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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

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

ภาพปกจดหมายข่าวฉบบันี ้เป็นบรรยากาศในงาน “อุน่ไอรกั คลาย
ความหนาว” ท่ีหอภาพยนตร์ได้เข้าไปมส่ีวนร่วม ด้วยการนำาฟิล์ม ๓๕ มม. 
ของหนังไทยคลาสสิกที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ จำานวน ๘ เรื่อง ไปจัด
ฉายให้ประชาชนได้ช่ืนชมกัน ณ สนามเสอืป่า ทกุคนืวนัพธุและพฤหัสบดี 
ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์–๑๑ มีนาคม ศกนี้ โดยบางส่วนนั้นจะนำามา
จัดฉายให้ชมอีกครั้ง ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ของหอภาพยนตร์ ใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

สำาหรบัเนือ้หาภายในเล่ม กย็งัคงมหีลากหลายเช่นเดมิ ทัง้งานใหญ่
อย่างงานประชุมและสัมมนาประจำาปี สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้และแปซฟิิก ครัง้ที ่๒๒ (22nd South East Asia 
and Pacific Audio Visual Archives Association Conference) 
ระหว่างวันที่ ๖-๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่หอภาพยนตร์รับหน้าที่เป็น 
เจ้าภาพ  ซึง่ในงานปีนีจ้ะมกีารฉายภาพยนตร์คลาสสกิเรือ่งดงัของเอเชยี 
ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของ
บุคคลในวงการภาพยนตร์ ทั้ง สยมภู มุกดีพร้อม ผู้กำากับภาพชาวไทยที่
มผีลงานกำากบัภาพได้รบัการยอมรบัระดบัโลก และ ท้าวนพดล นกัพากย์
หนงัชือ่ดงัแห่งอสีาน ทีเ่พิง่มาสาธติการพากย์หนงัขายยาทีห่อภาพยนตร์
เมือ่ปลายเดอืนมกราคมทีผ่่านมา รวมถงึหนงัสอืเล่มใหม่ของหอภาพยนตร์ 
ที่ภาคภูมิใจนำาเสนอ นั่นคือ ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ซึ่งได้
รวบรวมข้อมูลภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๐๙ 
เอาไว้อย่างอัดแน่นและหนาหนัก เป็นหนังสือสำาคัญท่ีจะมีประโยชน์ 
อย่างยิ่งแก่ผู้ที่สนใจเรื่องราวของหนังไทยทุกคน
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติสาขา 
ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คเณศ เค้ามูลคดี  
(รอง เค้ามูลคดี) นักแสดงและนักพากย์ชั้นครูแห่งวงการภาพยนตร์ ผู้มาประทับ 
รอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๖๓ บนลานดารา และ ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้กำากับ
ภาพยนตร์เจ้าของผลงานภาพยนตร์เรื่องสำาคัญอย่าง น�้ำพุ (๒๕๒๗) และ ผีเสื้อและ
ดอกไม้ (๒๕๒๘) ซึง่ได้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาต ิรวมทัง้ศลิปิน 
ทุกท่านที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการศิลปะของไทย และได้รับการยกย่องเชิดชู 
เกยีรตใิห้เป็นศลิปินแห่งชาตปิระจำาปีนี ้ขอแสดงความยนิดกีบัทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๐

รอง เค้ามูลคดี
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 

(ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)  

ยุทธนา มุกดาสนิท
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 

(ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)  

๑



๒

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนธันวาคม

กิจกรรมเดือนมกราคม

๒๓ ธันวาคม  
หอภาพยนตร์ได้จดักจิกรรมภาพยนตร์สนทนา 

“มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐” 
โดยได้จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ทะเลรกั และภาพยนตร์
สารคดีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติประจำาปี ๒๕๖๐ ได้แก่ พระรำชพิธีถวำย 
พระเพลงิพระบรมศพพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำ 
เจ้ำอยู่หัว, กำรเดินทำงกลับจำกประเทศญ่ีปุ่นของ
คณะทูตไทยในกำรไปเจรจำตกลงกำรเรียกร้อง 
ดินแดนคืนจำกรัฐบำล อินโด-จีน ของฝรั่งเศส ถึง
กรงุเทพพระมหำนคร, พิธเีปิดป้ำย พรรคเสรมีนงัค- 
ศิลำ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๔๙๙, ไทยไดมำรู และกองพัน
จงอำงศึก พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร 
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กับ ศรัณย์ ทองปาน 
ตัวแทนคณะกรรมการ และ โดม สขุวงศ์ ผูอ้ำานวยการ 
หอภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๖–๒๘ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์จัดงานมายาราตรี ปี ๒ เพื่อ

เฉลิมฉลองการกำาเนิดภาพยนตร์โลก โดยได้เปิด
เมอืงมายายามราตร ีจดัแสงส ีการแสดง และจำาลอง
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก และการออกร้าน 
ต่าง ๆ  มากมาย รวมทัง้ได้นำาภาพยนตร์สารคด ีเรือ่ง 
Lumière! ที่รวบรวมภาพยนตร์ของสองพี่น้อง 
ลูมิแอร์ ระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๕-๑๙๐๕ ที่ได้รับการ
บูรณะขึ้นใหม่ เรียบเรียงและบรรยายโดย Thierry 
Frémaux ผูอ้ำานวยการสถาบนัลูมิแอร์และเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ มาจัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑ มกราคม ๒๕๖๑  
หอภาพยนตร์จดักจิกรรม “ดหูนงัข้ามปี” โดย

คัดสรรภาพยนตร์มาจัดฉายต้ังแต่วันสิ้นปีจนถึง 
วันแรกของปีพุทธศักราชใหม่ โดยฉายเรื่อง It’s a 
wonderful life สุดยอดหนังคลาสสิกที่สร้าง 
แรงบันดาลใจในการมีชีวิต, Your Name อะนิเมะ
โรแมนติกเรือ่งเยีย่มจากญีปุ่่น, รกัแห่งสยำม หนงัใน
ดวงใจของแฟนหนงัไทยหลายคน, Train to Busan 
หนังซอมบี้สุดระทึกจากเกาหลีใต้ และ Freelance 
ห้ำมป่วย ห้ำมพัก ห้ำมรักหมอ ณ โรงภาพยนตร ์
ศรีศาลายา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจ
เข้าร่วมจำานวนมาก และได้มีโอกาสทำาบุญตักบาตร
ร่วมกันในเช้าของศักราชใหม่ไปพร้อม ๆ กัน

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๙ ธนัวาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ฝนเหนอื ให้แก่
ชมรมผูส้งูอายเุทศบาลเมืองไร่ขิง 
๒๐ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เรือนแพ ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้ กทม. และชมรมผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
๒๒ ธันวาคม (ช่วงเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ขวำงทำงปืน ให้แก่กลุ่มวยัหวานวนัวาน 
(ช่วงบ่าย) จัดฉายภาพยนตร์ผลงานของ สมบติั เมทะน ีให้แก่กลุ่มจักรวาลดาว 

หน่วยงานและสถาบนัการศกึษาเข้าศกึษาดูงาน
๘ มกราคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 
๙ มกราคม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
๑๐ มกราคม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
๑๕ มกราคม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การ
มหาชน
๑๖ มกราคม สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๙ มกราคม สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
๒๒ และ ๒๖ มกราคม มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒๕ มกราคม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
๓๐ มกราคม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

๑๑ มกราคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรง- 

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท
ชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด จัดกิจกรรม
ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๗ โดยมีการฉาย
ภาพยนตร์ไทยเรื่อง ธุดงควัตร พร้อมพูดคุยเก็บ
ประเด็นกับ พระภูวดล ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าเย็น
บุญ จ.เชียงราย คุณหญิงจำานงศรี หาญเจนลักษณ์ 
และ ผศ.นพ.สุขเจริญ ต้ังวงษ์ไชย ดำาเนินรายการ
โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี หลังจากชมภาพยนตร์ 
ณ ห้อง ๑๒๐๘ ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๑๓ มกราคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำาปี ๒๕๖๑ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น 
สอยดาว เก้าอี้ดนตรี กินวิบาก เต้น เหยียบลูกโป่ง 
พร้อมทั้งเปิดโลกความรู้ทางภาพยนตร์ให้น้อง ๆ  ได้
เรยีนรูจ้ากพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย เมอืงมายา และ
ฉายภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เร่ือง 
Big Hero 6 และ Paddington ซึ่งในวันดังกล่าวมี
น้อง ๆ ร่วมสนุกและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใน
กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหนาแน่น 

๑๔ มกราคม 
หอภาพยนตร์จดัฉาย Cleopatra คลโีอพตัรำ 

ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ที่ทุ ่มทุนสร้างอย่าง
อลังการมหาศาลที่สุดเรื่องหนึ่งของฮอลลีวูด ใน
กิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรงภาพยนตร์สกาลา



๓

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 

๑๖ มกราคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับ

สมาคมฝรั่งเศส และบริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักช่ัน จำากัด 
จัดฉายโปรแกรมหนงั Classic 
Films Screenings เร่ือง 
ผีเสื้อและดอกไม้ ผลงาน
กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท ณ โรงภาพยนตร์ AF 
สมาคมฝรั่งเศส ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

๒๐ มกราคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

“ชะตาฟ้าลิขิตชีวิตต่างด้าว” ซึ่งเป็นการเปิดวง
สนทนาหลงัจากชมภาพยนตร์กับ OH Hyunjin และ 
KO Duhyun ผูก้ำากบัภาพยนตร์เรือ่ง Burmese on 
the Roof และ อดศิร เกดิมงคล ผูป้ระสานงานเครอื
ข่ายประชากรข้ามชาต ิ(Migrant Working Group) 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๖–๒๘ มกราคม 
หอภาพยนตร ์ร ่ วมเป ็นสถานที่ จัดฉาย

ภาพยนตร์ในกิจกรรม Kaleido Asia โปรแกรม
ภาพยนตร์พิเศษจากนักจัดรายการภาพยนตร์แห่ง
อาเซียนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม
และพัฒนาด้านการจัดรายการภาพยนตร์ โดย 
เจแปนฟาวน์เดชั่น โดยจัดฉายหนังลาวคลาสสิก 
บัวแดง (Red Lotus), หนังผีไทยในตำานาน แม่นำค
พระโขนง ระบบฟิล์ม ๑๖ มม. พากย์สดโดย “ท้าว
นพดล”,  A Woman from Java หนังอินโดนีเซีย
ของ Garin Nugroho ผูก้ำากบัมอืรางวลั, Peripheral 
Mindanao โปรแกรมหนงัสัน้คดัสรรจากมนิดาเนา 
เกาะใหญ่ไกลโพ้นจากฟิลิปปินส์, The Archival 
Impulse ชุดหนังส้ันทดลองและการแสดงสดทาง
ศิลปะที่ตั้งคำาถามกับความเป็นภาพยนตร์, Panda 
Go! Panda ผลงานอะนิเมะของ Isao Takahata 
และ Hayao Miyazaki ยุคก่อนก่อต้ังสตูดิโอจิบลิ 
และ กลำงคืนที่บำงกอก (BangkokNites) ซึ่งเป็นที่
กล่าวขานในเทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ  เมือ่ปี ๒๕๖๐

๒๙ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ์  
หอภาพยนตร์ร่วมกับหอนิทรรศการศิลป-

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองจัดต้ัง
ภาพยนตร์สถานชัว่คราวขึน้ ในโครงการ “ภาพยนตร์
สถานเชียงใหม่ (ฉบับทดลอง)” ซึ่งเป็นโครงการ
นำาร่องเพื่อต่อยอดสู่การเกิดภาพยนตร์สถานใน
ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต โดยได้นำา
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่จัดที่หอภาพยนตร์ ศาลายา ไปจัด
ในรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ท่ีไปตั้งอยู่ ณ บริเวณหอ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยในวันที่ ๓๐ มกราคมที่ผ่านมา ได้มีพิธี 
เปิดโครงการ โดยมี โดม สุขวงศ์ ผู ้อำานวยการ 
หอภาพยนตร์ กล่าวเปิดงานและเล่าถึงที่มาของ
โครงการ และ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดี
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกเล่าถึง
ความร่วมมือของการจัดตั้งโครงการดังกล่าว ที่จะ
แผ่ขยายภารกิจการให้บริการไปสู ่ประชาชนใน
ภูมิภาค โดยในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้าและบ่ายทำา
หน้าที่เป็นโรงหนังโรงเรียน และช่วงเย็นทำาหน้าที่
เป็นโรงหนังทางเลือกของชุมชน จัดรายการฉาย
ภาพยนตร์ที่หลากหลายสำาหรับประชาชนทั่วไปที่
สนใจ และในวันเสาร์-
อาทิตย์ มีรายการฉาย
ภาพยนตร์ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งจัด
กิจกรรมสนทนาพูดคุย
ต่อยอดกับวิทยากรใน 
แง ่มุมต ่าง ๆ โดยใช ้
ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๑ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง แฟนฉัน ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๒๒ มกราคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง มนต์รกัลกูทุง่ ให้
แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลขุนแก้ว 
๒๓ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ไอฟำย แต๊งกิ้ว 
เลิฟยู ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ กทม. 
๒๕ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง 
ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส

๓, ๑๓ และ ๑๗ กมุภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์ร่วมกับสมาคมฝรั่งเศส จัดฉาย

ภาพยนตร์สารคดี Lumière! ที่รวบรวมภาพยนตร์
ลูมิแอร์ ระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๕-๑๙๐๕ ที่ได้รับการ
บูรณะขึ้นใหม่ เรียบเรียงและบรรยายโดย Thierry 
Frémaux ผูอ้ำานวยการ 
สถาบันลูมิแอร ์และ
เทศกาลภาพยนตร ์
เมืองคานส์ ณ โรง-
ภาพยนตร์ AF สมาคม
ฝ รั่ ง เศส ถนนวิทยุ 
กรุงเทพฯ

หน่วยงานและสถาบนัการศกึษาเข้าศกึษาดูงาน
๙ กมุภาพนัธ์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
๑๕ กุมภาพนัธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 

กจิกรรมฉายภาพยนตร์ ณ ต่างประเทศ 
๓ และ ๒๐ มกราคม หอภาพยนตร์ร่วมมือกับ 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé จัดฉาย
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง เสด็จเลียบฯ มณฑลเหนือ

๗ กุมภาพันธ์ ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณำ ได้จัดฉาย
ในโปรแกรม Tokyo International Film Festival 

CROSSCUT Asia 
ทีจ่ดัโดย Athénée 
Français Cultural 
Center



๔

โครงการภาพยนตร์เพ่ือผู้สงูอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา
๘ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง สวรรค์
บ้ำนนำ ให้แก่ชมรมผูส้งูอายเุทศบาลนครอ้อมน้อย

๑๑ กมุภาพันธ์ 
หอภาพยนตร ์

จดัฉาย The Godfather 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวลัออสการ์ ผลงาน
ของผู้กำากับ ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา ทีม่ฉีากหลงั
เป็นประเทศอเมริกาในยุค ๑๙๔๐ และเป็นที่รู้จัก
ในฐานะภาพยนตร์อเมริกันที่ดีที่สุดที่เคยสร้าง
มา ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา

๑๔ กมุภาพันธ์ – ๘ มนีาคม 
หอภาพยนตร์ได้นำาภาพยนตร์ในรปูแบบ

ฟิล์ม ๓๕ มม. ได้แก่ สวรรค์มืด, พระเจ้ำช้ำง
เผือก, สันติ-วีณำ, ชั่วฟ้ำดินสลำย, ปักธงชัย, 
เรอืนแพ, น�ำ้ตำลไม่หวำน, เงนิ เงนิ เงนิ มาร่วม
จัดฉายฉบับกลางแปลง ในงานอุ่นไอรัก คลาย
ความหนาว ณ สนามเสือป่า

๑๘  กมุภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์จัดฉาย The Godfather Part II 

(ภาคสอง) ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์มาถึง 
๕ รางวลั คอื ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม ผูก้ำากบัยอดเยีย่ม 
บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม กำากับศิลป์ 
ยอดเยี่ยม และดนตรีประกอบยอดเยี่ยม นับเป็น
หนึ่งในตัวอย่างอันหายากของภาพยนตร์ภาคต่อที่
ถึงพร้อมในทุกด้าน ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 

๑๐ กมุภาพนัธ์ 
หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “๖๐ ปี 

สวรรค์มดื: อมตะหนงัเพลงไม่จนรกั” เนือ่งในวาระ
ครบ ๖๐ ปี ของภาพยนตร์เรื่อง “สวรรค์มืด” หนัง
เพลงรัก ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ผลงานการประพันธ์ของ 
สุวัฒน์ วรดิลก (รพีพร) กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี 
และได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ พร ้อมได ้เชิญสามนักแสดงนำาของเรื่อง 
ทั้งศิลปินแห่งชาติ ๒ ท่าน ชาลี อินทรวิจิตร และ 
สุเทพ วงศ์กำาแหง รวมทั้ง สืบเนื่อง กันภัย อดีต
นางสาวถ่ินไทยงามที่ได้มาประทับรอยมือรอยเท้า
บนลานดาราเป็นดาวดวงที่ ๑๗๘ พร้อมขับร้อง
บทเพลงประกอบภาพยนตร์ “สวรรค์มืด” ร่วมกัน 
จากการบรรเลงของวงกาญจนะผลนิ ควบคมุวงโดย 
จิรวุฒิ กาญจนะผลิน ทายาท สมาน กาญจนะผลิน 
ครูเพลงผู้ร่วมประพันธ์เพลงใน “สวรรค์มืด” 



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๕

ผูก้ำากบั KO Duhyun เรยีนทีม่หาวทิยาลยัศลิปะเกาหล ีทางด้านหนงัสอืพมิพ์ 
ภาพยนตร์เรื่อง Burmese on the Roof เป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรก ส่วน OH 
Hyunjin เรียนทางด้านภาพยนตร์ เคยทำาภาพยนตร์สารคดีเรื่องเกี่ยวกับย่านกังนัม 
ในกรงุโซล ภาพยนตร์เร่ือง Burmese on the Roof เป็นภาพยนตร์เรือ่งทีส่องของเขา 

เมื่อถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจ 
หรือจุดเริ่มต้นในการทำ�ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้

ผู้กำากับเล่าให้ฟังถงึการสำารวจโรงงานเฟอร์นเิจอร์ เพือ่หาข้อมลูทำาสารคด ีและ
จากการลงเก็บข้อมลู ทำาให้ไปพบทีพ่กัของคนงานพม่าทีอ่ยูบ่นชัน้ดาดฟ้าของโรงงาน 
ทำาให้เขาเริ่มสนใจ และคิดว่า เวลาทำาสารคดีคนทำามักจะคิดถึงประชากรของตัวเอง 
แต่ตอนนี้มีเรื่องการเป็นแรงงานข้ามชาติ คนเกาหลีเองก็ไปทำางานในโรงงานที่
ประเทศอื่น พวกเขาจึงไม่อยากจะจำากัดเฉพาะเรื่องภายในประเทศเท่านั้น

แล้วทำ�อย่างไรให้คนงานไว้ใจในการถ่ายทำ�

เขาบอกว่าวิธีการเดียวคือ การไปใช้ชีวิตอยู ่กับคนงานพม่าทุกอาทิตย์ 
พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า คนงานในเรื่องเขาอยู ่แบบผิดกฎหมาย มีโอกาส 
ถกูจบัและส่งกลับประเทศได้ตลอดเวลา แต่คนงานก็ระวงัตัวไม่ทำาอะไรผดิกฎหมาย 
และในระหว่างการทำางานกับคนงานพม่า ผู้กำากับจะต้องให้เขายินยอม ให้เขาดู 
ทุกฉากที่ถ่าย ซึ่งคนดูจะเห็นว่า ในสารคดีเรื่องนี้จะไม่มีการบันทึกภาพในระหว่าง 
การทำางานของคนงาน เพราะพวกเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะมีภาพเหล่านั้น “เราต้อง
ฟังซบัเจกต์ของเรา ว่าเขาจะไปไหน จะทำาอะไร เราต้องตระหนกัตลอดเวลา ว่าเรือ่ง
ที่กำาลังจะเล่านี้เป็นเรื่องของพวกเขา ไม่ใช่เร่ืองของเรา” อย่างกรณีที่เดินทางไป 
ถ่ายทำาทีพ่ม่า กอ็ยากนำาเสนอภาพแบบทีพ่ม่าเป็น ไม่ใช่พม่าในสายตาของคนเกาหลี  
และในกระบวนการทำางานของผู้กำากับพวกเขาจะไม่มีบท เม่ือเริ่มต้นท่ีโรงงาน
เฟอร์นิเจอร์ที่มีพื้นที่ที่น่าสนใจ และเมื่อเจอคนงาน ผู้กำากับก็รู้สึกว่าชีวิตของคนงาน
เหล่านี้น่าสนใจ และเมื่อคนงานพม่าคนหนึ่งที่เป็นซับเจกต์ของเรื่องเขาจะกลับบ้าน
ที่พม่า พวกเขาก็อยากที่จะตามไป เพราะมันเป็นเหมือนการเดินทาง และก็อยากรู้
ว่า เขา (คนงาน) จะไปไหน และเป็นอย่างไรทีพ่ม่า เพราะเขาทำางานทีเ่กาหลมีา ๓๐ ปี 
(เขาเดินทางมาทำางานที่เกาหลีหลังเหตุการณ์ทางการเมืองในพม่า เมื่อปี ๑๙๘๘) 

 

หอภาพยนตร์จดัฉายสารคดเีรือ่ง “Burmese on the 
Roof - ชะตำลิขิต ชีวิตต่ำงด้ำว” (๒๕๕๙-เกาหลีใต้)  ที่พา
คนดไูปสงัเกตชวีติประจำาวนัของแรงงานก่อสร้างพม่า ๓ คน 
ทีต้่องอาศยัอยูบ่นหลงัคาของโรงงานเฟอร์นเิจอร์ทีอ่ยูไ่ม่ไกล
จากกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต้ หลงัการฉายภาพยนตร์เราได้
มีโอกาสพูดคุยกับผู้กำากับภาพยนตร์ OH Hyunjin และ KO 
Duhyun ถึงเรื่องกระบวนการทำางาน และความคิดของ 
ผู ้กำากับที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ ก่อนที่จะกลับมาคุยถึง
สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยกับ คุณอดิศร 
เกิดมงคล ผูป้ระสานงานเครือข่ายประชากรข้ามชาต ิ(Migrant 
Working Group)

ชะตาลขิติ ชวีติต่างด้าว 
ภาพยนตร์สนทำนา ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
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ในกรณีที่ อองซานซูจี ขึ้นมามีอำานาจ เป็นความหวังแบบจะให้ทุกอย่างดีขึ้น 
แต่ในความเป็นจริง หลายอย่างไม่ได้เป็นแบบนัน้ เศรษฐกิจก็ยงัไม่ได้ดขีึน้อย่าง
ที่หวัง 

และการทีร่ฐับาลไทยออกพระราชกฤษฎกีาเกีย่วกบัแรงงานต่างด้าว มัน
มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับแรงงานต่างด้าว ในกรณีนี้คุณอดิสรให้ความ
เห็นว่า ปัญหาของพระราชกฤษฎีกาฯ คือ ค่าปรับแพงมาก ทำาให้มีคนงานพม่า
เดินทางกลับประเทศเป็นจำานวนมาก ทางภาครัฐก็ชะลอด้วยการพยายามยืด
เวลาในการยื่นเอกสาร แต่ตอนนี้ก็เลยเวลาที่กำาหนด และยังแก้กฎหมาย 
ไม่เรียบร้อย ค่าปรับนายจ้างก็กลับมาเหมือนเดิม ตำารวจก็มีการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจสอบมากขึ้น ตำารวจไม่ถึงกับปิดตาข้างเดียว แต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมี
เรือ่งผลประโยชน์เข้ามาเกีย่วข้อง แล้วเราต้องอย่าลมืว่า “แรงงานต่างด้าวมผีล 
ให้เศรษฐกิจระดบัล่างเคลือ่นไปได้” เศรษฐกจิระดบัล่างในทีน่ีค้อื ร้านค้าขนาด
เล็กและบ้านเช่า พื้นที่แรงงานต่างด้าวที่มหาชัย เป็นพื้นที่ของแรงงานและ 
เศรษฐกจิขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ ปัญหาใหญ่ทีย่งัทำาให้มแีรงงาน 
ผิดกฎหมายในประเทศไทยคือ การที่รัฐไม่สามารถสร้างช่องทางการเข้ามา 
ทำางานแบบถูกกฎหมาย หรือการทำา MOU (เอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึก 
ข้อตกลง ความเข้าใจท่ีตรงกัน หรือข้อตกลงทีจ่ะร่วมมอืระหว่างสองฝ่าย โดยที่
ทั้งสองฝ่ายอาจเป็นองค์กรหนึ่ง ๆ หน่วยงานหนึ่ง ๆ ของรัฐ หน่วยงานหรือ
บริษัทเอกชน หรือระหว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐก็ได้ โดยถ้าเป็น MOU ระหว่าง
รัฐต่อรัฐ อาจจะถือว่าเป็นสนธิสัญญาซ่ึงจะมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย) ทำาให้เกิด
ช่องว่างที่ทำาให้นายหน้าเข้ามามีบทบาทในการจัดหาคนมาทำางาน ในกรณีที่
แรงงานเดินทางเข้ามาทำางานแบบถูกกฎหมายตามกฎหมายไทย เขาจะได้รับ
สทิธพิอสมควรตามกฎหมาย จะมเีพียงแค่ไม่สามารถตัง้สหภาพแรงงานได้ 

ถ้ามโีอกาสได้ดหูนงัสารคดเีรือ่งนีจ้ะเหน็ว่าในหนงัจะมเีหตกุารณ์ทีค่นงาน
พม่าเมา และทะเลาะกนัอย่างรุนแรง คนดก็ูถามว่าทำาไมถึงใส่เหตกุารณ์นีล้งไป
ในหนัง ผูก้ำากบัอธบิายถงึเหตผุลในการใส่เหตกุารณ์นีว่้า โดยปกติเวลาทีค่นเรา
อยู่หน้ากล้อง เรามักจะมีฟอร์ม หรือพยายามที่จะให้ดูดี แต่ในฉากนี้ทำาให ้
คนงานพม่าเป็นมนุษย์และมีอารมณ์ ฉากนี้จะสัมผัสได้ถึงความเครียด ความ
กดดนั และเป็นประตใูนการเปิดประตไูปอกีประเดน็ในหนงั “เรือ่งความเครยีด
ของคนงานในสังคมเกาหลี” เพราะในสังคมเกาหลี คนงานต่างด้าวจะอยู่อย่าง
แปลกแยก ผูก้ำากบัจงึอยากให้คนเกาหลไีด้รูจั้กและเข้าใจคนงานต่างด้าวมากขึน้ 

หนังสารคดีเรื่องนี้ฉายครั้งแรกในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ปูซาน เมื่อปี 
๒๐๑๗ หลังหนังจบคนดูชาวเกาหลีก็จะเดินมาขอบคุณที่ทำาหนังเรื่องนี้ เพราะ
คนเกาหลีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เรื่องคนงานต่างด้าวเท่าใดนัก แล้วการฉายมีผล 
กระทบกับแรงงานพม่าที่อยู่ในเรื่องไหม เพราะอย่างที่เรารู้กันจากในหนังว่า 
คนงานกลุม่นีอ้ยูอ่ย่างผดิกฎหมาย ซึง่ผูก้ำากบักเ็ล่าถึงประเดน็นีว่้า “ตอนทีฉ่าย
ก็กังวลแต่การฉายในเทศกาลภาพยนตร์ยังเป็นการฉายแบบปิด” และด้วย
เงื่อนไขในข้อนี้ทำาให้ผู้กำากับเลือกที่จะไม่ฉายหนังในวงกว้าง หรือเข้าฉายแบบ
ทั่วไป และในการออกแบบโปสเตอร์ก็เลือกภาพที่ไม่เห็นหน้าคนงาน 

แล้วตำารวจตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีเขามีนโยบาย หรือทำาอย่างไรกับ
แรงงานทีอ่ยูอ่ย่างผดิกฎหมาย เพราะจากในหนงัเราจะเหน็ว่า แรงงานทัง้หมด
มอีสิระในการเดนิทางไปตามทีต่่าง ๆ  ในประเดน็นีผู้ก้ำากบัเล่าว่า ตำารวจเกาหลี
ก็รู้ว่าถ้าตามจับแรงงานผิดกฎหมายจะทำาให้ระบบเศรษฐกิจล่ม เพราะจะไม่มี
คนทำางาน การออกไปข้างนอก ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกว่าจะไปมีเรื่องหรือม ี
คดีความกับคนเกาหลี 

คณุอดศิร เกดิมงคล ผูป้ระสานงานเครอืข่ายประชากรข้ามชาต ิ(Migrant 
Working Group) ได้เล่าถึงประเด็นการเดินทางไปเป็นแรงงานข้ามชาติของ
แรงงานพม่าว่า “การเดินทางไปทำางานต่างแดนแรงงานพม่าทั้งในเมืองไทย 
และเกาหลีนั้น ไม่ใช่เรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว มีปัญหาเรื่อง
การเมอืงร่วมด้วย” อดตีนกัศกึษาพม่าจำานวนมากต้องเดนิทางออกนอกประเทศ
ช่วงหลังเหตุการณ์ทางการเมือง เมื่อปี ค.ศ.๑๙๘๘  มีแรงงานหลายคนที่เรียน
วศิวะฯ แต่มาเป็นแรงงานในโรงงาน ในหนงัเราจะเหน็ว่า ถ้าพรรค NLD (พรรค
สันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย) ชนะการเลือกตั้ง ทุกอย่างในพม่าจะ
เปลี่ยนไป เหมือนพวกเขาเริ่มมีความหวัง ซึ่งช่วงการเลือกตั้งคนงานพม่า 
เดินทางกลับพม่าไปเลือกตั้งเป็นจำานวนมาก 

แล้วสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของการเมืองพม่า มีผลกับแรงงานพม่าใน
ไทยมากน้อยแค่ไหนนัน้ คณุอดสิรกล่าวว่า “ความฝันมไีว้ เพือ่จะไปไหนกนัต่อ” 

๖๐ ปี สวรรค์มืด 
อมตะหนังเพลงไม่จนรัก
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “๖๐ ปี สวรรค์มืด: อมตะหนังเพลงไม่จนรัก” 
เนื่องในวาระครบ ๖๐ ปี ของ “สวรรค์มืด” หนังเพลงรัก ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ 
ผลงานการประพันธ์ของ สุวัฒน์ วรดิลก (รพีพร) กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี และ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ พร้อมได้เชิญสามนักแสดง
นำาของเรือ่ง ทัง้ศิลปินแห่งชาติ ๒ ท่าน ชาลี อนิทรวจิติร และ สุเทพ วงศ์กำาแหง 
รวมทั้ง สืบเนื่อง กันภัย อดีตนางสาวถิ่นไทยงามที่ให้เกียรติมาประทับรอยมือ
รอยเท้าบนลานดารา เป็นดาวดวงที่ ๑๗๘ ของลานดารา ซึ่งนอกจากจะเป็น
วาระทีภ่าพยนตร์เรือ่ง “สวรรค์มดื” ครบ ๖๐ ปีแล้ว ยงัเป็นครัง้แรกท่ีนกัแสดง
นำาทั้งสามท่านได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ ๖๐ ปีอีกด้วย

คณุสเุทพ วงศ์กำาแหง ย้อนความหลงัให้ฟังว่าเคยแสดง “สวรรค์มดื” เมือ่
ปี ๒๔๙๘ เป็นละครโทรทัศน์ ทางช่อง ๔ บางขุนพรหม ความยาวคร้ังละ 
๑ ชั่วโมง จำานวน ๒-๓ ครั้ง ส่วนตัวไม่ทราบหรอกว่ามีคนดูอยู่เท่าไรในการ 
ออกอากาศครั้งนั้น แต่จากการออกอากาศมีผู้ที่ประทับใจและสนใจจะสร้าง 
เป็นภาพยนตร์คือ คุณเทวมิตร กุญชร ณ อยุธยา ส่วนตัวก็ไม่เคยรู้จักท่าน
เป็นการส่วนตัว แต่ดีใจที่ท่านจะสร้างเป็นภาพยนตร์ถ่ายทำาด้วยฟิล์ม ๓๕ มม. 
สี อัดเสียงในฟิล์ม ซึ่งเป็นหนังที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมาทราบในภายหลังว่า
คุณเทวมิตร เป็นผู้จัดการบริษัทนำ้าส้มไบเล่ย์  ที่ดีใจอีกประการคือ จะได้แสดง
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ภาพยนตร์ ๓๕ มม. เสียที เพราะก่อนหน้านี้ แสดงแต่ภาพยนตร์ ๑๖ มม. ที่มี
คนอ่ืนพากย์เสยีงเรา แต่ในเรือ่ง สวรรค์มดื ทัง้หมดจะเป็นเสยีงของเราเอง  เมือ่
ครั้งที่เป็นละครโทรทัศน์นั้นแสดงคู่กับคุณสวลี ผกาพันธุ์ แต่เมื่อจะสร้างเป็น
ภาพยนตร์ ผมทราบแต่เพียงว่าเป็นนางเอกใหม่  เป็นนางงามมาจากเชียงใหม่ 
ชื่อ สืบเนื่อง กันภัย  

คุณสืบเนื่อง เล่าถึงท่ีมาของการแสดงภาพยนตร์เรื่องน้ีว่าได้รับการ
ชักชวนจากทางญาติผู้ใหญ่คือ คุณประสาท สุขุม (ผู้ถ่ายภาพยนตร์) ให้มาร่วม
แสดงหลังจากได้รับรางวัลนางสาวถ่ินไทยงาม เมื่อตอบรับมาร่วมแสดงก ็
ไม่ทราบว่าในเรือ่งต้องร้องเพลงด้วย อกีทัง้ไม่เคยร้องเพลงมาก่อนหน้านี ้มีความ
กลัวว่าจะทำาไม่ได้และทำาให้ผู้ร่วมแสดงรำาคาญ เพลงท่ีร้องก็มีความยาก และ
เสียงก็ไม่เข้ากับพระเอกเลย  คุณสุเทพได้ขยายความในฉากที่ต้องร้องเพลงว่า 
พวกเราต้องไปร้องเพลงมาก่อน อัดใส่แผ่นเสียง เวลาที่ถ่ายทำาจริง ๆ เขาก็จะ
ปล่อยเสียงลงมาแล้วให้พวกเราร้องตาม  

เมื่อถามถึงผู้สร้าง ผู้กำากับในความทรงจำาของนักแสดง คุณสุเทพเล่าว่า
เท่าที่ผมทราบ คุณเทวมิตรนั้นยังไม่เคยสร้างหนัง ท่านศึกษาเรื่องภาพยนตร์
จากคุณรัตน์ (ผู้กำากับ) อย่างในเรื่องการตัดต่อ คุณรัตน์ก็สอนว่าจะต้องตัดต่อ
อย่างไร สำาหรับผมท่านทั้งสองเก่งมาก แต่น่าเสียดายช่วงที่ภาพยนตร์เร่ือง 
สวรรค์มืด ออกฉายเราถูกโจมตี หรือหาว่า พี่สุวัฒน์ (สุวัฒน์ วรดิลก ผู้ประพันธ์
เรือ่ง สวรรค์มดื) เอยีงซ้าย เป็นงานของนกัประพนัธ์เอยีงซ้าย  และในช่วงทีถ่่ายทำา 
ผมก็ต้องเดินทางไปเมืองจีนตามคำาเชิญของรัฐบาลจีน กลับมาเมืองไทยก็เจอ
พวกเอียงขวาโจมตีว่า “พวกเราเอียงซ้าย” ทำาให้หนังเรื่อง สวรรค์มืด ได้รับ
ข้อหาว่าพวกซ้ายทำาทั้งนั้น  ทำาให้หนังเหมือนถูกแบนกลาย ๆ  อาจเป็นเหตุให้
หนังไม่ประสบความสำาเร็จทางด้านรายได้  คุณชาลีเสริมในประเด็นนี้ว่า เมื่อ
คุณสุเทพกลับมาจากเมืองจีน ได้แต่งเพลง “บ้านเรา” “...นี่คือบ้านเรา เราจะ
อยู่อย่างอิสระเสรี...”  ให้คุณสุเทพร้อง หลังจากเหตุการณ์การเดินทางไปเมือง
จีน คุณสุเทพบอกว่าได้รับข้อกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์จากทางรัฐบาลใน 
ขณะนั้น  ทำาให้ต้องตัดสินใจเดินทางไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา ๓ ปี 

ส่วน คณุสบืเนือ่ง เล่าว่าช่วงทีถ่่ายหนงัต้องพกัอยูท่ีบ้่านคณุเทวมติร  ช่วง
ทีแ่สดงกรู้็ตวัว่า แสดงไม่ค่อยดเีลย ไม่เป็นธรรมชาต ิ แล้วกอ็ายมากไม่อยากให้
ใครเหน็ เพราะตวัเราเล่นไม่เก่ง อย่างช่วงทีร้่องเพลง เพือ่นท่านกบ็อกว่าไปเอา
เด็กไม่มีฟันที่ไหนมาร้องเพลง เปลี่ยนเถอะ ทำาไมไม่เอานางเอกที่เล่นเก่ง ๆ 

มาเล่น มาร้องเพลง  คุณลุงท่าน (คุณเทวมิตร) ก็บอกว่า “ไม่เป็นไรหรอก ไป
ฉายสวนลุมให้คนดูฟรี”  ส่วนคุณรัตน์ ตอนที่ท่านกำากับท่านก็ไม่ได้ดุ ใจดี และ
เป็นสุภาพบุรุษ เวลาท่านเดินมาทำางานเราจะได้กลิ่นนำ้าหอมของท่านโชยมา 
เวลาแสดงเราต้องท่องบทก็มีติดขัดตลอด เราก็เกรงใจคนที่ต้องทำางานด้วย 
แต่ท่านก็เมตตาเรา สงสารเรา เวลาเข้าฉากกับใครก็ใช้เวลามาก ทำาผิดบ่อย

หลังจากภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มืด คุณสืบเนื่องมีภาพยนตร์อีกเรื่องคือ 
“เหมันต์จ�ำพรำก” ของคุณเฑียรร์ กรรณสูต ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำาที่
กรงุเทพฯ แต่ยงัไม่เรยีบร้อย เมือ่ไปถ่ายทำาทีเ่ชยีงใหม่ “เขาขาดตวันกัแสดงเขา
เลยชวนมาเล่นแทนคุณเยาวนารถ ปัญญาโชติ ไปถ่ายทำาอยู่ประมาณเดือน 
กว่า ๆ   ถ่ายทำาทีด่อยสเุทพ ทีเ่ชยีงดาว แสดงร่วมกบัคณุชนะ ศรอีบุล คณุอมรา 
อัศวนนท์ แต่การถ่ายทำาก็ยังไม่สมบูรณ์ เลยไม่มีการออกฉาย” 

หลังจบการพูดคุยกันในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นกันเองแล้ว ทาง 
หอภาพยนตร์ก็ยังได้เชิญวงกาญจนะผลิน ควบคุมวงโดย จิรวุฒิ กาญจนะผลิน 
ทายาท สมาน กาญจนะผลิน ครูเพลงผู้ร่วมประพันธ์เพลงใน “สวรรค์มืด” มา
บรรเลงบทเพลงประกอบภาพยนตร์ สวรรค์มืด และมีคุณสุเทพให้เกียรติเป็น
นักร้อง โดยคุณสืบเนื่องได้ร่วมร้องเพลงเอกของเรื่อง จนจริงไม่จนรัก ซึ่งสร้าง
ความสุขให้แก่ผู้มาร่วมงานในวันนั้นจริง ๆ  
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หอภาพยนตร์ต้อนรับกิจกรรมรถโรงหนังกับศักราชใหม่ของปี ๖๑ 
ด้วยการเดนิทางไปมอบความสขุและความรูเ้ป็นของขวญัวนัเดก็ทีก่ระทรวง
วัฒนธรรม ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ และได้เดินทางต่อไปยังภารกิจหลัก
ตามโปรแกรมประจำาปีทีภ่าคเหนอื ในครัง้นีเ้ราเดนิทางไปจดัฉายภาพยนตร์
เพื่อการเรียนรู้สำาหรับน้อง ๆ นักเรียน และโรงหนังชุมชนในรอบเย็นแก่
ประชาชนชาวภาคเหนือในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครู นักเรียน และ  
ประชาชนเป็นอย่างยิ่งเช่นเคย 

นอกจากภารกจิหลกัของรถโรงหนงัทีจ่ะไปมอบประสบการณ์ในการ
รับชมภาพยนตร์ในท้องถิน่ทีห่่างไกลแล้ว ในปี ๒๕๖๑ นี ้ทางหอภาพยนตร์
ได้มีโครงการสำาคัญที่จะขยับขยายภารกิจการบริการไปสู่ประชาชน ด้วย
การจัดตั้งภาพยนตร์สถาน (Cinematheque) ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับภาพยนตร์ขึ้นในภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ใน
ฐานะเป็นสื่อการศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง โดยได้ริเริ่ม
โครงการดังกล่าวนี้ขึ้น ด้วยการนำารถโรงหนังเฉลิมทัศน์ไปจอด ณ หอ 
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม และปรับเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์สถานเชียงใหม่  
(ฉบบัทดลอง) นำาร่องให้บรกิารประชาชนชาวเชยีงใหม่เป็นพืน้ทีแ่รก ตัง้แต่ 
วันที่ ๒๙ ม.ค. ถึง ๒๔ ก.พ. ๖๑ โดยจัดกิจกรรมและจัดฉายภาพยนตร์ 
เป็นประจำาทุกวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าและบ่าย ภาพยนตร์สถาน 
เชียงใหม่จัดกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนแก่เด็กนักเรียน ส่วนในรอบเย็น 
(๑๘.๓๐ น.) จะปรบัเปลีย่นเป็นโรงหนงัชมุชนหมนุเวยีนจดัฉายภาพยนตร์
ด ีๆ  ทัง้ไทยและต่างประเทศหลากหลายประเภท ส่วนในวนัเสาร์
และอาทิตย์จัดฉายภาพยนตร์ที่ดูกันได ้

ภารกิจภาพยนตร์สถานเชียงใหม่ (ฉบับทดลอง)

ทั้งครอบครัวจำานวน ๒ รอบ เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. โดยใน 
วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมโครงการมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาว 
เชียงใหม่ร่วมพูดคุย อภิปรายร่วมกันกับคนในท้องถิ่นถึงทิศทางความ 
เป็นไปได้ที่จะมีการจัดตั้งภาพยนตร์สถานข้ึนจริงในจังหวัดเชียงใหม่ และ 
โครงการภาพยนตร์สถาน (ฉบับทดลอง) ในภูมิภาคต่อไปจะเป็นท่ีใด 
สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ www.
fapot.org หรือทางแฟนเพจ facebook ของหอภาพยนตร์ 

ทีมงานรถโรงหนัง 
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จดุฉายภาพยนตร์
กระทรวงวัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองแจง

องค์การบริหารส่วนตำาบลวังทอง

โรงเรียนบ้านป่าแดง

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๒

องค์การบริหารส่วนตำาบลคอรุม

สำานักงานเทศบาลตำาบลหาดเสี้ยว

หอศิลปนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จังหวัด
กรุงเทพฯ

อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

อ.นำ้าปาด จ.อุตรดิตถ์

อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่จัดฉาย
๑๓ มกราคม ๖๑

๑๕ มกราคม ๖๑

๑๗-๑๘ มกราคม ๖๑

๑๙ มกราคม ๖๑

๒๒-๒๓ มกราคม ๖๑

๒๔-๒๕ มกราคม ๖๑

๒๖ มกราคม ๖๑

๒๙ มกราคม ถึง 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๖๑
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ในช่วงวันที่ ๖–๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะเป็น
เจ้าภาพในการจัดงานการจัดประชุมสามัญประจำาปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association  
หรือ SEAPAVAA) ครั้งที่ ๒๒ และ งาน Restoration Asia ครั้งที่ ๕  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน 
การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายของนักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ 
จากกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั่วโลก 

ภายในงานจะมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา 
วชิาการด้านการอนรุกัษ์ส่ือโสตทศัน์ ทัง้ในมติกิารบรหิารจดัการและมติด้ิานเทคโนโลย ี การจดัอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์สื่อกระดาษและภาพถ่าย และการใช้โปรแกรม Open Source เพื่อ 
การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ และการทัศนศึกษา 

ผลลัพธ์ของความพยายามอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เหล่านี้ที่เห็นได้ชัดคือ สื่อโสตทัศน์ได้รับการ 
อนุรักษ์ตามมาตรฐานและยังอยู่ต่อไปให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสรับชม และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็น 

ความสำาคญัของการอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ หอภาพยนตร์ฯ จงึจดัโปรแกรมพเิศษ “ภาพยนตร์
บูรณะแห่งเอเชีย” (Asian Restored Cinema)  เพื่อฉายภาพยนตร์ที่ได้รับการ

อนรุกัษ์มาอย่างดจีากหน่วยงานอนรัุกษ์ในเอเชยี ระหว่างวนัที ่๖–๑๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงภาพยนตร์ลิโด รายละเอียดดังนี้

เสาร์ที่ ๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. 
Batch ‘81 (๒๕๒๕)

Batch ‘81 ภาพยนตร์สุดเข้มข้นจากประเทศฟิลิปปินส์ ผลงานการ
กำากับของ Mike de Leon ที่เล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่ม ๗ คน ที่ต้องผ่าน
กระบวนการรับน้องอันแสนทรมานเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่ามีคุณสมบัติ 
พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ “Alpha Kappa Omega” ในมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่ง ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์เร่ืองนี้ได้รับคัดเลือกให้ฉายในเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ในสาย Directors’ Fortnight ในปี ๒๕๒๕

ในการบรูณะภาพยนตร์เรือ่งนี ้เป็นผลงานของ Asian Film Archive 
ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้ทำาการบูรณะจากฟิล์ม ๓๕ มม. ที่ได้รับการเก็บ
อนุรักษ์ไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ และผู้กำากับ Mike de Leon 
และผู้กำากับภาพ Rody Lacap เป็นผู้ควบคุมการทำาสี

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
Gate of Hell  (๒๔๙๖)

ภาพยนตร์ญ่ีปุ่นเร่ืองก้องโลก ผลงานที่ของผู้กำากับ Teinosuke 
Kinugasa ที่บอกเล่าเร่ืองราวความรักและความเสียสละของนางสนม
เพื่อปกป้องชีวิตของคนที่ตนรักและศักด์ิศรีของตัวเอง Gate of Hell 
เป็นภาพยนตร์สเีรือ่งแรกของญีปุ่น่ทีอ่อกฉายนอกประเทศ ด้วยเรือ่งราว
และสสีนัทีส่วยสดงดงามเป็นทีก่ล่าวขวญัเป็นอย่างมาก หนงัได้รบัรางวัล
ชนะเลิศจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ และยังได้รับรางวัลออสการ์
ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศที่ออกฉายในสหรัฐอเมริกาและรางวัล
ออกแบบเสื้อผ้าสำาหรับภาพยนตร์สียอดเยี่ยมอีกด้วย

ภาพยนตร์สีเรื่องนี้ยังถ่ายทำา
ด้วยการบันทึกสีแบบแยกสีในฟิล์ม 
๓ ฉบบั (Three-strip Technicolor) 
ซึ่งเป็นวิวัฒนาการก่อนที่จะมีการ
ผลิตฟิล ์มท่ีสามารถบันทึกสีไว้ใน 
ฉบับเดียว ทีมงานบูรณะหนังเรื่องน้ี
ใช้ฟิล์มสีต้นฉบับ ๓ สี เป็นวัตถุดิบใน
การบูรณะ และบูรณะหนงัเรือ่งน้ีออก
มาในรูปแบบความคมชัด 4K 
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ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของงานประชุมสามัญประจำาปีของ
สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้ท่ี 
http://seapavaaconference.com และ งาน Restoration Asia ได้ที่ 
https://restorationasia.org

อาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. 
ทรชนคนสวย (๒๕๑๐)

ภาพยนตร์บู๊แอ็กช่ันไทย ผลงานการกำากับของ หม่อมอุบล ยุคล ณ 
อยุธยา สร้างโดย บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จำากัด ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอนสุรมงคลการ เล่าเรือ่งราวของอดตีนายตำารวจหนุม่ทีต่ดัสนิใจ
ออกตามล่าแก๊งค้ายาเสพติดเพียงลำาพัง จนทำาให้เขาได้พบกับ หลิน ลูกสาว
อดตีหวัหน้าแก๊งคนก่อน ผูเ้ข้ามาช่วยทลายแก๊ง เพือ่ล้างแค้นคนทีส่งัหารพ่อ
ของเธอแล้วขึ้นครองอำานาจแทน ในขณะเดียวกันยังมีนักสืบไทยจากหน่วย
ต้านยาเสพติด เข้ามาพัวพันกับการตามล่าล้างแค้นภายในแก๊งครั้งนี้ด้วย

หอภาพยนตร์นำาฟิล์ม ๓๕ มม. ทีเ่กบ็อนรัุกษ์ไว้อย่างด ีมาทำาการแปลง 
สัญญาณเป็นดิจิทัล และทำาการแก้สี เพ่ือให้สีของหนังเรื่องนี้เหมือนกับ
ต้นฉบับตอนออกฉายมากที่สุด

อังคารที่ ๑๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. 
Barbed Wire Fence (๒๕๐๔)

ภาพยนตร์อินโดนีเซีย ผลงานของ Asrul Sani ที่เล่าเร่ืองในสมัย
สงครามประกาศอิสรภาพอินโดนีเซียจากเนเธอร์แลนด์ เมื่อเชลยชาว
อินโดนีเซียพยายามช่วยเหลือเพ่ือนเชลยให้พ้นออกจากคุกด้วยการตีสนิท
ทหารชาวดัตช์ แต่ด้วยความผิดพลาดทำาให้เชลยคนหน่ึงเสียชีวิต และนั่น
ทำาให้เขากลายเป็นท่ีระแวงของเชลยคนอื่น ๆ ว่าเขาอาจจะเป็นสายลับให้
ทหารดัตช์ 

การบูรณะภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ฟิล์มฉบับเก่าที่หลงเหลืออยู ่เพียง 
ฉบับเดียว โดยท่ีไม่มีไตเต้ิลเปิดและปิดเรื่อง ซ่ึงฟิล์มฉบับนี้สภาพเสื่อมและ
แย่จากการจัดฉาย 

พุธที่ ๑๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. 
Insiang (๒๕๑๙)

ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ ผลงานการกำากับของ Lino Brocka ที่เป็น
ภาพยนตร์เรื่องแรกของฟิลิปปินส์ที่ได้รับคัดเลือกให้ฉายในเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ โดยฉายในสาย Directors’ Fortnight หนังเล่า 
เรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกข่มขืนโดยสามีใหม่ของแม่ตัวเอง หนำาซำ้าเธอ
ยงัถกูแฟนหนุม่ทิง้ไปหลงัจากทีย่อมนอนกบัเขา ความแค้นทีค่ัง่ค้างในใจ
ของเธอ ทำาให้เธอพยายามหาทางแก้แค้นทุกคนที่ทำาให้เธอต้องตกอยู ่
ในสภาพนี้

การบูรณะภาพยนตร์เรื่องนี้  Film Development Council of 
the Philippines ได้รับทุนสนับสนุนการบูรณะจาก World Cinema 
Project ของผู้กำากับ มาร์ติน สกอร์เซซี และฉบับที่บูรณะยังได้คัดเลือก
ให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในสาย Cannes Classics 
อีกด้วย

จันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. 
Archival Gems Screening

โปรแกรมพิเศษ ซึ่งเป็นธรรมเนียมประจำาของการประชุมของ
สมาคมอนุรักษ์ส่ือโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ที่
จะให้ผูเ้ข้าร่วมการประชมุได้นำาเสนอสือ่โสตทศัน์ทีห่น่วยงานแต่ละทีเ่กบ็
อนุรักษ์ไว้ ถึงแม้โปรแกรมนี้จะรวบรวมสื่อโสตทัศน์สั้น ๆ แต่ก็เป็นการ
แนะนำาให้ผูช้มได้รูจ้กัหน่วยงานอนรุกัษ์สือ่โสตทัศน์ทีเ่ข้าร่วมการประชมุ
ในครั้งนี้

โปรแกรมภาพยนตร์บูรณะแห่งเอเชียนี้ จะเปิดให้เข้าชมได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการสำารองท่ีน่ังได้ท่ี 
เวบ็ไซต์ www.fapot.org หรอื หอภาพยนตร์.com หรอื https://www. 
facebook.com/ThaiFilmArchivePage ต้ังแต่กลางเดือนมีนาคม 
ศกนี้ เป็นต้นไป 
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ในบรรดาหนังเพลงคลาสสิกของฮอลลีวูด Singin’ in the Rain 
ภาพยนตร์ปี ค.ศ. ๑๙๕๒ ของบริษัท Metro-Goldwyn-Mayer มักจะ
ได้รับการยกย่องอยู่เสมอว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบและถึงพร้อมที่สุด
เรื่องหนึ่งตามแบบฉบับของหนังประเภทนี้ 

บุคคลผู้มีส่วนสำาคัญที่ทำาให้ Singin’ in the Rain ประสบความ
สำาเร็จและครองใจผู้ชมไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลาย คือ อาร์เธอร์ ฟรีด ผู้มี
บทบาทอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาหนังเพลงของฮอลลีวูด เขาไต่เต้าขึ้นมา
จากนักแต่งเพลงให้แก่ MGM ในช่วงปลายทศวรรษ ๑๙๒๐ จนได้กลาย
เป็นผู้อำานวยการสร้าง ที่ได้ชื่อว่าเป็นกำาลังสำาคัญที่สุดของสตูดิโอ ในยุค
รุ่งเรืองท่ีสุดของวงการหนังเพลง ระหว่างทศวรรษท่ี ๑๙๔๐-๑๙๕๐ 
จุดเด่นสำาคัญของฟรีดนอกเหนือไปจากการแต่งเพลงคือ สายตาอัน
แหลมคมในการคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ มีดารา
ชื่อดังของฮอลลีวูดมากมายที่เกิดขึ้นจากการปลุกปั้นของเขา รวมไปถึง 
ยีน เคลลี่, โดนัลด์ โอ’คอนเนอร์ และ เด็บบี้ เรย์โนลด์ส สามนักแสดงนำา
จาก Singin’ in the Rain

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ อาร์เธอร์ ฟรีด พบว่าเพลงต่าง ๆ ที่แต่งขึ้น
ประกอบหนังของ MGM ต้ังแต่ช่วงแรกที่เขาเข้ามาทำางานเป็นนักแต่ง
เพลงกำาลังจะหมดลิขสิทธิ์ เขาจึงอยากนำามาใช้ในหนังอีกสักครั้ง และได้

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

มอบหมายให้ทีมเขียนบทคือ เบ็ตตี้ คอมเดน และ อดอล์ฟ กรีน เขียน
บทหนงัจากเพลงทีเ่ขาเลอืกมาทัง้หมด ๑๒ เพลง ปัญหาสำาคญัอย่างหนึง่
คือ บรรดาเพลงเก่าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แต่งขึ้นมากว่า ๒๐ ปีแล้ว จะทำา
อย่างไรให้สามารถเข้ามาอยู่ในหนังได้โดยไม่ดูล้าสมัย พวกเขาจึง 
แก้ปัญหาโดยการกำาหนดให้เรื่องเกิดขึ้นในยุคเดียวกับท่ีเพลงถูกแต่งขึ้น  
ปี ค.ศ. ๑๙๒๗ ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำาคัญของฮอลลีวูด เมื่อหนัง
เสียงในฟิล์มเรื่องแรก The Jazz Singer ได้ถือกำาเนิดขึ้น นำาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ทั่วโลก

Singin’ in the Rain จึงไม่ได้เป็นเพียงหนังเพลงที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง 
หากแต่ยังเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงสำาคัญของวงการภาพยนตร ์
ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคหนังเงียบสู่หนังเสียงได้อย่างมีสีสัน ภาพยนตร์
เล่าเรื่องราวของ แคธี่ (เด็บบี้ เรย์โนลด์ส) สาวน้อยผู้ได้รับเลือกให้มาเป็น
ผู้พากย์เสียงแทน ลีน่า ลามอนท์ (จีน เฮเก้น) ราชินีจอเงินยุคหนังเงียบ
ที่กำาลังประสบปัญหากับการเริ่มต้นแสดงหนังเสียง เนื่องจากเสียงของ
เธอฟังดูน่าขันขัดกับภาพลักษณ์ ในขณะเดียวกัน ลีน่าก็ได้ใช้อิทธิพล 
ขัดขวางไม่ให้แคธี่ได้เป็นนักแสดงจริง ๆ อย่างที่เธอใฝ่ฝัน จนดาราหนุ่ม
ชือ่ดัง ดอน ลอ็ควู้ด (ยนี เคลลี)่ และ คอสโม (โดนลัด์ โอ’คอนเนอร์) เพือ่น
คู่หูของเขาต้องเข้ามาช่วยเหลือและเปิดเผยความจริงต่อสาธารณชน

Singin’ in the Rain มีฉากเพลงและฉากระบำาที่ได้รับการจดจำา
มากมาย เช่น เพลงหวาน ๆ อย่าง Would You ฉากเต้นโลดโผนอัน 

ลือลั่นของ โดนัลด์ โอ’คอนเนอร์ ในเพลง Make ‘Em Laugh หรือ
ฉากยิ่งใหญ่ตระการตาของเพลง Broadway Ballet แต่ท่ี 

โดดเด่นและประทับอยู่ในใจผู้ชมที่สุด คือ ฉากเพลง Singin’ 
in the Rain ที่ ยีน เคลลี่ ผู้รับบทบาทเป็นทั้งนักแสดงนำา 
ผู้กำากับร่วม และผู้ออกแบบท่าเต้น ได้โชว์ลีลาสะกดผู้ชม
ด้วยการเต้นและร้องเพลงแบบเด่ียว ๆ ท่ามกลางสายฝน
อย่างเพลิดเพลินใจ โดยที่ไม่ต้องพึ่งองค์ประกอบตื่นตา 

ตื่นใจใด ๆ เพื่อดึงดูดผู้ชม ฉากอมตะนี้ไม่เพียงแต่จะกลาย
เป็นสญัลกัษณ์ของเรือ่ง หากแต่ยงัเป็นภาพจำาสำาคญัภาพหนึง่

ของยุคทองแห่งหนังเพลงฮอลลีวูด

(1952)
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Snow White and the Seven Dwarfs หรือ สโนไวท์กับ
คนแคระทั้งเจ็ด เป็นเทพนิยายที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ว่า
เด็กหรือผู้ใหญ่ ก็ต้องล้วนแล้วแต่คุ้นเคยกับ
เรื่องราวของเจ้าหญิงสโนไวท์ผู ้งดงาม
และมีจิตใจอ่อนโยน ซึ่งต้องหลบหนี
ราชินีท่ีเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายเข้าไปใน
ป่าลึกและได้รับการช่วยเหลือโดย
บรรดาคนแคระทั้งเจ็ด เพียงเพราะ
กระจกวิเศษของราชินียกย่องให้เธอ
เป็นหญิงที่งามเลิศกว่าใครในปฐพี 

แม้เรือ่งราวของสโนไวท์ จะเป็นผลงานการ
ประพันธ์ในช่วงต้นคริสต์วรรษที่ ๑๙ ของพี่น้องตระกูลกริมม์ 
นกัเล่านทิานชาวเยอรมนั ทีน่ำานทิานพืน้บ้านเก่าแก่ของยโุรปมาดดัแปลง
ใหม่ แต่ผูท้ีท่ำาให้สโนไวท์และผองเพือ่นคนแคระเหล่านีก้ลายเป็นตำานาน
สากลมาจนปัจจุบันนั้นคือ วอลต์ ดิสนีย์ นักสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 

หลังจากประสบความสำาเร็จกับการสร้างการ์ตูนสั้น ๆ โดยเฉพาะ
การ์ตูนชุด มิกกี้ เมาส์ ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๒๐ ปี ค.ศ. ๑๙๓๔ วอลต์ 
ดิสนีย์ ได้ประกาศจะนำาบทประพันธ์ของพ่ีน้องตระกูลกริมม์เรื่องนี้มา 
สร้างเป็นผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดยาวเรื่องแรกของบริษัท ซึ่ง 
เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากในยุคนั้น

แม้จะต้องเผชิญกับเสียงทักท้วงจากผู้คนรอบข้าง แต่วอลต์ ดิสนีย์ 
ก็ยังคงยืนกรานท่ีจะสานฝันของตนให้สำาเร็จ เขาได้วางแผนเตรียมงาน
อย่างพถิพีถินัในทกุ ๆ  ส่วน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวละคร สทีีใ่ช้ การ
ทำาภาพเคลื่อนไหว การกำากับ รวมไปถึงดนตรี ตลอดระยะเวลาเกือบสี่ปี
ในการสร้าง เขาต้องใช้ผู้ร่วมงานรวมแล้วหลายร้อยคน และยอมเป็นหนี้
ธนาคารเมือ่งบสร้างบานปลาย การถอืกำาเนดิขึน้ของเจ้าหญงิคนแรกแห่ง
ดิสนีย์นี้ จึงถือเป็นการเดิมพันครั้งสำาคัญของบริษัทอย่างแท้จริง

ประสบการณ์ทีส่ัง่สมมาทำาให้ดสินย์ีรูว่้า คาแรกเตอร์ทีโ่ดดเด่นเป็น
ที่ชื่นชอบของผู้ชมนั้นไม่ใช่พระเอกนางเอก หากแต่เป็นบรรดาตัวละคร
รองท่ีคอยสร้างสีสันให้แก่เรือ่ง การกำาหนดชือ่และบคุลกิให้เป็นเอกลกัษณ์
แก่บรรดาคนแคระท้ังเจ็ดจึงกลายเป็นเร่ืองจำาเป็น ซึ่งส่งผลให้พวกเขา
เป็นเสน่ห์ของเรื่องยิ่งกว่าตัวสโนไวท์ นอกจากน้ี Snow White and 

the Seven Dwarfs ยังถือเป็นภาพยนตร์
การ์ตูนเพลงเรื่องแรกของดิสนีย์อีกด้วย ซึ่งเพลง

ประกอบแต่ละเพลงนั้นมีส่วนในการเล่าเรื่องและมี
ลีลาสอดคล้องกับการดำาเนินเรื่อง อันเป็นการช่วยส่งเสริม

ให้ภาพยนตร์นั้นเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์
Snow White and the Seven Dwarfs ออกฉายรอบปฐมทัศน์ 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๓๗ ที่โรงภาพยนตร์คาร์เธ่ย์ เซอร์เคิล 
ในลอสแองเจลิส คำาชื่นชมอย่างล้นหลามในวันนั้น ส่งผลให้เมื่อออกฉาย
ทั่วสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๓๘ Snow White and 
the Seven Dwarfs ได้กลายเป็นผลงานทำารายได้มากที่สุดเป็น
ประวัติการณ์ในยุคนั้น และทำาให้ วอลต์ ดิสนีย์ ขึ้นชื่อว่าเป็นคนทำาหนัง
ที่ยิ่งใหญ่ ผู้ปฏิวัติวงการภาพยนตร์แอนิเมชันให้มีศักด์ิศรีเทียบเท่า
ภาพยนตร์ทีใ่ช้คนแสดง นบัจากนัน้ บรษิทัของเขาได้เตบิโตเป็นสญัลกัษณ์
แห่งโลกการ์ตนูและเทพนยิายทีค่รองใจคนทัว่โลก รวมทัง้ความเป็นทีร่กั
ของเจ้าหญิงสโนไวท์ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดเจ้าหญิงดิสนีย์ขวัญใจเด็ก ๆ  
ตามมาอีกมากมายในปัจจุบัน

 ปี ค.ศ. ๑๙๓๙ วอลต์ ดิสนีย์ ได้รับมอบรางวัลออสการ์เกียรติยศ 
ซ่ึงมีรูปรางวัลเป็นตุ๊กตาออสการ์ตัวใหญ่เคียงข้างกับตุ๊กตาออสการ ์
ตัวเล็ก ๆ อีกเจ็ดตัว โดยมีคำาจารึกอันแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ปรากฏการณ์ของการ์ตูนเรื่องนี้ว่า 

“แด่สโนไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด, ก้ำวใหม่ที่ส�ำคัญของวงกำร
ภำพยนตร์ที่ชนะใจผู้คนนับล้ำน และเป็นกำรบุกเบิกพื้นที่แห่งควำม
บันเทิงครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ภำพยนตร์กำร์ตูน”

(1937)

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ทึ่ง! หนังโลก 
Singin’ in the Rain
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดจำาหน่ายบัตรวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

Snow White and the Seven Dwarfs 
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
เปิดจำาหน่ายบัตรวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 
บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง 



๑๔

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 เมื่อปี ๒๕๕๗ ในวาระครบรอบ ๓๐ ปี หอภาพยนตร์ได้
จัดพิมพ์หนังสือภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ข้ึนเป็นฉบับ
ปฐมฤกษ์ บางท่านอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้าง สำาหรับท่านที่ยังไม่
คุ้นเคย หนังสือภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ เป็นหนังสือบัญชีรายชื่อ
ภาพยนตร์ไทย เรียงลำาดับตามวันเดือนปีที่นำาออกฉายคร้ังแรกใน 
โรงภาพยนตร์ โดยมรีายละเอยีดของภาพยนตร์แต่ละเรือ่ง ประกอบ 
ไปด้วย รายช่ือบุคลากรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการสร้างภาพยนตร์ ตัง้แต่
ผู้สร้าง ทีมงาน ผู้แสดง ข้อมูลทางกายภาพของภาพยนตร์ ตลอดจน

เนื้อหาของภาพยนตร์  และเนื่องจากภาพยนตร์ที่มีการจัดสร้างขึ้นมาน้ันมี 
หลากหลายประเภท ไม่เพียงแต่ภาพยนตร์ชนิดเดินเรื่องซึ่งเป็นที่นิยมกัน ยังมี
ภาพยนตร์ประเภทอืน่ อาท ิภาพยนตร์สารคด ีภาพยนตร์ข่าว การทำาภาพยนตรา- 
นุกรมแห่งชาติเองจึงไม่จำากัดเพียงการทำาภาพยนตรานุกรมแห่งชาติภาพยนตร์
ชนดิเดนิเรือ่ง  ภาพยนตร์ประเภทอืน่กส็ามารถทำาได้ด้วยเช่นกนั และอาจจะรวม
ถึงภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาฉายในประเทศไทยก็สามารถจัดทำาเป็น 
ภาพยนตรานกุรมแห่งชาตไิด้  ทัง้นี ้การทำาแยกประเภทกเ็พือ่สะดวกสำาหรบัการ
ศึกษาค้นคว้า  ในส่วนของหนังสือภาพยนตรานุกรมฉบับแรกที่หอภาพยนตร์ได้
จดัพมิพ์ข้ึน ได้ทำาเป็นภาพยนตรานกุรมแห่งชาตภิาพยนตร์ชนดิเดินเรือ่งขึน้ก่อน 
และในอนาคตจะมภีาพยนตรานกุรมแห่งชาตภิาพยนตร์ประเภทอืน่ตามออกมา

 ในปี ๒๕๖๑ นี้ หอภาพยนตร์ก็ได้จัดพิมพ์หนังสือภาพยนตรานุกรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๙ สำาเร็จเสร็จสิ้น เป็นเล่มต่อจากฉบับ 
ที่ ๑ ซึ่งจบด้วยภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๙๙  ฉบับที่ ๒ 
นี้จึงเริ่มต้นด้วยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เรียงลำาดับ 
ไปจนถึงภาพยนตร์เร่ืองสุดท้ายท่ีออกฉายในโรงภาพยนตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ 
เป็นอันจบทศวรรษ  ช่วงทศวรรษนี้ เป็นทศวรรษสำาคัญในประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทย เป็นยุคที่เรียกกันอย่างคุ้นปากว่า ยุคหนัง ๑๖ เพราะความ
นยิมใช้ฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. สร้างภาพยนตร์กำาลงัรุง่เรอืงอย่างสดุขดี 
ดังจะเห็นได้ว่าในบรรดาภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๙ เป็นภาพยนตร์ที่สร้างด้วยระบบฟิล์ม ๓๕ มม. เพียงแค่ 
๒๑ ชื่อเรื่องเท่านั้น ที่เหลือเป็นภาพยนตร์ที่สร้างด้วยฟิล์ม ๑๖ มม.  มีบริษัท
สร้างภาพยนตร์หน้าใหม่ผุดขึ้นอย่างมากมาย มีภาพยนตร์ท่ีออกฉายใน 
โรงภาพยนตร์ จำานวนทั้งหมด ๕๐๑ ชื่อเรื่อง เป็นภาพยนตร์ท่ีสร้างขึ้น 
ใหม่ในช่วงทศวรรษนี้ รวมทั้งภาพยนตร์ที่เคยฉายในทศวรรษท่ีแล้วและ 
ได้รับความนิยมมากจึงนำากลับเข้าโรงฉายใหม่อีกประปราย จำาแนกตามปี
ได้ดังนี้

โดม สุขวงศ์ และ ทิพย์วัลย์ ประยูรสุข 



๑๕

 เชน่เดยีวกับหนังสือฉบับที่ ๑ การเก็บข้อมูลภาพยนตรน์ั้นจำาเปน็ต้อง
อาศัยแหล่งข้อมูลทางเอกสารประกอบ เพราะฟิล์มภาพยนตร์ที่เหลืออยู่จนถึง
ปัจจุบันมีจำานวนไม่มากนัก โดยในฉบับที่ ๒ นี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนเรื่องย่อ
ของภาพยนตร์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น หากภาพยนตร์เรื่องใดไม่มีฟิล์มภาพยนตร์ ก็จะ
ใช้แหล่งข้อมลูทีม่คีวามสมบรูณ์ใกล้เคยีงกับภาพยนตร์มากทีสุ่ด นัน่คอื บทพากย์ 
หรอืหากไม่มท้ัีงฟิล์มภาพยนตร์และบทพากย์ จงึใช้สูจบิตัรภาพยนตร์ และเรือ่งย่อ 
ที่ใช้โฆษณาในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์รายวันเป็นลำาดับต่อมา และจะใช้วิธี 
คัดลอกตามต้นฉบับ ไม่ใช้วิธีย่อความ เพื่อสะดวกสำาหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า
มากยิ่งขึ้น  ส่วนภาพยนตร์เรื่องใดที่ไม่พบเรื่องย่อจากแหล่งใดเลย ก็จะคัดลอก
คำาโฆษณาจากใบปิดหรือแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวัน  นอกจากนี้ ในฉบับที่ 
๒ ยงัได้เพิม่ส่วนเครือ่งมอืช่วยค้นภาพยนตร์ ประกอบด้วย ประเภทของภาพยนตร์
และคำาค้น เพ่ือความสะดวกในการค้นคว้า ประเภทภาพยนตร์นั้นจำาแนกตาม
เนื้อเร่ืองของภาพยนตร์โดยคร่าวจากการประมวลเรื่องย่อภาพยนตร์ที่ออกฉาย
ในทศวรรษนี้ทั้งหมด จำานวน ๑๑ ประเภท ซึ่งการจำาแนกประเภทภาพยนตร์ก็
ทำาให้เห็นภาพรวมของเนื้อเรื่องภาพยนตร์ในทศวรรษนี้ ได้แก่

รัก  จำานวน ๑๘๓ ชื่อเรื่อง
ชีวิต ต่อสู้  จำานวน ๑๐๖ ชื่อเรื่อง
อาชญากรรม  จำานวน ๘๙ ชื่อเรื่อง
ชีวิต  จำานวน ๓๒ ชื่อเรื่อง
ผี  จำานวน ๒๓ ชื่อเรื่อง
สงคราม  จำานวน ๑๕ ชื่อเรื่อง
ตลก  จำานวน ๑๔ ชื่อเรื่อง
วรรณคดี  จำานวน ๑๓ ชื่อเรื่อง
ประวัติศาสตร์  จำานวน ๒ ชื่อเรื่อง
จินตนิยาย และวิทยาศาสตร์ ประเภทละ ๑ ชื่อเรื่อง

 ในส่วนของรายชื่อทีมงานและนักแสดง ยังคงทำาลักษณะ
เดียวกับฉบับที่ ๑ คือจะประมวลตำาแหน่งทีมงานที่ปรากฏบ่อยใน
การสร้างภาพยนตร์ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๙ หากตำาแหน่งใด 
ไม่พบข้อมูลก็จะเว้นที่ว่างไว้ เพื่อในอนาคต มีผู้ค้นพบข้อมูลจะได ้
เติมเต็มที่ว่างเหล่านั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 ประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทยเองกเ็ช่นเดยีวกนั 
ยังมีพื้นท่ีว่างมากมายรอให้คนมาศึกษาค้นคว้า หอภาพยนตร์หวัง 
เป็นอย่างยิง่ว่า หนงัสอืภาพยนตรานกุรมแห่งชาตนิีจ้ะเป็นประโยชน์ 
แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย 
ไม่มากก็น้อย

พ.ศ. ๒๕๐๐

พ.ศ. ๒๕๐๑

พ.ศ. ๒๕๐๒

พ.ศ. ๒๕๐๓

พ.ศ. ๒๕๐๔

พ.ศ. ๒๕๐๕

พ.ศ. ๒๕๐๖

พ.ศ. ๒๕๐๗

พ.ศ. ๒๕๐๘

พ.ศ. ๒๕๐๙

๖๓ ชื่อเรื่อง

๕๒ ชื่อเรื่อง

๓๗ ชื่อเรื่อง

๓๙ ชื่อเรื่อง

๓๖ ชื่อเรื่อง

๔๙ ชื่อเรื่อง

๔๕ ชื่อเรื่อง

๔๒ ชื่อเรื่อง

๖๗ ชื่อเรื่อง

๗๑ ชื่อเรื่อง

เชลยศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๒

สาวน้อย พ.ศ. ๒๕๐๑

นกน้อย พ.ศ. ๒๕๐๗

ชายชาตรี พ.ศ. ๒๕๐๗

แม่ พ.ศ. ๒๕๐๒เลือดทาแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๐๒



ฟารม์
โคนมแหง่แรกของประเทศไทย

๑๖

หน่วยกู้หนัง

ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๐ หน่วยกู้หนังได้รับการติดต่อ
จากคณุดวงพร บญุกลู ตำาแหน่งหวัหน้ากองเลขานกุารขององค์การส่งเสรมิ
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ว่าให้ช่วยแปลงสัญญาณ ฟิล์ม
ภาพยนตร์ของ อ.ส.ค. ให้เป็นไฟล์ดิจิทัล ซึ่งทางหน่วยกู้หนังมีความยินดี
เป็นอย่างมาก ท่ีจะร่วมมืออนุรักษ์กรุฟิล์มภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ จึง 
นดัหมายไปรบัมอบฟิล์มภาพยนตร์กนัที ่สำานกังานองค์การส่งเสรมิกจิการ 
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ทีต่ลาด อ.ต.ก. จตจุกัร ในวนัที ่๔ สงิหาคม  
๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.

เมื่อไปถึงที่นัดหมายคุณดวงพร ได้ยกกล่องฟิล์มภาพยนตร์ มาหนึ่ง
กล่องใหญ่ พร้อมกับเล่าท่ีมาที่ไปของฟิล์มภาพยนตร์ชุดน้ี ให้ฟังว่า ฟิล์ม
ภาพยนตร์ชุดนี้ นำามาจาก อ.ส.ค. จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์ทำาขึ้นมา 
เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรไทย 

ตลอดระยะเวลาการเดินทางกลับมาหอภาพยนตร์ หน่วยกู้หนัง
ครุ่นคิดตลอดทางว่า บทความหน่วยกู้หนังส่วนใหญ่แล้ว จะเขียนถึงตัว
บคุคลทีม่อบของบรจิาค แต่ไม่ค่อยเขยีนถงึตวัองค์กรเลย และทีส่ำาคญั เรา
โตมากับการดื่มนม แต่ไม่เคยรู้เรื่องประวัติของนมไทยเลย ทำาให้จดหมาย
ข่าวฉบับนี้ของหน่วยกู้หนัง จึงเขียนถึงเรื่อง ฟิล์มภาพยนตร์สารคดี ของ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หรือชื่อที่คนไทย
เรียกติดปากว่า “นมไทย-เดนมาร์ค”

การตรวจสภาพฟิล์มเบื้องต้น
หน่วยกู้หนังได้ตรวจสภาพฟิล์มเบื้องต้น พบว่าหนังทั้งหมดเป็นฟิล์ม

ภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. จำานวน ๘ ม้วน แบ่งเป็นสารคดีไทย ๕ ม้วน และ
สารคดหีนงัต่างประเทศ ๓ ม้วน เกอืบทัง้หมดยงัอยูใ่นสภาพใช้ได้ ยงัมภีาพ
ปรากฏอยู่ แต่ก็มีบางม้วนที่ภาพลอกเป็นช่วง ๆ และที่สำาคัญยังไม่มีกลิ่น
นำ้าส้มสายชู เม่ือทำาบัญชีเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยกู้หนังจึงได้
ทำาการส่งต่อไปยังงานซ่อมสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์และงานดิจิทัลเพื่อ
แปลงสัญญาณต่อไปตามลำาดับ

เปิดต�านานนมวัวแดงจากเดนมาร์ค
สู่มวกเหล็ก สระบุรี

ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ นับได้ว่า เป็น
ฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทย

เมือ่ครัง้พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช (รชักาลที่ 
๙) พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช- 
ดำาเนินเยือนประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีระหว่าง
กนัอย่างเป็นทางการ หนึง่ในนัน้คอื ประเทศเดนมาร์ก ทัง้สองพระองค์เสดจ็
พระราชดำาเนินถึงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยมี
สมเดจ็พระเจ้าเฟรดเดอรคิที ่๙ พร้อมด้วยพระราชนิอีนิกรดิ และพระบรม
วงศานุวงศ์แห่งเดนมาร์กถวายการต้อนรับการเสด็จพระราชดำาเนินเยือน
ดินแดนแห่งโคนมครั้งนี้ ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย จึงสนพระราช- 
หฤทัยในกิจการฟาร์มโคนมเป็นอย่างยิ่ง ทรงเล็งเห็นว่า อาชีพการเลี้ยง
โคนมจะทำาให้ชาวไทยได้บรโิภคอาหารทีด่มีคีณุค่า เกษตรกรมอีาชพีมัน่คง
เป็นหลักแหล่งไม่ต้องบุกรุกผืนป่า ทำาไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป

ฟิล์มภาพยนตร์สารคดี “โคนม ไทย-เดนมาร์ค”

มานัสศักดิ์ ดอกไม้



เรื่อง การเลีย้งลูกโคนม

เรื่อง ฟารม์โคนม

ฟารม์
โคนมแหง่แรกของประเทศไทย

๑๗

มานัสศักดิ์ ดอกไม้

ฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. / สี / มีบทภาพยนตร์ / ไม่มีเสียง / ความยาว 
๑๔.๑๖ นาที อำานวยการสร้างโดย นายทินกร คมกฤส / วิรัตน์ พรหมเบิด 
สร้างบท ถ่ายและลำาดับภาพ 

เนื้อหา เป็นเรื่อง การฝึกอบรมบุคลากร สาธิตและถ่ายทอดวิชาการ
เลี้ยงโคนมอย่างเป็นระบบ จนสามารถประกอบอาชีพ “เกษตรผู้เลี้ยง
โคนม”

ฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. / ขาวดำา-สี / มีเสียง / ความยาว ๑๒.๑๔ นาที 
ถ่ายทำาโดย ฝ่ายแผนและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ สำานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เนือ้หา เป็นเรือ่ง ภาพเหตุการณ์ประวตัศิาสตร์ พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จ
พระเจ้าเฟรดเดอริคที่ ๙ ทำาพิธีเปิดป้ายฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์คอย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๕  และบรรยายถึงกิจการของ
โคนม ไทย-เดนมาร์ค ในเรื่องการส่งเสริมเลี้ยงวัว และขั้นตอนการผลิตนม
ไทย-เดนมาร์ค

นมจากเต้า เรามีฟาร์ม
พื้นท่ีกว้างขวางริมถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ ๑๔๐-๑๔๑ 

ได้รับการบุกเบิกอย่างเต็มกำาลัง อาคารฟาร์ม ๑๙๖๒ คืออาคารไม้  
๒ ชั้น หลังแรกที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเตรียมรองรับโคฝูงใหญ่ทั้ง 
เจ้าโอเล่ พ่อพันธุ์ที่กำาลังข้ามนำ้าข้ามทะเลพร้อมแม่พันธุ์เรดเดน 
อีก ๓๙ ตัว และแน่นอนว่าแปลงปลูกหญ้ากว้างใหญ่หลากหลาย
พนัธ์ุ ก็ถูกเตรียมการไว้สำาหรบัเป็นอาหารอนัโอชะ การปรบัภูมทิศัน์ 
สร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมการเล้ียงโคนม ดำาเนินงานคืบหน้าไป
อย่างรวดเรว็ ไม่นานนกัเหตกุารณ์สำาคญัในหน้าประวัตศิาสตร์โคนม
ไทยจงึบงัเกดิขึน้ เมือ่สมเดจ็พระเจ้าเฟรดเดอรคิที ่๙ และพระราชนิี
อินกริด เสด็จพระราชดำาเนินเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมีหมายกำาหนดการ เพื่อประกอบ
พิธีเปิดฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค พร้อมกับพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ในวันที่ ๑๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕

พิธีอันเป็นมงคลยิ่งน้ี จัดขึ้นตามกำาหนดต่อเบื้องพระพักตร์ 
พระมหากษัตริย์ทัง้สองพระองค์ ท่ามกลางเหล่าพสกนกิรทีม่าถวาย
การต้อนรับด้วยความปลาบปลื้ม ณ เวลานั้น พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ได้กราบบังคม 
ทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ ๙ ทำาพิธีเปิดป้ายฟาร์มโคนม 
ไทย-เดนมาร์คอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๕ จึง
นับได้ว่าเป็นวันที่มีความสำาคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของการเล้ียง
โคนมใน ประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ รฐับาลไทยได้รบัโอน
กิจการฟาร์มโคนมและศนูย์ฝึกอบรมการเลีย้งโคนม ไทย-เดนมาร์ค 
จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีชื่อว่า 
“องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” มสีำานักงาน 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐ ถนนมิตรภาพ อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
เพื่อดำาเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนา
อุตสาหกรรมนมต่อไป รัฐบาลไทยได้กำาหนดให้วันที่ ๑๗ มกราคม 
ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ

ฟิล์มภาพยนตร์สารคด ีของนมไทย-เดนมาร์ค ชดุนี ้ทำาให้เรา
เหน็ถึงความตัง้ใจจรงิของ อ.ส.ค. ทีจ่ะช่วยเกษตรกรไทย ให้มอีาชพี
เลีย้งดตูวัเองได้อย่างยัง่ยนืและมัน่คง นบัจากปี ๒๕๐๕ ทีน่มววัแดง 
จากเดนมาร์ก ได้เดินทางสู่มวกเหล็ก สระบุรี ได้ผ่านขบวนการ 
เรียนรู้ ลองผิดลองถูก สะสมประสบการณ์จนสามารถผลิตนำ้านม 
ไทย-เดนมาร์ค ได้อยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอด ๕๖ ปี และยังคง 
มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพต่อไป

สุดท้ายนี้หน่วยกู้หนัง ขอขอบคุณองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย ท่ีช่วยร่วมมือกันจนสามารถอนุรักษ์ฟิล์ม
ภาพยนตร์ชุดนี้ ได้สำาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคณุ ดร.ณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สวุรรณ ผูอ้ำานวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่เอ้ือเฟื้อข้อมูล และคุณ 
ดวงพร บุญกูล ผู้ประสานงาน

แหล่งข้อมูลประกอบบทความ The 55th Anniversary of Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand (DPO). ๑ เมษายน ๒๕๖๐,๑๕,๑๙,๓๕,๔๑,๔๕,๔๗



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

ชวนาท อินทวงศ์

หนังที่ ‘อยู่’ กับ
สยมภู มุกดีพร้อม
มาจนวันนี้

หลังผลประกาศรายชื่อผู ้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาถ่ายภาพ 
ยอดเยีย่มออกมาไม่นาน ผูเ้ขยีนกไ็ด้มโีอกาสพดูคยุกบั สยมภ ูมกุดพีร้อม  
ช่างภาพที่ส่ือไทยเทศหลายสำานักยกให้เขาคือตัวเต็งเข้าชิงในรางวัล 
ดังกล่าว จากหนังชิงออสการ์เรื่อง Call Me by Your Name 

ซึ่งชื่อของเขาไม่ติด ๑ ใน ๕ ...
ผูเ้ขยีนไม่ได้ถามว่าเขารูส้กึอย่างไรกบัผลทีอ่อกมา แต่กพ็อจบัความ

รู้สึกได้ว่า เขาไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับมัน ยินดีท่ีมีคนชื่นชมแล้วก็ทำางาน
ต่อไปเท่านั้นเอง

สยมภู มุกดีพร้อม หรือ พี่สอง ในวงการหนังไทยคือช่างภาพหนัง 
ที่ทุกคนรู้จักกันโดยทั่วไปว่าเขาคือช่างภาพคู่บุญของอภิชาติพงศ์ วีระ- 
เศรษฐกุล ผู้กำากับปาล์มทองคำาหนึ่งเดียวของไทย ที่โกอินเตอร์ด้วยการ 
ไปถ่ายภาพให้กับหนังต่างชาตินำ้าดีอยู่หลายเรื่องในช่วง ๖-๗ ปีที่ผ่านมา  
จนเป็นที่รู้จักในวงการหนังระดับโลก

แต่จากการพดูคยุกัน ทำาให้ผูเ้ขยีนรูจ้กัสยมภมูากข้ึนไปกว่าย่อหน้า
ที่แล้วว่า 

เขาเริม่ชอบการถ่ายภาพตอนเรยีนมธัยมเพราะกล้องภาพนิง่ Canon 
F-1 ทีไ่ด้มาจากอา หากให้นยิามแนวภาพทีเ่ขาชอบถ่ายในตอนนัน้ สยมภู
บอกว่าเขาชอบถ่ายภาพสารคดี

เขาคือช่างภาพที่หลงใหลการถ่ายภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม 
ถ่ายภาพด้วยความไม่เชื่อในเรื่องสไตล์ ไม่มี reference ทุกอย่าง

เกิดขึ้นจากความรู้สึก บนความรู้เชิงทฤษฎีและเทคนิคที่แตกฉาน 
รับงานได้ทั้งหนังอาร์ต หนังตลาด ถ้ารู้สึกพอใจกับบทและผู้กำากับ 
‘ภาพยนตร์’ สำาหรับเขา เนื้อหามาก่อนสไตล์และเทคนิค 
เป็นช่างภาพที่มองหนังแบบองค์รวม รำ่ารวยด้วยภูมิรู้และรสนิยม

ทางศิลปะ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทำาให้เขาแตกต่าง 
นอกเหนือไปจากน้ัน สยมภูคือคนท่ีไม่เช่ือในทุนนิยม แต่เช่ือใน

ธรรมชาตแิละแก่นสารของพระพทุธศาสนา ปรชัญาทีเ่ขานำามาปรบัใช้กบั
งานและชีวิต 

“ปรัชญาพุทธะสำาหรับเรามันเป็นธรรมชาติที่เป็นความจริง ที่เป็น 
fact (ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์) ลองคิดดูให้ดีว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูด

มันเป็น fact แค่ไหน จริง ๆ คนเรามีแค่ ๔ หน้าอย่างเดียว (พรหมวิหาร 
๔) มันไม่ต้องมีกฎหมายอื่นแล้วนะ การอยู่อย่างสมถะ การไม่ต้องการ
อะไรมากมายจะช่วยให้โลกนีส้งบขึน้เยอะไหมล่ะ ทกุคนสมถะ คนจำานวน
มากมันไม่บริโภคเยอะ บริโภคน้อย ๆ พอดี ๆ โลกมันก็น่าอยู่ขึ้นเยอะ
แหละ” สยมภูกล่าว

มาทีเ่รือ่งของบทความห้องสมดุฉบับนี ้หากถามถึงหนงัไทยทีช่่างภาพ
อย่างสยมภูชื่นชอบและรู้สึกว่ามันมีอิทธิพลกับเขา 

ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นหนังที่ ‘น่าดู’ 
สยมภูบอกว่ามีหนังไม่กี่เรื่องที่ยังอยู่ในความทรงจำา หนึ่งในนั้นคือ 

น้องเมีย ปี ๒๕๓๓ หนังที่ภาพของมันยังคงชัดเจนอยู่กับเขา
“มันเป็นหนังที่เราดูแล้วแรก ๆ เราก็ไม่ได้อะไร แต่มันอยู่กับเรา 

มานาน นึกออกไหมฮะ มันนึกถึงเรื่อย ๆ บรรยากาศของมันและก็ภาพ
ชีวิตของคนเรือ คือเผอิญว่าบ้านพี่อยู่ที่ปทุมธานีด้วยไงฮะ แล้วมันก็ใกล้
แม่นำ้าก็เห็น แล้วมองไปทุกครั้งที่เห็นเรือพวกนี้เราก็จะนึกถึงหนังเรื่อง 
น้องเมียตลอด”

น้องเมีย เป็นหนังที่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หรือท่านมุ้ยนำา 
หนังในพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ  
พระบิดาของท่าน ที่สร้างในปี ๒๕๒๑ กลับมาทำาใหม่ ในสไตล์ของ ‘หนัง
ท่านมุ้ย’ สมัยนั้น คือ เป็นหนังสะท้อนสังคมที่ได้รับอิทธิพลมาจากหนัง 
Neo-Realism (สัจนิยมใหม่) ขับเคลื่อนด้วยตัวละครซึ่งเป็นคนตัวเล็ก ๆ  
ในสังคม ผ่านการนำาเสนอที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา ไม่พยายามที่จะชี้นำา
หรือวิพากษ์ แต่ปล่อยให้คนดูได้ไตร่ตรองต่อสิ่งที่ปรากฏ

เนื้อเรื่องว่าด้วย แสง ชายหนุ่มเจ้าของเรือรับจ้างขนทราย ผู้ต้อง
ดิ้นรนอยู่ในวงจรชีวิตคนเรือในสภาพเศรษฐกิจท่ีบีบรัดจากราคาทรายที่
สูงขึ้นกอปรด้วยหนี้สิน แต่ครั้นจะให้แสงเปลี่ยนเส้นทางอาชีพ มันก็เกิน
วิสัยที่คนเรือทั้งชีวิตอย่างเขาจะทำาได้ ต่างจาก ปรางค์ เมียสาวของแสง
ซึ่งเบื่อหน่ายชีวิตท่ีต้องลอยไปลอยมาไม่มีหลักแหล่งและอยากออกจาก 
‘เรือ’ ไปหา ‘เมือง’ ไปหาความศิวิไลซ์และโลกที่กว้างกว่าเรือลำาน้ี 
เธอจึงตัดสินใจทิ้งแสงและลูกน้อยไปอย่างไม่ใยดี เพื่อออกไปเผชิญกับ
โลกท่ีเธอไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะโอบกอดเธอเช่นไร แสงจึงต้องออกตาม

๑๘
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หาปรางค์ท่ามกลางโลกที่เขาไม่คุ้นชิน เพราะเธอคือคนเดียวในชีวิตที่เยียวยาจิตใจคนเรือ 
อย่างเขา โดยมองข้าม ทับทิม น้องเมียที่ยังอยู่กับเขาเสมอ ไม่ว่า เป็น ตาย ร้าย ดี อย่างไร
ในระหว่างทาง      

“เราคิดว่าคุณงามความดีของหนังเรื่องนี้คือมัน organic (บริสุทธิ์) มันเป็นตัวตน มัน
ไม่พยายามทีจ่ะเป็นใคร แล้วคดิว่าตอนนัน้มนัคงเป็นยคุท่ีไอเดยีเรือ่งมาร์เกต็ติง้ของคนไทย
มันยังไม่ถูกบิดมาจนมี format (รูปแบบ) นู่นนี่นั่น มันก็เลยไม่จำาเป็นที่จะต้องมี format 
อะไรมากมาย มนักเ็ลยมคีวามเป็น organic มคีวามเป็น original (ต้นแบบ) ของตวัเองสงู” 

หากพูดถึงความสำาเร็จของหนัง ด้วยความที่ น้องเมีย เป็นหนังทุนตำ่าซึ่งไม่พยายาม 
เรียกร้องรายได้มาตัง้แต่ต้น มนัจงึเป็นหนงัของท่านมุย้ทีไ่ม่เจบ็ตวั คล้ายกับเป็นหนงัพกักอง 
จากเรื่อง คนเลี้ยงช้ำง (๒๕๓๓) สู่เรื่อง มือปืน 2 สำละวิน (๒๕๓๔) ที่มีสเกลใหญ่กว่า 

แต่ในแง่คำาวิจารณ์ มีทั้งคำาวิจารณ์ที่บอกว่า น้องเมีย เป็นหนังที่ท่านมุ้ย ‘ไม่มีอะไร
ใหม่’ ไม่ซับซ้อนและส่งผลกระทบทางความรู้สึกได้เหมือน ผลงานคลาสสิกของท่านอย่าง 
เทพธิดำโรงแรม (๒๕๑๗) ทองพูน โคกโพ รำษฎรเต็มขั้น (๒๕๒๐) หรือ มือปืน (๒๕๒๖) 
จึงทำาให้มันถูกกล่าวถึงน้อยมากในยุคน้ันหรือแม้แต่ในปัจจุบัน ในขณะที่บางคำาวิจารณ์ก็
ชื่นชมในสารัตถะและความธรรมดาสามัญของหนัง รวมถึงการแสดงที่ส่งให้ฉัตรชัย 
เปล่งพานิชได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขาผู้แสดงนำาชายยอดเยี่ยมในปี ๒๕๓๓ และรางวัล
ชมรมวิจารณ์บันเทิงในสาขาเดียวกัน ปี ๒๕๓๔ พร้อมกับปัทมวรรณ เค้ามูลคดีที่ได้รับ
รางวัลดาวรุ่งฝ่ายหญิง (ตุ๊กตาเงิน) จากผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอ รวมถึงคมสัน 
พงษ์สุธรรม ที่ได้รางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง ในบทคนขับ
รถแท็กซี่ บทบาทการแสดงที่ถูกวิจารณ์ลงในนิตยสารหนังและวิดีโอว่า “คมสัน พงษ์- 
สุธรรม เล่นหนังได้ดีกว่าทำาหนัง” 

ส่วนทางด้านท่านมุ้ย แม้ว่าหนังเรื่องน้ีจะเป็นหนังที่ถูกจัดให้อยู่ระดับ ‘ปานกลาง’  
ในทกุแง่มมุ แต่กย็งัเป็นหนงัท่ีทำาให้ท่านได้รบัรางวลัผูก้ำากบัภาพยนตร์ยอดเยีย่ม ตดัต่อและ
ลำาดับภาพยอดเยี่ยม จากเวทีตุ ๊กตาทอง และได้ลุ ้นรางวัลออสการ์สาขาหนังภาษา 
ต่างประเทศยอดเยีย่มแบบเงยีบ ๆ แม้จะไปไม่ถงึรอบสดุท้าย ก่อนทีท่่านจะทำาหนงัเรือ่งต่อ
มาอย่าง มอืปืน 2 สำละวนิ และไม่มหีนงัเรือ่งไหนของท่านมุย้ทีเ่รารูส้กึว่ามนั organic อย่าง
ที่สยมภูให้ความเห็น ออกมาอีกเลยหลังจากนั้น

“เราประทับใจหนังของท่านมุ้ยตรงท่ีในยุคนั้นท่านเป็น original ท่านกำาลังพีคของ
ท่าน ท่านไม่ได้พยายามจะนู่นนี่นั่น มันจริง มันเลยอยู่กับเรานาน” 

ก่อนจากกันผู้เขียนถามสยมภูว่าถ้าไม่ถ่ายภาพพี่จะไปทำาอะไร 
“พี่จะไปขับเรือ อยู่บ้านนอกอะไรอย่างนี้ คือเราไม่ชอบอยู่ในเมือง” (หัวเราะ)

แหล่งข้อมูลประกอบบทความ
ชมรมวิจารณ์บันเทิง. ๒๕๓๔. น้องเมีย. ภาพยนตร์ไทย ๒๕๓๔, ๗๕-๗๗.
สิทธิชัย แก้วจินดา. (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔). หนังและวีดีโอ, ปีที่ ๓ เล่มที่ ๔๗, ๑๗๒.
สิทธิรักษ์. (มีนาคม ๒๕๓๔). หนังและวีดีโอ, ปีที่ ๔ เล่มที่ ๔๘, ๑๐๙.
สำาเริง หิรัญญวิภาดา. (๒๐ มีนาคม ๒๕๓๔). น้องเมีย. STARPICS, ปีที่ ๑๘ เล่มที่ ๔, ๑๑๔-๑๑๕.
นรา. (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔). น้องเมีย. หนังและวีดีโอ, ปีที่ ๓ เล่มที่ ๔๗, ๑๕๗-๑๕๘.
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๒๐

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

เริ่มต้นการพากย์หนังได้อย่างไร 

ผมเกิดอยูท่ี่ จ.อุบลราชธานี อ.วารนิชำาราบ บ้านผมมพีีน้่อง ๑๒ คน 
ผมเป็นพี่คนที่ ๗ ความใฝ่ฝันของผมตอนนั้นอยากเป็นสาธารณสุข และ
เข้าเรียนเพาะช่าง พอจบ ม.๖ ผมก็ไปสอบทั้ง ๒ ที่ ในขณะระยะเวลาที่
รอฟังผลก็อยากจะหาอะไรทำาไปก่อน พอดีพ่ีชายผมเป็นคนเขียนป้าย
หนังท่ี โรงหนังอุบลภาพยนตร์ ได้ชักชวนให้มาสมัครเป็นเช็กเกอร์หนัง 
ก็ได้ทำาเป็นเช็กเกอร์โดยไปเช็กตามอำาเภอต่าง ๆ ใน จ.อุบลราชธานี 

ในขณะนั้นวงดนตรีเพชรพิณทองเริ่มตั้งวง ผมเป็นนักดนตรีวง
ดุริยางค์ของโรงเรียนอยู่แล้วก็เลยลาออกจากเช็กเกอร์ไปสมัครอยู่กับวง
ดนตรีได้ประมาณ ๒ ปี  ไม่ไหวก็กลับมาเป็นเช็กเกอร์อีก บังเอิญหนังจีน 
เรื่อง “ส่ีจ้ำวยุทธเจ๋อ” นำาแสดงโดย เดวิดเจียง/ฟูเซิ่น เหมราชพากย์   
พากย์วันแรกแล้วอัดเทปไว้ วันต่อมาเทปที่ใช้มีปัญหาเปิดไม่ได้ ทาง 
ผู้จัดการโรงหนัง แกก็บอกผม  ไอ้อ๊อด ลองพากย์ดูซิ หนังตอนนั้นมี 
ซับไตเติ้ลไทยครับ พอดีวันแรกผมดูหนังเร่ืองน้ีแล้ว ผมก็ตัดสินใจลอง
พากย์ คนก็โห่ไม่รู้ชอบใจหรือไม่ชอบ เราก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่คนเขาก็
หัวเราะนะ และมีรองเท้าเตะดาวเทียมลอยมาด้วย ผมก็ได้พากย์หนังมา
โดยตลอดโดยใช้ชื่อ เหมราชน้อย 

ทราบมาว่าได้พากย์หนังเรื่อง ครูบ้านนอก ด้วย 

พูดถึงหนังเรื่อง ครูบ้ำนนอก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยบริษัทดวงกมล
มหรสพ ทางคุณกมล กุลตังวัฒนา แกก็อยากจะได้คนที่พากย์เป็นภาษา
อีสาน เสียงของนพดล ดวงพร พอดีผมอยู่กับอาจารย์นพดลที่วงเพชร
พิณทองมาก่อน ก็เลยรู้ลีลาการพูด ผมเริ่มพากย์เรื่อง ครูบ้ำนนอก เป็น
ภาษาอีสาน ที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ใช้ทีมพากย์ชื่อ ทีมดอกคูณ 
คนดูชื่นชอบกันมาก พอพากย์เสียงภาษาอีสานหนังไทยได้ ก็คิดว่าหนัง
ประเภทอื่นก็น่าจะพากย์เป็นภาษาอีสานได้

เริม่ใช้ชือ่ “ท้าวนพดล” 
เมื่อไร

ผมพากย์ภาษาอีสานหนังต่าง
ประเทศ เรื่อง เทวดำท่ำจะบ๊องส์ 
พากย์ที่นิมิตรามาอุบลราชธานี หนังเรื่องนี้ วันแรกจะพากย์เป็น
ภาษาไทย โดยอาจารย์โกญจนาท/วรารตัน์ และวนัต่อมาให้ผมพากย์เป็น
ภาษาอีสาน คนฮากันทั้งเรื่อง และต่อมาก็พากย์หนังฝรั่ง เรื่อง จ้ำวสมิง
ริงโก้, อย่ำแหย่เสือหลับ และก็มาพากย์หนัง ชำลี แชปลิน เป็นช่วงนั้น
ที่เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ท้าวนพดล”

รู้สึกอย่างไรที่ได้มาพากย์หนังเรื่อง 
แม่นาคพระโขนง ที่หอภาพยนตร์

ผมรู ้สึกดีใจมากตั้งแต่ได้รับการติดต่อให้มาพากย์หนังท่ีหอ
ภาพยนตร์ โดยผมได้รับบทพากย์และดูตัวอย่างจากดีวีดีที่ส่งมาให้ซ้อม
พากย์ หนังเรื่องนี้ไม่มีเสียง ผมต้องเตรียมเสียงเอฟเฟกต์ต่าง ๆ สำาหรับ
มาเปิด ผมไม่เคยพากย์หนงัเร่ืองนีเ้ลย แต่ดูจากเนือ้เรือ่งกไ็ม่น่าจะยุง่ยาก
อะไรมาก เอฟเฟกต์ก็จะเป็นประเภทงานวัด/งานแข่งเรือ/การแห่
ขันหมาก และเร่ืองนี้ก็พากย์เป็นภาษาไทยโดยฉายในแบบรถหนัง 
ขายยา ผมก็เตรียมคิดที่จะขายยาแบบเดิม ๆ เพราะผมเคยไปพากย์กับ
รถขายยา ยาสตรีแก่นนคร และรถขายยาแอนตาซิล 

การมพีากย์หนงักลางแปลงแบบย้อนยุคแบบนีก็้ดนีะครบั จะได้ให้
เด็กรุ่นใหม่เขาเห็นการพากย์หนังคนเดียว พากย์ทั้งเสียงผู้ชาย เสียง 
ผู้หญิง โชคดีที่ผมเป็นคนไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ทำาให้เสียงไม่เสีย ยัง
สามารถพากย์หนงัได้อยู ่ตอนนีผ้มกพ็ากย์หนงักลางแปลงกบัจอนนัทวนั
ภาพยนตร์ จ.สุรินทร์ รับเป็นโฆษกตามงานวัดและอัดสปอตตามวิทยุ  
ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ผมลืมไม่ได้  คือ โกญจนาท/เหมราช/พรพิทักษ์ 
ที่เป็นต้นแบบให้ผมได้ใช้เสียงถึงทุกวันนี้

 

ประสงค์ สว่างสุข

เส้นทางนักพากย์ของ

 เมื่อคำ่าคืนวันที่ ๒๖ มกราคม ในกิจกรรมของหอภาพยนตร์ Kaleido Asia 
ที่ร่วมจัดกับเจแปนฟาวน์เดชั่น ได้มีการจัดฉายภาพยนตร์ ๑๖ มม. เรื่อง แม่นำคพระโขนง ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้รับมอบมาจากห้างขายยาศรีตระการเภสัชในอดีต การจัดฉายในวันนั้น 
จึงได้จำาลองรูปแบบการฉายแบบหนังขายยาที่ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว โดยได้นำารถหนังขายยาของ
ห้างยาสตรีเพ็ญภาคที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้มาโชว์ตัว และได้เชิญอดีตนักพากย์หนังขายยาวัย ๖๒ ปี 
นพดล สมบูรณ์ เจ้าของฉายา “ท้าวนพดล” ผู้โด่งดังแห่งอีสาน เพื่อโชว์พากย์สดแบบฉายเดี่ยวและสาธิตขายยา
หรือขายสินค้า ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างมากให้แก่ผู้ชมทุกคนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในคืนนั้น 
 โอกาสนี้ คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ได้สัมภาษณ์ “ท้าวนพดล” ก่อนทำาการแสดง 
เพื่อสอบถามถึงเส้นทางชีวิตสายนักพากย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ยังคงยืนหยัดพากย์หนังสดเป็นอาชีพ



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

R E T R O S P E C T I V E ในฐานะบคุคลสำาคญัระดบัแถวหน้าของโลกภาพยนตร์ 
โดยเฉพาะภาพยนตร์แนวฟิล์มนัวร์  ฌอง ปิแอร์ เมลวิลล์ 
(Jean-Pierre Melville, 1917-1973)  ถอืเป็นแรงบนัดาลใจ
อนัยิง่ใหญ่แก่ผูก้ำากบัร่วมสมยัช่ือดงัหลายคน อย่าง เควนติน 
ทาเรนติโน, จอห์นนี่ โต, พี่น้องตระกูลโคเฮน หรือ ไมเคิล 
มานน์ 

หากยงัมีชวีติอยู ่ปัจจบุนัผูก้ำากบัชัน้ครูชาวฝรัง่เศสผูน้ี้ 
จะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี เนื่องในโอกาสพิเศษนี้ หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ La Fête, สถานเอกอัครราชทูต
ฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทย, สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ, 
Institut français (Paris), Melville Centennial, Melville 
Foundation และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 
ประจำาประเทศไทย ขอนำาเสนอภาพยนตร์เรื่องเด่นของ 
ฌอง ปิแอร์ เมลวิลล์ และภาพยนตร์สารคดีที่กล่าวถึง 
ผลงานของเขา รวมไปถงึภาพยนตร์ชือ่ดงัเรือ่งอืน่ ๆ  ทีไ่ด้รบั
อิทธิพลและอุทิศต่อบรมครูแห่งวงการภาพยนตร์ฝรั่งเศส 
ผู้ได้รับการชื่นชมอย่างมากมายทั่วโลก

อังคารที่ ๑๗ เมษายน
๑๘.๓๐ น. Bob the Gambler (๒๔๙๙ / กำากับโดย Jean- 
 Pierre Melville / ๑๐๔ นาที)*

พุธที่ ๑๘ เมษายน
๑๘.๓๐ น. Léon Morin, Priest (๒๕๐๔ / กำากับโดย Jean- 
 Pierre Melville / ๑๒๘ นาที)*

พฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน
๑๘.๓๐ น. The Finger Man (๒๕๐๕ / กำากบัโดย Jean-Pierre  
 Melville / ๑๑๐ นาที)*

ศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน
๑๘.๓๐ น. The Army of Shadows (๒๕๑๒ / กำากับโดย  
 Jean-Pierre Melville / ๑๕๐ นาที)*

เสาร์ที่ ๒๑ เมษายน
๑๔.๐๐ น. In the Mood for Melville (๒๕๖๐ / กำากับโดย  
 Benjamin Clavel / ๕๘ นาที)*
๑๕.๓๐ น. The Red Circle (๒๕๑๓ / กำากับโดย Jean-Pierre  
 Melville / ๑๕๐ นาที)*
๑๘.๓๐ น. I Hired a Contract Killer (๒๕๓๓ / กำากับโดย  
 Aki Kaurismäki / ๘๐ นาที)*

ศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน 
๑๗.๓๐ น. Reservoir Dogs (๒๕๓๕ / กำากับโดย Quentin  
 Tarantino / ๙๙ นาที )

เสาร์ที่ ๒๘ เมษายน 
๑๒.๐๐ น. In the Mood for Melville (๒๕๖๐ / กำากับโดย  
 Benjamin Clavel / ๕๘ นาที)*
๑๓.๑๕ น. Army of Shadows (๒๕๑๒ / กำากับโดย Jean- 
 Pierre Melville / ๑๔๕ นาที)*
๑๖.๐๐ น. Miller’s Crossing (๒๕๓๓ / กำากบัโดย Joel Coen,  
 Ethan Coen / ๑๑๕ นาที)

อาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน
๑๓.๐๐ น. Léon Morin, Priest (๒๕๐๔ / กำากับโดย Jean- 
 Pierre Melville / ๑๑๗ นาที)*
๑๕.๐๐ น. The Silence of the Sea  (๒๔๙๐ / กำากับโดย  
 Jean-Pierre Melville / ๘๗ นาที)* 
สนทนาหลงัชมภาพยนตร์กบั โดม สขุวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

*มีคำาบรรยายภาษาไทย

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance française)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

๒๑



๒๒

ลานดารา

เสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ลานดารา ดาวดวงที่ ๑๗๙  

วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีโอกาส
ได้ต้อนรับ จันทรา ชัยนาม นางเอกจากภาพยนตร์เรื่อง เทพธิดำบำร์ 21 
ผลงานการกำากับเรื่องแรกของ ยุทธนา มุกดาสนิท ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ
การแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) คนล่าสุด  ที่จะเดินทางมาประทับรอย
มือรอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๗๙ บนลานดารา โดยในโอกาสพิเศษนี้ คุณจันทรา
ได้เขียนบอกเล่าถึงทีม่าและเบ้ืองหลังการแสดงภาพยนตร์เพียงเรือ่งเดียวของเธอ 
แต่กลายเป็นปรากฏการณ์ของวงการภาพยนตร์ในครั้งนั้น และกำาลังจะ
ครบรอบ ๔๐ ปีของภาพยนตร์ ในปี ๒๕๖๑ นี้

กว่าจะมาเป็น.... 

โดย จันทรา ชัยนาม

๔๐ ปีที่แล้ว “หง่าว” ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้กำากับหนุ่มไฟแรง มากความ
สามารถ เล่าให้ฟังว่า มีโอกาสไปชม “ราโชมอน” ละครเวทีที่ดิฉันแสดงตอนอยู่
ปี ๔ นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และอยากให้ลองอ่าน

ลินดา วงษ์ซื่อ ผู้แสดงนำาในภาพยนตร์ “เทพธิดำบำร์ 21” หรือ ชื่อภาษา
อังกฤษว่า “Angel Bar 21”

ดฉินัอ่านบทแล้ว น่าสนใจ เมือ่มาปรกึษากบัครอบครวั กถ็กูตงิว่า เล่นเป็น
บทโสเภณี น่าจะไม่เป็นผลดีเท่าใดกับคนในตระกูล “ชัยนาม” แต่เมื่อศึกษาบท
อย่างละเอียด และจากคำาบอกเล่าของ “หง่าว” จึงรู้ว่า “เทพธิดำบำร์ 21” เป็น
บทภาพยนตร์ที่แปลงจากบทประพันธ์ชาวฝรั่งเศสชื่อ “จอง พอล ชาร์ต” เรื่อง 
“เกียรติของโสเภณี” หรือ “The Honor of Prostitute” เนื้อหาของเรื่องมุ่ง
เปรียบเทียบโสเภณีที่ขายตัวว่ามีเกียรติกว่านักการเมืองที่ขายตัว!!

เท่านั้นแหละ ดิฉันก็ตัดสินใจตอบรับเล่นหนังเรื่องนี้ ด้วยเหตุผลที่จะได้มี
ส่วนในการสะท้อนให้เหน็ประเดน็ดงักล่าว โดยไม่ได้บอกกบัครอบครวัว่าได้ตอบ
ตกลงไปแล้ว

ขณะเตรยีมตวัถ่ายทำา ซึง่มทีัง้การร้อง การเต้น และการแสดง ดฉินัทำางาน
เป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสาร “ดิฉัน” ประกอบกบัไม่ค่อยมีความสุขกับการ
ทำางานที่นี่เท่าใดนัก จึงถือโอกาสลาออกมาทุ่มเทกับการแสดงอย่างเต็มที่ 
เนื่องจากเป็นการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียว ทั้งยังต้องหัดเต้น หัด
สูบบุหรี่ หัดศึกษาชีวิตโสเภณีให้สมจริง ไม่ติดกับการเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ 
จุฬาฯ ดิฉันจึงต้องมุ่งมั่นกับการแสดงอย่างเต็มที่

ระหว่างการแสดงทุกอย่างสมจริง ถ่ายซำ้าให้น้อยที่สุด ก็มีอุปสรรคหลาย
เรื่องก่อนหนังได้รับอนุญาตให้ฉาย เร่ืองแรกคือ ค่ายหนังขอให้ตัดการเต้น 
การร้องออก เพราะเกรงผูช้มจะไม่เข้าใจ แต่ “หง่าว” ยนืยนัไม่ยอมตามทีข่อมา 
จึงต้องเปลี่ยนนายทุน

ต่อมาคอื ต้องตดัฉากสลมั และฉากวสิามญัฆาตกรรมออก เกรงจะกระทบ
ต่อชื่อเสียงของประเทศไทย กรณีส่งหนังไปฉายต่างประเทศ เรื่องนี้ “หง่าว” 
ยอมบ้างตามควร แต่ก็ไม่เสียโครงเรื่องสำาคัญเสียทีเดียว ชื่นชมกับความมุ่งมั่น 
เด็ดเดี่ยวของผู้กำากับท่านนี้จริงๆ

ผลที่สุด หนังก็ได้ฉาย คนดูไม่มาก แต่ก็เป็นที่กล่าวขวัญในแวดวงบันเทิง
ว่า เป็นหนังแนวใหม่ที่สร้างความฮือฮามากพอควร แม้หนังจะไม่ทำาเงิน แต่ก็ได้
รับตุ๊กตาทองถึง ๒ รางวัล คือ นักแสดงนำาฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม จนัทรา ชยันาม 
และนักแสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยม ไกรลาศ เกรียงไกร ช่ือ ยุทธนา 
มุกดาสนิท จึงเป็นที่ยอมรับในความสามารถด้านการกำากับภาพยนตร์คุณภาพ 
โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มี ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เป็นผู้ช่วยอยู่ด้วย

ขอบคณุทัง้สองท่านนี ้ทีท่ำาให้รูว่้าการเป็นนกัแสดงทีจ่ะประสบความสำาเรจ็
ได้นั้น ต้องสวมบทบาทให้สมจริงและทุ่มเทกับการแสดงให้มากที่สุด พร้อมรับ
ผลที่จะเกิดขึ้นด้วยความพอใจ เพราะถือว่าเราได้ทำาดีที่สุดแล้ว!!

ประวัติ จันทรา ชัยนาม
จันทรา ชัยนาม เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ จบการ

ศกึษาระดบัปริญญาตร ีคณะนเิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มผีลงาน 
การแสดงภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวคือ เทพธิดำบำร์ 21 ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๒๑ แต่ประสบความสำาเรจ็ได้รบัรางวลัพระสรุสัวด ีสาขานกัแสดงนำาหญงิ
ยอดเยี่ยม และเป็นที่จดจำาตราบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ เธอมีชื่อเสียงและ
บทบาทหลากหลายในฐานะสือ่สารมวลชน ทัง้เคยเป็นบรรณาธกิารข่าวสงัคม
ของหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย บรรณาธิการบริหารนิตยสารดิฉัน รวมทั้งมี
ผลงานผลิตรายการวิทยุมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ และรายการโทรทัศน์ตั้งแต่ป ี
๒๕๔๔ ปัจจบุนัเธอเป็นนายกสมาคมนกัจดัรายการวทิยอุสิระ และยงัคงผลติ
รายการวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒๓

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ภาพยนตร์ถือกำาเนิดขึ้นอย่างเป็น
ทางการ เมือ่วนัท่ี ๒๘ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๙๕ เมือ่ อองตวน ลมูแิอร์ (Antoine 
Lumière) เจ้าของโรงงานอุปกรณ์การถ่ายภาพนิ่ง ได้นำาประดิษฐกรรม
ภาพยนตร์ที่ชื่อว่า “ซีเนมาโตกราฟ” (Cinématographe) ซึ่งคิดค้นโดย
ลูกชายของเขา ออกุสต์ (Auguste) และ หลุยส์ (Louis) ออกฉายขึ้นจอสู่
สายตาสาธารณชน ทีใ่ต้ถุนร้านกาแฟกรองด์คาเฟ่ โรงแรมสคริบบ์ กรงุปารสี 
ประเทศฝรั่งเศส 

แม้ในความเป็นจริง ในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ จะยังมีนักประดิษฐ์
อีกหลายคนที่มีส่วนในการคิดค้นและแข่งขันกันประดิษฐ์ภาพยนตร์ขึ้น 
แต่สองพีน้่องแห่งตระกลูลมูแิอร์กลบัได้ชือ่ว่าเป็นผูช้นะและได้รบัการจดจำา
ในฐานะผู้ให้กำาเนิดภาพยนตร์ ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเหตุการณ์ในคำ่าคืนวันที่ 
๒๘ ธันวาคม จะถือเป็นการฉายภาพยนตร์ข้ึนจอแบบเก็บค่าเข้าชมเป็น 
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมของมหรสพภาพยนตร์ที่
สืบทอดมาถึงปัจจุบันเท่านั้น หากแต่หลังจากนั้น พี่น้องลูมิแอร์ยังได้ส่ง
ประดษิฐกรรมของพวกเขาออกเดนิทางไปยงัต่างแดนเพือ่บันทกึและเผยแผ่
ภาพยนตร์จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การไปถึงของพวกเขากลายเป็น 
จุดกำาเนดิภาพยนตร์ของหลายประเทศ และเป็นการเชือ่มโลกเข้าไว้ด้วยกนั
เป็นครั้งแรกด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าภาพยนตร์ 

ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๕–๑๙๐๕  พี่น้อง 
ลูมิแอร์และทีมงานได้บันทึกโลกเป็นภาพยนตร์เงียบ ขาว-ดำา ความยาว 
เรือ่งละประมาณ ๕๐ วนิาท ีไว้ถึง ๑,๔๒๒ เรือ่ง แต่ปัจจบัุน มเีพยีงไม่ก่ีเรือ่ง
เท่านั้นที่ได้รับการพูดถึงในฐานะที่เป็นหมุดหมายสำาคัญ เช่น ภาพยนตร์
เรื่องแรกที่ถ่ายทำาคือ คนงำนเดินออกจำกโรงงำนลูมิแอร์ หรือ เรื่องรถไฟ
วิง่เข้ำชำนชำลำ ทีส่ร้างความตืน่ตะลงึเมือ่แรกฉาย รวมทัง้ถกูรบัรูอ้ย่างจำากัด
ในลักษณะที่เป็น “สิ่งแรก” เท่านั้น 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันลูมิแอร์ (Institut Lumière) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
เดิมของโรงงานของครอบครัวลูมิแอร์ ได้นำาภาพยนตร์ลูมิแอร์จำานวน 

๑๐๘ เรื่องที่บูรณะขึ้นมาใหม่ มาร้อยเรียงและจัดทำาเป็นภาพยนตร์สารคดี 
ชื่อ Lumière! หรือในชื่อภาษาฝร่ังเศสว่า Lumière! L’aventure 
commence (Lumière, the adventure begins) กำากับและให้เสียง
บรรยายโดย เธียร์รี่ เฟรโมซ์ (Thierry Frémaux) ผู้อำานวยการสถาบัน 
ลูมแิอร์และผู้อำานวยการเทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์  ซึง่ได้รบัเสียงชืน่ชม
อย่างกว้างขวาง ในฐานะทีส่ามารถบอกเล่าถงึความลบั เบือ้งหลงั เกรด็เลก็
เกร็ดน้อย และแง่มุมด้านศิลปะหรือเทคนิคด้านภาพยนตร์ของภาพยนตร ์
ลมูแิอร์ทีถ่กูละเลยไปได้อย่างลกึซึง้และน่าทึง่  รวมทัง้ช่วยตอกยำา้ให้เหน็ว่า
บรรพบุรุษแห่งภาพยนตร์เหล่านี้ไม่ได้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์โลก
เพียงแค่การเป็นแค่จุดเริ่มต้น  หากแต่บรรดาภาพเคลื่อนไหวจาก “แสง” 
แห่งประดิษฐกรรมภาพยนตร์ของพี่น้องตระกูลที่มีความหมายว่า “แสง” 
ในภาษาฝรั่งเศสคู่นี้นั้น  ยังมีส่วนเปล่ียนแปลงการรับรู้ของมนุษยชาติไป
ตลอดกาล

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการ 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ได้จัดซื้อสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อจัดฉาย
ในประเทศไทย  โดยได้ประเดมิฉายในงาน Night at Maya City มายาราตรี 
เพื่อเฉลิมฉลองวาระแห่งการกำาเนิดภาพยนตร์โลก เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ 
ธันวาคมที่ผ่านมา และจะจัดฉายอีกครั้งในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เนื่องในเดือนครบรอบการถ่ายหนังเรื่องแรก คนงำนเดินออกจำกโรงงำน 
ลูมิแอร์ (๑๙ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๙๕) พร้อมสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ 
ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ 
แห่งวิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขอเชิญมาร่วมดื่มดำ่าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปด้วยกันกับ
ภาพยนตร์สารคดีที่จะทำาให้หัวใจคนรักหนังของคุณเต้นแรงเรื่องนี้ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เริ่มฉายเวลา 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู
แสงแรกแห่งโลกภาพยนตร์



๒๔

Screening Program

พฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จักรยานสีแดง 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๔๐ / กำากบัโดย ยทุธนา มกุดาสนทิ 
และ นิพนธ์ ผิวเณร / สร้างโดย บริษัท 
แกรมมีภ่าพยนตร์ จำากดั / นำาแสดงโดย 
ปฏภิาณ ปฐวกีานต์, ทาทา ยงั / ความยาว 
๑๑๑ นาที

หนงัวยัรุ่นเรือ่งแรกและเรือ่งเดยีว
ของ ยุทธนา มุกดาสนิท เล่าเรื่องราวของ วาที 
นักศึกษาปีหนึ่งที่คิดหาทางใกล้ชิด เปรี้ยว ดาวเด่น
ของมหาวิทยาลัย โดยการขอยืมจักรยานสีแดงของ
เธอ แต่เขากลับถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรขโมยจักรยาน 
จน ขม เพื่อนสาวสุดเฉิ่มได้เข้ามาช่วยเหลือวาทีให้
พ้นผดิ แม้ต่อมา วาทีจะได้คบกับเปรีย้วอย่างทีใ่ฝ่ฝัน 
แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่ได้ล่วงรู้ก็คือ ใครกันแน่ที่เป็น
เจ้าของจักรยานสีแดงตัวจริง

ศุกร์ที่ ๒ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Suck Seed ห่วยขั้นเทพ 
(โปรแกรมเพื่อนรัก) 
๒๕๕๔ / กำากบัโดย ชยนพ บญุประกอบ / 
สร้างโดย บรษิทั จเีอม็เอม็ ไท หับ จำากดั / 
นำาแสดงโดย จิราย ุ ละอองมณ,ี ณฐัชา 
นวลแจ่ม, พชร จิราธิวัฒน์ / ความยาว 
๑๓๐ นาที

เป็ด เป็นเด็กชายสุดเชยผู้ไม่เคย
สนใจดนตรีเลย แต่เมื่อตกหลุมรักเพื่อนสาวร่วม
ห้องเรียนอย่าง เอิญ ที่รักและคลั่งไคล้กีตาร์สุด ๆ 
เป็ดจึงเริ่มหัดกีตาร์อย่างจริงจัง แต่แล้วเธอกลับต้อง
ย้ายโรงเรียน เวลาผ่านไป เอิญได้กลับมาเรียนที่
โรงเรียนเดิมอีกครั้ง คราวนี้เธอกลายเป็นมือกีตาร์
ฝีมือขั้นเทพ เป็ดและเพื่อนจึงต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเอง 
เพื่อเอาชนะใจเอิญ

เสาร์ที่ ๓ มีนาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น.
The Road Within
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากับโดย Gren Wells / 
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์เฮ ้าส์ 
อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Zoë Kravitz, 
Dev Patel, Robert Patrick / 
ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษาอังกฤษ 
คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ วินเซนต์ ผู ้ป่วยโรคทูเร็ตต์ ที่มีผล 
ต่อการพัฒนาระบบประสาทและการเคล่ือนไหว 
พ่อของเขารู้สึกอับอายกับอาการที่เป็นจึงส่งเขาไป
รักษาในคลินิก ที่นั่นเขาได้พบเพื่อนร่วมห้อง อเล็กซ์ 
ที่ป่วยเป็นโรคยำ้าคิดยำ้าทำา และหลงรักกับ มาเรีย 
หญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคกลัวอ้วน วันหนึ่งพวกเขา
ตดัสนิใจขโมยรถของแพทย์ทีร่กัษาพวกเขาและออก
ไปผจญภัย

Sat 3 Mar / 13.00 / 100 min / USA / 2014 

เวลา ๑๕.๐๐ น. เพือ่นไม่เก่า 
(โปรแกรมเพื่อนรัก)
๒๕๕๔ / กำากับโดย เกรียงไกร วชิร- 
ธรรมพร / สร้างโดยบริษัท สหมงคล
ฟิล์ม (อินเตอร์เนชันแนล) จำากัด / 
นำาแสดงโดย วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล, 
ณฐพงษ์ นวศลีวตัร์, ชานน ริกุลสรุกาน, 
ปฐมวรรธน์ วนัสขุประเสริฐ, อรรถนนัต์ 
ปิยเศรษฐ์, นภันต์ธนัชย์ พ่วงออมสิน, อลิส ทอย, นภัสสร 
เอี่ยมเจริญ, จรินยา อักษรนันทน์ / ความยาว ๙๐ นาที

เรื่องราวของกลุ ่มเพื่อนผู ้ชายสมัยมัธยมที่ เริ่ม 
ห่างเหินกัน แต่ต้องกลับมาร่วมกันปั่นจักรยานจาก
กรงุเทพฯ ไปลำาปางเพือ่เป็นการแก้บนทีเ่พือ่นคนหนึง่ 
สอบติดมหาวิทยาลัย การเดินทางคร้ังนี้ทำาให้พวก
เขาได้ทดสอบมิตรภาพ และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อีกครั้ง

โปรแกรมฉายเดือนมีนาคม-เมษายน อาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. Reuber 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Axel Ranisch /
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Ruth 
Bickelhaupt, Heiko Pinkowski, 
Tadeus Ranisch / ความยาว ๗๐ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เดก็ชายรอ็บบีไ้ด้ทำาผดิพลาดครัง้ใหญ่ เขารู้สึกเสียใจ
และอบัอายมากจนไม่กล้ากลบัไปเผชญิหน้ากับคนที่
บ้าน ร็อบบี้จึงหนีเข้าไปอยู่ในป่า และได้เจอกับชาย
แปลกหน้าผู้กำาลังมองหาเด็กหลงทางอย่างร็อบบี้

Sun 4 Mar / 13.00 / 70 min / Germany / 2013

เวลา ๑๕.๐๐ น.
Los exiliados románticos
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Jonás Trueba / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Vito Sanz, Francesco Carril, 
Luis E. Parés, Renata Antonante, 
Isabelle Stoffel, Vahina Giocante, Miren Iza / ความยาว 
๗๐ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

วีโต, ลุยซ์ และฟรานซิสโก เป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่ง
ทั้งสามตัดสินใจออกเดินทางจากเมืองมาดริดไป
ปารีสด้วยการขับรถตู้  โดยวางเป้าหมายว่าการ 
เดินทางในคร้ังนี้จะทำาให้พวกเขามีโอกาสได้ค้นหา 
ความรักไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

Sun 4 Mar / 15.00 / 70 min / Spain / 2015 

อังคารที่ ๖ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โก๋หลังวัง (โปรแกรมเพื่อนรัก)
๒๕๔๕ / กำากับโดย อัครพล อัครเศรณี / 
สร้างโดย บริษทั สหมงคลฟิล์ม จำากัด / 
แสดงนำาโดย อานสั ฬาพานิช, บณัฑติา 
ฐานวิเศษ / ความยาว ๙๕ นาที

ภาพยนตร์ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวของ 
วัยรุ่นไทยในยุคทศวรรษ ๑๙๖๐ 
ทีน่ยิมเทีย่วเตร่แถบย่านการค้าวงับรูพา และฟังเพลง
ของเอลวิส เพรสลีย์ เล่าเรื่องราวของ วาทิน ที่เกิด
ไปตกหลุมรักน้องสาวของขาใหญ่แห่งย่านวังบูรพา 
ผู้ชอบใช้ชวีติหรหูราฟุม่เฟือย ทำาให้สงครามลกูผูช้าย
ของเหล่าวัยรุ่นเลือดร้อนได้เริ่มต้นขึ้น 

พุธที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพื่อนกันเฉพาะวันพระ 
(โปรแกรมเพื่อนรัก)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ธรธร สิริพันธ์- 
วราภรณ์ / สร้างโดย บริษัท โมโน ฟิล์ม 
จำากัด / นำาแสดงโดย ธนา สุทธิกมล, 
คชาภา ตนัเจริญ, ชวลติ ศรีม่ันคงธรรม, 
เจนสุดา ปานโต /ความยาว  ๙๘ นาที 

ไตรรงค์  อาจารย์หนุม่ผูก้ลวัผแีต่
มคีวามสามารถพเิศษในการมองเหน็วิญญาณ ได้พบ
เจอกับวิญญาณจอมกวน ๒ ตน ที่ชอบแกล้งคนเป็น
ชีวิตจิตใจ พวกเขาต้องมาร่วมมือกันช่วยเหลือ 
ผีสาวที่วนเวียนอยู ่ในมหาวิทยาลัย เพื่อตามหา
วิญญาณแฟนหนุ่ม ที่เธอคิดว่าสิงอยู่ในภาพวาดสี
นำ้ามันของเธอ 

 = English Language or English Subtitle

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาขอร่วมแสดง 
ความยินดีกับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการ 
แสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำาปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้กำากับ
ภาพยนตร์คนสำาคัญของไทย และ รอง เค้ามลูคดี 
นกัแสดงและนกัพากย์ชัน้ครแูห่งวงการภาพยนตร์ 
ด้วยการนำาผลงานภาพยนตร์ของทัง้สองท่านมา
จดัฉายให้ชมกนั ในโปรแกรมประจำาเดอืนมนีาคม 
และเมษายนตามลำาดับ

นอกจากนีใ้นเดอืนมนีาคม โปรแกรมหลกั
อีกโปรแกรมคือ โปรแกรม “เพ่ือนรัก” ที่นำา
ภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องราวของ “เพ่ือน” มา 
จัดฉายให้ได้ชมกัน เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์
สังคม การมีเพ่ือนจึงเป็นเรื่องยากจะหลีกเลี่ยง 
บางคนให้ความสำาคัญกับเพื่อนมากไม่ต่างจาก
คนในครอบครัว สายสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนใน 
รูปแบบต่าง ๆ  จึงน่าสนใจและมักถูกถ่ายทอด
ออกมาบนแผ่นฟิล์มอยู่เสมอ

สำาหรับเดือนเมษายน มีโปรแกรมพิเศษ
หลากหลายที่น่าสนใจ  ทั้งโปรแกรมฟิล์มทัศนา 
ซึ่งนำาหนังไทยคลาสสิกบางส่วนที่หอภาพยนตร์
นำาไปจดัฉายกลางแปลงในงาน “อุน่ไอรัก คลาย
ความหนาว” ด้วยฟิล์ม ๓๕ มม. มาฉายให้ชม
กันอีกครั้งท่ีโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ตลอดทั้ง
เทศกาลสงกรานต์ และโปรแกรม  Retrospective 
Jean-Pierre Melville เพือ่รำาลกึถงึ ฌอง ปิแอร์ 
เมลวิลล์ ผู้กำากับคนสำาคัญแห่งฝร่ังเศส ในช่วง
ปลายเดือนนี้



อาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย Singin’ in the Rain (๑๙๕๒) เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บตัรราคา ๑๐๐ บาททกุทีน่ัง่ 
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

พฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Abduction  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๐ / กำากับโดย Takao Okawara / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Tetsuya Watari, 
Masatoshi Nagase, Miki Sakai / ความยาว ๑๑๒ นาที 
(ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ณ ใจกลางเมืองโตเกียว  ผู้ร้ายได้จับผู้บริหารบริษัท
สามคนซึง่เป็นชายชรา โดยต้ังข้อเรยีกร้องว่าต้องการ
ให้พวกเขาแบกกระเป๋าเงนิขนาดใหญ่ผ่านกลางเมอืง
ของโตเกียว จนทำาให้ชายทั้งสามหมดแรงแทบ 
เสียชีวิต นายตำารวจที่รับผิดชอบคดีจึงต้องสืบสาว
เหตุผลของข้อเรียกร้องอันแปลกประหลาด และ 
ค้นพบว่ากลุ่มชายชราเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับ
เหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในอดีต

ศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วิถีคนกล้า  (โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๓๔ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย นรินทร์ ทองคำา, 
ณหทัย พิจิตรา / ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่ของยุทธนา มุกดาสนิท เล่า
เรือ่งราวของชนเผ่าสมมตุทิีอ่ยูภ่ายใต้กรอบประเพณี
อันเคร่งครัด จนกระทั่ง จ่อปา ชายหนุ่มผู้มีฝีมือใน
การใช้ดาบได้ปลดปล่อยชาวบ้านจากระบอบเก่าด้วย
การยดึอำานาจจากผู้นำาซึง่เชือ่ในความงมงาย แต่แล้ว
ความกล้าของจ่อปาก็เปลี่ยนไปเป็นความบ้าอำานาจ 
ส่งผลให้ชาวบ้านยงัคงตกอยูใ่นความหวาดกลัวเช่นเดิม

พฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เทพธิดาโรงงาน 
(โปรแกรมผลงานยทุธนา มกุดาสนิท)
๒๕๒๕ / กำากับโดย ยทุธนา มกุดาสนิท / 
สร้างโดย บรษัิท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ 
จำากดั / นำาแสดงโดย เกรยีงไกร อณุหะนนัทน์, 
จารณุ ีสขุสวัสดิ ์/ ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์แนววพิากษ์สงัคมเรือ่ง
ดงั ผลงานของยทุธนา มกุดาสนทิ 
เรื่องราวของ อ้อย สาวชนบทที่เข้ามาทำางานใน
โรงงานทอผ้า และได้รู้จัก ป้าจันทร์ ซึ่งเธอเคารพรัก
เหมือนแม่ วันหนึ่งป้าจันทร์เกิดป่วยหนักซำ้ายังถูก
โรงงานทอดทิ้ง เป็นเหตุให้อ้อยโกรธแค้นโรงงานที่
หลอกใช้ลูกจ้างและไม่เคยเหลียวแล

ศุกร์ที่ ๙ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Os Imortais 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๖ / กำากับโดย António-Pedro 
Vasconce los  /  ส นับ สุน โดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Joaquim 
de Almeida,  Emmanuelle Seigner, 
Nicolau Breyner, Rogério Samora, 
Filipe Duarte / ความยาว ๑๒๓ นาที  (ภาษาโปรตุเกส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ทุก ๆ  ปี  อดีตนายทหารสี่คน จะมารวมตัวกันพร้อม
กับหญิงสาวอีกสี่คนเพื่อรำาลึกถึงวีรกรรมสงครามที่
พวกเขามีร่วมกัน  แต่ไม่นานพวกเขาก็เบื่อชีวิต
พลเรือนที่แสนจำาเจ จึงตัดสินใจปล้นธนาคาร ส่งผล 
ให้ ฮัวควิม นายตำารวจใหญ่ ตัดสินใจไขคดีนี้ให้ได้
ก่อนทีเ่ขาจะเกษยีณอาย ุ กลายเป็นจดุเริม่ต้นให้เขา
ค้นพบความลับที่เขาคาดไม่ถึง 

Fri 9 Mar / 17.30 / 123 min / Portuguese / 2003

เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผีเสื้อและดอกไม ้
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๒๘ / กำากบัโดย ยทุธนา มุกดาสนทิ / 
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 
จำากัด / นำาแสดงโดย สุริยา เยาวสังข์, 
วาสนา พลเยี่ยม, สุเชาว์ พงษ์วิไล / 
ความยาว ๑๒๗ นาที

ผลงานภาพยนตร์ทรงคณุค่าของ ยทุธนา มกุดาสนทิ 
ที่ได้รับเสียงชื่นชมทั้งในและต่างประเทศ และได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่าเรือ่งราวของ ฮยูนั เดก็หนุม่ทีต่ดัสนิใจ 
ออกจากการเรยีนเพ่ือไปทำางานหารายได้ช่วยครอบครวั 
จนได้ไปเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดของเด็กหนุ่ม
จำานวนมากท่ีทำางานขนข้าวข้ึนรถไฟไปขายยัง
ชายแดนมาเลเซยี เป็นผลให้เขาได้เรยีนรูถ้งึเรือ่งราว
ของชีวิตและมิตรภาพ

เสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
Long Way North
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Rémi Chayé / 
สนับสนุนโดย Hal Distribution / 
นำาแสดงโดย Christa Théret, Peter 
Hudson, Féodor Atkine / ความยาว 
๘๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยาย
ภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นฝร่ังเศสที่กวาดรางวัลจาก
เทศกาลภาพยนตร์มากมายทัว่โลก เล่าถึงเรือ่งราวที่
เกิดขึ้นในรัสเซียช่วง ค.ศ. ๑๘๘๒ เมื่อคุณตาอูลูคีน 
ออกเดินทางพร้อมเรือดาไวเพื่อสำารวจหาขั้วโลก
เหนือแล้วหายสาบสูญไป ซาช่า หลานสาวคนเดียว
ของอูลคูนี  จงึตดัสนิใจออกจากบ้านเดนิทางเพือ่ตาม
หาคุณตา ผู้ที่เธอเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่  

Sat 10 Mar / 13.00 / 80 min / France / 2015

อังคารที่ ๑๓ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กอดคอวัดใจนายกับเรา 
(โปรแกรมเพื่อนรัก)
๒๕๔๑ / กำากบัโดย ชาตชิาย แก้วสว่าง / 
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น 
จำากดั / นำาแสดงโดย วฑูิรย์ ตปนยิาภรณ์, 
อาทิตยา สิขานล / ความยาว ๙๑ นาที

กรนี สญูเสยีน้องชายอนัเป็นทีร่กั
ไปอย่างไม่มวีนักลบั ระหว่างทีน้่อง
ไปเทีย่วในบ่อนกบั ปอง เพือ่นทีส่นทิกนัมาตัง้แต่เดก็ 
การมเีรือ่งกนัครัง้นัน้ทำาให้ปองต้องหนหัีวซกุหวัซนุลง 
จากเชียงใหม่มากบดานที่กรุงเทพฯ เพราะนักเลง 
คุมบ่อนโกรธแค้นปองมากที่ทำาให้ตัวเองตาบอด 
กรีนจึงคอยตดิตามและช่วยเหลอืเพือ่นอยูเ่สมอด้วย
ความเป็นห่วง 

พุธที่ ๑๔ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่กรรม 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๓๘ / กำากบัโดย ยทุธนา มุกดาสนิท, 
พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์, นิพนธ์ ผิวเณร / 
สร้างโดย บริษัท แกรมมี่ภาพยนตร์ 
จำากดั / นำาแสดงโดย ธงไชย แมคอินไตย์, 
อาภาศริ ินิตพิน / ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ที่ยุทธนา มุกดาสนิท 
สร้างจากนวนิยายเรื่องดังของทมยันตี เล่าเร่ืองราว
ความรกัของ อังศมุาลนิ หญงิสาวชาวไทย กบั โกโบริ 
นายทหารหนุ่มประจำากองทัพญี่ปุ ่นที่เข ้ามาตั้ง
ฐานทัพบนแผ่นดินไทยในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ ๒ 
โดยความแตกต่างจากฉบับที่เคยสร้างก่อนหน้านี ้
คือการที่ยุทธนาได้ตีความใหม่ด้วยการเพิ่มปูมหลัง 
ให้แก่โกโบริ

เสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. หลงัคาแดง 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๓๐ / กำากับโดย ยทุธนา มุกดาสนทิ / 
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 
จำากดั / นำาแสดงโดย ธงไชย แมคอินไตย์, 
จนิตหรา สขุพัฒน์ / ความยาว ๑๒๖ นาที

ภาพยนตร์ที่ ยุทธนา มุกดาสนิท 
ได้แรงบันดาลใจจาก One Flew Over the Cuckoo’s 
Nest หนงัเกีย่วกบัผูป่้วยจติเวชเรือ่งดังของฮอลลวีดู 
เล่าเรื่องของ ทองดี หนุ่มจรจัดที่ถูกจับมาอยู่ใน 
โรงพยาบาลบ้า เพราะถูกเข้าใจผิดว่าคือ โกยทอง 
มหาเศรษฐผู้ีทีภ่รรยาของเขาต้องการให้ผูอ้ำานวยการ
โรงพยาบาลเซ็นชื่อรับรองว่าเขาเป็นบ้า ที่นี่เขาได้
รู้จักกับ อาลัย และผู้คนมากมายที่มีปัญหาในชีวิต

เวลา ๑๕.๐๐ น. เงิน เงิน เงิน 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๒๖ / กำากับโดย ยทุธนา 
มุกดาสนทิ / สร้างโดย บริษทั 
ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากัด / 
นำาแสดงโดย เกรยีงไกร อณุ- 
หะนันทน์, อภิรดี ภวภูตา
นนท์, ล้อต๊อก / ความยาว 
๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากหนังเพลงเรื่องดังในอดีต 
และส่งผลให้ ยทุธนา มกุดาสนทิ ได้รับรางวลัผู้กำากับ
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องแรก บอกเล่าเรื่องราว
ของลูกชายนายทนุเงนิกู้หน้าเลือดทีไ่ด้รับมอบหมาย
ให้ไปเก็บค่าเช่าทีจ่ากชาวบ้านในชมุชนแออัด แต่เขา
กลบัไปตกหลมุรกั แก้ว สาวสลมัจอมแก่น และเลอืก
ที่จะอยู่ข้างชาวบ้าน

๒๕



พุธที่ ๒๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย (โปรแกรมเพื่อนรัก)
๒๕๕๕ / กำากบัโดย อัศจรรย์ สตัโกวทิ / สร้างโดย บริษทั พระนคร 
ฟิลม์ จำากดั / นำาแสดงโดย มารโิอ้ เมาเร่อ, ณฐัชา จนัทพนัธ์, 
มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, ราณี แคมเปน / ความยาว ๑๑๐ นาที 

สอง เด็กหนุ่มจากกรุงเทพฯ ที่ต้องการอิสระเพราะ
ถูกแม่ขีดกรอบชีวิต ได้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่กับพี่สาว
ซึง่เรยีนระดบัมหาวทิยาลัยอยูท่ี่นี ่ทีโ่รงเรยีน โชคชะตา 
ได้นำาพาให้สองรูจ้กักบั กนั  หนุม่หล่อบ้านรวยทีเ่ป็น
หวัโจกในการทะเลาะววิาทของเพือ่น ๆ  เขาจงึได้เข้า
มาเรยีนรูค้วามหมายของคำาว่าเพือ่นและชวีติด้านมดื
ของวัยรุ่นที่ชอบยกพวกตีกัน

พฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

18-80 เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว (โปรแกรมเพื่อนรัก)
๒๕๔๐ / กำากับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล / สร้างโดย บริษัท 
อาร์เอส จำากัด / นำาแสดงโดย อนันต์ บุนนาค, ปรารถนา 
องค์ชัยศักดิ์, ธนา สุทธิกมล / ความยาว ๘๑ นาที 

โอ๊ด เดก็หนุม่วยั ๑๘ ปี ผูม้พีรสวรรค์ทางด้านการเล่น
ดนตรีต้องเดินทางไปที่เกาะแห่งหนึ่งกับปู่วัย ๘๐ ปี 
โดยเขาวางแผนจะทิง้ปูไ่ว้ทีเ่กาะ แล้วไปร่วมประกวด
วงดนตรีกับพวกเพื่อน แต่ทุกอย่างไม่เป็นเช่นนั้น 
เมื่อเขาออกจากเกาะไม่ได้เพราะมีพายุ ในขณะ 
เดียวกัน เขาก็ได้ค้นพบว่าปู่กลับมาที่เกาะนี้เพื่อ 
ค้นหาบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่ครั้งอดีต 

ศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดูหนังคลาสสิก กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี
ร่วมชมหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ผู้อยู่
เบ้ืองหลังหนังไทยเรื่องสำาคัญหลายเรื่องและเป็นครู
สอนภาพยนตร์แก่นักเรียนโรงเรียนทางเลือกหรือ
ค่ายอบรมต่าง ๆ  มากมาย ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลก
เปลี่ยนมุมมองต่อโลกและชีวิตหลังชมภาพยนตร์ 

อาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
Life, Animated
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๙ / กำากับโดย Roger Ross 
Williams / สนับสนุนโดย Docu- 
mentary Club / ความยาว ๙๒ นาที 
(ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

หนังสารคดีสำาหรับทุกคนใน
ครอบครัว องิจากหนังสอืชือ่เดยีวกันของ รอน ซัสคายด์ 
นักข่าวรางวัลพูลิตเซอร์ซึ่งมีอันต้องหัวใจสลายเมื่อ 
โอเวน ลูกชายแสนน่ารักวัย ๓ ขวบของเขา กลาย
เป็นเด็กพิเศษที่ไม่ปฏิสัมพันธ์กับทุกคนรอบข้าง 
แต่ปาฏิหาริย์ก็มีจริง เมื่อโอเวนได้พบกับ “การ์ตูน
ดิสนีย์”

Sun 18 Mar / 13.00 / 92 min / USA / 2016

เวลา ๑๕.๐๐ น. น�้าพุ 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๒๗ / กำากบัโดย ยทุธนา มกุดาสนทิ / 
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 
จำากัด / นำาแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน, 
อำาพล ลำาพูน / ความยาว ๑๓๐ นาที

ภาพยนตร์เรือ่งสำาคญัของ ยทุธนา 
มุกดาสนิท ซึ่ งได ้รับการข้ึน
ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ เล่าเรือ่งราวทีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจมาจากชวีติ
ของ นำ้าพุ ลูกชายนักเขียนชื่อดัง สุวรรณี สุคนธา 
ผู้เติบโตท่ามกลางปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ
และแม่ และคดิว่าไม่มใีครเข้าใจในตัวเขา นำา้พจุงึเริม่
คบหาเพือ่นเพ่ือเสพยา โดยไม่รูว่้ากำาลงัพาตัวเองเดนิ
ไปสู่จุดจบอันน่าเศร้า

อังคารที่ ๒๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Dias de Nietzsche 
em Turim 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๔ / กำากบัโดย Júlio Bressane / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
บราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Fernando Eiras, Paulo José, 
Leandra Leal / ความยาว ๘๕ นาที 
(ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์จำาลองเหตุการณ์เมื่อครั้งที่นักปรัชญา 
คนสำาคญัของ ศตวรรษที ่๑๘ ฟรดีรชิ นทิเช่ เดนิทาง
มาเยือนเมืองตูรินของอิตาลี และอาศัยอยู่ที่นั่นเป็น
เวลาหลายเดือน จนได้เขียนหนังสือปรัชญาที่โด่งดัง
ที่สุดสองเล่ม โดยภาพยนตร์ได้พาชมสถานที่และ
เมอืงทีน่ทิเช่ได้เดนิทางสำารวจ พร้อมคำาบรรยายทีม่า
จากความคิดเห็น ข้อคิด บทสรุป และรายงานจาก
สมุดบันทึกและกระดาษโน้ตของนิทเช่เอง 

Tue 20 Mar / 17.30 / 85 min / Brazil / 2001

เสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น.
เทพธิดาบาร์ 21 
(โปรแกรมผลงานยทุธนา มุกดาสนทิ)
๒๕๒๑ / กำากบัโดย ยทุธนา มกุดาสนทิ / 
สร้างโดย บรษัิท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ 
จำากดั / นำาแสดงโดย จนัทรา ชยันาม, 
สเุชาว์ พงษ์วไิล, ไกรลาศ เกรยีงไกร / 
ความยาว ๑๒๙ นาที

ผลงานการกำากับภาพยนตร์
อย่างเต็มตัวเรื่องแรกของยุทธนา มุกดาสนิท โดย
ดัดแปลงมาจากบทละครเรื่องดังของฝรั่งเศส และ 
นำาเสนอออกมาในรปูแบบของหนงัเพลง เล่าเรือ่งราว
ของ ลนิดา สาวประจำา “บาร์ 21” ผูผ้ดิหวงัในความรกั 
และบังเอิญเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ฆาตกรรมบน
รถไฟ ต่อมาเธอได้พบกับ ทนง ชายหนุ่มผู้หาทาง 
มาใกล้ชิดกับเธอ โดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเขาหวัง 
ผลประโยชน์บางอย่างจากความเป็นคนซื่อของเธอ

เวลา ๑๕.๐๐ น. ลานดารา 
พิธีประทับรอยมือรอยเท้าเป็น
ดาวดวงที่ ๑๗๙ ของ จันทรา ชัยนาม

อาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น.
The 400 Blows 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๐๒ / กำากบัโดย François Truffaut / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
ฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบันฝร่ังเศสประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Jean-Pierre Léaud, 
Albert Rémy, Claire Maurier / ความยาว  ๙๙ นาที 

ภาพยนตร์ขาวดำาคลาสสิกระดับโลก ที่ได้รับคำา
ยกย่องจากนักวิจารณ์และผู้ชมมาทุกรุ่น  ผลงาน 
ชิ้นเอกของ ฟรังซัวส์ ทรุฟโฟต์ หนึ่งในผู้กำากับยุค 
คลื่นลูกใหม่ของฝรั่งเศส เล่าเรื่องราวของ อองตวน 
เด็กชายหัวขบถ ผู้อยากหลบหนีไปจากปัญหาที่ต้อง
เผชิญหน้าทั้งที่บ้านและโรงเรียน

Sun 25 Mar / 13.00 / 99 min / France / 1959

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพเิศษ ดหูนงักบัโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการ 
หอภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพื่อนคู่แค้น (โปรแกรมเพ่ือนรัก)  
๒๕๑๙ / กำากับโดย นนัทวัต / สร้างโดย 
วรีกรณ์ฟิล์ม / นำาแสดงโดย กรุง ศรีวิไล, 
นริตุติ ์ศริจิรรยา, นยันา ชวีานนัท์, ครรชติ 
ขวญัประชา / ความยาว ๑๔๙ นาที 

แชน กับ วิง เป็นเพื่อนรักกัน แต่
ทั้งสองกลับไปแอบชอบผู้หญิง
คนเดียวกันคือ ครูศรีแพร จนในที่สุด วิงก็สามารถ
พิชิตหัวใจครูศรีแพรได้ สร้างความแค้นใจให้แชน 
ถงึกับต้องฆ่าคนแล้วโยนความผิดให้วิง วงิต้องตดิคกุ
จากความผิดที่ตนไม่ก่อ ด้วยเหตุนี้วิงจึงแหกคุกออก
มาเพื่อชำาระบัญชีแค้น และสงครามระหว่างเพ่ือน
ก็ได้ก่อตัวขึ้น

พุธที่ ๒๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ยวุชนทหาร เปิดเทอมไปรบ 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๔๓ / กำากับโดย ยทุธนา มุกดาสนทิ / 
สร้างโดย บริษัท แกรมมี่ภาพยนตร์ 
จำากดั / นำาแสดงโดย รุ่งเรือง อนนัตยะ, 
วรยศ พานชิไตรภพ, รอน บรรจงสร้าง / 
ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์เรื่องยาวเร่ืองสุดท้าย
ของ ยุทธนา มุกดาสนิท เล่าเรื่องจริงของกลุ่ม 
เด็กนักเรียน ๘ คน ของโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร 
ที่พร้อมใจกันอาสาไปเป็นยุวชนทหารเพื่อเสริม 
กำาลังพลของชาติที่มีไม่เพียงพอหากเกิดสงคราม  
กระทัง่เมือ่ทหารญ่ีปุน่ยกพลขึน้บกท่ี จ.ชมุพร ยวุชน
ทหารทัง้หมดจงึร่วมแรงร่วมใจออกไปรบเพือ่ป้องกนั
ประเทศ

๒๖



พุธที่ ๔ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Sayonara Fraulein (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๐ / กำากับโดย Omori Kazuki / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญีปุ่น่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Ikuko Adachi, Mari 
Kouno, Aiko Kurebayashi / ความยาว ๙๒ นาที (ภาษา
ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

อิคุโกะ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้งานทำาไม่นานก็
ถูกไล่ออกจากงาน เธอรู้สึกหมดกำาลังใจจึงตัดสินใจ
กลบัไปขอความช่วยเหลอืจากทีบ้่าน แต่กลบัต้องมา
เจอกับพ่อท่ีอยากจะกลับไปเป็นนักร้องบนเวทีและ
แม่ทีอ่ยากตามความฝันด้วยการเป็นคนฝึกปลาโลมา 
เธอจึงกลับไปตามหาเพ่ือนเก่าเพื่อขอคำาปรึกษา 
ทำาให้เธอได้พบกับผู้คนมากมาย

พฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

หนึ่งใจเดียวกัน (โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๕๑ / กำากบัโดย สริปิปกรณ์ วงศ์จรยิวตัร/ สร้างโดย บรษิทั 
ไทยนครฟิล์ม จำากดั, บรษิทั โอเรยีนทัล อายส์  จำากดั / นำาแสดง
โดย ทลูกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวัิฒนาพรรณวดี, 
ศุกลวัฒน์ คณารศ, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา / ความยาว ๙๘ นาที 

พิมพ์ดาว เป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำาเร็จ ที่
คิดว่าความสำาเร็จที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชื่อเสียง
และความมั่งคั่ง จนเมื่อเธอได้สูญเสียลูกสาวไปจาก
อุบัติเหตุทางรถยนต์ เธอได้ตัดสินใจมุ่งหน้าสู่ชนบท
เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่ยากจน ทำาให้เธอได้พบกับ
โรงเรียนเพียงหลวง โรงเรียนเล็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาต ิและได้เรยีนรูถ้งึการให้ การแบ่งปันและใจ
ที่เป็นสุขจากผู้คนที่นี่

วันที่ ๖–๑๒ เมษายน 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพจดังาน
ประชุมและสัมมนาประจำาปี สมาคมอนุรักษ์สื่อ 
โสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก  
ครัง้ท่ี ๒๒ (งดฉายภาพยนตร์ทีโ่รงภาพยนตร์ศรศีาลายา) 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑๐-๑๑

พฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพื่อน (โปรแกรมเพื่อนรัก)
๒๕๒๙ / กำากับโดย อภชิาติ โพธิไ์พโรจน์ / 
สร้างโดย พลสยามภาพยนตร์ / นำาแสดง 
โดย เรวัต พทุธนัินทน์, อนสุรา จนัทรงัษ,ี 
เพ็ญ พิสุทธ์ิ, เสก เสกสรรชัยเจริญ / 
ความยาว ๑๐๑ นาที

เร่ืองราวของพนักงานธนาคาร 
หนุ่มทีต้่องเลีย้งลกูชายตามลำาพงั 
เพราะว่าภรรยามปัีญหาติดเหล้า วนัหน่ึงเขาตดัสนิใจ 
ลาพักร้อนและออกเดนิทางไปไหว้พระธาตทุีเ่ชยีงใหม่ 
แล้วโชคชะตากท็ำาให้เขายอมให้เดก็สาวกลุม่หนึง่ตดิ
รถไปด้วย แต่เหตุการณ์กลับเลวร้าย เมื่อเขาขับรถ
ชนตำารวจเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจขณะเดินทางกลับ

ศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทองปาน 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๒๐ / กำากับโดย ไพจง ไหลสกุล, 
สุรชัย จันทิมาธร, ยุทธนา มุกดาสนิท,  
รัศมี เผ่าเหลืองทอง / สร้างโดย Isan  
Film: Mike Morrow / นำาแสดงโดย  
องอาจ มณีวรรณ์, ผมหอม พลิาสมบติั / 
ความยาว ๖๐ นาที

ภาพยนตร์นอกกระแสที่ได้รับ 
แรงบันดาลใจมาจากปัญหาสร้างเข่ือนผามองในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๘ แสดงให้เห็นถึงชีวิตชาวบ้านตัวเล็ก ๆ 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และการ
สัมมนาของนกัวชิาการ นกัปกครอง และผูเ้ชีย่วชาญ
ต่าง ๆ ขณะที่ภาพยนตร์ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้
เกดิเหตุการณ์  ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ และกลายเป็นหนงั
ต้องห้ามอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากหอภาพยนตร์ให้เป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติ

เสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

Lumière!  แสงแรกแห่งโลกภาพยนตร์

เวลา ๑๓.๐๐ น. Lumière!  
๒๕๕๙ / กำากับโดย Thierry Frémaux / 
สร้างโดย Sorties d’Usine Productions, 
Centre National du Cinéma et de 
L’image Animée, Institut Lumière / 
ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาฝรัง่เศส คำา
บรรยายภาษาไทยและองักฤษ)

สารคดีที่จะทำาให้หัวใจของคนรักหนังเต้นแรง! กับ
ภาพอันคมชัดหลังการบูรณะขึ้นใหม่ และเกร็ด
ประวตัศิาสตร์นอกตำาราของภาพยนตร์ขนาดสัน้นบั
ร้อยเร่ืองระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๕–๑๙๐๕  ทีส่ร้างโดย
พี่น้องลูมิแอร์ ผู้ให้กำาเนิดภาพยนตร์โลกอย่างเป็น
ทางการ

Sat 31 Mar / 13.00 / 90 min / France / 2016

เวลา ๑๕.๐๐ น. ภาพยนตร์สนทนา
สนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ ประวิทย์ แต่งอักษร 
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ 
แห่งวิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

อังคารที่ ๓ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แม่ย่านาง (โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๑๓ / กำากับโดย เนรมิต / สร้างโดย อัมพรภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, พิศมัย วไิลศกัดิ ์/ ความยาว ๑๑๔ 
นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ 
รอง เค้ามูลคดี แสดง
อย่างเต็มตัว เรื่องราว
ของ เช่ียว เด็กวัดผู้
ซื่อสัตย์ที่ไปขัดขวาง 
จอม ซึ่งแอบมาขโมยเงินวัด แต่เขากลับถกูเข้าใจผดิ 
ว่าเป็นคนขโมยเงนิเสยีเอง เชีย่วตดัสนิใจออกจากวัด 
มาอยูบ่นเรอืขายสินค้าของแป้นและบุญเหลือ ซึง่เป็น
เรือโบราณที่มีแม่ย่านางคอยปกป้อง โดยท่ีเช่ียว 
ไม่รู้เลยว่าในอดีตชาตินั้นแม่ย่านางตนนี้เคยมีรักที่ 
ไม่สมหวังกับตน

ศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เรือนแพ
๒๕๐๔ / กำากบัโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณพัุนธ์ุ
ยคุล และเนรมติ / สร้างโดย อศัวนิภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย 
ไชยา สรุยินั, ส. อาสนจนิดา, มาเรีย จาง / ความยาว ๑๒๕ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวลัตุก๊ตาทอง ประจำา 
ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เรือ่งราว 
ของ เจน แก้ว และริน 
สามคน เพื่ อนรั กที่ 
หลงรัก เพ็ญ ผู้หญิงคนเดียวกัน ท้ังหมดอาศัยอยู ่
ด้วยกันที่เรือนแพริมนำ้า ต่อมาพวกเขาต่างต้อง 
แยกย้ายจากกัน โดยเจนซึ่งเรียนจบปริญญาด้วย 
คะแนนเกียรตินิยมไปสมัครเป็นตำารวจ รินไปเป็น 
นักร้อง และแก้วไปเป็นนักมวย อันเป็นบทบาทชีวิต 
ที่ทำาให้เกิดโศกนาฏกรรม เมื่อเพื่อนรักทั้งสามต้อง 
โคจรกลับมาพบกัน

ศุกร์ที่ ๑๓ – จันทร์ที่ ๑๖ เมษายน
โปรแกรมพิเศษ ฟิล์มทัศนา ชมหนังไทยคลาสสิก 
ฉายด้วยฟิล์ม ๓๕ มม. ตลอดทั้งเทศกาลสงกรานต์

อาทิตย์ที่ ๑ เมษายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
The People vs. Fritz Bauer
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Lars Kraume / 
สนันสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Rüdiger 
Klink, Burghart Klaußner, Andrej 
Kaminsky / ความยาว ๑๐๕ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาไทย)

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในปี ค.ศ. ๑๙๕๗ ทนาย
เบาเออร์ ได้รบัหลกัฐานทีซ่่อนของอาชญากรสงคราม
ผู้ซึ่งมีส่วนในการจับตัวชาวยิวครั้งใหญ่ เขาต้องการ
ให้เกิดการพิจารณาคดีในประเทศ แต่รัฐบาลของ
ประเทศนั้นต้องการปิดเรื่องราวความโหดร้ายที่เคย
เกิดข้ึน เบาเออร์ไม่มีทางเลือกจึงติดต่อกับหน่วย
สายลับ MOSSAD ของอิสราเอลเพื่อให้ช่วยในการ
ทำาคดี และทำาให้เขากลายเป็นกบฏต่อประเทศ
เยอรมัน

เวลา ๑๕.๐๐ น.
Requisitos para ser una 
persona normal
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Leticia Dolera / 
สนันสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Leticia Dol-
era, Manuel Burque, Jordi Llodrà / ความยาว ๙๔ นาที 
(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

มาเรยีตัง้เป้าหมายชวีติว่าเธอจะต้องเป็นปกตเิหมอืน
คนทั่วไปให้ได้ เธอจึงทำารายการคุณสมบัติที่เธอเชื่อ
ว่าคนปกติจะต้องมี  เธอได้ร่วมมือกับ บอร์ฆา ชาย
อ้วนที่เห็นด้วยกับเป้าหมายของเธอ โดยมาเรียจะ
ช่วยเขาลดนำา้หนกั ส่วนเขาจะช่วยเธอให้เป็นคนปกติ 
แต่แล้วมาเรยีกต้็องแปลกใจเมือ่พบว่าน้องชายผูเ้ป็น
ออทิสติกของเธอมีคุณสมบัติดังกล่าวครบทุกอย่าง

 Sun 1 Apr / 15.00 / 94 min / Spain / 2015



๒๘

อังคารที่ ๑๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ทหารเกณฑ์ ภาค ๑ 
(โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๒๓ / กำากับโดย ล้อต๊อก / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย ล้อต๊อก, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, 
ดวงใจ หทัยกาญจน์ / ความยาว ๑๑๔ นาที

เรื่องราวสนุกสนานเฮฮาเริ่มต้นขึ้นเมื่อ รอง ต้อย สุข 
และอาจารย์ยอด จับโดนใบแดงในวันเกณฑ์ทหาร 
และถูกส่งเข้าค่ายไปพร้อมกับ พงศักดิ์ พระเอกลิเก 
จนกระทั่ง จ่าฉำ่า ได้พาเหล่าพลทหารหน้าใหม่เหล่า
นี้ไปทำาความสะอาดบ้านผู้พันที่มีลูกสาวแสนสวย 
เรื่องวุ่น ๆ ในค่ายทหารจึงเกิดขึ้น

เสาร์ที่ ๑๔ เมษายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เงิน เงิน เงิน
๒๕๐๘ / กำากบัโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคล
การ / สร้างโดย บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จำากัด / นำาแสดงโดย 
มิตร ชัยบญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๙๖ นาที

ภาพยนตร์เพลงเรื่องดังแห่งละโว้ภาพยนตร์ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นการแสดงในภาพยนตร์ ๓๕ มม. 
เรื่องแรกของมิตร ชัยบัญชา เรื่องราวของ ขุนหิรัญ 
นายทุนเงินกู้หน้าเลือดที่ต้องผิดหวังหลังมอบหมาย
ให้ อรรคพล หลานชายตัวดีนำาสัญญาเงินกู้ไปไล่ที่
คนในชมุชน แต่เขากลบัเลอืกเข้าข้างชาวบ้าน จนขนุ
หิรัญยื่นข้อเสนอให้หาเงินมา ๑ ล้านบาทเพื่อไถ่ที่
ชุมชนให้เป็นอิสระจากหนี้เงินกู้

อาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ชั่วฟ้าดินสลาย
๒๔๙๘ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย 
หนุมานภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ชนะ 
ศรีอุบล, งามตา ศุภพงษ์ / ความยาว 
๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากบทประพนัธ์
ขึ้นหิ้งของ มาลัย ชูพินิจ ได้รับ
รางวัลตุ๊กตาทองสาขาถ่ายภาพ
ยอดเยีย่ม (๓๕ มม.) จากการประกวดภาพยนตร์ไทย
ครั้งแรก เล่าเรื่องราวของ ยุพดี สาวหัวสมัยใหม่จาก
เมืองหลวงท่ีได้แต่งงานกับ พะโป้ ชายชราเจ้าของ
ปางไม้แห่งเมืองกำาแพงเพชร แต่เธอกลับไปสนิทกับ 
หลานชายวัยหนุ่มของเขา จนเกิดเป็นรักต้องห้าม

เวลา ๑๕.๐๐ น. ปักธงไชย
๒๕๐๑ / กำากับโดย หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา / สร้างโดย 
บรษิทั ละโว้ภาพยนตร์ จำากดั / นำาแสดงโดย สมยศ อินทรกำาแหง, 
รัตนาภรณ์ อินทรกำาแหง / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยอิงประวตั-ิ 
ศาสตร ์จากเหตุการณ์
สงครามปราบฮ่อ ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ เรื่องราวของ 
ร้อยตรีเต็ม และทหารในบังคับบัญชาที่ต้องเดินทาง
ไปส่งเสบียง กระสุนปืน และเวชภัณฑ์ ให้แก่ค่าย
ทหารไทยที่กำาลังขาดแคลนอยู่ที่เมืองได ปฏิบัติการ
นี้ต้องรักษาเป็นความลับมิให้ฝ่ายจีนฮ่อล่วงรู้ เพื่อ 
ไม่ให้ค่ายทหารไทยที่เมืองไดถูกบุกโจมตี

จันทร์ที่ ๑๖ เมษายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. น�้าตาลไม่หวาน
๒๕๐๗ / กำากับโดย รัตน์  
เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย 
สมบตั ิเมทะนี, เมตตา รุง่รตัน์ / 
ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่อง
สุดท้ายของ รัตน์ เปสตันยี เล่าเรื่องราวชวนหัวของ 
มนัส ทายาทมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทยาปลูกผม ที่
ยินยอมแต่งงานกับ นำ้าตาล ลูกสาวของเพ่ือนชาว
อินเดียของพ่อเพราะหวังมรดก และทำาทุกวิถีทาง
เพ่ือให้เธอขอหย่ากับตน เพื่อจะได้แต่งงานใหม่กับ 
วัชรี หญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจ

พุธที่ ๑๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไฟซ่อนเชื้อ 
(โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๓๐ / กำากบัโดย ศภุสทิธิ ์/ สร้างโดย 
มานพภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ฉตัรชยั 
เปล่งพานิช, สินจัย เปล่งพานิช / 
ความยาว ๑๐๐ นาที

เรื่องราวของ พรรณ สาวสังคมผู้
ถูกโกงจนสิ้นเนื้อประดาตัว และมาอาศัยอยู่กับ พร 
น้องสาวที่อยู่กินกับกวิน แฟนหนุ่มซ่ึงไม่ชอบหน้า
พรรณเท่าไรนัก แต่ด้วยความอยากรู้ตื้นลึกหนาบาง
ของพรรณ กวินจึงไปตามสืบเรื่องของพรรณถึง
กรุงเทพฯ และพบว่าแท้จริงแล้วพรรณมีอาการทาง
ประสาทจนเป็นอันตรายแก่คนรอบข้าง เขาจึงต้อง
ตดัสนิใจทำาอะไรสักอย่าง ระหว่างทีเ่ธอกำาลังมรีกัครัง้
ใหม่กับ เกริกเกียรติ หนุ่มหล่อหน้าที่การงานดี

พฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

มนต์รักลูกทุ่ง 
(โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๒๕ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย พูนทรัพย์ 
โปรดกัช่ัน / นำาแสดงโดย ทนู หริญัทรัพย์, หทยัรัตน์ อมตวนชิย์, 
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อำาภา ภูษิต / ความยาว ๑๒๘ นาที

หนังเพลงเรื่องดังที่ได้รับ
การสร้างเป็นภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์มา
แล้วหลายครั้ง เรื่องราว
ของ คล้าว หนุ่มชาวนาผู้
ยากจน กบั ทองกวาว ลูกสาวคนสวยของ นายทองก้อน 
เศรษฐีในหมู่บ้าน ที่ถูกกีดกันมิให้สมหวังในความรัก 
เพราะนายทองก้อนต้ังค่าสินสอดทองกวาวไว้ถึง 
สบิหมืน่ ทัง้ยงัเตรยีมส่งทองกวาวไปอยูก่บั ป้าทองคำา 
เศรษฐินีผู้เป็นญาติผู้ใหญ่ที่กรุงเทพฯ

ศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดหูนงัคลาสสิก กับ กติตศิกัดิ ์สวุรรณโภคนิ
ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก 
และวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็น
ต่าง ๆ ที่มองเห็นในภาพยนตร ์
กับ กิตติ ศักด์ิ สุวรรณโภคิน 
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู

เสาร์ที่ ๒๑ เมษายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 20 ใหม่ 
ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น 
(โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๕๙ / กำากับโดย อารยะ สุริหาร / 
สร้างโดย ซเีจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ / 
นำาแสดงโดย ดาวิกา โฮร์เน่, สหรัถ 
สังคปรีชา, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม / 
ความยาว ๑๓๐ นาที

ปาน เป็นหญงิชราหวัดือ้ ปากจดั จนคนในครอบครัว
วางแผนจะส่งเธอไปอยู่บ้านพกัคนชรา แต่แล้วโชคชะตา
กลับเล่นตลกทำาให้เธอย้อนวัยไปเป็นสาวอายุยี่สิบ 
อีกคร้ัง ปานจึงได้โอกาสทำาในส่ิงที่ตัวเองไม่เคยได้ 
ทำาในอดีต และตัดสินใจเข้าร่วมวงดนตรีของ บูม 
หลานรัก

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
Finding Calico 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Yoshihiro Fuka- 
gawa / สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์
เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Kayoko 
Kishimoto, Ki i Kitano, Sayu 
Kubota / ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษา
ญี่ปุ่น คำาบรรยายไทย)

ชายชราขี้โมโหอาศัยอยู่ตามลำาพังหลังจากภรรยา 
เสียชีวิตไป โดยมี  มี่ แมวที่ภรรยาเคยให้อาหารทุก
วันคอยมาเยี่ยมเยียน แม้เขาจะไม่ชอบและคอยไล่
มันออกจากบ้านทุกวัน อยู่มาวันหนึ่ง มี่ได้หายตัวไป 
จนทุกคนในชุมชนต่างพากันเป็นกังวล ทำาให้เขาเริ่ม
ออกตามหาด้วยความสงสัยว่าเหตุใดทุกคนรวมถึง
ภรรยาของเขาถึงรักเจ้าแมวตัวนี้

อาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Santiago
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / กำากับโดย João Moreira 
Salles / สนับสนุนโดย สถานเอก- 
อคัรราชทตูบราซลิ ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๘๐ นาที (ภาษาโปรตเุกส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

สารคดขีาวดำาจากบราซลิทีก่วาด
รางวลัทัง้ในและต่างประเทศ เรือ่งราวของ ซานตเิอโก 
ชายทีน่อกจากทำาหน้าทีเ่ป็นพ่อบ้านให้กับครอบครัว
ของผู้กำากับสารคดีเร่ืองนี้มานานหลายปี เขายังม ี
งานอดิเรกนั่นก็คือการสะสมและเก็บข้อมูลประวัติ
ตระกูลของคนรำ่ารวยทั่วโลก 

Sun 22 Apr / 13.00 / 80 min / Brazil / 2007

เวลา ๑๕.๐๐ น.
Return to Homs 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Talal Derki / 
สนับสนุนโดย Documentary Club / 
นำาแสดงโดย Abdul Basset Saroot, 
Ossama / ความยาว ๘๐ นาที (ภาษา
อาหรับ คำาบรรยายภาษาไทยและองักฤษ)

หนังสารคดีรางวัลที่เปี่ยมพลังจากประเทศซีเรีย ใช้
เวลานานกว่า ๓ ปี ติดตามชีวิตของสองเด็กหนุ่มนับ
จากวันที่เริ่มฝันถึงเสรีภาพจนถึงวันที่พวกเขาถูก
สถานการณ์ความรนุแรงรอบตัวในบ้านเกดิบบีบงัคบั
ให้ต้องลุกขึ้นจับปืนสู้

Sun 22 Apr / 15.00 / 80 min / Syria, Germany / 2013



๒๙

ศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Reservoir Dogs 
๒๕๓๕ / กำากับโดย Quentin Tarantino / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, 
Chris Penn, Steve Buscemi / ความยาว ๙๙ นาที (ภาษา
อังกฤษ คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของ เควนติน ทารันติโน่ 
ผู้กำากับช่ือดังชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงชั้นเชิง
และลีลาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา เล่า 
เรือ่งราวของอาชญากรหกคนทีถ่กูจ้างจากมหาเศรษฐ ี
คนหนึ่งให้ปล้นเพชร โดยที่พวกเขาต่างไม่รู้ช่ือหรือ
ตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน 

Fri 27 Apr / 17.30 / 99 min / USA / 1992

เสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๒.๐๐ น. In the Mood for Melville
๒๕๖๐ / กำากบัโดย Benjamin Clavel / สนบัสนนุโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๕๘ 
นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีว่าด้วยผลงานของ ฌอง ปิแอร์ 
เมลวิลล์ ผู ้กำากับระดับตำานานของฝรั่งเศส ผู ้มี 
เอกลักษณ์ชัดเจนในการสร้างภาพยนตร์โดยเฉพาะ
แนวอาชญากรรม ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อนักสร้าง
ภาพยนตร์หลายรุ่นแม้กระทั่งในแถบเอเซีย

Sat 28 Apr / 12.00 / 58 min / France / 2017 

เวลา ๑๓.๑๕ น. Army of Shadows 
๒๕๑๒ / กำากับโดย Jean-Pierre Melville / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Lino Ventura, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel / 
ความยาว ๑๔๕ นาที (ภาษาฝร่ังเศส คำาบรรยายภาษาไทยและ
อังกฤษ)

ผลงานภาพยนตร์ชิน้สำาคญัของ ฌอง ปิแอร์ เมลวลิล์
เล่าเรื่องราวของกระบวนการใต้ดินในฝร่ังเศสที่ต้อง
เผชิญกับความโหดเหี้ยมขณะท่ีพยายามต่อสู้เพื่อ
ปลดแอกจากการยดึครองของอดอล์ฟ ฮติเลอร์ และ
กองทพันาซ ีภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ม่ได้รับอนญุาตให้ฉาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงสามสิบเจ็ดปี ก่อนจะ
สามารถฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

Sat 28 Apr /13.15 / 145 min / France / 1969 

เวลา ๑๖.๐๐ น. Miller’s Crossing 
๒๕๓๓ / กำากับโดย Joel Coen, Ethan Coen / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตสหรฐัอเมริกา ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Gabriel Byrne, Albert Finney, John Turturro / 
ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานเรื่องดังของพี่น้องโคเฮน ผู้กำากับชื่อดังชาว
อเมริกัน เรื่องราวของ ทอม เรแกน ผู้เป็นที่ปรึกษา
ให้แก่หัวหน้าใหญ่มาเฟียทื่ชื่อ ลีโอ แต่เมื่อ จอนนี ่
แคสเปอร์ มาเฟียคู่แข่งต้องการฆ่าคนทำาบัญชีของ
บ่อนซึ่งเป็นลูกน้องของลีโอ ทอมจึงพยายามหาทาง
ยตุสิงครามระหว่างสองกลุม่มาเฟียทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ 
แต่ในขณะเดียวกันเขากลับแอบมีความสัมพันธ์กับ 
เวอร์น่า หญิงสาวผู้เป็นคนรักของลีโอ

Sat 28 Apr / 16.00 / 1990 / 115 min / USA

อาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๐๐ น. Léon Morin, Priest
๒๕๐๔ / กำากับโดย Jean-Pierre Melville / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Jean-Paul Belmondo, Emmanuelle Riva, Irène 
Tunc  / ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษาฝร่ังเศส คำาบรรยายภาษา
ไทยและอังกฤษ)

ณ เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของฝรั่งเศสที่ตกอยู่ภายใต้
การยึดครองของเยอรมนี บาร์นี แม่หม้ายสาวอาศัย
อยูก่บัลกูสาวตามลำาพงั วันหนึง่เธอตดัสินใจสารภาพ
บาปกบับาทหลวง ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะวจิารณ์ศาสนา
คริสต์ให้เขาฟัง เพราะตัวเธอนั้นไม่ได้นับถือศาสนา
ใด ๆ แต่กลับทำาให้เธอได้พบกับบาทหลวงหนุ่มคน
หน่ึงที่ยินดีที่จะพูดคุยเรื่องเหล่านี้กับเธอ หลังจาก
การพบปะกันบ่อยครั้ง บาร์นีเริ่มมีความรู้สึกพิเศษ
ต่อเขา

Sun 29 Apr / 13.00 / 117 min / France, Italy / 1961 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ดูหนังกับโดม
The Silence of the Sea 
๒๔๙๐ / กำากับโดย Jean-Pierre 
Melville / สนับสนุนโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตฝรั่ ง เศส ประจำ า
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Howard 
Vernon,  N icole Stéphane, 
Jean-Marie Robain / ความยาว ๘๗ 
นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษา
ไทยและอังกฤษ)

ดัดแปลงมาจากนวนิยายที่เขียนขึ้นขณะที่ประเทศ
ฝรั่งเศสถูกยึดครองช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งใน
ช่วงดังกล่าวมีการประกาศให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้
อาณาเขตปกครองยินยอมให้ทหารเยอรมันเข้าไป
อาศัยอยู่ด้วย ภาพยนตร์เล่าเรื่องชายแก่และหลาน
สาวทีจ่ำาใจต้องยอมต้อนรบัทหารเยอรมนั แต่ทัง้สอง
กลับปฏิเสธที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับนายทหารดังกล่าว
และทำาราวกับว่าเขาไม่มีตัวตน

Sun 29 Apr / 15.00 / 87 min / France / 1947 

เวลา ๑๗.๐๐ น. สนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ 
โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๔ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

กองร้อยสอยรัก 
(โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๓๑ / กำากับโดย รอง เค้ามูลคดี / 
อำานวยการสร้างโดย ปทมุวด ีโสภาพรรณ / 
นำาแสดงโดย ฉตัรชัย เปล่งพานิช, จารุณี 
สุขสวัสดิ์ / ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์ผลงานการสร้างของ
ครอบครัวเค้ามูลคดี โดยรอง เค้ามูลคดี รับหน้าที ่
เป็นผู้กำากับและร่วมแสดง พร้อมด้วยคู่ชวีติ ปทมุวดี  
โสภาพรรณ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อกองร้อยทหาร
พรานในชมุชนแห่งหนึง่ ประกาศรบัสมคัรทหารใหม่
ทั้งชายและหญิง ส่งผลให้มีผู้สมัครเป็นจำานวนมาก 
ในขณะที่ผู้กองหนุ่มรูปหล่อมาดเฮี้ยบก็ได้มาประจำา
การใหม่ที่น่ี เมื่อทหารใหม่ต้องมาเจอกับครูฝึกจอม
ป่วนและเร่ืองวุน่ ๆ  ในค่ายทหาร ความสนกุสนานจงึ
เกิดขึ้น

พบกับผลงานภาพยนตร์ของ ฌอง ปิแอร์ เมลวิลล์ 
(Jean-Pierre Melville) ผู้กำากับคนสำาคัญแห่ง
ฝรัง่เศส รวมไปถึงสารคดีเก่ียวกับผลงานของเขา และ
ภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากงานของ 
เมลวิลล์

ศุกร์ที่ ๒๗ – อาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน
โปรแกรมพิเศษ Retrospective Jean-Pierre Melville

พุธที่ ๒๕ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Capitães de Abril 
(April captains) 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๓ / กำากบัโดย Maria de Medeiros / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต 
โปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง 
โดย Stefano Accorsi, Maria de 
Medeiros, Joaquim de Almeida / 
ความยาว ๑๒๓ นาท ี(ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่นำาไปสู่วันที่ ๒๕ 
เมษายน ค.ศ. ๑๙๗๔ ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนก่อการ
ปฏิวัติเพื่อปลดแอกจากระบอบเผด็จการที่ปกครอง
โปรตุเกสมานานหลายทศวรรษ ผ่านเรื่องราวของ
นายทหารหนุม่ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการปลกุระดมให้
เกิดการปฏิวัติภายในกองกำาลังทหาร 

Wed 25 Apr / 17.30 / 123 min / Portuguese / 2000

พฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สัตว์สาวผู้น่ารัก (โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๒๕ / กำากับโดย สมเดช สันติประชา / สร้างโดย พูนทรัพย์
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สิรัตน์ นวทรัพย์, เอกรัฐ ศรีเบญจ-
รัตน์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, รอง เค้ามูลคดี / ความยาว ๑๐๖ 
นาที

เร่ืองราวของ น้อย เด็ก 
ผู ้หญิงที่ชีวิตครอบครัว
พลกิผนั เมือ่พ่อแม่ถกูฆ่า
ตายทำาให้เธอตกใจวิง่หนี
เข้าไปในป่าด้วยความกลัว หลังจากเธอหายไป 
ชาวบ้านได้ออกตามหาอยู่หลายปีแต่ก็ไม่เคยเจอ 
วนัหนึง่ มนีกัข่าวเข้าไปทำาข่าวในอทุยานและถ่ายรปู
ติดหญิงสาวเปลือยกาย เป็นเหตุให้บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ส่ง ชายน้อย และ ประจิน เข้าไปในป่า
เพื่อตามหาหญิงสาวซึ่งก็คือน้อยผู้หายสาบสูญ




