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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับนี้ถือเป็นฉบับสุดท้ายในวาระการ 
ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครบ ๘ ปีของ 
โดม สุขวงศ์ บุคคลผู้ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์และมีคุณูปการต่อวงการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ในเมืองไทยมายาวนาน นับตั้งแต่การเป็นผู้รณรงค์ให้เกิด 
หอภาพยนตร์เมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน จนกระทั่งเป็นผู้อำานวยการคนแรกของ 
หอภาพยนตร์ ภายหลังจากการเปลีย่นรปูแบบหน่วยงานเป็นองค์การมหาชน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒  

นอกเหนอืจากการรวบรวมผลงานในฐานะผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์
ของ โดม สุขวงศ์ มาไว้ให้ได้ศึกษา จดหมายข่าวฉบับนี้ ยังมีเรื่องราวของ 
ผลงานศลิปะชิน้ใหม่ในหอภาพยนตร์ทีไ่ด้นกัวาดภาพประกอบรุน่ใหม่ ป่าน- 
ชนารด ีฉตัรกุล ณ อยธุยา (juli baker and summer) และเดก็ ๆ  ในโครงการ
โรงหนังโรงเรียนมาร่วมกันสร้างสรรค์ รวมทั้งยังได้เพิ่มคอลัมน์ใหม่ที่ชื่อว่า 
“คอลเลกชันหอภาพยนตร์” ซึ่งจะเป็นพื้นที่เผยแพร่รายการภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องในคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้ผู้อ่านได้รับรู้

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา วงการภาพยนตร์ไทยได้สูญเสียบุคคลผู้มี
ฝีมือซ่ึงเคยฝากผลงานภาพยนตร์ไว้ให้แฟน ๆ ได้ชื่นชมหลายท่าน ทั้งสวลี 
ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ นักร้อง และนักแสดงภาพยนตร์ไทย (เสียชีวิต 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ นักแสดง และ
ผู้กำากับเจ้าของวาทะ “ล้านแล้วจ้า” (เสียชีวิต ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) และ
ศุภชัย โตสัมพันธ์ ผู้สร้าง-ผู้กำากับภาพยนตร์ไทย (เสียชีวิต ๓ มิถุนายน 
๒๕๖๑)  หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลยัต่อการจากไปและขอแสดงความเสยีใจ
ต่อครอบครัวของทุกท่านมา ณ ที่นี้



อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์
แห่งชาติ อาคารคลังแรกรับ และ อาคาร
เก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์  

แม้จะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๖.๒๘๕ ไร่ (๒,๕๑๔ ตารางวา) แต ่
หอภาพยนตร์กลับมีเพียงอาคารหลังเล็ก ๆ สำาหรับใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติ-
การอนุรักษ์และเก็บรักษาภาพยนตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ทำางาน
ในตู้สำานักงานชั่วคราวมาโดยตลอด  

ดังนั้น ยุทธศาสตร์สำาคัญตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมาของโดม 
สุขวงศ์ คือการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์และการบริการภาพยนตร ์
ส่ือโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ให ้
อยู่ในระดับมาตรฐานของสมาพันธ์ 
หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ซ่ึงโดม 
สุขวงศ์ประสบความสำาเร็จในการขอ
งบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคาร 
๓ หลัง ได้แก่ 

๑. อาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติ ซึ่งจะเป็น

แปดปีในฐานะผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ของ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันทำางานวันสุดท้าย ในฐานะผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ของโดม สุขวงศ์ หลังจากที่ดำารงตำาแหน่งนี้มาครบ ๒ วาระ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 
๘ ปี ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถดำารงตำาแหน่ง 
ผู้อำานวยการได้ไม่เกิน ๒ วาระ 

ชือ่ของโดม สขุวงศ์ เป็นทีรู่จ้กัในสงัคมไทยมานานในฐานะ ผู้เรยีกร้องให้มกีารจดัต้ังหน่วยงาน
อนรุกัษ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย จนประสบความสำาเรจ็เกิดเป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติขึน้มาใน พ.ศ. 
๒๕๒๗ และด้วยความปรารถนาที่จะให้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดม สุขวงศ์ 
ก็เป็นกำาลังสำาคัญในการผลักดันให้หอภาพยนตร์ได้ออกจากระบบราชการเป็นองค์การมหาชน ใน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ในวาระส่งท้ายตำาแหน่ง จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จงึได้สรปุผลงานสำาคญัทีโ่ดดเด่น ซึง่แสดง
ให้เหน็วสิยัทศัน์ทีผ่นวกรวมกับความฝันของโดม สขุวงศ์ ในฐานะผู้อำานวยการ ผู้พฒันาหอภาพยนตร์
ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา

พื้นที่ให้บริการ ที่มีทั้งโรงภาพยนตร์ ห้องนิทรรศการ ห้อง
สมุด และห้องอบรม ฯลฯ

๒. อาคารคลังแรกรบั เป็นพืน้ท่ีสำาหรบัปฏบิตักิารงาน
ด้านการอนรุกัษ์แบบครบวงจรตัง้แต่การแรกรบัของเข้า การ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ การอนุรักษ์ด้วยระบบดิจิทัล ห้องเก็บ

ฟิล์มภาพยนตร์ 
๓. อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ สำาหรับการเก็บรักษา

เอกสาร กระดาษ วัตถุพิพิธภัณฑ์ สื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ  
อาคารทั้งสามหลังนี้จะเปรียบเสมือน “บ้าน” ที่ถาวรของหอภาพยนตร์

ที่โดม สุขวงศ์ได้คาดหวังมาโดยตลอดต้ังแต่ก่อต้ังหอภาพยนตร์แห่งชาต ิ
เมื่อ ๓๔ ปีก่อน

นอกจากตัวอาคารแล้ว โดม สุขวงศ์ยงัพยายามจดัหาอปุกรณ์การอนรัุกษ์ 
ภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั ซึง่ถอืเป็นการเพิม่ศกัยภาพของหอภาพยนตร์ 
ในการดำาเนินตามภารกิจงานอนุรักษ์ นอกจากความพยายามก้าวให้ทัน
เทคโนโลยีแล้ว โดม สุขวงศ์ยังไม่ทิ้งงานอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานการณ์ที่แล็บฟิล์มภาพยนตร์เริ่มปิดตัวลง แต่ฟิล์มภาพยนตร์นั้น
ยงัคงมคีวามจำาเป็นอย่างยิง่สำาหรบัการอนรุกัษ์ภาพยนตร์ โดม สขุวงศ์จงึจดัหา
เครื่องล้างและเครื่องพิมพ์ฟิล์ม เพื่อให้หอภาพยนตร์สามารถดำาเนินภารกิจ
ด้านอนุรักษ์ภาพยนตร์ และสร้างสมองค์ความรู้ด้านฟิล์มภาพยนตร์ไม่ให้
สูญหายไปตามกาลเวลา 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๑

กองบรรณาธิการ



๒

ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ  

กจิการของหอภาพยนตร์ ถอืเป็นกจิการเพือ่ผลประโยชน์ของสาธารณะ
เป็นหลกัมากกว่าสร้างผลตอบแทนเป็นตัวเลขทางเศรษฐกจิ ดงัน้ันในประเทศ
กำาลังพัฒนาที่ให้ความสำาคัญกับตัวเลขทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ กจิการของหอภาพยนตร์จงึต้องอาศัยความเข้าใจและแรงสนบัสนนุ
จากประชาชนและผู้มีอำานาจในการตัดสินใจเป็นสำาคัญ

ภารกิจหลักของหอภาพยนตร์ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน 
คือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นเสมือนงาน “ปิดทองหลังพระ” ที่ไม่มีใคร 
ได้เห็นมากนัก ทั้ง ๆ ที่เป็นหัวใจสำาคัญของหน่วยงานและเป็นความจำาเป็น 
ของชาติ  

โดม สุขวงศ์จึงมีแนวคิดในการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงความสำาคัญ
ของงานอนุรักษ์ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผ่านกิจกรรมจัดฉาย
ภาพยนตร์ รวมถึงนิทรรศการงานต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์จัดขึ้นตลอดทั้งป ี
ซึง่กจิกรรมท่ีได้รบัการกล่าวถงึอย่างมาก คอื การขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์
ของชาตทิีโ่ดม สขุวงศ์ได้รบัแรงบันดาลใจจากกจิกรรมข้ึนทะเบียนภาพยนตร์
ของหอภาพยนตร์รัฐสภาอเมริกา (Library of Congress) 

โดยแต่ละปี หอภาพยนตร์จะคัดเลือกภาพยนตร์อันทรงคุณค่าในมิต ิ
ต่าง ๆ มาข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า
ภาพยนตร์สำาคัญเหล่านี้จะได้รับการอนุรักษ์และไม่สูญหายสืบต่อไป ซึ่ง
นอกจากจะเป็นกิจกรรมรณรงค์ความสำาคัญของการอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องสำาคัญของคนไทยท่ีอาจจะถูกหลงลืมไป 
ตามกาลเวลาให้เป็นทีรู้่จกัมากยิง่ข้ึนอกีด้วย กิจกรรมนีเ้ร่ิมตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
มาจนถึงปีนี้ หอภาพยนตร์ได้ขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ไปแล้วทั้งสิ้น ๑๖๕ เรื่อง  

โรงหนังโรงเรียน และ รถโรงหนัง

จากความประทับใจในวัยเด็ก ที่โรงเรียนได้พาเขาและเพื่อนไปชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ โดม สขุวงศ์จงึเช่ือว่าเดก็ทุกคนควรจะต้องมีโอกาส
ได้รับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ฉพาะทีเ่หมาะสมทีจ่ะได้รบั
อรรถรสจากภาพยนตร์เต็มที่ และเมื่อเขาได้เห็นว่าในหลาย ๆ ประเทศอย่าง
สวีเดน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ต่างก็มีกิจกรรมที่โรงเรียนจะพานักเรียน 
ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ โครงการโรงหนังโรงเรียนของหอภาพยนตร์จึง 
เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยการเชิญนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
และพ้ืนทีใ่กล้เคียงมาชมภาพยนตร์ทีไ่ด้คัดสรรให้เหมาะกบัช่วงวยั ซึง่นอกจาก
จะมุง่หวงัให้เดก็นกัเรยีนได้มปีระสบการณ์การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
กับผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดการใช้ภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าแค่
ความบันเทิง แต่สามารถเป็นสื่อที่กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพูดคุย 
หลังจบภาพยนตร์อีกด้วย ปัจจุบันมีนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการโรงหนัง
โรงเรียนแล้ว ๖๙,๘๙๘ คน จากทั้งสิ้นกว่า ๓๑๗ โรงเรียน

ภาพยนตรานุกรม

อกีหนึง่ภารกจิของหน่วยงานด้านการอนรุกัษ์ภาพยนตร์และสือ่โสตทศัน์ 
คือ การจัดทำาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นหาภาพยนตร์ซึ่งปัจจุบันประชาชน
สามารถใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรที่ให้บริการในห้องสมุดผ่านในเว็บไซต ์
หอภาพยนตร์ที่ www.fapot.org  

นอกจากช่วยในการสืบค้นแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถใช้ต่อยอด
สำาหรับการศึกษา วิจัย หรือสร้างสมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย
ได้อีกด้วย  

โดม สุขวงศ์มองเห็นช่องว่างของประเทศไทยที่ยังไม่มีหน่วยงานใด 
เข้ามาทำาฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยอย่างเป็นทางการ การจัดทำา 
ภาพยนตรานุกรมจึงถือเป็นหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยที่สมบูรณ์ที่สุด
เท่าทีส่ามารถหาข้อมลูได้ โดยเริม่ตัง้แต่ 
พ.ศ. ๒๔๗๐ ปีที ่โชคสองชัน้ ภาพยนตร์
ไทยเรื่องแรกออกฉาย

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียนได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในจังหวัด
นครปฐมและใกล้เคียงเป็นอย่างดี โดม สุขวงศ์จึงมีแนวคิดจะขยายกิจกรรม
โรงหนังโรงเรียนไปยังจังหวัดอื่น ๆ และด้วยข้อจำากัดด้านสถานที่การจัดฉาย
กับจำานวนเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ที่มีอยู่จำากัด จึงยังไม่สามารถขยาย
กิจกรรมนี้ไปยังวงกว้างอย่างที่หวังได้ 

แต่แล้วโดม สขุวงศ์กไ็ด้หนทางแก้ไขเมือ่เขาค้นพบนวตักรรม “รถโรงหนงั” 
รถพ่วงขนาดใหญ่ที่สามารถขยายเป็นโรงภาพยนตร์ขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง ที่มา
พร้อมระบบภาพและเสียงที่เทียบเท่ากับโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่ง รถโรงหนังซึ่ง
ถอืเป็นคนัแรกของเอเชยี ได้รบัการนำาเข้ามาในประเทศไทยเมือ่ปี ๒๕๕๘ และ
ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว่า “เฉลิมทัศน์” โดยจะออกปฏิบัติการไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ ใน 
ช่วงเช้าและบ่าย รถโรงหนงัจะเป็นสถานท่ีในการจดักิจกรรมโรงหนงัโรงเรยีน  
ส่วนในช่วงเย็นจะเป็นโรงหนังชุมชนที่จัดฉายภาพยนตร์ให้ประชาชนทั่วไป 
ปัจจุบันรถโรงหนังได้เดินทางให้บริการประชาชนไปแล้ว ๔๘ จังหวัด รวม
ประชาชนที่เคยเข้าชมรถโรงหนังแล้วทั้งสิ้น ๑๐๘,๒๒๑ คน



๓

เมืองมายา

สำาหรับโดม สุขวงศ์ หอภาพยนตร์ไม่ใช่เป็น
เพียงหน่วยงานที่ทำาหน้าที่อนุรักษ์ภาพยนตร์และ
มรดกโสตทัศน์เท่านั้น แต่ยังเป็นพ้ืนที่ที่รวบรวม 
องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ผ่าน
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซ่ึงรวบรวมวัตถุที่
เ ก่ียวข ้องกับประวัติศาสตร ์ภาพยนตร ์ไทย 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยน้ีจัดตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 
๒๕๔๗ ก่อนทีห่อภาพยนตร์จะเป็นองค์การมหาชน 

หลังจากท่ีหอภาพยนตร์เปลี่ยนสถานะเป็น
องค์การมหาชน โดม สุขวงศ์ก็เริ่มมองเห็นช่องทางการขยายองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ให้ครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของโลก  
ด้วยการจัดทำานิทรรศการกลางแจ้ง เมืองมายาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ บริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย โดยการจำาลองอาคารที่มีความสำาคัญใน
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการจัดฉายภาพยนตร์ 
ในยุคกำาเนิดภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองคิเนโตสโคป (Kinetoscope) 
เคร่ืองฉายหนังแบบถำ้ามองของโทมัส เอวา เอดิสัน เครื่องซีเนมาโตกราฟ 
(Cinematograph) เครือ่งฉายภาพยนตร์ในทีส่าธารณะของสองพีน้่องลมูแิอร์ 

ปัจจุบัน เมืองมายาไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่รวบรวมองค์ความรู ้ด้าน
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เท่านั้น แต่ด้วยรูปแบบอาคารโบราณที่สวยงดงาม
และแปลกตา ทำาให้เมืองมายาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวสำาคัญให้เข้ามาที่ 
หอภาพยนตร์อีกด้วย    

เรือ่งราวของการพยายามจดัตัง้หอภาพยนตร์ในช่วงเริม่ต้นที ่“ไม่มอีะไร 
เลย” จนมาถึงในยุคปัจจุบัน น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจ 
ไม่ใช่เฉพาะแก่เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศเท่านั้น แต่ยัง 
รวมถงึสาธารณชนทัว่ไป ให้ได้เหน็คุณค่าของความพยายามทีจ่ะสร้างสรรค์ส่ิง
ทีเ่ป็นประโยชน์ให้แก่สงัคม และผลลพัธ์ทีคุ้่มค่ากบัช่วงเวลาทีย่าวนานภายใต้
การดูแลอย่างดียิ่งของโดม สุขวงศ์



๔

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนเมษายน 

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 

หน่วยงานและสถาบนัการศกึษาเข้าศกึษาดูงาน
๒๕ เมษายน สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเซยี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓๐ เมษายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๕-๒๖ เมษายน 
หอภาพยนตร์ได ้ชวนน้อง ๆ ท่ีเคยร่วม

โครงการโรงหนังโรงเรียน มาสร้างสรรค์งานศิลปะ 
วาดภาพบนเฟรมขนาด ๗ เมตร โดยมี ชนารดี 
ฉัตรกุล ณ อยุธยา หรือที่เรารู ้จักกันในชื่อ juli  
baker and summer มาช่วยแนะนำาการวาดภาพ 
ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งผลงานนี้หอภาพยนตร์จะนำามา
ประดบัไว้ทีอ่าคารศนูย์อนรุกัษ์และบรกิารโสตทัศน์
แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นอาคารใหม่ของหอภาพยนตร์ 
ร่วมกับผลงานของ ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา อีก
หนึ่งผลงาน 

๓ พฤษภาคม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
๔ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๐ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๘ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๘ มิถุนายน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
สำานักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัย 
๒๑ มิถุนายน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การ
มหาชน 
๒๕ มถินุายน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี 

๑-๒๐ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ร ่วมกับศูนย์มานุษยวิทยา 

สิรินธร (องค์การมหาชน) คณะโบราณคดี  คณะ
ดริุยางคศาสตร์ และสมาคมศษิย์เก่าคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน “โลกที่...พิเศษ...
สร้าง” โดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี 
และนิทรรศการจำาลองโลกและผลงานของ พิเศษ 
สังข์สุวรรณ ศิลปินผู ้มากความสามารถท่ีผลิต 
ผลงานมากมายทัง้การแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ 
การแสดง กำากับละครโทรทัศน์ ละครเวที ฯลฯ 
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๖๐ ปีของชีวิต เพื่อเป็นการ
รำาลึกถึงวาระการจากไปครบ ๑๐ ปี โดยในวันที่ 
๖ พฤษภาคม ได้รบัเกยีรตจิาก หม่อมเจ้าชาตรเีฉลิม 
ยุคล ประทานปาฐกถาในหัวข้อ “พิเศษที่ข้าพเจ้า

รู้จัก” ในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งจัดฉายหนังเรื่อง มือปืน 
2 สาละวิน และภาพยนตร์สารคดี พิเศษ สังข์สุวรรณ 
พร้อมด้วยโชว์การแสดงดนตรเีพลงประกอบภาพยนตร์
ผลงานของพิเศษ สังข์สุวรรณ โดย สายกลาง จินดาสุ 
และนักดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๓ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉาย Apocalypse Now 

สุดยอดภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมอมตะ
เรื่อง The Heart of Darkness ของนักเขียน 
โจเซฟ คอนราด ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ 
โรงภาพยนตร์สกาลา

โครงการภาพยนตร์เพือ่ผู้สงูอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา
๒๐ เมษายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง เกาะสวาทหาด
สวรรค์ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเกาะสมุย 
๒๓ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เรือนมยุรา ให้
แก่ชมรมศิริราชอาวุโส 
๒๔ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ง 20 ใหม่ ยเูทร์ิน 
วยั หวัใจรีเทร์ิน ให้แก่ชมรมผูส้งูอายหุมูบ้่านร่วมเกือ้ 
กทม. 
๒๗ เมษายน ช่วงเช้าจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง คม
นกัเลง และช่วงบ่ายเรือ่ง เจ้าแม่สารกิา และ ระฆงัผี 
ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน



๕

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 

๒-๓ มิถนุายน 
หอภาพยนตร์ร่วมกับ FILMVIRUS และ THE 

READING ROOM จัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาต ินมิติวกิาลในกรงุเทพ ครัง้ที ่๔  
(INTERNATIONAL FESTIVAL SIGNES DE NUIT 
IN BANGKOK)  ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เริ่มต้น
ขึ้นในยามรัตติกาลของกรุงปารีสและมีชีวิตอยู ่
ยนืยาวมาแล้ว ๑๖ ปี โดย Dieter Wieczoreck โดย
ได้นำาหนังทดลอง หนังสารคดี รวมถึงหนังเล่าเรื่อง
มาจัดฉายให้ได้ชมกัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๕ พฤษภาคม 
เจ ้ าหน ้าที่หอภาพยนตร ์และผู ้ เข ้ าชม

ภาพยนตร์ ได้ร ่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ 
ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์) ผู ้กำากับและ 
นักแสดงคนสำาคัญในภาพยนตร์ไทยยุค ๑๖ มม. 
เจ้าของวลี “ล้านแล้วจ้า” ที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง 
นกน้อย (๒๕๐๗) ซึ่งเคยมาร่วมประทับรอยมือ 
รอยเท้าเป็นดาวดวงท่ี ๓ บนลานดารา เมือ่วนัที ่๒๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๒ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรง- 

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษัท
ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด จัดกิจกรรม
ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๙ โดยมีการจัดฉาย
ภาพยนตร์เรือ่ง The Perks of Being a Wallflower 
พร้อมพูดคุยเก็บประเด็นกับ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้ง- 
วงษ์ไชย และ คุณอนิสา ธนะรัชต์ ดำาเนินรายการ
โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี หลังจากชมภาพยนตร์ 
ณ ห้อง ๑๒๑๐ (๓๗๐ ท่ีนัง่) ชัน้ ๑๒ อาคารภมูสิริิ- 
มงัคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๒๔–๓๑ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศ 

ไทย จัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย 
ครัง้ที ่๕ เพือ่สร้างพืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์
และวฒันธรรมของภาพยนตร์เงยีบ โดยปีนี ้เทศกาล
ได้คัดเลือกภาพยนตร์เงียบชั้นดีจากหลากหลาย
ประเทศ จำานวน ๑๑ เรื่อง มาจัดฉายพร้อมดนตรี
สดทกุรอบ ณ โรงภาพยนตร์สกาลาและโรงภาพยนตร์ 
ลิโด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าที่ ๒๐)

โครงการภาพยนตร์เพ่ือผู้สงูอายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา
๒ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก 
ลูกทุ่ง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ฯ
๘ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง พ่ีมาก
พระโขนง ให้แก่เพื่อนเก่า ปปส. 
๑๗ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เ ร่ือง 7 
ประจัญบาน ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนคร 
อ้อมน้อย 
๒๒ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โก๋หลังวัง 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ กทม. 
๒๕ พฤษภาคม ช่วงเช้าได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 
บ้านสาวโสด และช่วงบ่ายจัดฉายภาพยนตร์รวม 
ผลงานด้านการแสดงของ ครรชิต ขวัญประชา ให้
แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน 
๓๐ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โทน ให้
แก่ชมรมศิริราชอาวุโส 
๔, ๕ และ ๑๐ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 
ด้วยเกล้า ให้แก่เทศบาลนคร นครปฐม 
๑๒ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก 
ลูกทุ่ง ให้แก่เทศบาลนคร นครปฐม 
๑๔ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง จอมขมัง-
เวทย์ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย

๑๐ มถินุายน 
หอภาพยนตร์ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 

๑๒๑ ปี กำาเนิดภาพยนตร์ในสยาม ในกิจกรรม 
“แตรวงโรงหนังฉลองวันกำาเนิดภาพยนต์ในสยาม” 
โดยได้จำาลองบรรยากาศในยุคแรกเริ่ม อย่างการ
บรรเลงแตรวงประกอบสด ๆ ตามธรรมเนียม 
โรงหนังของสยามในอดีต โดยคณะแตรวงเริงรูป
พยนต์ ซึ่งเป็นคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจาก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัด
โปรแกรมฉายภาพยนตร์โดยจัดเป็นธรรมเนียมตาม
แบบยุครุ่งเรืองของหนังเงียบในสยาม คือมีท้ังหนัง
ข่าว หนังสั้น หนังซีเรียล และหนังยาว การขายของ
ในโรงหนัง นิทรรศการแตรวงรวมทั้งให้ผู ้ร ่วม
กิจกรรมได้ร่วมเล่นเกมชิงรางวัลผ่านเกมหาคำาใน
สูจิบัตร ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๒ มถินุายน 
หอภาพยนตร์ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย เปิด

เทศกาลหนังสั้นมาราธอน ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งเป็นการจัด
ฉายภาพยนตร์สั้นทุกเรื่องท่ีส่งเข้าร่วมประกวดใน 
เทศกาลฯ โดยคร้ังนีพิ้เศษกว่าทุกครัง้เพราะได้นำามา
จัดฉายบนจอใหญ่ในระบบภาพและเสียงมาตรฐาน 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ซึ่งเทศกาลหนังสั้น
มาราธอนครั้งนี้จะจัดฉายต่อเนื่องไปจนถึงเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๗ มถินุายน 
หอภาพยนตร์จัดฉาย Ben-Hur ภาพยนตร์

มหากาพย์ที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดแห่งยุคด้วยงบ- 
ประมาณกว่าสบิห้าล้านเหรยีญ ถ่ายทำาในแบบภาพ
สีเทคนิคคัลเลอร์ในระบบจอกว้าง และได้รับการ
กล่าวขวัญจนกลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลก 
รวมทั้งคว ้ารางวัลออสการ ์ได ้ถึง ๑๑ รางวัล 
ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรงภาพยนตร ์
สกาลา



๖

จากเดมิทีจ่ดหมายข่าวหอภาพยนตร์จะมคีอลมัน์ประจำาอย่าง ‘หน่วยกู้หนงั’ และ ‘ห้องสมดุและโสตทศัน- 
สถาน เชิด ทรงศรี’ แต่เนื่องด้วยเนื้อหาของทั้งสองคอลัมน์ค่อนข้างคล้ายคลึงกันในแง่ที่พูดถึงสิ่งที่หอภาพยนตร์
อนรัุกษ์และให้บริการ นัน่คือ ภาพยนตร์และสิง่เกีย่วเนือ่งกบัภาพยนตร์ เช่น หนงัสอื ภาพนิง่ และโปสเตอร์ ฯลฯ 
จดหมายข่าวฉบับนี้ เราจึงรวมทั้งสองคอลัมน์เข้าเป็นคอลัมน์เดียวกัน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายว่าหอภาพยนตร์
เก็บอะไร และสิ่งที่เก็บรักษานั้นมีความน่าสนใจอย่างไร ในชื่อคอลัมน์ใหม่ว่า ‘คอลเลกชันหอภาพยนตร์’ โดย
คาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านหรือผู้มาใช้บริการไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

และเพื่อให้เข้ากับเทศกาลฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ ที่กำาลังขับเคี่ยวกันอย่างเมามันในขณะนี้ เราจึงขอนำาเสนอ 
๗ หนังฟุตบอลที่คุณอาจจะหาชมที่ไหนไม่ได้เลย นอกจากที่หอภาพยนตร์!

คอลเลกชันหอภาพยนตร์

FOOTBALL PELE 
[เปเล่สอนฟุตบอลทีส่นามศุภชลาศัย]

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ / ๒๗.๔๐ นาที
๒๕๑๗
ผู้สร้าง ทวีศักดิ์ วิรยศิริ
หากถามถึงคนที่ทำาให ้ฟุตบอลโลกกลายเป็นการแข่งขันกีฬาที่ 

หยุดสายตาของผู้คนทั่วโลกไว้ทุก ๆ  ๔ ปี ชื่อหนึ่งที่หนีไม่พ้นอย่างแน่นอนก็
คือ ‘เปเล่’ ราชาลูกหนังผู้พาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลก ๓ สมัยซ้อน อย่าง
ที่ไม่เคยมีใครทำาได้จนถึงทุกวันนี้ จนเขาแทบจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
ฟุตบอลโลกไปแล้วโดยปริยาย แต่รู้หรือไม่ว่า ในปี ๒๕๑๗ เปเล่ได้เดินทาง
มายังเมืองไทย เพื่อเปิดแคมป์ฝึกสอนฟุตบอล ณ สนามศุภชลาศัย ซึ่งผู้ 
เข้าร่วมประกอบไปด้วยนักเตะทีมชาติในยุคนั้นและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก 
ผู้สนับสนุน โดยเปเล่ได้เผยเคล็ดลับแนะนำาเทคนิคในการพัฒนาสมรรถภาพ
ร่างกายและทกัษะ เช่นการยงิฟรคีกิของตนเองให้แก่นกัฟตุบอลชาวไทย และ
นีค่อืภาพยนตร์ทีแ่สดงให้เหน็ถงึการฝึกสอนของ ‘ไข่มกุดำา’ ตำานานนกัฟุตบอล
ระดับโลกในครั้งนั้น

หนังฟุตบอล
ทีคุ่ณหาดูได้ทีห่อภาพยนตร์

การแข่งขันฟุตบอล์ระหว่างไทยกับไซง่อน
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาวดำา / เงียบ / ๓.๐๘ นาที
๑๖ เมษายน ๒๔๗๓
ผู้สร้าง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การแข่งขันฟุตบอลนอกประเทศครั้งแรกของ 
ทีมชาติไทยท่ีถูกบันทึกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระ- 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ เยือนเวียดนาม
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ เมืองไซ่ง่อน และทรงเสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทมีไทยกบัทมี
ไซ่ง่อนซึ่งเป็นทีมผสมระหว่างคนญวนและคนฝรั่งเศส 
ณ สปอร์ตคลับ Cercle Sportif ในวันที่ ๑๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยทีมไทยเป็นฝ่ายเอาชนะทีมไซง่อนไป 
๔-๐ ถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลครั้งสำาคัญครั้งหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยและเป็นภาพยนตร์เก่ียวกับ
ฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดที่หอภาพยนตร์ได้ทำาการอนุรักษ์ 

ฝ่ายอนุรักษ์



๗

ข่าวสังคมและทัศนศึกษา 
[ฟุตบอลประเพณีจฬุาฯ-ธรรมศาสตร์ครัง้ที ่๑๒]

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ / ๘.๑๕ นาที
๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๕
ผู้สร้าง ทวีศักดิ์ วิรยศิริ
ภาพยนตร์บันทึกการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ท่ี 

เก่าแก่ที่สุดเท่าที่หอภาพยนตร์ค้นพบในฉบับที่สมบูรณ์ ที่พาเราย้อนชม
บรรยากาศฟุตบอลประเพณีที่สำาคัญของเมืองไทยเมื่อ ๖๖ ปีที่แล้วอย่างมี 
ชีวิตชีวา ทั้งการแต่งกาย การร้องเพลงเชียร์ของนักศึกษา การเดินขบวน
พาเหรด การแปรตัวอักษร และการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามศุภชลาศัย 
ทัง้ยงัได้เห็นภาพของ ววิฒัน์ มลินิทจนิดา หวัหน้าทมีชาตไิทยชดุประวตัศิาสตร์ 
(โอลิมปิกครั้งแรกของไทย พ.ศ. ๒๔๙๙) และผู้ตัดสินฟีฟ่าคนแรกของ 
ไทย สมัยเป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการแข่งขันใน 
ครั้งนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสมอกับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ไปด้วย
สกอร์ ๐-๐

[ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยและ
ทีมชาติเวียดนามใต้ ในกีฬาแหลมทองครัง้แรก 
พ.ศ. ๒๕๐๒]

ฟิล์ม ๘ มม. / ขาวดำา / เงียบ / ๑๖.๑๐ นาที
ธันวาคม ๒๕๐๒
เจ้าของ คนธาทิพ วีระประวัติ
หนงับ้านของคณุคนธาทพิ วรีะประวัต ิท่ีบนัทึกภาพการแข่งขนัฟตุบอล

นัดชิงชนะเลิศครั้งแรกในกีฬาแหลมทอง พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือกีฬาซีเกมส์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่าง ไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพ และ เวียดนามใต้ 
ณ สนามศุภชลาศัย โดยการแข่งขันในครั้งนั้น มีชาติที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 
๓ ประเทศ คือ ไทย เวียดนามใต้ และมาลายา (มาเลเซีย) แข่งขันแบบพบกัน
หมด เอาทีมที่ได้อันดับหนึ่งและสองมาชิงชนะเลิศกัน ซึ่งก็คือทีมชาติ
เวียดนามใต้และทีมชาติไทย โดยทีมชาติเวียดนามใต้เป็นฝ่ายที่ทำาได้ดีกว่า
เอาชนะทีมชาติไทยไป ๓–๑ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่สวยงามเท่าไรนักสำาหรับ
ทมีชาตไิทย แต่ใครเลยจะรูว่้าทมีชาตไิทยจะครองบลัลงัก์เจ้าอาเซยีนด้วยสถติิ
เหรียญทองสูงสุด ๑๖ สมัยในเวลาต่อมา

[ส่งคณะนักฟุตบอลทีมชาติไทยไปโอลิมปิก 
เม็กซิโก พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ]  

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาวดำา / เงียบ / ๑.๔๖ นาที
กันยายน ๒๕๑๑
ผูส้ร้าง บรษิทั ไทยโทรทศัน์ จำากดั
ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์ 

พล.ต.ท. ต่อศกัดิ ์ยมนาค นายกสมาคม
ฟตุบอลฯ เดนิทางไปส่งคณะนกัฟตุบอล
ทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ โอลิมปิก 
เมก็ซโิก พ.ศ. ๒๕๑๑ (โอลิมปิกครัง้ที ่๒ 
ของทีมชาติไทยต่อจากโอลิมปิกที่ประเทศออสเตรเลียปี พ.ศ. ๒๔๙๙) อัน
ประกอบไปด้วยสราวุธ ประทปีากรชยั, เชาว์ อ่อนเอ่ียม, ไพศาล บุพพศิริ, 
ยงยทุธ สงัขโกวทิ, ประโยค สทุธสิง่า, จีระวฒัน์ พมิพะวาทนิ, ณรงค์ ทองเปลว, 
ไพบูลย์ อัญญโพธิ์, สนอง ไชยยงค์, สุพจน์ พานิช, ชัชชัย พหลแพทย์, วิชัย 
แสงธรรมกิจกุล, นิวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ, ประเดิม ม่วงเกษม, เกรียงศักดิ์ นุกูล-
สมปรารถนา, เกรียงศักดิ์ วิมลเศรษฐ์, บุญเลิศ นิลภิรมย์, ณรงค์ สังขสุวรรณ 
(หัวหน้าทีม) และอุดมศิลป์ สอนบุญนาค นักฟุตบอลไทยเพียงคนเดียวใน
ประวัติศาสตร์ที่ทำาประตูได้ในรายการฟุตบอลระดับโลกรายการนี้ รายการ 
ที่ทีมชาติไทยยังไม่เคยเอื้อมถึงอีกเลยหลังจากนั้น ภาพยนตร์เรื่องน้ีจึง 
เหมือนเป็นการบันทึกภาพของบุคคลสำาคัญ ภาพของนักฟุตบอลทีมชาติชุด
ประวัติศาสตร์ที่ทั้งประสบความสำาเร็จในระดับโลกและมีดาวดังมากท่ีสุด 
ชุดหนึ่งเท่าที่เคยมีมา 

[การแข่งขนัฟุตบอลนักเรยีน ๓ คู ่ณ สนามหลวง]
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ / ๘.๓๔ นาที
สิงหาคม ๒๕๑๓
ผู้สร้าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำากัด
สนามหลวงเคยถูกใช้ในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ  มามากมายในอดีต เช่น 
พระราชพิธี งานแข่งว่าว ตลาดนัด 
วันหยุด กิจกรรมทางการเมือง ฯลฯ 
แต่หนึ่งในนั้นคือการแข่งขันฟุตบอลที่
ใครหลายคนอาจจะนกึภาพไม่ออกเลย 
หากไม่ได้ชมภาพยนตร์ข่าวช่อง ๓ เรือ่ง
นี ้ซึง่บนัทกึการแข่งขนัฟตุบอลนกัเรยีน
ทีจ่ดัโดยสมาคมฟตุบอลฯ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ คูแ่รกเป็นการแข่งขัน 
ระหว่าง รร. เทศบาลวัดบางนางใน กับ รร. ประถมทวีธาภิเศก คู่ที่สองคือ 
รร. วัดรางบัว กับ รร. ประเทืองทิพย์วิทยา และคู่สุดท้ายคือ รร. เทศบาล 
วัดบางไผ่ กับ รร. วัดปากนำ้า การแข่งขันฟุตบอลที่เราอาจหาชมไม่ได้อีกแล้ว
ในปัจจบัุน ภาพยนตร์เรือ่งนีจึ้งเปรยีบเสมอืนบนัทกึความทรงจำาถงึสนามหลวง
ในอดีต

[ฟุตบอลดารา พ.ศ. ๒๕๑๖]
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ / ๘.๑๕ นาที
๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๖, ผู้สร้าง ทวีศักดิ์ วิรยศิริ
ก่อนหน้าที่ฟุตบอลดาราทางโทรทัศน์จะได้รับความนิยมในปัจจุบัน ในอดีตฟุตบอลดาราก็เคยมี

ปรากฏในสังคมไทย ดังเช่นที่เราได้เห็นจากภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๑๖ ฟุตบอลการกุศลท่ีจัดขึ้นโดยผู้สร้างภาพยนตร์ ดาราและนักร้อง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม- 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีดารานักร้องจากทั่วฟ้าเมืองไทย เช่น 
สมบัติ เมทะนี (ต้องนั่งรถเข็นเข้ามาในสนาม คาดว่าบาดเจ็บจากการแสดง) เพชรา เชาวราษฎร์ สวลี  
ผกาพันธุ์ ชรินทร์ นันทนาคร และดารานักร้องท่านอื่น ๆ อีกมากมาย ตบเท้าเข้าร่วมเพื่อชมการแข่งขัน
ระหว่างทีมดารานักแสดงหญิงและทีมดารานักร้องหญิงอย่างสนุกสนาน ไม่แพ้ฟุตบอลดาราในยุคนี้

ขอบคณุสมาคมประวติัศาสตร์ฟตุบอลแห่งประเทศไทยและคุณจริฏัฐ์ จนัทะเสน เลขาธกิารสมาคม สำาหรับข้อมลูประกอบบทความ



คอลเลกชันหอภาพยนตร์

การปิดตัวลงของโรงภาพยนตร์ลิโด ทำาให้มีหลายคนให้ความสนใจเรื่องของ 
โรงภาพยนตร์มากขึ้น ซึ่งจดหมายข่าวฉบับนี้ อยากจะแนะนำาหนังสือที่เกี่ยวกับ 
โรงภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ที่มีให้บริการในห้องสมุดโสตทัศน์สถานเชิด ทรงศรี ที่หอ-
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องราวของโรงภาพยนตร ์
ให้มากยิ่งขึ้น

When Movies were Theater: 
Architecture, Exhibition, 
and the Evolution of American Film 
โดย William Paul

สำาหรับคนส่วนใหญ่ ความสำาคัญของโรงภาพยนตร์ก็คือสถานที่ฉาย
ภาพยนตร์ หากโรงภาพยนตร์แห่งนั้นมีอายุสักหน่อย ความสำาคัญก็อาจจะ
เป็นเร่ืองของสถาปัตยกรรมของตวัโรง แต่สำาหรบั William Paul ศาสตราจารย์
ด้านภาพยนตร์และสื่อจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน กลับมองเห็นอีกด้านหนึ่ง
ของโรงภาพยนตร์ นั่นก็คือ สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน 
โรงภาพยนตร์มีผลต่อภาพยนตร์อเมริกันอย่างไร

ในช่วงแรกเริ่มของภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นจะ
ดัดแปลงจากโรงละคร ดังนั้น การฉายภาพยนตร์ จึงมีลักษณะของการผสม
ผสานระหว่างภาพยนตร์ (ซ่ึงในสมัยนั้นยังเป็นภาพยนตร์สั้น ๆ) สลับกับ
โปรแกรมแสดงสดของโรงละคร  

ในเวลาต่อมา เมื่อภาพยนตร์ได้พิสูจน์ความนิยมของตัวเองแล้ว ก็เริ่ม
มีการสร้างโรงภาพยนตร์ขึ้นมา โดยเริ่มจากการสร้างเป็นโรงภาพยนตร์ 
ขนาดเลก็ เหมอืนร้านค้า (Store Theaters) กระจายทัว่ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ด้วยลกัษณะของโรงทีเ่ป็นห้องขนาดยาว ไม่กว้างมาก ทีน่ัง่จะแบ่งเป็นสองฝ่ัง 
มีทางเดินตรงกลาง โรงภาพยนตร์แบบนี้ จะเปิดไฟตลอดเวลา เพื่อให้คนดู
สามารถเดินเข้าออกได้ และจากการศึกษาผู้เขียนก็พบว่า หากคนดูไม่อยาก
ดูภาพยนตร์ที่ฉายก็จะอ่านหนังสือแทน ซึ่งโปรแกรมภาพยนตร์ก็จะฉาย
ภาพยนตร์สั้นหนึ่งหรือสองม้วนวนทั้งวัน

นอกจากนี้ ยังมีโรงภาพยนตร์ที่สร้างตามแบบฉบับความหรูหรา และ
สถาปัตยกรรมของโรงละครขนาดใหญ่ เช่น มีที่นั่งจำานวนหลายพัน มีหลาย
ชั้น มีชั้นระเบียง รวมไปถึงการวางจอภาพยนตร์ไว้บนเวที แบบเดียวกับ 
โรงละครทีด่ดัแปลงมาเป็นโรงภาพยนตร์ โดยค่าเข้าชมโรงภาพยนตร์ชัน้หนึง่
นี้จะมีราคาที่แพงกว่า ซึ่งก็เป็นการแบ่งกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ไปโดยปริยาย 
และมีผลต่อการเนื้อหาภาพยนตร์ที่ถูกสร้างออกมาที่จะเริ่มมีความสลับ 
ซบัซ้อนของเนือ้หา และมกีารลงทนุท่ีสงูขึน้ ยงัรวมถงึความนยิมทีจ่ะดดัแปลง
ละครเวทีให้เป็นภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดอิทธิพล
ของละครเวทีกับภาพยนตร์ในช่วงแรก ๆ เช่นกัน

ข้างต้น เป็นเพียงตวัอย่างการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสถาปัตยกรรม
โรงภาพยนตร์กบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพือ่ทำาให้เราได้เข้าใจประวตัศิาสตร์
ของภาพยนตร์ในช่วงยคุเริม่ต้นของวงการภาพยนตร์ William Paul ยงัศกึษา
ไปถึงสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์แบบอื่น ๆ ในยุคต่อมา ไม่ว่าจะเป็น 
โรงภาพยนตร์แบบ Drive–in และโรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ 
Cinerama เป็นต้น

   

๘

โรงหนัง
ที่ไม่ใช่แค่สถานที่ฉายหนัง

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและ
ฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี 
โดย ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ 

เมื่อปี ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ฯ ได้ให้ ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม และคณะ ทำาการศึกษาความ 
เป็นไปได้ของการบูรณะและการบริหารจัดการหลังการฟื้นฟูโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมธานี (โรงภาพยนตร์นางเลิ้ง) ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ไม้ที่มีอาย ุ
เกือบร้อยปี 

ในรายงานการศึกษา ดร.รังสิมาและคณะ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่
บริเวณนางเลิ้ง และโรงภาพยนตร์เฉลิมธานี รวมไปถึงรูปแบบของสถาปัตย- 
กรรมของโรงภาพยนตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นความโดดเด่นของอาคารไม้ที่มี 
โครงหลังคาไม้แบบถัก ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน

ดร.รังสิมา ยังได้สรุปรูปแบบของการจัดการโรงภาพยนตร์เก่าที่ได้รับ
การบูรณะในสหรัฐอเมริกา ๓ แห่ง ได้แก่ โรงภาพยนตร์ลูคัส, โรงภาพยนตร์
แคโรไลนา และโรงภาพยนตร์เอม็ไพร์ เพือ่ทำาให้ผู้อ่านได้เหน็ตัวอย่างของการ
จัดการโรงภาพยนตร์บูรณะ 

สำาหรับโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี ดร.รังสิมา ได้สรุปแนวทางการ
บูรณะโรงภาพยนตร์เฉลิมธานีไว้สามทางเลือก อันได้แก่ 

ทางเลือกที่ ๑ คือ การบูรณะศาลาเฉลิมธานีให้เป็นโรงมหรสพและ 
สถานที่ประกอบการทางธุรกิจ (เหมือนเดิม) 

ทางเลือกที่ ๒ คือ การบูรณะศาลาเฉลิมธานีให้เป็นโบราณสถาน
ทางเลือกที่ ๓ คือ การบูรณะศาลาเฉลิมธานีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 
ซึ่งจากข้อจำากัดเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

ดร.รังสิมาได้เสนอว่า ทางเลือกที่จะบูรณะศาลาเฉลิมธานีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
มีชีวิต มีความเป็นไปได้มากที่สุด พร้อมทั้ง ดร.รังสิมายังได้เสนอแนวทางใน
การบริหารจัดการพื้นที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีหลังการบูรณะด้วย

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประเทศไทย เป็นสมาชิกสมาพนัธ์ 
หอภาพยนตร์นานาชาติ International Federation of Film Archives 
หรือ FIAF ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ ได้ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์และ 
เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำาปีของสมาพันธ์ฯ อย่างสมำ่าเสมอ โดยปีนี้ 
หอภาพยนตร์ฯ มีผู้เดินทางไปร่วมการประชุมคือ นางสาวชลิดา เอื้อบำารุงจิต  
รองผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ ในฐานะกรรมการบรหิารสมาพนัธ์ฯ สมยัที ่๓ 
และผูต้ดิตาม ได้แก่ นางสาวศศิกร ลขิติวงศ์ตรศีร ีเจ้าหน้าทีแ่ผนและงบประมาณ 
นายธีรวุฒิ นามทอง นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และนางสาว 
ปิยะธิดา พรพชิญพงศ์ นกัจัดกจิกรรมภาพยนตร์และสิง่เก่ียวเนือ่ง รวม ๔ ท่าน 

 การประชุมสามัญประจำาปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ 
ครัง้ที ่๗๔ หรือ FIAF Congress ๒๐๑๘ จดัข้ึนระหว่างวันที ่๒๒-๒๘ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยหอภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐเช็ก
เป็นเจ้าภาพ ใช้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสาธารณรัฐเช็กเป็นสถานที่จัดงาน 
หลังจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในภาคคำ่ามีพิธีเปิดงาน
ที่หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งชาติ เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและเปิดโอกาส 
ให้สมาชิกจากหอภาพยนตร์และหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์จากประเทศ 
ต่าง ๆ ได้พบปะสงัสรรค์กนัอย่างอบอุน่ อกีทัง้เฉลมิฉลองวาระครบรอบ ๘๐ ปี 
การก่อตั้ง FIAF และ ๗๕ ปี การก่อตั้งหอภาพยนตร์เช็กอีกด้วย โดย 
หอภาพยนตร์เช็กเคยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมมาแล้วในปี ๑๙๕๘ 

๑๙๘๐ และ ๑๙๙๘ ซึง่ FIAF CONGRESS 
๒๐๑๘ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ 

SYMPOSIUM: SHARING 
การแบ่งปันเพื่อความยั่งยืน 

 หัวข้อหลักของการสัมมนา คือ การแบ่งปัน 
องค์ความรูด้้านการอนรุกัษ์ภาพยนตร์ในด้านต่าง ๆ  หวัข้อบรรยายเริม่ทีน่างสาว
ศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ด้านการแบ่งปันข้อมูลภาพยนตร์ของ 
FIAF ผลกระทบทีเ่กิดจากการแบ่งปันภาพยนตร์ของยโุรปกบัอเมรกิาใต้ และการ
แบ่งปันองค์ความรู ้รวมถึงงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหอภาพยนตร์ 
ในภูมิภาค

 ต่อด้วยการนำาเสนอปัญหาอุปสรรคและความท้าทายในการ 
แลกเปล่ียน/แบ่งปันข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับภาพยนตร์ ทั้งในรูปแบบดิจิทัล
และแอนะล็อก 

 ด้านดจิทิลัมกีารนำาเสนอ เช่น การบรหิารจดัการฐานข้อมลูสบืค้นและ
การจดัการเมตาดาต้า โครงการ I-Media-Cities ทีเ่ชือ่มโยงฐานข้อมลูภาพยนตร์
ในแต่ละเมืองของยุโรป โครงการภาพยนตรานุกรมออนไลน์ BFI ที่ใช้ข้อมูลใน
การวิเคราะห์ และการนำาเสนอผลงานของ The European Film Gateway 
(EFG)

ด้านแอนะลอ็ก นำาเสนอปัญหาและอปุสรรค
ของแล็บฟิล์มในหอภาพยนตร์ยุโรปหลายแห่งที่
ขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและ 
ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเท่าที่ควร 
กลุ่มคนรกัฟิล์มได้จดักิจกรรมการฝึกอบรมด้านการ
พิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์ด้วยตนเอง รวมถึงการ
สร้างความร่วมมือระหว่างหอภาพยนตร์กับศิลปิน
ผู้สร้างภาพยนตร์แนวทดลองที่ยังใช้ฟิล์มเป็นสื่อ

๙

การประชุมสามัญประจ�ปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ ครั้งที่ ๗๔
ศศกิร ลขิติวงศ์ตรศีร ีธรีวฒุ ินามทอง และ ปิยะธดิา พรพชิญพงศ์



SECOND CENTURY FORUM: DISASTERS
หัวข้อในการแลกเปลี่ยน คือ มาตรการตอบสนองและป้องกันภัยพิบัติ

ที่อาจเกิดกับหอภาพยนตร์ ทั้งภัยพิบัติที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลันและภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นหัวข้อที่สมาพันธ์ฯ ให้ความสำาคัญ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบรุนแรงต่อการเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์
และสื่อโสตทัศน์ทุกรูปแบบ

 
กรณภียัพบัิตฉิบัพลนั ผูน้ำาเสนอได้ยกตวัอย่างมาตรการและแผนป้องกนั

ภยัพบิตัขิองหอภาพยนตร์โดมนิกินัซ่ึงเสีย่งต่อลมพายแุละนำา้ท่วมสงู เนือ่งจาก
ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลแคริบเบียน และกรณีการอพยพย้ายสิ่งของและวัตถุ 
จัดแสดงอย่างเร่งด่วนของพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์เปอร์โตรโิกเนือ่งจากเหตุการณ์
ไฟป่าไหม้ลุกลามมาถึงบริเวณพิพิธภัณฑ์

ส่วนกรณภียัพิบตัทิีเ่กดิข้ึนอย่างช้า ๆ  วิทยากรได้ยกตวัอย่าง ภาพสาธติ
การเผาฟิล์มไนเตรตที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา ประกอบ
การนำาเสนอ พร้อมแบ่งปันแผนบริหารความเสี่ยง กฎ มาตรการและนโยบาย
ที่สำาคัญในการเก็บรักษาฟิล์มไนเตรต เพื่อให้แต่ละหอภาพยนตร์สามารถ 
นำาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษาฟิล์มไนเตรตซ่ึงมีความเสี่ยงลุกติดไฟ
ให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย

GENERAL ASSEMBLY
ในวันสุดท้ายเป็นการประชุมสามัญประจำาปีของสมาพันธ์ฯ ซึ่งมีการ

รับรองรายชือ่สมาชกิกติตมิศกัดิข์อง FIAF ประจำาปี ๒๐๑๘ และการลงคะแนน
เสียงคัดเลือกหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี ๒๐๒๑ ซึ่งมี 
หน่วยงานทีเ่สนอตัวเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ Bangladesh Film Archive ประเทศ
บังคลาเทศ และ EYE Film Institute Netherlands ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ซึง่หอภาพยนตร์บงัคลาเทศได้รบัการคัดเลอืกเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมในปี 
๒๐๒๑ ที่จะถึงนี้ และนางสาวชลิดา เอื้อบำารุงจิต รองผู ้อำานวยการ 
หอภาพยนตร์ กรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ได้นำาเสนอผลการดำาเนินงานและ
กิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
แปซิฟิกต่อสมาชิก SEAPAVAA ในที่ประชุมด้วย

สำาหรับการประชุมสามัญประจำาปี ครั้งที่ ๗๕ หรือ FIAF CONGRESS 
๒๐๑๙ นั้น เจ้าภาพจัดการประชุม ได้แก่ หอภาพยนตร์สวิตเซอร์แลนด ์
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถต้อนรับผู ้เข ้าร ่วมการประชุมได้อย่างอบอุ ่นและ 
น่าประทับใจไม่แพ้หอภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐเช็กแน่นอน

 ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
พวก เรา ได ้ ไป เ ย่ี ยมชมคลั งจั ด เก็ บ
ภาพยนตร์แห่งชาติของสาธารณรัฐเช็ก 
National Film Archive Vault ณ 
หมู่บ้านฮาราดิสโก (Hradištko) ซึ่งอยู ่
ทางทิศตะวันตกของเมืองหลวงปราก ๓๐ 
กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ 
๔๐ นาท ีโดยรถบสั ทีน่ีเ่ป็นสถานทีจั่ดเกบ็
ภาพยนตร์และสิง่เกีย่วเนือ่งกบัภาพยนตร์
ที่ สำ า คัญของสาธารณรั ฐ เ ช็ ก  โ ดย 
หอภาพยนตร์แห่งชาติสาธารณรัฐเช็ก 
(National Film Archive (NFA)) นั้น 
เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๔๓ นับเป็นหนึ่งในสิบของหอภาพยนตร์ที่เก่าแก่และมี
คอลเลกชันมรดกทางภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องท่ีใหญ่ที่สุดของโลกด้วย  
ปัจจุบันที่นี่มีของสะสมอยู่ในความดูแลแบ่งเป็นภาพยนตร์มากกว่า ๑๕๐ 
ล้านเมตร (ฟิล์มหนังเรื่อง ๑๑,๐๐๐ เรื่อง และฟิล์มที่ไม่ใช่หนังเรื่อง ๒๐,๐๐๐ 
เรื่อง)  และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์แบ่งเป็นภาพนิ่งมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ รูป 
ใบปิดหนังมากกว่า ๓๐,๐๐๐ แผ่น  ส่ิงของสำาหรับใช้ในการโฆษณากว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น  และสิ่งเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีกจำานวนมาก

 คลังจัดเก็บภาพยนตร์แห่งชาติสาธารณรัฐเช็กนั้น แบ่งออกเป็น 
สองส่วน  ส่วนแรกเป็นอาคารใหม่สูง ๓ ชั้น และมีชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น ที่เพิ่งสร้าง
เสรจ็เมือ่ไม่นานนี ้และกำาลงัอยูร่ะหว่างตกแต่งภายในและวางระบบต่าง ๆ  ของ
อาคาร และใช้งบประมาณในการสร้าง ๖.๒ ล้านยูโร  ซึ่งในการเข้าเยี่ยมชม
ส่วนนี ้คุณมคิฮอล แบรแกนต์ (Michal Bregant) ผู้อำานวยการของหอภาพยนตร์
เป็นผู้นำาเยี่ยมชมในส่วนต่าง ๆ เช่น ห้องส่วนงานวิจัย ห้องสมุด ห้องแปลง
สัญญาณฟิล์ม และส่วนงานอื่น ๆ  (ปัจจุบันงานบางส่วนเช่น งานดิจิทัลจะอยู่
ในตัวเมืองปราก)  ส่วนท้ายจะเป็นห้องเย็นสำาหรับจัดเก็บฟิล์มอยู่ชั้นใต้ดินเป็น
ห้องเชื่อมต่อกัน ๒ ห้อง และควบคุมอุณหภูมิที่ -๔ องศา และความชื้นสัมพัทธ์
อยู่ที่ ๓๐% ใช้ระบบควบคุมการดับเพลิงด้วยแก๊ส และในอนาคตเมื่อพร้อมใช้
งานแล้วฟิล์มบางส่วนที่ถูกจัดเก็บในอาคารเก่าก็จะถูกย้ายมาจัดเก็บที่นี่ด้วย

 ส่วนที่สองเป็นอาคารเก่า ๒ ชั้น ซึ่งด้านหลังเป็นคลังสำาหรับจัดเก็บ
ฟิล์มและส่วนจัดเก็บส่ิงเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ และด้านหน้าเป็นสำานักงาน
สำาหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ โดยพวกเราได้รับเกียรติจาก
คุณวาลาดิเมียร์ โอเปลา (Vladimir Opela) อดีตหัวหน้าหอภาพยนตร ์
สาธารณเช็กกว่า ๒ ทศวรรษ ซึ่งเขาเริ่มทำางานที่ NFA ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๕ 

Fast Disasters
พายุเฮอร์ริเคน นำ้าท่วม ไฟป่า   
แผ่นดินไหว สึนามิ

Slow Disasters
ฟิล์มเสื่อมสภาพ ไนเตรตลุกติดไฟ

Digital Disasters –
High Jack
การขโมยข้อมูลออนไลน์

Film Disasters
การสูญเสียฟิล์ม

๑๐

เยือนคลังจัดเก็บภาพยนตร์แห่งชาติ
สาธารณรัฐเช็ก



และยังเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ FIAF ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ (FIAF Honorary 
Members) เป็นผูน้ำาชมในส่วนนี ้และเขาได้เล่าให้พวกเราฟังว่าอาคารเก่านีไ้ด้
ดัดแปลงมาจากโรงจอดรถเก่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพื่อใช้สำาหรับ 
จัดเก็บฟิล์มฯ และแบ่งส่วนหนึ่งเป็นสำานักงาน เขายังได้กล่าวถึงความ 
ภาคภูมิใจคอลเลกชันพิเศษว่า ที่นี่สามารถอนุรักษ์จัดเก็บรวบรวมภาพยนตร์
เงียบได้กว่า ๖๖% หรือคิดเป็นสัดส่วนสองในสามของภาพยนตร์เงียบที่เช็ก 
ผลติขึน้ และในปี ๑๙๖๙-๑๙๗๕ คอลเลกชนัฟิล์มของเขาได้ประสบปัญหาจาก
การถูกโจมตีจากเชื้อแบคทีเรียและรา ทำาให้คอลเลกชันฟิล์มของเขาส่วนหน่ึง
ได้รับความเสียหาย ในจุดแรกพวกเราได้ไปเยี่ยมชมส่วนงานสิ่งเก่ียวเนื่องกับ
ภาพยนตร์และชมการชำาระคัดแยกทำาทะเบียนคอลเลกชันของสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ประเภทต่าง ๆ   เช่น ภาพนิง่ บทภาพยนตร์ เอกสารเกีย่วเนือ่ง ใบปิดภาพยนตร์ 
ถ้วยรางวัลฯ โดยทีน่ีย่งัคงใช้ระบบแบบบัตรสบืค้นร่วมในการสบืค้นสิง่ของด้วย  
ในส่วนถัดมาเป็นห้องจดัเกบ็ใบปิดภาพยนตร์ทีถ่กูคดัแยกจดัเกบ็ตามขนาดของ
ใบปิดและเรียงตามตวัอักษร A-Z ซึง่คอลเลกชันใบปิดทีน่ีน่ัน้ ไม่ได้จดัเกบ็เฉพาะ
ภาพยนตร์เช็กแต่ยังมีภาพยนตร์ของต่างชาติบางส่วนด้วย จุดสุดท้ายของที่นี่
เป็นห้องเย็นสำาหรับจัดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ จำานวน ๔ ห้องเชื่อมต่อกัน  ซึ่งที่นี่
จะแยกเก็บตามชนิดของฟิล์มแยกตามสีของกล่อง เช่น ฟิล์มพรินต์สำาหรับฉาย
กล่องสเีขยีว และในห้องจัดเกบ็ส่วนนีจ้ะควบคุมอณุหภมูทิี ่๖-๑๐ องศาเซลเซยีส   

 นอกจากการเยี่ยมชม National film archive Vault แล้ว ผู้ 
เข้าร่วมประชุม FIAF ครั้งที่ ๗๔ ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Karel 
Zeman ฟรอีกีด้วย ซึง่สถานทีต่ัง้อยูบ่รเิวณใต้สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) 
มีป้ายบอกทางเป็นเหล่านักสำารวจนั่งอยู่บนบอลลูนขนาดใหญ่เห็นแล้วเหมือน
มีแรงดึงดูดให้เข้าไปดูเป็นอย่างยิ่ง

 Karel Zeman Museum คือ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของ 
“คาเรล ซีแมน” ผูส้ร้างภาพยนตร์ชาวเช็กทีแ่สนจะโด่งดงัในสมัยศตวรรษที ่๒๐ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้สร้างหนังแล้ว เขายังเป็นทั้งผู้บุกเบิกวงการสเปเชียล
เอฟเฟกต์คนแรกของประเทศ ศิลปิน นักออกแบบงานสร้าง และนักสร้าง
ภาพยนตร์แอนิเมชันอีกด้วย  หนังส่วนใหญ่เป็นประเภทนิทานและแฟนตาซี 
พอผนวกกบัทกัษะการใช้เทคนคิพเิศษอันโดดเด่นราวกบัเล่นกล จงึทำาให้ผลลพัธ์
ออกมาเป็นภาพและเร่ืองราวทีม่หศัจรรย์และงดงามมาก นัน่ทำาให้เขาได้รบัการ
ยกย่องเป็น “จอร์จ เมลิเยส์ แห่งสาธารณรัฐเช็ก” เลยทีเดียว

 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก เป็นอาคารช้ันเดียว ภายใน
เล่าเรื่องราวชีวประวัติและวิวัฒนาการในวงการภาพยนตร์ตลอดช่วงชีวิตของ
เขา โดยผลงานกว่า ๓๐ เรื่องถูกถ่ายทอดผ่านทางวัตถุจัดแสดงที่เคยใช้งานมา
แล้วจริง ๆ ออกแบบพื้นที่แต่ละจุดให้แตกต่างกันไปตามหนังแต่ละเรื่อง แต่
ทั้งหมดยังคงอยู่ในธีมเดียวกันนั่นคือโลกแฟนตาซี ประกอบกับรูปแบบการ 
นำาเสนอที่สามารถให้ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วยได้ เช่น มีจอทัชสกรีน 
ฉายหนังให้ผู้ชมเลือกดูได้ด้วยตัวเอง เสื้อผ้านักแสดงที่จัดวางให้ชื่นชมอย่าง 
ใกล้ชดิ มมุจำาลองโรงถ่ายหนงัทีผู่ช้มสามารถเข้าไปเป็นนกัแสดงออกท่าทางและ
ถ่ายรูปเก็บไว้ได้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งไม่จำากัดเวลาเข้าชม และไม่มีวิทยากร
บรรยาย จึงทำาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ตามอัธยาศัย 

๑๑

สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Karel Zeman ในครั้งนี้ 
ถือเป็นการเก็บเก่ียวประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ มีหลายส่ิงที่สามารถ 
นำามาปรับใช้กับพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และส่วนนิทรรศการต่าง ๆ ของ 
หอภาพยนตร์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

การทีพ่วกเราได้มโีอกาสไปเยีย่มชมในครัง้นี ้ นบัว่าเป็นการเปิดโลกทศัน์
และประสบการณ์การทำางานด้านการอนรุกัษ์ของพวกเรา  ทำาให้เหน็ว่าในระดบั
นานาชาติพวกเขาให้ความสำาคัญการอนุรักษ์จัดเก็บภาพยนตร์ในฐานะมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติกันอย่างไร และทำาให้ตระหนักได้ว่าหน้าที่ดูแลการ
อนุรักษ์มรดกทางภาพยนตร์ของชาตินั้นมีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เรา 
สามารถส่งต่อมรดกภาพยนตร์สู่ชนรุ่นหลังได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด 
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พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ทีมงานพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

 แฟนหนังไทยหลาย ๆ คงรู้จัก รัตน์ เปสตันยี เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
ประวัติชีวิตที่ทำางานด้านภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน ผลงานการสร้างภาพยนตร์
เร่ืองสำาคญัหลาย ๆ  เรือ่งทีไ่ด้รางวลัจากต่างประเทศ หรอืแม้แต่กระทัง่ความสำาคญั
ในฐานะบุคคลที่ต่อสู ้เพื่อวงการหนังไทยร่วมก่อตั้งสมาคมผู้อำานวยการสร้าง
ภาพยนตร์ไทย  แต่คุณอาจจะไม่เคยรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยมีวัตถุจัดแสดง
ที่น่าสนใจหลายต่อหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับรัตน์ เปสตันยี ทีมงานพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย จึงอยากจะนำาเสนอวัตถุที่เกี่ยวข้องกับรัตน์ เปสตันยีในพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ที่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกต

ภาพถ่ายฝีมือรัตน์ เปสตันยี 
รัตน์ เปสตันยี ชื่นชอบการถ่ายรูปมาตั้งแต่เด็ก และ
ต่อมาก็เป็นสมาชิกของ Royal Photographic 
Society ที่ประเทศอังกฤษอีกด้วย รูปชาวนา 
ขาวดำา มุมขวาล่างของภาพ มีลายเซ็นของคุณรัตน ์
เปสตนัย ีเป็นอกัษรย่อภาษาองักฤษ เซน็ด้วยตวัเขียน 
มตีวัเลขคาดว่าเป็นปี ค.ศ. ๑๙๓๖  หรอืปี พ.ศ. ๒๔๗๙ 
ซึ่งในขณะนั้นรัตน์ เปสตันยี อายุ ๒๘  ปี

รางวัลการถ่ายภาพดีที่สุด ๓๕ มม. 
จากเรื่อง 
รางวลัการประกวดภาพยนตร์ครัง้แรกทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในประเทศไทยเริม่จัดตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ รปูแบบ
ของรางวัลในครั้งแรกแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ “รางวัลตุ๊กตาทอง” มีลักษณะเป็นตัวละครรำา
ตัวพระและตัวนาง และอีกรูปแบบหนึ่งคือ “รางวัลสำาเภาทอง” เป็นสัญลักษณ์ของสมาคมหอการค้า
รูปสำาเภาทองอยู่บนเกลียวคลื่น สำาหรับสาขาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ในตำาแหน่งต่าง ๆ 
และรตัน์ เปสตนัยเีป็นผูถ่้ายทำาภาพยนตร์เรือ่ง ชัว่ฟ้าดนิสลาย คว้ารางวลัการถ่ายภาพดทีีส่ดุ ๓๕ มม. 
มาครอบครอง

ถ้วยรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง 
ในเทศกาลภาพยนตร์สมัครเล่นสกอตแลนด์ ประจำาปี ค.ศ. ๑๙๓๘ ใช้ชื่อการ
ประกวดว่า Empire Amateur Film Festival จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ภาพยนตร์สั้น แตง เข้าประกวดในสาย British Subjects 
Abroad (หนังจากพลเมืองอังกฤษจากนอกประเทศ) มีภาพยนตร์เข้าประกวด 
๑๓ เรื่องจาก ๕ ประเทศ คือ ออสเตรเลีย อินเดีย โปรตุเกส สิงคโปร์ และสยาม 
กรรมการผู้ตัดสินคือ อัลเฟร็ด ฮิตช์ค็อก ภาพยนตร์สั้นเรื่อง แตง ได้รับรางวัล 
ชนะเลศิ และถอืได้ว่าถ้วยรางวลัใบนีเ้ป็นรางวลัชิน้แรกสำาหรับเวทยีิง่ใหญ่ท่ีสดุจาก
ภาพยนตร์สมัครเล่นเรื่องแรกของรัตน์ เปสตันยี
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ใบหน้ารัตน์ เปสตันยี หล่อจากปูนปลาสเตอร์
ใบหน้าน้ีเป็นผลงานของ พลตร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล หรือ 
พระองค์ชายใหญ่ ทรงถอดแบบหล่อใบหน้าของรัตน์ เปสตันยี สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ 
พระองค์เป็นผู้มีฝีมือและชื่นชอบด้านงานศิลปอย่างมาก จากนั้นแบบหล่อนี ้
ได้ตกทอดมาเป็นของเอเด้ิล เปสตันยี ลูกชายคนเล็กของรัตน์ และได้มอบให้ 
หอภาพยนตร์ในงานครบรอบ ๑๐๐ ปี รัตน์ เปสตันยี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๑

โน้ตเพลงกุหลาบราตรี 
จากภาพยนตร์เรือ่ง 
ภาพยนตร์เร่ือง น�้าตาลไม่หวาน ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ 
นับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของรัตน์ เปสตันยี เป็น
ภาพยนตร์ที่รวบรวมองค์ประกอบของหนังตลาดเข้าไว้ด้วยกัน 
โดยเฉพาะเพลงประกอบภาพยนตร์ที่รวบรวมเพลงดัง ๆ 
หลากหลายแนวเข้าไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ เพลงที่สำาคัญก็คือ 
เพลง “นำ้าตาลไม่หวาน” แต่งโดย ชาลี อินทรวิจิตร และเพลง 
“กหุลาบราตร”ี แต่งโดย ร้อยแก้ว รกัไทย ซึง่ถือได้ว่าทัง้สองท่าน
เป็นครูเพลงลูกกรุงท่ีแฟนเพลงต่างรู้จักและคุ้นเคยกันดีใน
ปัจจุบันนี้

เครื่องตัดต่อฟิล์ม ๑๖ มม. 
ยี่ห้อ Bell & Howell 
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ รัตน์ เปสตันยี ได้สร้างภาพยนตร์ยาว 
เรือ่งแรก เป็นภาพยนตร์ส ี๑๖ มม. เรือ่ง ตุก๊ตาจ๋า ใช้บรเิวณ 
บ้านที่ถนนวิทยุเป็นสถานที่ในการถ่ายทำา เล่าเร่ืองราว 
เกีย่วกบั ตุก๊ตา เดก็ผูห้ญงิวยัเดก็ทีถ่กูลกัพาตวัเนือ่งจากการ
แย่งชิงผลประโยชน์ของคนในเครือญาติ และต้องเจอกับ
ความวุ่นวายซำา้ซ้อนอยูห่ลายครัง้ เครือ่งตดัต่อฟิล์ม ๑๖ มม. 
ยี่ห้อ Bell & Howell นี้เป็นเครื่องที่ใช้ในการตัดต่อ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ 

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุจัดแสดงอีกมากมายซ่อน
ความหมายอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยให้
ท่านได้ค้นหา ขอเชิญทุกท่านร่วมรำาลึกถึงการ
จากไปอย่างไม่มีวันหวนคืนของ รัตน์ เปสตันย ี
ในเดือนสิงหาคม พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย 
เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ วันละ ๖ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ 
๑๖.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔

รูปปั้นหนุมาน
เป็นรูปปั้นท่ีใช้ถ่ายทำาในไตเต้ิลโรงถ่าย
หนุมานภาพยนตร์ เหตุผลที่ต ้องเป็น 
หนุมานเนื่องจากรัตน์ เปสตันยีเกิดในปี
นักษัตร ปีวอก จึงเลือกที่จะนำาหนุมานมา
เป็นโลโก้บริษัท
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บทสัมภาษณ์ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับนี้นำาเสนอตัวตนและความคิดของ
ป่าน-ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ juli  baker and 
summer นักวาดภาพประกอบผู้มีเอกลักษณ์ในการใช้ลายเส้นและสีสันท่ีสดใส ท่ี 
หอภาพยนตร์ได้เชิญเธอมาสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เด็ก ๆ ที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน ซึ่งมาร่วมกันแต่งแต้มศิลปะตามจินตนาการ เมื่อวันท่ี 
๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  โดยผลงานทั้งสองชิ้นนี้จะติดตั้งอยู่ในอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติ หอภาพยนตร์ รวมทั้งไปประทับอยู่บนรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ 
เพิ่มเติมจากผลงานของเปี๊ยก โปสเตอร์และลูกศิษย์ที่ประทับไว้ก่อนหน้า

ที่มาของโครงการนี้เป็นอย่างไร…ตัดสินใจยากไหม
เริ่มจากที่พ่อป่าน (ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร

งานหอภาพยนตร์ พ่อมาบอกป่านว่า ลุงโดมกำาลังจะทำาอาคารใหม่และอยากได้รูปไป 
ตดิท่ีอาคาร เป็นอาคารทีจ่ะมกีจิกรรมเกีย่วกบัเดก็ ป่านเป็นคนทีช่อบวาดรปูอยูแ่ล้ว และ
งานส่วนใหญ่ของป่านได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะเด็ก ๆ ก็เลยได้มีโอกาสได้ทำา 
เวิร์กช็อปกับเด็ก ๆ บ่อย พ่อก็เลยมาถามว่าป่านอยากทำาไหม ป่านคิดว่ามันน่าสนุกดี 
ป่านอยากไปเวิร์กช็อปกับเด็กด้วย ป่านอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรออกมา ก็เลยตกลงรับทำา
โครงการนี้  

ทราบว่าป่านชอบดูหนัง รวมไปถึงชอบใช้อินเนอร์ของตัวละครในหนัง 
ตอนท�โปรเจกต์นี้ มีบทบาทไหนที่น�มาใช้ด้วยหรือเปล่า

(หัวเราะ) ใช่มั้งคะ...เวลาทำางานป่านก็จะอินกับบทบาทหน่อย ๆ ตอนนั้นผมป่าน
น่าจะสีแดง น่าจะกำาลังอินกับ เลดี้ เบิร์ด (Lady Bird ผลงานปี ๒๕๖๐ ของ Greta 
Gerwig) แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานเท่าไร คืองานชิ้นนี้ป่านได้ไอเดียว่า มันจะไปอยู่บนรถ 
โรงหนังและเกี่ยวข้องกับเด็ก เราเลยคิดว่าเราอยากจะวาดรูปที่เราใส่ความเป็นเด็ก 
ความไม่รู้ แกล้งทำาเป็นลืมว่าคนต้องวาดยังไง มีหูมีจมูกแบบไหน แล้วก็วาดไปตาม 
อินเนอร์ว่าเด็กเป็นคนวาด

งานของป่านเกือบทั้งหมดใช้สีสันสดใส สื่ออารมณ์ความคิด
จ�เป็นหรือไม่ที่ผู้สร้างงานต้องมีความคิดความรู้สึก

ที่สอดคล้องกับแนวทางการสร้างงาน
(หวัเราะ) งานในชวีติของป่าน....มนักจ็ะเหมอืนชวีติคนทัว่ไปค่ะ มหีลากหลายแบบ 

แต่งานศิลปะมันก็จะสะท้อนตัวตนของคนที่วาดทุกคนนะ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ผลงานศิลปะชิ้นใหม่และ
ภาพยนตร์ไทยในดวงใจของ

ธิติพงษ์ ก่อสกุล 

บรรยายภาพ ผลงานของเด็ก ๆ ในโครงการโรงหนังโรงเรียน
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ป่านคิดอย่างไรที่ภาพเฟรมนี้จะถูกติดตั้งอยู่ที่อาคารหลังใหม่
ของหอภาพยนตร์ และได้อยูใ่นรถโรงหนงัท่ีจะเดนิทางไปสู่

เดก็ ๆ  และชุมชนในพื้นที่ห่างไกลโรงหนัง
ป่านรู้เรื่องรถโรงหนังจากคุณพ่อ  แค่รู้ว่ามีป่านก็ตื่นเต้นแล้ว ป่านชอบ

ไอเดยีทีข่บัไปทัว่ประเทศไทย ให้คนในชมุชนได้มโีอกาสมาดหูนงัหลากหลาย
แบบ ป่านว่าเป็นไอเดียที่สนุก และป่านก็ว่ามันมีประโยชน์ และพอได้รู้ว่า 
งานที่ตัวเองวาดจะได้ไปแปะบนรถโรงหนังที่วิ่งไปทั่วประเทศก็ต่ืนเต้น ดีใจ
มาก เห็นด้วยกับประโยคของลุงโดมที่บอกว่า ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา 
ป่านเห็นด้วย...เพราะบ้านป่านก็เป็นคนชอบดูหนัง ก็รู ้สึกว่าหนังมันมี 
แรงบันดาลใจต่อวิธีคิดของคนมาก ๆ โดยเฉพาะตัวป่านเอง อยากให้มี
วัฒนธรรมในการดูหนังที่หลากหลายเกิดข้ึนในประเทศไทย รถโรงหนังก็จะ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในความคิดของป่าน เด็กจะได้อะไรจากการร่วมโปรเจกต์ครั้งนี้
ส่วนใหญ่เวลาป่านทำาเวิร์กช็อป ป่านจะไม่ไปไกด์ให้เด็กว่าจะต้องวาด

ตาม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จะต้องวาดตามเราแบบนีน้ะ ป่านอยากให้เดก็ใช้จนิตนาการ
ของตนเองและก็วาดส่ิงท่ีเขาอยากจะวาดไป เราแค่เหมือนให้ศิลปะมันเป็น
สื่อกลาง แต่ว่าเราไม่ได้ไปสอนให้เขาต้องวาดอย่างไร

 งานนีป่้านให้คอนเซปต์ของชิน้รวมทีเ่ดก็ ๆ  ช่วยกนัทำาว่า ถ้าเรามโีอกาส
สร้างหนังของตัวเองเราจะทำาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งเด็กบางคนก็อาจจะ
ไม่ได้สนใจคอนเซปต์ที่ป่านให้ด้วยซำ้า คือเขาอยากวาดอะไรก็วาด คือตรงนั้น
ก็มีทั้งเด็กเล็ก เด็กโต ซึ่งพอออกมาก็เป็นการร่วมมือกันของเด็กหลาย ๆ คน 
ที่มีความคิดหลาย ๆ แบบ แล้วมาอยู่ด้วยกันก็ดูลงตัวดีนะคะ ถ้าได้มาเห็น 
จริง ๆ มองภาพโดยรวมแล้วมันคือภาพหนึ่งชิ้นที่ออกมาลงตัวพอดี ทั้ง ๆ ที่
ไม่ได้นัดกันมาว่าใครจะต้องเป็นแบบไหน ตรงไหน 

ป่านคดิว่าในวันนัน้ พวกทกัษะทางเทคนคิเดก็คงไม่ได้ภายในเวลาเพยีง
แค่ครึ่งวันหรอก เพราะว่างานแบบนี้มันต้องใช้เวลาฝึกฝนด้วยตนเอง แต่ว่า
สิ่งท่ีเขาจะได้ก็คือ ณ เวลาน้ันป่านว่ามันเป็นการเปิดโอกาส ให้เขาได้ใช้
จนิตนาการว่าเขาอยากจะวาดอะไร และได้ฝึกการใช้ส ีคดิว่าเด็กหลาย ๆ  คน 

ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้สีทาบ้าน สีอะคริลิก เพราะพ่อแม ่
ส่วนใหญ่จะให้เขาได้ใช้แค่สีไม้สีเทียน สีอะคริลิกมันก็จะมี 

เสน่ห์ในแบบของมัน มีผิวสัมผัส สีมันสามารถ
หยด แล้วก็กระจายได้ มีฟอร์มที่ไม่เหมือน 
สีชนิดอื่น ๆ ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่เราได้
ใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นมากกว่า

ภาพยนตร์ไทยในดวงใจ 
นึกถึงอยู่หลายเร่ืองอยู่เหมือนกันนะ ถ้าหนังไทยที่ป่าน

ชอบมากที่สุด น่าจะเป็นเรื่องหมานคร ตอนเด็ก ๆ ป่านดู
หนังไทยเยอะเหมือนกันนะ แต่หมานครเป็นหนังไทย
เรื่องแรกที่ป่านดูแล้วรู้สึกว่ามันสวย สีมันสวย เมื่อ
ก่อนเราดหูนงัเราไม่ได้สนใจเรือ่งอาร์ตไดเรกชนัอะไร
เลย เหมือนดูเอาเนื้อหา ฟังเพลง แต่ทีนี้พอโตมาหน่อย
ก็ได้ดูหมานครในโรง ดูทั้งบ้านเลย พ่อ แม่ คุณยาย เราก็รู้สึกว่ามัน 
เซอร์เรียล แต่ป่านยังไม่รู้จักคำาว่าเซอร์เรียลนะตอนนั้น คือมันไม่ต้องเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ อาร์ตไดเรกชั่นกับการที่เอาหน้า จิน นางเอก ไปใส่
หลาย ๆ  คน หันไปทางไหนเจอแต่คนใส่เสื้อสีฟ้า ป่านรู้สึกว่ามันเป็นไอเดีย 
การเล่าเร่ืองใหม่สำาหรับป่านนะ ในวัยนั้นไม่เคยเห็นหนังไทยแบบน้ี ก็ 
ตื่นเต้นมาก สีมันสวย มันน่าวาดมากเลย เสียดายมันมีหนังไทยไม่กี่เร่ือง 
ที่เน้นอาร์ตไดเรกชันมากมายอย่างนั้นแล้ว 
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โรงหนังโรงเรียน ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ของนักเรียนที่กำาลัง
ศึกษาอยู่ในช่วงปฐมวัย–มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยภาพยนตร์ที่ 
ดสูนกุและเตม็ไปด้วยแง่คิดดี ๆ เพือ่มุ่งหวงัให้เยาวชนชาวไทยเรยีนรู้ 
เร่ืองราวของโลกรอบตวั สร้างหลกัในการใช้ชวีติในสงัคมด้วยตนเอง  
มองเหน็ชวีติผูอ้ืน่  รูจ้กัเขา รูจ้กัเรา ผ่านการชมภาพยนตร์...สือ่ทีท่รง
พลังและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดียิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่มอบ

ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ให้กับเยาวชนไทย
สำาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้  โรงหนังโรงเรียน ยังคงมีการจัด

ภาพยนตร์ตามพัฒนาการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเยาวชน ทั้งสิ้น ๕ ระดับ
เช่นเคย  นั่นคือ ปฐมวัย  ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีทั้งภาพยนตร์ขนาด
สั้นและขนาดยาว แอนิเมชันทั้งขนาดสั้นและขนาดยาว ตลอดไปจนถึง
ภาพยนตร์สารคดีที่น่าสนใจ และภาพยนตร์แปลกใหม่ เข้าร่วมรายการ
จำานวนมาก  บทความนี้ผู้เขียนขอแนะนำารายชื่อภาพยนตร์ในกิจกรรม 
โรงหนังโรงเรียน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซ่ึงมีทั้งสิ้นกว่า ๓๐ เร่ือง 
มาให้ทราบกันโดยคร่าว ๆ  ซึ่งท่านสามารถตามอ่านเรื่องย่อของภาพยนตร์
เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หอภาพยนตร์ฯ 

โปรแกรมภาพยนตร์ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แสนพิเศษให้กับเด็กในช่วงวัย ๙-๑๒ ป ี
ซึ่งเป็นช่วงที่ชื่นชอบการเรียนรู้โลกกว้าง ชอบความตื่นเต้น ท้าทาย  และ
มักพึงพอใจในสิ่งแปลกใหม่ อีกทั้งยังเป็นวัยที่ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ผ่านมาพัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและส่ิงแวดล้อม ภาพยนตร์ 
ที่ถูกคัดเลือกมา จึงเน้นการนำาผู้ชมไปสู่จินตนาการอันไร้ขอบเขต แต่ 
ยังคงมีแก่นหลักของภาพยนตร์อยู่ที่การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวเรากับสังคม ตัวเรากับธรรมชาติ  ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน 
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ โดยมีภาพยนตร์ในช่วง 
ชั้นนี้ทั้งสิ้น ๗ เรื่อง ดังนี้

๑.  บิ๊ก ฮีโร่ 6 (Big Hero 6)
๒.  อี.ที. เพื่อนรัก (E.T. The Extra-Terrestrial)
๓.  ปฏิบัติการ 8 พันธุ์อึดสุดขั้วโลก (Eight Below)
๔.  ผจญภัยครอบครัวจอมเพี้ยน ฝ่าโลกอนาคต (Meet the 
 Robinsons)
๕.  เดอะ บีเอฟจี – ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อ (The BFG)
๖.  The King and the Mockingbird (Le Roi et l’Oiseau) 
๗.  พ่อมดแห่งเมืองออซ (The Wizard of Oz)

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย นิศานาถ ไทรทองคำา

ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้นปฐมวัย
จากเดิมทีน่กัเรยีนในระดบัชัน้นีจ้ะได้รับชมแอนเิมชนัขนาดส้ัน ในปีนี้ 

โรงหนังโรงเรียนได้เพิ่มภาพยนตร์ขนาดยาวที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
ความสนใจของเด็กในช่วงวัย ๓-๖ ปีเข้ามาเพิ่มเติม สำาหรับเด็กช่วงวัยนี้ 
การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์กับกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน จะสร้าง
ความทรงจำาและประสบการณ์ที่ดีในการร่วมกิจกรรมทางสังคม และ
ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดสรรมาครั้งนี้ ยังสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านสี รูปทรง ลักษณะของสัตว์ ส่ิงของ และธรรมชาติ ตลอดจนเรียนรู ้
หลักคุณธรรมเบื้องต้น โดยภาพยนตร์สำาหรับระดับชั้นปฐมวัย มีดังนี้

๑.  แอนิเมชันขนาดสั้น ๖ เรื่อง   
๒.  ระทะทูอี่ พ่อครัวตัวจี๊ด 
     หัวใจคับโลก (Ratatouille) 
๓.  เมาคลีลูกหมาป่า 
     (The Jungle Book) 

ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ช่วงวัย ๗-๙ ปีเป็นช่วงวัยที่ดีในการเรียนรู้เรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสังคม 

อีกทัง้อยูใ่นช่วงวยัทีพ่ร้อมและเปิดรบัการเรยีนรูใ้หม่ ๆ  อย่างเต็มที ่นัน่จงึเป็นโอกาส
ที่ดี หากเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ท่ีจะสร้าง 
แรงศรัทธาในการเรียนรู้ ใฝ่ดี และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี
แก่พวกเขา โรงหนังโรงเรียน จึงคัดเลือกภาพยนตร์ ที่เหมาะสมกับการสร้างการ
เรียนรู้ในประเด็นเหล่านี้มาด้วยกันถึง ๖ เรื่องยาว  และ ๓ เรื่องสั้น ดังนี้

๑.  ภาพยนตร์ขนาดสั้น ๓ เรื่อง 
 The Red Balloon  
 The Elephant and the Bicycle 
 The Fantastic Flying Books of Mr.Morris Lessmore 
๒.  ชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต (Charlie and the Chocolate Factory)  
๓.  แมงมุมเพื่อนรัก (Charlotte’s Web) 
๔.  มหัศจรรย์โลมาหัวใจนักสู้ (Dolphin Tale)
๕.  มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง (Inside Out)
๖.  คุณหมี..หนีป่ามาป่วนเมือง (Paddington)
๗.  ราล์ฟ..วายร้ายหัวใจฮีโร่ (Wreck-It Ralph)

ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย



๑๗

ภาพยนตร์ที่ถูกคัดเลือกมาจัดฉายให้กับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซึ่งเป็นวัยรุ่นเต็มตัวและพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ วัยที่เริ่มมีปัญหาที่ยาก
มากขึ้น  มีความวิตกกังวลและสับสนในชีวิตและรับแรงกดดันจากสังคม  
โรงหนังโรงเรียนจึงเลือกภาพยนตร์ที่มีการกระตุ้นให้ผู้ชมคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นเหตเุป็นผลถงึปมปัญหาเพือ่นำาไปสูก่ารตดัสนิใจและการแก้ไขทีดี่  เข้าใจ
สภาพสังคมและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เรียนรู้
ความเท่าเทียม และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ รวมไปถึงการชมภาพยนตร์ 
นอกกระแส เพือ่เปิดโลกการชมภาพยนตร์และเรยีนรูแ้ง่มมุศลิปะในภาพยนตร์ 
เพิม่เตมิ  อกีทัง้ภาพยนตร์ส่วนมากเป็นภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัการยอมรับและรับ
รางวัลระดับโลก ตลอดจนภาพยนตร์ไทยทรงคุณค่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 

๑. ฉลาดเกมส์โกง ๒. พระเจ้าช้างเผือก
๓. ลุงบุญมีระลึกชาติ ๔. Mary is happy, Mary is happy
๕. ถอดรหัสลับ อัจฉริยะพลิกโลก (The Imitation Game)
๖. วัยป่วน หัวใจปึ้ก (The Perks of being a Wallflower)
๗. ทฤษฎีรักนิรันดร (The Theory of Everything)
๘. ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ (Whiplash)
 

สำาหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้  วิธีการเรียนรู้
ผ่านภาพยนตร์ของพวกเขาเป็นการเรียนรู้ที่มากกว่าการ
ตีความตามภาพที่เห็นและเสียงที่ได้ยิน  เด็กเหล่านี้เติบโตเป็น
วัยรุ่นตอนต้น เริ่มมีทักษะการตีความที่ลึกซึ้งขึ้น เข้าใจแนวคิด
นามธรรมมากขึ้น ภาพยนตร์ที่เหมาะสมและถูกคัดเลือกมาเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นภาพยนตร์ที่เน้นการนำาเสนอปัญหาของมนุษย์และ
สังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการ 
แก้ปัญหา อีกทั้งเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพยนตร์ เพื่อให้เข้าใจ 
พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ภาพยนตร์  โดยภาพยนตร์สำาหรับระดับชั้นมัธยม- 
ศึกษาตอนปลายนั้นมีทั้งภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการข้ึนทะเบียนมรดกของ
ชาติ ภาพยนตร์สารคดี ตลอดจนภาพยนตร์ฝรั่งเศสและเยอรมัน ที่หาชม
ได้ยากในประเทศไทย

๑. 15 คำ่า เดือน 11 ๒. นำ้าพุ
๓. ผีเสื้อและดอกไม้ ๔. เพลงของข้าว
๕. The 400 Blows (Les quatre cents coups)
๖. ปริศนามนุษย์กลของอูโก้ (Hugo)
๗. Lessons of a Dream (Der ganz große Traum)
๘. ทามาระ (Tamara)
๙. บรรเลงฝัน บันดาลรัก (The Artist)

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน เปิดให้ครู-อาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
นำานักเรียนมาร่วมเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ  ทั้งสิ้น  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ ๒ รอบ เช้า-บ่าย  ทั้งนี้โรงภาพยนตร์สามารถ
รองรับได้รอบละไม่เกิน ๑๒๑ ที่นั่ง 

อ่านรายละเอียดและเรื่องย่อภาพยนตร์ได้ที่  www.fapot.org  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเผยแพร่ งานโรงหนังโรงเรียน  
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๑๐  
อีเมล faschoolcinema@gmail.com 
Facebook Fanpage: thaicinemaschool 

ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย



๑๘

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

มาร์ติน สกอร์เซซี และ โรเบิร์ต  เดอ นีโร ถือเป็นหนึ่งในผู้กำากับ 
และนักแสดงคู่บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกภาพยนตร์ จากผลงานจำานวนมาก 
ที่ร่วมกันสั่งสมและส่งเสริมซ่ึงกันและกันมายาวนาน แต่หากจะเจาะลึกไป
ถึงงานที่เป็น “ที่สุด” ทั้งในแง่ความยอดเยี่ยม โดดเด่น และเป็นตำานาน 
ของทั้งคู่นั้น  Taxi Driver น่าจะต้องเป็นชื่อต้น ๆ  ที่ถูกหยิบยกมากล่าวอ้าง 

แม้ก่อนการถือกำาเนิดของ Taxi Driver สกอร์เซซี และ เดอ นีโร 
จะเคยร่วมงานกันมาก่อนใน Mean Streets ภาพยนตร์ ค.ศ. ๑๙๗๓ ซึ่ง
เป็นผลงานเร่ืองแรก ๆ ที่ทำาให้ชื่อของพวกเขาเร่ิมเป็นที่จับตามอง ก่อนที่ 
เดอ นีโร จะไปคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเย่ียมจาก
การแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Godfather Part II ในปีถัดมา แต่การโคจร
กลับมาร่วมงานกันอีกคร้ังใน Taxi Driver นั้น นับเป็นจุดเปลี่ยน 
และหมุดหมายสำาคัญในวิถีอาชีพของทั้งคู่อย่างแท้จริง เมื่อภาพยนตร์แนว
จิตวิทยา-อาชญากรรมเรื่องนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ “ช็อก” ผู้ชม ใน ค.ศ. 
๑๙๗๖ ด้วยลักษณะกึ่งจริงกึ่งฝัน ซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงความรุนแรงและ 
เก็บกดในจิตใจ รวมทั้งผลพวงแห่งสงคราม ในขณะเดียวกันก็ได้เสียง 
ตอบรับที่ดีอย่างกว้างขวาง รวมทั้งสามารถคว้ารางวัลปาล์มทองคำาจาก
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มาครองได้

Taxi Driver เล่าเรื่องราวของ ทราวิส บัคเคิล อดีตทหารเรือผู้เพิ่ง 
ผ่านสงครามเวียดนามมาหมาด ๆ และเป็นโรคนอนไม่หลับ จึงไปสมัคร
ทำางานเป็นคนขับแท็กซี่ยามคำ่าคืน จนกระทั่งพบกับ เบ็ตซี สาวสวยหนึ่งใน
ทมีงานหาเสยีงให้แก่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิด ีและ ไอริส โสเภณี
เด็ก ที่กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาลุกข้ึนมาใช้ความรุนแรงจัดการกับ 
“ความสกปรก” ในสังคม บทภาพยนตร์ซึ่งเขียนโดย พอล ชเรเดอร์ นั้นได้ 
แรงบันดาลใจมาจากบันทึกของ อาร์เธอร์ เบรเมอร์ ชายผู้มีอาการทางจิต

ซึ่งลอบสังหารผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒ และนิยาย
เรื่อง Notes from Underground ของ ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี นักเขียน
ชื่อดังชาวรัสเซีย  

ในการรบับทเป็นทราวสิ  เดอนโีรได้ลงทนุใช้เวลาว่างจากการถ่ายหนงั
อกีเรือ่งหนึง่ไปสอบใบอนญุาตขบัแทก็ซี่ และขบัรถรบัส่งผูโ้ดยสารอยูห่ลาย
สัปดาห์ ซึ่งแม้เขาจะเพิ่งได้รับรางวัลออสการ์มา แต่ก็ยังไม่ได้เป็นท่ีโด่งดัง
มากนัก ทำาให้มีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนเท่าน้ันที่พอจะจำาเขาได้ นอกจากนี้ 
เขายังศึกษาบันทึกของเบรเมอร์และอัดเสียงทหารสำาเนียงรัฐมิดเวสเทิร์น 
ซึ่งเขาคิดว่าเข้ากับบุคลิกของทราวิส เพื่อมาไว้ใช้ฝึกซ้อมเตรียมตัว 

ความรุนแรงที่สกอร์เซซีนำามาตีแผ่ในหนัง ได้ทำาให้เขามีปัญหาในการ
ยื่นขอเรตติ้ง จนเขาต้องยอมปรับแต่งโทนสีฉากนองเลือด ให้ความเด่นของ
สแีดงลดลง เพือ่ให้เปลีย่นจากเรต X เป็นเรต R ในขณะเดยีวกนั เขายงัแสดง
ด้วยตนเองในฉากเลก็ ๆ  แต่เป็นฉากสำาคญัของเรือ่ง แทนทีนั่กแสดงประกอบ
ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยรับบทเป็นผู้โดยสารที่ตั้งใจจะฆ่าภรรยาที่มีชู้ และเป็น
ผู้แนะนำาให้ทราวิสรู้จักอานุภาพของปืน .44 Magnum

นอกจากจะเป็นงานระดับมาสเตอร์พีซของตำานานทั้งสองคน Taxi 
Driver ยังเป็นหมุดหมายในฐานะเป็นภาพยนตร์เร่ืองแรกของ โจดี 
ฟอสเตอร์ ผู้รับบทไอริสด้วยวัยเพียง ๑๒ ปี และเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย
ในการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบของ เบอร์นาร์ด เฮอร์มานน์ นักประพันธ์
เพลงผู้มีผลงานทำาดนตรีประกอบภาพยนตร์คลาสสิกมากมายทั้ง Citizen 
Kane และ Psycho

แรงกระเพื่อมของ Taxi Driver โดยเฉพาะตัวละครทราวิสนั้น 
มีมากมาย อย่างเช่นประโยค “You talkin’ to me?” ในฉากที่เขาพูด 
ซำ้า ๆ กับตัวเองในกระจก กลายเป็นหนึ่งในคำาพูดที่ได้รับการจดจำาที่สุด 
ในโลกภาพยนตร์ ในความจริง บทของชเรเดอร์กำาหนดไว้เพียงแค่ทราวิส 
พูดกับตัวเองในกระจก แต่เดอ นีโรได้ด้นสดคิดประโยคนี้ขึ้นมาเองระหว่าง
การถ่ายทำา นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ จอห์น ฮิงค์ลีย์ จูเนียร์ ได้กระทำา
การเลยีนแบบทราวสิ ด้วยการพยายามจะลอบสงัหารประธานาธบิด ีโรนลัด์ 
เรแกน เพยีงเพือ่จะทำาให้โจด ีฟอสเตอร์ประทบัใจ รวมทั้งตัวเดอ นีโรเอง ซึง่
ปัจจุบนัเป็นหนึง่ในผูน้ำาดาราฮอลลวีดูทีต่่อต้าน โดนลัด์ ทรมัป์ ประธานาธบิดี
ของสหรัฐ ก็ยังเคยพยายามเปรียบเปรยตัวละครในตำานานของเขาคนนี้กับ
ทรัมป์ในช่วงที่กำาลังลงเลือกตั้ง 

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคมนี้ ขอเชิญมาสัมผัสสุดยอดผลงาน 
ของสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งฮอลลีวูด ที่ตีแผ่ด้านมืดในจิตใจของผู ้คนและ 
สังคมออกมาได้อย่างน่าทึ่ง ได้ในกิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

(๑๙๗๖) พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู



๑๙

นับจากปี ค.ศ. ๑๙๗๘ ที่ Grease ได้ออกฉายครั้งแรกและสร้าง
ปรากฏการณ์มากมาย ภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ด้กลายเป็นหนึง่ในภาพยนตร์เพลง
ที่ครองใจผู้ชมมากที่สุด และเป็นผลงานที่ผลักดันคู่พระนาง จอห์น ทราโวล
ตา และ โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ให้กลายเป็นดาวค้างฟ้า 

Grease เป็นการสานต่อความสำาเร็จจากกระแสนิยมของภาพยนตร์
เพลงเรื่อง Saturday Night Fever ค.ศ. ๑๙๗๗ ที่ได้สามประสานได้แก่ ผู้
อำานวยการสร้าง โรเบิร์ต สติกวูด พระเอกเท้าไฟ จอห์น ทราโวลตา และ 
เจ้าพ่อเพลงดิสโก แบร์รี กิบบ์ แห่งวง Bee Gees กลับมาร่วมกันสร้างสรรค์ 
ผลงานให้เป็นที่เลื่องลืออีกครั้ง ภาพยนตร์เพลงย้อนยุคเรื่องนี้ ถูกดัดแปลง 
มาจากละครบรอดเวย์ชือ่เดยีวกนั ทีเ่ปิดฉากแสดงครัง้แรกในปี ค.ศ. ๑๙๗๒  
ณ โรงละคร Eden Theatre ในเมืองแมนฮัตตัน และสร้างสถิติเป็นละคร
บรอดเวย์ทีมี่การแสดงติดต่อกนัยาวนานทีส่ดุจำานวน ๓,๓๘๘ รอบ (ระหว่าง
ปี ค.ศ. ๑๙๗๒–๑๙๘๐) 

ภายใต้พล็อตเรื่องแนววัยรุ่นวุ่นรัก ระหว่างหนุ่มแบดบอย แดนน ี
ซูโก กับสาวเรียบร้อย แซนดี นั้น Grease เป็นภาพยนตร์โหยหาอดีต 
ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตของอเมริกันชนในยุคทศวรรษ ๕๐ ผ่านเรื่องราวของ
กลุม่วยัรุน่ชนชัน้แรงงานทีถ่กูขนานนามว่า Greaser เอกลกัษณ์ของพวกเขา
คอืทรงผมเรียบแปล้ เสือ้แจก็เกต็หนงักบักางเกงยนีส์ ความคลัง่ไคล้ในดนตรี
ร็อกแอนด์โรล และการประลองความเร็วด้วยรถเปิดประทุน

แม้ว่าภาพยนตร์ Grease ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยสูตรสำาเร็จ แต่ก็เป็น
ผลงานทีเ่ป่ียมด้วยความท้าทายเช่นกนั นบัตัง้แต่การดงึตวัโรเบร์ิต ไคลเซอร์ 
ที่ไม่เคยกำากับหนังมาก่อน มานั่งแท่นผู้กำากับหนังครั้งแรก หรือการเส่ียง 
เดมิพนันำา โอลเิวยี นวิตนั-จอห์น ทีโ่ด่งดงัในวงการเพลง แต่โนเนมในวงการ 
หนังมารับบทนางเอก ซึ่งเธอเคยรู้สึกกังวลใจจนเกือบจะปฏิเสธบทไป 
เนื่องด้วยตามบทประพันธ์เดิม แซนดีเป็นสาวไฮสคูลที่พูดด้วยสำาเนียง 
อเมรกินั ขณะทีต่วัเธอตอนนัน้อาย ุ๒๙ ปี แถมยงัพดูด้วยสำาเนยีงออสเตรเลีย 
นอกจากนีเ้พลงเปิดหนงัอย่างเช่น Grease ทีม่ซีาวด์แบบดสิโกตามสมยันยิม
ในยุคทศวรรษ ๗๐ นั้น ได้ถูกผู้กำากับไคลเซอร์ค้านแบบหัวชนฝาในทีแรก 
เพราะเขาคดิว่าเนือ้หาเพลงทีใ่ห้อารมณ์แบบหม่น ๆ  นัน้ไม่น่าจะเข้ากับโทน
ของหนังได้เลย

อย่างไรก็ดี Grease ที่ออกฉายครั้งแรกในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ค.ศ. 
๑๙๗๘ ได้รบัการตอบรบัอย่างท่วมท้น  ทำารายรบัรวมทัว่โลกกว่า ๓๙๐ ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ และสร้างสถิติต่าง ๆ ได้แก่ เป็นภาพยนตร์ทำาเงินสูงสุดแห่ง
ปี ค.ศ. ๑๙๗๘  และยังเป็นภาพยนตร์เพลงที่ทำารายได้สูงสุดในยุคนั้น แซง
หน้าแชมป์เก่าอย่าง The Sound of Music และมีอัลบั้มเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ที่ติดอันดับขายดีตลอดกาล

นอกจากความโดดเด่นของตัวละคร แก๊งจิ๊กโก๋หนุ่ม T-Birds กับก๊วน
จิ๊กกี๋สาว Pink Ladies ที่สร้างสีสันให้กับภาพยนตร์ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมแบบ
ยคุ ๕๐ ดนตรรีอ็คแอนด์โรล และท่าเตน้สดุเฮ้วแล้ว ประเดน็ของภาพยนตร์ 
ทีพ่ดูถึงการค้นหาตัวตน และการข้ามผ่านวัยเยาว์ของหนุม่สาวไฮสคูล ทำาให้
ผู้ชมสามารถเข้าถึงภาพยนตร์และรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครได้ไม่ยาก และ
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ บทเพลงที่ติดหูอย่างเช่น ‘Grease’ หรือ ‘Summer 
Nights’ และ ‘You’re the One That I Want’ ที่ถูกเล่นซำ้าบนคลื่นวิทยุ
ครั้งแล้วครั้งเล่า องค์ประกอบเหล่านี้ทำาให้ Grease กลายเป็นภาพยนตร์ที่
อยูเ่หนอืกาลเวลา และเป็นเสมอืนคูม่อือ้างองิเทรนด์ยคุ ๕๐ ทีถ่กูนำาไปผลติ
ซำ้าในสื่อต่าง ๆ เรื่อยมา

ในเมืองไทย Grease เข้าฉายในโรงหนังช้ากว่าปกติถึง ๓ ปี เนื่องจาก
ปีที่หนังออกฉายนั้นผู้ประกอบการค่ายหนังฮอลลีวูดงดส่งหนังมาฉายใน
เมืองไทย เพื่อต่อต้านการขึ้นภาษีนำาเข้าฟิล์มภาพยนตร์ อย่างไรก็ดี แฟน ๆ  
ชาวไทยส่วนหนึ่งในยุคนั้นก็ได้สัมผัสกับกระแสนิยมของ Grease ผ่านทาง
เพลงประกอบภาพยนตร์ที่โด่งดัง นิตยสารภาพยนตร์ และสื่อวิดีโอที่เริ่มจะ
ติดตลาด นอกจากนี้ Grease ยังเป็นท่ีแพร่หลายในงานสังสรรค์ เมื่อไหร ่
ที่มีการจัดปาร์ต้ีธีมย้อนยุค ก็มักจะได้พบเห็นการแต่งกายและเต้นรำา 
แบบเดียวกับในหนัง

ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีของ Grease หอภาพยนตร์ขอเชิญชวน 
ทกุท่านมาร่วมเฉลิมฉลองภาพยนตร์เพลงสุดคลาสสิก ทีจ่ะทำาให้คุณได้สมัผสั
กับมนต์เสน่ห์แบบย้อนยุค และเพลิดเพลินไปกับลีลาเร้าใจของคู่พระนาง 
จอห์น ทราโวลตา และโอลิเวีย นิวตัน-จอห์น บนจอเงินอย่างเต็มอรรถรส 
ในกจิกรรมทึง่! หนงัโลก วนัอาทติย์ที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 

 

(๑๙๗๘)
อัลเบอท ปอทเจอส

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ทึ่ง! หนังโลก 
Taxi Driver 
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เปิดจำาหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

Grease 
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เปิดจำาหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 
บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง 



๒๐

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เทศกาลภาพยนตร์เงียบ 
ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ จบลงไปด้วยความชื่นใจและความ
ประทับใจของท้ังผู้จัดและผู้ชม แต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างไป
สำาหรับปีนี้ นั่นคือความรู้สึกใจหายที่เพิ่มเข้ามา เนื่องจากเป็น
ครั้งสุดท้ายที่เทศกาลนี้จะมีขึ้นที่โรงภาพยนตร์ลิโด 

อย่างทีท่ราบกันดตีัง้แต่จดหมายข่าวฉบบัทีแ่ล้วว่า โรงหนงัเก่าแก่ทีเ่ปิด
ทำาการมาครบ ๕๐ ปีพอดโีรงนี ้จำาเป็นต้องปิดทำาการลงในวนัที ่๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลภาพยนตร์เงียบ ดังนั้น นอกจากหนัง
เงียบชั้นดีและหลากหลายที่คัดสรรมาให้ชม กับฝีมืออันยอดเยี่ยมของ Maud 
Nelissen และ Richard Siedhoff สองนกัเปียโนประกอบหนงัเงยีบมอือาชีพ  
ไฮไลต์สำาคัญของเทศกาลในปีนี้ก็คือการจัดข้ึนในวาระอำาลาโรงภาพยนตร์
ใจกลางย่านสยามสแควร์ที่ผูกพันกับนักดูหนังมาหลายต่อหลายรุ่น

หลังจากเปิดเทศกาลด้วยการจัดฉายสุดยอดภาพยนตร์เงียบเรื่อง The 
Passion of Joan of Arc ในวันท่ี ๒๔ พฤษภาคมที่โรงภาพยนตร ์
สกาลา เทศกาลภาพยนตร์เงียบฯ ได้ย้ายมาประจำาการที่โรงภาพยนตร์ลิโด  
ซึ่งตลอด ๖ วันที่อยู่ที่นี่นั้นก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศ “พิเศษ” ที่แตกต่างกว่า
ทุก ๆ ปี โดยเฉพาะแฟนหนังที่แวะเวียนกันมาอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน ทั้งมา 
ตีตั๋วดูหนังและมาถ่ายรูปกับมุมต่าง ๆ รวมไปถึงกับพนักงานของลิโดอย่าง 
ไม่ขาดสาย ไม่แต่เฉพาะชาวไทย ยงัมชีาวต่างชาตบิางคนลงทนุบนิข้ามประเทศ
มาร่วมเทศกาลภาพยนตร์เงียบฯ ในวาระนี้โดยเฉพาะ 

ในวนัสดุท้าย ได้เกดิปรากฏการณ์มผีูซ้ือ้ตัว๋เข้าชมภาพยนตร์เตม็ทกุรอบ
ที่ฉายที่ลิโด ทำาให้ผู้คนมารวมกันอยู่ในบริเวณโรงหนังอย่างแน่นขนัด ไม่ 
ต่างจากภาพของโรงหนังสแตนด์อโลนในอดีตที่มักจะเห็นผู้ชมเบียดเสียดกัน
แน่นโรง และเนือ่งจากโรงภาพยนตร์ลโิด ปัจจบัุนได้แบ่งย่อยออกเป็นสามโรง 
ดังนั้นจึงมีหนังรอบ “ปัจฉิมทัศน์” ฉายพร้อมกันสามเรื่อง  สำาหรับเทศกาล
ภาพยนตร์เงียบฯ ซึ่งประจำาการอยู่ที่โรงภาพยนตร์ลิโด ๒ ได้เลือกผลงานของ 
บัสเตอร์ คีตัน ดาราตลกระดับโลก เรื่อง Sherlock Jr. ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์
เรื่องแรก ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของโรงภาพยนตร์ที่มีต่อผู้คนมาจัดฉาย 
โดยก่อนเริ่มฉายได้เชิญคุณนันทา ตันสัจจา ผู้บริหารโรงภาพยนตร์ มากล่าว
ขอบคุณผู้ชมและจับชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ตามหาบัสเตอร์ คีตัน ที่เกิดขึ้นใน
เทศกาล

ฉากสุดท้ายของ Sherlock Jr. นั้น จบลงด้วยการให้ตัวเอกคือพนักงาน
ฉายหนังยืนดูหนังที่ตัวเองฉาย เมื่อภาพสุดท้ายของหนังเรื่องสุดท้ายนี้หายไป 
และไฟในโรงสว่างขึ้น  ทีมงานจึงได้เชิญให้ผู้ชมหันหลังกลับไปปรบมือให้แก่

บรรดาพนักงานฉายหนังของลิโดที่เปิดช่องหน้าต่างออกมาทักทายผู้ชมเป็น
ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอย่างอบอุ่น (รวมทั้งสติกเกอร์รูปคีตันในฐานะ
พนกังานฉายหนงัตามแบบในหนงั ทีเ่รานำาไปตดิไว้ทีห่นาต่างห้องฉายเพือ่สร้าง
รอยยิ้มให้แก่ผู้ชม)  และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อผู้ชมทยอยออกจากโรง ก็ต้องพบ
เจอกับความเซอร์ไพรส์จากผู้บริหารและพนักงานของลิโด ที่มาตั้งแถวยืนรอ
ขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการจากไปของโรงหนังแห่งความ 
ทรงจำาโรงนี้ ทำาเอาหลายคนกลั้นนำ้าตาเอาไว้ไม่อยู่กับภาพอันน่าประทับใจที่
ได้เหน็ ซึง่คงจะกลายเป็นภาพประวติัศาสตร์อกีภาพหนึง่ของวงการภาพยนตร์
ในเมืองไทย 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ เปิดตัว
ที่โรงภาพยนตร์ลิโด เวลาผ่านไป ๕ ปีกลับต้องกลายมาเป็นเทศกาลปิด 
โรงหนังแห่งนี้เสียเอง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า บรรยากาศของลิโดซึ่งเป็นสถานที่
หลักในการจัดฉายมาโดยตลอดนั้น มีส่วนช่วยอุ้มให้เทศกาลสามารถสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้ชมรวมไปถึงนักดนตรีทุกท่านที่เคยแวะเวียนมาร่วม 
ความท้าทายด่านต่อไปสำาหรับหอภาพยนตร์ก็คือ เมื่อต้องย้ายไปอยู่สถานที่
แห่งใหม่ ทำาอย่างไรถึงจะห่อหุ้มความรู้สึกด้านบวกแบบนี้เอาไว้ได้ อย่างน้อย
ก็ไม่ให้ลดน้อยลงไปกว่าเดิม

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๕



๕๒๑

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๕
ประสงค์ สว่างสุข

ปิดต�ำนำนคนฉำยหนังแห่งลิโด

การปิดตัวลงของโรงภาพยนตร์ลิโด ได้กลายเป็นวาระสำาคัญและหน้า
หนึ่งในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ไทย คอลัมน์กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์ม
ภาพยนตร์ในฉบับนี้ จึงขอพาท่านไปรู้จักกับผู้ที่ทำางานอยู่เบื้องหลังการสร้าง
ความสุขและความทรงจำาให้แก่นักดูหนังหลายต่อหลายรุ่น นั่นคือ พนักงาน
ฉายภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ลิโดทั้ง ๓ โรง ซ่ึงผู้เขียนได้มีโอกาสร่วม
สนทนาเมื่อครั้งไปร่วมจัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบของหอภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
ช่วงสุดท้ายของการทำางานเป็นคนฉายหนังของพวกเขา

ลิโด ๑     

สมศักดิ์ อ้วนลั่ม  อายุ ๖๑ ปี 
“ผมเริ่มเข้ามาทำางานที่เอเพกซ์เมื่อปี ๒๕๑๔  

เร่ิมจากเป็นเดก็เสร์ิฟนำา้อยูโ่รงหนงัสยาม ด้านหน้าโรงจะ
มีเคาน์เตอร์และมีเก้าอี้ตั้งอยู่สองข้าง พอมีคนมานั่งก็จะไปถามรับนำ้าอะไรดี
ครับ มีเป๊ปซี่และนำ้าส้ม ทำาได้อยู่ปีกว่า ๆ  ผู้จัดการเห็นแววก็เลยเอาขึ้นมาห้อง
ฉายที่โรงหนังสยาม ตอนนั้นเป็นเครื่องฉายฟิล์มอยู่ ผมฉายจนคล่องก็ย้ายมา
อยู่ที่ลิโด ตอนนั้นยังเป็นโรงใหญ่ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง  นอกจากเป็นคนฉายแล้ว 
ผมก็ทำาหน้าท่ีไปควบคุมเสียงโรงหนังที่ฉายหนังพากย์ไทย เช่น พาราเมาท์  
เฉลิมกรงุ  โดยฟิล์มทีฉ่ายน้ันเป็นเสยีงต้นฉบบัไม่มซีบัไตเติล้ ผมจะเป็นคนเปิด
เทปรีลท่ีใส่เสียงพากย์ไทยซึ่งพากย์ที่ห้องอัดของเอเพกซ์ นอกจากน้ีผมยังได้
ออกไปกบักองถ่ายหนงัของเอเพกซ์ รวมถึงหนงักลางแปลงของบรกิารเอเพกซ์ 
ภาพยนตร์อีกด้วย 

“ผมฉายหนังจนมาถึงยุคเครื่องฉายระบบดิจิทัล ซ่ึงทำางานสบายกว่า
ฟิล์ม ผมอยู่ที่นี่มาตก ๔๗ ปี ทำางานมาทั้งหมดด้วยใจรัก ผมว่าก็สมควรแก่
เวลาในการพักผ่อนแล้ว”                                                                                                     

มณี  ยานสารี  อายุ ๖๔ ปี  
“ผมเร่ิมเข้ามาทำางานที่บริษัทเอเพกซ์ เมื่อปี 

๒๕๑๙ โดยเริ่มจากเป็นพนักงานนำาบัตร (พนักงาน 
เดินตั๋ว – ผู้เขียน) ที่โรงหนังสยาม ทำาได้อยู่ระยะหนึ่ง 
คนฉายที่สกาลาขาด ผมก็ได้รับคัดเลือกให้ทำางานที่ห้องฉายที่นี่ ตอนนั้นใช้ 
เตาถ่านคาร์บอนฉาย  มี ๓ เครื่อง  ฉายตัวอย่างและโฆษณา ๑ เครื่อง  ฉาย
หนังเรื่อง  ๒ เครื่อง  ผมทำาจนมีประสบการณ์ก็ย้ายมาอยู่ที่ห้องฉายโรงหนัง
ลิโดเรื่อยมา จนมาถึงยุคเครื่องฉายดิจิทัลก็ต้องมาเรียนรู้การฉายใหม่ เพราะ
ผมไม่มีความรู้มาจากบ้านนอก กว่าผมจะเข้าใจระบบดิจิทัลก็เหนื่อย   

“ผมว่าทีน่ีเ่หมอืนเป็นบ้านหลงัทีส่อง เมือ่โรงหนงัลโิดปิดผมก็รูส้กึใจหาย  
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทำางานอะไรต่อไปดี”      

ลิโด ๒
วิจิตร เป้งทอง  อายุ ๖๓ ปี  
“ผมเข้ามาทำางานปี ๒๕๑๖ เริ่มจากเป็นพนักงาน 

นำาบตัรทีโ่รงหนงัสยาม และมาอยูห้่องฉายทีส่กาลาจากการชกัชวนของเพือ่น    
ตอนฉายทีโ่รงหนงัสกาลาผมยงัทนัหนงั ๗๐  มม. ตัว๋ตอนนัน้ ๑๐ บาท ๑๕  บาท 
๒๐ บาท  ๓๐ บาท  เสาร์-อาทิตย์ หกโมงเช้าคนดูมารอซื้อตั๋วกันแล้ว คนขาย
ตั๋วยังไม่มาเลย แล้วผมก็ย้ายไปอยู่ห้องฉายโรงหนังอินทรา แถวประตูนำ้า พอ
โรงหนังลิโดคนฉายหนังขาด ผมก็ได้ย้ายมาฉาย ตอนนั้นยังเป็นโรงใหญ่อยู่ 

“ผมฉายจนมาถึงยุคเครื่องฉายดิจิทัล ผมทำางานสบายขึ้น แต่ผมไม่รู้
ภาษาองักฤษต้องใช้ความจำา บางทีมนักย็ากนะเพราะเราทำาไม่เป็น เมือ่โรงหนงั
ลิโดถูกปิด ผมก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่า ๆ ที่ผ่านมารวมถึงความสุขของ 
คนดูที่มาดูหนังที่โรงหนังลิโดด้วย” 

รุ่งโรจน์  ทองเกิด  อายุ  ๔๖ ปี 
“ผมเข้ามาทำางานเมื่อปี ๒๕๓๒ เป็น

พนักงานนำาบัตรอยู่ที่โรงหนังสยาม จริง ๆ 
ผมชอบการฉายหนังอยู่แล้ว อย่างเวลามีหนังกลางแปลงมาฉายผมจะไปคอย
เกบ็เศษฟิล์มทีข่าดเอามาส่องไฟฉายทีบ้่าน จนกระทัง่ห้องฉายทีโ่รงหนงัสยาม
คนขาดผมก็ได้สมัครและก็ได้ข้ึนมาฉายหนังสมใจ ทำางานอย่างมีความสุข 
จนได้รับการไว้วางใจมาฉายอยู่ที่โรงหนังลิโด  ตอนนั้นฉายฟิล์มทีละม้วนและ
บางทีก็จะมีการวิ่งฟิล์มจากโรงสกาลามาที่ลิโด สลับทีละม้วนห่างรอบกัน
ประมาณ ๔๕ นาที ถ้าฝนตกหนักฟิล์มก็จะมาส่งไม่ทันก็ต้องเปิดไฟให้คนดู 
ได้เข้าห้องนำ้า คนดูสมัยนั้นไม่ค่อยซีเรียส เมื่อมาถึงระบบ
เครื่องฉายดิจิทัลก็จะทำางานสบายขึ้น 

“ที่ผมอยู่ห้องฉายมานานเพราะมีใจรัก มีความ
ชอบ เมื่อโรงหนังลิโดปิดผมก็รู้สึกเสียดาย 
ตอนนีก็้คงขอพกัผ่อนสักระยะหนึง่ก่อน”

ลิโด ๓
อำานวย  คำาแสน  อายุ ๔๘ ปี   
ผมเริ่มทำางานจากพนักงานนำาบัตร ปี ๒๕๓๒ ที่

โรงหนงัอนิทรา พอดห้ีองฉายมตีำาแหน่งว่างแต่อยูท่ีส่ำาโรง ผมกไ็ปอยูห้่องฉาย
ที่อิมพิเรียลสำาโรง ซึ่งเป็นของเครือเอเพกซ์เหมือนกัน พอมีความชำานาญก็ได้
ย้ายมาอยู่ที่โรงหนังลิโด หนังที่เข้าฉายที่ลิโดจะมีแต่หนังดัง ๆ คนดูเยอะ 
มาก ๆ จนมีตั๋วผีหน้าโรงอย่างเช่น  ตั๋ว  ๒๐ บาท ขาย ๓๐  บาท คนดูมาแล้ว
ไม่มต๋ัีวก็ต้องยอมซือ้ ผมยงัจำาไฟไหม้ลิโดประมาณปี ๒๕๓๕ ได้ ผมต้องขนย้าย
เครื่องฉายไปซ่อมบำารุงที่โกดังกล้วยนำา้ไท และโรงหนงัลิโดเปิดอกีทปีระมาณ 
ปี  ๒๕๓๗ ทำาเป็นโรงเลก็ ๓  โรง  

“ผมว่าพนกังานทกุคนทีน่ีม่คีวามสำาคญัเท่ากนัหมดนะ แต่ห้องฉายอาจ
จะต้องรับผิดชอบมากหน่อย เมื่อโรงหนังลิโดปิดผมก็รูสึกเสียใจ เพราะไม่ใช่ 
ผมคนเดียวที่ไป แต่ไปกันเป็นกลุ่ม”

วิเชียร  แก้วคำา  อายุ ๔๗ ปี  
ผมเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานนำาบัตรปี ๒๕๓๓ 

ทีโ่รงหนงัลโิด อยูม่าจนห้องฉายทีล่โิดคนขาด ผมกไ็ด้ขึน้
มาบนห้องฉาย  ตอนนั้นเครื่องฉายเริ่มใช้หลอดซีนอนฉาย
แล้ว แต่ยงัใช้เครือ่งฉายฟิล์ม ๒ เครือ่งอยู่ ผมว่าเครือ่งฉายฟิล์มนัน้ยาก เพราะ
ต้องเช็กและทำาจุดมาร์กท้ายม้วนก่อนและกลัวฟิล์มขาดขณะฉายด้วย ส่วน
เครื่องฉายระบบดิจิทัลแค่โหลดหนัง เมื่อถึงเวลาก็กดฉาย ถ้ามีปัญหาก็โทร
ตามช่างมาซ่อม เพราะผมซ่อมไม่ได้เลย ไม่มีอะไหล่  

“ผมอยู่ที่นี่รวมแล้วประมาณ ๒๗ ปี ผมว่ามันก็ต้องเป็นไปตามยุค 
ตามสมัย ก็ต้องจากลากันไป ผมเองก็จะจำาความรู้สึกดี ๆ เอาไว้ครับ”



 ไกรสร แสงอนันต์ มีชื่อจริงว่า ไกรสร ลีละ- 
เมฆินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่อำาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ก่อนจะเดินทางเข้ามาศึกษาต่อใน
กรุงเทพฯ ที่โรงเรียนสันติราษฎร์บำารุง จนกระทั่งจบระดับ
ชั้น มศ. ๕ 

 ไกรสรฉายแววให้เห็นถึงความสนใจในด้านการ
แสดงต้ังแต่ยังเป็นนักเรียน เคยเข้าร่วมการแสดงละคร 
ของโรงเรียนอยู่หลายเรื่อง ต่อมา เมื่อศึกษาต่อในระดับ
อดุมศกึษาทีค่ณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เขายงั
ได้สมัครเข้าชมรมศิลปะและการแสดงของมหาวิทยาลัย 
และได้รบัการคดัเลอืกให้แสดงในละครเวทอีงิประวตัศิาสตร์
เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี” ซึ่งก่อนหน้านี้เคยสร้างชื่อเสียงให้
แก่นักศึกษารุ่นพี่อย่าง จตุพล ภูอภิรมย์ และ วิฑูรณ์ กรุณา โดยไกรสรได้รับบทนำาเป็นเจ้าชาย
เขมรัฐ บทเดียวกับที่เคยส่งให้จตุพลได้เป็นพระเอกจอเงินในเวลาต่อมา

 จุดเริ่มต้นที่ทำาให้ไกรสรได้ย่างเท้าเข้าสู่โลกภาพยนตร์ เกิดขึ้นเม่ือวันหนึ่ง เขาไป 
นัง่รอเพือ่นในร้านกาแฟโรงแรมนวิอัมรนิทร์ ซึง่เป็นแหล่งพบปะยามคำา่ของผูค้นในแวดวงบนัเทงิ
ขณะน้ัน และรูปร่างหน้าตาอันคมคายของนักศึกษาหนุ่มก็ได้ไปสะดุดตา ชายน้อย รุจิโรจน์ 
ผู้อำานวยการสร้าง และ อนันต์ นนทชัย ผู้กำากับ ซึ่งกำาลังมองหานักแสดงที่จะมารับบทพระเอก
ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ ทั้งคู่จึงทาบทามไกรสรให้มาแสดงภาพยนตร์เป็นเรื่องแรก

 ภาพยนตร์เร่ืองนี้ชื่อ รักนอกต�ารา ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเขาได้รับการ 
ตั้งชื่อในการแสดงจาก อนันต์ นนทชัย ว่า “ไกรสร แสงอนันต์” และได้ประกบคู่กับ เนาวรัตน์ 
ยุกตะนันท์ ซึ่งกำาลังมีชื่อเสียงโด่งดังในตอนนั้น นับจากนั้น ไกรสรก็มีผลงานภาพยนตร์ออกมา
อย่างต่อเนื่อง เช่น เทพธิดาดอย (๒๕๒๓) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ร่วมทุนสร้างกับไต้หวัน ดอกฟ้า
และโดมผู้จองหอง (๒๕๒๔) สามเสือสุพรรณ (๒๕๒๔) สาวน้อย (๒๕๒๔) สร้อยฟ้าขายตัว 

(๒๕๒๔) สุดปรารถนา (๒๕๒๔) อีสาวทรหด (๒๕๒๕) ไอ้หม่าลูกแม่ (๒๕๒๗) เป็นต้น
 หลังจากโด่งดังเป็นที่รู้จักในฐานะพระเอกแห่งวงการภาพยนตร์ไทย ราว

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ไกรสรได้พบรักกับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่งสาวท่ีกำาลังม ี
ชื่อเสียง ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักนักเพลง และตกลงครองรักร่วมกัน กลาย
เป็นจดุเปลีย่นให้เขาตดัสนิใจออกจากวงการภาพยนตร์ในเวลาต่อมา เพือ่มาดแูลและ
เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้แก่คู่ชีวิตซึ่งเป็นราชินีลูกทุ่งผู้นี้เพียงอย่างเดียว ก่อนที่เธอจะ
เสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 วนัเสาร์ที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑   ไกรสร แสงอนนัต์ จะเดนิทางมาประทับ
รอยมือรอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๘๐ บนลานดารา หอภาพยนตร์ พร้อมบอกเล่า
ประสบการณ์เมือ่ครัง้ทำางานในวงการภาพยนตร์ เปิดงานด้วยการฉายผลงานการ
แสดงภาพยนตร์เรื่อง สาวน้อย (๒๕๒๔) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลานดารา

๒๒



๒๓

 ในบรรดานักสร้างภาพยนตร์ไทยทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า รัตน์ เปสตันยี 
เป็น “ทูต” คนแรก ที่แนะนำาประเทศไทยให้โลกได้รู้จักผ่านสื่อภาพยนตร์ ทั้งการชนะเลิศการประกวด
ภาพยนตร์สมัครเล่นที่กลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ จากภาพยนตร์เรื่อง แตง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ และ
การที่  สันติ-วีณา ภาพยนตร์ ๓๕ มม. เรื่องแรกของเขาสามารถชนะรางวัลใหญ่ถึง ๒ รางวัล รวมถึง
รางวลัพเิศษสำาหรบัภาพยนตร์ทีแ่สดงวฒันธรรมของเอเชยีได้เป็นอย่างด ีในงานภาพยนตร์นานาชาตแิห่ง
เอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ภายหลังความสำาเร็จของ สันติ-วีณา สถานะความเป็นทูตด้านภาพยนตร์ของรัตน์ได้เกิดข้ึน
อกีคร้ัง เมือ่กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม มแีนวคิดทีจ่ะสร้างภาพยนตร์เพือ่เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม
ไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก และได้มอบหมายให้โรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์ของเขาดำาเนินงานสร้าง โดย
รัตน์รับหน้าที่เป็นผู้กำากับ

 ภาพยนตร์ทั้ง ๒ เรื่องนี้คือ ไทยแลนด์ (Thailand) สารคดีบรรยายถึงสภาพบ้านเมืองและวิถี
ชีวิตของชาวไทย กับ นิ้วเพชร (The Diamond Finger) ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงความงามของ
นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ผ่านเนื้อหาของวรรณคดีรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทุก และบรรยาย
เรื่องเป็นภาษาอังกฤษโดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

 เมื่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๐๑  ไทยแลนด์ และ นิ้วเพชร ได้ถูกส่งออกไปฉายในเทศกาล
หรือกจิกรรมฉายภาพยนตร์ทีต่่างประเทศหลายแห่งตามวตัถุประสงค์ของการสร้าง  แต่ในขณะเดยีวกนั 
กรมศลิปากรกไ็ด้นำาภาพยนตร์ทัง้ ๒ เรือ่งมาจดัฉายให้ผู้ชมชาวไทยได้ชมด้วย โดยเข้าฉายทีโ่รงภาพยนตร์
กรุงเกษม ซึ่งทางโรงหนังได้จัดให้ ไทยแลนด์ และ นิ้วเพชร ฉายรวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกับภาพยนตร์
ฮอลลีวูดเรื่อง พยานสวาท หรือ Witness for the Prosecution ผลงานที่ผู้กำากับชื่อดัง บิลลี ไวล์เดอร์ 
ดัดแปลงมาจากนิยายของอกาธา คริสตี้ 

 รายการฉายหนังครั้งพิเศษที่กรุงเกษมนี้ ได้กลายเป็นวาระสำาคัญ เมื่อ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
พระราชดำาเนนิทอดพระเนตรในรอบปฐมทศัน์ วนัที ่๑๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และบรรดาหนงัสอืพมิพ์
ต่าง ๆ  กไ็ด้รายงานข่าวเพือ่เชญิชวนให้ชาวไทยได้มาชมผลงานการสร้างภาพยนตร์ของกรมศิลปากร และ 
รัตน์ เปสตันยี ทั้ง ๒ เรื่องอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ นิ้วเพชร นั้น ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางทั้งใน
แง่ของความงาม และการนำาศิลปะชั้นสูงของไทยมาสอดประสานกับศิลปะภาพยนตร์ได้อย่างกลมกลืน  
รวมทั้งในปีต่อมา นิ้วเพชร ยังได้รับเชิญให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมัน ซึ่งเป็นเสมือนใบเบิกทางให้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔  รัตน์ เปสตันยี ได้นำาผลงานภาพยนตร์เรื่องยาว
เรื่อง แพรด�า เข้าฉายอวดสายตาชาวโลกอีกครั้งในเทศกาลระดับโลกแห่งนี้ 

 วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในกิจกรรม “ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน”  
ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันเสียชีวิตของ รัตน์ เปสตันยี หอภาพยนตร์จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมรำาลึกถึง 
นักสร้างภาพยนตร์ไทยผู้ยิ่งใหญ่และย้อนรอยรายการฉายหนังคร้ังประวัติศาสตร์ท่ีกรุงเกษม ด้วยการ 
มาชม ไทยแลนด์ นิ้วเพชร และ พยานสวาท ที่จะหวนกลับมาฉายขึ้นจอใหญ่อีกครั้ง พร้อมสนทนากับ 
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ชั้นครู ผู้เคยเป็นหนึ่งในผู้ชมเมื่อ ๖๐ ปีที่แล้ว 

 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๖๐ ปี รายการฉายหนัง
ครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงเกษม

ศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ในกิจกรรม “ดูหนังคลาสสิกกับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน” 
เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
 





Screening Program
โปรแกรมฉายเดือนกรกฎาคม-สงิหาคม

อาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Third Murder 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / กำากับโดย Hirokazu Kore- 
eda / สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์
เฮ้าส์ อาร์ซเีอ / นำาแสดงโดย Masaharu 
Fukuyama, Suzu Hirose, Shinnosuke 
Mitsushima / ความยาว ๑๒๕ นาที 

ภาพยนตร์แนวสืบสวน ผลงาน
ของผู้กำากับ ฮิโรคาสุ โครีเอดะ 
เล่าเรื่องราวของคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อน โทโมอากิ 
ทนายความคนเก่ง รับว่าความให้กับ มิสุมิ ผู้ต้องหา
คดฆีาตกรรมทีช่วนสงสยัและมแีนวโน้มว่าจะถกูศาล
ตัดสินลงโทษประหารชีวิต แต่เมื่อยิ่งสืบลึกลงไปคน
ทีเ่ขาสงสยักลบัเป็นลูกสาวของฆาตกรเอง ภาพยนตร์
ทีไ่ด้ดาราแถวหน้าของญีปุ่น่มาประชนับทบาทเรือ่งนี้ 
ได้รบัการเสนอชือ่เข้าชงิรางวลัในเทศกาลภาพยนตร์
เวนิสคร้ังที่ ๗๔ และสามารถกวาดรางวัลในเวที 
Japan Academy Prize มาครองถึง ๖ รางวัล 

เวลา ๑๕.๑๕ น. คนกินเมีย 
(โปรแกรมรำาลึกดอกดิน กัญญามาลย์) 
๒๕๑๗ / กำากบัโดย ดอกดนิ กัญญามาลย์ / สร้างโดย กัญญามาลย์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, วันดี ศรีตรัง / 
ความยาว ๑๒๕ นาที 

เอกวรา ทายาทคนเดียว 
ของมหาเศรษฐีที่ได ้
ชื่อว่าเป็นคนกินเมีย 
เนื่องจากแต่งงานกับ 
ผู้หญิงคนไหน ทุกคน
ต้องตายภายในหนึง่เดอืน ประวติัการแต่งงานนีท้ำาให้
เขากลายเป็นที่รังเกียจ เขาพยายามจะฆ่าตัวตาย 
แต่รอดชีวิตมาได้เพราะการช่วยเหลือของ เปรี้ยว 
ผู้ซึ่งต่อมามีเหตุให้เขาต้องแต่งงานกับเธอ แต่ด้วย 
ชื่อเสียงเรื่องคนกินเมียของเขา ทำาให้แม่ของเปรี้ยว
ลำาบากใจและพยายามหาทางแก้เคลด็เพือ่รกัษาชวีติ
ลูกสาวของตัวเองเอาไว้

อังคารที่ ๓ กรกฎาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พุธที่ ๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สาวแดดเดียว (โปรแกรมรำาลึกดอกดิน กัญญามาลย์)
๒๕๒๖ / กำากบัโดย ดอกดนิ กัญญามาลย์ / สร้างโดย กัญญามาลย์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, สุรีย์วัล สุริยง / 
ความยาว ๑๒๔ นาที

ผลงานการกำากบัภาพยนตร์เรือ่งสดุท้ายของ ดอกดนิ 
กญัญามาลย์ เล่าเร่ืองราวของ บะหมี ่สาวน้อยแสนดี
จากสลมัทีไ่ด้พบกับ เอก หนุม่หล่อบ้านรวยจอมแสบ 
วันหนึ่ง เอกได้กลายเป็นผู ้รับมรดกทั้งหมดของ
ตระกูลมหาเทพ แต่มีข้อแม้ว่า เขาจะได้ก็ต่อเมื่อ
สมรสอย่างถกูกฎหมายเสยีก่อน ไม่อย่างนัน้ทรัพย์สนิ
จะตกทอดถึงคนอื่น เอกและคนรับใช้ของเขาจึง
วางแผนจัดฉากหลอกให้บะหมี่มาเป็นคู่แต่งงาน

พฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม 

งดฉายภาพยนตร์ เนื่องจากมีกิจกรรมสัมมนา 
ประจำาปีของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์

ศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

คู่กรรม – ฟิล์ม ๓๕ มม.
(โปรแกรมรำาลึกจิตรกร สุนทรปักษิน) 
๒๕๓๘ / กำากบัโดย ยทุธนา มกุดาสนทิ, 
พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์, นิพนธ์ ผิวเณร / 
สร้างโดย บริษัท แกรมมี่ภาพยนตร์ 
จำากัด / นำาแสดงโดย ธงไชย แมคอนิไตย์, 
อาภาศิริ นิติพน, ธีรภัทร์ สัจจกุล / 
ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายเรื่องดังของทมยันตี 
ผลงานการแสดงเรือ่งสดุท้ายของ จติรกร สนุทรปักษนิ 
ในบทบาทหลวงชลาสินธุราช  พ่อของ อังศุมาลิน 
หญงิสาวชาวไทย ทีเ่กดิมคีวามรกักบั โกโบริ นายทหาร
หนุ ่มประจำากองทัพญี่ปุ ่นที่เข้ามาตั้งฐานทัพบน 
แผ่นดินไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

เสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. เศรษฐีอนาถา 
(โปรแกรมรำาลกึดอกดนิ กัญญามาลย์ และจติรกร สนุทรปักษนิ)
๒๔๙๙ / กำากับโดย วสันต์ สุนทรปักษิน / สร้างโดย เอส. อาร์. 
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย ระเบียบ อาชนโยธิน, เสถียร ธรรมเจริญ, 
เจิม ปั้นอำาไพ, ประภาพรรณ นาคทอง / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรกที ่
ได้รับรางวัลตุ ๊กตาทอง 
สาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ม
รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำา
ปี ๒๕๐๐ ซึ่งถือเป็นการ
ประกวดภาพยนตร์ระดับชาติครั้งแรกของประเทศ 
ไทย สร้างจากนิยายของ สันต์ เทวรักษ์ เล่าเรื่องราว
ของพนักงานบำารุงรักษารถไฟขี้ เมาที่ได ้รับเงิน 
สิบล้านบาทจากเศรษฐีผู้ไม่สมหวังในความรัก โดย 
มีข้อแม้ว่าต้องใช้เงินให้หมดภายในหนึ่งปี ผลงาน 
การแสดงร่วมกันของ ดอกดิน กัญญามาลย์ และ 
จิตรกร สุนทรปักษิน สองนักแสดงผู้เพิ่งล่วงลับ

เวลา ๑๕.๐๐ น. ไอ้ทุย 
(โปรแกรมรำาลึกดอกดิน กัญญามาลย์)
๒๕๑๔ / กำากับโดย ดอกดนิ กัญญามาลย์ / สร้างโดย กญัญามาลย์ 
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบตั ิเมทะน,ี เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๓๖ นาที

เรือ่งราวของ ทยุ ลูกชายกำานนับ้านนา กบั คณุเพรยีว 
เศรษฐีสาวผู้ให้ชาวบ้านอาศัยที่ดินทำากินโดยไม่ 
เก็บค่าเช่า วนัหนึง่ชาวบ้านได้ข่าวว่าคณุเพรียวจะมา
เยี่ยมหมู่บ้านจึงจัดงานต้อนรับ แต่ระหว่างงานเลี้ยง
กลับมีคนร้ายบุกเข้ามาในหมู่บ้าน ทุยจึงเป็นผู้นำา 
ชาวบ้านในการต่อสูคุ้ม้ครองคณุเพรยีว ความรักของ
ทัง้คูจ่งึก่อตวัขึน้ แต่เมือ่คุณเพรยีวกลบัไปยงักรุงเทพฯ 
เธอกลับต้องเจอกับปัญหาใหญ่ที่ร้ายแรงยิ่งกว่า

โปรแกรมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายาในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ 
อัดแน่นไปด้วยโปรแกรมหนังส้ันมาราธอน ซึ่ง
เป็นการฉายหนังสั้นไทยทุกเรื่องที่ส ่งเข้ามา
ประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๒ ที่
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน  หลังจากที่
ห่างหายไป ๑ ปี  นับเป็นโปรแกรมหนังที่ท้าทาย
ผู้ชมอย่างยิ่ง ทั้งแฟนประจำาหอภาพยนตร์ที่จะ
ได้พบเจอกับหนังสั้นหลากหลายและแตกต่าง
จากที่คุ้นเคย กับแฟนประจำาโปรแกรมหนังสั้น
มาราธอน ทีต้่องลงทนุเดนิทางไกลมาถงึศาลายา 
เพ่ือรับชมหนังสั้นที่ฉายในระบบภาพและเสียง
มาตรฐานโรงภาพยนตร์  โดยหลกัเกณฑ์การฉาย
ปีนี้มีดังนี้

๑. จัดฉายเรียงตามลำาดับการสมัคร เริ่ม
จากหนังที่ส่งเข้ามาสมัครเรื่องแรกไปจนถึงเรื่อง
สุดท้าย แบ่งเป็นโปรแกรมละประมาณ ๑๘๐ 
นาที ในวันธรรมดา จะมี ๑ โปรแกรม เริ่มตั้งแต่
เวลา ๑๖.๐๐ น.–๑๙.๐๐ น. ส่วนวนัเสาร์-อาทติย์ 
จะมี ๒ โปรแกรม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐–๑๙.๐๐ น. 
โดยจะทยอยอัพเดตใน www.fapot.org และ 
www.facebook.com/ThaiShortFilmVideo- 
Festival

๒. เนือ่งจากในช่วงระยะเวลาของโปรแกรม 
เป ็นช ่วงที่ตรงกับกิจกรรมจัดฉายหนังสั้น 
สารนิพนธ์ของนิสิต-นักศึกษาหลายสถาบันใน
กรุงเทพฯ ซ่ึงหนังสั้นเหล่านั้นจำานวนหนึ่งจะ 
ส่งเข ้าร ่วมประกวดในเทศกาลหนังสั้นด้วย 
โปรแกรมหนงัสัน้มาราธอน จงึพยายามหลีกเลีย่ง
ไม่จัดตารางฉายให้ตรงกับกิจกรรมฉายของ
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  และหนงัทีไ่ด้รบัการฉายแล้ว
ในกจิกรรมฉายเหล่าน้ัน จะไม่ได้ฉายในโปรแกรม
หนังสั้นมาราธอน

นอกจากโปรแกรมหนงัสัน้มาราธอน ในช่วง 
สองเดือนนี้ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายายังคงจัด
ฉายภาพยนตร์เร่ืองยาวของไทยและต่างประเทศ
ควบคู่กันไปด้วย โดยโปรแกรมหลักของเดือน
กรกฎาคมนั้นจะเป็นโปรแกรมรำาลึก ดอกดิน 
กัญญามาลย์ และ จิตรกร สุนทรปักษิน รวมทั้ง
โปรแกรมลานดารา ไกรสร แสงอนนัต์ ในขณะที่
เดอืนสงิหาคม มโีปรแกรมทีช่ือ่ “ความเป็นแม่” 
ทีค่ดัสรรหนงัทีถ่่ายทอดบริบทต่าง ๆ  ของแม่ผ่าน
ตวัละคร เนือ่งในวนัแม่แห่งชาต ิวนัที ่๑๒ สงิหาคม



 = English Language or English Subtitle

ศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กิจกรรมดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

ร่วมชมหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ผู้อยู่
เบื้องหลังหนังไทยเรื่องสำาคัญหลายเรื่องและเป็นครู
สอนภาพยนตร์แก่นักเรียนโรงเรียนทางเลือกหรือ
ค่ายอบรมต่าง ๆ มากมาย ที่จะมาชวนผู้ชมร่วม 
แลกเปล่ียนมมุมองต่อโลกและชวีติหลงัชมภาพยนตร์

อาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. Käthe Kollwitz: Images 
of a Life (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๒๙ / กำากับโดย Ralf Kirsten / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Jutta Wachowiak, 
Fred Düren, Carmen-Maja Antoni / ความยาว ๙๓ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ชีวประวัติของ แคเธ 
โคลล์วิทซ์ ศิลปินหญิงแนวหน้า
ของเยอรมนี เล่าเร่ืองราวของแคเธ
ในช่วงวยั ๔๗ ปี หลงัสญูเสยีบตุร
ชายคนเล็กจากสงครามโลกครั้ง
ทีห่นึง่ไป ต้ังแต่นัน้มาเธอกก็ลาย
เป็นศิลปินที่ต่อสู ้รณรงค์เพื่อสันติภาพ โดยการ
ถ่ายทอดความขมขืน่ของสงครามผ่านงานศลิปะของ
เธอ การไปร่วมลงชื่อคัดค้านพรรคนาซีทำาให้เธอถูก
ขบัออกจากวงการศลิปะในเบอร์ลนิ และผลงานของ
เธอถูกตีตราว่าเป็นศิลปะที่เสื่อมทราม 

Sun 8 Jul / 13.00 / 93 min / Germany / 1986

เวลา ๑๕.๐๐ น. La caja 507 (Box 507) 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕ / กำากับโดย Enrique Urbizu / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Antonio Resines, Jose Coronado, Goya Toledo, Dafne 
Fernández / ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวอาชญากรรม เล่า
เรื่องราวของ โมเดสโต ปาร์โดส 
ผูจั้ดการธนาคารทีส่ญูเสยีลกูสาว
จากเหตุการณ์ไฟป่า เจ็ดปีต่อมา
ธนาคารของเขาถูกโจรกรรม 
เอกสารสำาคญัในตูเ้ซฟช่อง ๕๐๗ 
ได้หายไป แถมภรรยาของเขายังถูกทำาร้ายร่างกาย
จนบาดเจ็บสาหัส ปาร์โดสค้นพบเอกสารลับซึ่งเปิด
เผยความจริงที่น่าสะพรึงว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่คร่า
ชีวิตลูกสาวเขานั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ การแก้แค้นของ
เขาจึงได้เริ่มต้น

Sun 8 Jul / 15.00 / 112 min / Spain / 2002

อังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Makioka Sisters (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๖ / กำากับโดย Kon Ichikawa / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Yoshiko Sakuma, 
Sayuri Yoshinaga, Yuko Kotegawa, Juzo Itami / ความยาว 
๑๔๐ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลง 
มาจากงานเขียนของ 
จุนอิจิ โระ ทานิซาก ิ
ผลงานภาพยนตร์ของ 
ผู ้ กำ ากับ ช้ันครู  คอน 
อิชิคาวะ ที่ได้รับการชื่นชมในแง่ของการถ่ายทอด
ภาพของตัวละครและการเปลี่ยนผ่านฤดู รวมไปถึง
สะท้อนภาพการเปล่ียนผ่านของสังคมญี่ปุ่นในช่วง
ปลายสงครามโลกครัง้ที ่๒ เล่าเร่ืองราวชวีติของสีส่าว
พี่น้องตระกูลมากิโอกะที่ม่ังคั่งจากกิจการชุดกิโมโน 
แต่เพราะความเจ้ากี้เจ้าการกับการแต่งงานของ
ลูกสาว ทำาให้ ยูกิโกะ ลูกสาวคนที่สามไม่ได้แต่งงาน
เสียที ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับลูกสาวคนสุดท้อง 
ทาเอโกะ ที่อยากจะหลุดพ้นจากชีวิตในกรอบเต็มที 

พุธที่ ๑๑ กรกฎาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

อังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

ศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไอ้หม่าลูกแม่ 
(โปรแกรมผลงานไกรสร แสงอนันต์) 
๒๕๒๗ / กำากับโดย ส. อาสนจินดา / 
สร้างโดย วิชัยภาพยนตร์ / นำาแสดง
โดย ไกรสร แสงอนันต์, อาภาภรณ์ 
กรทิพย์ / ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ตลกทีดั่ดแปลงมาจาก
ละครวิทยุของคณะเกศทิพย์อัน
โด่งดงั เล่าเรือ่งราวความรกัอนัวุน่วายของ เนนิ หนุม่
ลูกเศรษฐีจอมตระหนี่แห่งเมืองสุพรรณ ทั้งกับ แพร 
สาวบ้านเดยีวกัน และ เกศ หลานสาวของมหาเศรษฐี 
ซึง่แม้ว่าเขาจะทำาผดิพลาดมากมายเพยีงใด ยุย่ แม่ผู้
แสนดีของเขาก็คอยให้อภัยอยู่เสมอ

เสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. สาวน้อย 
(โปรแกรมผลงานไกรสร แสงอนันต์)
๒๕๒๔ / กำากับโดย พันคำา / สร้างโดย 
ณัฐพงศ์ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย 
ไกรสร แสงอนันต์, จารุณี สุขสวัสดิ์, 
อำาภา ภูษิต / ความยาว ๑๒๗ นาที

ภาพยนตร์ที่ ดัดแปลงจากบท
ประพนัธ์ของ อาษา ขอจติต์เมตต์ 
เล่าเรื่องราวของ สรรค์ บุตรคนเดียวของพระชาญ- 
ชลาศัย ซึง่ถกูทำาร้ายจนความจำาเสือ่ม ทำาให้สรรค์ได้
จับพลัดจับผลูไปอาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง ท่ีนี่เขา
ได้พบรกักบัสาวน้อยชือ่ นดิ และตดัสนิใจแต่งงานกนั 
แต่ความสุขของทั้งคู่ก็ต้องมาสะดุดลงเมื่อพระชาญ- 
ชลาศัยออกตามหาตัวลูกชายจนพบ

เวลา ๑๕.๐๐ น.

อาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม 

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย Taxi Driver (๒๕๑๙) เวลา 
๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร ์
สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาท 
ทุกที่นั่ง (งดฉายภาพยนตร์ที่ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

พุธที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สุดปรารถนา 
(โปรแกรมผลงานไกรสร แสงอนันต์)
๒๕๒๔ / กำากับโดย เริงศิริ ลิมอักษร / 
สร้างโดย พี.แอล. โปรดกัชัน่ / นำาแสดง
โดย ไกรสร แสงอนันต ์ ,  จารุณี 
สุขสวัสดิ์, สมบัติ เมทะนี / ความยาว 
๑๑๒ นาที

เรื่องราวความรักซับซ้อนของ 
วณีา หญงิสาวทีอ่าศยัอยูกั่บย่า และทำางานเป็นโฆษก
ที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ทั้งยังแสดงละครร่วมกับ
พระเอกชือ่ ชำาน ิจนเป็นละครยอดฮติ ท่ีงานการกศุล
วีณาได้พบกับ อนุวัตร ลูกชายเศรษฐี ซึ่งญาติผู้ใหญ่
ของทัง้สองฝ่ายรูจ้กักันดี จงึบังคับให้ทัง้คูแ่ต่งงานกัน 
แต่อนุวัตรเองก็ยังคงชอบพออยู่กับหญิงสาวอีกคน
ชือ่ กาบแก้ว จนกระทัง่เขาเหน็ว่าวณีากบัชำานมิคีวาม
ใกล้ชิดกัน ความหึงหวงในผู้หญิงของตนจึงเกิดขึ้น

เสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม
โปรแกรมภาพยนตร์อาเซียนคลาสสิก 
จากเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่ง

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔

เวลา ๑๓.๐๐ น. Kakabakaba Ka Ba? 
๒๕๒๓ / กำากับโดย Mike De Leon / บูรณะโดย สถานี
โทรทัศน์ ABS-CBN / นำาแสดงโดย Christopher De Leon, 
Charo Santos-Concio, Jay Ilagan, Sandy Andolong / 
ความยาว ๑๐๔ นาท ี(ภาษาฟิลปิปินส์ คำาบรรยายภาษาองักฤษ
และไทย)

ภาพยนตร์เพลงตลกเสยีดส ีผลงานของผูก้ำากบัชัน้ครู 
ชาวฟิลิปปินส์ ไมค์ เดอ เลออง เล่าเร่ืองราวของ  
จอห์นนี ที่เพิ่งเดินทางไปญี่ปุ่น และนำาเทปคาสเซต
ที่มีฝิ่นสอดไส้กลับมาโดยไม่รู้ตัว แก๊งยากูซ่าจึงออก
ตามล่าเขากับเพือ่น ๆ  เพือ่ทวงมนักลบัคนืมา แต่เมือ่
กลุ่มของจอห์นนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์ที่เมือง 
บาเกียว พวกเขากลับค้นพบว่าบาทหลวงและแม่ชี
ปลอมตวัมาและสมคบคดิกับแก๊งญ่ีปุน่ ซำา้ร้ายมาเฟีย
จีนที่ไม่กินเส้นกับแก๊งญี่ปุ่นก็เข้ามาผสมโรง

Sat 21 Jul / 13.00 / 104 min / Phillippines / 1980



พฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม 
 เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

ศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

เสาร์ที่ ๔ สิงหาคม  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

อังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง 
(โปรแกรมผลงานไกรสร แสงอนันต์)
๒๕๒๔ / กำากับโดย ส. อาสนจินดา / สร้างโดย ภาพยนตร์ 
สหนาวีไทย / นำาแสดงโดย ไกรสร แสงอนันต์, อาภาพร 
กรทิพย์ / ความยาว ๑๒๔ นาที 

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากบทประพันธ์เรื่องดังของ 
ก. สุรางคนางค์ เล่าเรื่องราวของหม่อมราชวงศ ์
แสงระว ีสาวงามทีช่ายใด ๆ  ต่างกห็มายปอง แต่ลกึ ๆ  
แล้วฐานะทางบ้านของเธอไม่สู้จะดีนัก แสงระวีจึง
หวงัจะได้คู่ครองเป็นคนรำา่รวยเพือ่เสรมิส่งฐานะทาง
สังคม กระทั่งเม่ือ โดม ภาสกรณ์ ผู้ที่เธอเคยดูถูก
ว่ายากจนและไม่ได้หลงใหลในความงามของเธอเช่น
คนอื่นได้ก้าวเข้ามา ดอกฟ้าอย่างแสงระวี คิดอยาก
กำาราบโดมผู้จองหองนี้ให้จงได้

เวลา ๑๕.๐๐ น. Mee Pok Man 
๒๕๓๘ / กำากับโดย Eric Khoo / บูรณะโดย Asian Film 
Archive / นำาแสดงโดย Joe Ng, Michelle Goh, Lim Kay 
Tong, David Brazil / ความยาว ๙๘ นาที (ภาษาจีน, อังกฤษ  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

ผลงานภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องแรกของ อีริก ค ู
ผู้กำากับแนวหน้าจากสิงคโปร์ เล่าเรื่องราวความรัก
ของคนชายขอบระหว่าง จอห์นนี หนุ่มขายบะหมี่ 
ขี้อายและเก็บกด กับ บันนี สาวโสเภณีผู้มีความฝัน 
บนันชีอบแวะมากนิบะหมีท่ีร้่านของจอห์นนโีดยไม่รู้
ตัวว่าเขาแอบหลงรักเธออยู่ อุบัติเหตุรถยนต์นำาพา
ให้ทั้งคู ่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกัน ก่อนจะลงเอยด้วย 
รูปแบบความรักสุดสยอง 

Sat 21 Jul / 15.00 / 94 min / Singapore / 1995

อาทิตย์ที่  ๒๒ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. La Grande Illusion 
(The Grand Illusion) (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๘๐ / กำากับโดย Jean Renoir / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Jean Gabin, Pierre Fresnay, Erich von Stroheim / 
ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน, อังกฤษ 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

ผลงานมาสเตอร์พีซของผู้กำากับ ฌอง เรอนัวร์ ซึ่ง 
ได้รับการยกย่องในฐานะภาพยนตร์เสียดสีสงคราม 
ที่ถ่ายทอดแนวคิดมนุษยนิยมได้อย่างแยบคาย เล่า
เร่ืองราวของนายทหารฝรั่งเศสที่ถูกคุมขังอยู่ในค่าย
กักกันเชลยศึกของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 
๑ พวกเขาพยายามวางแผนหลบหนจีากป้อมปราการ
ที่แน่นหนาจนไม่น่าจะมีทางแหกคุกออกมาได้ 

Sun 22 Jul / 13.00 / 117 min / France / 1937

เวลา ๑๕.๐๐ น. ดูหนังกับโดม 
ชมภาพยนตร์จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ ์
ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ พร้อมสนทนาเพื่อนำาไป
สู่อุดมคติของหอภาพยนตร์ที่ว่า “ภาพยนตร์ยังให้
เกิดปัญญา”  

อังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มือปืนพ่อลูกอ่อน 
(โปรแกรมรำาลึกดอกดิน กัญญามาลย์)
๒๕๑๘ / กำากบัโดย ดอกดนิ กัญญามาลย์ / สร้างโดย กัญญามาลย์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร / 
ความยาว ๑๓๙ นาที 

เรื่องราวของ จ่าเข็ม ผู้บังเอิญได้
ไปพบลูกน้อยที่พลัดพรากจาก
พ่อคือ นายพลวังปอ ระหว่างที่
นายพลถูกกองทัพกะเหรี่ยง
โจมตี เขาจึงจำาต้องรับเด็กน้อย
มาเป็นลูก วันหนึ่ง จ่าเข็มได้
แต่งงานกบัลูกสาวนายพลวฑิรูย์ อดตีเจ้านายของตน 
แต่งานแต่งงานกลับไม่สำาเร็จ เพราะหญิงสาวชื่อ 
ดวงเดือน กลับมาอ้างว่าตนเป็นเมียหลวง ความ
วุ่นวายจึงเกิดขึ้นจากความเจ้าชู้ของพ่อลูกอ่อนผู้นี้

พุธที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ (โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๒๒ / กำากับโดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา / สร้างโดย เพื่อน 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วาสนา 
สิทธิเวช, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต / ความยาว ๑๐๒ นาที

ทอง อาศยัอยูก่บัแม่และน้องสาว 
รวมทั้งสายบัว สาวสวยประจำา
หมู ่บ ้านซึ่งเป็นเมียรัก ความ 
แห้งแล้งของท้องถ่ิน ทำาให้เขา
กลายเป็นคนโมโหร้าย เพราะ
ต้องหาเล้ียงครอบครัวแต่เพียง 
ลำาพัง วันหนึ่งทองออกไปทำานาท่ามกลางแดดจัด 
และหิวจนตาลาย เมื่อเห็นแม่มาส่งข้าวช้า เขาจึง 
ขาดสติและทำาในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด

พฤหัสบดีที่ ๒๖ - จันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม 
โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

เสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

อาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

จันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

พุธที่ ๒๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

O Último Condenado à Morte 
(The Last Hanging) (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากบัโดย Francisco Manso / สนบัสนนุโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย / 
Ivo Canelas, Maria João Bastos, Nicolau Breyner / 
ความยาว ๙๓ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ช่วง
สงครามกลางเมืองของประเทศ
โปรตเุกสในครสิตศตวรรษที ่๑๙ 
เล่าเรือ่งราวของนกัโทษประหาร
คนสุดท้ายในโปรตุเกส มาร์โตส 
โลโบ สามเณรหนุ่มตกหลุมรัก 
กับ อะเดเลด ม่ายสาวคนงามที่
เคยเป็นภรรยาของลุง ความรักท่ีผิดทำานองคลอง
ธรรมนำาไปสูโ่ศกนาฏกรรมอนัเศร้าสลด พร้อมกบัทิง้
ปริศนาไว้ว่าจริง ๆ แล้วเขาถูกลงโทษทั้งที่เป็นผู้
บริสุทธิ์หรือไม่

Wed 25 Jul / 17.30 / 93 min / Portuguese / 2009

โปรแกรมฉายเดือนสงิหาคม

อาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Legend of Timm 
Thaler   (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๙ / กำากับโดย Andreas Dresen / สนบัสนนุโดย สถาบนั
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Arved Friese, Axel 
Prahl, Andreas Schmidt, Justus von Dohnányi / 
ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษาองักฤษ
และไทย)

ภาพยนตร ์แฟนตาซีสำ าหรับ
ครอบครัวที่มีกรุงเบอร์ลินในปี 
ค.ศ. ๑๙๒๐ เป็นฉากหลัง เล่า
เรือ่งราวของเด็กชาย ทมิ ทาเลอร์ 
ผู้ครอบครองเสียงหัวเราะทรง
เสน่ห์ ทำาให้เศรษฐนีามว่าบาโรน 
เลฟูเอต ต้องการซื้อมันมาให้ได้ โดยยื่นข้อเสนอกับ
ทิมว่าเขาต้องการเสียงหัวเราะน้ันแลกกับการที ่
เด็กชายจะชนะทุกการเดิมพันไปตลอดชีวิต ทิม 
ตอบตกลงโดยหวังว่าจะใช้ความสามารถใหม่นี้เพ่ือ
ปลดหนี้ให้แก่ครอบครัว แต่ไม่นานทิมก็พบว่าความ
สุขของชีวิตเขานั้นได้หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ
ด้วย 

Sun 5 Aug / 13.00 / 102 min / Germany / 2016



เวลา ๑๕.๐๐ น. Juana la Loca (Mad Love)  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / กำากับโดย Vicente Aranda / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอคัรราชทตูสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Pilar 
López de Ayala, Daniele Liotti, Rosana Pastor / 
ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่อง
เด่นของวงการภาพยนตร์สเปน 
ได ้รับรางวัลนักแสดงนำาหญิง 
ยอดเยีย่มจากเวท ีGoya Awards 
และเป็นตัวแทนภาพยนตร์สเปน
ที่ส่งเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขา
ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ เล่าเรือ่งราวของสมเดจ็
พระราชินีนาถฆัวนาแห่งกัสติยา ที่ทรงต้องอภิเษก
สมรสกับเจ้าชายฟิลิปแห่งออสเตรียเพื่อความมั่นคง
ทางการเมืองของสเปน ความเจ้าชู้ของเจ้าชายฟิลิป 
การหลอกลวง และการช่วงชิงราชบัลลังก์ ทำาให้
พระนางทรงเสียพระทัยอย่างหนักและทรงเสียสติ 
จนเป็นที่มาของฉายา ฆัวนาผู้บ้าคลั่ง 

Sun 5 Aug / 15.00 / 115 min / Spain / 2001

อังคารที่ ๗ สิงหาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พุธที่ ๑๕ สิงหาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

ศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พุธที่ ๘ สิงหาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

จันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

เสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

เสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

A Brief Message from the Heart
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๔ / กำากับโดย Shinichiro Sawai / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญ่ีปุ่น ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Ryo Amamiya, 
Keiko Awaji, Tetsuya Bessho, Nae Yuki / ความยาว ๑๑๒ 
นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย) 

ฮโิรชพิบข้อความสัน้ ๆ  ที่
พ่ีสาวเขียนถึงมารดาซึ่ง
ทิ้งพวกเขาไปตั้งแต่ยัง
เล็ก เขาแอบส่งข้อความ
นั้นไปประกวดกับทาง
จังหวัดและเผอิญได้รับรางวัล ฮิโรชิตัดสินใจตามหา
มารดาหลงัจากการตายของบดิา แต่มิกผิูพ้ีไ่ม่เคยยก
โทษให้มารดาเลย อย่างไรก็ตาม แม่ลูกก็ต้องหันมา
เผชิญหน้ากันอีก เมื่อฮิโรชิถูกรถชนในขณะที่กำาลัง
ช่วยเหลือลูกแมว

อาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Under the Shadow 
(โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๕๙ / กำากบัโดย Babak Anvari / 
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์ เฮ้าส์ 
อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Narges 
Rashidi, Avin Manshadi, Bobby 
Naderi / ความยาว ๘๔ นาที (ภาษา 
เปอร์เซีย คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์แนวสยองขวญัทีไ่ด้
รบัคัดเลอืกให้เป็นตวัแทนจาก
ประเทศอังกฤษในการเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขา
ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม เล่าเรื่องภาวะ
สงครามจากความขัดแย้งของประเทศอิรัก-อิหร่าน 
ที่มีเมืองเตหะรานในปี ๑๙๘๘ เป็นฉากหลัง ทำาให้
สองแม่ลูกต้องหลบซ่อนอยู่ในบ้าน ความหวาดผวา
ยิง่ทวคูีณเมือ่พวกเธอค้นพบว่ามวีญิญาณร้ายทีเ่รยีก
ว่าญินมาคอยตามหลอกหลอน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. 20th Century Women 
(โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๕๙ / กำากับโดย Mike Mills / สนับสนุนโดย โซนี ่
พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) / นำาแสดงโดย 
Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig / ความยาว 
๑๑๙ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์อันแสนอบอุ่นและ
อ่อนโยน ที่ดัดแปลงมาจาก
ชีวิตจริงของผู้กำากับไมค์ มิลส์ 
เล่าเรือ่งราวของแม่เลีย้งเดีย่ว
ช่วงปลายทศวรรษ ๑๙๗๐ ที่
ต้องดูแลลูกชายวัยรุ ่นลำาพัง  
ในช่วงหัวเลีย้วหวัต่อของความ 
เปลีย่นแปลงของสภาพสังคมอเมรกัิน ซึง่ลูกชายของ
เธอจะต้องเลือกทางเดินชีวิต สัมผัสกับรักครั้งแรก 
และรับมือกับความเจ็บปวด 

Sun 12 Aug / 15.00 / 119 min / USA / 2016

อังคารที่ ๑๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพื่อน..ที่ระลึก (โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๖๐ / กำากับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ / สร้างโดย บริษัท 
จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำากัด / นำาแสดงโดย นำ้าทิพย์ จงรัชต- 
วิบูลย์, อภิชญา ทองคำา / ความยาว ๑๑๔ นาที

อิ๊ บและบุ ๋ ม  เป ็น เ ด็กสาวที่
ครอบครัวต้องพังไปพร้อม ๆ 
กัน จากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำากุ้ง 
ทั้งคู ่จึงตัดสินใจจะฆ่าตัวตาย
พร้อมกัน บนตึกที่เคยสัญญาว่า
จะอยู่ด้วยกันตลอดไป แต่คนที่
ตายกลบัเป็นแค่อิบ๊เพยีงคนเดียว 
เวลาผ่านไป ๒๐ ปี บุ๋ม ได้กลายเป็นนักธุรกิจด้าน
อสงัหารมิทรพัย์ กระทัง่วนัหนึง่ ได้เกดิเรือ่งประหลาด 
ขึ้นกับ เบล ลูกสาวผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ เมื่อ
เบลมักจะตื่นข้ึนมาด้วยอาการละเมอที่ทำาให้บุ ๋ม
ระลึกถึง อิ๊บ เพื่อนเก่าที่เธอทิ้งให้รออยู่ที่ตึกอย่าง 
โดดเดี่ยวมาเป็นเวลานาน 

ศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

ร่วมย้อนรอยรายการฉายภาพยนตร์ครัง้ประวติัศาสตร์
ของโรงภาพยนตร์กรุงเกษม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ กับ
กติติศกัดิ ์สวุรรณโภคนิ ซึง่เป็นหน่ึงในผูช้มเมือ่ ๖๐ ปี 
ที่แล้ว

ไทยแลนด์ Thailand
๒๕๐๑ / กำากบัโดย รัตน์ เปสตนัย ี/ 
สร้างโดย กรมศิลปากร / ความยาว 
๓๐ นาที (ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร ์สารคดีที่กรม
ศลิปากรจดัทำาขึน้เพือ่ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศ 
ไทย โดยบรรยายถึงศิลปวัฒนธรรมประจำาชาติ 
พระพุทธศาสนา สภาพบ้านเมือง กีฬาพ้ืนบ้าน 
รวมไปถึงประเพณีสำาคัญต่าง ๆ 

นิว้เพชร The Diamond Finger
๒๕๐๑ / กำากบัโดย รตัน์ เปสตนัย ี/ สร้างโดย กรมศิลปากร / 
ความยาว ๒๗ นาที (ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร ์ถ ่ายทอดการ
แสดงนาฏศิลป์โขนสร้าง
โดยกรมศิลปากร เพ่ือให้
ชาวต่างชาติได้เห็นความ
งดงามของนาฏศิลป์ชั้นสูง
ของไทย ผ่านเนื้อหาวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ ์
ตอน นารายณ์ปราบนนทก บรรยายเรื่องเป็นภาษา
อังกฤษโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

พยานสวาท Witness for the Prosecution 
๒๕๐๐ / กำากับโดย Billy Wilder / นำาแสดงโดย Tyrone 
Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton / ความยาว 
๑๑๖ นาที (ภาษาอังกฤษ คำา
บรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจาก
บทละครของอกาธา คริสตี 
ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น
หนึ่งในภาพยนตร์ว่าด้วย
การต่อสู้ในชั้นศาลแนว (Courtroom Drama) 
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล เล่าเรื่องราวของเซอร ์
วิลฟรีด โรเบิร์ตส์ ทนายฝีมือดีที่รับว่าความให้กับ 
ลีโอนาร์ด โวล นายแพทย์ผู้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
ฆาตกรรมคุณนายเอมิลี เฟรนช์ แม่หม้ายเศรษฐินีที่
ได้ทำาพินัยกรรมยกมรดกทั้งหมดให้แก่เขา แม้ว่า 
หลักฐานทัง้หลายจะซดัทอดว่าลีโอนาร์ดเป็นฆาตกร 
แต่เซอร์วิลฟรีดเชื่อว่าลูกความของเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ 



๒๙

อังคารที่ ๒๑ สิงหาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

ศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พุธที่ ๒๒ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

อาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

อาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย Grease (๒๕๒๑) เวลา 
๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร ์
สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาท 
ทุกที่นั่ง (งดฉายภาพยนตร์ที่ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

พฤหัสบดทีี ่๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ค่าน�้านม (โปรแกรมความเป็นแม่) 
๒๕๒๔ / กำากับโดย เชาว์ มีคุณสุต / สร้างโดย ชัยแอนด์ชา 
โปรดัคช่ัน / นำาแสดงโดย พิศมัย วิไลศักด์ิ, สรพงศ์ ชาตรี, 
พอเจตน์ แก่นเพชร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ / ความยาว ๑๑๕ 
นาที

ขุนทอง กับ สาริกา เป็นลูกชาย
สดุรกัของแม่บวัผนั ชาวนายากจน
ผู้เล้ียงลูกด้วยตัวเอง แต่เล็กจน 
เตบิใหญ่พีน้่องคูน่ีท้ะเลาะกนัเป็น
ปรกติ กระทั่งสาลิกาไปชอบพอ
กบั มาลยั สาวงามประจำาหมูบ้่าน
และเกิดมีเรื่องกับ ก้าน นักเลงประจำาถ่ินในงานวัด 
ฝ่ายก้านยกพวกตามมาล้างแค้นถึงบ้านในภายหลัง 
แต่กลับไม่พบสารกิา เคราะห์กรรมจงึตกกบัแม่บวัผนั
ทีถ่กูยงิขาสาหสั ทำาให้ขนุทองแค้นสาริกาทีไ่ม่อยูด่แูล
แม่และตัดสินใจตามล่าพวกของก้านด้วยตนเอง 

อังคารที่ ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ล่า (โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๒๐ / กำากบัโดย ไพรัช กสวิฒัน์ / สร้างโดย บริษทั สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, 
อรัญญา นามวงศ์, ลลนา สุลาวัลย์ / ความยาว ๑๓๔ นาที

หลังจับได้ว่าสามีนอกใจ มธุรส 
จึงขอหย่าโดยยกสมบัติทั้งหมด
ให้แลกกบัสทิธดิแูลลกู สองแม่ลกู
จึงออกมาเช่าบ้านในสลัมอยู ่ 
กระทั่งวันหนึ่งแก๊งกวนเมืองใน
สลัมหนีการจับกุมของตำารวจ
แล้วโยนยาเสพติดเข้าบ้านเธอ  
ฝ่ายมธุรสจึงตัดสินใจแจ้งความ ทำาให้พวกแก๊งแค้น
เคืองถึงขั้นฉุดทั้งแม่ลูกไปรุมข่มขืน จนลูกเธอกลาย
เป็นบ้า และเมือ่กฎหมายเอาผดิไม่ได้ เธอจงึตดัสินใจ
ออกล่าพวกมันด้วยตัวเธอเอง

พฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Timeline จดหมาย-ความทรงจ�า 
(โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๕๗ / กำากับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย จิรายุ 
ตั้งศรีสุข, จรินทร์พร จุนเกียรติ, ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ / 
ความยาว ๑๓๕ นาที

เรื่องราวของ แทน ลูกชายคนเดียวที่เป็นเสมือน
ตัวแทนความรักของพ่อและแม่ ผู้กำาลังเริ่มต้นมีชีวิต
ใหม่ ด้วยการจากบ้านที่เชียงใหม่ไปเข้าเรียนใน 
รัว้มหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ ทีน่ัน่ทำาให้เขาได้พบกับ 
จูน เพื่อนใหม่ผู้รักการขี่จักรยานเช่นเดียวกัน ความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกับจูน กลายเป็นการเติมเต็มความ
รู้สึกบางอย่างให้กับแทน โดยไม่รู้ตัว

ศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

À peine j’ouvre les yeux  
(As I Open My Eyes) (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Leyla Bouzid / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Baya Medhaffer, Ghalia Benali, Montassar Ayari / 
ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาฝร่ังเศส, อาหรับ คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ในฤดูร้อนของเมืองตูนิส ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ เพียง 
ไม่ก่ีเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์อาหรับสปริง ฟาราห์ 
สาวน้อยวัย ๑๘ ปีที่เพ่ิงจะเรียนจบและครอบครัว
คาดหวงัให้เธอเรยีนแพทย์ แต่เธอไม่เหน็ด้วย และไป
เป็นนักร้องอยู่ในวงดนตรีเพื่อที่จะวิพากษ์การเมือง 
รวมท้ังใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างสุดเหวี่ยง ทำาให้เกิดความ
ไม่ลงรอยกับ ฮาเยต์ แม่ของเธอ ที่มองเห็นเค้าลาง
ความวุ่นวายในตูนิเซีย และหวั่นเกรงว่าลูกสาวจะ 
ได้รับอันตราย   

Fri 31 Aug / 17.30 / 102 min / France / 2015

พุธที่ ๒๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Lá Fora  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / กำากับโดย Fernando Lopes / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Ana Zanatti, Maria João Abreu, Joaquim Leitão / 
ความยาว ๑๐๗ นาท ี(ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ลอรา ทำางานเป็นผู้ประกาศข่าว ส่วน โชเซ ทำางาน
เป็นนายหน้าค้าหุ้น แม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ใต้
ชายคาเดียวกันแต่ก็ไม่เคยได้พบปะพูดคุย โดยโชเซ
ได้แต่เฝ้ามองลอราอยู่ห่าง ๆ กระทั่งบุพเพสันนิวาส
นำาพาให้ทั้งสองได้มารู้จักกัน เมื่อเขาได้รับเชิญให้ไป
ออกรายการข่าวของเธอ แล้วเรื่องราวความรักของ
ชายหนุ่มและหญิงสาวที่มีใจตรงกันก็ได้เริ่มต้นขึ้น
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