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ภาพปกจดหมายข่าวฉบับน้ีเป็นการสาธิตการเผาฟิล์มไนเตรตที่
เสือ่มสภาพแล้ว ให้คณะผูเ้ข้าร่วมงานประชมุประจำาปีของสมาคมอนรุกัษ์
สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAPAVAA ครั้งที่ ๒๒ ได้
ประจักษ์ว่าฟิล์มภาพยนตร์ยุคแรกของโลกน้ีสามารถติดไฟได้ง่ายและ
ลุกลามอย่างรวดเร็วเพียงใด อันเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้โรงภาพยนตร์
สมัยก่อนเกิดไฟไหม้บ่อยครั้ง และจำาต้องได้รับการเก็บอนุรักษ์อย่าง
ปลอดภัยมากกว่าฟิล์มประเภทอืน่ หลงัเผาเสรจ็ โดม สขุวงศ์ ผูอ้ำานวยการ 
หอภาพยนตร์ได้นำาเอาซากฟิล์มไนเตรตที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนนี้ไป
เป็นปุ๋ยสำาหรับให้ Ray Edmonson ผู้ก่อต้ัง SEAPAVAA ปลูกต้นพยุง 
เพือ่เป็นสญัลกัษณ์แทนสปิรติแห่งนกัอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ทีม่าชมุนมุกนัที่
หอภาพยนตร์ในวันนั้น และเป็นที่ระลึกถึงงานใหญ่ครั้งนี้ที่หอภาพยนตร์
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

นอกจากเรื่องราวของงาน SEAPAVAA คร้ังที่ ๒๒ จดหมายข่าว 
ฉบับนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ 
หอภาพยนตร์ โดยเฉพาะงานกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนอย่างมากมายในช่วง
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ 

สำาหรับท่านที่ต้องการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมนั้น ใน
ช่วงที่กำาลังปิดเล่มจดหมายข่าวฉบับน้ี ระบบโทรศัพท์หอภาพยนตร์ได้
เกิดขัดข้องทำาให้ไม่สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ 
ได้ แต่ยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๔, ๐๘๑ ๕๕๐ 
๘๗๑๖ หรือติดต่อมาทางกล่องข้อความของแฟนเพจหอภาพยนตร ์
โดยหอภาพยนตร์กำาลังดำาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต้องขออภัย
ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้



วนัหน่ึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณุโดม สขุวงศ์ ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ 
ได้นำาจดหมายและต้นฉบับบทความทีเ่ขียนด้วยลายมอืชิน้หนึง่มาให้แก่ผมใน
ฐานะกองบรรณาธกิารจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ โดยกล่าวว่าเป็นของ “จติรกร 
สนุทรปักษนิ” อดตีพระเอกหนงัไทยเจ้าของรางวลัตุก๊ตาทองจากภาพยนตร์ปี 
พ.ศ. ๒๕๐๓ เรือ่ง เดก็เสเพล ซึง่ส่งมาให้คณุโดมพจิารณานำาลงในจดหมายข่าวฯ 
ตามแต่จะเหน็สมควร

 บทความช้ินนัน้เป็นเรือ่งเก่ียวกบั พลายมลิวลัลิ ์ซึง่เป็นภาพยนตร์ทีค่ณุ
จติรกรแสดงเป็นเรือ่งแรก ตัง้แต่อายรุาว ๘ ขวบ และแสดงร่วมกบัคณุพ่อคือ 
วสนัต์ สนุทรปักษนิ นกัแสดงและผูก้ำากบัภาพยนตร์รางวลัยอดเยีย่มคนแรกของ
ไทย โดยคุณจิตรกรได้บอกเล่าเรื่องราวความยากลำาบากของการเดินทางไป 
ถ่ายทำาภาพยนตร์เร่ืองนีท่ี้ศรรีาชา ในยคุสมยัทีย่งัไม่มสีะพานข้ามแม่นำา้บางปะกง 
รวมทัง้ได้แนบสำาเนารปูถ่าย โปสเตอร์หนงั และเอกสารอืน่ ๆ  ท่ีใช้ประกอบการ
เขียนพร้อมกับต้นฉบับมาให้พร้อมสรรพ จดหมายลายมือที่ปะหน้าบทความ 
ซึง่เรยีนถงึคุณโดม บอกให้ได้รบัรูว่้า คณุจติรกรในวยั ๗๓ ปี  กำาลงัมคีวามตัง้ใจ
ทีจ่ะค้นคว้าและเขยีนบอกเล่าเรือ่งราวเก่า ๆ  เพือ่หวงัให้ “เป็นความรูแ้ละประวตัิ
เลก็ ๆ ในวงการภาพยนตร์สมยัก่อนได้บ้างพอสมควร” โดยได้เริม่เขียนถงึเรือ่ง
นีเ้ป็นเรือ่งแรก 

เมือ่ถงึวาระทีจ่ะตีพมิพ์ในจดหมายข่าวฯ ผมได้ขออนญุาตคณุจติรกรไป
สมัภาษณ์ข้อมลูเพิม่เตมิท่ีบ้าน รวมท้ังขอถ่ายรูปโปสเตอร์ พลายมลวิลัลิ ์ทีค่ณุ
จติรกรใส่กรอบแขวนเอาไว้ เพือ่เป็นสำาเนามาเกบ็ไว้ทีห่อภาพยนตร์ แม้จะม ี
ริว้รอยแห่งความชราซึง่เป็นไปตามวยั แต่พระเอกเจ้าของฉายา “เจมส์ ดีน เมอืง
ไทย” ทีผ่มได้พบในวนันัน้ยงัคงดแูขง็แรง และมเีค้าแห่งความหล่อในวยัหนุม่
อย่างเหน็ได้ชดั  การสนทนาในวันนัน้ทำาให้ทราบว่า คณุจติรกรตดิตามจดหมาย
ข่าวหอภาพยนตร์ทุกฉบับและสนใจอยากชมภาพยนตร์ไทยเก่า ๆ ที่หอ-
ภาพยนตร์อย่างมาก แต่ก็ยากลำาบากต่อการเดนิทางไป รวมท้ังกำาลงัมีใจให้แก่
การค้นคว้าและเขยีนถงึเรือ่งราวเก่า ๆ  ของหนงัไทยอย่างกระตอืรอืร้น ซึง่คงเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่หากได้ทำาสำาเรจ็ แค่เพยีงเรือ่ง พลายมลวิลัลิ ์ทีเ่ขยีนเป็นเรือ่ง
แรกนี ้กม็คีณุปูการสำาคัญทีท่ำาให้ได้ทราบว่าหนงัเรือ่งนีน้ัน้สร้างในราวปี ๒๔๙๓ 
เพราะในข้อมูลการออกฉายที่หอภาพยนตร์ค้นพบและนำาลงในหนังสือ 
ภาพยนตรานกุรมแห่งชาตฉิบับแรกนัน้เป็นปี ๒๔๙๖ ความแตกต่างนีท้ำาให้เกดิ 
เป็นร่องรอยเพือ่ค้นคว้าต่อไปว่าทำาไมถงึได้ห่างกนัถงึ ๓ ปี หรอือาจมกีารฉาย 
ก่อนหน้านัน้ แต่หอภาพยนตร์ยงัหาหลกัฐานไม่พบ โดยหนงัสอืภาพยนตรา- 
นุกรมแห่งชาติฉบับแรกนี้เป็นสิ่งที่คุณจิตรกรให้ความสนใจและเห็นว่าเป็น
ประโยชน์อย่างมากแก่การค้นคว้า

ต้นปีถดัมา ๒๕๕๙ คณุจติรกรได้เขยีนจดหมายอกีฉบบัส่งมาถึงคุณโดม 
เป็นเรือ่งวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลของคณุวสันต์ สนุทรปักษิน ซึง่คณุจิตรกรเสนอ
ให้เป็นบทความในจดหมายข่าวฯ โดยคณุจิตรกรได้นำาข้อมูลต่าง ๆ  เกีย่วกับคณุ
วสนัต์ รวมทัง้หนงัสอืงานศพคณุวสนัต์ ส่งมาให้พร้อมกับจดหมาย คราวนีคุ้ณ
จติรกรไม่ได้เขยีนบทความมาด้วยตนเอง แต่กลบักล่าวอย่างถ่อมตวัในจดหมาย
ว่า “ผมไม่ใช่นกัเขยีน จงึขอเสนอเรือ่งราวให้คุณพทุธพงษ์ เจยีมรตัตัญญ ู ผู้
เชีย่วชาญในเรือ่งนีไ้ด้เรยีบเรยีงเขยีนขึน้มาใหม่และพจิารณารปูภาพทีเ่หมาะสม
ต่อไป ดงัเช่นทีเ่ขยีนให้ครเูนรมติ มานี สมุนนฏั เป๊ียก โปสเตอร์ พลเอก พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพชรอคัรโยธนิ ฯลฯ” ข้อความส้ัน ๆ นี ้ได้สร้าง
กำาลงัใจให้ผมเป็นอย่างมาก และแสดงให้เหน็ว่าคุณจติรกรเป็นแฟนจดหมายข่าว
ของเราอย่างเหนียวแน่น เข้าใจว่าในตอนนั้นคุณจิตรกรเองก็คงไม่ทราบว่า 
ผมซ่ึงเคยไปหาทีบ้่านนัน้คือคนเดยีวกบัทีคุ่ณจติรกรกล่าวถึงในจดหมาย เพราะ

ตอนนัน้ผมกแ็นะนำาตวัแต่ชือ่เล่นไป
ปลายปีนั้น หอภาพยนตร์ได้จัดงาน ๑๐๐ ปีชาตกาลให้แก่คุณวสันต์ 

สุนทรปักษิน ก่อนวันงาน ผมได้มีโอกาสไปพบคุณจิตรกรอีกครั้งเพ่ือพูดคุย 
เตรยีมตวัก่อนจัดงาน โดยคณุจติรกรได้กรณุาให้รปูถ่ายและสิง่เก่ียวเนือ่งอืน่ ๆ  
ของคณุวสนัต์มาเพือ่ให้ประกอบการจดังาน ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมาก เมือ่ถงึ 
วนังาน คณุจติรกรได้พาครอบครัวมาร่วมงานกนัอย่างอบอุน่ และมส่ีวนช่วยให้ 
งานในวันนัน้ผ่านพ้นไปด้วยด ีผมคิดเอาเองว่า วนันัน้คงจะเป็นหนึง่ในวันสำาคัญ 
ในความทรงจำาช่วงบัน้ปลายชีวติของคุณจติรกร

เวลาผ่านไปกว่าหนึง่ปี ผมไม่ได้รับรูข่้าวของคณุจติรกรอกีเลย จนกระท่ัง
เมือ่เดือนมกราคมทีผ่่านมา จงึได้ทราบข่าวจาก คุณขนษิฐา สุนทรปักษนิ ภรรยา
คณุจติรกร ว่าคณุจิตรกรกำาลงัป่วยหนกั คณุขนษิฐาได้เชญิให้คุณโดม พีช่ลดิา 
รองผูอ้ำานวยการ  และผม ซึง่เป็นคนทีค่ณุจติรกรรูจ้กัไปเยีย่มเพือ่ให้กำาลงัใจคุณ
จติรกร  ในวนันัน้ผมได้นำาบอ็กเซต็ภาพยนตร์เร่ืองสนัต-ิวีณา ท่ีหอภาพยนตร์ได้
จดัทำาข้ึนไปมอบให้คุณจติรกรด้วย เพราะเชือ่ว่าคุณจติรกรคงอยากชม เมือ่ได้
รบั คณุจติรกรก็แกะกล่องบอ็กเซ็ตออกมาดูโปสการ์ดและหนงัสือทีป่ระกอบอยู่
ในนัน้ด้วยความสนใจ และกล่าวชืน่ชมว่าหอภาพยนตร์ทำาออกมาได้ด ี แม้จะดู
ซบูผอมลงไปถนดัตา แต่คณุจติรกรในวนันัน้ก็ยงัคงมสีตสิมัปชญัญะทีส่มบรูณ์
ชดัเจน พดูคยุเป็นปรกต ิและยงัคงแสดงให้เหน็ถงึความสนใจในหนงัไทยเก่า ๆ 
อย่างตอนทีผ่มได้เจอคร้ังแรก โดยไม่ได้คดิเลยว่า นัน่จะเป็นคร้ังสดุท้ายทีผ่มจะ
ได้มีโอกาสสนทนากบัคณุจติรกร

เมือ่ได้ทราบข่าวว่าคณุจติรกรจากไป เมือ่คืนวันที ่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๑ 
นอกเหนอืจากความอาลยัถึงความทรงจำาเก่า ๆ ต่อคณุจิตรกรทีผ่ดุพรายขึน้มา 
ผมจงึยงัมคีวามเสยีดายทีค่ณุจติรกรซึง่กำาลงัมไีฟ
และมีใจต่อการค้นคว้าเรื่องหนังไทย 
เก่า ๆ ไม่ทนัทีจ่ะได้เขยีนบทความ
อะไรเพิม่เตมิมา กต้็องถกูโรคร้าย
พรากไปเสียก่อน โดยเฉพาะ
เมือ่นกึว่าคุณจิตรกรไม่ทนัได้
เห็นหนังสือภาพยนตรา- 
นุกรมแห่งชาติ เล่มที่ ๒ 
ของหอภาพยนตร์ ที ่
ในนั้นจะรวมผลงานที่
คุณจิตรกรแสดงในช่วง
วยัหนุม่อยูด้่วย ซ่ึงคงจะ
ยิ่งกระตุ้นความสนใจ
และสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้แก่คุณจิตรกรได้อีก
มากพอสมควร

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ด้วยความระลึกถึง

พทุธพงษ์ เจียมรตัตญัญู

๑



๒

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมเดือนมีนาคม 

๒๐ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์ร่วมกับสมาคมฝรั่งเศส จัดฉาย

โปรแกรมหนัง Classic Films Screening เรื่อง 
สันติ-วีณา ผลงานกำากับโดย ทวี ณ บางช้าง ณ โรง-
ภาพยนตร์ AF สมาคมฝรั่งเศส ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

๒๔ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์จัด

กจิกรรม Indie in Salaya 
กบั ธญัญ์วารนิ สุขะพสิิษฐ์ 
จัดฉาย Insects in the 
Backyard ภาพยนตร์
ไทยที่ ถูกห้ามฉายจาก
สำานกัพจิารณาภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ ซึ่งใช้เวลาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมถึง 
๗ ปี จนได้ออกฉายเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
หลังจบภาพยนตร์ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำากับ
ได้ร่วมสนทนากับผู้เข้าชมภาพยนตร์ก่อนจะปิด
รายการด้วยการฉายภาพยนตร์ ปั๊ม-น�้า-มัน ผลงาน
เรื่องล่าสุดภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๕ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์จัดโปรแกรมพิเศษ “แตรวง 

โรงหนงั” ในกิจกรรม “ดูหนงักับโดม” นำาภาพยนตร์
เงียบอเมริกันปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่มาถ่ายทำาในสยาม 
เรือ่ง ช้าง (Chang: A Drama of the Wilderness) 
มาจดัฉายพร้อมแสดงแตรวง เพือ่ย้อนรอยธรรมเนยีม
การแสดงแตรวงประกอบภาพยนตร์เงียบ โดยคณะ
แตรวงเริงรูปพยนต์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ
ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนัจากวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมบรรเลงภายในโรง-
ภาพยนตร์ศรีศาลายา

โครงการภาพยนตร์เพือ่ผู้สงูอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา
๒๐ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก 
ลกูทุง่ ให้แก่ชมรมผูส้งูอายเุทศบาลตำาบลโพรงมะเดือ่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ฟอร์มาลีน
แมน รักเธอเท่าฟ้า ให้แก่ชมรมผู ้สูงอายุตำาบล 
ทรายขาว อ.หัวไทร
๒๒ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ทวิภพ ให้
แก่ชมรมศิริราชอาวุโส 
๒๓ กมุภาพนัธ์ จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ปืนมตีนี และ
กจิกรรม ๗๒ ปี กรงุ ศรวีไิล ให้แก่กลุม่วยัหวานวนัวาน 
๒๗ กมุภาพนัธ์ จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง super แหบ 
แสบสะบัด ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ 
กทม. 

หน่วยงานและสถาบนัการศกึษาเข้าศกึษาดูงาน
๘ มีนาคม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
๑๕ มีนาคม โรงเรียนบ้านคลอแระ และสำานักงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๑ มีนาคม คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๒๒ มนีาคม คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒๖ มีนาคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 
๒๗-๒๙ มีนาคม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

๑๑ มนีาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉาย Singin’ in the Rain 

ภาพยนตร์เพลงที่ได้รับความชื่นชมและยอดนิยม
ตลอดกาล กับฉากเพลงและฉากระบำาที่ได้รับการ
จดจำาในยุคทองแห่งหนังเพลงฮอลลีวูด ในกิจกรรม 
“ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

๑๓ มนีาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกบัศนูย์ฝึกสมอง โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษัทชีวามิตร 
วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด จัดกิจกรรมภาพยนตร์กับ
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๘ โดยมีการฉายภาพยนตร์เรื่อง 
A Street Cat Named Bob พร้อมพูดคุยเก็บ 
ประเด็นกับ คุณหญิงจำานงศรี หาญเจนลักษณ์ และ  
ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ดำาเนินรายการโดย  
สณัห์ชยั โชตริสเศรณ ีหลงัจากชมภาพยนตร์ ณ ห้อง 
๑๒๑๐ ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรง- 
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๒๔ มนีาคม 
จันทรา ชัยนาม ได้ให้เกียรติหอภาพยนตร์ 

เดินทางมาประทับรอยพิมพ์มือ-เท้า เป็นดาวดวงที่ 
๑๗๙ บนลานดารา โดยหอภาพยนตร์ได้จัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง เทพธิดาบาร์ 21 ในระบบฟิล์ม ๓๕ 
มม. ผลงานการกำากับเรือ่งแรกของ ยทุธนา มกุดาสนทิ 
ศิลปินแห่งชาตสิาขาศลิปะและการแสดง (ภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์) ประจำาปี ๒๕๖๐ พร้อมพูดคุย
กับทั้งสองเกี่ยวกับการทำางานในวงการภาพยนตร ์
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา  

๓๐ มนีาคม 
เจ้าหน้าที่หอ-

ภ าพยนตร ์ แ ล ะผู ้ 
เข้าชมภาพยนตร์ ได้
ร ่วมไว้อาลัยต่อการ
จากไปของพระเอก
หนั ง ไทย  จิ ต รกร 
สุนทรปักษิน เจ้าของ
ร า ง วั ล ตุ ๊ ก ต าทอ ง 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ด้วยการวางดอกไม้บริเวณ
รอยมือ-เท้าของจิตรกรที่เคยมาประทับไว้เป็น 
ดาวดวงที่ ๗๓ บนลานดารา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๒



๓

กิจกรรมเดือนเมษายน 

๓๑ มนีาคม 
หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์

สนทนา “Lumière !  แสงแรกแห ่ ง โลก
ภาพยนตร ์” โดยการจัดฉายภาพยนตร  ์
Lumière! ซ่ึงเป็นสารคดีที่เปิดเผยเรื่องราว 
อันน่ามหัศจรรย์ในผลงานภาพยนตร์ของพี่น้อง
ลูมิแอร์ ผู ้ให้กำาเนิดภาพยนตร์โลกอย่างเป็น
ทางการ พร้อมเก็บประเดน็ พดูคยุถงึภาพยนตร์
กับ ประวิทย ์  แต ่งอักษร ดร.พิชัย วัฒน ์ 
แสงประพาฬ และ ดร.ปาจรีย ์  ทาชาต ิ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โครงการภาพยนตร์เพ่ือผู้สงูอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา
๘ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๙ มีนาคม (เช้า) จัดฉายภาพยนตร์รวมฮิต มิตร 
ชยับญัชา ตอนที ่๑ ให้แก่ชมรมคนรกั มติร ชยับญัชา 
(บ่าย) จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง เพลงิทรนง ให้แก่กลุม่
วัยหวานวันวาน 
๑๒ มนีาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง นางสาวโพระดก 
ชมรมผู้สูงอายุตำาบลท่าตำาหนัก 
๒๓ มีนาคม (เช้า) จัดฉายภาพยนตร์รวมฮิต มิตร 
ชยับญัชา ตอนที ่๒ ให้แก่ชมรมคนรกั มติร ชยับญัชา 
(บ่าย) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เทพธิดาดอย-นักฆ่า
จากเจ้าพระยา ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน
๒๗ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง กวน มึน โฮ ให้
แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ กทม. 
๒๙ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม ให้แก่
ชมรมศิริราชอาวุโส

กจิกรรมฉายภาพยนตร์ 
ณ ต่างประเทศ 
๓๑ มีนาคม  หอภาพยนตร ์นำา
ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ไปฉาย 
ที่งานเทศกาลภาพยนตร์ไทย ณ  
National Museum of Indian 
Cinema เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 

๖ เมษายน  
หอภาพยนตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Re- 

storation Asia ครั้งท่ี ๕ โดยการสนับสนุนจาก
สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเชียแปซิฟิก (SEA-
PAVAA) และสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ 
(FIAF) กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดเวทีนำาเสนอ 
ผลงานของหน่วยงานอนรัุกษ์ บรษิทัผูใ้ห้บรกิาร และ
ผู้จัดจำาหน่าย ทั้งในและนอกเอเชีย เพื่อมุ่งพัฒนา
มาตรฐานงานการอนุรักษ์มรดกสื่อโสตทัศน์ของ
เอเชียจัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ลิโด  

๖–๑๑ เมษายน  
หอภาพยนตร์ จัดฉายภาพยนตร์ในโปรแกรม

พิเศษ  “ภาพยนตร์บูรณะแห่งเอเชีย” (Asian Re-
stored Cinema) จำานวน ๕ เรื่อง คือ Gate of 
Hell, Batch ’81, ทรชนคนสวย, Barbed Wire 
Fence และ Insiang เพื่ออุทิศแด่งานที่ท้าทายของ
การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ และกระตุ้นให้สาธารณชน
ได้เห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ที่ได้
รับการบูรณะมาอย่างดี ณ โรงภาพยนตร์ลิโด 
สนบัสนนุการฉายโดย องค์การเพือ่การศึกษาวทิยา-
ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNES-
CO) มูลนิธิญี่ปุ่น และโรงภาพยนตร์เอเพ็กซ์

๘ เมษายน 
หอภาพยนตร์จัด

ฉายภาพยนตร์การ์ตูน
ในตำานานเร่ือง “สโนว์ไวท์ 
กับคนแคระทั้ ง เจ็ด” 
(Snow White and 
the Seven Dwarfs) 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน
เร่ืองยาวเรื่องแรกของ
วอลต์ ดิสนีย์ ที่ประสบความสำาเร็จเป็นที่จดจำาของ
คนทั่วโลก ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรง
ภาพยนตร์สกาลา

๑๓-๑๖ เมษายน 
หอภาพยนตร์จัดโปรแกรม “ฟิล์มทัศนา” ใน

ช่วงวันหยุดสงกรานต์ จัดฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ
ฟิล์ม ๓๕ มม. ๕ เรื่อง คือ เรือนแพ, เงิน เงิน เงิน, 
ชั่วฟ้าดินสลาย, ปักธงไชย และ น�้าตาลไม่หวาน
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๗–๒๑ เมษายน 
หอภาพยนตร์ร่วมกับ La Fête, สถาน- 

เอกอคัรราชทตูฝรัง่เศส ประจำาประเทศไทย, สมาคม
ฝรั่งเศสกรุงเทพ, Institut français (Paris), 
Melville Centennial, Melville Foundation 
และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำา
ประเทศไทย จัดโปรแกรมพิเศษ “Retrospective 

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๐–๑๑ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์
โกย ให้แก่เทศบาลนคร นครปฐม 
๑๙ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เงิน เงิน เงิน 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 

๖–๑๓ เมษายน 
หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพใน

การจัดประชุมประจำาปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อ 
โสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 
(Southeast Asia - Pacific  Audiovisual Archive 
Association หรือ SEAPAVAA) ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งถือ
เป็นครั้งที่ ๔ ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งสิ้นกว่า ๑๘๐ คน มาจาก ๓๑ ประเทศ 
ทัว่โลก โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความตระหนกัรู้
และความสำาคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อ
โสตทัศน์ สร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ และเผยแพร่องค์ความรู ้นั้นให้แก่
สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

โดยในวนัที ่๙ เมษายน ได้มพิีธเีปิดการประชมุ
อย่างเป็นทางการ หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก 
ผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงวัฒนธรรม ดร. 
ฉวรีตัน์ เกษตรสนุทร ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และ
มอบรางวัล SEAPAVAA Fellowship ให้แก่บุคคลที่
ทำาประโยชน์แก่วงการอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ของเอเชยี 
ซึง่ปีนีม้ผู้ีทีไ่ด้รบัเลือก ๓ ท่าน ได้แก่ Mick Newham 
นักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์จากออสเตรเลีย อดีต
ประธานสมาคมฯ ผู้เป็นหลักสำาคัญของสมาคมฯ 
และเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องการอนุรักษ ์
สื่อโสตทัศน์มาทั่วโลก Bounchoa Phichit อดีต 
ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติลาว และเป็น
หนึ่งผู ้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ และ โดม สุขวงศ์ ผู้ 
อำานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผู้ที่มี
บทบาทสำาคญัในการก่อตัง้และพฒันาหอภาพยนตร์
ในประเทศไทย ณ ห้องจามจุรี A ชั้น M ณ โรงแรม
ปทมุวนั ปริน๊เซส เอม็บีเค (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเตมิ
ได้ที่หน้า ๔-๕)

Jean-Pierre Melville” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ
วันเกิด ๑๐๐ ปี จัดฉายภาพยนตร์เรื่องเด่นของ ฌอง 
ปิแอร์ เมลวลิล์ และภาพยนตร์สารคดีทีก่ล่าวถงึผลงาน
ของเขา ในฐานะบุคคลสำาคัญระดับแถวหน้าของโลก
ภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ AF สมาคมฝรั่งเศส และ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 



๔

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เมือ่วนัที ่ ๖–๑๓ เมษายน ทีผ่่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกยีรติให้เป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดประชุมประจำาปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 
(Southeast Asia - Pacific  Audiovisual Archive Association หรือ SEAPAVAA) ครั้งที่ ๒๒ ซึ่ง 
ในปีนี้ ถือเป็นครั้งที่ ๔ แล้วที่การประชุมได้จัดที่ประเทศไทย 

ในปีนี ้มีผูล้งทะเบยีนเข้าร่วมการประชมุทัง้สิน้ กว่า ๑๘๐ คน มาจาก ๓๑ ประเทศทัว่โลก ทีม่าร่วม 
ทำากิจกรรมตลอดเวลา ๑ อาทิตย์ 

การอบรมการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์กับชุมชน  (Community Archive) ณ พิพิธภัณฑ์แรงงาน 
หอภาพยนตร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และกระดาษให้แก่สมาชิก
ของสหภาพแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่จะนำาไปจัดเก็บสื่อโสตทัศน์และ
วัตถุของที่บันทึกเรื่องราวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของสหภาพฯ อย่างเป็นระบบ และสามารถ
นำามาใช้ภายหลังได้  

วทิยากรทีเ่ข้าร่วมอบรมในครัง้นี ้ได้แก่ นางสาวศภุราพร ฤกษ์ดกิลุ รกัษาการตำาแหน่งผูอ้ำานวยการ 
กลุม่อนรุกัษ์  นางสาวกรพนิธุ ์ทวีตา ผูอ้ำานวยการกลุม่เอกสารจดหมายเหตแุละบรกิาร นางสาวชลดิา 
เอื้อบำารุงจิต รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และ นางสาวอรพร ลักษณากร ร่วมเป็นวิทยากร

ในวนัเดยีวกนั หอภาพยนตร์ฯ ยงัร่วมกบั Owl Studio และมลูนธิญิีปุ่น่ จดั Restoration Asia 
คร้ังที ่๕ ซ่ึงเป็นกจิกรรมทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุอย่างทางการจากสมาคมอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์แห่งเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ณ โรงภาพยนตร์ลิโด กิจกรรมนี้เป็นเวทีการนำาเสนอเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์  

(ผู้ที่สนใจรายละเอียดของงานในวันนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๐) 
นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ในวันนี้ยังเป็นวันแรกของการจัดฉายภาพยนตร์โปรแกรม

พิเศษ ภาพยนตร์บูรณะแห่งเอเชีย (Asian Restored Cinema) ที่หอภาพยนตร์คัดสรรภาพยนตร์
ของเอเชยีทีไ่ด้รับการบรูณะมาจดัฉาย เพือ่ให้สาธารณชนได้ร่วมเป็นประจกัษ์พยานผลงานของเหล่า
นักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ 

(ดูรายละเอียดของโปรแกรมภาพยนตร์บูรณะแห่งเอเชีย ได้ที่จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับ
ที่ ๔๔ หน้า ๑๐-๑๑)

การประชมุ SEAPAVAA ครัง้ท่ี ๒๒ 

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์
สำาหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ในปีนี้ หอภาพยนตร์จัด 
การอบรม ๒ หัวข้อ ได้แก่ 

Care and Handling of Photographic 
Materials โดย Bertrand Lavédrine นักวิชาการ
ด้านการอนรุกัษ์ผูม้ากด้วยประสบการณ์จากประเทศ
ฝรัง่เศส ซึง่มาถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการดูแลรักษา
และจัดการกรุรูปภาพของหน่วยงานอนุรักษ์ ซึ่งผู้เข้า
ร่วมยงัได้มโีอกาสเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ของส่ือภาพถ่าย
ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ และ
ประเภทต่าง ๆ ของภาพถ่าย ที่ต้องการดูแลรักษาที่
แตกต่างกันตามแต่วัสดุ 

Open Sources for Archives โดย Reto 
Kromer นักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ที่สนใจการใช้
เทคโนโลยโีปรแกรมในการอนรุกัษ์จากสวสิเซอร์แลนด์ 
และ Joshua Ng โปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ จากสิงคโปร์ 
ที่นำาเสนอการเลือกใช้โปรแกรม Open Source 
สำาหรบังานอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์เพือ่ให้ได้ประสทิธิภาพ
สูงสุด นอกจากภาคทฤษฏีแล้ว ผู้เข้าร่วมยงัได้มโีอกาส
ลงมือปฏิบัติด้วย ด้วยโปรแกรมที่วิทยากรแนะนำาให้
ใช้ เพื่อให้สามารถนำาเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้
ต่อยอดได้จริงหลังจากจบการอบรม 

ในคืนวันที่ ๘ เมษายน หอภาพยนตร์ได้จัดงาน
เลีย้งต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมการประชมุครัง้นี ้ด้วยบรรยากาศ
เป็นกันเอง 



๕

วันจันทร์ที่ ๙ – วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ หอ-
ภาพยนตร์ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา
กระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร มา
เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และเป็นผู้มอบรางวัล 
SEAPAVAA Fellowship ให้แก่บุคคลทีท่ำาประโยชน์
แก่วงการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ของเอเชีย ซึ่งปีนี้มีผู ้
ที่ได้รับเลือก ๓ ท่าน ได้แก่ Mick Newham 
นกัอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์จากออสเตรเลยี อดตีประธาน 
สมาคมฯ ผู้เป็นหลักสำาคัญของสมาคมฯ และเป็น
วทิยากรในการอบรมเรือ่งการอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์มา
ทั่วโลก Bounchoa Phichit อดีตผู้อำานวยการ 
หอภาพยนตร์แห่งชาตลิาว และเป็นหนึง่ผูร่้วมก่อตัง้
สมาคมฯ และสุดท้าย โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการ 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญั
ในการก่อต้ังและพฒันาหอภาพยนตร์ในประเทศไทย

การประชุมเริ่มขึ้นด้วยการปาฐกถาหลักโดย 
Jan Muller ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ
หอภาพยนตร์และเสยีงแห่งชาต ิออสเตรเลีย (National 
Film and Sound Archive of Australia) ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ ความท้าทายที่หน่วยงานอนุรักษ ์
สือ่โสตทัศน์ต้องเผชญิในสภาวะทีเ่ทคโนโลยแีละการ
เชื่อมโยงผู้คนในปัจจุบันเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จน 
เส้นแบ่งเขตแดนต่าง ๆ  พร่าเลอืน Jan ยกกรณศีกึษา
ของหอภาพยนตร์และเสียงแห่งชาติออสเตรเลีย 
และสถาบันเพ่ือเสียงและภาพแห่งเนเธอร์แลนด์ 
(Netherlands Institute for Sound and Vision) 

ปาฐกถาหลักสอดคล้องกับแก่นของงาน
ประชมุในปีนีท้ีว่่า งานอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ทีอ่ยูน่อก
เหนอืเขตแดน (AV Archiving Beyond Boundaries) 

หลังจากนั้นก็เข้าสู่การประชุมสัมมนา ตลอด
ทั้ง ๒ วัน มีผู้นำาเสนอทั้งส้ิน ๓๔ เรื่อง โดยแบ่ง 
หัวเรื่องสัมมนาออกเป็น ๑๓ หัวเรื่อง อาทิเช่น 

• พืน้ทีง่านอนรัุกษ์สำาหรบัเสียงทีไ่ม่มีใครใส่ใจ 
(Archival Platforms for Peripheral Voices) 
หน่วยงานอนุรักษ์ส่ือโสตทัศน์จำานวนหนึ่งจะไม่ได้
เน้นเก็บรกัษาเฉพาะภาพยนตร์เล่าเรือ่ง หรือรายการ
ที่รัฐเป็นผู้ผลิต แต่ยังอนุรักษ์ภาพยนตร์บ้าน และ
งานศิลปะที่ใช้ส่ือโสตทัศน์ ซึ่งต้องใช้กระบวนทัศน์
ในการจัดการ เก็บรักษา และเผยแพร่ ที่แตกต่างไป
จากภาพยนตร์เล่าเรือ่งหรอืส่ือโสตทศัน์กระแสหลัก
อื่น ๆ 

• หน่วยงานอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ในประเทศไทย 
สะพานเชื่อมโยงอดีตกับอนาคต (AV Archiving in 
Thailand: Bridging the Past and the Future) 
เป็นหัวเรื่องที่ใช้กรณีศึกษาของหอภาพยนตร์โดย 
นำาเสนอกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ทั้งพิพิธภัณฑ์ 
การจดัฉายภาพยนตร์คลาสสิก และโครงการโรงหนงั
โรงเรียน เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นภารกิจของหน่วยงาน
อนุรักษ์ที่เก็บรักษาส่ิงที่เป็นอดีตให้คนรุ่นหลังได้มี
โอกาสรับชมในอนาคตต่อไป

ในคืนวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน มีการจัดฉาย
ภาพยนตร์โปรแกรมพิเศษที่เรียกว่า Archival 

Gems Screening ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ 
สมาคมฯ ท่ีจะจัดฉายหนังที่โดดเด่นของหน่วยงาน
อนุรักษ์ที่เข้าร่วมประชุม ในปีนี้ มีหน่วยงานที่แสดง
ความจำานงจะเข้าร่วม ทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง รวมทั้งของ
หอภาพยนตร ์ที่ฉายภาพยนตร ์ข ่าวขบวนแห่
พระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวงที่บันทึกโดยโรงหนัง
ญีปุ่่น ซึง่หอภาพยนตร์เพิง่ได้รบัมาจาก สถาบนั EYE   
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

การประชุมสามัญประจำาปีของสมาคมฯ ซึ่งในปีนี้ มี
หัวข้อสำาคัญคือ การแก้ไขธรรมนูญของสมาคมฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ประกาศอย่างเป็นทางการว่า การประชมุของสมาคมฯ ครัง้
ที่ ๒๓ จะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๒ จะจัดขึ้นที่เมือง Noumea 
ประเทศ New Caledonia (ซึง่เป็นเกาะในมหาสมทุรแปซิฟิก) 
ถอืเป็นความพยายามของสมาคมฯ ทีจ่ะให้ความสำาคญัและ
สนับสนุนงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ในพื้นที่ที่ห่างไกล 

เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ได้นำาผู้เข้าร่วมประชุมเล่นนำ้าสงกรานต์ที่สยามสแควร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทุกคนไม่เคยได้มีโอกาสเล่นนำ้าสงกรานต์มาก่อน 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ในช่วงเช้า คณะผู้เข้าร่วมการประชุม ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) โดยดูงานเรื่องการจัดการฐานข้อมูลของงานมานุษยวิทยาในประเทศไทย และ
ช่วงบ่ายคณะผู้เข้าร่วมงานได้เดินทางมาที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์
เมืองมายา และส่วนงานอนุรักษ์ทั้งห้องปฏิบัติการด้านฟิล์มภาพยนตร์ ดิจิทัล และห้องเย็นเก็บ
รักษาฟิล์มภาพยนตร์ 

ในช่วงคำ่าของวันนี้ หอภาพยนตร์จัดงานเลี้ยงอำาลาคณะผู้เข้าร่วมงานที่ภัตตาคารสกาลา 
และเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หอภาพยนตร์จึงจัดกิจกรรมพิเศษ พิธีรดนำ้าดำาหัว ซึ่งมีผู้อาวุโส
ของสมาคมฯ ได้แก่ Ray Edmonson ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ Mick Newham คุณเตือนใจ สินธุวณิก 
อดีตนายกสมาคมฯ Adrian Wood อดีตคณะกรรมการบรหิารสมาคม และ โดม สุขวงศ์ ให้เกยีรติ
เป็นผู้อาวุโส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดได้มีโอกาสรดนำ้าขอพร สร้างความประทับใจให้แก่ผู ้
เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

งานประชุมประจำาปีของสมาคม
อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๒ ถือเป็น 
อีกครั้งที่หอภาพยนตร์ได้มีส่วนในการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
อนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์นานาชาต ิรวมทัง้ร่วม
ส่งเสริมการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ในระดับ
ภมูภิาคให้พฒันาอย่างยัง่ยนืโดยปราศจาก 
พรมแดนระหว่างประเทศต่อไป

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 



๖

เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
ได้จัดกิจกรรม “Indie in Salaya (20+) ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์” โดยจัดฉาย
ผลงานภาพยนตร์สองเร่ืองของผู้กำากับร่วมสมัยคนสำาคัญ ธัญญ์วาริน สุขะ-
พิสิษฐ์ หนึ่งในน้ันคือ Insects in the Backyard หรือ แมลงรักในสวน 
หลังบ้าน ภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องแรกของธัญญ์วาริน ซ่ึงสร้างเสร็จเมื่อป ี
พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่กลับกลายเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ถูกห้ามฉายภายใต้
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และต้องใช้เวลาต่อสู ้
ตามกระบวนการยุติธรรม จนได้ออกฉายเมื่อปลายปี ๒๕๖๐

ย้อนกลบัไปเมือ่วันรฐัธรรมนญู ๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ หลงัจากที ่Insects 
in the Backyard ได้รบัคำาสัง่ห้ามฉายจากคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์ 
หอภาพยนตร์ได้มีความคิดจะนำาภาพยนตร์เรื่องนี้มาจัดฉายเพื่อการศึกษา
พร้อมเสวนาถึงประเด็นการ “แบน” ภาพยนตร์ในเมืองไทยในวันนั้น แต่
เนือ่งจากได้มหีนงัสอืทกัท้วงจากรัฐ จากกจิกรรมฉายหนงัจงึได้เปลีย่นเป็นการ 
“ฌาปนกิจหนัง” กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ว่าภาพยนตร์เร่ืองนี้ได้ถูกคำาสั่ง 
“ประหารชีวิต”  โดยหลังจบการฉายภาพยนตร์ Insects in the Backyard 
ฉบับฟื้นคืนชีพดั่งนกฟินิกซ์ที่เกิดใหม่จากเถ้าถ่าน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์นี้ 
ยงัได้มกีารจดัฉายภาพบนัทกึเหตกุารณ์การฌาปนกิจครัง้นัน้เพ่ือเป็นการรำาลกึ
ถงึการประท้วงท่ีเร่ิมต้นข้ึนเมือ่ ๗ ปีทีแ่ล้ว รวมทัง้ยงัได้นำาอฐิัจากการฌาปนกจิ
ซึง่ปัจจุบนัได้รับการเกบ็รกัษาไว้ในพิพธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย ออกมาจดัแสดง
ชั่วคราวหน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาในวันดังกล่าวด้วย 

ผูก้ำากบั ธญัญ์วารนิ สขุะพสิษิฐ์ ซึง่ได้มาสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็
กับผู้ชมหลังชมภาพยนตร์ เล่าว่า เริ่มแรกเขาตั้งใจให้ Insects in the 
Backyard เป็นภาพยนตร์ที่ฉลองพระราชบัญญัติฉบับใหม่ด้วยการตั้งใจให้
เป็นหนงัเรต ฉ ๒๐+ หรือภาพยนตร์ทีห้่ามผู้มอีายตุำา่กว่า ๒๐ ปีด ูเป็นเร่ืองแรก
ของประเทศไทย แต่ปรากฏว่ากลบัได้เกนิจากเรต ฉ ๒๐+ กลายเป็นโดนแบน
ด้วยเหตุผลสองข้อ คือ หนังขัดต่อศีลธรรมอันดี และขัดต่อความมั่นคง 
ของชาติ ซ่ึงเขาเผยความรู้สึกต่อกรณีนี้ว่า “สำาหรับเราคำาตัดสินมันรุนแรง 
เกินไป ตอนนั้นเรารู้สึกว่าการโดนแบนของเรามันเหมือนเราไปฆ่าคนตายน่ะ 
และถ้าเราไม่ทำาอะไรเลย ก็แสดงว่าเรายอมรับในคำาตัดสินนั้น เราก็เลยต่อสู้
เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราทำามันถูกแล้ว เราทำาหนังเรื่องนี้เพื่อสะท้อนปัญหาสังคม 

และความหลากหลายของ
มนษุย์”  โดยหลงัถกูคำาสัง่ห้าม
ฉาย ธัญญ์วาริน ตัดสินใจยื่น
คำาฟ้องต่อศาลปกครองในปี 
๒๕๕๔ เพ่ือคัดค้านคำาตัดสิน
ของคณะกรรมการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ และต้อง
รอคอยอย่างยาวนาน จนกระทัง่
ปลายปี ๒๕๕๘ ศาลปกครอง
จึงได้พิจารณาตัดสินว่า หาก
ตัดฉากร่วมเพศที่เห็นอวัยวะเพศเป็นเวลา ๓ วินาทีออกไป จะสามารถฉาย
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ในเรต ฉ ๒๐+ ก่อนที่ Insects in the Backyard ฉบับ
ตัดฉาก ๓ วินาทีนี้ จะได้ออกฉายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

นอกจากนี้ ธัญญ์วารินยังได้แบ่งปันประสบการณ์ในการทำาภาพยนตร์
เรื่องนี้ ว่าเขาลงมือทำาเองหลายอย่างตั้งแต่กำากับ เขียนบท เลือกพร็อพ
ประกอบฉาก จนถึงรับบทนักแสดงนำา ซึ่งแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะมีอุปสรรคบ้าง 
โดยเฉพาะข้อจำากัดในเรือ่งงบประมาณ แต่ก็เป็นการทำางานทีส่นกุสนาน และ
ได้รับความร่วมมือจากทีมงานทุกคนเป็นอย่างดี 

สุดท้าย ธัญญ์วารินได้ให้คำาอธิบายเก่ียวกับชื่อหนัง Insects in the 
Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน ไว้ว่า “เรามองว่าในโลกนี้มีแมลงเยอะ
มาก หลายสปีชีส์ มนุษย์เราก็มีความหลากหลายเหมือนกับแมลง แต่คนที่ 
ได้รับคำาว่า ‘ปกติ’ จะอยู่หน้าบ้าน ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในประเภท ๑ หรือ ๒ 
ก็จะถูกตีตราว่า ‘ผิดปกติ’ และจะถูกอัปเปหิไปอยู่หลังบ้าน เพราะฉะนั้นเรา
ต้องการนำาแมลงหลังบ้านพวกนี้มาให้ทุกคนดู ว่าถึงแม้จะอยู่หลังบ้าน แต่มัน
ก็มีชีวิต เป็นคนหนึ่งคน ไม่ได้แตกต่างกับแมลงหน้าบ้านตรงไหนเลย ทุกคน 
ในที่นี้หรือแม้แต่ตัวเราเองอาจจะไม่เคยผ่านประสบการณ์ทางเพศทุกอย่าง
เหมือนในหนัง เพียงแต่เราต้องการนำาเสนอว่ามีมนุษย์เหล่านี้นะ นั่งอยู่ใน 
ห้องนี้ ใครจะกล้าบอกว่าเขามีรสนิยมทางเพศแบบไหน แล้วเราสามารถไป 
ตัดสินเขาด้วยรสนิยมทางเพศได้หรือ”

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

อัลเบอท ปอทเจส และ พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญูฟื้นคืนชีพ

เมื่อ



๕๗

เมือ่วนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ได้จดักจิกรรมภาพยนตร์
สนทนา “Lumière! แสงแรกแห่งโลกภาพยนตร์” โดยจัดฉาย Lumière! 
สารคดีที่ได้นำาภาพยนตร์ความยาวเรื่องละ ๕๐ วินาที จำานวน ๑๐๘ เรื่อง
ของพ่ีน้องลูมิแอร์แห่งฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ยุคบุกเบิกของโลกมา
บูรณะใหม่ พร้อมทั้งเรียบเรียงและบรรยายโดย เธียร์รี เฟรโมซ์  (Thierry 
Frémaux) ผูอ้ำานวยการสถาบนัลมูแิอร์และเทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์  

หลังชมภาพยนตร์ได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
วิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ดร. 
พชิยัวฒัน์ แสงประพาฬ จากวทิยาลยันวตักรรม สือ่สารสงัคม มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ จากคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทั้งสามท่านได้กล่าวถึงความประทับใจใน
ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ในมุมมองที่แตกต่างกัน

เริ่มต้นจาก ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ กล่าวว่า ในภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ 
เราจะเห็นได้ว่าผลงานส่วนใหญ่ของพี่น้องลูมิแอร์เป็นการบันทึกภาพ 
ความจริง หรือ Actualities  ซึ่งทำาให้ได้เห็นภาพของคนทั่วไปเยอะมาก มี 
ทั้งที่ถ่ายในบ้านของเขา ซึ่งเป็นบ้านที่มีอันจะกิน เพราะเป็นเจ้าของบริษัท  
แต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะไปถ่ายคนข้างนอก คนงานในโรงงานของเขา หรือ 
เดก็ ๆ  ข้างถนน หนงัทีม่คีวามยาวเพยีง ๕๐ วนิาทแีต่ละเรือ่งนัน้ จงึสามารถ 
ถ่ายทอดแง่มุมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้ดี อย่างเช่น ผู้หญิง 
ที่ปรากฏในหนัง ก็ทำาให้เราสามารถวิเคราะห์ถึงสถานภาพของผู้หญิงใน 
เวลานั้น และการเข้าสังคมได้หลายอย่าง 

ทางด้าน ดร.พชิยัวฒัน์ แสงประพาฬ กล่าวว่า หนงัของพีน้่องลมูแิอร์
ได้ถ่ายทอดความเจริญของเมือง ความสัมพันธ์ของชีวิต และรายละเอียด
ต่าง ๆ ของชีวิต ส่ิงเหล่าน้ีได้ถูกเฉลิมฉลองผ่านสายตาช่างถ่ายหนังของ 
ลูมิแอร์และคนทำาสารคดีเร่ืองน้ี ซึ่งส่ิงที่ปรากฏในภาพยนตร์ลูมิแอร์นั้น
คล้ายกับสิ่งที่จิตรกรอิมเพรสชันนิสม์นำาเสนอ น่ันคือความงามของชีวิต 
ขณะเดียวกันก็นำาเสนอภาพความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น รถไฟ ควันไฟ 
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ดร.พิชัยวัฒน์ ยังกล่าวถึงการฉาย
ภาพยนตร์ของพี่น้องลูมิแอร์แก่สาธารณชนคร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๙๕ 
ซึ่งกลายเป็นการกำาเนิดภาพยนตร์โลกอย่างเป็นทางการว่า ความน่าสนใจ
อยู่ตรงท่ี ได้ทำาให้เกดิกระบวนการทีม่อีงค์ประกอบของความเป็นภาพยนตร์
ครบถ้วน คือมีการฉายภาพยนตร์และผู้ชม ชีวิตในจอและนอกจอที่เกิดขึ้น
นี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในปัจจุบัน 

ในขณะที ่ประวทิย์ แต่งอักษร ได้แสดงความคดิเหน็ว่า แม้ส่วนตวัจะ
เคยดูภาพยนตร์ของพี่น้องลูมิแอร์หลายรอบ แต่เมื่อได้มาดูฉบับบูรณะบน
จอใหญ่ในสารคดีเรื่องนี้ที่หอภาพยนตร์ ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนได้ดูหนังเรื่อง
ใหม่ เพราะได้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ สีหน้า เสื้อผ้า แสงเงา องค์ประกอบ
ภาพ ชัดเจนยิ่งขึ้น และการได้ผู้เชี่ยวชาญอย่าง เธียร์รี เฟรโมซ์ มาคอย 
บอกเล่า ชี้ให้ดูโน่นดูนี่ ทำาให้คนดูได้เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในแง่ของศิลปะภาพยนตร์ที่ปรากฏในผลงานของพี่น้องลูมิแอร์ 
ภาพยนตร์สารคดเีรือ่งนีจ้งึเป็นสือ่ทีเ่หมาะสำาหรบัการเผยแพร่ความรักหนงั
ให้แก่คนดู 

นอกจากการจัดฉายในวันดังกล่าว หอภาพยนตร์ในฐานะหน่วยงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์ ยังได้เปิดรับคณะอาจารย์และนักศึกษา
จากสถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการมาชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ เพื่อเรียนรู ้
เรือ่งราวเกีย่วกบัภาพยนตร์ของพีน้่องลมูแิอร์และประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ 
โลกให้ลกึซึง้มากยิง่ขึน้ โดยสามารถติดต่อจองรอบเข้าชมได้ท่ีเบอร์โทรศพัท์ 
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ หรือ filmarchivethailand@gmail.com

อัลเบอท ปอทเจส และ พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ความประทับใจหลังชม  
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 เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาของเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน  หรือที่เรามักเรียกกันว่า Berlinale  ซึ่ง
จัดได้ว่าเป็นเทศกาลที่เก่าแก่มากอันดับต้น ๆ ของบรรดาเทศกาลหนัง
ทั้งหมด สำาหรับปีนี้นับเป็นปีที่ ๖๘ ของเทศกาล ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วม
เดนิทางไปกบัเจ้าหน้าทีจ่ากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อกีส่วนหนึง่ 
เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความยิ่งใหญ่ของเทศกาลหนังเบอร์ลินระหว่าง
วันที่ ๑๕–๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เทศกาลภาพยนตร ์
นานาชาติเบอร์ลิน จัดขึ้น ณ 
เมอืงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 

ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในปีน้ีถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
๑๕-๒๕ กุมภาพันธ์ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตเิบอร์ลนิ ถอืเป็นเทศกาล 
หนังชั้นนำาของโซนทวีปยุโรป ที่เปิดโอกาสให้กับภาพยนตร์จากทั่วทุก 
มมุโลก ได้มาแสดงผลงานท่ามกลางกลุม่คนดท่ีูมากมายและหลากหลาย 
อีกทั้งมีกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์จากทั่วโลกมามองหาจัดซื้อภาพยนตร์ที่ 
เข้าตาเช่นกัน  

 หากใครพอจะเคยได้เห็นได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาล
ภาพยนตร์นี้มาบ้าง ย่อมคุ้นตากับภาพหมียืนสองขาเป็นแน่ เพราะนั่น
คอืสญัลกัษณ์ประจำาเทศกาลทีไ่ม่ได้ทำาหน้าทีแ่ค่เป็นภาพจำาของเทศกาล
เท่านั้น แต่ยังถูกนำาไปใช้เป็นถ้วยรางวัลที่มอบให้กับบรรดาภาพยนตร์
ต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลอีกด้วย  

 สำาหรับการจัดประเภทของภาพยนตร์ ในเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติเบอร์ลินนั้น มีการแบ่งประเภทที่สนใจและหลากหลาย โดยมี
มากถึง ๑๒ ประเภท (Section)  ด้วยกนั คือ  Competition, Berlinale 
Shorts, Panorama, Forum, Generation, Perspektive Deutsches 
Kino, Berlinale Special, Retrospective, Homage, Culinary 
Cinema, Berlinale Goes Kiez และ NATIVe  ในฐานะที่ผู้เขียนทำางาน
เกีย่วกบัเดก็ ในโครงการโรงหนงัโรงเรยีน  โครงการสำาหรบัการใช้ภาพยนตร์
เป็นสือ่ในการเรยีนรู้สำาหรบัเดก็นัน้ ทำาให้ Section ทีเ่ป็นจดุหมายสำาคญั
ของผู้เขียนในคร้ังนี้ คือ Generation นั่นเอง

 ภารกจิหลกัสำาหรบัการเดนิทางสูเ่บอร์ลนิของผูเ้ขียนครัง้นี ้คอื 
การร่วมเทศกาลภาพยนตร์ที่เน้นกลุ่มผู้ชมวัยเด็ก ซึ่งที่เบอร์ลินอาจเป็น
เพียงหนึ่งในไม่กี่เทศกาล ที่มีส่วนพิเศษสำาหรับเด็กแยกออกมาชัดเจน
และยาวนาน นบัต้ังแต่ปี ๒๕๒๑ มภีาพยนตร์สำาหรบัเดก็ทีจ่ดัฉายในส่วน
นี้มากกว่า ๒๕ เรื่อง จัดฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วเมืองถึง ๕ สถานที่ โดย
จะมีการจัดฉายรอบปฐมทัศน์ที่ Haus der Kulturen der Welt หรือ
ศูนย์วัฒนธรรมประจำาเบอร์ลิน และโรงภาพยนตร์ Zoo Palast 

 ส่วนของการจัดฉายภาพยนตร์สำาหรับเด็กนี้ เรียกกันว่า 
Generation Section ซึง่ให้ความสำาคญักบักลุม่ผูช้มตัง้แต่วยัเดก็-๑๘ ปี 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

Berlin  International  Film Festival

เทศกาลหนังเบอร์ลิน ครั้งที่ ๖๘
นิศานาถ ไทรทองคำา
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โดยนำาภาพยนต์สำาหรบัเดก็จากหลากหลายประเทศท่ัวโลกมาจดัฉายและ
แข่งขันกัน  โดยวัตถุประสงค์หลักของ Generation Section คือ มุ่ง 
ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ศิลปะ 
(Artistic Films) และเข้าใจถึงวัฒนธรรมภาพยนตร์  มีการจัดประเภท
อายุที่เหมาะสมในการชมออกเป็น ๒ ช่วงวัย คือ KPlus สำาหรับเด็กอายุ
ตำ่ากว่า ๑๔ ปี และ 14 Plus  สำาหรับเยาวชนที่มีอายุ ๑๔ ปีขึ้นไป 
นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้กับภาพยนตร์ในส่วนอืน่ของเทศกาลท่ีมเีนือ้หา
เหมาะสมสำาหรับเด็กและเยาวชนได้เข้ามาร่วมฉายใน Generation 
Section นี้ด้วย โดยถือเป็นการ Cross Section กันนั่นเอง ทั้งนี้
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่ร่วมฉายในส่วนของ Generation เป็นภาพยนตร์
ที่เน้นการเช่ือมโยงประสบการณ์กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งนำาเสนอ
ประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปจากประสบการณ์ของเด็กในเยอรมนี 

 เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ในการจดัฉายภาพยนตร์ Generation 
Section อย่างสมบูรณ์แบบ จึงทำาให้การจัดฉายภาพยนตร์มีรูปแบบที่
แตกต่างจาก Section อืน่ ๆ  ในเทศกาลเลก็น้อย โดยทกุครัง้เม่ือการฉาย
ภาพยนตร์เสร็จสิน้ ทมีงานผูส้ร้างภาพยนตร์  และนกัแสดงนำาจะถูกเชญิ
ขึน้สูเ่วท ีเพือ่ร่วมพดูคยุ แบ่งปันประสบการณ์ ตอบคำาถามจากกลุม่ผูช้ม
วยัเด็ก เป็นกิจกรรมทีช่่วยเพิม่ความกระตอืรอืร้นแก่ผูช้มวัยเดก็และช่วย
ให้เด็กได้ค้นพบมุมมองใหม่ ๆ  ผ่านการเรียนรู้จากภาพยนตร์ และจาก
วธิกีารถ่ายทำาภาพยนตร์ ตลอดจนประสบการณ์จากผูส้ร้างและนกัแสดง  
นับเป็นช่วงเวลาท่ีสร้างสีสัน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ชมใน 
โรงภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสีสันที่กล่าวถึงนั้นเกิดจากการขบคิด 
ตั้งคำาถามของเหล่านักดูหนังตัวน้อย ที่มีความกล้าแสดงความคิด- 
ความสนใจ ต่อภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ ที่พวกเขาได้รับชม 

 บรรยากาศตลอดการร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
เบอร์ลินครั้งนี้ นอกจากผู้เขียนจะได้เห็นภาพครูนำานักเรียนเดินทางมา
ชมภาพยนตร์กันเป็นหมู่คณะในวันธรรมดาจำานวนมากมาย และกลุ่ม 
พ่อแม่ผู้ปกครองนำาบุตรหลานมาร่วมชมภาพยนตร์ในวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์แล้ว ยังได้เห็นความกระตือรือร้น สนใจใคร่รู้ของ
บรรดาเด็ก ๆ  ในเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่มักจะมีคำาถาม
ทีน่่าสนใจสำาหรบัผู้สร้างและนกัแสดงนำาจากภาพยนตร์แต่ละเรือ่ง
เสมอ จนทำาให้ผู้เขียนอดนึกถึงเด็ก ๆ ในเมืองไทยไม่ได้ว่า หาก
เด็กในประเทศไทยของเรามีความกล้าแสดงความคิดเห็นและ 
ตั้งคำาถามกับเรื่องราวที่ตนได้พบ  ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักแสดง
รวมถึงผู้สร้างภาพยนตร์ที่ตนรับชมและชื่นชอบ สิ่งเหล่าน้ันคง
ช่วยสร้างประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ที่ดียิ่งให้แก่เด็กและ
เยาวชนในประเทศไทยมากมายทีเดียว  แต่อย่างไรก็ตามความ
กล้าคิดกล้าแสดงออกของเด็กในเบอร์ลินที่ผู้เขียนได้พบเห็นมา
นั้นไม่ได้เกิดข้ึนได้เพียงเพราะความกล้าของเด็กเอง แต่เกิดจาก

ความพร้อมที่จะรับฟังของผู้ใหญ่ทุกคน ทั้งครู ผู้ปกครอง ผู้ร่วมชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ตลอดจนผู้สร้างและนักแสดงภาพยนตร์ ที่มี
ความจรงิใจและพร้อมรบัฟัง-พร้อมตอบคำาถามจากเดก็ ๆ  เหล่านัน้เสมอ
รวมอยู่ด้วย

 แต่หากจะต้องเปรียบเทียบกันแล้ว จากประสบการณ์การ
ทำางานโครงการโรงหนังโรงเรียน ผู้เขียนคิดเห็นว่า เด็กไทยของเราก็มี
ความสามารถในการคิด การต้ังคำาถามต่อภาพยนตร์ที่ได้รับชม ไม่แพ ้
เด็ก ๆ ในเยอรมนี แต่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ถามและแสดงความ 
คดิเหน็มากเท่าใดนกั และยงัมคีวามเข้าใจในกระบวนการผลติภาพยนตร์
ไม่มากพอ ซึ่งผู้เขียนเล็งเห็นว่าโครงการโรงหนังโรงเรียน น่าจะเป็น 
ช่องทางในการเรยีนรูด้้านกระบวนการผลติภาพยนตร์ให้กบัเดก็ ๆ  ได้อกี
ช่องทางหนึ่ง ซึ่งนั่นเป็นภารกิจต่อไปของผู ้เขียนเอง ที่จะต้องนำา
ประสบการณ์จากต่างแดน มาพัฒนาโครงการโรงหนังโรงเรียนให้ 
เหมาะสม และสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับภาพยนตร์ให้กับผู้เข้าร่วม 
โครงการให้ได้มากยิ่งขึ้น 

 เทศกาลภาพยนต์นานาชาติเบอร์ลิน ครั้งที่ ๖๘ นี้จบลงด้วย
ยอดผู้ชมที่เข้าร่วมเทศกาลมากมาย สังเกตได้จากตั๋วชมภาพยนตร์ท่ี 
มักจะหมดอย่างรวดเร็ว และจำานวนผู้ชมที่แน่นโรงเกือบทุกรอบ 
โดยเฉพาะภาพยนตร์ใน Generation Section ซึง่น่าจะเป็นส่วนทีไ่ด้รบั
ความสนใจจากกลุม่ผูช้มในท้องถิน่ หรอืชาวเมอืงเบอร์ลนิมากเป็นพิเศษ 
และเทศกาลดี ๆ เช่นนี้จะถูก 
จัดข้ึนอีกครั้งในปีถัด ๆ ไปทุก
เดือนกุมภาพันธ์ โดยผู้ที่สนใจ
ศึกษารูปแบบและรายละเอียด
ของเทศกาลฯ สามารถติดตาม
และอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม
ตลอดจนภาพยนตร์ทีไ่ด้รับรางวลั
ในปีนี ้ได้ที ่www.berlinale.de 
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ต�านานการเปลี่ยนผันของ

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

โรงภาพยนตร์ลิโดและสกาลา โรงภาพยนตร์เก่าแก่และ
เปี่ยมเสน่ห์แห่งย่านสยามสแควร์ เป็นสถานที่ที่หอภาพยนตร์ไป
จัดกจิกรรมอยูเ่ป็นประจำาในช่วงหลายปีหลงั ไม่ว่าจะเป็นเทศกาล
ภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ที่เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ
กิจกรรมฉายภาพยนตร์คลาสสิกบูรณะ ที่ถือกำาเนิดขึ้นใน
โครงการ “เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์” เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดต่อเนือ่งมาจนปัจจบัุนในชือ่ว่ากจิกรรม “ทึง่! 
หนังโลก”

วันเวลาอันยาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษได้ทำาให้โรงหนัง
เครือเอเพ็กซ์ท้ังสองโรงนี้ กลายมาเป็นความทรงจำาจากรุ่นสู่รุ่น 
และเชื่อมโยงพาดผ่านกับประวัติศาสตร์ธุรกิจภาพยนตร์ใน 
เมืองไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จดหมายข่าวฉบับนี้จะพาไป
ย้อนรอยเรือ่งราวดงักล่าวผ่านคำาบอกเล่าของ พวงทอง ศริวิรรณ 
ผู้บริหารโรงหนัง และ สุชาติ วุฒิวิชัย ครีเอทีฟคนดัง ผู้ทำาหน้าที่
จัดโปรแกรมฉายหนังและประชาสัมพันธ์ ซึ่งทั้งคู่ต่างทำางานอยู่
ที่นี่มานานเกือบ ๕๐ ปี

บรรยากาศยุครุ่งเรืองของโรงหนังสแตนด์อะโลน
จุดเริ่มต้นของลิโดและสกาลา เกิดขึ้นเมื่อ พิสิฐ ตันสัจจา “Showman” คนสำาคัญ

ของเมืองไทย ผู้ประสบความสำาเร็จจากการบริหารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ได้รับการ
ชักชวนให้มาช่วยพัฒนาที่ดินบริเวณสี่แยกปทุมวันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิม
ยงัเป็นเพยีงย่านทีอ่ยูอ่าศัย โดยพสิฐิได้ลงทนุสร้างโรงภาพยนตร์ทีท่นัสมยัขึน้มาถงึสามแห่ง
ในเวลาไล่เล่ียกันคือ “สยาม” โรงหนังแห่งแรกในเมืองไทยที่มีบันไดเล่ือน เปิดโรงวันที ่
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  จากนั้นจึงเป็น “ลิโด” เปิดโรงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
และสดุท้ายคอื “สกาลา” ซึง่มสีถาปัตยกรรมทีง่ดงามโดดเด่นทีส่ดุ เปิดโรงวันที ่๓๑ ธนัวาคม 
๒๕๑๒  

การถือกำาเนิดข้ึนของโรงหนังทั้งสามได้เปล่ียนโฉมหน้าพื้นท่ีที่เคยเงียบเหงาให้คึกคัก 
และพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นย่านที่เจริญทางธุรกิจ  นอกจากนี้ ในยุคแรกเริ่ม ยังได้มีการ
จัดทำาสูจิบัตรแจกฟรีรายเดือน โดยมีคอลัมน์ซุบซิบ ชื่อ “สยามสแควร์” ซึ่งได้รับความนิยม
และส่งผลให้คำานีแ้พร่หลายในสาธารณะ จนกลายเป็นชือ่เรียกของย่านดังกล่าวมาจนปัจจุบนั

ช่วงเวลานัน้ถือเป็นช่วงรุง่เรอืงของโรงภาพยนตร์แบบสแตนด์อะโลน (Stand Alone) 
ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์แบบโรงเดี่ยวขนาดใหญ่ จนเกิดเป็นการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการ
จัดฉายหนัง ซึ่งแต่ละโรงไม่ได้ฉายเรื่องเดียวกันทั่วประเทศอย่างเช่นทุกวันนี้

พวงทอง ศิริวรรณ เล่าว่า “สมัยก่อนนั้นเหนื่อยกว่าสมัยนี้ เพราะโรงหนังทำาหน้าที่ 
ซื้อหนังเข้ามาฉายเองด้วย ปีหนึ่ง ๆ ก็จะไปซื้อตามเทศกาลใหญ่ เช่น มิลาน คานส์ หรือ 
AFM  American Film Market ไปหนหนึ่งซื้อมาทีละส่ีสิบห้าสิบเรื่องก่อนไปต้องศึกษา 
ทั้งหนังในตลาดที่จะมีขายในงาน และหนังที่กำาลังสร้างแต่ยังไม่เสร็จ บางทีอาจจะเจรจา 
ซื้อระหว่างกำาลังสร้าง”

สมัยนั้นยังไม่มีการกำาหนดวันฉายที่แน่นอนจากต่างประเทศ เมื่อได้หนังมา โรงหนัง
จะคัดเลือกว่าจะนำาหนังเรื่องอะไรฉายช่วงไหน ตามจังหวะกับสถานการณ์ในตอนนั้น 

“เมื่อก่อนจะมีการขึ้นบิลบอร์ดโฆษณาหนังที่ใหญ่เท่าตึกรามบ้านช่อง ติดทั่วกรุงเทพ 
ผมก็จะคอยขับรถออกไปดูตอนตีสอง เพราะเขาข้ึนป้ายกันดึก ๆ  เผ่ือปรบัโปรแกรมหนงัใหม่ 
ปรับแคมเปญกันใหม่ วุ่นวายกันพอสมควร” สุชาติเล่าถึงบรรยากาศสมัยก่อน
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แม้หนังที่ซื้อเข้ามาจำานวนมาก สุดท้ายแล้วจะไม่ได้นำามาฉายครบทุก
เร่ือง แต่บางครั้งก็กลายเป็นเรื่องดี เช่นเรื่องหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำาของ
สุชาติ  “ตอนนั้นจำาได้ว่า ต้องหาหนังเข้าเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลที่ทำา
เงินให้แก่โรงหนัง จริงๆ เรามีหนังเรื่องหนึ่งซึ่งวางแผนจะฉายแต่มาไม่ทัน 
วุ่นวายมาก ผมก็ไปดูที่โกดังเก็บหนัง ไปเจอหนังชุดหนึ่งชื่อ Crazy Boy of 
the Game เป็นหนังตลกฝรัง่เศส กเ็ลยลองเอามาด ูปรากฏว่าใช้ได้ เลยเอามา
ตัง้ชือ่ไทยว่า บ๊องส์”  ผลลัพธ์ก็คือ หนังตลกที่เกือบจะถูกลืมเรื่องนี้ได้รับความ
นิยม จนสามารถยืนโรงฉายอยู่เป็นเดือน ๆ

ไม่เพียงแต่จะซื้อหนังเข้ามาฉาย ในช่วงหนึ่ง บริษัทเอเพ็กซ์ยังต้องผลิต
หนังไทยขึ้นมาฉายเข้าโรงเองอยู่ประมาณ ๒๐ เรื่อง เนื่องจากบริษัทจาก 
ฮอลลีวูดงดส่งหนังเข้ามาฉายในเมืองไทย เพื่อต่อต้านการข้ึนภาษีฟิล์ม
ภาพยนตร์ของรัฐบาลไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยสชุาตกิเ็ป็นหน่ึงในผูก้ำากบั 
มีผลงานชื่อ น�้าค้างหยดเดียว

“แม้จะฉายหนังไทย แต่กลุ่มคนดูเราก็ยังไม่เปลี่ยน หนังไทยก็ทำาเงินได้
โอเคเลย เราฉายที่ลิโด บางทีก็สยาม ธงไชย แมคอินไตย์ก็เป็นหนึ่งในดารา
ของเรา ปุ๊ อัญชลีก็ใช่ พิศาลก็เกิดจากเรื่อง รักเอย แล้วก็มี มนต์รักอสูร ได้
ตังค์ทุกเรื่อง ไม่มีขาดทุน” พวงทองกล่าว

การปรับตัวในยุคมัลติเพล็กซ์
เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ ๒๕๓๐ หลังการถือกำาเนิดขึ้นของวิดีโอ ได้ส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเมืองไทย เมื่อโรงหนัง
สแตนด์อะโลนจำานวนมากจำาต้องทยอยปิดตัวลง สวนทางกับโรงหนังใน 
รูปแบบมัลติเพล็กซ์ ที่มีโรงหนังขนาดเล็กหลายโรงในอาคารเดียวกัน และมี
ร้านค้าอื่น ๆ  ให้บริการแบบครบวงจร  หรือไปตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเพื่อรองรับ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คน

ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างสแตนด์อะโลนกับมัลติเพล็กซ์นี้ บริษัท 
เอเพ็กซ์เคยขยายกิจการจนมีโรงภาพยนตร์อยู่ในเครือถึง ๒๒ โรง ก่อนจะ 
ค่อย ๆ  ทยอยปิดตัวลงไป จนเหลือแต่เพียง สยาม ลิโด และสกาลา สามทหาร
เสือแห่งสยามสแควร์ทีย่งัคงยนืหยดัผ่านพ้นมาได้ อย่างไรกต็าม ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 
โรงภาพยนตร์ลิโดได้ถูกไฟไหม้เสียหาย จนต้องปิดปรับปรุง ก่อนจะปรับโฉม
ใหม่เป็นรปูแบบมัลตเิพลก็ซ์ แบ่งซอยโรงภาพยนตร์ใหม่ในอาคารหลงัเดิมเพิม่
เป็น ๓ โรง

นอกจากรปูลกัษณ์จะเปลีย่นแปลงไป รปูแบบการฉายภาพยนตร์ในเมือง
ไทยก็เปลี่ยนไปด้วย หนังแต่ละเรื่องไม่ได้ฉายแค่เพียงโรงเดียวอีกต่อไป แต่
ฉายหลายโรงทั่วประเทศ สุชาติจึงจำาต้องหาหนทางอยู่รอดให้โรงภาพยนตร์
ในเครือเอเพ็กซ์ สามารถต่อสู้กับโรงภาพยนตร์สมัยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ 

“ถ้าเราขืนปล่อยไปตามยถากรรม คงไม่รอด ก็เลยเอาหนังที่เป็น 
นอกกระแส หนงัทางเลอืก มาฉายให้คนดใูห้เขาได้สมัผสัรสชาติทีม่นัไม่จำาเป็น
ต้องเป็นโปรดักชั่นใหญ่ ๆ อย่างฮอลลีวูด นั่นคือที่มาของการฉายหนังนอก
กระแส เราตั้งโครงการนี้ว่า Apex Exclusive คือ Exclusive จริง ๆ  มีแค่ 
ทีเ่ราทีเ่ดยีว พอตอนหลงัเครอือืน่เขากเ็ลยเอาคำาว่า Exclusive ไปใช้ บางครัง้
เราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น Siam Square Solo”

โปรแกรม Apex Exclusive นี้เริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่โรงภาพยนตร์
ลิโด เพราะมีความเสี่ยงตำ่า เนื่องจากได้กลายเป็นโรงขนาดเล็ก และมีมากถึง 
๓ โรง ประเดิมด้วยหนังอิหร่านเรื่อง Children of Heaven ซึ่งสุชาติตั้งชื่อ
ไทยว่า วิ่งสู้เขา หัวใจเราคือสวรรค์ ซึ่งได้สร้างปรากฏกการณ์ยืนโรงฉายอยู่

นานหลายเดือน นอกจากนี้ โปรแกรม Apex Exclusive  ยังก่อให้เกิดกระแส
ความตืน่ตวัต่อหนงัญีปุ่น่ยคุใหม่ เช่น Be with You, Nobody Knows เป็นต้น 

การเปล่ียนแปลงครั้งนั้นส่งผลให้โรงหนังเครือเอเพ็กซ์ ได้รับการจดจำา
ในฐานะหนังนอกกระแสมาจนปัจจุบัน แม้สัดส่วนของหนังนอกกระแสที่ฉาย
จะเริ่มลดน้อยลงไปก็ตาม

“ทุกวันนี้มนต์ขลังของ Exclusive น้อยลง เพราะว่ามันก็เกือบจะเป็น
เหมือนหนังที่ฉายทั่ว ๆ ไป เพียงแต่ บางทีเราใช้วิธีจำากัดรอบ บางทีฉายเรื่อง
ละสองรอบ เพือ่ให้มนัไม่น่าเบือ่ มนัเหมอืนคล้าย ๆ  บงัคบัให้คนดตู้องด ูเพราะ
มันมีแค่สองรอบ รอบเดียว” สุชาติกล่าว

สัญญาณแห่งการลาจาก
หลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนาน  กลางเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 

๒๕๕๓ ในช่วงการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ของไทย โรงภาพยนตร์สยาม
ก็ถูกเผาจนส้ินสภาพอย่างไม่คาดฝัน กลายเป็นข่าวอันเศร้าสลดของผู้ชมท่ีมี
ความผูกพันกันมายาวนาน และหลังจากนั้นอีกเพียง ๒ ปี ก็เริ่มมีข่าวว่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่ต่อสัญญาเช่าของลิโดและสกาลา เพราะมี
โครงการจะปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่

ข่าวดังกล่าวได้ส่งผลให้ผู้คนจำานวนมากออกมาเรียกร้องให้ปกป้อง 
โรงภาพยนตร์ทั้งสองแห่ง ก่อนที่กระแสข่าวจะค่อย ๆ เงียบหายไป พร้อม ๆ 
กบัการเปลีย่นแปลงเข้าสูร่ะบบการฉายแบบดจิทิลัของลโิดและสกาลา ซึง่เป็น
เสมือนเครื่องยืนยันว่าโรงภาพยนตร์ทั้งสองยังจะทำาหน้าที่ฉายหนังต่อไป 
อย่างน้อยอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเด็น 
ดังกล่าวได้กลับมาอีกครั้ง พร้อมข่าวลือว่าทั้งลิโดและสกาลาจำาต้องปิดตัวลง
ไปในกลางปีนี้ จนก่อให้เกิดกระแสการรณรงค์ต่าง ๆ เช่น #SaveScala 
แพร่กระจายไปทั่วสังคมออนไลน์

หลังการเจรจากับเจ้าของพื้นที่คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางออก
ทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ในตอนนีค้อื การปิดตวัลงอย่างเป็นทางการของโรงภาพยนตร์
ลิโดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในขณะที่ สกาลา โรงภาพยนตร์แห่ง
สุดท้าย ซึ่งกำาลังจะกลายเป็นโรงหนังที่ “Stand Alone” หรือ “ยืนอยู่อย่าง
โดดเดี่ยว” อย่างแท้จริงนั้น จะยังคงดำาเนินกิจการต่อไปอีกระยะหนึ่ง 
ภายใต้การบริหารของบริษัทเอเพ็กซ์

ในช่วงเวลาที่เปรียบเสมือนยามอาทิตย์อัสดงของโรงหนังเครือเอเพ็กซ์
นี้ ต่อคำาถามที่ว่า อะไรเป็นส่ิงที่ทำาให้ทางผู้บริหารยังคงยืนหยัด ท่ามกลาง
ภาวะการขาดทุนและความเปล่ียนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือของธุรกิจ 
โรงภาพยนตร์ในเมอืงไทย พวงทองตอบเพยีงสัน้ ๆ  ว่า “ลกูน้องไงคะ พนกังาน
ที่อยู่ด้วยกันมานานน่ีแหละ ที่ทำาให้เรายังทำาอยู่  ถ้าเรายังสามารถท่ีจะจ่าย 
ค่าเช่าได้”

ในขณะทีสุ่ชาติในวัย ๘๐ ปี ทกุวนันี ้เขายงัคงวางแผนกิจกรรมฉายหนงั 
คดิคำาโฆษณาหนงั รวมทัง้เข้าไปดูในโรงอย่างเช่นทีเ่คยทำามาโดยตลอด ราวกบั
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิต สุชาติได้ให้เหตุผลต่อไฟแห่งการสร้างสรรค์ที่
ยังคงไม่ดับมอดและไม่เคยคิดเกษียณตัวเองออกจากการทำางานนี้ว่า “ผมคิด
ว่าเพราะเรารกัมนั มนัอยูใ่นวญิญาณ ในสายเลอืด วญิญาณของหนงัมนัคงอยู่
ในสายเลือดผมโดยไม่รู้ตัว และวิญญาณนี้คงจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน” 

 



๑๒

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

“กองพันอ�ามหิต” (๑๙๗๙) 
ที่นึกออก จดไว้ และจ�าได้
ประวิทย์ แต่งอักษร

 หากข้อมูลท่ีจดบันทึกไว้ไม่ตกหล่นหรือคลาดเคลื่อน หนังเรื่อง 
Apocalypse Now หรือในชื่อภาษาไทยที่ตั้งได้น่าจดจำาว่า กองพันอ�ามหิต 
เข้าฉายบ้านเราเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ โรงหนัง 
สกาลา และโรงหนังอื่น ๆ อีกสามโรงซึ่งล่มสลายไปหมดแล้ว ได้แก่ อินทรา 
พาราเมาท์ วิคตอรี่ จำาได้แม่นว่า นี่เป็นเหตุการณ์พิเศษทีเดียว เพราะอย่าง
ที่พูดแล้วพูดอีก คนดูหนังตอนนั้นอยู่ในภาวะอดอยากปากแห้งจากการ 
ไม่ได้ดูหนังฮอลลีวูดมาเป็นปี เพราะบริษัทเมเจอร์ควำ่าบาตร ไม่ส่งหนังมา
ฉายบ้านเรา

 โชคดีท่ีหนังเรื่อง “กองพันอ�ามหิต” เล็ดลอดระบบการจัด
จำาหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนยักษ์ใหญ่มาได้ เหตุผลสำาคัญเพราะฟรานซิส 
คอพโพลาลงทนุสร้างเอง และบรษัิทอเมรกินัโซโทรปของเขาซือ้ขายสทิธิใ์น
การฉายกับผู้จัดจำาหน่ายนอกประเทศโดยตรง

 ยังไงก็ตาม เหตุการณ์หนึ่งที่แจ่มชัดมาก ๆ ในความทรงจำา และ
เน้นยำ้าถึงความสำาคัญของตัวหนังโดยปริยาย-ก็คือ ก่อนหนังเข้าฉายราว ๆ 
หนึ่งสัปดาห์ นอกจากใบปิด คัตเอาต์ และการฉายหนังตัวอย่างในโรงหนังที่
ทั้งโหมประโคมและป่าวประกาศการมาถึงของหนังเรื่องนี้อย่างครึกโครม 
เครือโรงหนังบ้านเรายังซื้อโฆษณาทางโทรทัศน์ตอนเย็น ๆ ความยาว ๑๕ 
วินาที และนำาเสนอในลักษณะนับถอยหลังหรือเคาต์ดาวน์ ทำานองว่าเหลือ
เวลาอีกกี่วันก่อนที่หนังมหากาพย์สงครามฟอร์มยักษ์เรื่องนี้จะลงโรง จำาได้
ว่า นี่เป็นวิธีโฆษณาที่เรียกร้องและกระตุ้นเร้าเหลือเกิน ความรู้สึกตอนนั้น
ก็ได้แต่เร่งวันเร่งคืนให้วันฉายจริงมาถึงโดยเร็ว ซึ่งพอเวลานั้นมาถึง ก็พบว่า
นีเ่ป็นหนงัทีด่รูอบเดียวไม่หนำาใจ จำาเป็นต้องดซูำา้ ด้วยเหตผุลของความสนกุ
และการได้สอดส่องรายละเอียดโน่นนี่นั่นเพิ่มเติม

 ในแง่ของสถติส่ิวนตวั “กองพนัอ�ามหติ” ไม่ใช่หนงัทีผ่มดซูำา้บ่อย
ที่สุด กระนั้นก็ตาม สมุดบันทึกที่จดไว้ก็บอกว่า นี่เป็นหนังที่ได้แวะเวียนไป
ดูครั้งแล้วครั้งเล่าทุกสัปดาห์ที่อยู่ในโปรแกรม

 หนังเรื่อง “กองทัพอ�ามหิต” ยืนโรงฉายที่สกาลาราว ๖ สัปดาห์ 
ซึ่งก็ถือว่านานกว่าปกติเล็กน้อย จำาไม่ได้ว่าหนังได้กลับมาฉายอีกหรือไม ่
แต่คิดว่าคงจะไม่ เพราะหลังจากนั้นราว ๆ หนึ่งปี บริษัทเมเจอร์ก็ยกธงขาว
ยอมแพ้และนำาหนังกลับฉายตามเดิม เครือโรงหนังตอนนั้นเลยไม่ต้องไป 
ขุดกรุหนังเก่ามาขัดตาทัพ ประจวบกับหลังจากนั้นไม่นาน ร้านวิดีโอเทปก็

เริ่มผุดเป็นดอกเห็ด อันส่งผลให้หนังท่ีเคยฉายโรงทั้งหลายพากันทยอยลง
ตลับ และนับเป็นการเข้าสู่ยุคสมัยของการดูหนังแบบบ้านใครบ้านมันอย่าง
เป็นทางการ

 พูดได้ว่า คนดูหนังรุ่นหลังได้สัมผัสความลำ้าเลิศของหนังเรื่อง 
“กองพันอ�ามหิต” จากการดูผ่านวิดีโอเทป หรือเลเซอร์ดิสก์ หรือวีซีดี หรือ
ดีวีดี หรือบลูเรย์ หรือล่าสุด เว็บสตรีมมิง-ซึ่งก็ล้วนแล้วเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้นั่นแหละ แต่ในฐานะที่ได้ดูหนังเรื่องนี้จากแทบทุก 
แพล็ตฟอร์ม คงต้องพูดอย่างคนที่เกิดก่อนและอยู่มานานกว่า-ว่า ไม่มี 
ช่องทางไหนจริง ๆ ที่สามารถตอบสนองการดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างหนักแน่น
และทรงพลังทางอารมณ์เท่ากับการได้ดูในโรงภาพยนตร์ ความใหญ่โตของ
จอภาพ และความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบเสียง เป็นส่วนประกอบที่ทั้ง
สำาคัญและจำาเป็นต่ออรรถรสในการชม

 ยกตัวอย่างฉากส้ัน ๆ ฉากเดียวที่ยืนยันว่า การดูหนังเร่ืองนี ้
ในโรงเป็นเรื่องจำาเป็น นั่นคือฉากที่พระเอกติดตามลูกเรือที่ชื่อเชฟไปเก็บ
มะม่วงในป่าลึก และเกิดเหตุการณ์บางอย่างทีท่ำาให้คนดูในโรงถึงกบัส่งเสยีง
ร้องอย่างลืมตัว กระทั่งหัวเราะอย่างขวยเขินเมื่อพบว่าตัวเองตกหลุมพราง
คนทำาหนงั จากการดหูนงัเรือ่งนีห้ลายรอบในโรง ปฏิกริยิาของคนดเูป็นแบบ
เดิมทุกครั้ง  

 ฉากเดียวกันนี้สูญเสียมนต์ขลังไปแทบจะโดยสิ้นเชิงในการฉาย
บนจอโทรทศัน์ หรอืแม้กระทัง่บนจอโปรเจกเตอร์ และในขณะทีจุ่ดประสงค์
ของฉากนีไ้ด้แก่การอปุมาอปุไมยถึงอนัตรายของการ ‘ก้าวออกจากเรือ’ เรา
กลับไม่รู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวที่รายล้อมอย่างจริง ๆ จัง ๆ

 และว่ากันตามจริง ฉากที่อ้างถึงนี้เป็นฉากที่ปลีกย่อยมาก เมื่อ
เทียบกับอีกนับไม่ถ้วน (อาทิ ฉากถล่มหมู่บ้านเวียดกง ฉากกลิ่นระเบิด 
นาปาล์มในตอนเช้า ฉากฟลอร์โชว์กลางป่าร้อนชื้น และแน่นอน ฉาก 
ไคลแม็กซ์ที่น่าตื่นตะลึง) ที่สมควรต้องได้ดูภายใต้รูปแบบและบรรยากาศที่
ไม่ถูกประนีประนอม

 ด้วยเหตุนี้เอง การหวนกลับมาอีกครั้งของหนังเรื่อง “กองพัน
อ�ามหิต” จึงเป็นวาระที่มีความหมายจริง ๆ นอกจากเราจะได้ดูหนังที่ 
‘สมควรดูในโรงหนังมากที่สุด’ แล้ว การที่หนังเรื่อง “กองพันอ�ามหิต” ได้
กลับฉาย ณ โรงหนังโรงเดิมที่มันเคยเปิดตัวเมื่อเกือบ ๓๘ ปีที่แล้วก็ทำาให้
อย่างน้อย ณ ช่วงเวลาสั้น ๆ อดีตกับปัจจุบันก็มี ‘สถานีเชื่อมต่อ’ ที่ชัดเจน
โดยอัตโนมัติ นี่เป็นวโรกาสที่ต้องเฉลิมฉลองอย่างแท้จริง แม้ว่าถึงที่สุดแล้ว 
จะยังคงไม่มีใครบอกได้แน่ว่า อนาคตของตัวสถานีเชื่อมต่อแห่งนี้ ซึ่ง 
พวกเราทกุคนล้วนแล้วมคีวามทรงจำาอย่างพรัง่พร-ูจะยงัคงทำาหน้าทีต่ามเดิม
ของมันอยู่อีกหรือไม่ และในสภาพเช่นไร



๑๓

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ทึ่ง! หนังโลก 
Apocalypse Now 
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เปิดจำาหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

Ben-Hur 
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เปิดจำาหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 
บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง 

ความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เรื่อง Ben-Hur ฉบับปี ค.ศ. ๑๙๕๙ 
ที่เลื่องลือมาตราบจนทุกวันน้ี อาจสามารถแสดงให้เห็นง่าย ๆ ได้ด้วย
ตัวเลข ทั้งความยาวหนังเกือบ ๔ ชั่วโมง หมดฟิล์มที่ใช้ในการถ่ายทำาไป
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ฟุต ลงทุนสร้างสงูสดุในประวตัศิาสตร์ขณะนัน้ถงึ 
๑๕,๑๗๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ใช้นักแสดงราว ๕๐,๐๐๐ คน อูฐ ๒๐๐ 
ตัว ม้า ๒,๕๐๐ ตัว และที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอยู่เสมอราวกับเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของหนัง นั่นคือการประกาศศักดาคว้ารางวัล 
ออสการ์มาครองได้ถึง ๑๑ รางวัล จากการเข้าชิง ๑๒ รางวัล ก่อนที่อีก
หลายทศวรรษต่อมา Titanic และ The Lord of the Rings: The 
Return of the King ถึงจะก้าวขึ้นมาทาบสถิติอันเป็นประวัติการณ์นี้ได้

 Ben-Hur สร้างจากนิยายช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ เร่ือง 
Ben-Hur: A Tale of the Christ ของ ลิว วอลเลซ บอกเล่าเรื่องราวของ 
จูดาห์ เบนเฮอร์ เจ้าชายชาวยิวที่ชะตาชีวิตต้องพลิกผัน เมื่อ เมสซาล่า 
สหายในวัยเด็ก ได้กลายเป็นหัวหน้าทหารโรมัน และเดินทางเข้ามา 
ปกครองเมืองจูเดยีแห่งนครเยรซูาเลม็ จนทำาให้เขาและครอบครวัต้องพบ
กับวิบากกรรมครั้งใหญ่

 จุดเริ่มต้นของตำานาน Ben-Hur ฉบับนี้ เกิดขึ้นเมื่อ Metro- 
Goldwyn-Mayer หรือ MGM สตูดิโอยักษ์ใหญ่แห่งฮอลลีวูด ซึ่งเคยนำา
วรรณกรรมอนัโด่งดงัเรือ่งนีม้าสร้างเป็นภาพยนตร์เงยีบเมือ่ปี ค.ศ. ๑๙๒๕ 
ได้ประกาศจะนำา Ben-Hur มาสร้างใหม่อกีครัง้ ตัง้แต่ปลายปี ค.ศ. ๑๙๕๒ 
แต่กลับต้องหยุดชะงักไปในต้นปี ค.ศ. ๑๙๕๖ เมื่อ ซิดนีย์ แฟรงคลิน ซึ่ง
ได้รับการวางตวัให้เป็นผูก้ำากบั ได้ถอนตวัออกจากโครงการ อย่างไรกต็าม 
ผลจากความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์อีพิคเก่ียวกับชาวยิวเรื่อง 
The Ten Commandments หรือ บัญญัติสิบประการ ของค่าย
พาราเมาท์ในปลายปีเดยีวกนั ได้เป็นแรงกระตุน้ให้ MGM ประกาศดำาเนนิ
โครงการ Ben-Hur ต่อในปี ค.ศ. ๑๙๕๗ และยังได้ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ให้ วลิเลยีม ไวเลอร์ ซึง่เคยเป็นหนึง่ในผูช่้วยผู้กำากบัเมือ่ครัง้เป็นหนงัเงยีบ 
ตกปากรบัคำามากำากบัในฉบบัรเีมกนี ้(หลงัจากทีเ่คยปฏเิสธมาก่อน) เพราะ
ต้องการจะทำาหนังแนวเดียวกันให้ดียิ่งกว่า เซซิล บี. เดอมิลล์ ผู้กำากับ 
บัญญัติสิบประการ ในขณะเดียวกัน ชาร์ลตัน เฮสตัน ผู้เคยรับบทนำาเป็น
โมเสสใน บัญญัติสิบประการ ก็ยังได้มารับบทเป็นเบนเฮอร์ในมหากาพย์ 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

 Ben-Hur ออกฉายใน ค.ศ. ๑๙๕๙ ซึง่เป็นยคุทีภ่าพยนตร์ต้อง
ต่อสู้กับการถือกำาเนิดขึ้นของโทรทัศน์ วงการภาพยนตร์จึงต้องงัดอาวุธ

ในการต่อสูด้้วยระบบภาพทีใ่หญ่โต โดยภาพยนตร์เรือ่งนีถ่้ายทำาในระบบ
จอกว้าง (Widescreen) ด้วยกล้อง MGM Camera 65 ซึง่เป็นกล้องชนดิ
พิเศษของ MGM ที่ใช้ฟิล์ม ๖๕ มม. อีสต์แมนคัลเลอร์ และเลนส์ ๗๐ มม. 
อนามอร์ฟิคที่พัฒนาโดยบริษัท Mitchell Camera เพื่อถ่ายทอดความ
มโหฬารและอลังการของงานสร้าง โดยเฉพาะฉากเอกของหนัง คือ การ
แข่งรถม้า (The Chariot Race)  อันทรงพลังและตระการตา กลายเป็น 
ที่จดจำาตราบจนปัจจุบัน

 เม่ือข่าวคราวอันเลื่องลือของ Ben-Hur โดยเฉพาะการ 
ประกาศศักดาคว้ารางวัลออสการ์มาได้ถึง ๑๑ รางวัลนั้นแพร่กระจาย
ออกไป ผูช้มทัว่โลกกต่็างเฝ้ารอทีจ่ะได้ชมภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์เรือ่งนี ้ ใน
เมอืงไทย  เมือ่โรงภาพยนตร์เฉลมิเขตร์ ได้รบัสทิธิใ์นการจัดฉาย ผูบ้รหิาร
โรงได้จัดพิธีเซ็นสัญญากับ MGM ต่อหน้านักข่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยในสัญญามีเงื่อนไขที่น่าสนใจ เช่น  
จะต้องทำาการฉายเพียงวันละ ๒ รอบเท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดราชการ 
เพิ่มรอบเช้า ๑ รอบ) ต้องเก็บฟิล์มไว้ในตู้นิรภัย และเมื่อต้องนำามาฉาย  
ทัง้ฝ่าย MGM และเฉลมิเขตร์จะต้องมาเปิดตู้พร้อมกนั งดใช้บตัรอนญุาต
ทุกชนิดในการเข้าชม งดจำาหน่ายบัตรเก้าอี้เสริม และงดการฉายกระจก
สไลด์โฆษณาทกุประเภท ทัง้ก่อนและหลงัฉายภาพยนตร์ ยกเว้นพระบรม
ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมี 
นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา Ben-Hur ยังได้กลับมาจัดฉายที่โรงภาพยนตร์ 
อินทราของเครือเอเพ็กซ์ ซึ่งนำาภาพยนตร์ ๗๐ มม. เรื่องยิ่งใหญ่ของโลก
มาฉายอีกครั้งให้คนไทยได้รับชม

 ปัจจุบัน แม้จะสามารถหาดู Ben-Hur ได้อย่างหลากหลาย 
ช่องทาง แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สถานที่ที่จะพิสูจน์ตำานานความยิ่งใหญ่นี้
ได้อย่างแท้จรงิ คอืโรงภาพยนตร์แบบสแตนด์อะโลนอนัใหญ่โต โอ่อ่า และ
ศักดิ์สิทธิ์ อย่างเช่น โรงภาพยนตร์สกาลา ที่หอภาพยนตร์นำามาจัดฉาย
ในครั้งนี้

(๑๙๕๙) พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู



๑๔

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ในวันที่ ๒๔–๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะจัดเทศกาล
ภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๕  ณ โรงภาพยนตร์สกาลาและลิโด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชม
ภาพยนตร์ได้รู ้จักภาพยนตร์เงียบเรื่องสำาคัญในอดีต และธรรมเนียมการเล่นดนตรีประกอบ
ภาพยนตร์เงียบ จากนักดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบมืออาชีพที่มีชื่อเสียงและเคยแสดงมาแล้ว
ทั่วโลก

จดหมายข่าวฉบับน้ี จะขอแนะนำานักดนตรีประจำาเทศกาลปีนี้ และภาพยนตร์เรื่องเด่นที ่
ผู้ชมไม่ควรพลาด  

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ 

ภาพยนตร์
The Grey Automobile 

ภาพยนตร์เงียบจากประเทศเม็กซิโกที่ออกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๑๙ 
ในรูปแบบของภาพยนตร์ซีเรียล (Serial) หรือ ภาพยนตร์ที่ออกฉายเป็น
ตอน ๆ เล่าเรื่องราวของของตำารวจฝ่ายสืบสวนที่พยายามตามไล่จับเหล่า
อาชญากร ซึ่งได้ต้นแบบมาจากแก๊งอาชญากรจริง ๆ ที่ออกอาละวาดสร้าง
ความหวาดกลัวในกรุงเม็กซิโกซิตี้ เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกในช่วงปี 
๑๙๑๕ โดยผู้สร้างได้ให้ตำารวจผู้ทำาคดีตัวจริงมารับบทตำารวจ ซึ่งเป็น 
นกัแสดงนำาของเรือ่ง รวมทัง้สมาชกิแก๊งอาชญากรตวัจรงิ กย็งัมาปรากฏตวั
สั้น ๆ ในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วย 

เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายเป็นตอน ๆ  ทำาให้หลังจากนั้นได้
มกีารตดัต่อให้เหลอืเพยีงความยาวเทยีบเท่ากบัภาพยนตร์เรือ่งยาวหนึง่เรือ่ง 
แต่สำาหรบัฉบบัทีจ่ะนำามาฉายในเทศกาลปีนี ้จะเป็นฉบบัสมบรูณ์ ความยาว
เกือบส่ีช่ัวโมง ซึ่งทางภาพยนตรสถานแห่งชาติเม็กซิโก (Cineteca 
Nacional Mexico) ได้อนุรักษ์ไว้และบูรณะออกมาอย่างสวยงาม

The Devious Path 
ภาพยนตร์ชีวิตครอบครัวจากประเทศเยอรมนี ผลงานของ 

ผูก้ำากบั Georg Wilhelm Pabst (G.W. Pabst) เล่าเรือ่งราวของทนาย
หนุ่มผู้มั่งคั่งที่มัวแต่สนใจงานตัวเอง จนไม่มีเวลาให้กับภรรยา และ 
นั่นทำาให้ภรรยาของเขาหัน 
ไปมีชู้รัก ก่อนที่เรื่องราวชีวิต
แต่งงานของทั้งคู่จะจบลงที่
ศาลครอบครัวเม่ือฝ่ายชาย
ยื่นฟ้องหย่า 

จุดเด่นสำาคัญในภาพ- 
ยนตร์ของ G.W. Pabst คือ 
การสร้างตัวละครผู ้หญิงที่
โดดเด่น ทั้งแง่รูปลักษณ์ภายนอกที่ Brigitte Helm นักแสดงหญิง 
ชาวเยอรมันถูกนำาเสนอออกมาในลักษณะของผู้หญิงที่ทันสมัย ด้วย
ทรงผมและกิริยาท่าทาง กับในแง่บทบาทของตัวละคร ที่ต้องมารับ
บทของหญิงสาวที่ตกสภาพแบบ “นกในกรงทอง” การพยายามจะ
ปลดเปลื้องภาระการเป็นภรรยาที่ไม่เคยได้รับการเอาใจใส่ ทำาให้ 
ตัวละครหญิงตัวนี้โดดเด่นอย่างมาก

The Passion of Joan of Arc
ภาพยนตร์เงยีบฝรัง่เศสทีอ่อกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๒๘ เล่าเรือ่งราว

ของ Joan of Arc วีรสตรใีนประวตัศิาสตร์ของฝรัง่เศสผูน้ำาทพัฝรัง่เศส
ขับไล่กองทัพอังกฤษ โดยเน้นในช่วงเวลาที่เธอถูกจับกุมตัว และถูก
ตัดสินประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็น

ผลงานการกำากบัของผูก้ำากบัชาวเดนมาร์กชือ่ดงั Carl Theodor 
Dreyer เรื่องนี้ นับเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งหนังเงียบอย่างแท้จริง แม ้
รายได้หนังจากการออกฉายจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง แต่หนังกลับ 
ได้รับคำาชมอย่างท่วมท้นจากนักวิจารณ์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพที่ 
โดดเด่นและสอดประสานกลมกลนืกบัเนือ้เรือ่ง ปัจจบุนั The Passion 
of Joan of Arc มกัได้รบัการกล่าวถงึในฐานะภาพยนตร์เงยีบทีด่ทีีส่ดุ
แห่งยุค และผู้กำากับชื่อดังหลายคนต่างยอมรับว่าผลงานชั้นครูเรื่องนี้
มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานของพวกเขา

เทศกาลฯ เลือก The Passion of Joan of Arc มาเป็นภาพยนตร์
เปิดเทศกาล เพราะเช่ือว่าภาพของหนังเร่ืองน้ี จะยิ่งทรงพลังมากขึ้น
เมื่อปรากฏอยู่บนจอใหญ่ของโรงภาพยนตร์สกาลา ซ่ึงเป็นโรงเปิด
เทศกาล
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Maud Nelissen 
หากท่านติดตามเทศกาลภาพยนตร์เงียบตั้งแต่ครั้งที่ ๑  ก็คง 

จะจำานกัเปียโนหญงิท่านนีไ้ด้ เธอเคยสร้างความประทบัใจให้แก่ผูช้ม
เทศกาลฯ มาแล้ว และในคราวนี้เธอจะกลับมาอีกครั้ง พร้อมเสียง
ดนตรีที่เธอตระเตรียมมาอย่างดี

Maud เป็นนักเปียโนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เธอเรียน 
เปียโนจาก Herman Uhlhorn นักเปียโนชาวดัตช์ผู้มีชื่อเสียงอย่าง
มาก และเป็นทีย่อมรบัไปทัว่ยโุรป เธอจบการศกึษาระดบัเกยีรตนิยิม 
และด้วยใจรกัในการเล่นดนตรปีระกอบภาพยนตร์เงยีบสด ๆ  Maud 
จึงเริ่มเข้าสู่วงการนี้ ก่อนจะค่อย ๆ มีชื่อเสียง จนได้ไปแสดงมาแล้ว
แทบทกุมมุโลก นอกจากเล่นเปียโนสดแล้ว เธอยงับนัทกึเสยีงเปียโน
ประกอบภาพยนตร์เงียบเพื่อจำาหน่าย และประพันธ์ดนตรีสำาหรับ 
วงออร์เคสตราเพื่อแสดงประกอบภาพยนตร์เงียบอีกด้วย

Richard Siedhoff
นักเปียโนจากประเทศเยอรมนีผู้นี้ กำาลังเป็นดาวรุ่งในวงการ

ดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบในปัจจุบัน ด้วยวัยเพียง ๓๐ ปี 
เขาได้บรรเลงเปียโนประกอบภาพยนตร์เงยีบมาแล้วกว่า ๒๐๐ เรือ่ง 
Richard เริ่มซึมซับความสามารถทางด้านดนตรีจากบิดาซึ่งเป็น 
นกัดนตร ีและเริม่เรยีนเปียโนครัง้แรกเมือ่ตอนเขาอาย ุ๗ ปี เขาสนใจ
การเล่นเปียโนแบบด้นสดตั้งแต่วัยรุ่น พร้อม ๆ กับความสนใจใน
ภาพยนตร์เงียบ และนั่นทำาให้ Richard ได้มีโอกาสแสดงเปียโน
ประกอบภาพยนตร์เงียบตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี 

ปัจจุบัน Richard ยังประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ 
ภาพยนตร์ร่วมสมัย ละครเวที และการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ต่าง ๆ 

นักเปียโนFoolish Wives 
ผลงานภาพยนตร์เงียบ ปี ค.ศ. ๑๙๒๒ ของ Erich von Stroheim 

ผู้กำากับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสมบูรณ์แบบ Foolish Wives เป็นภาพยนตร์
เรื่องแรกที่ใช้ทุนสร้างมากกว่าหนึ่งล้านเหรียญ ทุนสร้างมหาศาลที ่
บานปลายนี้เกิดจากการออกนอกโรงถ่าย เพื่อไปถ่ายทำาท่ีเมืองมอนติ- 
คาร์โลจริง ๆ เนื่องจากผู้กำากับต้องการความสมจริง แต่แล้วฉากท่ีจัดไว้
สำาหรับถ่ายทำากถ็กูทำาลายด้วยพาย ุรวมทัง้หนึง่ในนกัแสดงทีร่บับทสำาคญั
กเ็สยีชวีติระหว่างถ่ายทำา ทำาให้ทมีงานต้องหานกัแสดงคนอืน่มาเล่นแทน 
และตารางการถ่ายทำาต้องขยายออกไปนานถึง ๑๑ เดือน  

ภาพยนตร ์เรื่องนี้ เล ่า
เร่ืองราวของชายหนุ่มที่คิดไม่
ซื่อ หวังจะปอกลอกทรัพย์สิน
จากบรรดาเหล่าเศรษฐินีที่มา
ตกหลุมเสน่ห์ของเขา ก่อนที่
เสน่ห์ของเขาจะกลายเป็นสิง่ที่
ลอกคราบตัวเขาและเปิดเผย
ธาตุแท้ให้สาธารณชนได้รับรู้
ในเวลาต่อมา

ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เม่ือต่วน ยาวะประภาษ บรรณาธิการวารสาร
ภาพยนตร์สยาม วารสารภาพยนตร์เล่มแรกของไทย ได้รับชม Foolish 
Wives กับหนังเงียบอีกเรื่องช่ือ Human Heart ที่โรงหนังพัฒนากร 
เขาได้เขียนถึงภาพยนตร์สองเรื่องนี้ว่า “ความสำาเร็จแห่งการทำาภาพสอง
เรื่องนี้ เปนความสำาเร็จอย่างขนานใหญ่ เสมอด้วยไชยที่พระพุทธเจ้าของ
เราได้มีแก่หมู่มาร”

Sherlock Jr.
ผลงานภาพยนตร์เงยีบเรือ่งสำาคญัของ Buster Keaton นกัแสดงตลก

ผูย้ิง่ใหญ่แห่งฮอลลีวูด เจ้าของฉายา “ไอ้หน้าตาย” เล่าเรือ่งราวของพนกังาน 
ฉายหนังที่มีความฝันอยากเป็นนักสืบ และได้ “ฝัน” จริง ๆ จนหลุดเข้าไป
ในโลกของภาพยนตร์ที่เขาฉาย

Sherlock Jr. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ตลอดกาล ๑๐๐ เรือ่ง ของนิตยสาร Times และมกัได้รบัการยกย่องว่าเป็น
หนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของ Buster Keaton อยู่เสมอ ทั้งในแง่การสร้าง
สถานการณ์ จงัหวะการแสดงอนัน่าทึง่ และเทคนคิด้านภาพยนตร์ เช่น การ
ใช้ภาพซ้อนในฉากความฝัน  ในปี ค.ศ. ๑๙๒๔ ที่ภาพยนตร์ออกฉาย เป็น
ยุคเริ่มต้นของศิลปะแนวเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) การ
เล่าเร่ืองแบบซ้อนทับระหว่างความจริงกับความฝัน ทำาให้หนังเรื่องนี้มัก 
ถูกพูดถึงในฐานะตัวอย่างชิ้นแรก ๆ ของภาพยนตร์อเมริกันที่มีส่วนผสม 
ของเซอร์เรียลลิสม์ แม้เขาจะให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่าจะไม่ได้ตั้งใจให้
เป็นอย่างนั้นก็ตาม

นอกจากนี ้Sherlock Jr. ยงัเป็นภาพยนตร์เรือ่งแรก ๆ  ทีเ่ล่าถงึ “ความ
เป็นหนัง” และทำาให้เห็นถึงอิทธิพลต่อผู้คน ของโรงหนังและหนังที่ฉาย 
บนจอ รวมทัง้ยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้ Woody Allen สร้างภาพยนตร์เรือ่ง 
The Purple Rose of Cairo ในเวลาต่อมา

Sherlock Jr. จะจัดฉายเป็นภาพยนตร์ปิดเทศกาล ในรอบปิดโรง-
ภาพยนตร์ลโิด ซ่ึงจะหยดุทำาการฉายภาพยนตร์ในวนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

นี่เป็นเพียงภาพยนตร์บางส่วนท่ีจะฉายในเทศกาลฯ ครั้งนี้ ท่านยัง
สามารถติดตามข้อมูลภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ รวมทั้งตารางฉายภาพยนตร์
ได้ที่ www.facebook.com/silentfilmthailand หรือ www.fapot.org 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๔ หรอื filmarchive 
thailand@gmail.com 



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

 ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ร่างกายและลมหายใจของ “เชิด 
ทรงศรี” ดับสิ้น แต่ผลงานภาพยนตร์ของ “เชิด ทรงศรี” ยังคงอยู่สืบไป 
ส่วนสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำางานสร้างภาพยนตร์ ทางครอบครัวของ
คณุเชดิมอบให้หอภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่หนงัสอืหลากหลายเนือ้หา
และจำานวนมากราวสามพันช่ือเรื่อง ซ่ึงหอภาพยนตร์ได้ชำาระคัดแยก
หนงัสอืด้านภาพยนตร์มาทำาข้อมลูบรรณานกุรมอย่างละเอยีดลงในระบบ
สืบค้นออนไลน์ จัดทำาตัวเล่มโดยห่อปกและติดสติกเกอร์หมวดหมู่ เพื่อให้
บริการประชาชนที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี คอลัมน ์
ห้องสมุดฯ ฉบับนี้ ชวนผู้อ่านรำาลึกถึงการจากไป ๑๒ ปี ของ “เชิด 
ทรงศรี” ด้วยการเลือกหนังสือ “เมืองมายา” เขียนโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ซึ่งเป็นหนังสือเล่มหน่ึงจากกรุเชิดไชยภาพยนตร์ มาแนะนำาให้ 
ผู้อ่านได้รู้จัก อีกท้ังคุณเชิดมีความเคารพนับถือ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ต้ังแต ่
คุณเชิดทำางานในวงการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และมีอาชีพเป็น 
นักเขียน บรรณาธิการนิตยสารภาพยนตร์และโทรทัศน์ ร่วมคณะ
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์หลักเมืองรายวันยุคใหม่ จนกระทั่ง พ.ศ. 
๒๕๐๙ คุณเชิดเข้าสู่วงการภาพยนตร์ เร่ิมต้นด้วยการสร้างและกำากับ
ภาพยนตร์ “โนราห์” เป็นเรื่องแรกในชีวิตด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว ซ่ึง 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์กรุณาตั้งชื่อสำานักงานให้ว่า “เชิดไชยภาพยนตร์” 

 หนังสือ “เมืองมายา” ตัวเล่มที่ได้รับจากกรุเชิดไชยภาพยนตร์ 
จดัพมิพ์โดยสำานกัพมิพ์ก้าวหนา้ เป็นฉบับปกแขง็ตีพิมพ์ครัง้ที ่๒ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๕๑๔ จำานวน ๕๓๙ หน้า เรื่องราวของสังคมฮอลลีวูดในหนังสือ
เมืองมายามีที่มาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ George Englund ผู้อำานวยการสร้าง
และผู้กำากับภาพยนตร์ The Ugly American ได้เชิญ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไป 
ฮอลลีวูด เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาทางด้านวัฒนธรรมเป็นเวลาประมาณ 
๔ เดือน และท่านได้ร่วมแสดงหนังเร่ืองน้ีรับบทเป็นนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศสารขันท์ ซึ่งเป็นประเทศสมมุติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แต่ ม.ร.ว.คกึฤทธิร์ะลกึเสมอว่าแท้จรงิแล้วตัวท่านนัน้เป็นคนเขยีนหนงัสอื 
และด้วยหัวใจของคนเขียนหนังสือ ท่านจึงมีความตั้งใจว่าต้องนำาสิ่งที่ได้
เห็นด้วยตา สิ่งที่ได้ยินกับหูตนเองจากฮอลลีวูดมาเขียนหนังสือให้คนไทย
ได้อ่านกัน จากเนื้อหาทั้ง ๑๓ บท คอลัมน์ห้องสมุดฯ สามารถจัดกลุ่มสรุป
เนื้อหาออกเป็น ๔ ประเด็น 

กระบวนการผลิตภาพยนตร์ 

 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ได้เล่าเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต
ภาพยนตร์จำานวน ๔ บท คือ “เรื่องหนัง” “วิธีเขียนบทหนังฮอลลีวูด” 
“โรงถ่ายและฉาก” “ใครจะสร้างภาพยนตร์โปรดดูทางน้ี” ยกตัวอย่าง
เนื้อหาจากบท “เร่ืองหนัง” เทียบได้กับขั้นตอนเตรียมงานก่อนการผลิต
ภาพยนตร์ เช่น การหา “เรื่อง” มาทำาหนังเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตอย่างหนึ่ง
ของฮอลลวีดู ปีหนึง่ ๆ  ฮอลลวีดูใช้เงนิประมาณ ๕ ล้านดอลลาร์ หรอื ๑๐๐ 
ล้านบาท (ค่าเงินเมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๓) ซึ่งแหล่งที่มาของ “เรื่อง” คือ หนังสือ
เล่ม โดยเฉพาะยุคนั้นการสร้างหนังมาจากหนังสือเล่มประเภทนิยาย 
ร้อยละ ๘๕ เพราะว่านิยายที่พิมพ์เป็นเล่มสามารถทำาเป็นบทสำาหรับการ

หนงัสือเล่มหน่ึงจากกรเุชดิไชยภาพยนตร์

ถ่ายทำาได้สะดวก แต่ที่สำาคัญยิ่งกว่านั้น หากนิยายเรื่องใดมีคนอ่านมาก 
และบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์สามารถซื้อลิขสิทธ์ินิยายขายดีมาทำาหนังก็
เป็นการประกนัได้เบือ้งต้นว่าจะมคีนมาดหูนงัเรือ่งนัน้มาก อกีทัง้ถ้าดาราดงั 
คนใดชอบหรือสนใจหนังสือเล่มนั้น ทางบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ก็จะได ้
ตวัดาราภาพยนตร์ทีเ่ด่น ๆ  มาแสดงเพือ่เรยีกคนดไูด้ กรณนียิายเรือ่ง The 
Ugly American แต่งโดย William J. Lederer และ Eugene Burdick 
เขียนขึ้นเพื่อโจมตีนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใน
ประเทศอื่น แม้ว่านิยายเล่มนี้อ่านแล้วโครงเรื่องไม่ปะติดปะต่อ แต่นิยาย 
The Ugly American เป็นหนังสือขายดีระดับ Best Seller ซึ่ง George 
Englund นำามาดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์ในชือ่เรือ่งเดยีวกนั The Ugly 
American ถ่ายทำาที่โรงถ่ายภาพยนตร์ของ Universal และยกกองมา 
ถ่ายทำาในประเทศไทยด้วย ส่วนการแข่งขนัและวธีิการซือ้ขายลิขสทิธิน์ยิาย 
บริษัทภาพยนตร์ใหญ่ ๆ ในฮอลลีวูดมีการตั้งสำานักงาน “หาเรื่อง” โดยมี
บรรณาธิการเป็นหัวหน้างาน ทีมผู้ช่วยบรรณาธิการ และทีมผู้วิเคราะห์ 
(Analyst) ซึง่บรรณาธิการทำาหน้าทีส่อดส่องว่ามหีนงัสอือะไรพมิพ์จำาหน่าย
บ้าง สำานักพิมพ์ไหนเตรียมการจะพิมพ์ การติดต่อผูกมิตรกับเจ้าของหรือ
ผูจ้ดัการสำานกัพมิพ์ และตดิต่อนายหน้าตวัแทนเกีย่วข้องกับวงการหนงัสอื 
พูดคุยกับนักประพันธ์ต่าง ๆ อ่านหนังสือนิยายประมาณสามถึงห้าเล่มใน
หนึ่งสัปดาห์ และอ่านเรื่องย่อของนิยายที่ผู้วิเคราะห์ย่อมาแล้วประมาณ 
๕๐-๖๐ เรื่องต่อสัปดาห์ ต้องวิเคราะห์ว่าจะหานักแสดงให้เหมาะได้ 
หรือไม่ วิเคราะห์การใช้ทุนสำาหรับการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งสำานักงานหา
เร่ืองของแต่ละบริษัทอาจติดต่อกับเจ้าของเร่ืองไว้ในแต่ละปี ตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ ถึง ๑๒,๐๐๐ เรื่อง เป็นทั้งนิยายที่พิมพ์จำาหน่ายแล้ว และนิยาย
ที่นักประพันธ์เปิดเผยว่าเริ่มเขียนนิยายเรื่องใหม่ ซึ่งแม้ว่าเป็นนิยายท่ี 
ยังเขียนไม่เสร็จ แต่บรรณาธิการก็จะส่งจดหมายหรือโทรเลขไปถึง 
นักประพันธ์ผู้นั้นเพื่อไต่ถามถึงสิทธ์ิการทำาภาพยนตร์ วิธีการนี้เรียกว่า 
Registering protective interest (การคุม้กนัผลประโยชน์) หากสำานกังาน
หาเรื่องแห่งใด อ่านนิยายเรื่องนั้น ๆ จบก่อนและตัดสินใจได้ก่อน เรื่อง 
บางเรื่องอาจตกลงซื้อขายกันได้ภายในเวลาสองวัน 

บุคคลและหน้าที่ต่าง ๆ ในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด 

 การนำาเสนอเนื้อหาของบท “ผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์” 
“ผู้กำากับการแสดง” “ตัวแสดง” “ดาราภาพยนตร์” “พระเอกหนัง” 
“ดาราตลก” ม.ร.ว.คึกฤทธ์ินำาเสนอเนื้อหาในส่วนนี้ด้วยวิธีการเขียน
ลกัษณะชวีประวตับิคุคล ท่านจะเล่าเรือ่งราวของบคุคลนัน้ ๆ  ตัง้แต่ประวตัิ
ครอบครัวที่เกิดมา เส้นทางการเข้าสู่วงการภาพยนตร์ พฤติกรรมการ
ทำางานในวงการภาพยนตร์ ผลงานที่โดดเด่น บุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัว 
การใช้ชวิีตประจำาวนั การแต่งงาน สาม ีภรรยา และลูก จนกระทัง่บัน้ปลาย
ชีวิตของบุคคลนั้น ๆ เช่น Mack Sennett, D.W. Griffith, Marilyn 
Monroe, Marlon Brando, Charlie Chaplin เป็นต้น ส่วนในบท “หน้าท่ี
เบด็เตลด็” ม.ร.ว.คกึฤทธิเ์น้นการอธบิายถงึหน้าทีใ่นการทำางานของตำาแหน่ง
ต่าง ๆ ในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด เช่น หน้าที่ของคณะกรรมเซ็นเซอร์

วมิลนิ มศีริิ

๑๖



แห่ง “สำานักงานจอห์นสตัน” (Johnston Office) สำานักงานนี้เป็น
สำานักงานซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์ต่าง ๆ ในฮอลลีวูดได้ร่วมมือกันต้ังขึ้นเพื่อ
ควบคุมการทำางานด้วยกันเองในฮอลลีวูด และมีข้อตกลงกันไว้ว่าผู้สร้าง
ภาพยนตร์จะต้องส่งบทภาพยนตร์ทุกเรื่องท่ีกำาลังจะสร้างนั้นมาให้
สำานักงานนี้ตรวจก่อน สำานักงานนี้มีหน้าที่ตรวจแก้ไขบทภาพยนตร์ และ
ถ้าหากพบว่าบทภาพยนตร์นั้นมีตอนใดที่สำานักงานจอห์นสตันเห็นว่า 
จะทำาให้เสื่อมเสียศีลธรรม ทำาให้เกิดผลร้ายทางการเมือง ก่อให้เกิดความ
ไม่สงบตลอดจนเหตุอ่ืน ๆ อันไม่
เหมาะสม สำานักงานจอห์นสตันจะ
ต้องตัดบทนั้นออก แต่ระหว่างที ่
ตรวจบทภาพยนตร์นั้น สำานักงานน้ี 
ก็จะติดต่อกับผู้สร้างหนังเพ่ือถาม 
ความเห็นหรือเปิดโอกาสให้ชี้แจง
เก่ียวกับบทบางตอน ซึ่งสำานักงาน
อาจยังสงสัยข้องใจ และเมือ่ตรวจพบ
แล้วหากมส่ิีงใดทีจ่ะต้องแก้ไขตดัทอน 
สำานักงานก็จะส่งการแก้ไขตัดทอน
นั้นมายังผู้สร้างภาพยนตร์ในรูปแบบ 
“ข้อเสนอ” เท่านั้น มิได้มีอำานาจ 
อย ่างใดในทางกฎหมายที่จะไป 
ตดัทอนแก้ไขบทภาพยนตร์ได้ เพราะ
สำานักงานนี้เกิดขึ้นได้จากการตกลง
กนัเองระหว่างผูส้ร้างภาพยนตร์ว่าจะ
เชื่อฟัง “สำานักงานจอห์นสตัน” แต่
หากผู้สร้างภาพยนตร์คนใดไม่แก้ไข 
ผู้สร้างภาพยนตร์ก็สามารถสร้างไป
ตามบทภาพยนตร์เดิมของตนได้ 
เพราะสุดท้ายแล้วหนังที่สร้างจาก
ฮอลลวีดูจะนำาไปฉายในรฐัอืน่ ๆ  หรอื
ประเทศใด ๆ ก็ต้องผ่านการตรวจ
เซ็นเซอร์ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
รัฐต่าง ๆ  ในสหรฐัอเมรกิา และเจ้าหน้าทีเ่ซน็เซอร์ของประเทศต่าง ๆ  อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

การวิจารณ์หนัง 

 บทนี้อยู่ในส่วนท้ายของเล่ม ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์นำาเสนออิทธิพล
ของการวิจารณ์หนังออกเป็นสองด้าน มุมมองแรก “การวิจารณ์หนังบน
หน้าหนงัสอืพมิพ์ไม่มอิีทธพิลต่อการเลอืกชมภาพยนตร์ของคนด ูและไม่มี
อิทธิพลต่อความสำาเร็จหรือความล้มเหลวของหนังเรื่องนั้น ๆ” ม.ร.ว. 
คกึฤทธ์ิเล่าว่า ความเทีย่งตรงของนกัวจิารณ์ภาพยนตร์ในอเมรกิาและยโุรป
เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่มั่นคงไม่มีใครซื้อได้ อีกทั้งผู้สร้างภาพยนตร์มี
แนวคิดว่า แม้ภาพยนตร์ที่ตนสร้างน้ันจะถูกวิจารณ์ตำาหนิมากเพียงใดก็ 
ยังดีกว่าไม่ได้รับการกล่าวถึงหรือไม่ได้รับคำาวิจารณ์ใด ๆ ถึงจะถูกตำาหนิ 
แต่อย่างน้อยก็ยังได้ลงคำาวิจารณ์บนหน้าหนังสือพิมพ์ นอกจากนั้นยังมี
ข้อมลูอ้างองิทีก่ล่าวไว้ในบทนีว่้าเจ้าของโรงถ่ายภาพยนตร์ในกรงุนวิยอร์ก
ได้สำารวจตัวเลขเพื่อนำาสถิติเกี่ยวกับผลของการวิจารณ์ ปรากฏว่าร้อยละ 
๙๗ ผู้ชมจะเลือกไปดูหนังเรื่องใดก็แล้วแต่ใจของผู้ชมไม่เกี่ยวข้องกับการ
วิจารณ์แต่อย่างใด นอกจากนั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ได้คัดเลือกบทวิจารณ์หนัง 
The Ugly American (ค.ศ. ๑๙๖๓) จากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ 
หัวต่าง ๆ  ที่ท่านได้เก็บไว้ และคัดเลือกจำานวน ๔ บทวิจารณ์ เพื่อแปลเป็น
ภาษาไทยไว้ในบทนี้ด้วย ส่วนมุมมองที่สอง “การวิจารณ์และการตัดสิน
ภาพยนตร์จาก Academy of Motion Picture มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จ

ของหนังแต่ละเรื่อง” ภารกิจของสถาบันแห่งนี้ จัดต้ังขึ้นเพื่อทำาหน้าท่ี
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการสร้างภาพยนตร์
ฮอลลีวูด ส่งเสริมการภาพยนตร์ในทุกทาง ทำาหน้าที่ตัดสินการสร้าง
ภาพยนตร์ มีห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าในด้านภาพยนตร์ แต่กิจกรรมของ
สถาบนันีท้ีไ่ด้รบัความสนใจจากมหาชนทัว่สหรัฐอเมริกามากทีส่ดุ คือ “การ
ตดัสนิการสร้างภาพยนตร์หรอืรางวลัออสการ์” ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. ๑๙๒๗ 
การกระทำาเช่นนีอ้าจเรยีกได้ว่า ฮอลลวีดูวจิารณ์หนงัของตนเองและตดัสนิ

ว่าหนังเร่ืองใดดีไม่ดี อีกทั้งมีการ 
ถ ่ายทอดสดการประกาศรางวัล 
ออสการ ์ทางโทรทัศน์ทั่วสหรัฐ- 
อเมริกา มีคนดูจำานวนหลายสิบล้าน 
(ค.ศ. ๑๙๖๓)  ผลแห่งการตดัสินอาจ
กระทบกระเทือนไปถึงการดูหนัง 
หากหนังเรื่องใดได้รับออสการ์มาก 
ผู้ชมย่อมมีความสนใจติดตามดูหนัง
เรือ่งนัน้มากกว่าหนงัทีไ่ม่ได้รบัรางวลั 
ออสการ์

เมืองมายา 

 บทสุดท้ายของเล่ม ม.ร.ว. 
คึกฤทธ์ิแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
สังคมฮอลลีวูดเมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๓ เช่น 
การเล่าถึงลักษณะบ้านเรือนของ
ฮอลลีวูดที่มีความเปล่ียนแปลงไป
มากตามปัจจัยของค่าเงินและภาษี
ในอเมริกา ซ่ึงประมาณช่วง ค.ศ. 
๑๙๔๓ ดาราภาพยนตร์และคน
สำาคัญในฮอลลีวูดแข่งขันกันไปปลูก
บ้านอันหรูหราอยู่ท่ีย่าน Beverly 
Hills แต่ใน ค.ศ. ๑๙๖๓ พวกเขา
เปลี่ยนมาอยู่บ้านเล็ก ๆ พอเหมาะ

สมกับตน บ้านของดาราภาพยนตร์และผู้มีอำานาจวาสนาในฮอลลีวูดท่ี 
ใหญ่โตราวปราสาทราชวังนั้นอาจจะยังมีเหลือบ้าง แต่เปลี่ยนไปเป็น
โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล สำาหรับด้านอุปนิสัยและการพูดคุยของคน
ฮอลลีวูดในงานเลี้ยงที่มีผู้คนมาชุมนุมกันจำานวนมากนั้น ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
แสดงทัศนะว่า การพูดจาของคนฮอลลีวูดเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
ยิ่งกว่าที่อ่ืน ๆ แต่เรื่องที่คุยกันนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องท่ีอวดตัวเองเป็น 
พื้นฐาน คนฮอลลีวูดต้องการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าพวกเขาสวยงามมาก 
ฉลาดมาก ใครที่เป็นคนนอกแล้วหลุดเข้าไปอยู่ในสังคมฮอลลีวูดจะรู้สึก
เหมือนว่าตนเองนั้นนั่งอยู่คนเดียวกลางทะเลทราย ขาดการติดต่อกับ 
ทกุคนในโลกนี ้เพราะคนฮอลลวูีดยดึถอืในตนเองมากเกนิไป นอกจากเรือ่ง
ของตวัเองและเรือ่งภาพยนตร์แล้วคนฮอลลวีดูไม่สนใจในเรือ่งอืน่ใดในโลก 
พวกเขาจะสนใจคนภายนอกก็ต่อเมือ่คนภายนอกนัน้สนใจฮอลลวีดู อกีทัง้
คนฮอลลีวูดรักคนคุยสนุก รักคนที่มีปฏิภาณแหลมคม รักคนสวย ใครที่มี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในสามนี้หรือมีคุณสมบัติสามอย่างนี้แล้ว เมื่อ
ไปถงึฮอลลีวดูกจ็ะเป็น “คนนอก” ได้ไม่นาน เพราะคนฮอลลวีดูจะรวบรดั
โอบอุ้ม “คนนอก” ให้เป็น “คนใน” ฮอลลีวูดด้วยกันอีกคนหนึ่ง

๑๗

บรรยายภาพ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช (กลาง) George Englund ผูอ้ำานวยการสร้างและผูก้ำากบัการ
แสดง The Ugly American (ซ้าย) Marlon Brando นกัแสดงนำา The Ugly American (ขวา) 
เมือ่ครัง้เดินทางมาเยอืนกรงุเทพฯ เพ่ือร่วมงานฉายภาพยนตร์ The Ugly American รอบปฐมทศัน์
ของโลก



๑๘

ช่างถ่ายภาพยนตร์จงอางศึก

หน่วยกู้หนัง

ประมาณต้นปี ๒๕๕๖ หน่วยกู้หนังได้รับการติดต่อจาก พันโท นิวัฒน์ 
วฒุยิานนัท์ว่าจะบริจาคฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. จำานวน ๘ ม้วน ให้หอภาพยนตร์ 
หน่วยกูห้นงั จึงได้นดัมอบรบัฟิล์มภาพยนตร์ชดุดงักล่าว ในวนัที ่๒๗ กมุภาพันธ์ 
ปี ๒๕๕๖ ที่รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

เมื่อไปถึงพันโทนิวัฒน์ได้เล่าข้อมูลเบ้ืองต้นว่า ฟิล์มภาพยนตร์ทั้งหมด
ถ่ายโดย พนัเอก ทว ีวฒุยิานนัท์ ผูเ้ป็นบดิา และ พนัเอก สมจริง สงิหเสน ีสงักดั
กองการภาพ กรมการทหารสือ่สาร เนือ้หาเป็นเรือ่งเหตกุารณ์การรบในสงคราม
ต่าง ๆ  ของทหารไทย เช่น สงครามเวยีดนามรุน่จงอางศึก และเสอืดำา  ยทุธการ
ผาเมืองเผด็จศึกการปฏิบัติการทางทหาร ต่อ ผกค. ภาคเหนือ และพื้นที่ 
เขาค้อฯ เมื่อตรวจสภาพฟิล์มภาพยนตร์เบื้องต้นก็พบว่า ฟิล์มภาพยนตร์อยู่
ในกล่องพลาสตกิและกล่องเหลก็ เนือ้ฟิล์มมรีอยขีดข่วนน้อย และยงัไม่มกีล่ิน
เหมน็เปรีย้วนำา้ส้มสายช ูโดยรวมสภาพยงัใช้งานได้ สามารถแปลงสญัญาณได้

และเมื่อฟิล์มภาพยนตร์ชุดนี้ได้รับการอนุรักษ์แปลงสัญญาณ เสร็จ 
เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วนัน้ หน่วยกูห้นงัได้มโีอกาสชมภาพยนตร์ข่าวสงครามของ 
ทหารไทย  จึงเกดิความสนใจ ว่าบรรยากาศในการทำางาน เป็นอย่างไร เพราะ 
ผู ้ถ่ายภาพยนตร์ต้องไปร่วมอยู ่ในเหตุการณ์สงครามจริง จึงขออนุญาต 
สัมภาษณ์พันโทนิวัฒน์ เพื่อขอข้อมูลประวัติ พันเอก ทวี วุฒิยานันท์ เพิ่มเติม 
ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่อำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

พันเอก ทวี วุฒิยานันท์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๗๐ ท่ีอำาเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายภักดิ์ และนางเชื้อ วุฒิยานันท์ 
มีพี่น้อง ๖ คน พันเอกทวี เป็นคนที่ ๒ อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวท่าน คือ
รับจ้างทั่วไป เช่น เผาถ่านแล้วล่องเรือจากสุพรรณบุรีมาขายที่กรุงเทพฯ ส่วน
ทางครอบครัวแม่เชื้อ ประกอบอาชีพทำาขนมไทย 

เริ่มต้นการศึกษาครั้งแรกที่ชั้นประถมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี และเมื่อขึ้น
ชัน้ระดบัมธัยมศกึษากเ็กิดสงครามโลกครัง้ที ่๒ ทางบ้านจงึอพยพมาทีจ่งัหวดั
กาญจนบุรี จนสำาเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างนั้นมีญาติผู้ใหญ่อยู่กรม
สรรพาวุธทหารบก แถวบางกระบือ ได้แนะนำาให้มาสอบเข้าช่างเขียนแบบ 
กรมสรรพาวธุทหารบก ในระหว่างเรยีนนัน้ กไ็ด้ใช้เวลาว่างไปเรยีนวาดรปูกับ
ช่างวาดชาวจีน ที่ท่านำ้าเขียวไข่กา ทำาให้หนุ่มน้อยทวีมีความรู้เรื่องศิลปะ 
เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง และหลังจากน้ันก็ได้สอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก 
ในเหล่าทหารสือ่สาร และเมือ่เรยีนจบจงึได้รบัการบรรจเุป็นข้าราชการทหาร  
ที่กองพันทหารสื่อสาร กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

วันหนึ่ง ประมาณปี ๒๔๙๓-๒๔๙๔ สบิเอกทวีได้มาหาเพื่อนที่กองการ

ภาพ กรมการทหาร
สื่อสาร และได้มาพบรัก
กับ สิบเอกหญิง น้อย 
ก่อดิษฐ์ ซึ่งในขณะนั้น
ยงัเป็นนกัเรยีนหลักสูตร
ช่างถ่ายภาพ รุน่ ๑ (เป็น
ผู ้หญิงในรุ ่นเพียงคน
เดียว)

ปี ๒๔๙๕ สิบเอกทวีได้สมัครไปรบในสงครามเกาหลี ในตำาแหน่ง
พนักงานวิทยุสื่อสาร และเมื่อสิบเอกทวีได้กลับจากสงครามเกาหลีประมาณ 
ปี ๒๔๙๖ จ่าสิบเอกทวีก็ทำาเรื่องขอย้ายมาอยู่กองการภาพ กรมการทหาร
สื่อสาร เพื่อได้มาอยู่ใกล้ ๆ กับหญิงอันเป็นที่รัก และเมื่อจ่าสิบเอกทวีได้เข้า
มาอยูก่องการภาพ สบิเอกหญงิน้อยจงึสอนวธิกีารถ่ายภาพนิง่และภาพยนตร์
ให้ ด้วยมีความรู้พื้นฐานทางศิลปะมา จ่าสิบเอกทวีจึงพัฒนาการเรียนรู้ การ
ถ่ายภาพยนตร์ไปอย่างรวดเร็ว จนเป็นที่ไว้ใจของผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพบก 
และได้สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรในเวลาต่อมา ซึ่งมักถูกเรียก
ตัวใช้สอยให้ติดตามไปทำาข่าวอยูเ่สมอ ๆ  และเมือ่ถ่ายเสรจ็ก็ส่งไปสถานกีองทพั
บกช่อง ๗ ขาว-ดำา (ปัจจบุนัคอืช่อง ททบ. ๕ ) เพือ่ออกข่าวประจำาวนัทางสถานี 

ประมาณปี ๒๕๐๕-๒๕๐๖ ลัทธิคอมมิวนิสต์ ได้เริ่มเผยแพร่เข้ามาตาม
เขตชนบทของประเทศไทย ร้อยเอกทวีจึงได้รับมอบหมายจากกองทัพบก ให้
ถ่ายภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และเม่ือถ่ายทำาเสร็จก็
ออกฉายตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เป้าหมาย

ประมาณปี ๒๕๐๙ กองทัพบกจะส่งทหารไทยไปร่วมรบในสงคราม
เวียดนาม ซึ่งก่อนหน้านั้น ร้อยเอกทวีได้เคยไปสงครามเกาหลีมาแล้ว จึงมิได้
สมัครไปเวียดนาม เพื่อเปิดทางให้ผู้อื่นได้มีโอกาสไปทำาหน้าที่กันบ้าง เวลา
เดียวกัน พลโท ฉลาด หิรัญศิริ (ยศในขณะนั้น) ได้เรียกร้อยเอกทวีเข้าพบแล้ว
กล่าวว่า “ผมไว้ใจคุณ คุณต้องไปสงครามเวยีดนามเพือ่ให้คนทางประเทศไทย
ได้รับรู้ข่าวสาร” โดยให้เข้าร่วมกับ กรมทหารอาสาสมัคร Queen Cobra 
เดินทางไปยังสมรภูมิเวียดนามใต้ ในตำาแหน่ง นายทหารประชาสัมพันธ์ กรม
ทหารอาสาสมัคร ซึ่งภารกิจแรกคือการจัดทำาเพลงประจำาหน่วย กรมทหาร
อาสาสมัคร ในรูปของแผ่นเสียง ส่งไปยังสถานีวิทยุทั่วประเทศ เพื่อ 
ประชาสมัพนัธ์ให้พีน้่องประชาชนทราบว่า กองทพัไทยในนามหน่วยกรมทหาร
อาสาสมัคร หรือ Queen Cobra จะเดินทางไปร่วมรบกับประเทศพันธมิตร 
ณ ประเทศเวยีดนาม โดยผูบ้งัคบับญัชาให้ไปคดิชือ่และออกแบบปกแผ่นเสยีง
ข้ึนมาใหม่ เพราะคำาว่ากรมทหารอาสาสมคัรฯ ยาวไป และชือ่ Queen Cobra 
กเ็ป็นภาษาองักฤษ  ในคำา่วนัหนึง่ ขณะทีค่รอบครวัวฒุยิานนัท์ นัง่รับประทาน
อาหารร่วมกนั ร้อยเอกทวไีด้ให้คนในครอบครวั ลองเสนอชือ่สำาหรบัแผ่นเสยีง 
ต่างคนต่างคิดชื่อ แต่ไม่รู้ว่าใครเอ่ยชื่อ “จงอางออกศึก” ร้อยเอกทวีได้ยินจึง
ให้ตัดคำาว่า “ออก” ทิ้งไป ให้เหลือเพียง “จงอางศึก” หน่วยทหารหน่วยแรก
ที่ไปรบยังประเทศเวียดนามใต้ที่คนรู้จักจนทุกวันนี้

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๐ ร้อยเอกทวี และทหารไทย รุ่นจงอางศึก 
ได้เดนิทางโดยทางเรอืจากฐานทพัเรอืสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีมุง่หน้าสู่ประเทศ
เวียดนามใต้ โดยไปประจำาที่ตั้งหน่วย บก.ส่วนหน้า ที่ ออฟุกลาย ประเทศ
เวียดนามใต้ 

มานสัศกัดิ ์ดอกไม้
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ภารกิจหลักของร้อยเอกทวี คือมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ต้องไปทำาข่าว
ร่วมกับคณะ ถ่ายทัง้ภาพนิง่ เพือ่ล้าง-อดั-ขยายออกมาทำาข่าวส่งนกัหนงัสอืพมิพ์ 
ในเมอืงไทย กับทำาภาพตดิบอร์ดให้จงอางศึกได้ทราบข่าวสาร ส่วนภาพยนตร์ 
ถ่ายเสรจ็เขยีนข่าวเรยีบร้อยกห่็อส่ง APO ไปรษณีย์สนามของจงอางศึก ไปยงั
กรงุเทพมหานคร จะมีเจ้าหน้าทีจ่ากสถานโีทรทศัน์กองทพับก (ช่อง ๗ ขาว-ดำา
ทีส่นามเป้า) ไปรบัฟิล์มข่าวภาพยนตร์ที ่บน. ๖ เป็นประจำาทุกวนัเพือ่ออกข่าว
ให้ประชาชนคนไทย ญาตพิีน้่องเพือ่นฝงูทกุคนได้ทราบข่าวคราวของพวกเรา
ตลอดเวลา ส่วนกล้องและฟิล์มภาพยนตร์ได้จากอเมริกาจัดหามาให้ 

ในสมรภูมิรบที่เวียดนาม ศึกท่ีมีความสำาคัญอีกศึกหนึ่งคือที่ฟุกโถ ใน 
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ ซึ่งร้อยเอกทวียังจำาเหตุการณ์ได้ดี เพราะในเช้า 
วนันัน้ของร้อยเอกทวไีด้ไปทำาภารกจิบนัทกึภาพข่าวประชาสมัพนัธ์ตามปรกติ  
เมือ่เสรจ็ภารกจิ เพือ่นทหารไทย กองร้อยอาวธุเบาที ่๑ ค่ายฟกุโถ ได้ทำาอาหาร 
เลี้ยงต้อนรับ มีนำ้าพริกปลาทู เนื้อเค็มทอด ไก่ต้มยำารสแซ่บ และยำาเนื้อ เป็น 
ที่ถูกปากมาก ก่อนกลับผู้กองร้อยได้ชวนร้อยเอกทวีดูหนังเรื่อง ศึกคาร์ทูม 
ด้วยกัน แล้วให้นอนค้างคืนท่ีนี้เลย แต่ร้อยเอกทวีไม่ได้เตรียมเคร่ืองนอน 
เครื่องกันหนาวมา จึงขออนุญาตกลับก่อน และในกลางดึกคืนนั้น ฝ่ายทหาร 
เวียดกง ได้เข้าโจมตี ศึกนี้ต่างฝ่ายต่างสูญเสียกำาลังพลไปจำานวนมาก ซึ่ง 
ร้อยเอกทวไีด้บนัทกึไว้ในหนงัสอื “ความหลัง จงอาจศกึ” มเีนือ้หา ดังต่อไปน้ี

“ประมาณ ๒๒.๐๐ น. หนังเรื่อง ศึกคาร์ทูม จบม้วนไปแล้ว ร.ท. เสถียร 
สีฉำ่า รอง ผบ.มว.ปจว. ซึ่งมาช่วยฉายภาพยนตร์เรียนถามผู้กองร้อยว่า ยังมี
หนังอีกเร่ืองหนึ่งจะฉายต่อไหมครับ ผู้กองร้อยบอกว่าไม่ไหวชักง่วงนอน 
พอแล้วละ ทหารที่นั่งดูก็ลุกข้ึนกลับที่นอนกัน บางคนก็ไปกินนำ้ากินท่า 
บางคนก็ฉี่ ร.ท. เสถียร สีฉำ่า (ปัจจุบันคงเป็น พ.อ.พิเศษไปแล้วต้องขออภัย
ท่านด้วย) ท่านกจ็ดัการทำาการกรอหนงักลบัเข้ารลี กรอไปนดิเดยีวเครือ่งทำาไฟ
นำ้ามันหมด ไฟดับกรอหนังไม่ได้ ผู้กองร้อยจึงเรียกพลทหาร กิตติ สุวรรณศรี 
คนขับรถของรองผู้บังคับกองร้อย วัฒนา สรรพานิช ซึ่งดูแลเรื่องนำ้ามัน ให้มา

เติมนำ้ามันเครื่องทำาไฟท่ีใช้ฉายภาพยนตร์หน่อย เพียงอึดใจเดียวโดย 
ไม่คิดไม่ได้ฝัน เสียงระเบิดดังสนั่น กรั้ม! เสียงลูก ค. ที่ตกลงมานัดแรก 
โดยสัญชาติญาณของทหาร ทุกคนปราดเข้าที่กำาบังหยิบอาวุธคู่มือขึ้น

มาเตรยีมพร้อมทนัท ี พวกแซปเปอร์ (Sabper) พวกจูโ่จม

และทำาลาย ของพวกเวียดกง  ก็เริ่มดาหน้ากันมา
ทีร่งัจงอางศกึ (กองร้อยที ่๑) รอบด้าน  จงอางศกึ 
ทุกคนมิได้หวั่นไหว ยิงใส่ทุกคนที่มุ่งหน้าเข้ามา
อย่างประสงค์ร้ายต่อเรา จากการทีเ่วยีดกงทำาการ
เข้าตีกองร้อยอาวุธเบาที่ ๑ ในคราวน้ี เวียดกง 
ต้องสูญเสียกำาลังพล อาวธุยทุโธปกรณ์เป็นจำานวน
มากมาย  เป็นบทเรยีนทีพ่วกเวยีดกงจะต้องจดจำา
ไปอีกนานเท่านาน จากข่าวเชลยที่เราจับมาได้ 
ยืนยังว่า VC. ได้นำาศพกลับไปได้จำานวน ๙๐ ศพ  
บาดเจ็บ ๘๐ คน ถูกจับเป็นเชลย ๒ คน ส่วน
จงอางศึกของเรา เสียชีวิตในคราวนี้รวมทั้งส้ิน 
๖ นาย..... ”  

เช้าในวนัรุง่ข้ึน ร้อยเอกทวมีหีน้าทีต้่องมาถ่ายภาพยนตร์และเก็บข้อมลู
สัมภาษณ์ เพื่อส่งข่าวไปยังเมืองไทย ให้ญาติพี่น้องในแนวหลังได้ทราบ ซึ่งใน
ตอนนัน้ เรามอิาจทราบได้ว่า ภายในใจของร้อยเอกทวจีะรูส้กึเจบ็ปวดรวดร้าว
มากเพียงใด ที่ต้องมาเห็นเพื่อนทหารไทยที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขต้องมาสละชีพ  
มวลสมาชกิทหารไทยรุน่จงอางศกึ จึงถอืเอาวนัที ่๒๐ ธนัวาคม ของทกุปี เป็น
วันจงอางศึก

ตลอดระยะเวลาที่ร้อยเอกทวี รับราชการทหาร ตั้งแต่สงครามเกาหลี 
สงครามเวียดนาม จนมาถึงภารกิจลับในประเทศลาว ร้อยเอกทวี ได้จับกล้อง 
ลั่นชัตเตอร์ ผ่านประสบการณ์ช่างถ่ายภาพยนตร์มาอย่างโชกโชน บั้นปลาย
ชีวิตการทำางาน ร้อยเอกทวีก็กลับมาประจำาที่กองการภาพ กรมการทหาร
ส่ือสาร ในตำาแหน่งหัวหน้าแผนก และยังเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรการ 
ถ่ายภาพให้กับกำาลังพลเหล่าต่าง ๆ และได้เจริญก้าวหน้าในการทำางาน 
ตามลำาดบั จนได้รับพระราชทานยศเป็นพันเอกในที่สุด พันเอก ทว ีวฒิุยานนัท์ 
ได้เสยีชวีติอย่างสงบ ในปี ๒๕๕๒ ด้วยวยั ๘๒ ปี

พันเอกทวี มีคติประจำาใจ ที่ยึดปฏิบัติมาตลอดว่า “ช่างถ่ายภาพให้มี
อุปกรณ์ที่ดีที่สุด มีฝีมือดีที่สุด แต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ก็ย่อมไม่ได้ภาพที่ดี
ที่สุดเช่นกัน จงอย่ากลัวกับเหตุการณ์ ตั้งสติและบันทึกเหตุการณ์นั้นให้ได้”
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ธติพิงษ์ ก่อสกุล

เชื่อมโยง อดีต ปัจจุบันของภาพยนตร์ ด้วยงานภาพยนตร์บูรณะ

การบูรณะภาพยนตร์ (Film Restoration) เป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญของ 
กระบวนการเก็บรักษาภาพยนตร์ (Film Preservation) เนื่องจากฟิล์ม 
ภาพยนตร์ทีม่อีายมุากนัน้สามารถเปลีย่นแปลงสภาพและเสยีหายได้ในหลาก
หลายอาการ เช่น ฟิล์มกรอบ หดตัว มีรอยขีด เลอะฝุ่น สีเฟด ลุกไหม้ (ในกรณี
ของฟิล์มไนเตรต) สูญหายบางส่วน หรือเสียหายจาก vinegar syndrome 
ฟิล์มภาพยนตร์จึงต้องถูกเก็บไว้ในสภาพสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
เพือ่เกบ็รกัษาตวัฟิล์ม และมข้ีอจำากดัในการใช้เพือ่รกัษาสภาพให้ยาวนานทีส่ดุ 

อย่างไรกต็าม เพ่ือการใช้ประโยชน์คือการจดัฉาย การบูรณะภาพยนตร์
จึงเป็นการจัดทำาต้นฉบับที่พยายามเข้าใกล้สภาพด้ังเดิมที่สมบูรณ์ที่สุดของ
ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ซึ่งสำาหรับผู้ชมจำานวนมากแล้วอาจจะทำาให้ได้รับ 
รายละเอียดของภาพทีค่รบถ้วนกว่าฉบับอืน่ทีเ่คยได้รับชม และทีส่ำาคญัคอืการ
เปิดโอกาสให้ภาพยนตร์บางเร่ืองให้กลบัมาฉายได้อกีครัง้ เพราะเหตุว่าแต่เดิม
ภาพยนตร์บางเรื่องอาจมีเพียงก็อปปี้เดียวหรือมีความไม่สมบูรณ์ และเสี่ยง 
เกินไปที่จะนำามาฉาย ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ แต่เมื่อภาพยนตร์เรื่อง
นัน้ ๆ  ถกูแปลงเป็นดจิทิลัและถกูบรูณะอย่างสมบรูณ์ จงึเป็นโอกาสทีเ่ปิดกว้าง
สำาหรับการจัดฉายและแสดงศักยภาพของภาพยนตร์เรื่องนั้นสำาหรับคนรุ่น 
ต่อ ๆ ไปได้โดยไม่มีข้อจำากัด ดังท่ีเราได้เห็นความสนใจของผู้ชมยุคปัจจุบัน 
ต่อภาพยนตร์เก่าจำานวนมากที่ได้มีโอกาสฉายในสภาพท่ีสมบูรณ์อีกครั้ง ดัง
เรื่องราวต่าง ๆ ต่อไปนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ความเคลื่อนไหวในวงการ
ภาพยนตร์โลกที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะภาพยนตร์ 

ปี ๒๕๔๗ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เริ่มโปรแกรม คานส์คลาสสิก 
ซึ่งคัดเลือกผลงานภาพยนตร์บูรณะของสตูดิโอ ผู้ถือสิทธิ์ ภาพยนตร์สถาน 
ทั่วโลกมาจัดฉาย

๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙  สนัต-ิวณีา (๒๔๙๗) ฉบบับรูณะโดยหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้ฉายในโปรแกรม คานส์
คลาสสิก ได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างคับคั่ง ในการฉายรอบปฐมทัศน์ใน
เมืองไทย ที่โรงภาพยนตร์สกาลา  และเป็นการเปิดโปรแกรมภาพยนตร ์
คลาสสิกบูรณะที่หอภาพยนตร์จัดร่วมกับโรงภาพยนตร์สกาลาอย่างต่อเนื่อง
มาจนปัจจุบัน ในชื่อโปรแกรมว่า ทึ่ง! หนังโลก 

กนัยายน ๒๕๖๐ Steven Spielberg กบั Christopher Nolan ประกาศ
ความร่วมมือกับ THE FILM FOUNDATION ซึ่งมี Martin Scorsese  อีก 
หนึ่งบุคคลสำาคัญของโลกภาพยนตร์เป็นแกนนำาก่อตั้งคนสำาคัญ และ THE 
AMERICAN CINEMATHEQUE ร่วมมือกันบูรณะภาพยนตร์คลาสสิก อาทิ 
Come Back to the Five and Dime ของ Robert Altman และ The Apu 
Trilogy ผลงานของสัตยาจิต เรย์ เพื่อฉายที่โรงภาพยนตร์อิยิปต์ในฮอลลีวูด
เฉลิมฉลองวาระ ๗๕ ปีรางวัลลูกโลกทองคำา

กระบวนการบูรณะภาพยนตร์
ในการอธิบายกระบวนการบูรณะภาพยนตร์เพื่อให้ง่ายต่อการทำาความ

เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ บทความจะนำาเสนอโดยใช้กรณีศึกษาจากการบูรณะ
ภาพยนตร์ BATCH ’81 (ปี ๒๕๒๕) ผลงานของผู้กำากับฟิลิปปินส์ Mike De 
Leon บูรณะโดย Asian Film Archive ซึ่งได้ถูกนำาเสนอในงานประชุม 
Restoration Asia วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และหอภาพยนตร์จัดฉายใน
โปรแกรมพิเศษ “ภาพยนตร์บูรณะแห่งเอเชีย” (Asian Restored Asia) ใน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑

ฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง BATCH ’81  ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอภาพยนตร์
สิงคโปร์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ โดยครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง OCN (original camera 
negative), sound negative และฉบับ print positive อย่างไรก็ตาม เกิด
ความเสียหายทั้งจาก vinegar syndrome และการเสื่อมโทรมอื่น ๆ  บนฟิล์ม
ฉบับ negative เช่น ฟิล์มบิด หดตัว มีรอยเปื้อนสีเขียวบนฟิล์ม (green hued 
defect) เป็นต้น 

การบูรณะภาพยนตร์จึงต้องเริ่มต้นที่การซ่อมแซมฟิล์ม (film repair) 
ต่อมาจึงเป็นขั้นตอนของการทำาความสะอาด (film cleaning) ต่อจากนั้น 
จึงเป็นข้ันตอนของการแปลงให้เป็นดิจิทัลทั้งในส่วนของภาพและเสียง ด้วย
การสแกนฟิล์ม เมื่อสแกนเสร็จแล้ว ไฟล์สแกนทั้งจาก negative และจาก 
print positive จะถูกนำามาเปรยีบเทยีบกัน (film comparison) กระบวนการ
นีเ้พือ่หาความถกูต้องและแนวทางในการแก้ไขในแต่ละเฟรมของภาพซึง่ลงไป
ในรายละเอียดต่าง ๆ  เช่น การสั่นของภาพ รอยเปื้อนต่าง ๆ   และขั้นตอนของ
การเกรดสี (color grading) โดยผู้บูรณะต้องพยายามหาฟิล์มฉบับต่าง ๆ มา
ให้ได้มากที่สุด เพ่ือการอ้างอิงยืนยัน และทดแทนหากมีส่วนที่ต้นฉบับ 
ไม่สมบูรณ์หรือสูญหายไม่ครบถ้วน 

ซึ่งในส่วนของการเกรดสีภาพยนตร์เรื่อง BATCH ’81 นี้ ไม่มีต้นฉบับ
เก่าให้อ้างอิง ทางผู้บูรณะจึงเลือกใช้การอ้างอิงจากภาพยนตร์เรื่อง Manila 
in the Claws of Light  (๒๕๑๘) ซึ่ง Mike De Leon เป็นผู้กำากับภาพอ้างอิง
แทน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของภาพยนตร์เร่ืองอื่น นอกจากจะใช้ต้นฉบับ 
ต่าง ๆ  เพือ่อ้างองิแล้ว ยงัอาจใช้วิธเีชญิผูก้ำากบัหรอืผูก้ำากบัภาพของภาพยนตร์
เรือ่งนัน้ ๆ  มาเป็นทีป่รกึษาในข้ันตอนนีด้้วย ทัง้นีเ้พือ่ให้ภาพยนตร์ฉบบัทีบ่รูณะ
มีความใกล้เคียงกับฉบับสมบูรณ์เมื่อครั้งที่เคยออกฉายที่สุด

ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่หน่วยงาน
อนรุกัษ์ภาพยนตร์ทัว่โลก ทัง้รฐัและเอกชนจะดำาเนนิงานบรูณะภาพยนตร์เพือ่
เป็นส่วนหนึง่ของการเก็บรกัษาและเผยแพร่ภาพยนตร์เพิม่มากข้ึน ในส่วนการ
ดำาเนินงานของหอภาพยนตร์ นอกจากสองปีก่อนจะมี สันติ-วีณา ที่ทำาการ
บูรณะโดยแล็บในต่างประเทศแล้ว หอภาพยนตร์ฯ ยังมีแผนงานดำาเนินการ
บูรณะภาพยนตร์เรื่องอื่นอย่างต่อเนื่อง  โปรดติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้
ในโอกาสต่อไป



๒๑

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์  ฉบับนี้จะพาท่านไปรู้จักกับ ธนพงษ์  ชัยรัตนสุนทร หรือ
ที่คนในวงการเรียกว่า “เสี่ยนก” ผู้ประกอบกิจการหนังกลางแปลง แห่งอำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่ง
ได้นำาเครื่องฉายแบบที่ใช้ในโรงหนังมาฉายกลางแปลง เพื่อที่จะให้หนังกลางแปลงมีคุณภาพทั้งภาพและ
เสียงเทียบเท่ากับโรงหนัง โดยล่าสุดได้ทำาหน้าที่จัดฉายในกิจกรรมฉายภาพยนตร์กลางแปลงของหอ-
ภาพยนตร์ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามเสือป่า

เริ่มต้นกิจการหนังกลางแปลงได้อย่างไร
เมื่อก่อนผมชอบจ้างจอหนังกลางแปลงของพี่ที่รู ้จักกันชื่อ พี่โก้ 

ตอนนั้นชื่อ “แอ๊ดสกุลภาพยนตร์” อยู่ที่วัดท่าพระ กรุงเทพฯ มาฉายงาน
แก้บน  งานบุญ  งานวัด พอจ้างมาฉายบ่อย ๆ เข้า ก็รู้สึกรักและชอบ 
ขึ้นมา ก็เลยคิดอยากจะซื้อเครื่องฉายมาเป็นของตัวเองบ้าง เลยซื้อ 
เครือ่งฉายยีห้่อ Christie โดยเอาไปไว้ทีบ้่านพีโ่ก้ เวลามงีานกน็ำาออกไปฉาย  
บางทมี ี๔ งานต่อคนื เครือ่งฉายทีม่อียูก่ไ็ม่พอฉาย แล้วพอดน้ีาผมเขาอยาก 
จะทำาหนังกลางแปลง ผมก็เลยออกทุนให้และก็นำาเครื่องฉายกลับมาไว้ที่ 
ราชบุรี  โดยใช้ชื่อ “ธนพงษ์ภาพยนตร์” รับฉายหนังกลางแปลงและให้เช่า 
เครื่องปั่นไฟด้วย พอเริ่มมีงานเข้ามามากผมจึงต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมและ 
ซื้อลำาโพง ๙๖ ตู้  

ผมเคยนำาอปุกรณ์เครือ่งเสยีงและลำาโพงไปลงงานหนงั ๑๐๐ จอ  ๕ ธนัวา 
ที่จังหวัดปทุมธานี  โดยมีบริษัทเครื่องเสียงเช่าไปเปิดแข่ง ผลปรากฏว่าได้
รางวัลที่ ๑ ทำาให้คนในวงการฮือฮาและเริ่มรู้จักบริการของผม

แลว้เครือ่งฉายหนังชุดใหญ่ในโรงหนังทีใ่ช้ปจัจบุนัซ้ือมาไดอ้ยา่งไร
ผมซือ้เครือ่งฉายชดุใหญ่เมือ่ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จากโรงหนงัทีเ่ลิกกิจการ 

ก็จะมีเครื่องฉายพร้อมเตาฉาย ๒ ชุด จาน platter (จานใส่ฟิล์มหนังเต็ม
เรือ่ง) เคร่ืองถอดรหัสเสยีงดอลบ้ี เพาเวอร์แอมป์ โต๊ะกรอฟิล์ม รวมเป็นเงนิ   
๙๐๐,๐๐๐ บาท  และมีรถ ๖ ล้อที่ไปทำาไฮดรอริก สามารถกางออกได้เป็น
ปีกนกคดิไว้ว่าจะนำาเครือ่งฉายไว้บนรถพร้อมฉายเลยประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท  ทั้งหมด ตอนนี้ทุนยังไม่ได้คืนเลย  พอมีเครื่องฉายดิจิทัลเข้ามา ผมก็
อยากซื้อมาฉายกลางแปลง  ตอนนั้นเขาขายอยู่ที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่
ผมเห็นว่าระบบมันยังไม่แน่นอนและไม่คุ้มก็เลยยังรอจังหวะอยู่

ฉายหนังแต่ละทีม่ีปญัหาต่างกันอย่างไร
ทีจ่ำาได้และเหนือ่ยมากคอืตอนไปฉายทีเ่กาะยาวน้อย จ.พังงา เดนิทาง 

ไป ๙ วัน ใช้เวลาในการติดตั้ง ๕ วัน  มีฉายกลางทะเลและฉายกลางทุ่งนา 
โดยที่กลางทะเลจะต้องรอช่วงนำ้าทะเลลงถึงจะติดตั้งได้ นั่งเรือออกไป 

ทีมงานฉายหนังกลางแปลงในงานอุ่นไอรักฯ
ธนพงษ์ภาพยนตร์

ตั้งแต่  ๗ โมงเช้ากลับเข้าฝั่ง ๕ ทุ่ม  เหล็กโครงทรัสสำาหรับตั้งจอที่อยู่กลาง 
ทะเลไม่สามารถนำากลับมาใช้งานได้เพราะนำา้ทะเลกัดเป็นสนมิ  เหนือ่ยมาก
แต่พองานออกมา กห็ายเหนือ่ยมคีวามสขุ  และกม็ทีีล่านข้างห้างพารากอน 
ที่ไปฉายเรื่อง น�้าตาลไม่หวาน เข้าไปติดตั้งตั้งแต่ ๕ ทุ่ม แต่พอดีคืนนั้นเขา
มีคอนเสิร์ต ต้องรอให้ทางทีมงานเก็บอุปกรณ์ออกให้หมด ค่อยเริ่มติดตั้ง
ตอน ๖ โมงเช้า เสร็จตอน ๑๐ โมง ไม่ได้เทสต์เลย ต้องรอให้แดดร่มถึงจะ
เทสต์ได้ แต่กผ่็านไปได้ด้วยด ี งานแต่ละสถานทีจ่ะมีความยากง่ายไม่แน่นอน 
แต่มันเป็นความท้าทายว่าเราจะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างไร

อนาคตจะเป็นอย่างไร เมื่อดิจิทัลจะมาแทนฟลิ์ม
ก็คงต้องปล่อยไปเพราะดิจิทัลมาแรงมาก ผมมีฟิล์มเอาไว้ฉายอยู่ที่

บ้านเกือบ ๑๐๐ เรื่อง เอาไว้เวลาไม่มีฟิล์มก็จะได้นำาออกมาฉาย ผมเกิดมา
กับเครื่องฉายฟิล์มยังไงก็รักระบบฟิล์ม เครื่องฉายดิจิทัลของแท้ก็ยังไม่ม ี
ใครกล้าลงทุนจะได้ทุนคืนตอนไหนก็ยังไม่รู้ หนังกลางแปลงก็เลยต้องใช ้
โปรเจคเตอร์แทน  มันทำาให้เสน่ห์ของการดูหนังกลางแปลงหมดไป ผมเคย
คดิจะเลิกเหมอืนกันนะถ้าไม่มฟิีล์ม แต่ผมก็จะสู้ต่อไปตราบใดทีย่งัมกีารฉาย
ด้วยฟิล์ม

ฉายหนังงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เป็นอย่างไรบ้าง
ผมรู้สึกดีใจมากท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการฉายหนังงานนี้ ถือว่าได้รับ

เกียรติและไว้วางใจให้ผมได้ฉายฟิล์มหนังที่หาดูยากและเป็นหนังที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติด้วย  ผมใช้เครื่องฉาย ๒ เครื่องสลับ
ฉายทีละม้วนไม่มีการตัดต่อหัวท้าย เพื่อรักษาฟิล์ม แตกต่างจากหนัง 
กลางแปลงทั่วไป ฉายเสร็จก็กรอฟิล์มด้วยโต๊ะสำาหรับกรอฟิล์ม และจะไม่มี
การไปจบัฟิล์มเดด็ขาดเพราะจะมคีราบนิว้มอื  ทีส่ำาคญัฟิล์มทีห่อภาพยนตร์
นำาออกมาฉาย ถ้าไม่มีงานสำาคัญอย่างน้ี ผมก็คงไม่ได้ดูไม่ได้เห็นอย่าง
แน่นอน หนังแต่ละเรื่องที่ฉายผมยังไม่เกิดเลย ถือว่าผมมีบุญมากที่ได้รับใช้
ถวายงานของในหลวงรชักาลที ่๑๐ และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ประสงค์ สว่างสุข



๒๒

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 ตลอดระยะเวลาเกือบ ๖๐ ปีของชีวิต  พิเศษ สังข์สุวรรณ ได้สร้างสรรค์งานศิลปะไว้
อย่างหลากหลายนับไม่ถ้วน จากทักษะที่เรียนรู้สั่งสมด้วยตนเองมาตั้งแต่เด็ก ผลงานของเขามี
ตั้งแต่บทเพลงที่มีเนื้อหาราวกับกวีนิพนธ์ ทั้งเพลงประจำาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ทีแ่ต่งขึน้เมือ่ครัง้เป็นนกัศกึษา เพลงประกอบภาพยนตร์ ซึง่ส่วนมากเป็นภาพยนตร์ของหม่อมเจ้า 
ชาตรีเฉลิม ยุคล เช่น ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น,  มือปืน (รางวัลพระสุรัสวดี ประเภทเพลง
ประกอบยอดเยี่ยม), คนเลี้ยงช้าง (รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำา ประเภทดนตรีประกอบยอดเยี่ยม), 
มือปืน 2 สาละวิน (รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำา ประเภทเพลงนำายอดเยี่ยม), เสียดาย (รางวัล 
พระสรุสัวด ีประเภทเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยีย่ม),  เสยีดาย 2 (รางวลัพระสรุสัวด ีประเภท
ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม) ฯลฯ และผลงานการแสดงภาพยนตร์ เช่น กล่อง, เพื่อเพื่อน 
เพ่ือฝัน เพื่อวันเกียรติยศ, ลองของ ฯลฯ รวมไปถึงผลงานการสร้างสรรค์อื่น ๆ อีกมากมาย 
เกินกว่าจะสืบค้นได้หมด ทั้งกำากับละครโทรทัศน์ กำากับละครเวที แต่งเพลง และคิดคอนเซปต์
โฆษณา ฯลฯ 

 นอกเหนือจากโลกแห่งการสร้างสรรค์ ความพิเศษอันโดดเด่นของ พิเศษ สังข์สุวรรณ 
คือ โลกทัศน์ที่เกิดจากวิถีชีวิตอันเป็นอิสระ ปลอดพ้นจากพันธนาการใด ๆ อย่างสิ้นเชิง และยาก
ที่จะหาใครเสมอเหมือน ในขณะเดียวกัน ยังได้ทำาให้เขากลายเป็นที่รักท่ีจดจำาของมิตรสหาย
มากมายหลากหลายวงการ ก่อนที่จะไคลคลาจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

 เพือ่เป็นการรำาลกึถงึวาระการจากไปครบ ๑๐ ปี ของศลิปินผูท้ีไ่ม่อาจหาคำาจำากดัความ
ได้นี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดงาน 
“โลกทีพิ่เศษสร้าง” เพือ่นำาเสนอโปรแกรมภาพยนตร์ การแสดงดนตร ีและนทิรรศการจำาลองโลก
และผลงานแห่งศิลปินอิสรชนของ พิเศษ สังข์สุวรรณ ให้สาธารณชนได้เรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ ๑–๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน)

 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด โปรดติดตามโปรแกรมและรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org และ www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage

 

โปรแกรมภาพยนตร์และนิทรรศการร�าลึกการจากไปครบสิบปีของ พิเศษ สังข์สุวรรณ

ฉัน เป็น ศิลปิน กิน เงิน เดือนสวรรค์
ข้าว สาม มื้อต่อวัน สร้าง สรรค์ ให้ผู้คน
เส้น ทาง ถูกก�าหนด เลี้ยว ลด ไม่เป็นผล
ยิ่ง หนี ยิ่งวกวน อับ จน ตาตัวเอง
ไร้อ�านาจบาตรใหญ่ ที่ตัดสินใจได้โดยไม่ย�าเกรง
โธ่เอ๋ย ชีวิตฉันเอง จะพัง จะเจ๊ง คนอื่นยุ่งอะไร
ฉันเป็นศิลปิน ศิลปินคืออะไร
คือแมลงบินชนใย แมงมุมร้ายสบายอุรา
(บทเพลง “ศิลปิน” ประพันธ์โดย พิเศษ สังข์สุวรรณ)

๑-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒๓

พทุธพงษ์ เจียมรตัตญัญู

ในยคุสมยัทีภ่าพยนตร์ยงัไม่มเีสยีงในตวัเอง หรอืทีเ่รยีกกนัในปัจจบุนัว่า 
“หนงัเงยีบ” โรงหนงัต่าง ๆ  จำาเป็นจะต้องจัดให้มดีนตรสีดเล่นประกอบการฉาย
หนงั ดนตรเีหล่านีม้หีลากหลายรูปแบบ เช่น เปียโน อย่างทีห่อภาพยนตร์นำามา
จดัแสดงให้ชมในเทศกาลภาพยนตร์เงยีบ ประเทศไทย เป็นประจำาทกุปี หรอื
ออร์แกน ฯลฯ รวมทัง้แตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมของแต่ละประเทศ

กล่าวเฉพาะในเมอืงไทย ดนตรปีระกอบภาพยนตร์ทีเ่ป็นทีน่ยิมและกลาย
เป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่ของยคุหนงัเงียบในสยามนัน้คือ “แตรวง” ซึง่ปรากฏ
เป็นหลกัฐานมาตัง้แต่การจัดฉายหนงัเกบ็ค่าเข้าชมจากสาธารณชนครัง้แรกใน
สยาม ตามประกาศแจ้งความหนงัสอืพมิพ์บางกอกไตม์ วนัที ่๙ มถุินายน ๒๔๔๐ 
ว่า “ขอแจ้งความให้ท่านทัง้หลายทราบทัว่กันว่า การละเล่นซึง่เรยีกว่า ซเีนมา- 
โตรแครฟ คอืรูปทีส่ามารถกระดกิแลทำาท่าทางต่าง ๆ ได้ โดยคำาขอของราษฎร 
จะเล่น ๓ คนืตดิ ๆ กนั คอืวนัพฤหัศบด ีวนัศกุร์ แลวนัเสาร์ ตรงกบัวนัที ่๑๐, 
๑๑, ๑๒, เดอืนมถินุายน ทีโ่รงลครหม่อมเจ้าอลงัการ จะมวีงแตรเป่าด้วย...”

เมื่อวงการภาพยนตร์ในเมืองไทยได้พัฒนาข้ึนจนกระทั่งเกิดมีโรงหนัง
กระจดักระจายอยูท่ัว่ แตรวงกเ็ข้ามามบีทบาทสำาคัญต่อระบบการฉายภาพยนตร์   
ในยคุรุง่เรอืงของหนงัเงยีบ ช่วงประมาณหลงัสงครามโลกคร้ังที ่๑ มกีารจัดฉาย
ภาพยนตร์อย่างหลากหลายใน ๑ โปรแกรม ทัง้หนงัข่าว หนงัสัน้ หนงัซเีรยีลหรอื
หนงัภาคต่อ และหนังยาว  โรงหนงัแต่ละโรงจะจ้างแตรวงไว้เพือ่ทำาหน้าทีส่อง
อย่าง อย่างแรกคอืการโหมโรง คอืตัง้วงบรรเลงหน้าโรงเพือ่เรียกผูช้ม โดยจะ
บรรเลงก่อนหนงัฉายประมาณหนึง่ชัว่โมง และเมือ่ใกล้ถงึเวลาฉายประมาณ ๒ 
ทุม่  แตรวงจะเริม่บรรเลงเพลงมาร์ช เป็นสญัญาณบ่งบอกให้รู้ว่าหนงักำาลงัจะ
ฉายแล้ว 

เมือ่ย้ายเข้าไปในโรงหนงั คณะแตรวงจะทำาหน้าทีบ่รรเลงดนตรปีระกอบ
การฉาย โดยการบรรเลงมกัจะเป็นเช่นเดยีวกบัวงป่ีพาทย์ของลเิกคอื ไม่ว่าจะ
เป็นเรือ่งอะไร กจ็ะมเีพลงเล่นประกอบฉากเพลงเดมิ ๆ  เช่น เพลงเชดิ เมือ่ถงึ
ฉากบู๊ระหว่างพระเอกกับผูร้้าย เพลงโอด เมือ่ถงึฉากเศร้า เพลงรวั เมือ่ถึงฉาก
หวาดเสียวเร้าใจ เป็นต้น แตรวงประจำาโรงหนังเหล่านี้ทำาหน้าที่สร้างความ
ครกึคร้ืนให้แก่ผูช้มมายาวนาน และมส่ีวนสร้างเอกลกัษณ์ให้แก่วฒันธรรมการ
ฉายหนงัเงยีบในสยาม จนกระทัง่เมือ่ภาพยนตร์เสยีงได้ถอืกำาเนดิขึน้ และแพร่
หลายในสยามราวปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แตรวงโรงหนงัจงึจำาต้องหมดบทบาทไป

ในอดตีทีผ่่านมา หอภาพยนตร์ในฐานะหน่วยงานส่งเสรมิการเรยีนรูด้้าน
ภาพยนตร์ ได้พยายามนำาธรรมเนยีมแตรวงโรงหนงันีม้าจัดแสดงเป็นความรูใ้ห้
แก่ผูช้มอยูห่ลายวาระ แต่ยงัไม่เคยมคีณะประจำาหรอืผูเ้ล่นดนตรทีีศ่กึษาเรือ่งนี้
อย่างจรงิจงั จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระครบรอบ ๑๒๐ ปีของวนัที่ 

๑๐ มถินุายน ๒๔๔๐  ซึง่นบัเป็น “วนักำาเนดิภาพยนตร์ในสยาม” คณะศษิย์เก่า
และศษิย์ปัจจบุนัของ วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล ได้รวมตวักนั
ก่อตัง้ “คณะแตรวงเรงิรปูพยนต์” เพือ่ศกึษาลกัษณะการบรรเลงแตรวงประกอบ
หนงัเงยีบในอดตี และอนรุกัษ์องค์ความรูเ้หล่านี ้รวมทัง้สบืสานธรรมเนยีมแตรวง
โรงหนังเพือ่เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รบัรู ้  โดยได้ประเดิมการแสดงครัง้แรกไป
แล้ว ด้วยการบรรเลงประกอบภาพยนตร์เงยีบ เรือ่ง “ช้าง” ในกจิกรรมแตรวง
โรงหนัง ครัง้ที ่๑ เมือ่วันที ่๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา
ของหอภาพยนตร์

ในวาระครบรอบ “วันกำาเนดิภาพยนตร์ในสยาม” ทีเ่วียนมาถงึอกีครัง้ใน
วนัที ่๑๐ มถินุายน ๒๕๖๑ นี ้คณะแตรวงเรงิรปูพยนต์ นำาโดยหัวหน้าคณะคอื 
จติร์ กาว ี อาจารย์ประจำาสาขาวชิาดนตร ี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธาน ีจะมาบรรเลงดนตรปีระกอบหนงัเงยีบอกีคร้ัง ซึง่
คราวนีโ้ปรแกรมฉายภาพยนตร์จะจดัเป็นธรรมเนียมตามแบบยคุรุง่เรอืงของหนงั
เงยีบในสยาม คอืมทีัง้หนงัข่าว หนงัสัน้ หนงัซีเรยีล และหนงัยาว  เช่น หนงัข่าว 
ขบวนแห่พระบรมศพพระพทุธเจ้าหลวง พ.ศ. ๒๔๕๕ ทีห่อภาพยนตร์เพิง่ค้นพบ
ทีป่ระเทศเนเธอร์แลนด์ และ Battling Butler หนงัเรือ่งโปรด พ.ศ. ๒๔๖๙ ของ 
บสัเตอร์ คตีนั ยอดตลกหน้าตายแห่งฮอลลวีดู เป็นต้น

หลงัจบเทศกาลภาพยนตร์เงยีบ ประเทศไทย ครัง้ที ่๕  ขอเชิญมาสมัผสั
บรรยากาศการฉายหนงัเงยีบในรสชาตแิบบไทย ๆ  ทีไ่ม่เหมือนทีใ่ดในโลกได้ 
ใน “กจิกรรมแตรวงโรงหนงั คร้ังที ่๒ ฉลองวันกำาเนดิภาพยนตร์ในสยาม” ณ 
โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เข้าชมแต่อย่างใด สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมที ่๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๔ 

- ๑๐ มถินุายน ๒๕๖๑



นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Signes 
de Nuit ได้เริ่มเกิดขึ้นในปารีส และรอบ ๆ โลก ในปีที่ผ่าน ๆ มา 
เทศกาลได้นำาเสนอภาพยนตร์นับพันเรื่องจากมากกว่า ๗๐ ประเทศ 
ตามกำาหนดการที่จะฉายหนังปีละครั้งในเวลาเดียวกันทุกปี ด้วย
โปรแกรมฉายประมาณ ๑๔๐ โปรแกรม จากความร่วมมอืของสถาบนั
ทางวัฒนธรรมและเทศกาลต่าง ๆ นับจนถึงตอนนี้มีผู้เข้าร่วมแล้ว 
ถึง ๓๓ ประเทศ

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาต ิSignes de Nuit มฐีานอยูใ่นปารสี 
ถูกจัดต้ังข้ึนสำาหรับภาพยนตร์ซ่ึงสะท้อนมุมมองใหม่ เสนอภาพอัน
เป็นเอกลักษณ์ และมุ่งวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ในการ
ดำารงอยู่ของมนุษย์สมัยใหม่ นี่คือพื้นที่สำาหรับภาพยนตร์ที่ขยาย
อาณาเขตขอบฟ้าของตัวมันเอง

ในเทศกาลน้ี มีการจัดฉายทั้งภาพยนตร์และงานออดิโอวิชวล
จากทั่วทุกมุมโลก โดยมุ่งทดสอบภาษาของภาพและเสียงแบบใหม่ 
หากในเวลาเดียวกันก็สนใจในปัญหาของปัจจุบันและสถานการณ ์
ในสังคมขณะน้ัน โดยหวังใจจะพัฒนาการสื่อสารระดับโลกที่พาเรา
พ้นไปจากการทำาทุกอย่างให้ง่ายของสื่อกระแสหลัก

๒๔

จดุมุง่หมายของเทศกาลคอืเพือ่สถาปนาการสือ่สารระหว่างชาติ
และการส่งผ่านแก่กันและกัน เพื่อให้ได้รับรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
และความแตกต่างของรปูแบบและจติวญิญาณในการแสดงออก และ
เฝ้าดูวิถีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสังคมของพวกเขา ในอีกทางหนึ่ง 
ก็โฟกัสไปยังการเปลี่ยนแปลงทั้งทางวัฒนธรรมและทางเทคนิคของ
สังคมและมองหางานที่จัดการกับมุมมองนี้ในฐานะงานศิลปะท่ี 
ซับซ้อน

ในปีนี้ กลุ่ม Filmvirus และห้องสมุดศิลปะ The Reading 
Room ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้นำาเทศกาล
ภาพยนตร์ Signes de Nuit เดินทางมาพบกับผู้ชมในประเทศไทย
เป็นครั้งที่สี่ โดยจะมีขึ้นในวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ที่หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) และวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ที่ห้องสมุดศิลปะ The 
Reading Room

ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด โปรดตดิตามโปรแกรม
เทศกาลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org และ www.
facebook.com/ThaiFilmArchivePage

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Signes de Nuit

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์



Screening Program
โปรแกรมฉายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

๒๕

อังคารที่ ๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนเลี้ยงช้าง 
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๓๓ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรเีฉลิม 
ยคุล / สร้างโดย พร้อมมติรภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ดวงเดือน 
จไิธสงค์, รณ ฤทธชิยั / ความยาว ๑๓๖ 
นาที (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ) 

ผลงานการแต่งเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ของ พิเศษ สังข์สุวรรณ ได้รับรางวัล
ภาพยนตร์แห่งชาติ สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม 
เรื่องราวในภาพยนตร์นั้นได้จับเอาเรื่องการตัดไม้
ทำาลายป่าซึ่งกำาลังเป็นประเด็นสำาคัญในสังคมไทย
เวลานั้นออกมาตีแผ่ ผ่านตัวละครหลัก คือ บุญส่ง 
ชาวบ้านป่าซ่ึงยึดอาชีพเป็นควาญช้าง กับ คำารณ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้เคร่งครัดต่อหน้าที่ 

Tue 1 May / 17.30 / 136 min / Thailand / 1990

พุธที่ ๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ขอความรักบ้างได้ไหม
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง) 
๒๕๓๕ / กำากบัโดย อภชิาต ิโพธิไ์พโรจน์ / 
สร้างโดย พรพจน์ฟิล์ม / นำาแสดงโดย 
นฤเบศร์ จินป่ินเพชร, ปวณีา ชารฟีสกลุ / 
ความยาว ๘๙ นาที 

ภาพยนตร์ ท่ีดัดแปลงมาจาก 
งานเขยีนของ พบูิลศักด์ิ ละครพล 
โดย พิเศษ สังข์สุวรรณ รับหน้าที่แต่งเพลงประกอบ
ให้แก่ อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์  ผู้กำากับรุ่นน้องจากคณะ
โบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร เล่าเรือ่งราวความรกั 
ความสบัสนในวยัแสวงหาของหนุม่สาว ระหว่าง เรณู  
หญิงสาวที่ออกเดินทางไปเรื่อย ๆ เพื่อหนีจากพ่อ 
ผู้ห่างเหิน กับ แดน เด็กหนุ่มผู้มีชีวิตที่เต็มไปด้วย
อันตรายเพราะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

พฤหัสบดทีี ่๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Night Train to the Stars
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๙ / กำากับโดย Kazuki Omori / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Naoto Ogata, 
Tetsuya Watari, Maki Mizuno / ความยาว ๑๑๑ นาที 
(ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ชีวประวัติ ท่ี
สร ้าง ข้ึนเนื่องในวาระ 
ครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล
ของ มิยาซาวะ เคนจิ 
นกัประพนัธ์เอกของญีปุ่น่ 
โดยถ่ายทอดเรื่องราวของเคนจิในวัยหนุ่ม ซึ่งละทิ้ง
ครอบครัวที่รำ่ารวยไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวนาในชนบท 
และริเริม่โรงเรียนทดลองเพือ่ถ่ายทอดแนวคดิเกษตร
สำาราญ  พร้อมกบัสานต่องานเขียนทีเ่ขารกัท่ามกลาง
อุปสรรคนานา

ศกุร์ท่ี ๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ถ้าเธอยังมีรัก
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๒๔ / กำากบัโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลมิ 
ยคุล / สร้างโดย พร้อมมติรภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ 
ยุกตะนันท์, ปัญญา นิรันดร์กุล, ตุ๊กตา 
จินดานุช / ความยาว ๑๓๓ นาที 

ภาพยนตร์ทีห่ม่อมเจ้าชาตรเีฉลมิ 
ยุคล ดัดแปลงมาจาก The Yellow Handkerchief  
ภาพยนตร์ญี่ปุ ่นเรื่องดัง โดย พิเศษ สังข์สุวรรณ 
รบัหน้าทีแ่ต่งเพลงประกอบ และได้รบัรางวัลสุพรรณ- 
หงส์ เล่าเรื่องราวของ จืด หนุ่มผู้ผิดหวังในรัก นุช 
หญิงสาวที่ถูกลวงมาขายตัว และ เริง ชายพเนจร 
ที่เพิ่งออกจากคุก และหวังกลับไปหาคนรักที่ภูเก็ต 
ทั้งสามคนพบกันโดยบังเอิญและตัดสินใจออก 
เดินทางร่วมกัน จนได้พบกับความหมายของรักแท้

เสาร์ที ่๕ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เสียดาย
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๓๗ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลมิ 
ยุคล / สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดง
โดย นศุรา ประวนัณา, เขมสรณ์ หนขูาว / 
ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์ ๗ รางวัลตุ๊กตาทอง 
รวมทั้งสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
ผลงานการแต่งของ พเิศษ สงัข์สวุรรณ เล่าเรือ่งกลุม่
เพื่อนหญิงวัยมัธยมฯ ๔ คน ที่ต่างผูกพันกันด้วย
ปัญหาครอบครัว พวกเธอพยายามหาทางหนี 
ปัญหาด้วยการมั่วสุม จนถลำาลึกเข้าไปสู่หนทางของ 
ยาเสพติด

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสียดาย 2
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๓๙ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลมิ 
ยุคล / สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดง
โดย มาริสา แอนนิต้า, สรพงศ์ ชาตรี, 
สาริน บางยี่ขัน / ความยาว ๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลตุ ๊กตาทอง มากถึง ๑๒ 
รางวัล รวมถึงรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมของ 
พิเศษ สังข์สุวรรณ  เล่าเรื่องราวของ โรส เด็กสาว 
ผูเ้คราะห์ร้ายตดิเชือ้เอชไอวีจากการรบับรจิาคเลอืด 
ต่อมา เธอตดัสนิใจหนอีอกจากบ้าน และได้อาศยัอยู่
กับเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์เช่นเดียวกัน โดย
มีนักข่าวสาวที่คอยสืบเสาะหาข้อมูลเพ่ือทำารายการ
โทรทัศน์ให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้

อาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม 
พิธีเปิดนิทรรศการโลกที่...พิเศษ...สร้าง

เวลา ๑๓.๓๐ น. หม่อมเจ้าชาตรเีฉลมิ ยคุล กล่าว
เปิดในหัวข้อ “พิเศษที่ข้าพเจ้ารู้จัก”

เวลา ๑๔.๐๐ น. มือปืน 2 สาละวิน 
๒๕๓๖ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลมิ 
ยคุล / สร้างโดย พร้อมมติรภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย 
เปล่งพานชิ, นพพล โกมารชนุ / ความยาว 
๑๒๙ นาที (ภาษาไทย คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ) 

ผลงานชิ้นเอกในฐานะนักแต่ง
เพลงประกอบภาพยนตร์ของ 
พิเศษ สังข์สุวรรณ ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาต ิ
สาขาเพลงนำาภาพยนตร์ยอดเยีย่ม รวมทัง้ร่วมแสดง
ในเรื่อง เล่าเรื่องราวของ ร.ต.ท. ดนัย ดุลยพินิจ 
นายตำารวจ หนุม่ไฟแรงถูกย้ายไปประจำาการทีต่ำาบล
ฟ้าสูงป่าสัก ติดชายแดนพม่า โดยมีแม่นำ้าสาละวิน
ขวางก้ัน ทีน่ัน่เขาต้องเผชญิกับความขดัแย้งระหว่าง
กองกำาลังปลดปล่อยกะเหรี่ยงกับกองทัพพม่า และ
นายทนุชาวไทยทีห่าผลประโยชน์จากความขัดแย้งนี้

Sun 6 May / 14.00 / 129 min / Thailand / 1993

เวลา ๑๖.๔๕ น. ชมภาพยนตร์สารคดี “โลกที่
พิ เศษสร้าง” และการแสดงดนตรีผลงานการ
ประพันธ์ของ พิเศษ สังข์สุวรรณ โดยนักดนตรีจาก
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำาเนิน
รายการและร่วมแสดงดนตรีโดย สายกลาง จินดาสุ

เดอืนพฤษภาคม หอภาพยนตร์จดัโปรแกรม
หลักคือโปรแกรม “โลกที่พิเศษสร้าง” เพื่อ 
รำาลึกถึงวาระการจากไปครบ ๑๐ ปี ของ พิเศษ 
สังข์สุวรรณ ศิลปินผู้มีความสามารถหลากหลาย 
โดยได้นำาผลงานภาพยนตร์ที่พิเศษได้เคยแต่ง
เพลงประกอบไว้ รวมถงึภาพยนตร์ทีเ่ขาร่วมแสดง 
มาจัดฉายพร้อมกับมีการจัดแสดงนิทรรศการ
ประวัติชีวิตและผลงานของ พิเศษ สังข์สุวรรณ 
ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๐ พฤษภาคม 

สำาหรับเดือนมิถุนายน ด้วยอิทธิพลจาก
ละครโทรทศัน์ท่ีส่งผลให้เรือ่งราวในประวตัศิาสตร์
สมยัอยธุยาได้กลายมาเป็นทีส่นใจในสังคมอกีครัง้ 
ในเดือนนี้ หอภาพยนตร์จึงได้จัดโปรแกรมที่ 
ชือ่ว่า “กลบัสูอ่ยธุยา” ซึง่นำาเสนอภาพยนตร์ทีม่ี
ฉากหลังหรือกล่าวถึงบ้านเมืองในสมัยดังกล่าว 
เพ่ือให้เห็นว่าประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานั้นได้รับ
การถ่ายทอดออกมาอย่างไรบ้างในภาพยนตร์ไทย 

นอกจากนี้ ในเดือนนี้ หอภาพยนตร์ได้นำา
โปรแกรม “หนังสั้นมาราธอน” กลับมาอีกครั้ง 
หลังจากว่างเว้นไป ๑ ปี โปรแกรมนี้จะเป็นการ
นำาหนังส้ันไทยทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาประกวดใน
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๒ มาจัดฉาย 
ต่อเนื่องสลับกับโปรแกรมฉายหนังทั่วไปของ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาไปจนถึงเดือนสิงหาคม 
ถือเป็นการอุ่นเครื่องก่อนถึงเทศกาลภาพยนตร์
สั้น

 ในช่วงปลายเดอืนมถินุายน หอภาพยนตร์
ได้นำาโปรแกรม “ไทยคลาสสิก” กลับมาอีกครั้ง 
โดยเป็นโปรแกรมที่นำาหนังไทยที่หอภาพยนตร์
สแกนฟิล์มในการอนุรักษ์ขึ้นใหม่ และจัดทำา 
เป็น DCP โดยเดือนนี้จะเป็นเรื่อง “สุดสาคร” 
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องยาวเรื่องแรกของไทย 
ซึง่จะจดัฉาย ๒ รอบในวนัท่ี ๒๖ และ ๓๐ มถินุายน



ศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

El Abuelo (The Grandfather)  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๓ / กำากับโดย José Luis Garci / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Fernando Fernán Gómez, Rafael Alonso, Cayetana 
Guillén Cuervo / ความยาว ๑๔๐ นาที (ภาษาสเปน 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ดัดแปลงจากนวนิยายนักเขียนชื่อดังของสเปน 
เบนิโต เปเรซ กาลโดซ เล่าเรื่องราวของดอน โรดิโก 
ขุนนางชราที่หมดตัวหลังจากทำาธุรกิจในประเทศ
อเมริกาช่วงยุคตื่นทอง วันหนึ่งเขาตัดสินใจเดินทาง
กลับบ้านหลังจากทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิต ซ่ึง
ก่อนตายได้ทิ้งข้อความแจ้งให้ชายชราได้ทราบว่า
หนึ่งในหลานสาวทั้งสองคนนั้นเป็นลูกนอกสมรส 
ดอน โรดิโกจึงพยายามสืบให้ได้ว่าหลานสาวคนไหน
กันแน่ที่มีสายเลือดเดียวกับเขาและสมควรจะได้รับ
มรดกของตระกูล

Fri 11 May / 17.30 / 140 min / Spain / 1998

พุธที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูสมศรี
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๒๘ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / อำานวยการ
สร้างโดย บริษัท พร้อมมิตร ภาพยนตร์ จำากัด / นำาแสดงโดย 
รณ ฤทธิชัย, ชาลิตา ปัทมพันธ์ / ความยาว ๑๑๗ นาที

ผลงานการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ของ พิเศษ 
สังข์สุวรรณ  เล่าเรื่องราวของ ครูสมศรี ครูประจำา
โรงเรยีนในชมุชนตวัเล็ก ๆ  ผูก้ลายเป็นศนูย์รวมจติใจ
ทกุคนในการต่อสู้กับเจ้าของทีดิ่นทีเ่ริม่รกุไล่ชาวบ้าน
ในชมุชนแออัดออกไปโดยไม่ได้รบัความยนิยอมใด ๆ  
และยิ่งการต่อสู้เข้มข้นขึ้นเท่าใด อันตรายต่อตัวครู
สมศรีก็ยิ่งมีมากขึ้น

พฤหัสบดทีี ่๑๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อุกาฟ้าเหลือง
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๒๓ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม จำากัด / นำาแสดงโดย ยมนา ชาตรี, อรวรรณ 
เชื้อทอง, ส. อาสนจินดา, กิตติ ดัสกร / ความยาว ๑๒๕ นาที

หนึ่งในผลงานที่ พิเศษ สังข์สุวรรณ แสดงพรสวรรค์
ด้านการแต่งเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์ให้
ได้ประจักษ์  ภาพยนตร์นำาเสนอเรื่องราวของปัญหา
การทำาลายทรพัยากรใต้ทะเลผ่านชวีติของ เฒ่าหลัก
ทีด่ำารงชวีติโดยการจบัปลาด้วยอปุกรณ์พืน้บ้านและ
ต่อต้านการระเบิดปลา จนเกิดความขัดแย้งกับผู้มี
อทิธพิลลกุลามไปจนถงึการต่อสูก้ลางทะเลในขณะที่
เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเรยีกว่า อกุาฟ้าเหลอืง  

๒๖

อังคารที่ ๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อิสรภาพของทองพูน
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๒๗ / กำากบัโดย หม่อมเจ้าชาตรเีฉลมิ 
ยคุล / สร้างโดย พร้อมมติรภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, วิชุดา 
มงคลเขตต์, สเุชาว์ พงษ์วไิล / ความยาว 
๑๑๕ นาที

ภาคต่อของ ทองพูน โคกโพ 
ราษฎรเต็มขั้น เล่าเรื่องราวหลังพ้นโทษออกจาก 
คกุของทองพูน ซ่ึงต้องดิน้รนเพือ่ให้ได้รบัการยอมรับ 
แต่แล้วสถานการณ์ก็บีบบังคับให้เขาต้องกลับมา
หยิบปืนฆ่าคนอีกครั้ง ผลงานการแต่งเพลงประกอบ
ภาพยนตร์โดย พิเศษ สังข์สุวรรณ

พุธที่ ๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นรก
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๔๘ / กำากบัโดย ฑฆีาย ุธรรมนติยกลุ, 
สาธิต ประดิษฐ ์สาร / สร ้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม / นำาแสดงโดย วุฒินันท์ 
ไหมกัน, ณัฐวรรณ วรวิทย์, ปัญญาพล 
เดชสงฆ์, สิทธิชัย เหลืองเสรี, บวรฤทธิ์ 
ฉนัทศกัดา, อาคม ปรดีากลุ / ความยาว 
๙๐ นาที

ผลงานการแสดงของพิเศษ สังข์สุวรรณ ในบทบาท
พญามจัจรุาช เล่าเรือ่งราวของทีมงานสารคดกีลุม่หนึง่ 
ได้มุ่งตีแผ่ความเลวร้ายในสังคม แต่ขณะที่พวกเขา
เดินทางมุ่งหน้าไปถ่ายทำารายการสารคดี พวกเขา
ประสบอุบัติเหตุรถพลิกควำ่า เมื่อฟื้นข้ึนมาทุกคน 
ได้ค้นพบว่าตัวเองอยู่ในนรก และเผชิญกับความ 
โหดร้ายตามบาปกรรมที่แตกต่างกัน แม้ชะตาชีวิต 
ของพวกเขาจะยังไม่ถึงฆาตก็ตาม 

พฤหสับดทีี ่๑๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กาม
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง) 
๒๕๒๑ / กำากบัโดย หม่อมเจ้าชาตรเีฉลมิ 
ยุคล / สร้างโดย พร้อมมิตรโปรดักชั่น, 
บรษิทั สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จำากัด / นำาแสดงโดย มานพ อัศวเทพ, 
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มลฤดี ยมาภัย / 
ความยาว ๑๒๔ นาที

ผลงานการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ของ พิเศษ 
สงัข์สวุรรณ เล่าเร่ืองราวของ มาณวกิา นกัแสดงสาว
ดาวยั่วชื่อดัง ที่ตกเป็นเป้าสายตาของทุกชนชั้น มีทั้ง
หลงใหลได้ปลื้มและรังเกียจเดียดฉันท์ ส่งผลให้
ลูกสาวคือ วีณา กลายเป็นเด็กเก็บตัวและไม่ค่อย
สุงสิงกับเพื่อน กระทั่งเธอได้พบและสนิทสนมกับ 
มารุต จิตรกรหนุ่มใหญ่ที่มีแต่ผลงานเกี่ยวกับเรื่อง
เพศและศีลธรรมจนถูกคนประณาม 

เสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Ten Years
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากบัโดย Jevons Au, Zune 
Kwok, Chow Kwun–Wai, Ka– 
Leung Ng, Fei–Pang Wong / 
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์ เฮ้าส ์
อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Peter Chan, 
Catherine Chau, Lau Ho-Chi / 
ความยาว ๑๐๔ นาที (ภาษาจีน 
คำาบรรยายภาษาไทย)

ผลงานของผูก้ำากบัรุน่ใหม่ ๕ คนของฮ่องกง ถ่ายทอด
เรื่องสั้น ๕ เรื่อง ที่จินตนาการถึงอนาคตของฮ่องกง
ในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ตั้งแต่ชีวิตของนักเลงที่ต้องเปลี่ยน
ไป เรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวในบ้านเมืองท่ีเต็มไป
ด้วยซากปรักหักพัง กฎระเบียบใหม่เมื่อภาษาจีน
กลางกลายเป็นภาษาทางการและภาษากวางตุ้งกำาลัง
สญูพนัธุ ์การประท้วงของนกักจิกรรมหนุม่สาว  และ
การผูกขาดการทำาฟาร์มไข่ไก่ของจีนแผ่นดินใหญ่ 
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นต้นแบบของ Ten Years 
Thailand ภาพยนตร์ไทยท่ีได้รับเลือกไปฉายใน
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประจำาปีนี้

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Square 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / กำากบัโดย Ruben Östlund / 
สนับสนุนโดย Hal Distribution / 
นำาแสดงโดย  Claes Bang, Elisabeth 
Moss, Dominic West / ความยาว 
๑๕๑ นาท ี(ภาษาองักฤษ ภาษาสวเีดน 
ภาษาเดนิช คำาบรรยายภาษาไทย) 

ภาพยนตร์ตลกเสียดสีวงการ
ศิลปะ เจ้าของรางวัลปาล์มทองคำา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เล่าเรื่องราวของ 
คริสเตียน ภัณฑารักษ์แห่งหอศิลป์ X-Royal ที่ต้อง
ประสบกับวิกฤตชีวิตที่เข้ามารุมเร้าพร้อม ๆ กัน 
ทั้งการประชาสัมพันธ์งานศิลปะชิ้นใหม่ที่ชื่อ The 
Square แบบสุดแปลกของเอเจนซี่ที่หอศิลป์จ้างมา 
ความบ้าคล่ังของนักข่าวสาวอเมริกันสุดเฟมินิสต์ 
และเด็กจากค่ายผู้อพยพที่เข้ามาป่วนชีวิต

Sat 12 May / 15.00 / 151 min / Sweden / 2017

อาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม 

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย  Apoca lypse  Now 
(๒๕๒๒) เวลา ๑๒.๐๐ น.  
ณโรงภาพยนตร์สกาลา บัตร
ราคา ๑๐๐ บาททกุทีน่ัง่ (งดฉาย
ภาพยนตร ์ ท่ี โ รงภาพยนตร  ์
ศรีศาลายา)

อังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ลองของ
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๔๘ / กำากบัโดย ก้องเกยีรต ิโขมศริิ, 
อิสรา นาดี, พุฒิพงศ์ สายศรีแก้ว, เสรี 
พงศ์นิธิ, พาสิทธิ์ บูรณะจันทร์, อรรถ 
ธรรมตระกูล และ ยศพงษ์ ผลทรัพย์ / 
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / 
นำาแสดงโดย  นภคปภา นาคประสิทธิ์, 
นะโม ทองกำาเหนิด, กรกช วรมุกสิก, หทัยวรรณ งามสุคนธ- 
ภูษิต / ความยาว ๑๐๐ นาที 

ผลงานการแสดงในบทบาทหมอผีเขมรของ พิเศษ 
สังข์สุวรรณ เล่าเรื่องราวของวัยรุ่นหกคนที่เดินทาง
กลบัมายงัหมูบ้่านในวยัเดก็อกีครัง้เพ่ือมาร่วมงานศพ
และเยี่ยมเยียนครูพนอ ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของเพื่อนใน
กลุ่มคนหนึ่ง แต่พวกเขากลับต้องพบว่าครูพนอได้
ถลำาลึกเข้าไปในไสยศาสตร์และเตรียมแผนการน่า
สยดสยองเพื่อแก้แค้นสิ่งที่เธอเคยได้รับในอดีต



พุธที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Tabu  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๕ / กำากับโดย Miguel Gomes / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Teresa Madruga, Isabel Muñoz Cardoso, Laura Soveral, 
Telmo Churro / ความยาว ๑๑๘ นาที (ภาษาโปรตุเกส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ขาวดำาเรื่องดังที่ได้รับเสียงชื่นชมจาก 
ทั่วโลก ผลงานของผู้กำากับร่วมสมัยคนสำาคัญของ
โปรตุเกส เล่าเรื่องราวของ ออโรรา ผู้กำาลังจะสิ้นลม
หายใจและขอร้องให้สาวใช้ชาวเคปเวร์ิดกบัเพ่ือนบ้าน 
ช่วยตามหาอดีตชายคนรัก นำาไปสู่การระลึกถึงชีวิต
วยัสาวทีแ่สนโลดโผนของออโรราและโศกนาฏกรรม
รักของเธอ ที่เกิดขึ้น ณ เชิงเขาตาบู ดินแดนไกลปืน
เที่ยงในทวีปแอฟริกา

Wed 23 May / 17.30 / 118 min / Portuguese / 2012

ศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อยุธยาที่ข้ารัก (โปรแกรมกลับสู่อยุธยา)
๒๕๒๒ / กำากับโดย ไถง สุวรรณทัต / สร้างโดย สุริยะเทพ
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, 
ภาวนา ชนะจิต / ความยาว ๑๓๗ นาที

หลังกรุงศรีอยุธยาแตก ความรักของ พันเรือง และ 
ลำาดวน มีอันต้องถูกความตายพรากจากกัน เหลือ
เพียงคำาสัญญาว่าจะขอเป็นคนรักกันทุกชาติไป 
กระทั่งเวลาผ่านไป ๒๐๐ ปี เรืองได้กลับชาติมาเกิด
เป็นจิตรกรหนุ่มที่มีอาชีพพิเศษด้วยการเป็นนักสืบ 
วันหนึ่งเขาบังเอิญได้พบกับ มู หญิงสาวซึ่งหนีการ
ตามล่าจากแก๊งโจร จงึพาเธอหลบหนเีข้าไปในถำา้แห่ง
หนึง่ และต่างระลึกชาติได้ว่าเขาและเธอคอื พันเรอืง
กับลำาดวน

เสาร์ที ่๒ มถุินายน - อาทติย์ที ่๓ มิถนุายน 
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Signes de Nuit

พบกับภาพยนตร์และงานออดิโอวิชวลจากท่ัวทุก 
มุมโลก จัดโดยกลุ่ม Filmvirus และห้องสมุดศิลปะ 
The Reading Room ร่วมกับหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ติดตามโปรแกรมเทศกาลและ 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org และ 
www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage

๒๗

ศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังคลาสสิก กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

เพื่อเพื่อน เพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ
๒๕๔๐ / กำากบัโดย สราวธุ วเิชยีรสาร / 
สร้างโดย เอน็. เค. เอน็เตอร์เทนเม้นท์ / 
นำาแสดงโดย วราวุธ บูรพาชยานนท์, 
วรรธนะ กัมทรทิพย์, อัญชลี เดวีส์, 
อรรถพร ธมีากร / ความยาว ๑๐๙ นาที

ผลงานการแสดงของ พิเศษ 
สั งข ์สุ วรรณ ในบทบาทอัน 
โดดเด่นเป็นอดีตฝีพายเรือแข่ง 
เล่าเรื่องราวของ เป้ และ คิม เพื่อนรักที่เติบโตขึ้นมา
ด้วยกัน ในวยัเดก็ เป้ฝันอยากเป็นแชมป์พายเรือแข่ง
เหมือนพ่อ ในขณะที่คิมอยากเป็นคนเชิดมังกร แต่
เมื่อโตขึ้น กลับมีเหตุให้เพื่อนรักต้องขัดแย้งกัน เมื่อ
คิมไปรู้จักกับเพื่อนใหม่อย่าง ทศ อันธพาลที่เข้ามา 
ระรานคนรักของเป้ จนทำาให้มิตรภาพของทั้งคู่ต้อง
ถึงคราวแตกหัก

เสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 24 Weeks (24 Wochen) 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Anne Zohra 
Berrached / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Julia Jentsch, Bjarne Mädel, 
Johanna Gastdorf / ความยาว ๙๘ 
นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

แอสตริด มีครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักจากสามี
และลูกสาว รวมท้ังกำาลังตั้งครรภ์ได้หกสัปดาห์ แต่
ทุกอย่างกลับพลิกผันเม่ือแพทย์ได้แจ้งว่าลูกในท้อง
ของเธอนั้นเป็นโรคดาวน์ซินโดรมและมีภาวะหัวใจ
อ่อนแอ แอสตริดจึงต้องเลือกระหว่างเก็บลูกในท้อง
ไว้หรือยอมให้แพทย์ยุติการตั้งครรภ์

Sat 19 May / 13.00 / 98 min / Germany / 2016

เวลา ๑๕.๐๐ น. กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๓๗ / กำากบัโดย บัณฑติ ฤทธิถ์กล / 
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 
จำากดั / นำาแสดงโดย สนัติสขุ พรหมศริ,ิ 
จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๓๐ 
นาที 

เร่ืองราวครอบครัวของโอ๋ อ้น 
และอ้ัม สามพี่น้องที่กำาลังเผชิญ
กบัปัญหาครอบครวั เมือ่พ่อและแม่ของพวกเขากำาลงั
จะแยกทางกัน พวกเขาจึงต้องย้ายไปอยู่แฟลตของ
แม่กันตามลำาพัง วันหนึ่ง โอ๋ พ่ีสาว ตัดสินใจพา 
น้องชายกลับไปบ้านเก่าที่เคยอยู่กับพ่อ แต่กลับ 
พบว่าพ่อได้ย้ายไปอยู่เชียงใหม่เสียแล้ว พวกเขาจึง 
ตดัสนิใจไปหาพ่อ จนต้องเผชญิกบักลุม่ค้ายาเสพตดิ  
ขบวนการค้ามนุษย์ และเด็กเร่ร่อน

อาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. มือปืน
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๒๖ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรเีฉลมิ 
ยคุล / สร้างโดย ซี.เอส.พี. โปรดกัชัน่, 
นวิพร้อมมติรภาพยนตร์ / นำาแสดง
โดย สรพงศ์ ชาตร,ี รณ ฤทธชิยั, ชาลติา 
ปัทมพันธ์ / ความยาว ๑๔๑ นาที

ผลงานภาพยนตร์ที่  พิเศษ 
สงัข์สุวรรณ ได้รับรางวัลตุ๊กตา 
ทอง สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม และร่วมแสดง 
ในเรือ่ง เล่าเรือ่งของ จ่าสมหมาย ช่างตัดผมขาพกิาร
ผู ้มีเบื้องหลังเป็นมือปืนเพื่อหาเลี้ยงชีพตนและ
ลูกชาย จนต้องโคจรมาเผชิญหน้ากับ สารวัตรธน ู
มือปราบเจ้าของฉายา “ไอ้มือดำา” จนนำาไปสู่การ 
เปิดเผยเบือ้งลึกทีไ่ม่มีใครเคยล่วงรู้  

เวลา ๑๕.๓๐ น. โปรแกรมพเิศษ ดหูนงักบัโดม 

ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๒๐ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรเีฉลมิ 
ยคุล / สร้างโดย ไฟว์สตาร์โปรดกัชัน่ 
จำ ากัด  /  นำ าแสดงโดย จตุพล 
ภอูภริมย์, วยิะดา อมุารนิทร์, ภิญโญ 
ปานนุ้ย / ความยาว ๑๒๔ นาที

ภาพยนตร ์ เรื่องสำาคัญของ
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล  
และเป ็นเรื่องแจ ้งเกิดของ 
พิเศษ สังข์สุวรรณ ในฐานะนักแต่งเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ เล่าเรื่องราวของ ทองพูน ผู้พาลูกชายวัย 
๕ ขวบ เดินทางจากอุดรฯ เข้ากรุงเทพฯ และนำาเงิน
ทีไ่ด้จากการขายทีน่ามาซือ้แทก็ซีเ่ป็นของตนเอง แต่
เขากลับถูกหลอกเอารถไปขาย และจำาต้องพ่ายแพ้
แก่ระบบสงัคมทีไ่ม่ให้โอกาสคนจนต่อสูเ้พือ่สทิธขิอง
ตนเอง

๒๔–๓๑ พฤษภาคม 
เทศกาลภาพยนตร์เงยีบ ประเทศไทย คร้ังที ่๕ 

ณ โรงภาพยนตร์สกาลาและลิโด 
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

อังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Timbuktu 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Abderrah-
mane Sissako / สนับสนุนโดย 
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย 
และ สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส 
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Ibrahim Ahmed, Abel Jafri, 
Toulou Kiki / ความยาว ๑๐๐ นาที 
(ภาษามอริเตเนีย คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมจากประเทศมอริเตเนีย แห่ง
ทวีปแอฟริกา ที่ได้เข้าฉายในสายประกวดเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยการ
ถ่ายทอดทัศนียภาพและวิถีชีวิตของผู้คนออกมาได้
อย่างลึกซึ้งงดงาม เล่าเรื่องราวของกลุ่มมุสลิม 
หัวรุนแรงได้ที่เข้ามาปกครองเมืองทิมบักตู พวกเขา
ควบคมุทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความเชือ่ของผูค้น การ
สูบบุหรี่ การเตะฟุตบอล การแต่งกาย การฟังเพลง 
หรือแม้กระทั่งการหัวเราะ 

Tue 22 May / 17.30 / 100 min / France, Mauritania / 2015 

โปรแกรมฉายเดือนมถุินายน

 = English Language or English Subtitle



๒๘

อังคารที่ ๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผีห่าอโยธยา
(โปรแกรมกลับสู่อยุธยา)
๒๕๕๘ / กำากับโดย หม่อมราชวงศ์
เฉลิมชาตรี ยุคล / สร้างโดย สห- 
มงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / 
นำาแสดงโดย พงศกร เมตตาริกานนท์, 
ซอนญ่า สิงหะ, อาภา ภาวิไล / 
ความยาว ๘๔ นาที  

ปีพุทธศกัราช ๒๑๐๘ ท่ามกลาง
มหาศึกระหว่างอโยธยาและ
หงสาวดี ยังมีคำาบอกเล่าถึงโรคาพิบัติภัยครั้งใหญ่ที่
ประวัติศาสตร์มิได้จารึกไว้ นั่นคืออุบัติแห่งผีห่า 
หายนะอาเพศที่ทำาให้ศพที่เสียชีวิตจากโรคห่า กลับ
ฟื ้นชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งในคราบของอสูรร ้ายที่ 
ไล่ล่ากัดกนิผูค้นเพือ่แพร่เชือ้ร้ายให้มนษุย์กลบักลาย
มาเป็นพวกของมัน โดยที่ไม่มียาใดจะรักษาได ้
ทางเดียวที่จะหยุดมันได้คือการฟันที่หัวของมันให้
ขาดออกจากร่างเท่านั้น

อังคารที่ ๑๒ มิถุนายน 
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน 
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

เสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

ศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดหูนังคลาสสิก กบั กิตตศิกัดิ ์สวุรรณโภคนิ
ชมภาพยนตร์คลาสสกิของโลก และวเิคราะห์วิจารณ์
ประเด็นต่าง ๆ  ที่มองเห็นในภาพยนตร์กับ กิตติศักดิ์ 
สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู

พฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

จงอางผยอง
(โปรแกรมกลบัสูอ่ยธุยา)
๒๕๑๔ / กำากบัโดย น้อย 
กมลวาทิน / สร้างโดย 
สยามสโคปฟิล์ม, บริษัท
คาเธ่ย์แห่งฮ่องกง / นำา 
แสดงโดย สมบตั ิเมทะน,ี 
ลี หลิน หลิน, เจียงไฮ / ความยาว ๑๒๕ นาที

เหตกุารณ์ในสมยัปลายอยุธยา เรือ่งราวของ เพชร แข 
หลินหลิน และเจียงไฮ เพื่อนร่วมสาบานสี่คนที่ต้อง
กำาพร้าพ่อแม่จากนำ้ามือของ อิน และบรรดาลูกสมุน 
ทั้งหมดตั้งสัตย์ปฏิญาณไว้ว่า เมื่อเติบโตข้ึนจะกลับ
มาชำาระแค้นให้ครอบครัว เวลาผ่านไปเมื่อกรุงศรี- 
อยธุยาแตกพ่าย เพชรสบืทราบว่าอนิกำาลงัเป็นไส้ศึก
ให้แก่พม่า เขาตดัสนิใจรวบรวมสมคัรพรรคพวก เพือ่
หวังล้างแค้นและปกป้องแผ่นดินเกิด

ศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

เลือดสุพรรณ  
(โปรแกรมกลับสู่อยุธยา)
๒๕๒๒ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศรี / สร้างโดย เชดิไชย ภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์ / ความยาว 
๘๖ นาที 

ภาพยนตร์ที่สร้างจากบทละครอิงประวัติศาสตร ์
ของ หลวงวิจิตรวาทการ เล่าเหตุการณ์สมัยอยุธยา 
ณ หมู ่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองสุพรรณบุรี คืนหนึ่ง 
ดวงจนัทร์ ลูกสาวของหวัหน้าหมูบ้่านถูกฉดุไป แต่ได้ 
ทับ ผู้อ้างว่าเป็นทหารไทยช่วยให้เธอรอดพ้นมาได้ 
ต่อมาเมื่อถูกกองทัพพม่าบุกยึด ดวงจันทร์จึงพบว่า
แท้จริงแล้ว ทับคือ มังราย บุตรของแม่ทัพใหญ่ผู ้
คุมทัพมาในครั้งนี้ แต่แม้จะเกลียดพม่ามากเท่าไร 
เธอก็ไม่สามารถห้ามใจไม่ให้รักมังรายได้

เสาร์ที่ ๙ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. After Spring Comes Fall 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๘ / กำากบัโดย Daniel Carsenty / สนบัสนนุโดย สถาบนั
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Halima Ilter, Sami 
Nasser, Sonja Polligkeit / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษา
เยอรมัน ภาษาเคิร์ด คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สะท้อนชีวิตผู้ล้ีภัย ที่การันตีด้วยรางวัล
มากมายในยุโรป เรื่องราวของ มินา คาลิลี หญิงสาว
ชาวเคิร์ดผู้ลี้ภัยจากประเทศซีเรียหลังเผชิญกับการ
คุกคามอย่างหนัก เธออาศัยอยู่ที่เมืองเบอร์ลินใน
ฐานะผูอ้พยพผดิกฎหมาย แม้จะพยายามเริม่ต้นชวีติ
ใหม่ ด้วยการทำางานเก็บเงินเพื่อส่งให้ครอบครัว 
ของเธอในซีเรีย แต่โชคชะตากลับกล่ันแกล้ง เมื่อ 
เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของซีเรียบีบบังคับให้เธอทำางาน
เป็นสายลับเพื่อสืบข่าวกลุ่มกบฏ

Sat 9 Jun / 13.00 / 90 min / Germany / 2015

เวลา ๑๕.๐๐ น. Azul y no tan rosa 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / กำากับโดย Miguel Ferrari / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Guillermo Garcia, Ignacio Montes, Hilda Abrahamz / 
ความยาว ๑๑๔ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ดิเอโก เป็นช่างถ่ายภาพชื่อดังที่ประสบความสำาเร็จ 
เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอยู่อย่างหรูหรากับ
แฟนหนุม่หน้าตาดี แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิด
ขึ้นเมื่อแฟนหนุ่มของเขาบาดเจ็บสาหัสจนเข้าข้ัน
โคม่า ซำ้าร้ายไปกว่านั้นลูกชายของเขาที่ห่างหายกัน
ไปนานหลายปีได้ย้ายเข้ามาอยู่กับเขา  และรับไม่ได้
เมื่อทราบว่าพ่อของตนเป็นชายรักชาย

Sat 9 Jun / 15.00 / 114 min / Spain / 2012

อาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
กิจกรรมแตรวงโรงหนัง ครั้งที่ ๒ 

ฉลองวันก�าเนิดภาพยนตร์โลก

พบกบัรายการหนงัเงยีบตามธรรมเนยีมการฉายหนงั
ในอดตี บรรเลงดนตรปีระกอบโดยคณะแตรวงเรงิรูป
พยนตร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.
fapot.org และ www.facebook.com/ThaiFilm 
ArchivePage

พุธที่ ๑๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ซามูไร อโยธยา
(โปรแกรมกลับสู่อยุธยา)
๒๕๕๓ / กำากับโดย นพพร วาทิน / 
สร้างโดย บริษัท มหากาพย์ จำากัด / 
นำาแสดงโดย เซกิ โอเซก,ิ ธรรมรส ใจชืน่, 
บัวขาว ป.ประมุข, สรพงศ์ ชาตรี / 
ความยาว ๑๐๐ นาที  

ยามาดะ นางามาสะ ซามไูรหนุม่
ที่มาตั้งรกรากอยู ่ในกรุงอโยธยา ได้เรียนรู ้ วิชา
มวยไทยโบราณจนเก่งกล้าสามารถ และเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อเป็นกองทหารกล้าของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช กลุ่มของยามาดะสามารถปราบ 
กองทหารลาดตระเวนของหงสาวดีได้สำาเร็จ หลัง
เสร็จศึกครั้งนี้เขาตัดสินใจล้างแค้น คุโรดะ หัวหน้า
กลุ่มคนร้ายที่เคยทำาร้ายเขาจนปางตาย

หนังสั้นมาราธอน
รายการฉายหนังสั้นไทยที่ส่งเข้าประกวดในเทศกาล
ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๒

อาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน 

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย Ben-Hur (๒๕๐๑) เวลา 
๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ 
สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาท 
ทุกที่นั่ง (งดฉายภาพยนตร์ที่ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

พุธที่ ๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Shimanto River (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๔ / กำากบัโดย Hideo Onchi / สนบัสนนุโดย มลูนธิญิีปุ่น่ 
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Kanako Higuchi, Renji 
Ishibashi, Kaoru Kobayashi, Teppei Yamada / ความยาว 
๑๑๑ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย) 

ณ หมูบ้่านชาวประมงใกล้แม่นำา้ 
ชิมันโตะ สายนำ้าสะอาดแหล่ง
สุดท้ายของญี่ปุ่นท่ีเต็มไปด้วย
ตำานาน เด็กหนุ่มชื่ออัตสึโยชิ 
เติบโตอย่างมีความสุขกับการ
จับปลาในลำาธาร วิ่งเล่นใน 
ป่าเขา และเฝ้าดูเรือประมง 
คบเพลิงที่ออกหาปลาในยามกลางคืน แต่แล้วภัย
ธรรมชาตจิากพายไุต้ฝุน่อ่าวอเิสะกไ็ด้ทำาลายล้างบ้าน
เรือนไปพร้อม ๆ กับวิถีชุมชน ครอบครัวของอัตส ึ
พยายามฮึดสู้เพื่อตั้งตัวใหม่แต่ก็เผชิญกับความยาก
ลำาบากในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง



อังคารที่ ๑๙ มิถุนายน  
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พุธที่ ๒๗ มิถุนายน
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พุธที่ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระเจ้าเสอื พนัท้ายนรสงิห์
(โปรแกรมกลับสู่อยุธยา)
๒๕๒๕ / กำากับโดย เนรมิต / สร้างโดย 
ไชโยภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ 
เมทะน,ี สรพงศ์ ชาตร,ี อาภาพร กรทพิย์, 
พิศมัย วิไลศักดิ์ / ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจาก
พงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่องราวของสิงห ์
หนุ ่มชาวบ้านที่มีฝ ีมือในทางชกมวย จนเป็นที่ 
พอพระทัยของพระเจ้าเสือ และทรงชักชวนให้มา 
เป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ กระทั่งวันหนึ่ง เมื่อ
พระเจ้าเสือออกประพาสเรือไปตามลำาแม่นำ้าสมุทร- 
สาครที่คดเคี้ยว เรือพระที่นั่งซึ่งมีสิงห์เป็นนายท้าย
เรือเกิดชนกิ่งไม้จนหัวเรือหัก แม้พระเจ้าเสือจะงด
เว้นการประหาร แต่สิงห์กลับยืนยันให้ประหารตน
เพื่อคงไว้ซึ่งราชประเพณี

ศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

บางระจัน ๒
(โปรแกรมกลับสู่อยุธยา)
๒๕๕๓ / กำากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / 
สร้างโดย บรษิทั พระนครฟิล์ม จำากดั / 
นำาแสดงโดย ธีรยุทธ ปรัชญาบำารุง, 
ภราดร ศรีชาพันธุ,์ ฉตัรชยั เปล่งพานชิ / 
ความยาว ๑๒๗ นาที

ภายหลังวีรกรรมของกลุ่มนักรบ
บ้านบางระจัน แม้ว่าอยุธยาเมืองหลวงจะอ่อนแอ
จากความแตกแยก แต่ชาวบ้านตัวเล็ก ๆ กลับ
พยายามยืนหยัดต่อสู้เพื่อผืนแผ่นดินบ้านเกิด ทำาให้
การเคลื่อนทัพของพม่าเต็มไปด้วยอุปสรรค โดย
การนำาของ พระอาจารย์ธรรมโชติ กลุ่มผู้กล้าชุมเขา
นางบวชรวมตัวกันขึน้มาเป็นนกัรบผ้าประเจยีด คอย
ซุม่โจมต ีและปล้นสะดมกองทพัพม่าเพือ่ปลดปล่อย
เชลยคนไทยหลายร้อยคน 

เสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. สุดสาคร (โปรแกรมไทยคลาสสิก)
(อ่านรายละเอียดได้ในโปรแกรมวันที่ ๒๖ มิถุนายน)

เวลา ๑๕.๐๐ น. Tokyo Idol
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / กำากับโดย Kyoko Miyake / 
สนับสนุนโดย Documentary Club / 
ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำา
บรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์สารคดีถ่ายทอดวัฒน- 
ธรรมไอดอลญีปุ่น่ ผ่านชวีติของ รโิอะ สาวน้อยผูอ้ทุศิ
ชวีติเพือ่ไต่เต้าสูก่ารเป็นไอดอลคนใหม่ ในเส้นทางที่
เตม็ไปด้วยหยาดเหง่ือและหยาดนำา้ตา ขณะเดียวกัน
ภาพยนตร์ยงัได้พาไปสำารวจชวีติของเหล่าโอตะหรอื
กลุ่มหนุ่มใหญ่ที่อุทิศตนให้แก่การติดตามไอดอล 
ทั้งบนโลกออนไลน์และในชีวิตจริงแบบทุ่มสุดตัว 

ศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สียามา
(โปรแกรมกลับสู่อยุธยา)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ปรีชา สงสกุล / 
สร้างโดย บริษัท โมโน ฟิล์ม จำากัด / 
นำาแสดงโดย ธัญญ์ ธนากร, ฐิติมา 
มะลิวัลย ์ , บริบูรณ์ จันทร ์เรือง / 
ความยาว ๑๐๗ นาที

พ.ศ. ๒๓๐๗ ในช่วงปลายสมัย
กรงุศรอียธุยา บ้านเมอืงกำาลงัระสำา่ระสาย บ้านสยีามา 
ที่เคยสงบสุขก็ตกอยู่ในภาวะสงคราม แต่ระหว่างที่
กลุ่มผูก้ล้าแห่งสยีามากำาลงัต่อสูกั้บผูรุ้กรานทีเ่ดนิทพั
หลงออกนอกเส้นทาง จู่ ๆ รถยนต์ของอาณา  โบ๊ต 
และก๊ิฟ หนุ ่มสาวในยุคปัจจุบันก็เดินทางข้าม 
กาลเวลามาที่นี่ และกลายเป็นกำาลังสำาคัญให้แก่
หมู่บ้านสียามา 

พฤหัสบดทีี ่๒๑ มถุินายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Alentejo, Alentejo 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากับโดย Sérgio Tréfaut / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
โปรตุ เกส ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนังสารคดีรางวัลจากประเทศ
โปรตุเกสที่ถ ่ายทอดเรื่องราวของคณะนักร ้อง
ประสานเสียงมือสมัครเล่นในแคว้นอเลนเตโจทาง
ตอนใต้ของประเทศโปรตุเกส พวกเขาพยายามจะ
สืบสานดนตรีพ้ืนเมืองที่เรียกว่า “กันเต” บทเพลง
แห่งกรรมาชนท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการ 
ขับร้องตามขนบดั้งเดิมแต่ประยุกต์เนื้อเพลงให้ 
ทันสมัยขึ้นด้วยการสอดแทรกสถานการณ์ปัจจุบัน

Thu 21 Jun / 17.30 / 100 min / Portuguese / 2014

อังคารที่ ๒๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สุดสาคร (โปรแกรมไทยคลาสสิก)
๒๕๒๒ / กำากบัโดย ปยุต เงากระจ่าง / 
สร้างโดย จิรบันเทิงฟิล์ม จำากัด / 
ความยาว ๘๒ นาที

ภาพยนตร์แอนิเมชันไทยเรื่อง
ยาวเรื่องแรก ผลงานชิ้นเอกของ 
ปยุต เงากระจ่าง ผู้บุกบิกวงการ
แอนิเมชันในเมืองไทย เล่าเรื่องที่สร้างจากวรรณคดี
ไทยเรื่อง พระอภัยมณี ตอนที่ สุดสาคร เด็กชายที่
เกดิจากพระอภยัมณแีละนางเงอืก ต้องออกผจญภยั
บนหลังม้านิลมังกรเพื่อตามหาพ่อ โดยมีพระฤาษี
ช่วยฝึกสอนวิชา และชีเปลือยเจ้าเล่ห์คอยขัดขวาง

เสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ขุนศึก
(โปรแกรมกลับสู่อยุธยา)
๒๕๑๙ / กำากับโดย สักกะ จารุ- 
จนิดา / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย 
สมบตั ิเมทะน,ี นยันา ชวีานนัท์ / 
ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายของไม้ เมืองเดิม 
และสามารถคว้ารางวัลจากมหกรรมภาพยนตร์
เอเชียแปซิฟิกมาครองได้ถึง ๒ รางวัล บอกเล่า 
เรือ่งราว ๑๕ ปี หลังจากกรงุศรอียธุยาเสียแก่พระเจ้า 
บุเรงนอง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรง
กรีธาทัพไทยพร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ เข้า
ยดึเมอืงแกลงอนัเป็นเมอืงเชือ่มเขตแดนไทยกบัพม่า 
และทรงหลัง่อทุกธาราประกาศตดัไมตรกีบัพม่า พม่า
จงึยกกำาลงับุกไทย ในช่วงเวลานี ้ เสมา ทหารกล้าได้
สร้างวีรกรรมตีทัพพม่าจนต้องถอยทัพกลับไป 

เวลา ๑๕.๐๐ น. Age of Uprising: 
The Legend of Michael Kohlhaas 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Arnaud des 
Pallières / สนับสนุนโดย สถานเอก- 
อคัรราชทตูฝรัง่เศส ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Mads Mikkelsen, 
Mélusine Mayance, Delphine Chuillot / 
ความยาว ๑๒๒ นาที (ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ในยโุรปสมยัครสิต์ศตวรรษที ่๑๖ พ่อค้านามว่า มคีาเอล 
โคห์ลฮาส กำาลังนำาม้าไปขายที่ตลาด เขาถูกขุนนาง
กลั่นแกล้งยึดม้าสองตัวเป็นค่าผ่านทาง หลังค้นพบ
ว่าบริวารและม้าของเขาถูกกระทำาทารุณกรรม 
โคห์ลฮาสไปฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย แต่คดี
ตกไปเนื่องจากขุนนางมีเส้นสายเก่ียวดองกับคณะ 
ผู้พิพากษา โคห์ลฮาสจึงลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรม 

Sat 23 Jun / 15.00 / 122 min / France / 2013

อาทิตย์ที่  ๒๔ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. I am not Madame Bovary
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๙ / กำากบัโดย Feng Xiaogang / 
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์ เฮ้าส์ 
อาร์ซเีอ / นำาแสดงโดย Fan Bingbing, 
Zhang Jiayi, Yu Hewei / ความยาว ๑๓๗ 
นาที (ภาษาจีน คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์จีนสะท้อนประเด็น
สิทธิสตรี ที่คว้ารางวัลมากมาย 
และมเีอกลกัษณ์โดดเด่นจากการถ่ายทอดผ่านเฟรม
ภาพวงกลม เร่ืองราวของ หลีส่ัวเหลียน สาวชาวบ้าน
ที่โดนสามีหลอกให้หย่าแบบปลอม ๆ เพื่อที่จะได้
อพาร์ตเมนต์หลังที่สองที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้
สำาหรับคนโสด แต่หกเดือนหลังจากนั้น สามีตัวแสบ
ของเธอกลับหนีไปแต่งงานใหม่กับหญิงอื่น ทำาให้ 
หลีสั่วเหลียนตัดสินใจฟ้องศาล เพื่อเรียกร้องความ
เป็นธรรมกลับคืนมา 

เวลา ๑๕.๓๐ น. ดูหนังกับโดม
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ 
และร่วมสนทนาหลังชมภาพยนตร์




