสื่อมถอย การมองเห็นคุณค่าของความรัก หรือแม้แต่การทำา 
ความเข้าใจในอตัตาของมนษุย์ ซ่ึงนบัเป็นภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัการตอบรบั 
อย่างดียิ่งจากผู้เข้าชม และถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการได้ 
เป็นอย่างดด้ีวยการบอกเล่ากนัปากต่อปากในแวดวงผูส้งูอาย ุและทำาให้ 
ครั้งต่อไปของการจัดกิจกรรม ผู้จัดต้องเพิ่มที่นั่งสำาหรับผู้เข้าร่วมจาก 
๕๐ ที่นั่งเป็นกว่า ๒๐๐ ที่นั่ง  หรือแม้แต่การเลือกภาพยนตร์แอนิเมชัน 
เรื่อง Inside Out มาจัดฉายให้กับผู้สูงอายุ ที่เป็นการคัดเลือกที่มีความ
ท้าทาย แต่กลบัได้รบัเสยีงตอบรบัทีด่ ีอกีทัง้ผูส้งูอายทุีเ่ข้าชมได้อภิปราย
กันถงึแนวคดิใหม่ ๆ  พร้อมเรยีนรูเ้กีย่วกบัการทำางานของสมองและความ
รู้สึกภายในตัวเรา จากการจัดฉายที่ผ่านมาด้วยภาพยนตร์ที่มีประเด็น
ชัดเจนเช่นนี้ ช่วยตอกยำ้าแนวคิดของการคัดเลือกภาพยนตร์ที่เน้นใช้
ภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นใหผู้ช้มเกิดปญัญา  อย่างไรกต็ามการคดัเลือกนั้น
มีข้อควรพงึระวังบางอย่าง เช่น ความเปราะบางในบางประเดน็ บางเร่ือง  
กับผู้ชมบางคน ที่อาจจะเกิดความรู้สึกห่อเหี่ยวหลังชมภาพยนตร์จบ
เพราะชวีติของเขาตรงกบัเน้ือหาในภาพยนตร์ ดงัน้ัน ภาพยนตร์ทีจ่ะนำา
มาฉายได้นัน้ ควรจะเป็นภาพยนตร์ทีม่คีำาตอบในตอนจบของเรือ่ง มกีาร
คล่ีคลายปมเหล่านัน้เสมอ เพราะหากภาพยนตร์ทีผู่ส้งูอายไุด้รบัชมไม่มี
คำาตอบ ไม่มีการคลายปมให้ผู้ชม อาจจะกลายเป็นการสร้างความรู้สึก 
ไม่ดีค้างคาอยู่ในจิตใจของผู้รับชมก็ได้ สำาคัญอีกประการ คือ หาก
ภาพยนตร์เรื่องนั้นมีประเด็นที่อ่อนไหว หรือประเด็นที่ค่อนข้างยาก 
ผู้จัดควรจะให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเข้าไปแก่ผู้ชม 

มุมมองสะท้อนกลับ
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 พญ.เทว ีวฒันา หนึง่ในกลุม่ผูช้มทีเ่หนยีวแน่นของโครงการ
ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ประทับใจจาก
ภาพยนตร์เรื่อง Theory of  Everything ที่ทำาให้นอกจากจะเกิด 
ความรู้สึกถึงคุณค่าของความรักและมิตรภาพที่ถูกเล่าผ่านภาพยนตร์
แล้ว ท่านยังได้เรียนรู้ถึงความแข็งแกร่งในการใช้ชีวิตและความมุ่งมั่น
แน่วแน่ในการทำางานของ สตีเฟน ฮอว์คิง พญ.เทวี ให้ความเห็นว่า 
“สตีเฟน ทำาให้ได้ตระหนักว่า แม้ร่างกายของเราจะค่อย ๆ เสื่อมถอย 
แต่นัน่ไม่ใช่อปุสรรคทีจ่ะสามารถขวางกัน้หรอืลดทอนประสทิธภิาพใน
การทำางานของเขาได้เลย ทั้ง ๆ ที่เขาป่วยแต่ก็สามารถศึกษา ค้นคว้า 
ทำางานวิชาการจนได้รับรางวัลโนเบล ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้บอกให้เรา
โฟกัสหรือมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่เราทำาได้ ไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับส่ิงที่เราทำา 
ไม่ได้” นอกจากนี้การชมภาพยนตร์ยังช่วยปลุกพลังและทำาให้ได้คิดว่า
ยังมีอะไรที่ผู้สูงอายุทำาได้อีกมากมาย เพียงแค่หันกลับมาดูว่าร่างกาย
ในวัยนี้ทำาอะไรได้บ้าง และการสนทนาหลังชมภาพยนตร์ก็ช่วยพาให้
พบกบัประเดน็ต่าง ๆ  ในชวีติและเสรมิสร้างพลังในการมชีวีติ หลายครัง้
ทีผ่่านมาเป็นการจดักจิกรรมทีเ่ป็นประเดน็การทำาความเข้าใจความตาย 
พาไปเรยีนรูก้ารตายและชีใ้ห้เหน็ถงึความธรรมดาของชวีติ แม้ผูส้งูอายุ
มกัไม่อยากฟังเรือ่งความตาย แต่สำาหรบั พญ.เทว ีนัน้กลบัคดิว่าต้องการ
สนับสนุนให้มีภาพยนตร์ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมตัวตายมาจัดฉายอีก
เรื่อย ๆ เพราะการได้เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์เช่นนี้ ทำาให้ผู้สูงอายุได้เห็น
แง่มุม และมุมมองแวดล้อมของคนอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่ผู้ตายด้วย นั่นยิ่งทำาให้
เข้าใจชีวิตมากขึ้น 

การส่งต่อแนวคิด
สู่หน่วยงานดูแลผู้สูงอายุ

 นอกจากต้องการแลกเปลีย่นทศันะ สรปุกจิกรรมและสาระ
สำาคัญของโครงการ การเสวนาครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสที่คณะผู้ดำาเนิน
โครงการจะส่งต่อแนวคิดการใช้ภาพยนตร์เป็นยาบำารุงผู้สูงอายุสู ่ 
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขยายกลุ่มผู้ชมในหมู่ผู้สูงอายุให้ได้มีโอกาสใช้
ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนรู้ชีวิตอย่างกว้างขวางมากข้ึน หลาย 
หน่วยงานท่ีมารับฟังให้ความสนใจในการนำาแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับ
กจิกรรมของตน ซึง่คณะผูด้ำาเนนิโครงการได้แนะนำาเพิม่เตมิสำาหรับผู้ที่
กังวลใจเรื่องสถานท่ีและการจูงใจให้ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความใส่ใจในการคดัเลอืกภาพยนตร์ หากภาพยนตร์นัน้เป็นภาพยนตร์
ทีด่ ีสนกุ การเล่าสูก่นัฟังจะช่วยเพิม่จำานวนผูเ้ข้าร่วมให้โดยแทบไม่ต้อง
ทำาส่ือประชาสัมพันธ์ อีกทั้งผู้เสวนา ผู้ร่วมอภิปราย ควรจะเป็นผู้ที่มี
ท่าทีสบาย สนกุสนาน ไม่น่าเบ่ือ ส่ิงสำาคัญของการจดักิจกรรมเช่นนี ้คอื 
ต้องสามารถกระตุ้นผู้เข้าร่วมได้ สร้างให้เกิดกิจกรรมทางสังคม เกดิพลงั
ของ Social Activities  สำาคัญที่สุด คือ ต้องสร้างให้เกิดความสุข หรือ 
Positive Emotion

หนงัสอื ภาพยนตร์ ยาบำารงุผูส้งูอาย ุหนงัสอืรวบรวมการถอดบทสนทนา
หลังจัดฉายภาพยนตร์ใน ๑๐ ครั้งแรกของโครงการภาพยนตร์กับผู้สูงอาย ุ
เพื่อเป็นตัวอย่างกิจกรรมหากหน่วยงานใดหรือกลุ่มบุคคลใดสนใจจัดกิจกรรม 
มีวางจำาหน่ายแล้ว ณ ร้านมายาพาณิชย์ ราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท 
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2001: A Space Odyssey (1968)
พิชิตอวกาศ

 เล่ากันว่าในตอนที่หนังเรื่อง 2001: A Space Odyssey ออกฉาย
รอบปฐมทัศน์ในลอสแอนเจลิส มีผู้ชมจำานวนมากทนความอืดอาดยืดยาด 
บวกกับความน่างุนงงสงสัยของหนังไม่ไหว และตัดสินใจลุกออกจากโรง 
กลางคัน หนึ่งในนั้นได้แก่ ร็อค ฮัดสัน ซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง ผู้ซึ่งให้สัมภาษณ์
ทำานองว่าเขาไม่เข้าใจในสิง่ทีห่นงันำาเสนอ และ “ใครสกัคนช่วยบอกผมหน่อย
ได้มั้ยว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไร (วะ)”

 ว่าไปแล้ว ปฏิกิริยาของร็อค ฮัดสัน (และของคนที่เดินออก) ไม่ได้
เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายแต่อย่างไร เพราะอย่างที่ใครก็ตามที่ได้ดูหนัง
ของสแตนลีย์ คูบริกเรื่องนี้แล้วคงจะเห็นพ้องว่า มันดูไม่ง่ายจริง ๆ  อย่างน้อย 
ตัวหนังก็ไม่ได้ดำาเนินตามขนบของการเล่าเรื่องในแบบของหนังฮอลลีวูด 
กระแสหลักที่ผู้ชมคุ้นเคย ตั้งแต่การที่มันไม่มี ‘พระเอก’ เป็นตัวเป็นตน แถม
ผู ้ร้ายของเรื่องก็ยังปรากฏในรูปลักษณ์ที่ดูแห้งแล้งเย็นชา อีกทั้งแต่ละ
เหตุการณ์ที่เรียงร้อยก็ดูเหมือนเกาะเกี่ยวกันอย่างบางเบา แถมยังมีบทสรุป
ในแบบที่หลายคนคงรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าจะทำาความเข้าใจมันอย่างไร หรือที่วัยรุ่น
สมัยนี้อาจจะเรียกว่า หนังจบแบบ 

 “เหวอแ-กกันไปตาม ๆ กัน”
 แต่พดูอย่างแฟร์ ๆ  นีเ่ป็นหนงัทีห่่างไกลจากความจืดชดืและน่าเบือ่

ด้วยประการทัง้ปวง และสำาหรับข้อกล่าวหาทีว่่าหนงัเดนิเรือ่งเชือ่งช้า ส่วนหนึง่
อาจเป็นผลมาจากการที่เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้สภาพไร้นำ้าหนักใน
อวกาศ ตัวละครไม่สามารถทำาอะไร ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว แต่หากพินิจพิเคราะห์
กันอย่างถีถ้่วนจรงิ ๆ  จงัหวะก้าวของหนงันอกจากไม่ได้งุม่ง่ามแล้ว ยงัคบืหน้า
ไปอย่างฉับไวและทันอกทันใจพระเดชพระคุณ นั่นไม่นับการลำาดับภาพแบบ 
match cut อันลือลั่นที่ย่นระยะเวลานับล้านปีระหว่างท่อนกระดูกที่มนุษย์

วานรตัวหนึ่งโยนขึ้นฟ้า กับยานอวกาศรูปทรงคล้ายกัน ซึ่งอย่างที่แฟนพันธุ์
แท้ของหนังเรื่องนี้รับรู้เป็นอย่างดีว่า มันกลายเป็น signature ของหนังไป
เรียบร้อยแล้ว

 บรรยายสรุปอย่างย่นย่อ ส่วนหนึ่งของเนื้อหาก็คือนำาพาผู้ชมไป 
พบกับแท่งหินปริศนาที่ดูเหมือนบันดาลให้เหล่ามนุษย์วานร หรืออีกนัยหนึ่ง 
บรรพบุรุษของพวกเรารู ้จักใช้ปัญญาสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเพื่ออำานวย 
ความสะดวกให้กับชีวิตของตัวเอง และนับจากจุดน้ี วิวัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยจีากความนกึคิดของมนษุย์ก็ได้รบัการพฒันาไปในหนทางทีแ่ก่งแย่ง
แข่งขันและเอาชนะคะคานกันและกันอย่างน่าเวทนา หรืออีกนัยหนึ่ง การ
ขับเคี่ยวระหว่างมนุษย์วานรสองฝูงเพื่อแย่งชิงแหล่งนำ้าในซีเควนซ์เปิดเรื่อง 
กับการขับเคี่ยวระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียตเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ 
ในทกุด้าน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในห้วงอวกาศ ซ่ึงได้รับการระบโุดยอ้อมใน
ซีเควนซ์ถัดมาก็คือเรื่องเดียวกัน

 ส่วนทีน่บัว่าเย้ยหยนัสดุ ๆ  ก็คอื หนึง่ในประดษิฐกรรมจากมนัสมอง
มนุษย์ อันได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่ช่ือ HAL-9000 ซึ่งปรากฏในซีเควนซ์ที่สาม 
และได้รบัการอวดอ้างสรรพคณุทำานองว่า ฉลาดลำา้เลศิและไม่เคยประมวลผล
ผดิพลาด ทว่ากลบักลายเป็นภยัคกุคามทลีะน้อยและอย่างน่าสะพรึงกลัว โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมันติดนิสัยมนุษย์มากเกินไป ทั้งการแสดงออกอย่างหยิ่ง
ทรนง ไม่ยอมรับในความผิดพลาดที่ก่อขึ้น และแก้ปัญหาอย่างเลือดเย็นและ
โหดเหี้ยม

 หรือพูดง่าย ๆ 2001: A Space Odyssey เป็นหนังที่นอกจากจะ
ไม่ได้นำาเสนอเนื้อหาที่น่างุนงงสงสัยแต่อย่างใด ยังบอกเล่าเก่ียวข้องกับ 
ความเป็นมนษุย์โดยตรง อกีทัง้ตอนจบทีว่่ากันว่าหลดุโลกมาก ๆ  แท้ทีจ่รงิแล้ว 
หนังเพียงแค่เปิดกว้างสำาหรับการตีความ ทั้งน้ีทั้งน้ันขึ้นอยู่กับโลกทัศน์และ 
ชวีทศัน์ของผู้ชมแต่ละคน ประการสำาคญั การค้นพบของตัวละครในตอนท้าย 
ก็ไม่ได้เป็นปรัชญาสูงส่งจนเกินกำาลังสติปัญญาและความสามารถในการ 
เก็บเกี่ยวแก่นสารแต่อย่างใด เอาเข้าจริง ๆ มันพูดในสิ่งที่เรียบง่าย และข้อ
สำาคัญใกล้ตัวมาก ๆ

 แต่บางที การดูหนังเรื่อง 2001: A Space Odyssey รู้เรื่องหรือ
ไม่รู้เรื่องก็เป็นเพียงแค่ส่วนเดียว และคุณค่าและความหมายจริง ๆ ก็คือ การ
ได้ดูหนังเรื่องนี้ในรูปแบบที่ผู้สร้างออกแบบไว้ตั้งแต่เริ่มแรก หรืออีกนัยหนึ่ง 
บนจอเงินในโรงภาพยนตร์ ซึ่งว่าไปแล้วเป็นเรื่องจำาเป็น ถ้าหากโอกาสเอ้ือ
อำานวย ทั้งนี้ก็เพราะนี่เป็นหนังที่ประณีตพิถีพิถันกับงานด้านทัศนธาตุอย่าง
ยิ่งยวด ไล่เรียงต้ังแต่การถ่ายทำาด้วยฟิล์มขนาด ๖๕ มิลลิเมตร ซึ่งเก็บ 
รายละเอียดต่าง ๆ ได้คมชัดกว่าฟิล์มขนาด ๓๕ มิลลิเมตร การใช้อัตราส่วน
จอภาพแบบ ๒.๒๐:๑ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า คูบริกใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งกรอบ
ภาพอย่างชนิดซ้ายจรดขวาจริง ๆ อีกทั้งการเล่นกับความกว้างของภาพใน
หลาย ๆ  ช่วง ก่อให้เกิดความรูสึ้กเวิง้ว้างว่างเปล่าได้อย่างน่าประหวัน่พร่ันพรึง 

แนะน�หนัง

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ประวิทย์ แต่งอักษร



๑๑

เหนืออื่นใด เทคนิคพิเศษทางด้านภาพที่แม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยมาเกือบ 
ห้าสิบปี ทว่านอกจากไม่ปรากฏร่องรอยของความล้าหลังหรือตกยุคสมัยแต่
อย่างใด วสิยัทศัน์อนับรรเจดิเลศิลำา้ของคบูรกิ ไม่เคยหยดุยัง้ในการสร้างความ
รู้สึกน่าตื่นตะลึงให้กับผู้ชม

 กล่าวในท่ีสุดแล้ว ไม่ว่าใครจะเคยดูหนังเรื่อง 2001: A Space 
Odyssey กันมาแล้วคนละกี่รอบ หรือไม่เคยดูเลย นี่เป็นหนังที่ ‘ยิ่งกว่าหนัง
เรื่องใด ๆ’ ที่ผู้ชมควรให้โอกาสตัวเองได้ยลโฉมและดื่มดำ่าประสบการณ์ใน 
โรงภาพยนตร์

The Good, the Bad 
and the Ugly (1966)
มือปืนเพชรตัดเพชร ภาค 2

 หนังเรื่อง The Good, the Bad and the Ugly 
ของเซอร์จิโอ เลโอเน ถือเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าพูดถึง 
เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ในภาพยนตร์

 ประเดน็กค็อื มนัไม่ได้เป็นเรือ่งของเทคนคิ แทก็ตกิ 
และกลวธิ ีทีผู่ส้ร้างเลอืกใช้ในการถ่ายทอดสิง่ละอนัพนัละน้อย
ให้กบัผูช้ม ซึง่เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนัน้ และไม่เคยเปลีย่นแปลง 
จริงอยู่ที่เวอร์ชันบูรณะของหนังเรื่อง The Good อาจจะกิน
เวลาฉายยาวนานกว่าฉบับดั้งเดิมราว ๆ  ๑๕ นาที แต่ส่วนที่ได้รับการเพิ่มเติม
ก็ไม่ได้ส่งผลต่อคุณค่าของหนังอย่างมีนัยสำาคัญ

 ข้อทีน่่าอภปิรายจรงิ ๆ  ได้แก่ความสามารถในการเข้าถึง รบัรู้ และ
ประเมิน ‘คุณค่าและความงามของหนัง’ ในฟากผู้ชม หรือระบุอย่างเจาะจง-
ก็คือ นักวิจารณ์หนัง ซึ่งในกรณีนี้ เห็นได้ชัดว่า มีมุมมองหรือวิสัยทัศน์ที ่
น่าฉงนสนเท่ห์ทีเดยีว หรอือย่างน้อย ก็ดเูหมือนจะก้าวไม่ทนัความเปลีย่นแปลง
ของยุคสมัย และที่แน่ ๆ ล้าหลังคนดูหนังที่จ่ายเงินซื้อตั๋วอย่างมองเห็นได้
จะแจ้ง

 ขยายความก็คือ ในตอนที่หนังออกฉาย ความเห็นของนักวิจารณ์
หนังหลายสำานักที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ (อาทิ นิวยอร์กไทมส์, 
ลอสแอนเจลิสไทมส์, นิวยอร์กเกอร์) ล้วนแล้ววินิจฉัยคุณค่าของหนังไปใน 
แง่ลบคล้าย ๆ กัน ใครคนหนึ่งถึงกับตั้งช่ือใหม่ให้หนังว่า “The Bad, the 
Dull and the Interminable” หรือทำานองว่า นี่เป็นหนังที่ “ห่วย น่าเบื่อ 
และยาวนานช่ัวกัปกัลป์” ส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่า นี่เป็นหนังที่ “โง่และ 
น่าขยะแขยง” แต่น่าสังเกตว่า เสียงวิจารณ์เหล่านั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้ส่งผล 
กระทบกบัตวัเลขรายได้ หรอือกีนยัหนึง่ กระแสตอบรบัของผูช้มวงกว้างทีม่อง
เห็นคุณงามความดีของหนังเร่ืองนี้ (หรืออย่างน้อย ก็ไม่มีกำาแพงอันสูง
ตระหง่านทางด้านรสนิยม) และกลายเป็นว่า The Good ซึ่งใช้ทุนสร้างเพียง
แค่ ๑.๒ ล้านเหรียญเก็บกวาดรายได้อย่างถล่มทลายถึง ๒๕ ล้านเหรียญ

 ว่ากันว่าส่วนหนึ่งของความคิดเห็นในเชิงตำาหนิติเตียนของบรรดา
นกัวจิารณ์-กเ็นือ่งเพราะ The Good เป็นหนงั ‘คาวบอยสปาเกตต’ี ซึง่ข้อมลู
ระบวุ่า นีไ่ม่ได้เป็นแค่ฉายาทีใ่ช้เรยีกหนงับุกเบิกตะวนัตกทีส่ร้างในยโุรปเพยีง
ลำาพงั แต่แฝงนยัของการดถูกูเหยยีดหยาม ทำานองว่าเป็นหนงัคาวบอยชัน้สอง 

ทั้งในแง่ของความไม่ประณีตพิถีพิถัน อ่อนด้อยในแง่ของรสนิยม หมกมุ่นอยู่
กับการนำาเสนอความรนุแรง และข้อสำาคญั ล้มเหลวในการถ่ายทอดอดุมการณ์
ของความเป็นหนงัตะวนัตก อนัได้แก่การกำาราบความป่าเถือ่นและจัดระเบยีบ
สังคม ซึ่งเอาเข้าจริง ๆ แล้ว อย่างหลังสุดนี้ไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ของคน 
ทำาหนังคาวบอยสปาเกตตี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เซอร์จิโอ เลโอเน อยู่ก่อนแล้ว 
กลับจะหันเหไปในหนทางตรงกันข้ามด้วยซำ้า

 แต่ก็เป็นอย่างทีห่น้าประวติัศาสตร์บันทกึไว้นัน่เอง หนงัเรือ่ง The 
Good, the Bad 
and the Ugly 
กลับพลิกฟื ้นคืน 
ชพีจากการทีผู้่ชม 
และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นกัวจิารณ์ 
และนักวิชาการ
ภาพยนตร์รุ่นหลงั
ที่พากันหวนกลับ
ไปตรวจสอบและ
ประเมินคุณค ่า
ของหนังหลาย ๆ 
เรือ่งของเซอร์จโิอ 
เลโอเน ซึ่งรวมถึง 
The Good, the 
Bad and the 

Ugly อีกครั้ง และพบว่า นอกจากมันไม่ได้เป็นหนังที่สร้างอย่างสุกเอาเผากิน 
ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะ กลวิธี ชั้นเชิง ตลอดจนคุณค่าในทางเนื้อหาสาระที่
ทั้งเหน็บแนมและทิ่มแทง

 ไล่เรยีงต้ังแต่การใช้ประโยชน์จากขนาดภาพแบบใกล้มากและไกล
มากในเหตุการณ์ต่อเนื่อง และกลายเป็นลายเซ็นของเลโอเน การสอดแทรก
อารมณ์ขันในแบบหลายครั้ง ผู้ชมหัวเราะไม่ออกไปตาม ๆ กัน การถ่ายทอด
ให้เห็นถึงสภาพอันน่าสมเพชเวทนาและชวนให้ห่อเหี่ยวส้ินหวังของดินแดน 
ตะวันตกที่ทั้งสกปรกและระเกะระกะในทางกายภาพ รวมถึงความกักขฬะ 
และน่ารังเกียจในทางจิตวิญญาณ ประการสำาคัญ บรรดาตัวละครที่โลดแล่น 
ในดนิแดนแห่งนี ้ไม่มใีครวเิศษไปกว่าใคร ทุกคนล้วนคำานงึถงึแต่ผลประโยชน์
ของตวัเอง นัน่รวมถงึตวัเอกของเรือ่งทีแ่ม้ว่าผูช้มจะสมัผสัได้ถงึความดงีามอยู่
บ้าง แต่ก็เป็นส่วนปลีกย่อยเมื่อพิจารณาประกอบกับความมุ่งมาดปรารถนา
ที่แท้จริงของตัวละคร และความวิเศษเลิศเลออีกอย่างที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้ก็คือ
ดนตรีประกอบของเอนนิโอ มอริโคเน ท่ีดึงดูดโสตประสาทและตราตรึงใน
ความทรงจำา

 นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน The Good, the Bad and the Ugly 
ปักหลักในตำาแหน่งที่มันควรจะอยู่ตั้งแต่เริ่มแรก นั่นคือหนังบุกเบิกตะวันตก 
(สปาเกตตีหรือไม่-ไม่ใช่สาระสำาคัญ) ที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า อกีทัง้ยงัมส่ีวน 
อย่างยิง่ยวดในการทำาให้เห็นว่า หนงับกุเบกิตะวันตกที่ผลิตในฮอลลีวูดหลาย
ต่อหลายเรื่องที่มักจะมอมเมาผู้ชมด้วยมายาคติเพ้อฝันว่าด้วย ‘ความดี- 
ความชัว่’ ‘ธรรมะ-อธรรม’ ‘พระเอก-ผู้ร้าย’ ‘คนขาว-อินเดียนแดง’ แท้ที่จริง
แล้ว หนังเหล่านั้นเป็นเพียงเทพนิยายก่อนนอน

อาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. 2001: A Space Odyssey (๒๕๑๑ / ๑๔๙ นาที)
อาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐   เวลา ๑๒.๐๐ น.  The Good, the Bad and the Ugly (๒๕๐๙ / ๑๖๑ นาที)
อาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. Fiddler on the Roof (๒๕๑๔ / ๑๘๑ นาที)
อาทิตย์ที่   ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น. The Ten Commandments (๒๔๙๙ / ๒๒๐ นาที)

ตารางฉายภาพยนตร์ 

* บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์สกาลา



๑๒

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 

 นอกจากห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี จะให้บริการ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แล้ว สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งที ่
ห้องสมุดให้บริการคือ ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ทำาการอนุรักษ์ ซึ่งมีอยู่
หลายประเภทและได้รับบริจาคมาจากหลายแหล่งที่มา โดยเจ้าหน้าที ่
หอภาพยนตร์จะเรียกภาพยนตร์ที่ได้รับมาในแต่ละที่เหล่านั้นเป็นการ
ภายในว่า กร ุหรือ คอลเลกชนั (collection) ในภาษาองักฤษ จดหมายข่าว
ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป คอลัมน์ของห้องสมุดจะแนะนำาทรัพยากรที่ให้
บริการประเภทภาพยนตร์สลับกับส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำาเสนอข้อมูล
กรภุาพยนตร์ของเราให้ผูอ่้านได้รูจ้กัและเป็นประโยชน์ในการมาใช้บรกิาร 
โดยเฉพาะในส่วนของหนังบ้าน ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์สารคดี ซึ่งผู้ใช้
บรกิารส่วนใหญ่ของห้องสมดุยงัรบัทราบข้อมลูกนัน้อย แต่มคีวามต้องการ
ใช้บริการในปริมาณมากเพราะเป็นภาพยนตร์ที่ทำาให้เห็นภาพบุคคล 
เหตุการณ์ สถานที่ วิธีคิด และวิถีชีวิตในอดีต 

  โดยกรุแรกที่ทางห้องสมุดอยากจะนำาเสนอในฉบับนี้ คือ กรุ
ภาพยนตร์สารคดีชุดมรดกของไทย ภาพยนตร์สารคดีทางโทรทัศน์ที่ออก
อากาศทางสถานีไทยโทรทัศน์ ช่อง ๔ บางขุนพรหม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาจนถึงราวปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งนับเป็นรายการภาพยนตร์สารคดีท่ีได้รับ
ความนิยมจากคนดูมาอย่างยาวนานมากที่สุดรายการหน่ึงในอดีต เพราะ
เป็นภาพยนตร์สารคดเีชงิท่องเทีย่วทีใ่ห้ประโยชน์ในทางการศึกษาหาความรู้ 
ได้เห็นภาพสถานท่ีและวิถีชีวิตของคนไทยในภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่แตกต่างไป
จากภมูลิำาเนาของตนเองและไม่อาจเหน็ได้ง่ายในสมยันัน้ ผ่านการเล่าเรือ่ง
ที่น่าติดตามด้วยกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ อำานวยการสร้าง
โดยวิสิษฐ์ ตนัสัจจา กำากบัโดยสมบรูณ์ วริยศริ ิ(น้องชายของสรรพสริ ิวริย- 
ศิริ ผู้บุกเบิกวงการโทรทัศน์ไทย) และการใช้ผู้บรรยายเพื่อให้ได้ทั้งสาระ
ความรู้และความบันเทิงโดยมานิตย์ รักษ์สุวรรณ นักพากย์ชื่อดังในยุคนั้น 

  โดยภาพยนตร์ชุดนี้หอภาพยนตร์ได้รับบริจาคมาจากบริษัท 
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ รับมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นฟิล์ม ๑๖ มม. ขาว-ดำา มีทั้งที่มี

เสียงและไม่มีเสียง จำานวน ๓๔๑ ม้วน พร้อมเอกสารบทบรรยาย หากนับ
จำานวนเรือ่งหรอืตอนจากการชำาระภาพยนตร์แล้วจะได้ภาพยนตร์ทัง้หมด
จำานวน ๑๖๕ เรือ่งหรอืตอน หากแยกตามประเภทของเนือ้หาในภาพยนตร์
ชดุนีใ้ห้เข้าใจง่ายและเห็นชือ่เรือ่งทัง้หมดทีบ่่งบอกถงึเน้ือหาของภาพยนตร์ 
ทางหอภาพยนตร์จะแยกได้ ๗ หมวดหมู่ ดังนี้ 

๑.  สถานที่ท่องเที่ยว จำานวน ๕๗ เรื่อง ได้แก่ 

 กรงุเทพฯ ที ่2 (เชยีงใหม่), เวยีงพงิค์ก้าวหน้า (เชยีงใหม่), ขบวน
ท่องเหนือ, ขุนตาน (ลำาพูน), ดอยตุง (เชียงราย), น่าน, เมืองในหุบเขา 
(แม่ฮ่องสอน), ว่าด้วยธรรมชาติตามแนวทาง “ล่องแม่น่าน”, แม่กก 
(เชียงราย), กวีนิราศ (คลองบางกอกน้อย), ของดีวัดเบญจฯ, พิพิธภัณฑ์
ใหม่ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ), วนากษัตริย์ (สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพ- 
มหานคร), กาญจนบรีุ, ทะเลสาบยนัฮ ี(เขือ่นภมูพิล ตาก), บางช้าง (ราชบรุ)ี, 
ถำา้นรก (ถำา้สาลกิา ราชบรุ)ี, อยธุยาราชธานเีก่า, บ้านแพน (อยธุยา), แม่ปล้อง 
(นครนายก), ล่องแก่ง (วังตะไคร้ นครนายก), จันทบุรีแผ่นดินทอง, 
ทะเลสาบแก่งกระจาน (เพชรบรุ)ี, แก่งกระจาน (เพชรบรุ)ี, ชวีติไทย (สถาน
จัดแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของไทยทิมแลนด์ นนทบุรี), ล่องป่า (ปราจีนบุรี), 
วังนก (สมุทรสาคร), เที่ยวเมืองนางพิม (สุพรรณบุรี), เมืองเสมา 
(นครราชสีมา), นครริมฝั่งโขง (หนองคาย), พญาแล (ชัยภูมิ), ภูสิงห์ 
(กาฬสินธุ์), ภูหลวง (เลย), ร้อยเอ็ด, สู่อีสาน, อุดรธานี, ภูเรือ (เลย), เยือน
อีสาน, ระนอง, ราวน วังแก้ว (ระยอง), เมืองตราด, ศรีตรัง (ตรัง), ศรีมหา
ราชา (ศรีราชา ชลบุรี), วันไหล (เกาะสีชัง ชลบุรี), เกาะล้าน (ชลบุรี), เกาะ
สาก (ชลบุรี), แดนสำาราญสุดสัปดาห์ (บางพระ ชลบุรี), หัวหิน, เกาะแก้ว
พิสดาร (เกาะเสม็ด ระยอง), เมืองสุนทรภู่ (ระยอง), ล่องใต้, สวนโมกข์
ไชยา (สุราษฎร์ธานี), แสงประทีปที่สวนโมกข์ (สุราษฎร์ธานี), สุริยุปราคา
ที่หว้ากอ (ประจวบคีรีขันธ์), บาละ (ยะลา), หลวงพ่อเขากง (นราธิวาส), 
เมืองลุง (พัทลุง)

เปิดกรุภาพยนตร์สารคดีชุด มรดกของไทย
ชวนาท อินทวงศ์



๑๓

๒.  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี จำานวน ๓๗ เรื่อง ได้แก่

 การค้นคว้าเรื่องเมืองเขลางค์, กำาแพงเพชร, เมืองไตรตรึงส์ 
(กำาแพงเพชร), เนรมิตเมืองพระร่วง (สุโขทัย), แผ่นดินแห่งรามคำาแหง
มหาราช, ดินแดนแห่งเม็งรายมหาราช (เชียงราย), ถำ้าทวารวดี (วัดถำ้า
พระโพธิสัตว์ สระบุรี), ศรีสัชชนาลัย (สุโขทัย), ปราสาทหินพนมรุ้ง 
(บรุรีมัย์), ปราสาทหนิพมิาย (นครราชสมีา), มนษุย์ดกึดำาบรรพ์ (ลพบรุ)ี, 
ลูกปัดไวกิ้งที่ศรีมหาโพธิ์ (ปราจีนบุรี), วัดโพธิ์ โอ้ วัดกษัตริย์สร้าง, วัด
พระจอม (วัดราชประดษิฐ์สถติมหาสีมาราม กรงุเทพมหานคร), วดัสมเดจ็ 
(วัดระฆงัโฆสติารามวรมหาวหิาร กรงุเทพมหานคร), สมอราย (วดัราชาธิ
วาสวรวิหาร), สังฆราชไก่เถื่อน (วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร), อาราม
แห่งราชัน (วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร), สุโขทัย, หลักเมือง, โลหะ
ปราสาท, หลุมศพที่ลือไซต์ (กาญจนบุรี), การบูรณะพระบรมบรรพต, 
ป้อมโบราณ, อนุสาวรีย์เมืองไทย, เมืองโบราณ (สมุทรปราการ), เมือง
ถล่ม (หนองคาย), เมืองปราสาท (ศรีสะเกษ), เมืองพริบพรี (เพชรบุรี), 
เมืองอ่างทอง, เมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี), โคกไม้เดน (นครสวรรค์), 
บางระจัน (สิงห์บุรี), พระยาพิชัยดาบหัก, การคมนาคมในสมัยโบราณ, 
แฟชั่นไทยในประวัติศาสตร์, เรื่องของหอสมุด

๕.  ประดิษฐกรรมไทย จำานวน ๑๗ เรื่อง ได้แก่

 งานปั้น-หล่อของช่างไทย, ผ้าขาวม้า, ฝีมือแกะสลักของ 
ช่างไทย, พุทธประติมากรรมของไทย, รถม้าไทย เกวียนไทย (ลำาปาง), 
ลวดลายไทยในป่าคอนกรีต (การออกแบบตกแต่งโรงแรมเพรสซิเดนท์), 
ห้องไทย, ว่าด้วยอาวธุโบราณ, อาวธุไทยแสดงถวายราชินอีงักฤษ, เครือ่ง
เคลือบไทย, เครื่องถมไทย, เรื่องของใบลานไทย, แร่เหล็กเมืองนคร 
(นครศรีธรรมราช), แหล่งผลิตเครื่องดนตรีไทย, นำ้าตกเอราวัณและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของไทย (กาญจนบุรี), พระไตรปิฎกบนแผ่นอิฐ (พิจิตร), 
ลายทองของไทย 

๖.  บันทึกเหตุการณ์สำาคัญ จำานวน ๘ เรื่อง ได้แก่

 ชีวิตไทยที่ชายแดน (เหตุการณ์ทางการเมืองที่จังหวัด
นครพนม), ต่ืนเถิดชาวไทย (เหตุการณ์ทางการเมืองที่จังหวัดอุบล- 
ราชธานี), หนองหาร (เหตุการณ์ทางการเมืองที่จังหวัดสกลนคร), ศึก 
ภพูาน (สกลนคร), สะแกราช (การพฒันาประเทศทีจ่งัหวดันครราชสีมา), 
เมอืงพฒันา (การพฒันาประเทศทางภาคใต้), เลยีบรมิฝ่ังโขง (การพฒันา

เปิดกรุภาพยนตร์สารคดีชุด มรดกของไทย

บรรยายภาพ (ซ้าย) หลุมศพที่ลือไซต์ ออกอากาศ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๓ (กลาง) มรดกของไทย ตอน เพลงเหย่อย ออกอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๖ (ขวา) มรดก

ของไทย ตอน ผ้าขาวม้า ออกอากาศ พ.ศ. ๒๕๐๙

๓.  ศลิปวฒันธรรมและประเพณไีทย จำานวน ๒๑ เรือ่ง ได้แก่

 ครัวทานวัดทุ่งสาธิต, จุลกฐินที่เทพราช, ปอยหลวง, รำากลอง
ยาว, เรือ่งของลเิกเมอืงไทย, เพลงเหย่อย, สงกรานต์เมอืงไทย, หนงัตะลงุ
และหนังใหญ่, ใต้ร่มกาสาวพัสตร์, ELEPHANT FESTIVAL คล้องช้าง
อยุธยา, ช่างประณีตศิลป (ทำาพระ), บ้องไฟ, ประเพณีโยนบัว, ประเพณี
ทอดกฐิน, พิธีพุทธาภิเศก, ศิลปไทย (เรือพระราชพิธี, เรือนไทย), 
จติรกรรมไทย, ก้าวใหม่ดนตรไีทย, ดนตรไีทย, ว่าด้วยกฬีาไทย, มวยไทย

๔.  วิถีชีวิต จำานวน ๑๘ เรื่อง ได้แก่

 นกเขา, อาชพีจบัป,ู ฟาร์มหอย (ดอนหอยหลอด สมทุรสงคราม), 
โป่งข่าม, เรือ่งของทุเรยีนไทย, กล้วยไม้, ไร่ใบชาดอยเชียงดาว (เชยีงใหม่), 
เหมืองแร่ (ภูเก็ต), แหล่งนำ้าภาคใต้, การคมนาคมทางนำ้า, การคมนาคม
ทางบก, การคมนาคมทางอากาศ, ดำาทรายทีเ่มืองนำา้ตาล (สมทุรสงคราม), 
ชีวิตสวนและตลาดนำ้า (ตลาดนำ้าวัดไทร กรุงเทพมหานคร), ชีวิตชาวนำ้า, 
เมืองไทยที่น่ารัก, ชีวิตไทยที่สวนมงคล, ซาไก                         

ประเทศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ตาก ดินแดนแห่งรอยมหาราช 
(การพัฒนาประเทศที่จังหวัดตาก)

๗.  บุคคลสำาคัญ จำานวน ๗ เรื่อง ได้แก่

 พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช), กษัตริย์
ยอดกว ี(พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั รชักาลที ่๒), พระนาง
เรือล่ม (สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์), พระประวัติและผลงาน
ของยอดอจัฉรยิบคุคล สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุตัตวิงศ์, สมเดจ็
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ศิลปจากคึกฤทธิ์, 
ครูบาศรีวิชัย 

 หากผูอ่้านมคีวามสนใจทีจ่ะรบัชมหรือศกึษาภาพยนตร์สารคดี
ทางโทรทัศน์ของไทยในอดีตหรือต้องการชมภาพที่เฉพาะเจาะจงใน 
สมัยก่อน ภาพยนตร์สารคดีชุดมรดกของไทยก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง
สำาหรับผู้อ่าน เพราะภาพยนตร์สารคดีชุดนี้นั้นล้วนมีคุณค่าในตัวมันเอง 
เนื่องจากมันได้บันทึกสิ่งละอันพันละน้อยที่มีปรากฏอยู่ในสังคมไทย ซึ่ง
เป็นคณุค่าในแง่ของประวตัศิาสตร์และความทรงจำาทีส่ามารถนำามาศกึษา
ได้ต่อไป

 ผูใ้ช้บรกิารสามารถสบืค้นออนไลน์ได้ที ่http://164.115.22.43/
library/mylib/login.php เพื่อค้นหาข้อมูลได้ตามที่ต้องการ หรือเลือก
ที่ Subject และพิมพ์คำาว่า “มรดกของไทย” เพื่อสืบค้น

ชวนาท อินทวงศ์

หมายเหตุ คำาในวงเลบ็ต่อจากชือ่เร่ืองคอืคำาบอกจงัหวดัและเนือ้หาของภาพยนตร์พอสงัเขป
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หน่วยกู้หนัง

 ผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยที่คอหนังบู๊รุ ่นเก่า มักจะ 
ตื่นเต้นกับสิ่งของสองชิ้น อีเตอร์และชะแลง อาวุธในหนังเรื่องสิงห์ล่ำสิงห์	 
ที่สองพระเอก มิตร ชัยบัญชา และสมบัติ เมทะนี ใช้หำ้าหั่นกันอย่างถึงพริก
ถงึขงิ จนเป็นทีก่ล่าวขวัญมาโดยตลอด และผู้มอบอาวุธสองชิน้ในตำานานให้
หอภาพยนตร์ ก็คือ นำาดี วิตตะ ผู้สร้างและผู้กำากับภาพยนตร์ไทย หน่วย 
กู้หนังฉบับนี้จึงขออนุญาตท่านสัมภาษณ์ เพื่อเก็บเป็นข้อมูล ในวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอภาพยนตร์ 

 นำาดี วิตตะ เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๗ ที่โรงพยาบาล
พระมงกฎุเกล้า กรงุเทพฯ บดิาของท่าน คอืพนัเอกเปรมชยั วติตะ เป็นนกัเรยีน
นายร้อยรุ่นเดียวกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และเป็นนักเขียน มีนามปากกา
ว่า “แสงสุรกานต์” บิดาของนำาดี อาศัยอยู่ในวังบางขุนพรหม ทำาให้พบรักกับ
มารดาของ นำาด ีคอื จำาเรยีง อากาศะชาต ิท่ีอาศยัอยูใ่นวงับางขนุพรหมเหมอืน
กัน นำาดีมีพี่น้องทั้งหมด ๗ ท่าน และท่านเป็นทายาทลำาดับที่สอง

 ปี ๒๔๗๕ เกิดการเปลีย่นแปลงการปกครอง ทำาให้พนัเอกเปรมชยั 
ต้องย้ายครอบครัวมาอยู่ท่าวาสุกรี (ต่อมาประมาณ ปี ๒๕๐๔ บ้านหลังนี้
ทางการได้เวนคนืทีด่นิทำาเป็นหอสมดุแห่งชาต)ิ นำาดเีร่ิมเรยีนหนงัสอืครัง้แรก
ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และมาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทเวศร์
ศึกษา ระหว่างเรียนช้ันประถมศึกษาที่สองก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง 
ครอบครัววิตตะจึงย้ายหนีสงครามมาเช่าบ้านอยู่แถวบางใหญ่ พร้อม ๆ กับ
เพื่อน ๆ ของคุณพ่อ ที่เป็นนักเขียนเหมือนกัน เช่น ก.สุรางคนางค์ และสด 

กรูมะโรหิต ทำาให้มนีกัเขยีนดงั ๆ  
มานั่งทานข้าวที่บ้านบ่อย ๆ 
ในวัยเด็กนำาดี จึงได ้ซึมซับ
บรรยากาศในแวดวงนักเขียน 
ภายหลังสงครามสงบ จงึย้าย
กลบัมาอยูท่ีบ้่านท่าวาสกุร ีและเรียนต่อทีโ่รงเรยีนเซนต์คาเบรียล ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และมาศึกษาต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ 
บางรัก

 สมัยเรียนอยู่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นำาดีได้เริ่มแต่งกลอนส่งกรม
ประชาสัมพันธ์ ในแต่ละวัน ช่วงเปิดสถานี รายการวิทยุจะมีกลอนสุภาษิต- 
นุสรเปิดก่อนเข้ารายการเสมอ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในหน้าตอบปัญหา
ชีวิต ศิราณี ใช้นามปากกาว่า “พัชราวดี” เนื้อหาออกแนวหวาน ๆ ซาบซึ้ง 
กนิใจ แต่ถ้าเป็นแนวบูจ๊ะใช้นามปากกาว่า “เอกราช” จนผูห้ลกัผูใ้หญ่ในวงการ
หลายท่านอยากดูตัว “พัชราวดี” ว่าเป็นใคร ถึงขนาดนัด “พัชราวดี” เวลา
ไปดูละครเวทีของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผูกโบไว้ท่ีนิ้ว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ 
แต่นำาดีก็ให้เพื่อนสนิทที่รู้ใจกันมาก ผูกโบไปแทน แล้วก็ไปนั่งฟังเขาสนทนา
กัน

 เมื่ออายุประมาณ ๑๗-๑๘ ปี นำาดีอยากมีรายได้ระหว่างเรียน
หนังสือ จึงทำาละครวิทยุในนามคณะพจนาภิรมย์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
๑ ปณ. สะพานพุทธ พิทักษ์สันติราษฎร์ สถานีวิทยุวังปารุสก์ และกรม

มานัสศักดิ์ ดอกไม้

ผ้่น�า มิตร ชัยบัญชา และ สมบัติ เมทะนี 
ประกบกันเป็นครั้งแรกในเรื่อง สิงห์ลุาสิงห์

น�ำด ีวติตะ
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ประชาสัมพันธ์ รวม ๓ แห่ง โดยคุณนำาดี รับ
หน้าที่ เป ็นหัวหน้าคณะ เขียนบท และ

พระเอก มีวงจันทร์ ไพโรจน์ (นักร้อง) เป็นนางเอก 
 ปี ๒๕๐๑ สถานวิีทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง ๗ ขาวดำา 

(ปัจจุบันคือช่อง ททบ.๕) ได้ถือกำาเนิดข้ึน นำาดี จึงหันมาจับงานทาง
โทรทัศน์ และได้เข้าไปแนะนำาตัวกับทางสถานี  ซึ่งนำาดีก็ได้เล่าประวัติชีวิต
และการทำางานของตวัเองในอดตีให้ทางสถานฟัีง เมือ่ทางสถานฟัีงแล้วกพ็อใจ 
จึงให้โอกาสนำาดีได้ผลิตละครป้อนสถานีโทรทัศน์ เช่น เรื่องนางกระต่ายป่า 
เรื่องบ้านทรายทอง เป็นต้น ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำาให้คณะพจนา- 
ภิรมย์ของนำาดี เริ่มเป็นที่รู้จักของคนในวงการบันเทิง และแฟน ๆ ละคร
โทรทัศน์ 

 และวันหนึ่งในปี ๒๕๐๓ ขณะที่นำาดีกำาลังจะขับรถกลับบ้าน 
หลังจากที่ดูหนังจากโรงภาพยนตร์ควีนส์ ได้เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างดี 
เนื้อตัวเต็มไปด้วยมัดกล้าม จึงเข้าไปถามว่า สนใจจะเล่นหนังไหม แล้ว 
นำาดกีย็ืน่นามบตัรให้ ถ้าสนใจกไ็ปหาผมทีบ้่าน ปรากฏว่า เดก็หนุม่คนนีไ้ปหา
คุณนำาดีจริง ๆ ในวันรุ่งข้ึนต้ังแต่เช้า เพื่อมารอพบนำาดี เด็กหนุ่มท่ีว่านี้ก็คือ 
สมบัติ เมทะนี นั่นเอง นำาดีจึงเริ่มต้นให้สมบัติมาร้องเพลงก่อน โดยแต่งเป็น
จอมดาบโซโร สวมหน้ากากร้องเพลงโอเปร่า ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีเยี่ยม 
จงึผลกัดันให้สมบตัมิาเล่นละครต่อ ประเดมิด้วยผลงานละครเรือ่งแรกคอืเรือ่ง 
หวัใจปรารถนา เป็นละครจบในตอน ซ้อมกนัตอนเช้าทีว่งัมหานาค ตกกลางคืน
ก็แสดงสดที่สถานี โดยจับคู่กับ วิไลวรรณ วัฒนพานิช ซึ่งตอนนั้นกำาลังโด่งดัง
จากหนงัเร่ือง โบตัน๋ หลงัจากละครแสดงจบ นำาดเีล่าว่า “ผมรบัโทรศพัท์แทบ
ไม่ไหว มแีต่ผูส้ร้างหนงัไทยโทรมาขอดตูวัสมบตั”ิ ละครเรือ่งนีป้ระสบผลสำาเร็จ 
จึงสร้างต่อมาอีกหลายเร่ือง เช่น หนาวหัวใจ จอมทหารเอกโชกุน และ 
ท่าฉลอม ซึ่งเรื่องท่าฉลอม ถอืว่าประสบความสำาเร็จอย่างมากทัง้
ละครและเพลง ทางสถานเีลยให้เวลาคุณนำาดีเพิ่ม ทำาให้
หนึ่งเดือน นำาดีต้องผลิตรายการโทรทัศน์ ๓ 
รายการให้กบัทางสถาน ีมรีายกาเพลง 
รายการแฟชัน่โชว์ และละคร
โทรทัศน์

         มาถึงตอนนี้นำาดีได้ทำาความฝันของตัวเองมาจนเกือบหมดแล้ว 
ไม่ว่าจะแต่งกลอน ทำาละครวิทยุ และกำากบัละครโทรทศัน์ แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที ่
นำาดียังไม่ได้ทำา นั่นคือ ภาพยนตร์แนวบู๊แบบลูกผู้ชายสองคนหำ้าหั่นใส่กัน ซึ่ง
ในขณะน้ัน นำาดีมีบทประพันธ์สิงห์ล่าสิงห์ ของ ก้อง อินทรกำาจร ถือไว้อยู่ 
ในมือเรียบร้อยแล้ว และก็ได้พระเอกดาวรุ่งที่กำาลังพุ่งขึ้นมาในเวลาน้ัน คือ
สมบัติ เมทะนี ซึ่งถือว่าเป็นดาราที่นำาดีปลุกปั้นขึ้นมา จึงไม่น่ามีปัญหาอะไรที่
จะมาเล่น และอีกคนจะเป็นใครไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่พระเอกเบอร์หนึ่งในยุคนั้น 
มิตร ชัยบัญชา แต่ปัญหาคือจะคุยอย่างไรให้มิตรมาเล่นหนังสิงห์ล่าสิงห์ นำาดี
จึงต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดี เพราะถ้าสำาเร็จ หนังเรื่องนี้จะกลายเป็นหนัง
ประวตัศิาสตร์ของวงการภาพยนตร์ไทย ทีไ่ด้พระเอกหนงั มติรและสมบตั ิมา
เล่นประกบกันได้เป็นครั้งแรก

 และในปี ๒๕๐๗ นำาดีได้เดินทางไปโรงถ่ายภาพยนตร์ศรีอยุธยา 
แถวสี่กั๊กพระยาศรี เพื่อไปพบมิตร และเมื่อไปถึง กองถ่ายหนังกำาลังพักกอง
พอดี นำาดีเห็นมิตรกำาลังนั่งเล่นกับเพื่อนดารา จึงเดินเข้าไปหาแล้วกล่าวคำา
ทักทาย  

 “สวัสดีครับ ผมจะเชิญคุณมิตรไปแสดงหนังครับ”
 “ใครเล่นด้วยน่ะ”
  “สมบัติ เมทะนีครับ” 
 “เอ่อ น่าสนใจ”
 “จริงเหรอครับ” 



๑๖

 เมื่อมิตรพูดเสร็จ คุณนำาดีก็ให้เงินค่าตัวมิตรเดี๋ยวนั้นเลย 
 เมื่อมิตรตอบเล่นหนังแล้ว คุณนำาดีก็พบโจทย์ที่ใหญ่ขึ้นมากกว่า

เดิม คือจะทำาอย่างไร ที่ไม่ให้พระเอกทั้งสองคน รู้สึกว่าได้รับบทพระรอง คุณ
นำาดีจึงรื้อบทประพันธ์ปรับเปลี่ยนใหม่จนหมด เพื่อให้มิตรและสมบัติ ได้
บทบาทการแสดงที่เท่ากัน ด้วยการให้เพชราแสดงเป็นฝาแฝดกัน คนหนึ่งมี
ไฝ และอีกคนไม่ม ี เพ่ิมบทมติรเข้าใจผดิ คิดว่าสมบัตเิป็นชูก้บัเพชรา แล้วเมือ่
มิตรมาเห็นจึงเกิดการต่อสู้ด้วยอีเตอร์และชะแลง และฉากนี้ก็กลายเป็นภาพ
จำาไปตลอดกาล นำาดีเล่าถึงจุดเริ่มต้นของฉากนี้ว่า “วันนั้นเป็นวันถ่ายชู้ตต้ิง 
ให้ดารามาลองใส่เสื้อผ้ากัน ผมได้คุยกับครูเนรมิต (ผู้กำากับภาพยนตร์) ว่า ใน
บทเหตุการณ์มันเกิดตรงเชิงเขาที่ได้รับการสัมปทานระเบิด จึงอยากได้ภาพ
มิตรต่อสู้กับสมบัติอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน โดยหยิบเครื่องมือที่วางอยู่ทั่วไปในเขต
งานก่อสร้าง กค็อือีเตอร์และชะแลง มาใช้เป็นอาวธุ ต่อสูก้นัจนเสือ้ผ้าขาดวิน่” 
และเมือ่นำาดนีำาภาพมติรต่อสูก้บัสมบตัไิปให้สายหนงัด ูทกุคนต่างตืน่ตาตืน่ใจ
ที่ได้เห็นภาพ ต่างหอบเงินมาให้นำาดีสร้างหนังทันที เพราะรู้ว่าหนังเรื่องนี้ได้
เงินแน่

 หนังเร่ืองสิงห์ล่าสิงห์ ได้ทำาพิธีบวงสรวงและเปิดกล้อง ที่จังหวัด
สระบุรี เป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่มีการลงทุนสูงเรื่องหนึ่ง มีการสร้างฉากหมู่บ้าน
หลังคามุงจาก และขุดบ่อนำ้าขึ้นมาใหม่ ได้ม้ามาจากกรมทหาร เช่าบังกะโล 
(ชือ่ถนอมทรง) ให้ดาราและทมีงานพักอาศยั แยกชาย-หญงิ เพราะการเดนิทาง
ไปสระบุรีในตอนนั้นยังยากลำาบาก ใช้ทีมตากล้องถ่ายทำาถึงสี่ท่านคือ วิจารณ์

อย่างไร ใครแพ้ใครชนะ ไปฉายที่ไหนก็ได้เงิน ทำาให้สายหนังต่างรำ่ารวย ถึง
ขนาดหอบเงินมาให้นำาดีเป็นทุนในการสร้างหนังเรื่องใหม่ต่อไปทันที หนังได้
เดินสายไปทั่วประเทศ จนสุดท้ายเมื่อหนังฉายจนเป็นกากฟิล์ม อยู่ในสภาพ
บอบชำ้า นายห้างดีวันจันทร์ (ผู้จัดจำาหน่ายหนังอินเดีย) ได้มาขอซื้อไป

 หลังจากหนังสิงห์ล่าสิงห์ ประสบความสำาเร็จอย่างสูงสุด นำาดียัง

ตัวอย่างสิ่งของที่คุณนำาดี วิตตะบริจาคให้
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๑. อาวุธปืนที่ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์
๒. หมวกคาวบอย
๓. แผ่นเสียงของคุณนำาดี วิตตะ
๔. สนับมือ ทองเหลือง และ ลูกกระสุน เอ็ม ๑๖
๕. ฟิล์ม outtake เรื่อง สิงห์ล้างสิงห์

๒

๔๑

๓

๕

และวินิจ ภักดีวิจิตร, แสวง ดิษยวรรธนะ, ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายทำาอยู่
สามเดือน เมื่อถ่ายเสร็จก็ส่งล้างฟิล์มและตัดต่อที่วิทยแลป ในซอยอินทามระ 
๔๑  และเมื่อเสร็จสมบูรณ์พร้อมฉาย หนังเรื่องสิงห์ล่าสิงห์ ได้เปิดตัวที่ศาลา
เฉลิมกรุง อย่างยิ่งใหญ่ ในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๗ พากย์โดย มล.รุจิรา- 
มาศรี-เสน่ห์ มีความยาว ๒ ชั่วโมง สร้างในนาม พจนาภริมย์ภาพยนตร์ และ
สหการภาพยนตร์ไทยของ ปริญญา ทัศนียกุล หรือ “เสี่ยปิง” เจ้าของโรงหนัง
บศุยพรรณ เป็นบรษิทัจดัจำาหน่าย ผลปรากฏว่า หนงัเรือ่งสงิห์ล่าสงิห์ ประสบ
ความสำาเรจ็อย่างสงูสดุ เพราะผูช้มอยากดมูติรบูก๊บัสมบตั ิว่าผลลพัธ์มนัจะเป็น

คงเดินหน้าสร้างภาพยนตร์ต่อมาอกีหลายเรือ่ง เช่น ค่ายบางระจนั ในปี ๒๕๐๙ 
สร้างจากบทประพันธ์ของพรานบูรพ์ นำาแสดงโดย ไชยา-ลือชัย สิงห์ล้างสิงห์ 
(๒๕๑๑) หลัง่เลอืดแดนสงิห์ (๒๕๑๒) ทัง้สองเรือ่งเป็นหนังไทยสไตล์คาวบอย 
ดวล (๒๕๒๐) หนังเรื่องนี้ได้สุดยอดดาวร้ายหนังคาวบอย เฟอร์นันโด ซานโจ
มาเล่น สิงห์ล่าสิงห์ (๒๕๒๒) กลับนำามาสร้างใหม่อีกครั้ง คราวนี้เปลี่ยนเป็น
สมบัติเจอกับกรุง และหนังเรื่องสุดท้าย อยากจะบอกคุณว่ารัก (๒๕๓๒) ได้ 
ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร็อคเคสตร้า) เล่นคู่กับ พัชราวดี วิตตะ (บุตรสาวของ
นำาดี)

 “คุณนำาดีมีวิธีการสร้างหนังอย่างไรครับ” หน่วยกู้หนังถาม
 “เริ่มต้นจากไปเห็นสถานที่ต่าง ๆ จนเกิดความประทับใจใน

บรรยากาศ กลบัมาเขยีนบท แล้วมาค่อยเลอืกนกัแสดงและทมีงาน” นำาดตีอบ
 ทำาให้ตลอดระยะเวลาการทำางานที่ยาวนานมากกว่า ๕๐ ปี แฟน

หนังไทย มักจะคุ ้นกับสไตล์หนังของนำาดี คือต้องบู ๊แบบคาวบอย แนว 
ลูกผู้ชาย สู้กันตัวต่อตัวอย่างเมามัน เหมือนดั่งคำาโปรยในใบปิดสิงห์ล่าสิงห์ ที่
ว่า  “สู้กันถึงเลือด!  เชือดกันถึงใจ!  ให้เขาลือกันว่า...ข้านี่แหละ...คือ...ยอด
สิงห์ที่ยิ่งยง...”

 ปัจจุบัน นำาดี ในวัย ๘๓ ปี ร่างกายยังแข็งแรงปราดเปรียว
คล่องแคล่ว ความคิดยังสุขุม หัวใจยังทรนงเป็นสิงห์เหมือนเดิม

 



๑๗

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ตัวอย่างสิ่งของที่คุณนำาดี วิตตะบริจาคให้
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๑. อาวุธปืนที่ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์
๒. หมวกคาวบอย
๓. แผ่นเสียงของคุณนำาดี วิตตะ
๔. สนับมือ ทองเหลือง และ ลูกกระสุน เอ็ม ๑๖
๕. ฟิล์ม outtake เรื่อง สิงห์ล้างสิงห์

อาคารหลังใหมุ
จากสายตาของผ่้อยุเ่บ้ืองหลัง

ธิติพงษ์ ก่อสกุล

 สำาหรับผู้ที่แวะเวียนมาที่หอภาพยนตร์เป็นประจำา คงได้
สังเกตเห็นอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติท่ีกำาลัง
ก่อสร้างและมกีำาหนดแล้วเสรจ็ในอกีไม่นาน จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
ฉบับนี้ จะพาท่านไปรู้จักเรื่องราวของบุคคลเบื้องหลังงานสร้างอาคาร
ศูนย์อนุรักษ์ฯ นี้ว่าอะไรคือความคาดหวังและสิ่งที่สายตาของพวกเขา
มองเหน็ ท่านหนึง่คอื คณุเจษฎา ชชูาต ิวศิวกรผูม้องเหน็ภาพกว้างของ
งานทั้งหมดในโครงการ ส่วนอีกท่านคือ คุณชาญชัย แรงอด พนักงาน
ทีม่โีอกาสมองเหน็หอภาพยนตร์ในมมุทีแ่ตกต่างออกไปจากคนอืน่  แม้
จะต่างมุมมองและบทบาท แต่ทั้งคู่คือผู้ที่อยู่กับงานก่อสร้างอาคาร 
ศูนย์อนุรักษ์ฯ ของหอภาพยนตร์ตั้งแต่วันแรก 

ความเป็นมาและบทบาทงาน

 เจษฎา: ผมเกิดและโตที่เชียงใหม่ เรียนโรงเรียนประจำา 
จังหวัด ต่อด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบจบได้สามวันก็มาทำาท่ี
อติาเลยีนไทยเป็นบรษิทัเดียวทีไ่ด้ทำางานด้วย บทบาทหน้าทีก่บัโครงการ 
นีม้หีลายบทบาท บทบาทแรกสวมหมวกวศิวกร ผูค้วบคุมงานตามมาตรา 
๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นไปตามแบบ
ผังบริเวณ และแบบแปลนอาคารที่ขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
บทบาทที่สอง รักษาการผู้อำานวยการโครงการ บทบาทที่สาม เป็น 
ผู้จัดการโครงการ วางแผนการก่อสร้าง ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 
ประสานงานระหว่างตวัแทนเจ้าของงานคือผูค้วบคุมงานและผูอ้อกแบบ 
กบัผูร้บัจ้างคอืบริษทั อติาเลยีนไทย ให้งานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
หอภาพยนตร์เจ้าของงาน

 ชาญชัย: ผมเป็นพนักงานควบคุมทาวเวอร์เครน ทำางาน
รับ-ส่งของให้หน้างานก่อสร้างโดยติดต่อกับข้างล่างผ่านวิทยุส่ือสาร 
เดิมเป็นคนลำาปาง อ.วงัเหนอื เข้ามาทำางานก่อสร้างในกรงุเทพฯ เป็น
สิบปีแล้ว เฉพาะงานควบคุมทาวเวอร์เครนเริ่มทำามาแล้วประมาณ 
๕-๖ ปี ก่อนจะมาขับเครน ผมก็เป็นคนงานก่อสร้างคนหนึ่ง เคยให้
สญัญาณเครนอยูข้่างล่าง ยงัไม่เคยได้ขึน้ขบั กค็ดิว่าสกัวนัหนึง่จะต้อง
ข้ึนขับให้ได้ เพราะพอเราได้เห็นได้รู้จักงานนี้แล้วก็คิดว่ามันจะเป็น
ก้าวต่อไปของเรา จากนั้นก็เลยขอขึ้นไปฝึกกับเขา เขาก็บอกว่าถ้า 
กล้าขึ้นมาก็จะสอนให้ แรก ๆ เราก็กลัว ขาสั่น (หัวเราะ) แต่ก็ขึ้นไป
ฝึกกบัเขา  แรก ๆ  เขากไ็ม่ได้ให้ยกอะไรมากเพราะว่ามนัอนัตราย  แต่
ตอนนีช้นิแล้ว ขบัมาแล้วหลายปี และได้ใบรบัรองผู้ควบคมุเครน เวลา
ทำางานบางทีก็ ๑๒ ชั่วโมง ปัสสาวะใส่ภาชนะที่เตรียมขึ้นไป แต่ถ้า
ปวดท้องก็ต้องไต่ลงมา ทานข้าวก็ทานข้างบนซึ่งเราเตรียมขึ้นไปเอง 
ทำาทุกอย่างอยู่ในตู้แคบ ๆ

หลักในการท�างาน

 ชาญชัย: ด้วยงาน มันต้องเน้นเรื่องความปลอดภัย งาน
ควบคุมนี้ไม่ใช่เพียงแต่บังคับเครนให้ยกของขึ้นลง แต่จะรวมไปถึง 
รับผิดชอบงานทาวเวอร์เครนทั้งหมด โดยเราต้องส่งสัญญาณแจ้งว่า
เครนสามารถยกนำ้าหนักได้เท่าไรในสถานการณ์ต่าง ๆ และควบคุม
ความปลอดภัยในงานด้วย ตัวเราเริ่มต้นฝึกกับคนท่ี
เป็น มันไม่มีแบบแผนเหมือนกับการสอบใบขับขี่ 



๑๘

คนทำางานประเภทนี้เวลาไปอยู่กับบริษัท เขาก็จะส่งไปอบรมทำาใบรับรอง ตัวผมใช้เวลาเกือบปีจึงจะได้ใบ 
รบัรองมา แต่บางบริษทัเขาไม่ได้ส่งคนไปสอบ ความปลอดภยัมันกจ็ะตำา่กว่า เหมอืนทีเ่คยเหน็มาเวลาผูร้บัเหมา
เขารื้อเครน ด้วยความไม่เชี่ยวชาญ สลิงขาด ก็เกิดความสูญเสียขึ้น

 เจษฎา: ข้อแรก คุณพ่อผมสอนให้มีความอดทนและขยัน พ่อบอกว่าคนที่มีความอดทนจะเป็น 
คนมุมานะมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และทำางานประสบความสำาเร็จ ส่วนความขยันจะทำาให้เรามี
ความรู ้สามารถทำาให้เราทำางานนัน้ได้บรรลตุามเป้าหมาย หลกัข้อสอง ผมต้องปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
วิศวกร วิศวกรต้องมีคุณธรรม ไม่โกงสเปก แบบเป็นอย่างไรก็ต้องทำาตามให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลัก
วิศวกรรม ข้อสาม นายช่างที่อิตาเลียนไทยสอนว่า วิศวกรเป็นความรู้เฉพาะทาง เป็นวิชาชีพ เพราะ
ฉะน้ันวศิวกรต้องรูลึ้ก รูซ้ึง้ รูจ้รงิ เราจงึจะสามารถดัดแปลงใช้กับงาน อธบิายลูกน้อง และแก้ปัญหา 
ในงานได้ ข้อสี่ หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา งานเรามันเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงเกี่ยวกับ
เทคโนโลยแีละวธิกีารทำางาน เพราะงัน้การทำางานมนัเปลีย่นไปตามวนัเวลา มเีทคโนโลยใีหม่ ๆ  
เข้ามาที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ดีขึ้น ถูกขึ้น แต่ได้คุณภาพเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม เราก็ต้องศึกษาอยู่
ตลอดเวลา ข้อสุดท้าย คุณแม่สอนผมให้ทำาตัวให้เป็นที่รักของทุกคน การทำางานมันก็จะง่าย 
และทุกคนก็จะช่วยเหลือเรา

ผลงานที่ภาคภ่มิใจ กับงานกุอสร้างอาคารศ่นย์อน่รักษ์ฯ
หอภาพยนตร์

 เจษฎา: ตอนเด็ก ๆ ผมอยากเป็นกัปตันเรือกับวิศวกร แค่สองอย่างนี้เลย 
พอเราจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาก็แนะนำาให้มาทำา
อิตาเลียนไทย แผนกมารีน ทำาเกี่ยวกับท่าเรือ ในแม่นำ้า ในทะเล ก็ดีใจที่ได้มา
ทำางานวิศวกรเกี่ยวกับท่าเรือตามที่ฝันไว้ แล้วเมื่อสักสิบปีก่อน กรมเจ้าท่า
ประกาศประมูลงานสถานีนำาร่อง ซึ่งลักษณะงานเป็นงานที่อยู่กลางทะเล 
ห่างออกจากอ่าวไทย ปากแม่นำา้เจ้าพระยาไป ๓๖ กโิลเมตร คอือยูใ่นทะเล
เลย แล้วต้องปรับปรุงอาคาร ๔ ชั้นใหม่จากอาคารที่มีอยู่แล้ว และก็ต้อง
ทำาลานจอดเฮลคิอปเตอร์กลางทะเล ทำาท่าจอดเรอืกลางทะเล ทีป่ระทับใจ
ก็คอื มันใช้หลักวชิาความรูพ้เิศษเฉพาะด้านทางด้าน marine engineer 
ในการก่อสร้างทางนำ้า ต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับคลื่นลม จะต้องหาวิธี
ในการใช้เคร่ืองจักรใหญ่ เครนยกหนกั ๒๐ ตันแล้วคล่ืนลมมันกแ็รง
มาก เราก็ต้องหาวิธีทำางานที่ปลอดภัย และเราก็มีโอกาสสนิทกับ
ลกูน้องมาก เพราะมันไป-กลบัตลอดเวลาไม่ได้ ต้องจดัควิกนั เรา
ก็ได้กินนอนกับลูกน้องในตู้คอนเทนเนอร์ วันไหนคลื่นลมแรง
อาจไม่ได้กินข้าวกันเป็นวันครึ่ง เพราะไม่สามารถกลับไปที่ 
ตูน้อนได้ ต้องพักอยูใ่นห้องทีก่่อสร้าง มบีางวนัทีอ่ากาศด ีๆ 
เห็นฝั่งสมุทรปราการ กรุงเทพฯ เราก็จะมานั่งคุยกันว่า
อยากข้ึนบก คดิถงึบ้าน อยากกลบัมาท่ีฝ่ัง เพราะมนัเหงา
จรงิ ๆ  มันเป็นการทำางานอย่างเดยีวเลย ทัง้หมดนีก้เ็ลย
ทำาให้มีความภูมิใจกับงานนี้มาก



๑๙

 กับงานอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ปรกติเวลาเราเห็นอาคารเรียนหรือ
อาคารทั่ว ๆ ไปที่แต่ละชั้นเหมือนกัน  การทำาแบบ ความเข้าใจในงานที่เรียน
รู้จากแต่ละชั้นมันก็จะดีขึ้น ๆ แต่ที่นี่ชั้น ๑–๗ รวมดาดฟ้า แบบไม่เหมือนกัน
เลย เพราะฉะนั้น เราต้องทำาความเข้าใจใหม่ตลอด งานระบบก็จะใหม่ งาน 
สถาปัตย์ก็จะใหม่ งานห้องฉายภาพยนตร์มอียูช่ัน้ล่าง ช้ัน ๓ และโรงภาพยนตร์
ใหญ่ข้างบน เพราะฉะนัน้เรือ่งของการก่อสร้าง เรือ่งของการทำางานท่ีหน้างาน
ทุกชั้นมันใหม่หมด เพราะฉะนั้นมันยากกว่าอาคารทั่ว ๆ ไปที่อิตาเลียนไทย
เคยทำามา 

 อีกส่วนคือ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรดูเรื่องความแข็งแรง 
สถาปนิกดูเรื่องความสวยงาม ส่วนผมเป็นผู้บริหารมีหน้าที่ต้องดูทั้งสองอย่าง 
วิศวกรของเราหลายคนก็อาจจะไม่มีประสบการณ์เรื่องความสวยงามเท่าไหร่ 
ก็ต้องขอความรู้จากทางผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และทางหอภาพยนตร์ซึ่ง
เป็นผู้ใช้งาน ว่าเราจะประสานเอาความต้องการใช้งาน ความสวยงาม ให้มัน
ลงตัวได้อย่างไร เป็นการทำางานทีมเวิร์กเพื่อให้มันบรรลุไปได้ เพราะฉะนั้นจึง
ไม่เหมือนกับอาคารอื่น

 ชาญชัย: ผมประทับใจงานที่ไบเทค บางนาซึ่งเป็นไซต์งานก่อนที่
จะย้ายมาทำาที่หอภาพยนตร์  เป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ บางทีก็ต้องใช้เครน 
๒ ตัวช่วยกันยก เป็นงานใหญ่ ภาคภูมิใจที่ได้ทำา 

 อีกงานก็คืองานที่หอภาพยนตร์ ซึ่งเป็นงานที่สูงที่สุดที่เคยทำาแล้ว 
เทียบกับงานที่พระรามเก้าและไบเทค งานกับหอภาพยนตร์ต้องข้ึนเครนสูง
กว่า และโครงสร้างของอาคารนี้ถือว่ายากที่สุดแล้ว เพราะว่าอย่างที่อื่นเขาก็
จะตัง้นัง่ร้านต่อเป็นชัน้ ๆ  ไป แต่งานทีน่ีเ่ราตัง้ตามแบบทีแ่ตกต่างกนัตามแปลน
ที่ต่างไปของแต่ละชั้น และสถานที่ก็คับแคบ เพราะฉะนั้น เราต้องมีความ
แม่นยำาสูงกว่าปรกติ

หอภาพยนตร์ในการรับร้่

 เจษฎา: ผมไม่เคยรู้จักหอภาพยนตร์มาก่อนเลย อยู่มาวันหนึ่ง 
ลูกน้องก็มาบอกว่าหอภาพยนตร์เปิดประกาศประมูลงานก่อสร้างตัวอาคาร
ศูนย์อนุรักษ์ฯ เราคิดว่าน่าสนใจเลยลองเข้ามาประมูลแล้วได้งาน ก็ต้องบอก
ว่ารู้จักเพราะอาชีพผู้รับเหมานี่ล่ะ โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบดูหนัง บางวัน
ผมดหูนงัสองเรือ่งเลย เพราะฉะนัน้มนัเป็นงานในอาชพีวศิวกรควบคมุทีอ่ยาก
ลองทำาอยู่แล้ว อย่างแรกมันเป็นงานอาคาร เราทำาได้และเคยทำาที่โรงเรียน 
อัสสัมชัญบางรัก เป็นอาคารสันทนาการซึ่งมีโรงมหรสพชั้น ๑ กับชั้น ๒ เป็น
เวที มีการฉายภาพ ระบบหอประชุม ทำาเป็นที่นั่งคล้ายกัน มีสระว่ายนำ้าอยู่ 
ชัน้ ๒ ชัน้ ๓-๕ กเ็ป็นห้องประชุม เป็นงานลกัษณะเดยีวกนัท่ีเป็นประสบการณ์
ของเรา อย่างที่สอง มันเป็นงานทำาโรงหนัง เราก็อยากลองทำา ก็เลยลองเข้า
มาประมูลงาน 

 ถงึตอนนีผ้มเคยได้ดหูนงัในรถโรงหนังแล้ว ส่วนแฟนกบัลกูสาวก็ได้
เข้ามาดูหนังในโรงหนังของหอภาพยนตร์แล้ว แต่ผมยังไม่ได้เข้าไปเลย ได้แต่
เดินไปดูโปรแกรมฉายหน้าโรงเป็นประจำา เรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็อยากดู

 ชาญชัย: ก่อนหน้าน้ีไม่ได้รู้จักหอภาพยนตร์มาก่อนครับ ผมจบ

เจษฎา ชูชาติ ชาญชัย แรงอด

ไซต์ที่ไบเทค เขาก็ส่งผมมาที่ไซต์นี้ ก็เพิ่งได้มาแถวนี้เป็นครั้งแรก มาพักที ่
แคมป์ ผมยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ดูหนังที่หอภาพยนตร์ เพราะเวลาฉายหนัง 
เราก็ยังไม่เลิกงาน ปกติก็ประมาณ ๒-๓ ทุ่ม แต่ถือว่าเร็วกว่าช่วงแรกท่ีเลิก 
ต ี๒–ต ี๓ กเ็ลยยงัไม่ได้เข้ามาดหูนงัของหอภาพยนตร์เลย เวลาผมอยูบ่นเครน 
เราจะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เพราะมันสูง ผมมองมาทางหอภาพยนตร์เห็นคนมา
เที่ยวเยอะวันเสาร์-อาทิตย์ เราก็รู้สึกว่าคนมาเที่ยวกันเยอะ เราอยู่ตรงนี้ ทำา
แต่งาน ยังไม่มีโอกาสได้ไป

ภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ และภาพยนตร์ที่
หากมีโอกาสจะเลือกฉายให้เพื่อนด่ที่หอภาพยนตร์

 ชาญชัย: หนังที่ผมชอบก็เรื่ององก์บากครับ คือมันเป็นเรื่อง
วัฒนธรรมของไทยเรา ตามหาเศียรพระพุทธรูปที่ถูกตัด เพื่อนำากลับวัดของ
เรากเ็ลยชอบ ประทบัใจ ส่วนหนงัต่างประเทศกจ็ะชอบ Fast & Furious ชอบ
ทุกภาคเลย แต่ภาคล่าสุดยังไม่ได้ดูอาจจะต้องให้เสร็จงานก่อน ส่วนมากผม
ไม่ค่อยได้ไปโรงหนัง เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลา เราก็จะซื้อแผ่นมาดู จากงาน
ก่อสร้างของเราก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาไปไหน 

 ถ้าเลือกหนังมาฉายหนึ่งเรื่อง จะฉาย Fast & Furious 8 เพราะ
เพื่อนเราต่างคนก็ต่างทำางาน ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันกับเรา

 เจษฎา: หนังที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ Jerry  Maguire คือมันเป็น
เร่ืองของผูช้ายคนหนึง่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ แสดงโดย ทอม ครซู แล้ววนัหนึง่
เขาอยากทีจ่ะคดิอะไรทีไ่ม่ใช่แค่เรือ่งเงนิอย่างเดยีว คือดแูลลกูค้าด้วยใจ ดแูล
ไปถงึครอบครวั ทนีีเ้ขากไ็ด้ลกูค้าน้อยลง อยูใ่นภาวะทีแ่ย่ เขาก็ไปเจอนางเอก
แสดงโดย เรเน่ เซลวเีกอร์  เรือ่งนีม้นัตรงกับชวีติทีผ่มก็ทำางานตรงนี ้แล้วแฟน
กับลูกอยู่ที่เชียงใหม่ หลาย ๆ ครั้งเราประสบความสำาเร็จหรือดีใจอะไร เราก็
จะกลับบ้าน ไปหาแฟน และแชร์ความรู้สึกที่ประสบความสำาเร็จนั้น ก็เลยจะ
ชอบเรือ่งนีม้าก ส่วนหนงัไทยกจ็ะเป็นเรือ่ง แฟนฉนั เพราะช่วงนัน้มนัไม่มเีรือ่ง
อะไรทีไ่ปทางอดีตเลย แต่อยูม่าวนัหนึง่ก็มเีรือ่งนี ้เราก็เคยเล่นหนงัยางในอดตี 
มีแก๊งบีเอ็มเอ็กซ์ไปถีบจักรยานกับเพื่อน ดูแล้วก็นำ้าตาคลอประทับใจ แล้วที่
สำาคญัคอืนางเอกเขาชือ่น้อยหน่า แล้วมนัมเีดก็ผูห้ญงิข้างบ้านผมคนหนึง่ เขา
ชื่อน้อยหน่าเหมือนกัน และตอนเด็ก ๆ เพื่อน ๆ ก็แซวผมกับน้องน้อยหน่า 
นี่แหละ

 หนังที่อยากจะให้ฉายเป็นหนังในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ แอนิเมชันพระมหาชนก เพราะว่า
เป็นต้นแบบของผู้มีความเพียรพยายามและอดทน อันเป็นหลักการทำางานที่
พ่อของผมสอนมา ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือ ผมรักในหลวง

หากได้กลับมาที่หอภาพยนตร์ในอนาคต  

 เจษฎา: ผมเพิง่คยุกับกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ร่วมงาน ผู้ออกแบบ 
ในส่วนบริษัท อิตาเลียนไทยรับประกัน ๒ ปี แต่ผมรับประกันด้วยชื่อผมเอง 
๕ ปี เพราะฉะนั้นในช่วง ๒-๕ ปีเนี่ย ผมก็คงกลับมาช่วยซ่อมบำารุง ทั้งในนาม
บริษัท ๒ ปีหลังจากส่งมอบงานงวดสุดท้าย และส่วนของตัวผมเองที่คงมา
ไต่ถามว่ามีอะไรจะต้องดูแลแก้ไขหรือปรับปรุงไหม ถ้าช่วยได้ก็จะช่วยใน
ลักษณะทีเ่ป็นสัญญาของบรษัิท หรือโดยส่วนตัวทีส่ามารถช่วยได้ในการแก้ไข 
สดุท้าย ผมอยากจะพาหลานมาดวู่าตาเคยทำาพพิธิภณัฑ์ทีเ่ก็บฟิล์มภาพยนตร์ 
เคยทำาโรงหนังหลวง เพื่อที่เป็นเกียรติภูมิของชาติ ให้หลานได้ภูมิใจว่าตาได้
ทำาอะไรมาบ้าง

 ชาญชัย: ผมรู ้สึกประทับใจที่มีส่วนช่วยสร้างอาคารของหอ-
ภาพยนตร์ มาจนถึงตอนนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลย ในอนาคต
หากได้กลับมา ก็ยังไม่แน่ใจครับ แต่ถ้าหากมาก็มาดูตึกที่เราเคยสร้าง ผลงาน
ของเราที่เราเคยทำาและประทับใจ ก็คงจะกลับมาเที่ยวครับ



๒๐

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

ผมยังพากย์คู่กับคนอื่น ๆ ด้วย มีคร้ังหนึ่ง ผมยังจำาได้ เจ้าของ 
โรงหนังซื้อหนังจีนมาชื่อเรื่อง ขอรอยยิ้มสักนิด Your Smiling Face แค่ 
สีห่มืน่บาท ตอนนัน้ยงัไม่มกีารพากย์อดัเสียงในฟิล์ม ผมกพ็ากย์อดัใส่เทป
เพือ่ไปฉายตามโรงอืน่ ๆ  ปรากฏว่าพอเข้าโรงใหญ่ในกรงุเทพฯ ได้กำาไรเกบ็
รายได้เป็นล้าน ตอนนั้นคู่พากย์ผมคือ คุณแหม่ม นัยนา หัวหน้าทีม 
นักพากย์ช่อง ๗ ทุกวันนี้  ทุกวันนี้คุณแหม่มเจอผมก็เรียกผมว่าอาจารย์

มาเปิดห้องบันทึกเสียงได้อยุางไร
เริ่มจากผมมีเพื่อนที่ขายของตามคลองถมแบกะดินขายพวกวิดีโอ 

โดยไปซื้อพวกหนังสารคดีที่เคยแพร่ภาพแล้วมาให้ผมบรรยายใหม่ ผมก็
คิดว่าจะทำาอย่างไรให้คนดูสนใจ  จนได้ไอเดียว่าจะบรรยายแบบเน้นคำา
พดูแบบกระชากอารมณ์เพือ่ให้คนเมือ่ได้ยนิจะได้หนัมามองในขณะทีเ่ปิด
โชว์ตามห้าง เมื่อสนใจก็อยากจะซื้อกลับไปดูที่บ้าน ทำาจนประสบความ
สำาเร็จเข้าเป้าในนามบริษัท GM Discovery มีเงินเป็นร้อยล้าน  จากนั้น
จึงผมก็ได้มาพากย์ที่ ช่อง IBC UBC และช่องทูรวิชั่นส์ เป็นรายการ ทีวี
แชมเป้ียนส์ ผมพากย์ตวั นากามรูะ ซึง่เป็นพธิกีรภาคสนาม แต่ผมไม่ชอบ
การเดินทางไปพากย์ที่บริษัท ทางบริษัทก็เลยนำาอุปกรณ์บันทึกเสียงมา
ติดตั้งที่บ้านผมเลย โดยผมใช้ชื่อ Keystone Records ซึ่งตัว K ก็คือตัว 
ก มาจากที่ผมศรัทธาหลวงปู่เกษม และคำาแปลก็คือ วัตถุที่เป็นลิ่ม ๒ ลิ่ม
มาเสียบเข้าหากันอย่างพอดีและมั่นคง

วันนี้ได้มาหอภาพยนตร์แล้วร้่สึกอยุางไรบ้าง
ผมชืน่ชมหอภาพยนตร์มากทีไ่ด้เกบ็หนงัไทยเก่า ๆ  เอาไว้ให้เดก็รุน่

ใหม่ได้ศึกษา ส่วนตัวผมก็อยากให้เด็กได้เรียนรู้วีธีการพากย์หนังของคน
รุ่นเก่า ผมยกตัวอย่างเช่น เขาจะเขียนสัญลักษณ์ (น.) อย่างนี้ก็คือ เห็น
หน้าแล้วพากย์ (ใน) เห็นหน้าใกล้แล้วพากย์ เป็นต้น การพากย์หนัง
เป็นการฝึกการอ่าน การพูด ความไว ไหวพริบ ถ้าใครทำาได้ก็ถือว่าเป็น
อีกอาชีพหนึ่งที่ดีทีเดียว

อริชัย คำ�กองแก้ว
จากนักพากย์หนังกลางแปลงสุ่เจ้าของห้องบันทึกเสียง  

KEYSTONE RECORDS
ประสงค์ สว่างสุข

 คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์  ฉบับนี้จะพาท่านไปรู้จัก เรื่องราวของ 
อริชัย คำากองแก้ว  อดีตนักพากย์หนังกลางแปลงผู้ผันตัวมาเป็นเจ้าของห้องบันทึกเสียง Keystone  
Records ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ เมื่อครั้งมาร่วมกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุของหอภาพยนตร์ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคมที่ผ่านมา

อยากให้เลุาถึงชุวงแรกที่เริ่มพากย์หนัง
ผมเริ่มพากย์อยู่กับ เฮียเซ้ง เจ้าของทีมงาน สุทราภาพยนตร์ สมัย

นั้นจอนี้เขาดังมากตามงานศาลเจ้า ต้ังแต่ฝั่งพระนครยันฝั่งธนบุรี เลย 
ไปถึงแถบถนนพระราม ๒ บางทีมีงานคืนเดียว ๑๐ งาน  ต้องอาศัย 
เครื่องฉายจากหน่วยอื่นมาเสริมแต่ขึ้นชื่อจอ สุทราภาพยนตร์ ผมพากย์
กลางแปลงคนเดียว เสียงทุกตัวในหนังผมพากย์หมด ต้องตาไว มองบท 
มองจอหนัง และที่สำาคัญต้องคอยมองเจ๊ในศาลเจ้าข้าง ๆ ด้วยว่าแกยิ้ม
มาก็ต้องยิ้มให้แกด้วยไม่ง้ันหาว่าเราหยิ่ง (หัวเราะ) ตอนนั้นผมใช้ชื่อ 
ในการพากย์ “แก้วฟ้า” จำามาจากละครวทิยคุณะแก้วฟ้า  คอืผมนกึอะไร
บ้า ๆ  ข้ึนมา  ตอนเวลาฉายหนงัจนีของชอว์บราเดอร์ ผมกพ็ากย์ว่า “คณะ
แก้วฟ้าเสนอภาพยนตร์จีนชีวิตรักยอดเยี่ยม 5 พยัคฆ์หนุ่ม” เลยใช้ชื่อ 
“แก้วฟ้า” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลย

บรรยากาศหนังกลางแปลงสมัยกุอนเป็นอยุางไร
หนังกลางแปลงสมัยก่อนเมื่อประมาณ ๓๐ ปี คนดูหนังเยอะมาก 

มกีารนำาเสือ่มาจองทีต่อนเยน็พอตกคำา่ค่อยมาใหม่ บางทกีจ็ะมายนืดอูยู่
หลงัเครือ่งฉายหนงับ้าง ดนูกัพากย์บ้าง เวลาผมพากย์มกุตลกคนดจูะขำา
แบบเต็มที่เหมือนเตรียมตัวมาเพ่ือขำา  ผมยังจำาได้ มีเด็กอยู่คนมานั่ง 
กอดขาผมสะกิดแล้วถามว่า “น้า ๆ  ทำาเสียงผู้หญิงได้ยังไง” สะกิดจนผม
เสียสมาธิกันเลยทีเดียว ส่วนเรื่องสาว ๆ ไม่ต้องพูดถึงเป็นเรื่องธรรมดา
ของผมเสียแล้ว (หัวเราะ)   

   เริ่มมาพากย์คุ่ตั้งแตุเมื่อไร
  ก็พอมาพากย์ที่โรงภาพยนตร์ 

ลาดกระบงัเธยีเตอร์ ผมกพ็ากย์คูก่บั
นักพากย์ผู ้หญิงคือ คุณวิลาสินี 
อารย์ีรกัษ์วานชิ นักเรยีนกนัตนา
รุ่นแรกโดยมีอาจารย์สุพรรณ 
บูรณะพิมพ์ เป็นผู้สอน จะขึ้น
ชื่อที่หน้าโรง แก้วฟ้า-รัชนี  แต่
ก่อนมาพากย์กับผม เขาเคย

พากย์กับ ก้องฟ้า หรือ คุณโต๊ะ 
พันธมิตร มาก่อนตามโรงหนังชั้น

สอง  พอมาเป็นคู่พากย์กับผมต่อมา
ก็เลยได้กลายมาเป็นคู่ชีวิตกัน (หัวเราะ)

คุณอริยชัย และ
คุณวิลาสินี คู่รักนักพากย์
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
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ภาพยนตร์สนทนา

๒๓

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบปัญหาวกิฤตการณ์เศรษฐกจิ
ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่รู้จักกันดีในชื่อ “วิกฤตต้มยำากุ้ง” เมื่อ
สถานการณ์ทางการเงินที่เคยพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงไม่ก่ีปีก่อนหน้านั้นได้
เริ่มตกตำ่าลงและถูกโจมตีค่าเงินบาท จนรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  
ตัดสินใจลอยตัวค่าเงินบาทในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ซึ่งกลับกลายเป็น
ผลให้หนี้ต่างประเทศหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และส่งผล 
กระทบอย่างรุนแรงจนระบบธนาคารต้องหยุดชะงัก นักธุรกิจหลายคน 
ล้มละลาย ผู้คนจำานวนมากตกงาน ข่าวการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเป็นระยะ 

 ในแง่ของวงการภาพยนตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นัน้ถอืเป็นหลักหมาย
สำาคญัเมือ่เป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปี ภาพยนตร์ในประเทศไทย แต่อตุสาหกรรม
การผลติภาพยนตร์ไทยกลบักำาลังเข้าสูช่่วงวกิฤตไม่ต่างจากสภาพเศรษฐกิจ 
เมือ่จำานวนภาพยนตร์ไทยทีเ่ข้าฉายได้ลดตำา่ลงจนเหลอืเพียงไม่ถงึ ๒๐ เรือ่ง
ในปีนี ้และลดลงไปถงึจดุตำา่สดุเหลอืเพยีง ๙ เรือ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ยังได้เกิดจุดเปลี่ยนสำาคัญ เมื่อเป็นช่วงที ่
นักทำาหนังโฆษณาอย่างนนทรีย์ นิมิบุตร, วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง และเป็นเอก 
รัตนเรือง ได้เริ่มก้าวเข้ามาทำาหนังไทย และพลิกโฉมวงการออกไปสู่สากล
ด้วยรูปแบบและแนวคิดใหม่ ๆ  เช่น 2499 อันธพาลครองเมือง (๒๕๔๐) 
ฝัน บ้า คาราโอเกะ (๒๕๔๐) นางนาก (๒๕๔๒) ฟ้าทะลายโจร (๒๕๔๓) ฯลฯ

ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ๆ ที่สอดแทรกเรื่องราวของวิกฤตต้มยำากุ้ง
เข้าไปคือ เรื่องตลก 69 (๒๕๔๒) ของเป็นเอก รัตนเรือง  ซึ่งเริ่มต้นเรื่องด้วย
การทีน่างเอกถกูไล่ออกจากการเป็นพนกังานบรษิทัเพราะพษิเศรษฐกิจ  ใน
ขณะที่ภาพยนตร์บางเรื่องในช่วงเวลานั้น แม้จะไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
วิกฤตต้มยำากุ้งโดยตรง แต่ก็ใช้เหตุการณ์ในช่วงที่เศรษฐกิจระสำ่าระสายใน
อดีตเป็นฉากหลังของเรื่อง เช่น เสือ โจรพันธุ์เสือ (๒๕๔๑) หรือ สตางค์ 
(๒๕๔๓) นอกจากนีย้งัมภีาพยนตร์เรือ่ง สวสัดบ้ีานนอก (๒๕๔๒) ทีน่ำาเสนอ
เสน่ห์ของวิถีชีวิตผู้คนในชนบท ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานให้แก่คนไทยเพื่อเป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจในตอนนั้น

แต่แนวภาพยนตร์ที่โดดเด่นที่สุดในภาวะหลังการพ่ายแพ้สงคราม
เศรษฐกิจกับต่างชาตินี้ คือ ภาพยนตร์แนวชาตินิยม ทั้งในแง่การต่อสู้กับ
ต่างชาติ หรือแสดงถึงคุณค่าของอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งมีออกมา
มากมายอย่างต่อเนื่อง เช่น ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ (๒๕๔๓)  สุริโยไท 
(๒๕๔๔) 7 ประจญับาน (๒๕๔๕) องค์บาก (๒๕๔๖) โหมโรง (๒๕๔๗) ต้มย�ากุง้ 

(๒๕๔๘) ฯลฯ  ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุเรือ่งหน่ึงคอื ภาพยนตร์ย้อนยคุเรือ่ง บางระจัน 
(๒๕๔๓) ของธนิตย์ จิตนุกูล ซึ่งสามารถสร้างความสำาเร็จอย่างถล่มทลาย
ทำารายได้กว่า ๑๕๐ ล้านบาท ข้อสันนิษฐานหนึ่งเก่ียวกับความสำาเร็จใน 
ครัง้นีเ้ป็นเพราะ บางระจนั มปีระเดน็พูดถงึความสามคัคขีองคนในชาติเพ่ือ
ร่วมปกป้องศัตรูจากต่างแดน สอดคล้องกับกระแสการปลุกความสามัคคี
ของคนในชาตทิีก่ำาลงับอบชำา้จากวฤิตต้มยำากุง้ โดยสงัคมในตอนนัน้ได้มกีาร
รวมพลังกันทอดผ้าป่าทองคำาและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ชื่อ 
“โครงการผ้าป่าช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” เพื่อใช้เป็น
ทุนสำารองของประเทศไทย 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เมือ่วกิฤตต้มยำากุ้งได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ของ
สังคมไทยอีกครั้ง จากการที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ดำาเนินการ
ชำาระหนี้ที่ประเทศไทยกู้มาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ใน
ช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าว และโปรโมตว่าเป็นการล้างหนี้ให้แก่ประเทศ ซึ่งมี
ทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้าน ธนิตย์ จิตนุกูล ก็ได้หยิบเอาสถานการณ์ดัง
กล่าวมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง 102 ปิดกรุงเทพปล้น (๒๕๔๗) ที่เล่าถึง
กลุ่มก่อการร้ายซึ่งพยายามหยุดยั้งการชำาระหนี้ IMF ของรัฐบาลทักษิณ

 ปัจจุบัน แม้เรื่องราวของวิกฤตต้มยำากุ้งจะผ่านมานานนับสิบปี 
แต่อาการฝันร้ายจากวิกฤตต้มยำากุ้งยังคงตกค้างอยู่ในภาพยนตร์ไทย ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีหนังไทยถึง ๒ เร่ืองที่อ้างอิงถึงวิกฤตการณ์ดังกล่าวและ 
เข้าฉายในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยเป็นผลงานคนทำาหนังที่เติบโตขึ้นในยุควิกฤต
ต้มยำากุ้ง คือ ภวังค์รัก ของลี ชาตะเมธีกุล ที่มีเบื้องหลังของเรื่องเป็นสภาพ
สังคมกรุงเทพฯ ในยุคล่มสลายเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐ และ Mother หนังกึ่ง
สารคดีของ วรกร ฤทยัวาณชิกุล ซึง่เล่าเรือ่งราวของแม่ผู้พยายามฆ่าตวัตาย
จากความเครียดเรื่องธุรกิจในช่วงวิกฤตต้มยำากุ้ง

 วนัเสาร์ที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ขอเชญิทกุท่านมาร่วมกนัแลกเปลีย่นความคดิเหน็ถึงประเดน็ต่าง ๆ เหล่านี้ 
เนื่องในวาระครบรอบ ๒๐ ปี วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่หลอกหลอนสังคม
ไทย ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “หนังไทยกับวิกฤตต้มยำากุ้ง” กับ
วิทยากร ธนิตย์ จิตนุกูล, ก้อง ฤทธิ์ดี และธนาพล อิ๋วสกุล ดำาเนินรายการ
โดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ เปิดวงสนทนาด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง 102 
ปิดกรงุเทพปล้น ตัง้แต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา

 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด สอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

ภำพยนตร์สนทนำ

หนังไทยกับวิกฤต

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนกันยายน-ตุลาคม
Screening Program

 = English Language or English Subtitle
 = ฉายในระบบ Digital Cinema Package

อาทิตย์ที่ ๓ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Grüsse aus Fukushima 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Doris Dörrie / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Rosalie Thomass, 
Kaori Momoi, Nami Kamata / ความยาว ๑๐๔ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาไทย)

หลังจากเลิกกับสามี มารีตัดสินใจ
ไปเป็นอาสาสมคัรกู้ภยัเพือ่ช่วยเหลือ
ผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที ่
ฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อไปถึง 
ที่นั่นเธอได้ติดตาม ซาโตมิ เกอชิา
ไปท่ีบ้านเกิดซึง่ได้รบัความเสยีหาย 
อย่างย่อยยับในเขตท่ีถูกประกาศเป็นพื้นที่ห้ามเข้า
เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มา
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ที่นี่เองมิตรภาพระหว่าง 
ผู้หญิงสองคนซึ่งแตกต่างกันได้ค่อย ๆ  ก่อตัวขึ้นแบบ
ไม่คาดฝัน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. Gente en sitios   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Juan Cavestany / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Raquel Guerrero, Jorge Cabrera, David Luque / 
ความยาว ๗๙ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่รวมหลายเหตุการณ์
ของผู้คนที่เกิดขึ้นในสังคมสเปน
ช่วงทีเ่ศรษฐกจิตกตำา่ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องราวของชายผู ้ที่ ลืมวิธีการ 
เดนิ บรกิรทีจ่ดรายการเมนอูาหาร 
ได้ช้ากว่าปกติ และผู้หญิงที่ยอม
เปลี่ยนหน้าของตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจาก
สามี

Sun 3 Sep / 15.00 / 79 min / Spain / 2013

ศุกร์ที่ ๑ กันยายน – อาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน 

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๑ 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (งดฉาย
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ศรศีาลายา ยกเว้นวนัเสาร์ 
และวันอาทิตย์)

เสาร์ที่ ๒ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. คนเลี้ยงช้าง  
(โปรแกรมผืนป่ากับผู้คน) 
๒๕๓๓ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมติรภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี ดวงเดือน 
จิไธสงค์, รณ ฤทธิชัย / ความยาว ๑๓๖ นาที (ภาษาไทย 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานภาพยนตร์ของหม่อมเจ้า
ชาตรีเฉลิม ยุคล ที่จับเอาเรื่อง 
การตัดไม้ทำาลายป่าซึ่งกำาลังเป็น
ประเด็นสำาคัญในสังคมไทยเวลา
นัน้ออกมาตแีผ่ ผ่านตวัละครหลกั
คือ บุญส่ง ชาวบ้านป่าซึง่ยดึอาชพีเป็นควาญช้าง กบั 
คำารณ เจ้าหน้าทีป่่าไม้ผูเ้คร่งครดัต่อหน้าที ่ภาพยนตร์
นั้นก็ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

Sat 2 Sep / 13.00 / 136 min / Thailand / 1990

เวลา ๑๕.๓๐ น. มือปืน 2 สาละวิน  
(โปรแกรมผืนป่ากับผู้คน) 
๒๕๓๖ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย 
เปล่งพานชิ, นพพล โกมารชนุ / ความยาว ๑๒๙ นาที (ภาษา
ไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ร.ต.ท. ดนัย ดุลยพินิจ นายตำารวจ
หนุม่ไฟแรงถูกย้ายไปประจำาการที่
ตำาบลฟ้าสูงป่าสัก ติดชายแดน
พม่า โดยมแีม่นำา้สาละวนิขวางก้ัน 
ทีน่ัน่เขาต้องเผชญิกบัพวกนายทุน
ฉ้อฉล กองกำาลังปลดปล่อยกะเหร่ียงอันนำาโดย 
ทเูล่ และทหารจากพม่า นอกจากนีย้งัต้องพบเจอกับ 
ความไร้ระเบียบวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึง
ขบวนการลกัลอบตัดไม้ขนข้ามฝ่ังจากพม่ามาขายใน
เมืองไทย

Sat 2 Sep / 15.30 / 129 min / Thailand / 1993

เดือนกันยายน โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจัด
โปรแกรมหลัก ๒ โปรแกรม โปรแกรมแรกคือ 
โปรแกรม ผืนป่ากบัผู้คน เนือ่งในวนัที ่๑ กนัยายนนัน้ 
เป็นวันสืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ป่าคนสำาคัญของ
ไทย เราจึงได้นำาหนงัไทยทีม่เีนือ้หาพดูถึงเรือ่งราวของ
มนุษย์กับป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่การอนุรักษ์ การ
ลกัลอบตดัต้นไม้ หรอืวถิชีวีติทีผ่กูพนักบัป่า มาจดัฉาย
ให้ได้ชม ส่วนอีกโปรแกรมคือ หนังไทยกับวิกฤต 
ต้มยำากุง้ ซึง่ได้นำาหนงัไทยทีม่เีนือ้หาเกีย่วข้องกบัวกิฤต
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ของไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือหนัง
ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากผลกระทบของวกิฤตการณ์ครัง้นัน้
มาจดัฉาย และจัดกจิกรรมภาพยนตร์ในหวัข้อดงักล่าว 
ในวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน 

 สำาหรับเดือนตุลาคม เป็นสองโปรแกรมหลัก
เพ่ือรำาลึกถึงบุคคลสำาคัญของวงการภาพยนตร์ไทยซึ่ง
เสยีชวีติในเดอืนนี ้คอื มติร ชยับญัชา ตำานานพระเอก
ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๓  และ 
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล ผู้กำากับผู้จากไปเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ โดยได้นำาผลงานภาพยนตร์ของทัง้ ๒ ท่านทีไ่ด้
งดจัดฉายไปในโปรแกรมของเดือนตุลาคมเมื่อปีก่อน
ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดฉายให้ได้ชมกัน
ในปีนี้ สำาหรับในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดชนัน้ จะเป็นโปรแกรมพิเศษ จดัฉายภาพยนตร์
เรื่อง พรจากฟ้า เพ่ือเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหา- 
กรุณาธิคุณของพระองค์ และจะงดฉายภาพยนตร์
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม เนื่องในช่วงการจัดงาน
พระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้คงสถิตอยู่ใน
ดวงใจของประชาชน  



๒๕

เสาร์ที่ ๙ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ต้นสะดือ 
(โปรแกรมผืนป่ากับผู้คน) 
๒๕๖๐ / กำากับและสร้างโดย เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ / 
ความยาว ๗๕ นาที

ภาพยนตร์สารคดีเข ้ารอบสุดท้ายการประกวด
ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์
สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๗ ที่พาผู้ชมไปรู้จัก
กับเรื่องราววัฒนธรรมความผูกพันกันระหว่างชาว
ปกาเกอะญอกับป่าตามคติดั้งเดิมที่ว่า “บ้านคือป่า 
ป่าคือบ้าน” การถกเถียงกันจนเกิดความขัดแย้งว่า
ทำาไมพวกเขาถึงต้องเผาป่า และความเจริญในการ
พัฒนาแบบถอยหลังที่เข้ามากระตุ้นเร้าและส่งให้วิถี
ชีวิตของชาวปกาเกอะญอเปลี่ยนแปลงไป 

เวลา ๑๕.๐๐ น. เอคโค่ จิ๋วก้องโลก 
(โปรแกรมผืนป่ากับผู้คน)
๒๕๕๕ / กำากับโดย คมภิญญ์ เข็มกำาเนิด / สร้างโดย บริษัท 
กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำากัด / ความยาว ๘๒ นาที

ภาพยนตร์แอนิเมชันเล่าเรื่องราวของสองพี่น้องชาว
กระเหรี่ยง หน่อวา เด็กน้อยที่สามารถพูดคุยกับ
ธรรมชาติได้ และ จ่อเป เด็กสาวผู้เช่ียวชาญด้าน
สมุนไพรและศิลปะในการต่อสู้แบบกะเหรี่ยง ที่ได้
ช่วยชีวิต แซม ลูกชายประธานาธิบดี จากอุบัติเหตุ 
ในป่าหมอก ขณะเดยีวกบัทีไ่ด้เกดิภาวะโลกร้อนเกนิ
ขีดจำากัด ทำาให้เกิดปีศาจความร้อน บรรดาผู้นำาโลก
คิดวิธีแก้ปัญหาด้วยการใช้ระเบิดความเย็น มีเพียง
เด็กน้อยทั้งสามที่รู ้ว ่าการระเบิดความเย็นไม่ใช่
ทางออกในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง

อาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Tráfico   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๑ / กำากับโดย João Botelho / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Joaquim Oliveira, Rita Blanco, Adriano 
Luz / ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวหลายเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียว อาทิ เด็กชายที่ทำาให้ 
พ่อแม่รวยเพราะพบของที่ฝังอยู่ในชายหาด สอง
บาทหลวงท่ีต้องปิดโบสถ์เพราะไม่มีผู้ศรัทธามาฟัง
เทศน์และได้เปิดประมูลขายรูปภาพนักบุญอันเป็น
ที่รัก หญิงสาวปริศนาพร้อมผมสีสดใสที่ก ่อเหตุ 
ไฟไหม้ และเรื่องราวของพนักงานธนาคารที่ได้ยิน
เสียงหลอนทุกครั้งเมื่อต้องพูดเรื่องเงิน

Sun 10 Sep / 13.00 / 112 min / Portugal / 1998

เวลา ๑๕.๐๐ น. Abril Despedaçado    
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / กำากับโดย Walter Salles / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Rodrigo Santoro, José Dumont , Rita Assemany / 
ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ตอนโย่ หนุ่มผู้ตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่
ออก เมือ่เขาถูกบีบบังคับโดยประเพณีของครอบครัว
ที่ต้องล้างแค้นตระกูลคู่แข่งที่ต่อสู้แย่งชิงที่ดินกันมา
ยาวนานหลายปี ต่อมาเขาเริม่รูสึ้กท้อแท้และเหน็ต่าง
กับครอบครัวในประเพณีอันโหดร้ายนี้เม่ือน้องชาย
ตัวน้อยของเขาตั้งคำาถามเก่ียวกับชะตากรรมและ
อนาคต

Sun 10 Sep / 15.00 / 105 min / Brazil / 2001

อังคารที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ป่าเดือด (โปรแกรมผืนป่ากับผู้คน)
๒๕๒๗ / กำากับโดย ไพโรจน์ ช่างแก้ว / สร้างโดย ไพโรจน์
โปรดกัชัน่ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี อภริด ีภวภตูานนท์ / 
ความยาว ๑๑๙ นาที

อาทิตย์ นักข่าวหนังสือพิมพ์หนุ่มท่ีเดินทางไปยังป่า
สอยดาว เพื่อทำาข่าวเปิดโปงขบวนการลักลอบขนไม้
เถ่ือน ทีน่ัน่เขาได้พบกับ วเิวยีน ลูกสาวจอมแก่นแก้ว
ของเสีย่ดเิรก เจ้าพ่อใหญ่แห่งป่าสอยดาว จนเกดิเป็น
ความรกั ในขณะเดียวกัน เขาก็ต้องร่วมมอืกับ ทนิกร 
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยป่าไม้ไฟแรง ในการตามล่าหา 
ผู้อยู่เบื้องหลังการค้าไม้เถื่อนอย่างเหิมเกริม 

พุธที่ ๑๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ (โปรแกรมผืนป่ากับผู้คน)
๒๕๕๓ / กำากับโดย เกียรติ กิจเจริญ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ, 
จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๐๔ นาที

บทสรุปจบของภาพยนตร์ไทยชื่อดัง บุญชู ที่เล่า 
เรื่องราวของบุญชูและผองเพ่ือนก๊วนสนิทท่ีเดินทาง 
ขึ้นมาเยี่ยม บุญโชค บุตรชายที่กำาลังรำ่าเรียนอยู่ที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แต่เมื่อรู้ว่าบุญโชคกำาลัง
หลงป่าอยู่ พวกเขาจึงเข้าไปช่วยเหลือ ทั้งหมดต้อง
ไปพัวพันกับแก๊งค้าไม้เถื่อนอย่างไม่ทันรู้ตัว

พฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

The Tree (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)   
๒๕๕๓ / กำากับโดย Julie Bertuccelli / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Charlotte 
Gainsbourg, Morgana Davies, Marton Csokas / 
ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายไทย)

ดอว์นและลูก ๆ ทั้งสี่พยายามใช้ชีวิตตามปกติแม้จะ
ยังโศกเศร้าอยู่หลังจากสามีของเธอเสียชีวิตไปอย่าง
กะทันหัน วันหนึ่ง ซิโมน ลูกสาววัย ๘ ขวบเชื่อว่าพ่อ
ของเธอกระซิบกับเธอผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากับ
บ้านของพวกเขา ทั้งครอบครัวจึงกลับมามีความสุข
อีกครั้ง จนกระทั่งรากของมันได้เริ่มสร้างความ 
เสียหายให้แก่บ้าน

Thu 14 Sep / 17.30 / 100 min /
France, Australia, Germany, Italy / 2010

ศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

โรงแรมนรก    
(โปรแกรมพิเศษ ๖๐ ปีโรงแรมนรก) 
๒๕๐๐ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ชนะ ศรอีบุล, ศรนิทพิย์ ศริวิรรณ, 
ประจวบ ฤกษ์ยามดี / ความยาว ๑๓๘ นาที (ภาษาไทย 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ขาว-ดำา ที่ได้รับการ 
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ผลงานชิ้นเอกของ รัตน์ 
เปสตันยี เล่าเรื่องราวในโรงแรม
สวรรค์ โรงแรมเล็ก ๆ ในชนบท 
วนัหนึง่ เรยีม สาวแปลกหน้าได้เดินทางมาถงึทีน่ีแ่ละ
ดงึดนัจะขอเข้าพกั แม้ว่า ชนะ หนุม่รปูงามจะเช่าห้อง
ซึ่งมีเพียงห้องเดียวอยู่ก่อนแล้ว เรื่องยิ่งวุ่นหนักเม่ือ
เหล่าเสือร้ายบุกเข้ามายดึโรงแรม เพือ่ดกัปล้นคนจาก
บริษัทที่จะหอบเงินหกแสนบาทมายังโรงแรมแห่งนี้

Fri 15 Sep / 17.30 / 138 min / Thailand / 1957

เสาร์ที่ ๑๖ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ภวังค์รัก    
(โปรแกรมหนังไทยกับวิกฤตต้มยำากุ้ง) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย ลี ชาตะเมธีกุล / สร้างโดย Vertical 
Films, Far Sun Films, Kick the Machine / นำาแสดงโดย 
อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, อภิญญา สกุลเจริญสุข, เจนสุดา 
ปานโต / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

มัท หนุ่มนักเรียนนอกที่ต้องกลับไทยกะทันหัน เมื่อ
พ่อของเขาฆ่าตัวตายจากวิกฤตต้มยำากุ้งในปี ๒๕๔๐ 
เขากลับมาพบกับ นิค น้องชายวัย ๑๘ ปีหลังจากที่
ไม่เจอกนักว่าสบิปี โดยตัง้ใจจะพานคิกลบัไปเมอืงนอก
ด้วยกัน ทีน่ี ่มทัได้พบกับ ทราย รกัแรกของเขาซึง่เธอ
เองก็กำาลังยำ่าแย่กับพิษเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันนิค 
เองก็กำาลังตกหลุมรัก ปูเป้ เด็กสาวบ้านตรงข้ามที่มี
ปมในชีวิตมากมาย 

Sat 16 Sep / 13.00 / 95 min / Thailand / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. Mother     
(โปรแกรมหนังไทยกับวิกฤตต้มยำากุ้ง) 
๒๕๕๕ / กำากับโดย วรกร ฤทัยวาณิชกุล / สร้างโดย Hello 
Filmmaker / นำาแสดงโดย กันต์ ชณุหวตัร, ณฐัญา นาคะเวช / 
ความยาว ๖๔ นาที (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ลูกชายคนโตของครอบครัวเล็ก ๆ  ครอบครัวหนึ่ง ได้
เพียงเฝ้ามองครอบครัวกำาลังล่มสลาย หลังเผชิญ
ปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักและผู้เป็นแม่ตัดสินใจ 
ฆ่าตัวตาย แม้จะไม่สำาเร็จ หลังจากเหตุการณ์นั้น แม่
ได้กลายเป็นผู้พิการที่เต็มไปด้วยบาดแผลในใจ ส่ง
ผลกระทบไปถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวที่ต่าง
ปวดร้าวจากการตัดสินใจครั้งนั้นไปด้วย

Sat 16 Sep / 15.00 / 64 min / Thailand / 2012

อาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๑๒.๐๐ น. 

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ฉาย 
“2001: A Space Odyssey” 
(๒๕๑๑) เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา 
๑๐๐ บาททกุทีน่ัง่ (งดฉายภาพยนตร์
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)



๒๖

อังคารที่ ๑๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สวัสดีบ้านนอก   
(โปรแกรมหนังไทยกับวิกฤตต้มยำากุ้ง)
๒๕๔๒ / กำากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท ไฟว์
สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย จตพุล ชมภนูชิ, รตพิงษ์ 
ภู่มาลี, ปริช กองจรูญ / ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาไทย 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เร่ืองราวชวีติแบบวุน่ ๆ  สนกุสนานของชาวไทยชนบท
ทีส่วยงามของตำาบลชวนฝัน ซึง่เป็นตำาบลเลก็ ๆ  แห่ง
หนึ่งของประเทศไทย ที่กำาลังพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนา 
การศกึษา พฒันาอนามยั การอนรุกัษ์ศลิปะ วฒันธรรม 
ประเพณีพ้ืนบ้านของไทย การอนรุกัษ์ธรรมชาต ิการ
ละเล่นของชาวชนบท และนับถือศาสนาพุทธเป็น 
ที่ตั้ง

Tue 19 Sep / 17.30 / 112 min / Thailand / 1999

พุธที่ ๒๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Many Happy Returns 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๓๖ / กำากับโดย Tenma Toshihiro / สนับสนุนโดย 
มูลนิธิญี่ปุ ่น / นำาแสดงโดย Masato Hagiwara, Kôji 
Tamaki, Ittoku Kishibe / ความยาว ๙๕ นาท ี(ภาษาญีปุ่น่ 
คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนิยายของนักแสดงมาก
ความสามารถ ทาเคชิ คิทาโน เรื่องราวของคาซูโอะ 
ชายหนุ่มที่เข้าร่วมกับคณะเผยแพร่ศาสนาเพราะ
นับถือที่พวกเขาสามารถหลอกลวงตบตาประชาชน
ได้อย่างแนบเนียน คาซูโอะเรียนรู้และไต่เต้าในคณะ
ได้อย่างรวดเร็วจนเหล่าสมาชิกเริ่มไม่พอใจ

พฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

องค์บาก (โปรแกรมหนังไทยกับวิกฤตต้มยำากุ้ง)
๒๕๔๖ / กำากับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั, บาแรมย ู/ นำาแสดง
โดย จา พนม, หมำ่า จ๊กมก, ภุมวารี ยอดกมล, สุเชาว ์
พงษ์วิไล / ความยาว ๑๐๔ นาที

ภาพยนตร์ที่เปิดศักราชใหม่ของวงการหนังแอ็กชัน
ไทยให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เล่าเรื่องราวของ 
บุญทิ้ง หนุ่มชาวอีสานที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อ
มาตามหาองค์บาก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำา
หมู่บ้าน จนถูกดึงเข้าสู่การต่อสู้กับเจ้าพ่ออิทธิพลมืด

ศุกร์ ๒๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

โปรแกรมพเิศษ ดหูนงัคลาสสิก 
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ที่ 
จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

16 mm

เสาร์ที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

โปรแกรมพิเศษหนังสั้นคัดสรรจาก

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๑

อาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Ascenseur pour l’échafaud    
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๐๑ / กำากับโดย Louis Malle / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และสถาบัน
ฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Jeanne 
Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly / ความยาว 
๙๑ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนังฟิล์มนัวร์ระดับมาสเตอร์พีซของฝรั่งเศส เล่า 
เรื่องราวของ ฟลอเรนซ์ และ จูเลียน ชายชู้ของเธอ 
ทั้งคู่ได้ร่วมมือกันวางแผนฆ่าสามีของฟลอเรนซ์ แต่
หลังจากการฆาตกรรมเสร็จส้ิน จูเลียนกลับลืมเก็บ 
หลักฐานชิ้นสำาคัญที่จะโยงตัวเขากับเหตุฆาตกรรม
นั้นได้ เขาจึงตัดสินใจกลับเข้าไปในอาคารที่ก่อเหตุ 
แต่กลับต้องติดค้างอยู่ในลิฟต์ ในขณะที่ข้างนอก
เหตกุารณ์ได้บานปลายเกนิกว่าทีพ่วกเขาจะคาดการณ์

Sun 24 Sep / 13.00 / 91 min / France / 1958

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกบัภาพยนตร์จากการคดัสรร
ของ โดม สขุวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ตะเคียน (โปรแกรมผืนป่ากับผู้คน)
๒๕๔๖ / กำากับโดย เฉลิม วงศ์พิมพ์ / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
สรพงศ์ ชาตรี, รุ่งระวี บริจินดากุล / ความยาว ๙๙ นาที

เมื่อเขื่อนที่สร้างไว้เกิดทำาให้นำ้าท่วมหมู่บ้าน กำานัน
วทิยาจงึต้องรบีตดัต้นไม้ทีไ่ด้รบัสมัปทานให้เสรจ็ก่อน
ที่นำ้าจะท่วมหมดจนสูญเสียเงินมหาศาล เขาได้ตัด
ต้นไม้ทุกชนิดท่ีอยู่ในพ้ืนที่ไม่เว้นแม้แต่ต้นตะเคียน
ยกัษ์ทีน่่ากลัวและเคยฆ่าเพือ่นรกัของเขาในอดีต เป็น
ผลให้เรื่องราวอันน่ากลัวได้เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง 
ไม่เว้นแม้แต่ พร ลูกสาวของเขาที่ต้องกลายเป็น 
เจ้าหญิงนิทราโดยไม่ทราบสาเหตุ 

พุธที่ ๒๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

บางระจัน (โปรแกรมหนังไทยกับวิกฤตต้มยำากุ้ง)
๒๕๔๓ / กำากบัโดย ธนติย์ จตินกูุล / สร้างโดย ฟิล์มบางกอก / 
นำาแสดงโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วินัย ไกรบุตร, บงกช 
คงมาลัย / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์ที่บอกเล่าตำานานวีรกรรมของชาวบ้าน
บางระจันที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะภาพแทนของ
ความสมัครสมานสามัคคีอุทิศตนต่อสู้กับศัตรูที่เข้า 
มารุกราน โดยเพ่ิมอรรถรสให้ตัวละครนำาซ่ึงเป็น 
ชาวบ้านธรรมดาทั้ง ๑๑ คนมีมิติมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
ประสบความสำาเร็จอย่างมากทั้งด้านรายได้และ
รางวัลท่ามกลางสังคมไทยที่เพิ่งบอบชำ้าจากวิกฤต
ต้มยำากุ้ง

พฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ร้อยป่า (โปรแกรมผืนป่ากับผู้คน)
๒๕๒๙ / กำากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สิริวิมล 
เจรญิปุระ, พชัราพรรณ โสภติา, ทักษณิ แจ่มผล / ความยาว 
๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายของอรชร และพันธุ์ 
บางกอก เรื่องราวของ เสือ กลิ่นสัก เด็กวัดที่เติบโต
มาเป็นพนักงานป่าไม้ ระหว่างการทำางาน เสือต้อง
ต่อสู้กับการไล่ล่าของกลุ่มผู้ค้าไม้เถื่อนที่หมายชีวิต
เขามากมาย ขณะเดียวกันเขาเองก็ต้องแก้ปัญหา
หัวใจว่าจะเลือกใครระหว่าง แสงทอง เจ้านายที่
ทำางาน หรอื แป๋ว รกัแรกในวยัเด็กทีเ่ข้ามาในชวีติเขา
อีกครั้ง 

ศุกร์ ๒๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

เรื่องตลก 69   
(โปรแกรมหนังไทยกับวิกฤตต้มยำากุ้ง) 
๒๕๔๒ / กำากับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย แบล็ค ผมทอง, 
ลิขิต ทองนาค, ลลิตา ปัญโญภาส, ศิริสิน ศิริพรสมาธิกุล, 
ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย / ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษา
ไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวตลกร้ายที่เล่าเหตุการณ์ในภาวะ
เศรษฐกิจไทยตกตำ่ายุคฟองสบู่แตกหรือวิกฤตการณ์
ต้มยำากุ้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านเรื่องราวของ ตุ้ม 
หญิงสาวผู้ถูกปลดออกจากงาน ซำ้าโชคชะตายังเล่น
ตลกเมื่อลูกน้องของเจ้าพ่อแห่งวงการมวย นำากล่อง
บะหมี่ ก่ึงสำาเร็จรูปที่ เ ต็มไปด ้วยเงินสดจำานวน
มหาศาลมาวางไว้หน้าห้องพักของเธอ ด้วยความ
เข้าใจผิด เป็นจุดเริ่มต้นให้ชีวิตท่ีกำาลังจนตรอก 
ต้องตกเข้าไปอยู่ในวังวนของอาชญากรรมโดยไม่
ตั้งใจ 

Fri 29 Sep / 17.30 / 115 min / Thailand / 1999



๒๗

เสาร์ที่ ๓๐ กันยายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. 102 ปิดกรุงเทพปล้น 
(โปรแกรมหนังไทยกับวิกฤตต้มยำากุ้ง)
๒๕๔๗ / กำากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
อำาพล ลำาพูน, ฉัตรชยั เปล่งพานิช, โกวทิ วฒันกลุ / ความยาว 
๘๙ นาที

เม่ือองค์กรลึกลับภายใต้การนำาของผู้มีอำานาจและ
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ ได้วางแผนปฏิบัติการขโมย
ทองหรือเงนิทนุสำารองของคนทัง้ประเทศ หลงัรฐับาล
ออกมาประกาศชำาระหนีค้นืให้กบั IMF ท้ังหมด นาวนิ 
อดีตนายทหารฝีมือดี จึงถูกองค์กรเรียกตัวให้เข้ามา
รับผิดชอบปฏิบัติการนี้ โดยเขาต้องขับเค่ียวกับ 
พ.ต.ต. ปกรณ์ นายตำารวจฝีมือดทีีม่หีน้าทีย่บัยัง้ไม่ให้
แผนปล้นแบงค์ชาติลุล่วงไปได้

เวลา ๑๕.๐๐ น. ภาพยนตร์สนทนา 

หนังไทยกับวิกฤตต้มย�ากุ้ง 
กบัวทิยากร ธนติย์ จตินกุลู, ก้อง ฤทธ์ิด ีและธนาพล 
อิ๋วสกุล ดำาเนินรายการโดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

อาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๓๕ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากัด / นำาแสดงโดย แอน ทองประสม, 
สายฟ้า เศรษฐบตุร, จกัรกฤษณ์ อำามรตัน์, สายธาร นยิมการณ์ / 
ความยาว ๑๒๒ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่องสำาคัญของ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล 
บอกเล่าเร่ืองราวของความรัก ความผูกพัน และ
มิตรภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของ
โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่เริ่มต้นจากการไม่ถูกกันระหว่าง
นักเรียนสายวิทย์กับสายศิลป์ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. อนึ่ง คิดถึงเป็นอย่างยิ่ง 
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๕๒ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย รัชวิน วงศ์วิริยะ, 
นะโม ทองกำาเนิด / ความยาว ๙๗  นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล 
เล่าเรือ่งราวในโรงเรียนมธัยมวฒุเิวทวทิยา ทีก่ำาลงัจะ
ถูกทุบทิ้งเพื่อจะไปทำาเป็นห้างสะดวกซื้อ เมื่อเร่ืองรู้
ถึงหูคู่ไม้เบื่อไม้เมา เด็กสายวิทย์และสายศิลป์ ที่เพิ่ง
เป็นศษิย์เก่าจบไปหมาด ๆ  พวกเขาจงึกลบัมาทีโ่รงเรยีน
อกีครัง้ เพือ่ร่วมกนัต่อสูใ้ห้โรงเรยีนทีพ่วกเขารักคงอยู่

อังคารที่ ๓ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ยอดแก่น (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๑ / กำากบัโดย เนรมติ / สร้างโดย ศวิารมณ์ภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๑๗ นาที 

จักรวาล สุภาพบุรุษหนุ ่มแห่งวงการการค้าและ
อุตสาหกรรม ได้ไปพักผ่อนบนหุบเขาริมทะเลกับ 
คู่หมั้นสาวในสังคมชั้นสูง แต่ระหว่างทางพวกเขา 
กลับถูก เสือเปลื้อง ปล้นเอาทรัพย์สินไปจนหมด 
เหตกุารณ์นีท้ำาให้จกัรวาลได้พบกบั แรม ลกูเลีย้งของ
เสอืเปลือ้งและถูกใจกนั จนตดัสนิใจขอซือ้แรมมาจาก
เสือเปลื้อง ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นผู้ชาย 

พุธที่ ๔ ตุลาคม
วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๗

เวลา ๑๗.๓๐ น. ลุงบุญมีระลึกชาต ิ  
(โปรแกรมพิเศษวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย) 
๒๕๕๓ / กำากับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / สร้างโดย 
Illuminations Films , Kick the Machine Films, 
Illuminations Films Past Lives, Anna Sanders Films, 
The Match Factory, GFF Film-und Fernsehproduktion 
KG, Eddie Saeta SA  / นำาแสดงโดย ธนภัทร สายเสมา, 
เจนจิรา จันทร์สุดา, ศักดิ์ดา แก้วบัวดี / ความยาว ๑๐๘ 
นาที   (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานช้ินเอกของ อภิชาติพงศ์ 
วรีะเศรษฐกลุ ทีไ่ด้รบัรางวลัปาล์ม
ทองคำา จากเทศกาลภาพยนตร์
เมอืงคานส์ ครั้งที่ ๖๓ และได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป ็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาต ิ เรือ่งราวการ
ระลกึชาตขิอง บญุม ีชายซึง่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง 
โดยในช่วงท้ายของชวีติ วญิญาณภรรยาทีเ่สยีชวีติไป
แล้วได้กลบัมาพยาบาลเขา พร้อม ๆ  กบัลกูชายทีห่าย
สาบสูญซึ่งมาในสภาพลิงผี 

Wed 4 Oct / 17.30 / 108 min / Thailand / 2016  

พฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

ปราสาททราย (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๒ / กำากับโดย ชาลี อินทรวิจิตร / สร้างโดย อินทร-
วิจิตรภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา 
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

เจ้าพระยามหาวงศ์ เจ้าของปราสาททรายได้ทำา
พินัยกรรมยกปราสาทแห่งนี้ให้แก่ รุ่งนภา ผู้เป็น
หลานสาว จนทำาให้เหล่าลูกแท้ ๆ ไม่พอใจจนนำามา
สู่แผนกำาจัดรุ่งนภา โดยจับเธอใส่หน้ากากเหล็กขัง 
ไว้ในห้องใต้ดิน แต่แผนการนี้ไม่อาจรอดพ้นสายตา 
อดสิร เจ้าของไร่ทีอ่ยูต่ดิกบัปราสาททรายแห่งนี ้และ
แอบมีใจชอบพอกับรุ่งนภาอยู่เป็นทุนเดิม 

35 mm

35 mm

35 mm

เสาร์ที่ ๗ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Hin und weg 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากับโดย Christian Zübert / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Florian 
David Fitz, Julia Koschitz, Jürgen Vogel / ความยาว 
๙๕ นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์แนวโรดมูฟวี่  เรื่องราวของ ฮันเนส 
ชายหนุ่มนักปั่นผู้ป่วยเป็นโรค ALS ได้ตัดสินใจปั่น
จกัรยานไปยงัเมอืงออสเทนเด ประเทศเบลเยยีม เพ่ือ
ยุติความทุกข์ทรมานจากอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
โดยเข้ารับการทำาการุณยฆาตที่นั่น ในระหว่างทาง
เขาได้มติรภาพจากเพือ่น ๆ  และความรกัจากภรรยา
ที่ต่างช่วยกันสร้างบรรยากาศให้ครื้นเครงจนกว่าจะ
ถึงจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

เวลา ๑๕.๐๐ น. Tesis  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๙ / กำากับโดย Alejandro Amenábar / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Ana Torrent, Fele Martinez, Eduardo 
Noriega / ความยาว ๑๒๕ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

แองเจลลา นักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำาลังทำา
วิทยานิพนธ์เรื่องความรุนแรงได้ไปพบวิดีโอที่บันทึก
ภาพนกัศกึษาสาวซึง่หายตวัไปจากมหาวิทยาลยัเมือ่ 
สามปีก่อน กำาลังถูกทรมานอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต 
แองเจลลาจึงขอความช่วยเหลือจากเคมา ผู้รักหนัง
รุนแรงเป็นชีวิตจิตใจมาช่วยตามหาฆาตกรในวิดีโอ

Sat 7 Oct / 15.00 / 125 min / Spain / 1996

อาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม
วันร�าลึกมิตร ชัยบัญชา

เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมฉากเพลงจาก มดแดง หนัง
ปี ๒๕๑๐ ของดอกดิน กัญญามาลย์ นำาแสดงโดย 
มิตร ชัยบัญชา และ เพชรา เชาวราษฎร์         

เวลา ๑๓.๓๐ น. เงิน เงิน เงิน  
๒๕๐๘ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร 
มงคลการ / สร้างโดย บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จำากัด / 
นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๙๖ นาที

ภาพยนตร์เพลงเรื่องยิ่งใหญ่ และเป็นหนัง ๓๕ มม. 
เรือ่งแรกของมติร ชยับญัชา เล่าเรือ่งราวของ ขนุหริญั 
นายทุนเงินกู้หน้าเลือดที่ต้องผิดหวังหลังมอบหมาย
ให้อรรคพล หลานชายตัวดีนำาสัญญาเงินกู้
ไปไล่ทีค่นในชุมชน แต่เขากลับเลือกเข้า
ข้างชาวบ้าน จนขุนหิรญัยืน่ข้อเสนอ
ให้หาเงนิมา ๑ ล้านบาทเพือ่ไถ่ท่ี
ชมุชนให้เป็นอสิระจากหนีเ้งนิกู้

เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีวาง
ดอกไม้รำาลึกบนแผ่นจารึกรอยมือ
ของมิตร ชัยบัญชา 

ศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม  

กิจกรรมรำาลึกกรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

“ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง”  
๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ตดิตามรายละเอียดเพิม่เติมได้ทาง www.fapot.org



๒๘

อังคารที่  ๑๐  ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Os Porralokinhas   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๐ / กำากับโดย Lui Farias / สนับสนุนโดย สถานเอก- 
อคัรราชทตูบราซลิ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Heloísa 
Périssé , Lúcio Mauro Filho , Flávio Migliaccio / ความยาว 
๘๕ นาท ี(ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ )

ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี เรือ่งราวของเดก็กลุม่หนึง่ที่
ได้เดนิทางผจญภัยเข้าไปในป่าช่วงวนัหยดุ แต่พวกเขา
กลบัพบกบัความอลเวง เมือ่พวกเขาได้เจอกบัคนดแูล
แคมป์ทีเ่ป็นผูร้้ายปลอมตัวมา และโจรทีช่ือ่ ปิแอร์ ซึง่
กำาลังจะกลายร่างเป็นจระเข้เพราะถูกสาป 

Tue 10 Oct / 17.30 / 85 min / Brazil / 2007

พุธที่ ๑๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

5 พยัคฆ์สาว (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๐ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย ปรัศนี
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๘๐ นาที

เรื่องราวของสาวแสนสวย ๕ คน ที่วางแผนปล้นใน
งานโชว์เคร่ืองเพชรของมหาเศรษฐีนามว่า เศรษฐา 
มหาศาล ด้วยการปลอมตัวมาแสดงโชว์ในงานนี้ 
โดยทีไ่ม่รู้ว่ามชีายอีกคนทีก่ำาลงัคิดการร้ายเช่นเดยีวกนั
กับพวกเธอ ซำ้ายังต้องเผชิญกับ แมน ตำารวจนอก
เครือ่งแบบรูปหล่อผูไ้ด้รับคำาส่ังให้มาดแูลเครือ่งเพชร
ในงาน

พฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Nocturama (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๙ / กำากับโดย Bertrand Bonello / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบนัฝรัง่เศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Finnegan 
Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani / ความยาว 
๑๓๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เร่ืองราวของกลุ่มวัยรุ่นผู้เบื่อหน่ายสังคมที่อาศัยอยู่ 
พวกเขาจงึร่วมมอืกนัวางแผนระเบิดกรงุปารสีในเช้า
วนัหนึง่ ก่อนหนไีปหลบซ่อนตวัอยูใ่นห้างสรรพสนิค้า
ในขณะที่ถูกทางการไล่ล่า

Thu 12 Oct / 17.30 / 130 min / France / 2016

ศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

พรจากฟ้า   
(โปรแกรมพิเศษวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 
๒๕๕๙ / กำากับโดย จิระ มะลิกุล, นิธิวัฒน์ ธราธร, ชยนพ 
บุญประกอบ, เกรียงไกร วชิรธรรมพร / สร้างโดย บริษัท 
จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำากัด / นำาแสดงโดย ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, 
หนึ่งธิดา โสภณ, ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, นิษฐา จิรยั่งยืน, 
ณภทัร เสยีงสมบญุ, วโิอเลต วอเทียร์ / ความยาว ๑๓๗ นาที 
(ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสามคู่กับ
การมอบของขวัญให้แก่กันและกันด้วยบทเพลง โดย
แบ่งเรื่องราวออกเป็นสามส่วนซ่ึงร้อยเรียงเกี่ยวข้อง
กัน โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญเพลง 
พระราชนพินธ์ ๓ เพลงของพระบาทสมเดจ็พระปร- 
มนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เป็นส่วนสำาคญัในเนือ้เรือ่ง 
ได้แก่ ยามเย็น, Still on My Mind และพรปีใหม่ 

Fri 13 Oct / 13.00 / 137 min / Thailand / 2016  

เสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  อนุทินวีรชน 14 ตุลา    
(โปรแกรมพิเศษรำาลึกเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖)
๒๕๑๖ / กำากบัโดยและสร้างโดย ชนิ คล้ายปาน / ความยาว 
๙๔ นาที (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีที่ ชิน 
คล้ายปาน หวัหน้าแผนก
โ ส ต ทั ศ น ศึ ก ษ า ข อ ง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ในขณะนั้น ได้ใช้กล้อง
ถ่ายภาพยนตร์บันทึกภาพเหตุการณ์ทางการเมือง
ครั้งสำาคัญในประวัติศาสตร์ไทย ที่นักศึกษาและ
ประชาชนได้ร ่วมกันชุมนุมเรียกร ้องให้รัฐบาล
คณาธิปไตย ถนอม-ประภาส-ณรงค์ ปลดปล่อยนิสิต 
นักศึกษา อาจารย์ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

Sat 14 Oct / 13.00 / 94 min / Thailand / 1973

เวลา ๑๕.๐๐ น. ๑๔ ตลุา สงครามประชาชน  
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล) 
๒๕๔๔ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย ภาณุ สุวรรณโณ, 
พิมพรรณ จันทะ / ความยาว ๑๑๖ นาที (ภาษาไทย คำา
บรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร ์กึ่ งชีวประวั ติของ 
เสกสรรค์ ประเสรฐิกุล ตัง้แต่การ
ก้าวข้ึนมาเป็นผู้นำานักศึกษาใน
ช่วงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ จนถึงการตัดสินใจเข้า 
ป่าเพื่อลี้ภัยจากการกวาดล้าง
ของรัฐบาลไทย เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย กระทั่งถอนตัวออกจากป่าเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๒๔ 

Sat 14 Oct / 15.00 / 116 min / Thailand / 2001

อาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ฉาย 
“The Good, The Bad and The 
Ugly” (๒๕๐๙) เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตร
ราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง (งด 
ฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายา)

อังคารที่  ๑๗  ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

สาบเสือที่ล�าน�้ากษัตริย์  
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล) 
๒๕๔๕ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์มอนิเตอร์เนชัน่แนล จำากัด / นำาแสดงโดย ภาณุ 
สุวรรณโณ, สุนิสา บราวน์, โจ สก็อต เช็พเพิร์ด / ความยาว 
๙๘ นาที

เรือ่งราวในสมยัต้นรชักาลท่ี ๕  
เมื่อ ปีเตอร์ อดีตนายทหาร
อังกฤษซึ่งถูกบังคับให้ร ่วม
คณะพรานป ่าออกล ่าเสือ 
ขณะเดียวกัน วัน ภิกษุหนุ่ม
อดีตพรานป่า ได ้ลาสิกขา
เพราะถูกวิญญาณอาถรรพ์
ของเสือร้ายคุกคาม วันและปีเตอร์ต่างเดินทางสู่
หมู่บ้านกลางดงลึกจนพบ จูเลีย พรานสาวเลือด
อเมริกัน-กะเหรี่ยง โดยพวกเขาทั้งสามคนต่างไม่รู้ว่า
กำาลงัเผชญิแรงอาฆาตและกรรมเก่าจากอดตีชาต ิจน
ป่าลำานำ้ากษัตริย์คาวคลุ้งไปด้วยเลือดและความตาย
อีกครั้ง  

พุธที่ ๑๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ชุมทางหาดใหญ่ (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๙ / กำากับโดย ส. อาสนจินดา / สร้างโดย ส.อาสน- 
จินดาภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา 
เชาวราษฎร์  / ความยาว ๗๓ นาที 

พ.ต.ต. ทนนัก เสนาประจักษ์ ผู ้ปลอมตัวมายัง
หาดใหญ่เพื่อสืบคดีของจอมโจร มะเซ็งกะ ที่ถูก 
กล่าวหาว่ายงิตำารวจตาย และไปอาศยัอยูกั่บ ลกีมิซวั 
หัวหน้าผู้ก่อการร้ายไร้ชาติ แต่ทันทีท่ีทนนักไปถึง 
เขากลบัถกูลูกน้องของลกีมิซวัจบัตวั จึงต้องแสร้งเป็น
บ้า เหตุการณ์บานปลายจน จ่าดับ จำาเปาะ กับเหล่า 
๗ ประจญับาน ต้องออกโรงมาช่วยปราบปรามเหล่าร้าย

พฤหัสบดีที่  ๑๙  ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

Tudo isto é fado (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๗ / กำากับโดย Luís Galvão Teles / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย  Ângelo Torres, Danton Mello, Ana 
Cristina de Oliveira / ความยาว ๙๗ นาท ี (ภาษาโปรตุเกส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ อมาดิว และ  ลีโอนาโด สองเพื่อนรักผู้
กำาลังจะเลิกอาชีพอาชญากร แต่เมื่อทั้งคู่ได้พบกับ 
เอนา ลูกสาวของนักเขียนเร่ืองตำารวจอาชญากรรม 
ทั้งคู ่จึงเปลี่ยนใจและร่วมกับเอนาวางแผนขโมย 
งานศิลปะในคืนที่มีการถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบ 
ชิงชนะเลิศ ซึ่งจะเป็นเวลาที่ทุกคนพากันอยู่ที่หน้า 
จอโทรทัศน์

Thu 19 Oct / 17.30 / 97 min / Portugal / 2001 



๕

ศุกร์ ๒๐ ตุลาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.  

โปรแกรมพเิศษ ดหูนงัคลาสสิก 
กบั กติตศัิกดิ ์สุวรรณโภคนิ 
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. สตางค์   
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล) 
๒๕๔๓ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย เจษฎาภรณ ์
ผลดี, พัสสน ศรินทุ, เข็มอัปสร สิริสุขะ, จินตหรา สุขพัฒน์, 
สันติสุข พรหมศิริ / ความยาว ๑๓๑ นาที (ภาษาไทย 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทำาให้ชีวิตผู้คนใน
ตรอกโรงเจแห่งหนึง่ในพระนครเป็นไปด้วยความยาก
ลำาบาก กระทั่งวันหนึ่ง เมื่อพวกเขาล่วงรู้ข่าวลือว่า
แพชลประทานร้างเป็นที่ซ่อนธนบัตรจำานวนมากซึ่ง
ถูกปล้นไปในช่วงระหว่างสงคราม ชาวตรอกโรงเจ
และคนอื่นอีกมากมายที่ล้วนได้รับพิษภัยจากมหา
สงคราม จึงร่วมกนัเดนิทางเพือ่ค้นหาธนบตัรอนัมค่ีานี้  

Sat 21 Oct / 13.00 / 131 min / Thailand / 2001

เวลา ๑๕.๑๕ น. ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44  
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๓๓ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย สันติสุข 
พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๑๗ นาที 
(ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เ ร่ืองราวของกลุ ่มหญิงสาวที่จบการศึกษาจาก
โรงเรยีนมธัยมเดยีวกนั และต้องแยกย้ายกนัไปคนละ
เส้นทางของชีวิต แต่แล้วอาชีพและแนวคิดเรื่องสิทธิ
สตรีก็ทำาให้มิตรภาพของบางคนต้องเริ่มระหอง
ระแหง จนหนึ่งในนั้นตัดสินใจทำารายการข่าวเพื่อ
เรียกร้องศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงทุกคน

Sat 21 Oct / 15.15 / 117 min / Thailand / 1990 

อาทิตย์ที่  ๒๒ ตุลาคม  

เวลา  ๑๓.๐๐ น. W.E.  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๔ / กำากับโดย Madonna / สนับสนุนโดย โรง- 
ภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย  Abbie Cornish, 
James D’Arcy, Andrea Riseborough / ความยาว ๑๑๙ 
นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายไทย)

เรือ่งราว วลัลี ่หญงิสาวผูม้คีวามทกุข์ในชวีติคู ่จนเมือ่
เธอได้พบกบัเร่ืองราวความรกัของพระเจ้าเอด็เวร์ิดที่ 
๘ แห่งสหราชอาณาจักร ที่ประกาศสละราชสมบัติ
เพื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกับ วาลลิส ซิมป์สัน สาวอเมริกัน 
หัวสมัยใหม่ท่ีเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว การ
ทำาความเข้าใจสิ่งที่ วาลลิส เสียสละในการอยู่กับ 
เอ็ดเวิร์ด ทำาให้วัลล่ีพบความกล้าท่ีจะทำาตามเสียง
เรียกร้องของหัวใจ  

Sun 22 Oct / 13.00 / 119 min / United Kingdom / 2011 

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกบัภาพยนตร์จากการคดัสรร
ของ โดม สขุวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์

จันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

อีแตน (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา) 
๒๕๑๑ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร-
มงคลการ / สร้างโดย บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จำากัด / 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, วิไลวรรณ 
วัฒนพานิช /  ความยาว ๑๘๐ นาที

พระยาภูมินทร์พิทักษ์ ประกาศจะยกมรดกให้ 
หลานสาวทีเ่พิง่เกิด บรรดาอนภุรรยาและลกูเล้ียงจงึ
วางแผนกำาจดัหลานคนนี ้แต่กลับมีคนช่วยเอาไว้  ส่ง
ผลให้เธอไปเติบโตขึ้นในสลัม ที่ซึ่งทุกคนเรียกเธอว่า 
อีแตน วันหนึ่ง เหล่าอนุภรรยากลับจ้างอีแตนให้
ปลอมเป็นหลานท่านพระยาฯ ด้วยความไม่รู้ เธอจึง
ได้กลับคืนชาติตระกูลที่แท้จริงอีกครั้ง  

อังคารที่  ๒๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

บุญชู 5 เนื้อหอม (โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๓๓ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จำากัด / นำาแสดงโดย สนัติสุข พรหมศิร,ิ 
จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว  ๑๑๗ นาที

บุญชู เป็นที่รู้จักรักใคร่ไปทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นคน
ไม่มีพิษมีภัย วันหนึ่ง บุญชูยื่นมือ
เข้าช่วยเหลือน้องนิสิตท่ีมีปัญหา
เรื่องทุนการศึกษา และต้องการ
ผลักดันนโยบายการแจกทุนของ
มหาวิทยาลัยให้มีความยุติธรรม 
เขาจงึตดัสนิใจลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ โดยมเีพือ่นเก่า ๆ  
เข้ามาให้ความช่วยเหลือ 

พุธที่ ๒๕ – อาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม 

งดฉายภาพยนตร์เนื่องในช่วงการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร- 
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อังคารที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

Ghost Pub (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๗ / กำากับโดย Watanabe Takayoshi / สนับสนุน
โดย มูลนิธิญี่ปุ ่น / นำาแสดงโดย Kenichi Hagiwara, 
Tomoko Yamaguchi, Shigeru Muroi / ความยาว ๑๑๐ 
นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)                      

เรื่องของชายเจ้าของร้านเหล้าที่ได้ให้สัญญากับ
ภรรยาก่อนเธอจะเสียชีวิตว่าจะไม่มีใครอีก แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปเขากลบัลมืสญัญาและมีภรรยาใหม่ ทำาให้
วิญญาณของภรรยาเก่าต้องกลับมาหลอกหลอน

16 mm




