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พันธกิจ: 
๑.  แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ
 สิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
 และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓.  บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม
 เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน: จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

 ภาพยนตร์ไม่ใช่เป็นเพียงมหรสพเพื่อความบันเทิง หากแต่ยัง 
มฐีานะเป็นจดหมายเหตทุางประวตัศิาสตร์ทีด่ทีีส่ดุอย่างหนึง่ การอนรุกัษ์
ภาพยนตร์จึงเปรียบเสมือนการเก็บรักษาความทรงจำาของชาติไม่ให้
สญูหาย ในขณะทีก่ารบรูณะนัน้เป็นดัง่เครือ่งชบุชวีติอดตีอนัผ่านเลยและ
เคยแจ่มชัดเหล่านี้ให้หวนคืนมาใหม่ เพื่อให้ผู้คนในปัจจุบันได้วิจักษ์และ
รับรู้

 จดหมายข่าวฉบบันีม้าในวาระที ่แผลเก่า ภาพยนตร์เรือ่งสำาคญั
ของชาตท่ีิหอภาพยนตร์บรูณะขึน้ใหม่ กำาลงัจะออกฉายเป็นรอบปฐมทศัน์
ในวนัคล้ายวันเกิดของ เชดิ ทรงศร ีผูท้ีส่ร้างสรรค์ผลงานเรือ่งนีข้ึน้มาด้วย
ความตั้งใจและจริงใจเมื่อกว่า ๔๐ ปีที่แล้ว เน้ือหาส่วนใหญ่ภายในเล่ม 
จึงอุทิศแด่ความดีงามและปรากฏการณ์ของมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
เรื่องนี้โดยเฉพาะ รวมไปถึงเร่ืองราวของ เชิด ทรงศรี ผู้ยิ่งใหญ่ ผ่าน 
สิ่งละอันพันละน้อยที่เขามอบให้แก่หอภาพยนตร์เพ่ือประโยชน์ของคน 
ในชาติ 

 ในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่างที่จดหมายข่าวฉบับนี้กำาลังจะ 
เสรจ็สมบรูณ์ แท้ ประกาศวฒุสิาร นกัสร้างภาพยนตร์ไทยทีม่อีายยุนืนาน
ที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย ๑๐๐ ปี เม่ือวันที ่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ การจากไปครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งสำาคัญของ
ชาติและของหอภาพยนตร์ ดังจะได้อ่านจากคำาไว้อาลัยที่หอภาพยนตร์
อุทิศแด่แท้ ประกาศวุฒิสารในหน้ากระดาษถัดไปนี้



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

จาก หอภาพยนตร์ ถึง

แท้ ประกาศวุฒิสาร
คุณแท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ เสียชีวิตเมื่อบ่ายสี่โมงกว่าของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
นับเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ไทยที่มีอายุยืนนานที่สุดในประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทย ปีนี้เป็นปีมงคลที่ท่านมีอายุครบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที ่
๒๖ เมษายนที่ผ่านมา จึงนับเป็นการสูญเสียอย่างแสนอาลัยยิ่ง 
ของครอบครัว ลูกหลาน และญาติมิตร ผู้ซ่ึงรู้จักใกล้ชิดและผูกพัน 
กับท่าน

สำาหรับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คุณแท้ ประกาศวุฒิสาร 
เป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ที่เป็นประวัติการณ์หรือ
ตำานานท่านหนึ่งของชาติ คุณแท้ได ้มองเห็นคุณค่าของการมี 
หอภาพยนตร์ตั้งแต่เมื่อแรกจัดตั้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาและวัยที่ท่าน 
วางมือจากอาชีพในวงการภาพยนตร์แล้ว ท่านได้เดินเข้ามาหา 
หอภาพยนตร์เอง และเมื่อได้เห็นและไว้วางใจในบทบาทหน้าที่ของ 
หอภาพยนตร์แล้ว ท่านได้ให้ความสนับสนุนด้วยการค่อย ๆ บริจาค 
ผลงานภาพยนตร์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ของท่าน 
ทีละสิ่งอย่าง จนที่สุดก็ให้ทั้งหมดที่ท่านเก็บรักษาไว้อย่างถนอมรัก 
และหวงแหนแก่หอภาพยนตร์เพือ่ให้หอภาพยนตร์เกบ็รกัษาเป็นสมบตัิ
ของชาติและประโยชน์สาธารณะ นอกจากทรัพย์สินท่ีเป็นผลงานด้าน 
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์เอง
แล้ว ท่านยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านภาพยนตร ์
ที่ท่านทำางานและสั่งสมมาทั้งชีวิตแก่หอภาพยนตร์ด้วย และเหนือ 
อ่ืนใด ด้วยความที่ท่านได้ไปมาหาสู่หอภาพยนตร์เป็นประจำา จึงเกิด
ความผูกพันแน่นสนิท โดยเฉพาะสนิทในแบบญาติผู้ใหญ่กับลูกหลาน 
สำาหรับชาวหอภาพยนตร์ท่านจงึเป็นคุณลงุแท้ ผูใ้ห้เราไม่แต่เพยีงผลงาน
ของท่าน แต่ได้ให้ความรักและเมตตากรุณาแก่พวกเรา ดุจญาติผู้ใหญ่ 
ที่คอยเอาใจใส่ดูแลสารทุกข์สุกดิบของเราจริง ๆ

คุณแท้ได้เขียนหนังสือเล่าประวัติชีวิตของท่านเมื่อแรกเกิด วันที่ 
๒๖ เมษายน ๒๔๖๑ ว่า

“เมือ่ผมจะเกดิผมทำาให้แม่คลอดผมยาก เพราะศรีษะค่อนข้างโต 
ต้องไปตามหมอจากอำาเภอเมืองราชบุรี (หมอเกียนภู่) มาทำาคลอดให้ 

ที่บ้านโพธาราม หมอเกียนภู่ตรวจแล้ว ถามพ่อผมว่า “จะเอาแม่หรือเอาลูกไว้” 
แน่นอนครับไม่มีใครตอบว่า “เอาลูกไว้” แต่โชคดีครับ รอดมาได้ทั้งแม่และลูก 
ผมจึงเป็นหลานหัวแก้วหัวแหวนของคุณปู่.....ท่านตั้งชื่อผมว่า บุญแท้ ท่ีรอด 
มาได้”

ท่านมิได้เพียงบุญแท้ที่รอดมาได้ แต่บุญแท้ที่ได้ดำาเนินชีวิตเป็นบุคคลซึ่ง
นอกจากทำาคณุประโยชน์ต่อตนเองและครอบครวัวงศ์ตระกลูอย่างสมบรูณ์แล้ว 
ยังได้ประกอบสัมมาชีพเป็นผู้สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ซึ่งผลงานของท่านที ่
ท่านได้มอบไว้ให้เป็นมรดกนัน้นบัวนัจะยงัประโยชน์ต่อวงการ ต่อสงัคม และต่อ
ชาติบ้านเมืองสืบไป และเมื่อขณะท่านจากโลกนี้ไปเมื่อเย็นวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ด้วยอายุวัฒนะถึง ๑๐๐ ปีบริบูรณ์นั้น ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ดเีลศิจากลกู ๆ  และครอบครวั และท่านกจ็ากไปอย่างบญุแท้ด้วยการนอนหลบั
ไปอย่างสงบสบายชั่วนิรันดร

หอภาพยนตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวประกาศวุฒิสาร และ 
ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแท้ ประกาศวุฒิสาร มา ณ ที่นี้ 

๑



๒

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม

๒๙ มิถนุายน  
หอภาพยนตร ์  และ สถาบันวิจัยภาษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำาข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกนั เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวชิาการ ทัง้นี้ 
เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ และจัดกิจกรรม 
ด้านวฒันธรรมและพหุวฒันธรรมในอาเซียนร่วมกัน 
โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ 
และ โดม สุขวงศ์ เป็นตัวแทนหน่วยงานในการ 
ลงนามคร้ังนี้ ณ ห้องประชุมผู ้บริหาร ช้ัน ๒ 
สถาบนัวิจัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยั
มหิดล

๑๙ มถินุายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง เรอืนมยรุา ให้
แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองไร่ขิง 

๒๗ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง บุญชูผู้น่ารัก 
ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส 

๒๘ มถินุายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ธารรกัไทรโยค 
และ พุ่มพวงบนแผ่นฟิล์ม ให้แก่กลุ ่มวัยหวาน 
วันวาน

๑๙ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง คนทรงเจ้า 
ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส  

๒๐ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เรือนแพ ให้
แก่เทศบาลนครนครปฐม 

๒๓ กรกฎาคม (เช้า) จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ความจ�า 
สั้น แต่รักฉันยาว ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนคร
อ้อมน้อย 

๒๓ กรกฎาคม (บ่าย) จัดกิจกรรม “๓๒ ปี ด้วยรัก
และผูกพัน” ให้แก่คลับเบิร์ด

๙ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สมศรี 422R 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย

โครงการภาพยนตร์เพ่ือผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๒๙ มิถุนายน บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด 

๒ กรกฎาคม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล 

๑๑ กรกฎาคม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรา- 
ชินูทิศ 

๑๘ กรกฎาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

๑๙ กรกฎาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๖ สิงหาคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๕-๘ กรกฏาคม 
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์

อาเซียน โดยหอภาพยนตร์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดฉาย
ภาพยนตร์บูรณะคลาสสิกของอาเซียน ๓ เรื่อง คือ สวรรค์
มืด ภาพยนตร์ไทยผลงานการกำากับของรัตน์ เปสตันยี, 
Kakabakaba Ka Ba? ภาพยนตร์เพลงจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ ผลงานการกำากับของ Mike de Leon และ Mee 
Pok Man ภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องแรกของ Eric Khoo 
ที่สร้างหมุดหมายสำาคัญให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์
สิงคโปร์ร่วมสมยัในเวทโีลก ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวลิด์ 
ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

๑๔ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์ ได ้รับเกียรติจาก ไกรสร 

ลีละเมฆินทร์ หรือเป็นที่รู ้จักกันในนาม ไกรสร 
แสงอนันต์ เดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้า เป็น
ดาวดวงที่ ๑๘๐ ณ ลานดารา พร้อมบอกเล่าถึง
ประสบการณ์ด้านการแสดงภาพยนตร์ให้กับผู้ที่
สนใจ เปิดกิจกรรมด้วยการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 
สาวน้อย (๒๕๒๔) ที่ได้รับการสแกนใหม่จาก 
ฟิล์มภาพยนตร์ที่อนุรักษ์โดยหอภาพยนตร์ ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา



๑๔–๒๙ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์ ได้คัดสรรภาพยนตร์และ

กิจกรรมที่เคยจัดขึ้นที่หอภาพยนตร์ ไปทดลอง 
จัดภาพยนตร์สถานที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แผนงานและนโยบายของหอภาพยนตร์ที่จะจัดตั้ง
ภาพยนตร์สถานขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทำาหน้าที่เป็น
สาขาของหอภาพยนตร์ และนำาการบริการของ 
หอภาพยนตร์ไปสู ่ประชาชน โดยใช้รถโรงหนัง 
เฉลิมทัศน์เดินทางไปจอดประจำาที่ ณ ลานหน้าศาล
พระภูมิ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 
(สามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ที่หน้า ๔)

๑๕ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉาย Taxi Driver สุดยอด 

ผลงานระดับมาสเตอร์พีซของผู้กำากับและนักแสดง
คู่บุญ มาร์ติน สกอร์เซซี และ โรเบิร์ต เดอ นีโร 
ในกิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 

๒๔ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร ์  ร ่วมกับ ศูนย ์ฝ ึกสมอง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ 
บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด จัด
กิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๐ ด้วยการ
จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Manchester by the Sea 
พร ้อมมีการพูดคุย เก็บประเด็นหลั งจากจบ
ภาพยนตร์กับ คุณหญิงจำานงศรี หาญเจนลักษณ์ 
และ ผศ.นพ.สุขเจริญ ต้ังวงษ์ไชย ดำาเนินรายการ
โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี ณ อาคาร อปร. ณ ห้อง
เฉลิม พรมมาส ชั้น M โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

๑๗ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม “ดูหนังคลาสสิก 

กับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน” ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 
วันเสียชีวิตของ รัตน์ เปสตันยี เพื่อร่วมรำาลึกถึง 
นักสร้างภาพยนตร์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ โดยการย้อนรอย 
รายการฉายหนังครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงเกษม จัด 
ฉายภาพยนตร์เรือ่ง ไทยแลนด์ นิว้เพชร และ พยาน
สวาท พร้อมสนทนากับ กิตติศักด์ิ สุวรรณโภคิน 
นักวิจารณ์ช้ันครู ผู้เคยเป็นหนึ่งในผู้ชมเมื่อ ๖๐ ป ี
ที่แล้ว ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๙ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉาย Grease ภาพยนตร์

เพลงสุดคลาสสิกที่จะทำาให้คุณได้สัมผัสกับมนตร์ 
เสน่ห์แบบย้อนยุค และเพลิดเพลินไปกับลีลาเร้าใจ
ของคู ่พระนาง จอห์น ทราโวลตา และโอลิเวีย 
นวิตนั-จอห์น บนจอเงนิอย่างเต็มอรรถรส ในกิจกรรม 
ทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 



สำานักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ๒๕ มิ.ย. ๖๑

องค์การบริหารส่วนตำาบลคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๒๖ มิ.ย. ๖๑

สำานักงานเทศบาลตำาบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ๒๗ มิ.ย. ๖๑

สำานักงานเทศบาลตำาบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ๒๘-๒๙ มิ.ย. ๖๑

องค์การบริหารส่วนตำาบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒ ก.ค. ๖๑

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๓ ก.ค. ๖๑

สำานักงานเทศบาลตำาบลไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๔ ก.ค. ๖๑

องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๖ ก.ค. ๖๑

เทศบาลตำาบลนาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง ๙ ก.ค. ๖๑

องค์การบริหารส่วนตำาบลควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ๑๐-๑๑ ก.ค. ๖๑

สนามกีฬาติณสูลานนท์ 
(ภาพยนตร์สถานสงขลา)

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๑๔-๒๘ ก.ค. ๖๑

การเดินทางของรถโรงหนังรอบน้ี เป็นคิวของชาวสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพัทลุง ซึ่งได้รับความ
สนใจจากคณุคร ูนกัเรียน และแฟนหนงัเป็นอย่างดเีช่นเคย นอกจากการให้บรกิารจดัฉาย
ภาพยนตร์สำาหรับนักเรียนและประชาชนภาคปกติที่มีโปรแกรมจัดฉายตลอดทั้งปีแล้ว ทาง 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการภาพยนตร์สถานสงขลา (ฉบับทดลอง) เพิ่มเป็น
พิเศษอีกด้วย โดยทางหอภาพยนตร์ได้นำารถโรงหนังไปจอดจัดกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนบน 
รถโรงหนัง ฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้แก่น้อง ๆ นักเรียน และกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ดี ๆ 
หลากหลายประเภทที่จัดรายการสำาหรับภาพยนตร์สถานสงขลาโดยเฉพาะแบบเต็มอิ่มอย่าง 
ต่อเนื่องทุกวันตลอดสองสัปดาห์ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ซ่ึงได้รับ
ความสนใจจากชาวสงขลาที่เดินทางมาจับจองที่น่ังกันอย่างคึกคักในทุกรอบฉาย ทีมงาน 
รถโรงหนังจึงได้เก็บภาพบรรยากาศต่าง ๆ  มาฝากผู้อ่านทกุท่านด้วย สำาหรับการเดินทางครั้งหน้า
เป็นรอบของภาคตะวนัออก แต่จะเป็นจงัหวัดไหนบ้างและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนัน้ รอตดิตาม
ได้ทางเพจเฟซบุ๊กของรถโรงหนังหรือทางจดหมายข่าวของหอภาพยนตร์ 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

จดุฉายภาพยนตร์

๔

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์และ

ทีมงานรถโรงหนัง



๕



๖

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 เมื่อช่วงวันที่	๓๐	เมษายน	–	๒๑	มิถุนายน	
๒๕๖๑	ที่ผ่านมา	หอภาพยนตร์ได้มีโอกาสต้อนรับ	
นาย	Adam	Abouaccar	จากประเทศแคนาดา	มา
ฝึกภาคปฏิบัติงาน	 ที่หอภาพยนตร์	 หลังจาก
ฝึกงานเสร็จสิ้นลงกองบรรณาธิการได้ขอให	้
Adam	 ช่วยเขียนเล่าเรื่องราวการฝึกงานครั้งนี้	
เพื่อน�ามาตีพิมพ์ลงในจดหมายข่าว	 ซึ่ง	 Adam 
ตอบตกลงด้วยความเต็มใจ	 และนี่คือบทความที่
กองบรรณาธิการแปลและเรียบเรียงจากข้อเขียน
ของ	Adam

 ผมชื่อ Adam Abouaccar อายุ ๒๕ ปี ปัจจุบันกำาลังศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัย Ryerson 
ประเทศแคนาดา  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในแคนาดาที่มีหลักสูตร
อนรุกัษ์ภาพยนตร์ ผมได้ลงเรยีนด้านประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ บรรณารกัษ์ 
การสร้างภาพยนตร์ และการซ่อมฟิล์ม แต่ผมไม่เคยมโีอกาสได้ลงมอืปฏบิตัิ
เสียที

 หลักสูตรของผมจะบังคับให้นักศึกษาจะต้องฝึกภาคปฏิบัติ 
อย่างน้อย ๒ แห่ง ผมค้นหาข้อมูลเก่ียวกับหอภาพยนตร์ในต่างประเทศ 
และได้พบข้อมูลของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผมจึงลองส่งอีเมล
เพื่อขอเข้าฝึกงาน ผมไม่คาดคิดว่าจะได้รับการตอบรับ เนื่องจากผมไม่
สามารถพูดภาษาไทยได้สกัคำา แต่แล้วรองผู้อำานวยการ ชลดิา เอือ้บำารงุจติ 
ก็ตอบอีเมลตอบรับให้ผมเข้าฝึกงานได้ ซ่ึงผมทั้งประหลาดใจ ดีใจ และ 
ต่ืนเต้นมาก ผมอาจจะต้องบอกสักนิดว่า ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัย 
Ryerson อยากให้นักศึกษาได้ฝึกงานในต่างประเทศ แต่มีเพียงนักศึกษา
ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะโชคดีได้ฝึกงานนอกทวีปอเมริกาเหนือ ผมชื่นชอบและ
พอมีความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทยอยู่บ้าง 
ดังนั้น ผมจึงไม่ยอมให้โอกาสทองครั้งนี้ผ่านไป แม้ว่าผลจะออกมาอย่างไร
ก็ตาม

ประสบการณ์ในหอภาพยนตร์
ของนักศึกษาฝึกงานต่างชาติ



๗

 ผมต้องประหลาดใจและตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อผมมาถึงศาลายา เพราะภาพที่ผมเห็นทาง
อินเทอร์เน็ตไม่ปรากฏภาพตึกใหม่! (ผมยังคิดด้วยซำ้าว่า ตึกพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยสีเหลือง 
เป็นสถานที่ทำางานทุกอย่างของหอภาพยนตร์) ผมคาดเดาว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทำางานไม่กี่คน แบบ
เดยีวกับหอภาพยนตร์ในแคนาดา  ปรากฏว่าในความเป็นจรงิ ผมได้พบผูค้นทีแ่สนวเิศษมากมาย
ตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึง รวมไปถึงคุณเกศสุดา จินา นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ ผู้ที่
คอยสอนผมตลอดแปดอาทิตย์

 คุณชลิดาได้ช่วยจัดการตารางการฝึกงานของผม ทั้งการตรวจฟิล์มอย่างละเอียด 
และการซ่อมฟิล์ม โดยมีคุณเกศสุดาเป็นผู้ดูแล ซ่ึงผมได้มีโอกาสซ่อมฟิล์มไนเตรตเป็นครั้งแรก 
ผมไม่เคยเห็นฟิล์มไนเตรตมาก่อน และไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสจับมันด้วยซำ้า ถึงแม้ว่าในช่วง
แรกผมจะใช้เทปซ่อมฟิล์มค่อนข้างเปลือง แต่ในที่สุดผมก็พยายามจนสามารถใช้เทปในปริมาณ
ที่พอเหมาะ ในช่วงหกอาทิตย์ผมสามารถซ่อมฟิล์มได้เพียงหนึ่งม้วนเท่านั้น ผมรู้สึกนับถือความ
สามารถและความอดทนของคนทีท่ำาหน้าทีน่ีจ้รงิ ๆ  การซ่อมฟิล์มเป็นงานทีท่ัง้ท้าทายและใช้เวลา
อย่างยิ่ง

 ในช่วงสองอาทติย์สดุท้าย ผมย้ายไปฝึกงานในส่วนของงานดจิทิลั ซึง่ผมได้มโีอกาสได้ 
ใช้เครือ่งมอืและโปรแกรมต่าง ๆ  ทีผ่มเคยฝันอยากจะใช้ตัง้แต่ก่อนเข้าเรยีนระดบัปรญิญาโท ผม
ถูกสอนให้ใช้เครือ่งกราดฟิล์ม แนะนำาเรือ่งการเกรดส ีการบูรณะ และการทำาไฟล์ DCP เจ้าหน้าที่
ฝ่ายดจิทิลัเอ้ือเฟ้ือต่อผมอย่างมาก พวกเขาพยายามอธบิายเครือ่งมอืและระบบทำางานให้ผมเข้าใจ 
นอกจากนี้ พวกเขายังมีความรู้ด้านร้านอาหารแถวศาลายาดีเยี่ยมอีกด้วย

 ถึงแม้ว่าการฝึกงานของผมจะเน้นที่งานฝ่ายอนุรักษ์ แต่ผมยังได้มีโอกาสอันพิเศษที ่
ได้เรียนรู้ส่วนงานอื่น ๆ ด้วย ผมได้ช่วยงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทย ซึ่งสำาหรับผม 
ถือเป็นเทศกาลที่ยอดเยี่ยมมาก โชคดีมากจริง ๆ ที่กรุงเทพฯ มีเทศกาลหนังเงียบนี้ นอกจากนี้
ผมได้ช่วยฉายเครื่องซีเนมาโตกราฟจำาลองที่ชั้นใต้ดิน กรองด์คาเฟ่ ได้ช่วยตรวจเช็กข้อเขียน 
ภาษาอังกฤษ และยังได้มีโอกาสช่วยคุณประสงค์ฉายภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม ๓๕ มม. ที่ผมไม่ได้ทำา
มานาน 

 ผมรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ หลาย ๆ คนพยายามดูแลเอาใจใส ่
ผมอย่างดี และยังช่วยแนะนำาให้ผมได้รู ้จักและเข้าใจวัฒนธรรมไทยในรูปแบบที่ลึกซ้ึงกว่า 
นักท่องเที่ยวจะได้รับ ผมไม่เคยรู้สึกเหงาเลยที่ต้องมาอยู่ต่างถิ่นแบบนี้ 

 นอกจากนี้  ผมยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแคนาดาระหว่างที่ผมอยู ่ที ่
หอภาพยนตร์ด้วย ผมรูส้กึดใีจมากทีไ่ด้ฉายภาพยนตร์แคนาดา เรือ่งโปรดของผม My Winnipeg 
(๒๕๕๐) ของ Guy Maddin ให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสรับชมกัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผมจะได้ 
มีโอกาสต้อนรับเพื่อนใหม่จากหอภาพยนตร์ที่ประเทศแคนาดาบ้าง 

 และท้ายที่สุดนี้ ผมหวังว่าทางหอภาพยนตร์จะยังคงสัมพันธภาพที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 

Ryerson การฝึกงานของผมที่นี่ได้ให้ประสบการณ์
แก่ผมมากกว่าที่ผมคิดมากนัก และผมมั่นใจว่า
ประสบการณ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผมอย่างมาก 
เมือ่ผมเร่ิมเข้าทำางานในปีหน้า ผมขอขอบคณุทกุคน
ทีช่่วยดแูลผม พาผมไปเท่ียว ตอบคำาถามทีม่ากมาย
ของผม และอดทนกับผมตลอดระยะเวลาแปด
อาทิตย์ คำาไทยที่ผมได้เรียนรู้เพิ่มคือ ชื่ออาหาร 
เท่านั้นเอง ผมหวังว่าผมจะได้มีโอกาสกลับไปที่ 
ศาลายาและหอภาพยนตร์ และได้พบทกุคนอกีครัง้
ในอนาคตอันใกล้



๘

 ฉันได้ดู The Revenant ผลงานการกำากับของ Alejandro 
González Iñárritu ในโรงภาพยนตร์เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แม้
เวลาผ่านไป ๒ ปีกว่าแล้ว แต่ภาพยนตร์เร่ืองนี้ยังคงทำาให้ฉันระลึกถึง 
โลเคชันหรือสถานท่ีจริงที่ใช้ในการถ่ายทำานอกโรงถ่ายภาพยนตร์ เช่น 
แม่นำ้าสความิช รัฐบริติชโคลัมเบีย และเทือกเขาร็อกกี รัฐแอลเบอร์ตา ใน
ประเทศแคนาดา รวมถึงฉากสุดท้ายของเรื่องถ่ายทำาที่ อูซัวยา เมืองหลวง
ของรัฐติเอร์ราเดลฟูเอโก ประเทศอาร์เจนตินา ฉันรู้สึกได้ว่าสถานที่ต่าง ๆ 
ทีใ่ช้เป็นฉากของภาพยนตร์เรือ่งนีส้ามารถสือ่สารเรือ่งราวของการมชีวีติอยู่
รอดและการแปรผันของพรมแดนอเมริกาได้อย่างสมจริง แม้ว่าภาพยนตร์
แต่ละเรื่องอาจให้ความสำาคัญกับการเล่าเรื่องเป็นอันดับหน่ึง แต่สถานที่ที่
ปรากฏในภาพยนตร์ก็มีส่วนให้เราเปิดมุมมองใหม่ต่อโลกใบนี้ได้กว้างมาก 
ยิ่งขึ้น คอลัมน์คอลเลกชันหอภาพยนตร์ ชวนอ่านหนังสือ World Film 
Locations Series ซึ่งสำานักพิมพ์ Intellect ได้จัดพิมพ์เล่มแรกของหนังสือ
ชุดนี้ คือ World Film Locations Los Angeles (ค.ศ. ๒๐๑๑) จนถึงเล่ม
ล่าสุด World Film Locations Cleveland (ค.ศ. ๒๐๑๖) รวมแล้ว ๔๒ 
เล่ม ๔๒ เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

 ทีมผู้จัดทำาหนังสือ World Film Locations Series มีแนวคิดว่า 
“เมือง” เสมือนเป็นตัวละครสำาคัญที่มีบทบาทต่อการช่วยเล่าเร่ืองใน 
สื่อภาพยนตร์ ดังนั้นทีมผู้จัดทำาหนังสือมีจุดประสงค์หลักนำาเสนอความ
สมัพันธ์ระหว่าง “เมอืง” กบั “สือ่ภาพยนตร์” และมุ่งค้นหาคำาตอบเกีย่วกบั
ประเด็นต่าง ๆ  เช่น ภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อมุมมองของเราที่มีต่อเมือง
อย่างไรบ้าง เมืองมีบทบาทในภาพยนตร์อย่างไร เราสามารถมีส่วนร่วมและ
เข้าใจในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์ได้อย่างไร  ซึ่ง
หนังสือแต่ละเล่มของชุดนี้ส่วนใหญ่นำาเสนอสถานที่สำาคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ใน
เมืองใหญ่ของโลก มีลักษณะทางกายภาพแวดล้อมอันโดดเด่น เช่น เฮลซิงกิ 
เรคยาวิก ลอสแอนเจลิส เซ่ียงไฮ้ สำาหรับรูปแบบการนำาเสนอเนื้อหานั้น 
ผู้เขียนแต่ละท่านได้คัดเลือก “ฉาก” สำาหรับการวิเคราะห์โลเคชันหรือ 
สถานทีจ่รงิทีใ่ช้ในการถ่ายทำาของภาพยนตร์แต่ละเรือ่งมาอย่างพถิพีถินั โดย
ผู้เขียนอธิบายภาพประกอบด้วยข้อความสั้น ๆ  และระบุเวลาว่าฉากที่เลือก
มานั้นปรากฏในภาพยนตร์ช่วงระยะเวลานาทีที่เท่าใด พร้อมวิเคราะห์ 

บทบาทของสถานที่ที่มีผลต่ออารมณ์และความขัดแย้งของตัวละครที่อาศัย 
อยู่ในสถานที่นั้น ๆ  รวมทั้งบทความเกี่ยวกับผู้กำากับภาพยนตร์ ไปจนถึง 
ช่วงเวลาสำาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแต่ละเมือง พร้อมด้วย 
ภาพประกอบมากมาย ได้แก่ ภาพนิ่งจากภาพยนตร์ แผนผังเมือง ภาพถ่าย
จากสถานที่จริงสำาหรับเป็นฉากในการถ่ายทำาภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ ซึ่ง 
World Film Locations Series ทั้ง ๔๒ เล่ม หอภาพยนตร์ได้จัดทำาข้อมูล
และพร้อมให้บริการนักอ่านทุกท่านแล้วที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด 
ทรงศร ีโดยคอลมัน์คอลเลกชนัหอภาพยนตร์ ได้เลอืกตวัอย่างมาเล่าให้ผูอ่้าน
ได้รู้จักหนังสือจากชุดนี้ เช่น 

 World Film Locations Paris บรรณาธิการโดย Marcelline 
Block และทมีงานนกัเขียนกรูดู้านภาพยนตร์คนอืน่ ๆ  อกีหลายท่าน หนงัสอื
เล่มนี้เปิดเรื่องด้วยการกล่าวถึงความเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เมือง “ปารีส” 
กับ “ภาพยนตร์” ว่า ตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ ๑๘ เป็นต้นมา เมื่อครั้งที่
ปารีสเป็นจุดกำาเนิดของยุคแห่งความรุ่งเรืองและเป็นแหล่งรวมของเหล่า 
นักปราชญ์ทั้งหลาย เมืองนี้เป็นที่รู้จักครั้งแรกในชื่อ Lutèce โดยมีคำาแสลง
เรยีกว่า Pantruche และได้รบัการเรยีกขานในอกีชือ่ว่า “La Ville Lumière” 
หรอื “นครแห่งแสงสว่าง” ในคำา่คนืของวันเสาร์ที ่๒๘ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๙๕ 
พี่ชายและน้องชายคู่หนึ่งมีนามสกุลว่า Lumière (แปลว่าแสงสว่าง) ซึ่งเป็น
คำาที่บังเอิญมีความหมายเหมือนกับสมญานามของเมืองปารีส สองพี่น้อง 
ตระกูลลูมิแอร์ได้ฉายภาพยนตร์ให้แก่คนดูที่จ่ายเงินเพื่อเข้าชมภาพยนตร์
ของพวกเขาเป็นครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์ ในชั้นใต้ดินของร้าน Grand 
Café ซึ่งต้ังอยู่เลขที่ ๑๔ Boulevard des Capucines การบริหารส่วน 
ท้องถิน่ลำาดับที ่๙ ของปารสี พวกเขาได้สร้างวัฒนธรรมทีส่่งผลต่อคนทัว่โลก 
คือ การออกไปชมภาพยนตร์ในคืนวันเสาร์และได้กลายเป็นกิจวัตรท่ีคน 
รุ่นหลังปฏิบัติต่อ ๆ กันมา ซึ่งปารีสเป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์อันลำ้าค่ามาอย่างยาวนาน และบรรยากาศเหล่านั้นยังคงสะท้อน
ให้เห็นได้ในภาพยนตร์ยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานภาพยนตร์
ของ Woody Allen เรื่อง Midnight in Paris (๒๐๑๑) 

 สำาหรับเนื้อหาการวิเคราะห์ฉากหลังซึ่งเป็นสถานท่ีต่าง ๆ ใน 
“ปารสี” เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส ผูเ้ขยีนบทความแต่ละท่านคดัเลอืก 

คอลเลกชันหอภาพยนตร์

สถานที่แห่งนี้มีอยู่จริง
วิมลิน มีศิริ
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“ฉาก” ที่ปรากฏในภาพยนตร์จำานวน ๔๖ ฉาก จากภาพยนตร์ ๔๖ เรื่อง ใน
หลากหลายแง่มมุ เช่น ความรกัคอืหวัใจหลกัของคนฝรัง่เศส โดยมกัสะท้อน
ออกมาในส่ือภาพยนตร์ฝรั่งเศส เพื่อยำ้าเตือนให้ผู้ชมตระหนักว่า “ปารีส” 
เป็นเมืองแห่งความรักของคู่รัก ยกตัวอย่าง ภาพยนตร์เพลง Gigi (๑๙๕๘) 
ของ Vincente Minnelli รวมถึง Forget Paris (๑๙๙๕) ของ Billy 
Crystal ซึ่งติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่รักชาวอเมริกันที่ตกหลุมรัก
กันที่สนามบินปารีส ซึ่งผู้เขียนได้เลือกฉากช่วงนาทีที่ ๐:๑๙:๕๓-๐:๒๓:๓๐ 
เป็นเหตุการณ์ของตัวละคร Mickey และ Ellen เดินเที่ยวชมสถานที่สำาคัญ
และเป็นสัญลักษณ์ของปารีส เช่น พิพิธภัณฑ์รอแด็ง หอไอเฟล ประตูชัย 
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ สะพานข้ามแม่นำ้าแซง ส่วนภาพยนตร์ตลกโรแมนติกเรื่อง 
Amélie (๒๐๐๑) ของ Jean-Pierre Jeunet ซึ่งเล่าเรื่องราวของหญิงสาว
คนหนึ่งที่ตั้งใจเป็นแม่สื่อและทำาให้คนอื่นพบกับความสุขความสมหวัง 
ในความรัก แต่สุดท้ายเธอกลับโดนกามเทพแผลงศร ฉากที่หนังสือเล่มนี ้
เลือกมาอยู ่ในช่วงเวลา ๑:๑๒.๕๒-๑.๑๗.๑๕ เป็นเหตุการณ์สำาคัญที่ 
Amélie ไม่แสดงตัวให้ Nino ได้เห็น แต่เธอใช้คำาใบ้แต่ละจุดให้ Nino 
เดินตามเส้นทางไปทั่วปารีส เพื่อค้นหาอัลบั้มสะสมรูปถ่ายสำาหรับติด
หนังสือเดินทางที่เขาทำาหาย สุดท้ายเขาได้อัลบั้มรูปคืนที่บริเวณด้านหน้า
ของ Sacré-Coeur หรือมหาวิหารพระหฤทัย ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีอยู่จริงและ
ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของปารีส หรือที่เรียกกันว่า Montmartre แต่ใน
อีกมุมหนึ่ง เรื่อง Chacun Cherche Son Chat (๑๙๙๖) ของ Cédric 
Klapisch กลับพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อันเป็นที่
อยู่อาศัยของคนจนให้แก่คนรวย และการสะท้อนความขุ่นเคืองจากการ 
แปรสภาพสลัมท่ีพวกเขาเคยอาศัยอยู่ให้กลายเป็นพื้นที่เมืองแห่งความ 
ทันสมัย เช่น ผู้อยู่อาศัยค่อย ๆ เริ่มปรับตัวให้คุ้นเคยกับการก่อสร้างอาคาร
สมัยใหม่ท่ีมีลักษณะเป็นตึกธรรมดาไม่มีเสน่ห์เป็นพิเศษและสะอาดราวกับ
ปราศจากเช้ือโรค ถนนท่ีปูด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ มักพบเห็นได้ตามเมือง
เก่าในยุโรป ซึ่งปารีสเป็นเมืองหนึ่งที่มีถนนลักษณะน้ีมากมาย ส่วนฉากที่
หนังสือเล่มนี้เลือกมาอยู่ในนาทีที่ ๐:๑๖:๕๐-๐:๒๓:๔๐ สถานที่จริงที่ใช้ใน
การถ่ายทำาฉากนี้ คือ ย่านจัตุรัส Place de la Bastille ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของ
คุกบัสตีย์และได้พังทลายลงในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศส 

 การนำาเสนอบทความในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด ๗ บทความ เช่น 
บทความที่กล่าวถึง Agnès Varda ผู้กำากับภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสที่เกิดใน
เบลเยยีม และได้รบัสมญานามว่าเป็น “คณุยายแห่งวงการภาพยนตร์ฝรัง่เศส
ยุคนิวเวฟ” และพูดถึง Chris Marker และผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงใน
กลุ่ม The Left Bank Group เช่น Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, 
Éric Rohmer และ François Truffaut แห่งวงการภาพยนตร์ยุคนิวเวฟ 
รวมทั้ง Edgar Morin และ Jean Rouch ผู้บุกเบิกแนวทางการถ่ายทำา
ภาพยนตร์สารคดีที่เรียกว่า cinéma-vérité ซึ่งถือกำาเนิดขึ้นในยุคทศวรรษ 

๑๙๘๐ เช่น การใช้บ้านและสิ่งแวดล้อมจริงเป็นสถานที่สำาหรับถ่าย
ภาพยนตร์ การใช้กล้องที่พกพาได้ การใช้เทปบันทึกเสียงสนทนาตามจริง 
การสัมภาษณ์ความเห็นจากบุคคลจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งบุคคล 
เหล่านั้นไม่ใช่นักแสดงอาชีพ อีกทั้งยังมีการกล่าวถึงวิธีสร้างสรรค์ภาพแนว 
Cinéma du look โดยผสมผสานการใช้ภาพสจีดัจ้านเข้ากบัเสยีง เพือ่สร้าง
โลกจนิตนาการทีป่รากฏในเรือ่ง Subway (Luc Besson, ๑๙๘๕) และ The 
Lovers on the Bridge (Leos Carax, ๑๙๙๑) นอกจากนั้นยังมีบทความ
ทีเ่ขียนถงึ Alice Guy-Blaché ซึง่เธอเป็นนกัสร้างภาพยนตร์หญิงรุน่บกุเบกิ
คนแรกของฝรัง่เศสทีส่ร้างภาพยนตร์เล่าเรือ่งราวเพ่ือกลุม่ผู้ชมชนชัน้แรงงาน
ของปารสี โดยบทความนีช้ีเ้ฉพาะหวัข้อ “เมอืงปารสีในผลงานของเธอตัง้แต่
ช่วง ค.ศ. ๑๘๙๖-๑๙๐๗” เช่น La hiérarchie dans l’amour (๑๙๐๖) 
อกีบทความหนึง่ทีน่่าสนใจและเจาะจงประเดน็ “ปารสีในภาพยนตร์แอฟรกินั
ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส” ซึ่งตั้งแต่ทศวรรษ ๑๙๕๐ มีผู้คนจากประเทศต่าง ๆ ใน
ทวีปแอฟริกาและใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก หรือ Francophone 
African เช่น เซเนกัล คองโก แอฟริกา แคเมอรูน ซึ่งผู้คนเชื้อชาติแอฟริกัน
เข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาด้านภาพยนตร์หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในปารีส 
เช่น French National Film, Photography & Sound Engineering 
School และพวกเขาได้สร้างภาพยนตร์ที่มีสถานที่ต่าง ๆ ในปารีสเป็น 
ฉากของเรื่อง โดยภาพรวมของผลงานจากนักสร้างภาพยนตร์กลุ ่ม 
Francophone African ภาพยนตร์ของพวกเขามักเล่าเรื่องในแง่มุมการ
สะท้อนบุคลิกลักษณะของคนเช้ือชาติแอฟริกันที่ใช้ชีวิตอยู่ในปารีส เช่น 
ผลงานภาพยนตร์สั้น Afrique sur Seine (๑๙๕๕) ของ Mamadou Sarr 
(เกดิในประเทศเซเนกลั) และ Paulin Vieyra (เกดิในประเทศเบนนิ) เป็นต้น

 หนังสือทุก ๆ เล่มใน World Film Locations Series ไม่ได้เป็น
คู่มือการสร้างภาพยนตร์ของแต่ละเมือง และไม่ได้ระบุสถานที่ถ่ายทำา
ภาพยนตร์ในแต่ละเมืองโดยละเอียดแต่อย่างใด แต่หนังสือชุดนี้ได้รวบรวม
เส้นทาง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านที่อยากผจญภัย และสามารถใช้
หนังสือชุดนี้เป็นคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตามรอยภาพยนตร์ได้อีก 
ทางหนึ่ง

คำาบรรยายภาพ:
ปกหน้าของหนังสือ

World Film Locations Paris จาก
ภาพยนตร์  Midnight in Paris 

(Woody Allen, ๒๐๑๑)

“คอลเลกชันหอภาพยนตร์” ฉบับนี้ขอนำาเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับ 
องค์ประกอบสำาคัญอย่างหน่ึงของภาพยนตร์ น่ันคือสถานที่ถ่ายทำา ผ่าน
หนงัสอืชดุ World Film Locations Series และรายชือ่ ๑๐ ภาพยนตร์ไทย
ถ่ายทำาในต่างแดนที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้เก็บสะสม
ไว้และมีให้บริการที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิดทรงศรี เปิดทำาการ 
ในวันจันทร์–ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๗.๐๐ น.



คอลเลกชันหอภาพยนตร์

๑๐

พริกขี้หนูกับหมูแฮม
สถานที่ถ่ายทำา: สหรัฐอเมริกา
๒๕๓๒, ผู้กำากับ: สมจริง ศรีสุภาพ

พริกขี้หนูกับหมูแฮม เล่าเรื่องของพิมและจอห์น คนไทยสองคนที่ได้มา
ร่วมห้องกันในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ตั้งใจ เพราะแฟนของพิม ขายห้องให้จอห์น
ไปก่อนทีพ่มิจะเดินทางมาถึง แม้จอห์นจะดไูม่น่าไว้ใจ แต่พมิกไ็ม่มทีางเลือกอ่ืน 
จากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ทำาให้คนทั้งคู่ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เรียนรู้ จนเกิดความ
เข้าใจและเกิดความรู้สึกดีต่อกัน

ซานฟรานซิสโก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขา และมีชายฝั่งติดกับ
มหาสมุทรแปซิฟิก สัญลักษณ์ที่ขึ้นชื่อของเมืองซานฟรานซิสโก ได้แก่ สะพาน
โกลเดนเกตและรถรางซานฟรานซิสโก ซ่ึงหนังพริกข้ีหนูกับหมูแฮม ก็ได้นำา 
มาใช้อย่างกลมกลืน และทำาให้เราเข้าใจสังคมคนไทยในสหรัฐอเมริกาว่ามี 
ความเป็นอยู่อย่างไร รวมถึงการดิ้นรนต่อสู้ และความสัมพันธ์ของคนไทย 
ด้วยกันเอง

กัลปังหา
สถานที่ถ่ายทำา: ลอนดอน, ปารีส, โรม, เวนิส, อียิปต์
๒๕๐๕, ผู้กำากับ: วิจิตร คุณาวุฒิ

กลัปังหา ภาพยนตร์รกัทีส่ร้างจากบทประพนัธ์
ของพนมเทยีน ภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้ใช้โลเคชนัทัง้หมด  
๕ แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะมีความหมายไม่เหมือนกัน 
เช่น มีอยู่ฉากหน่ึง ชลลดาได้ถามอากฤษณ์ขณะ 
เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันว่า “กุ้งถามจริง ๆ ค่ะอา
กฤษณ์ ว่าลอนดอน, ปารสี, โรม และเวนสิ อากฤษณ์ 
ชอบที่ไหนมากที่สุด” อากฤษณ์ตอบว่า“อาเลื่อมใส
ในลอนดอน รักปารสี สนกุทีโ่รมกบัเวนิส แต่ทีไ่หน ๆ 
ก็สู้เมืองไทยของเราไม่ได้” 

หนังเรื่อง กัลปังหา ได้ใช้ความงดงามของ
สถาปัตยกรรมและบรรยากาศที่มีเสน่ห์ของปารีส 
มาใช้ในการเล่าเร่ือง เพราะปารสีเป็นนครแห่งความ
รัก เมืองแห่งความโรแมนติก และ กัลปังหา นับได้
ว่าเป็นหนงัไทยทีไ่ด้เดนิทางไปถ่ายทำาในต่างประเทศ
ที่เก่าที่สุดเท่าที่หอภาพยนตร์มีอยู่ในขณะนี้

น�้าผึ้งพระจันทร์
สถานที่ถ่ายทำา: อิตาลี, อียิปต์
๒๕๑๕, ผู้กำากับ: ชรินทร์ นันทนาคร

น�้าผึ้งพระจันทร์ เล่าเรื่อง พ.ท. อานนท์ 
ทหารไทย ได้ช่วยเหลือเจ้าหญิงอัสมาร์แห่งไนโรเบีย 
หนจีากการตามล่าของกลุ่มผลประโยชน์ธรุกิจนำา้มนั
ในตะวันออกกลาง ด้วยการวางแผนปลอมตัวเป็น 
คนรักกันแล้วลักลอบหนีและจำาเป็นต้องจากกันที่
นำ้าพุเตรวีในโรมอันเป็นจุดหมาย โดยนำ้าพุเตรวีเป็น
นำ้าพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม มีเรื่องเล่าว่า 
ใครอยากกลับมาที่นี่อีก ให้ยืนหันหลังกับนำ้าพุ แล้ว
ใช้มือขวากำาเหรียญไว้ แล้วอธิษฐานในใจจะได้กลับ
มาที่นี่อีก

น�้าผ้ึงพระจันทร์ ได้ใช้นำ้าพุเตรวี ดินแดนที่มี
ตำานาน และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
แทนความรูสึ้กนกึคิดของตัวละครได้เป็นอย่างดี เพือ่
ให้สมกับเป็นภาพยนตร์รักสุดโรแมนติก เคล้านำ้าตา
ของชรินทร์ นันทนาคร

ล่าข้ามโลก
สถานที่ถ่ายทำา: สหรัฐอเมริกา
๒๕๒๖, ผู้กำากับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร  

ล่าข้ามโลก เป็นภาพยนตร์บู๊แอ็กชัน ตื่นเต้น
และเร้าใจ ของผู้กำากับอินเตอร์ ฉลอง ภักดีวิจิตร  
เนื้อเรื่องพูดถึง สกาล อาจารย์สอนถ่ายภาพที่ต้อง
สืบหาคนที่ฆ่าพี่ชายของเขา นั่นก็คือ พวกแก๊ง
ลักลอบส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งได้นำา
เทวรูปมาขายที่อเมริกา ในการตามล่าคร้ังนี้สกาล 
ได้ รสสุคนธ์ คนไทยในอเมริกาคอยให้การช่วยเหลือ 
แต่แล้วสกาลก็พลาดท่าจนต้องหนีมาที่เทือกเขา 
ร็อกกี และหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงก็ได้ช่วยเหลือ 
สกาลให้รอดพ้นจากความตาย 

ล่าข ้ามโลก ได ้ใช ้ เทือกเขาร็อกกี ในรัฐ
โคโลราโด ประเทศอเมริกา เป็นโลเคชันหลัก ซึ่งมี
ภูมิประเทศเป็นภูผาหิน และลำาธารเย็นยะเยือก ซึ่ง
เข้ากับหนังแอ็กชันสไตล์ลูกผู้ชาย หมัดต่อหมัด ปืน
ต่อปืนของฉลอง ภักดีวิจิตรเป็นอย่างมาก

ฝ่ายอนุรักษ์

มีภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองที่โดดเด่นในด้านการถ่ายทำาใน 
โลเคชันต่างประเทศ บางเรื่องให้ภาพทิวทัศน์สวยงามโรแมนติก 
บางเร่ืองใช้ประโยชน์จากเรื่องราวการเป็นที่รู ้จักของสถานที่ที่มี 
ความเฉพาะ เราจึงขอเชิญชวนผู้อ่านเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้น
ด้วยภาพยนตร์ ๑๐ เรื่องต่อไปนี้ที่คัดสรรมาจากบางส่วนของ 
คอลเลกชันหอภาพยนตร์



๑๑

เพียงเรา...มีเรา
สถานที่ถ่ายทำา: สวิตเซอร์แลนด์
๒๕๓๕, ผู้กำากับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย

หากจะกล่าวถึงภาพยนตร์ที่โดดเด่นในเร่ือง
สถานที่ หนังของท่านทิพย์คงจะเป็นหนังที่ขาดไม่ได้ 
โดยเฉพาะกับหนังเรื่องสุดท้ายของท่านที่ได้ดารา 
นำาอย่าง ‘สันติสุข-จินตหรา’ คู่ขวัญแห่งยุคมาอยู่ใน
องค์ประกอบของเรื่องรักพาฝัน เพลงที่ไพเราะ 
ภาพทวิทัศน์อนังดงาม ตามสไตล์หนงัท่านทิพย์ และ
การถ่ายทำาที่สวิตเซอร์แลนด์เกือบทั้งเรื่อง ราวกับ
เป็นการรำา่ลาประเทศทีถ่กูใช้เป็นดังตัวละครตัวหนึง่
ในหนังของท่านยุคหลัง ประเทศที่โอบล้อมด้วย 
ความงดงามของธรรมชาติ ทั้งสวนดอกไม้ ทุ่งหญ้า 
ป่าเขา ทะเลสาบ ท่ามกลางวิถีชีวิตและบ้านเรือนที่
อยูใ่นชนบทอนัแสนสงบ ราวกับดินแดนในอุดมคติที่
ทำาให้เราอิม่เอมใจเมือ่ได้ชมและอยากไปเยอืนสักครัง้
ในชีวิต

กวน มึน โฮ
สถานที่ถ่ายทำา: เกาหลี
๒๕๕๓, ผู้กำากับ: บรรจง ปิสัญธนะกูล

ภาพยนตร์รักขำาขันจากค่ายหนังอารมณ์ดี 
ที่เปรียบเสมือนภาพสะท้อนปรากฏการณ์ความ 
ชื่นชอบซีรีส์เกาหลีในเมืองไทยและอิทธิพลของ 
สถานที่ในภาพยนตร์ที่มีต่อคนดู ที่พาเราตามรอย 
ซีรีส์เกาหลีไปพร้อมกับตัวละคร เช่นที่ร้านกาแฟ 
Coffee Prince หรือเกาะนามิ โลเคชันของซีรีส์
เกาหลีเรื่องดังอย่าง Winter Sonata พร้อมกับที่ได้
พาเราไปสำารวจสถานทีอ่นัโด่งดงัในกรงุโซล ประเทศ
เกาหลี อย่างหอคอยนัมซานหอคอยสำาหรับคู่รัก 
Seven Luck คาสิโนระดับโลกใจกลางเมอืง เมยีงดง
สยามสแควร์แห่งเกาหลี และ Phoenix Park สกี 
รีสอร์ตที่ใหญ่สุดในเอเชีย โดย กวน มึน โฮ นับเป็น
หนังไทยที่ประสบความสำาเร็จทั้งรายได้และคำาชม
อย่างท่วมท้นเมื่อครั้งออกฉาย จนตัวหนังกลายเป็น
ปรากฏการณ์ให้คนเดินทางตามรอยเสียเองในเวลา
ต่อมา

ชัมบาลา
สถานที่ถ่ายทำา: ทิเบต
๒๕๕๕, ผู้กำากับ: ปัญจพงศ์ คงคาน้อย

ชัมบาลา ใช้แนวทางการเล่าเรื่องของโรดมูฟวี 
เล่าเรื่องของชายหนุ่มสองพี่น้องที่แตกต่างกันสุดขั้ว 
ออกเดินทางค้นหาจดุหมายปลายทางทีไ่ม่ได้มอียูจ่ริง
บนแผนทีโ่ลกบรเิวณเทอืกเขาหมิาลัย ประเทศทิเบต 
แต่ระหว่างการเดนิทางตามหาจดุหมายทีเ่ป็นด่ังการ
ทำาตามคำาสัญญากับคนรักนั้น พวกเขายังได้ผ่านพบ
และเรียนรู้ผู้คน ความเลื่อมใสศรัทธา วิถีปฏิบัติของ
ชาวทเิบตตลอดจนได้พบเห็นทศันยีภาพเทอืกเขาสงู
ที่งดงามและยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงทิเบตในฐานะที่เป็นแหล่งรวมแห่ง
ศรัทธาของผู้คนและนักแสวงหา และการเดินทาง 
ค้นหาชัมบาลาได้กลายเป็นเส้นทางสู่การหลุดพ้น
ทุกข์ของตัวละครทั้งสองด้วย

ชมพู่แก้มแหม่ม
สถานที่ถ่ายทำา: ออสเตรีย
๒๕๒๙, ผู้กำากับ: พรพจน์ กนิษฐเสน

ผลงานการสร้างของพรพจน์-รชันวีรรณ คู่ขวญั
อดีตนักพากย์ที่ผันตัวมาเป็นผู้สร้างหนัง ซึ่งเน้นไปที่
พลังดาราของนักแสดงหนุ่มสาว ในชมพู่แก้มแหม่ม
นี้จึงได้นำาจารุณี สุขสวัสดิ์ มารับบทชมพู่หรือแชมพู 
และยุรนันท์ ภมรมนตรี รับบทชาร์ลี เพื่อนชาย 
คนสนิท พวกเขาเติบโตมาด้วยกันในชนบทของ
ออสเตรีย ต่อมาจึงได้เข้ามาที่เวียนนาทำาให้ได้เจอ
เรือ่งราวต่าง ๆ  มากมาย พร้อมทัง้ได้รบัมติรภาพจาก
เพื่อน ๆ และความรู้สึกจากใจจริงที่มีให้กัน

ชมพู่แก้มแหม่มใช้ประโยชน์จากทิวทัศน์ที่
สวยงามในชนบท และความสวยงามของบ้านเมือง
ในเวียนนา ออสเตรียตลอดเรื่อง และมีฉากอัน
สนุกสนานเป็นการแสดงรำาวงกลองยาวและหมอลำา
ของกลุ่มเพื่อนท่ามกลางความสนใจของผู้คนเดิน
ถนนในกรุงเวียนนา

เรารักกันนะ (ที่ปักกิ่ง)
สถานที่ถ่ายทำา: จีน
๒๕๓๐, ผู้กำากับ: ศุภักษร

ก่อนหน้าที่ กวน มึน โฮ จะพาคนสองคน 
ไปพบรักกันในระหว่างทัวร์เกาหลี เรารักกันนะ (ที่
ปักกิ่ง) ผลงานภาพยนตร์ของ ศุภักษร เจ้าของ 
หนงัรักวัยรุน่ในทศวรรษ ๒๕๒๐ กเ็คยได้พาตวัละคร
ชายหญิงไปพบรักกันที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน หนัง
รักใส ๆ ที่ดำาเนินความสัมพันธ์ของตัวละครเทียบ
เคยีงไปกบัการพาผูช้มท่องเทีย่วสถานทีต่่าง ๆ  ในกรงุ
ปักกิ่งด้วยสาระความรู้และประวัติศาสตร์ที่ถูกบอก
เล่าในหนังเสมือนไกด์พาชม เช่นที่พระราชวัง 
ต้องห้าม กำาแพงเมืองจีน จตุรัสเทียนอันเหมิน 
เซียงซานภูเขาใบไม้แดง หอสักการะฟ้าเทียนถัน 
อุทยานเป่ยไห่ และสวนจิ่งซาน จุดสูงสุดแห่งกรุง
ปักกิ่งที่ตัวละครได้เฉลยความในใจต่อกันในตอนจบ

ถึงคน..ไม่คิดถึง
สถานที่ถ่ายทำา: เมียนมา
๒๕๖๐, ผู้กำากับ: ชาติชาย เกษนัส

เร่ืองราวการเดินทางของหญิงสาวชาวไทย 
ร่วมกับชายหนุม่ทีเ่ป็นผูช่้วยเหลอืพาเธอเดนิทางตาม
รอยจดหมายและเรื่องราวความรักในอดีตที่ถูกปิด
เป็นความลับของคุณย่ากับคนรัก ในบริบทชีวิตที่ 
มีความเหลื่อมลำ้ าของชนชั้นท ่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงของสังคมการเมืองอย่างรวดเร็วของ 
เมยีนมาเมือ่ราว ๕๐-๖๐ ปีก่อน โดยใช้ประโยชน์จาก
สถานที่สำาคัญหลายแห่ง ทั้งในด้านความสวยงาม 
และสัมพันธ์กับการเดินทางติดตามอดีต เริ่มจาก 
เจดีย์ชเวดากองและอาคารไปรษณีย์ย่างกุ้งที่ยังคง 
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน การใช้ทะเลเจดีย์อายุหลาย 
ร้อยปีที่เมืองพุกามเชื่อมโยงหญิงสาวที่พยายามตาม
รอยอดีตผ่านจดหมาย สะพานไม้อูเบ็งที่อยู่ไม่ไกล 
จากมณัฑะเลย์ ทศันยีภาพทุง่นาชนบทของเมอืงสป้ีอ 
และสะพานรถไฟก๊กเตก็ซึง่เป็นจดุทีต่วัละครในเรือ่ง
มีการตัดสินใจสำาคัญของการเดินทาง



เรื่องจากปก

จากอมตะนิยายของ ไม้ เมืองเดิม สู่แผ่นฟลิ์ม

 แผลเก่า เป็นบทประพันธ์เรือ่งแรกในนามปากกาว่า “ไม้ เมอืงเดมิ” 
ของ ก้าน พึง่บญุ ณ อยธุยา นกัเขยีนคนสำาคญัของไทย ตพีมิพ์ครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 
๒๔๗๙  เนื้อหานั้นบอกเล่าถึงโศกนาฏกรรมความรักระหว่าง ขวัญ กับ เรียม 
หนุ ่มสาวบ้านทุ ่งบางกะปิ ที่ถูกกีดกันด้วยเหตุที่พ่อของทั้งคู ่เป็นศัตรูกัน  
นอกจากเรื่องราวที่กินใจผู้อ่าน สำานวนโวหารแบบนักเลงลูกทุ่งอันแปลกแปร่ง
ไปจากนิยายไทยเรื่องอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ ได้ทำาให้ แผลเก่า ประสบความสำาเร็จ
อย่างเกรียวกราว และกลายจุดเปลี่ยนในเส้นทางนักเขียนของ ก้าน พึ่งบุญ 
ณ อยุธยา ผู้ซึ่งล้มเหลวมาตลอดจนเกือบจะล้มเลิกอาชีพนี้ไป ให้ได้โด่งดัง 
ขึ้นในฐานะ “จ้าวแห่งนิยายลูกทุ่ง” ด้วยนามปากกาว่า ไม้ เมืองเดิม นับตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา

 ความเป็นที่นิยมของ แผลเก่า ทำาให้ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ “บูรพาศิลป์
ภาพยนตร์” บรษิทัสร้างภาพยนตร์ในยคุแรก ๆ ของไทย ได้นำา แผลเก่า มาสร้าง 
เป็นภาพยนตร์ขาวดำา ๓๕ มม. พากย์สด นำาแสดงโดย สมพงษ์ จันทรประภา 
และ อบเชย ชุ่มพันธุ์ กำากับโดย พรานบูรพ์ ผู้ได้แต่งเพลงประกอบเร่ืองคือ 
เคยีงเรยีม สัง่เรยีม และขวญัของเรยีม ซึง่โด่งดงัอย่างมาก โดยเฉพาะเพลง ขวญั
ของเรียมนั้นได้กลายเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้จินตภาพของ แผลเก่า แจ่มชัดขึ้น
ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของนิยาย

 ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ได้นำา แผลเก่า กลับมา 
สร้างอีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์สี ๑๖ มม. พากย์สด นำาแสดงโดย ชีพ ชูพงษ์ 
(ท้วม ทรนง) และ พรทิพย์ โกศลมัชชกิจ กำากับโดย อรรถ อรรถไกวัลวที โดย
ได้เพิ่มเติมเนื้อเรื่องในตอนต้น ให้เรียมกลับชาติมาเกิดใหม่ และพบเจอกับ
วิญญาณของขวัญนั่งเป่าขลุ่ยอยู่ใต้ต้นไทร ก่อนที่เธอจะได้ล่วงรู้ถึงเร่ืองราวใน
อดีตชาติของตน นอกจากนัน้ แผลเก่า ยงัได้รบัการนำามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ 
โดยคณะละครนาฏศิลปสัมพันธ์ นำาแสดงโดย กำาธร สุวรรณปิยะศิริ และ 
นันทวัน เมฆใหญ่ กำากับโดย ทัต เอกทัต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี 
ช่อง ๔ บางขุนพรหม เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 ว่ากันว่า แผลเก่า ทั้งสามฉบับนี้ ล้วนได้รับความนิยมอย่างมากจาก
ผู้ชม และส่งผลให้ตำานานความรักของขวัญเรียมนั้น ไม่เคยตายไปจากการรับรู้
ของสังคมไทย แต่ไม่มีฉบับไหนเลยที่จะประสบความสำาเร็จอย่างลือลั่นไป 
ทั้งพระนครและต่างจังหวัด เทียบเท่ากับฉบับที่ เชิด ทรงศรี นำามาสร้างใหม ่
ในอีกหลายปีต่อมา

นานแค่ไหน ก็ยังประทับใจอยู่เสมอ
บูรณะใหม่

 หลงัจากประสบความสำาเรจ็จากการบรูณะภาพยนตร์เก่า
เรื่อง สันติ-วีณา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งทำาให้สาธารณชนได้มีโอกาส
ชื่นชมภาพยนตร์เรื่องสำาคัญในอดีต และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
และบูรณะภาพยนตร์ที่สามารถฟื้นฟูภาพที่เสื่อมสภาพให้กลับสวย
สดงดงามและสมบูรณ์เหมือนเดิมได้อีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ภูมิใจนำาเสนอผลงานการบูรณะ
ภาพยนตร์ไทยเรื่องสำาคัญอีกหนึ่งเรื่อง ซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจผู้ที่
เคยได้ชมและสร้างปรากฏการณ์จนกลายเป็นตำานานเล่าขานมาจน
ปัจจุบัน นั่นคือ แผลเก่า ฉบับเชิด ทรงศรี ผลงานที่ได้รับการยกย่อง
อยู่เสมอว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของไทย

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๑๒



๑๓

เราจักส�าแดงความเป็นไทยต่อโลก

 ก่อนสร้าง แผลเก่า เชดิ ทรงศรไีด้ชือ่ว่าเป็นผูก้ำากับเงนิล้านคนหนึง่
ของวงการ เขาเริ่มมีผลงานสร้างภาพยนตร์ในนามว่า เชิดไชยภาพยนตร์ 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ประเดิมด้วยเรื่อง  โนห์รา จากนั้นจึงผลิตผลงานออก
มาอย่างสมำา่เสมอ ได้แก่ เมขลา (๒๕๑๐) อกธรณี (๒๕๑๑) พญาโศก (๒๕๑๒) 
ล�าพู (๒๕๑๓) คนใจบอด (ภาพยนตร์การกศุล - ๒๕๑๓) พ่อปลาไหล (๒๕๑๔) 
ทั้งหมดนี้เป็นผลงานภาพยนตร์ ๑๖ มม. พากย์สด ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมของ
วงการหนังไทยมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ และทุกเรื่องล้วนแต่
ประสบความสำาเร็จในด้านรายได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะ พ่อปลาไหล นั้นทำารายได้
ทุบสถิติหนังไทยในยุค ๑๖ มม. อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลานั้นคือภาวะขาลงของ
ภาพยนตร์ในระบบนี้ เมื่อภาพยนตร์ ๓๕ มม. เสียงในฟิล์มได้เริ่มกลับมา 
เป็นที่นิยมของผู้ชมอีกครั้ง

 ท่ามกลางผู้กำากับหนัง ๑๖ มม. มากมายที่ต้องปรับตัวและผันไป
สร้างหนงั ๓๕ มม. เชดิ ทรงศร ีได้ตดัสนิใจเดนิทางไปสหรฐัอเมรกิาเพือ่ศกึษา
วิชาการภาพยนตร์เพ่ิมเติม ด้วยความหวังว่าจะกลับมาสร้างหนังไทยให้ดู 
ทันสมัยเหมือนหนังฝรั่ง แต่จุดเปลี่ยนก็เกิดข้ึน เมื่อเขาสังเกตเห็นสังคม
อเมริกันที่ผู้สูงอายุถูกแยกให้ออกมาอยู่ตามลำาพัง ทำาให้หวนคิดถึงย่าของตน 
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของชนบทไทยที่เขาเคยซึมซับมาใน 
วยัเดก็ สำานกึอนัแรงกล้าทีเ่กดิขึน้มาระหว่างทีอ่ยูอ่ย่างเปล่าเปลีย่วในต่างแดน
นี้ ได้ฉุดให้เชิดเปลี่ยนแปลงแนวทางในการสร้างภาพยนตร์ไปสู่ปณิธานอัน 
ตั้งมั่นว่า ภาพยนตร์ที่เขาสร้างจะต้องแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และคุณค่า
ความเป็นไทย และเรื่องที่อยู่ในใจของเขาคือ แผลเก่า อมตะนิยายลูกทุ่งของ 
ไม้ เมืองเดิม ที่เคยสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาแล้วถึง ๓ ครั้ง 

 เมื่อกลับมาเมืองไทย เชิดได้ตระเตรียมวางแผนเพื่อปูทางไปสู่ 
การสร้าง แผลเก่า ด้วยการสร้างหนังรักและหนังตลกตามกระแสนิยมเรื่อง 
ความรัก (๒๕๑๗) และ พ่อไก่แจ้ (๒๕๑๙) เพื่อนำากำาไรมาเป็นทุนสร้างหนัง
แนวย้อนยุคและจบลงด้วยโศกนาฏกรรมอันเป็นปัจจัยที่พร้อมจะขาดทุน 
นอกจากนีเ้ขายังได้ไปซื้อภาพยนตร์ แผลเก่า ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อนำา 
มาศึกษา ทั้งยังพากเพียรค้นคว้าข้อมูล และเขียนบทที่เพิ่มเติมเนื้อหาและ 
รายละเอียดจากโครงเรื่องของ ไม้ เมืองเดิม เพื่อให้สะท้อนสภาพความเป็น
ไทยทัง้วถิชีวิีต คตธิรรม การละเล่นและเพลงพืน้บ้าน รวมไปถงึขนบธรรมเนยีม
ประเพณีต่าง ๆ ออกมาได้มากและสมจริงที่สุด 

 ในด้านนกัแสดง เชดิได้เอาจรงิเอาจงัในการคัดเลอืกผูท้ีเ่ขามองเหน็
ว่าเหมาะสมกลมกลนืกบับทบาท ทัง้นางเอกหน้าใหม่คอื นนัทนา เงากระจ่าง 
และดาราที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอย่างสรพงศ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา, ศรินทิพย์ 
ศิริวรรณ, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ และเศรษฐา ศิระฉายา ที่เขาประชาสัมพันธ์
ว่า “๕ ดาราตุ๊กตาทอง ยอมตัดผมสั้น” ในขณะท่ีเพลงประกอบภาพยนตร์ 
อันเป็นจุดเด่นของหนังและละคร แผลเก่า มาทุกฉบับ เชิดยังคงใช้บทเพลง
ของพรานบูรพ์ที่แต่งไว้ตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่ขณะเดียวกัน ก็ประพันธ์
เพลง “ลำานำาแผลเก่า” ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง และนำาเพลง “แสนแสบ” ที่ ชาลี 
อินทรวิจิตร แต่งขึ้นจากแรงบันดาลใจในการอ่านนิยายของไม้ เมืองเดิม มา
ประกอบเรื่องไว้ด้วยกัน

 ทัง้หมดนีอ้าจกล่าวได้ว่า แผลเก่า เป็นผลงานที ่เชิด ทรงศร ีพถีิพถัิน
และทุ่มเทมากที่สุดในชีวิต ตามคำาขวัญที่เขาตั้งขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ 
เป็นดั่งธงชัยของภาพยนตร์ว่า “เราจักสำาแดงความเป็นไทยต่อโลก” 

 อย่างไรก็ตาม ชะตากรรมของ แผลเก่า ฉบับเชิด ทรงศรี กลับ 
เริ่มต้นด้วยการที่ไม่มีผู้ค้าภาพยนตร์รายใดยอมรับซ้ือเลย ไม่เว้นแม้กระทั่ง 
ใบปิดโฆษณา จน แผลเก่า เริ่มออกฉายสู่สายตาสาธารณชนเมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ความดีงามที่เชิดได้อุทิศตนสร้างข้ึนมาให้ปรากฏอยู่ 
ในหนงัเรือ่งนีน้ัน้ จงึค่อยได้รบัการตอบแทนเป็นดอกผลแห่งความสำาเรจ็อย่าง 
ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน เมื่อ แผลเก่า ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวาง จาก 
กรุงเทพฯ แผ่ขยายไปยังต่างจังหวัด ราวกับผู้ชมนั้นโหยหาความสงบร่มรื่น

และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่ห่างหายไปจากสังคมไทยซึ่งเต็มไปด้วยวิกฤตทาง 
การเมืองมายาวนาน  จนสร้างประวัติศาสตร์ทำารายได้ชนะเลิศภาพยนตร ์
ทกุชาตทิีเ่คยมาฉายในเมอืงไทย รวมแล้วกว่า ๑๓ ล้านบาท และจดุกระแสให้
ภาพยนตร์แนวถวิลหาอดีตนั้นกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง

  ไม่เพียงแต่เฉพาะในเมืองไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ แผลเก่า ยังได้ข้าม
พรมแดนไป “สำาแดงความเป็นไทยต่อโลก” จริง ๆ สมดังปณิธานอันท้าทาย
ของเชิด จากการผลักดันของ โทนี เรย์นส์ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดัง 
ชาวอังกฤษ  โดย แผลเก่า เดินทางไปฉายที่ London Film Festival เป็น 
ที่แรก ในวาระครบรอบ ๒๕ ปีของเทศกาล จากนั้นจึงได้เข้าร่วมประกวดใน
มหกรรมภาพยนตร์ Festival des 3 Continents ณ เมืองน็องต์ ประเทศ
ฝรั่งเศสในปีเดียวกัน และประกาศศักดาคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ ต่อมา 
แผลเก่า ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๓๖๐ หนังคลาสสิกของโลกของ 
Museum of the moving image in London กับ นติยสาร Sight & Sound
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 นับแต่นั้น เชิด ทรงศรี ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้กำากับภาพยนตร์ไทย
ที่ต่างชาติให้การยอมรับมากที่สุด ผลงานเรื่องต่อ ๆ มาของเขาต่างได้รับเชิญ
ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอย่างสมำ่าเสมอ แผลเก่า จึงมีฐานะ 
เป็นดั่งชนวนแห่งความรุ่งโรจน์ในเส้นทางการเป็นผู้สร้างงานศิลปะของ เชิด 
ทรงศรี ไม่ต่างจากที่เคยเกิดขึ้นกับ ไม้ เมืองเดิม และเปรียบเสมือนใบเบิกทาง
ให้เขาได้บรรลุถึงอุดมการณ์อันแรงกล้าอย่างแท้จริง

 การกลับมาของแผลรักที่ลืมไม่ลง

 แม้จะผ่านไปนานแค่ไหน แต่ปรากฏการณ์ของ แผลเก่า ฉบับเชิด 
ทรงศร ีนัน้ยงัคงฝังอยูใ่นความประทบัใจของผูช้มอย่างไม่เสือ่มคลาย เรือ่งราว
และเลือดเนื้อลมหายใจของตัวละครท่ีเขาสร้างไว้ได้กลายเป็นอมตะและเป็น
ที่จดจำาในวงกว้างมากยิ่งกว่าฉบับนิยายของ ไม้ เมืองเดิม จนทำาให้ไม่ว่า
ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ฉบับใดก็ตามที่นำา แผลเก่า มาสร้างซำ้าหลัง 
จากนี้  ล้วนแต่มีภาพยนตร์ฉบับ เชิด ทรงศรี เป็นต้นแบบทั้งสิ้น 

 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รบัมอบฟิล์มเนกาทีฟภาพยนตร์
แห่งความทรงจำาของคนไทยเรื่องนี้จากเชิด ทรงศรี มาเก็บรักษาไว้ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๑ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อได้นำาฟิล์มเนกาทีฟนี้ออกมา 
พิมพ์ใหม่เพื่อนำาไปจัดฉายในงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย Tout à fait Thaï 
ในฝรั่งเศส จึงพบว่าภาพนั้นเริ่มออกเป็นสีเขียว อันเป็นสัญญาณแสดงถึงการ
เริ่มเสื่อมสภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่จะนำาฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้มา
บูรณะ เมื่อวันหนึ่งที่งบประมาณและเทคโนโลยีต่าง ๆ ถึงพร้อม 

 เวลาผ่านไป ภายหลังความความสำาเร็จจากการบูรณะภาพยนตร์
ที่เคยหายสาบสูญเรื่อง สันติ-วีณา ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์จึงได้เลือก 
แผลเก่า ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ มาเป็น
ภาพยนตร์เรือ่งต่อไปทีจ่ะนำาไปบรูณะ ด้วยเพราะอาการเสือ่มสภาพทีป่รากฏ
ให้เห็นตั้งแต่เมื่อ ๑๐ ปีก่อน รวมทั้งคาดหวังว่า ความทรงจำาอันยิ่งใหญ่ที่ผู้ชม
มต่ีอภาพยนตร์ไทยเรือ่งนี ้จะทำาให้สังคมไทยเหน็ความสำาคญัของการอนรัุกษ์
ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ ที่จะช่วยปกปักรักษาและพลิกฟื้นภาพประทับใจ
ในวันวานให้กลับมางดงามเหมือนเดิม

 โครงการบูรณะภาพยนตร์เรื่อง แผลเก่า เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยังคงใช้บริการแล็บ L’Immagine Ritrovata 
ประเทศอติาล ีทีเ่คยบรูณะเรือ่ง สนัต-ิวณีา แตกต่างตรงทีค่ราวนีห้อภาพยนตร์
เป็นผู้สแกนฟิล์มเนกาทีฟทั้งภาพและเสียงเอง ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ ซึ่งทำาให้
เจ้าหน้าทีข่องหอภาพยนตร์ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการบรูณะภาพยนตร์เรือ่งนี้
มากขึน้ และเป็นการได้เรียนรูเ้ทคนคิการสแกนภาพยนตร์เพือ่ใช้ในการบรูณะ
จากบริษัทมาตรฐานโลกอย่าง L’Immagine Ritrovata 

 อุปสรรคสำาคัญอย่างหนึ่งของการบูรณะภาพยนตร์เรื่องนี้ คือการ
ปรับสีภาพ (Color Grading) ให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด อันเป็นปัญหา
ของแล็บบูรณะต่างประเทศที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับสีผิวและสีธรรมชาติ 
ตา่ง ๆ  ในหนงัไทย  โดยเจ้าหน้าทีข่องหอภาพยนตร์ไดเ้ข้าไปมสี่วนรว่มในการ
แก้ไขและทำาสีเป็นแนวทางส่งให้ทางแล็บ ซึ่งจำาเป็นต้องอ้างอิงจากแหล่ง 
อื่น ๆ  เช่น ภาพยนตร์เรื่อง เลือดสุพรรณ ที่ เชิด ทรงศรี สร้างต่อจาก แผลเก่า 
รวมไปถงึภาพยนตร์สารคดเีบือ้งหลงัการทำาการ์ตนู สดุสาคร พ.ศ. ๒๕๒๒ ของ 
ปยุต เงากระจ่าง ที่มี นันทนา เงากระจ่าง ปรากฏอยู่ เพื่อใช้สีผิวที่เห็นใน
ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ มาเป็นต้นแบบในการปรับสีผิวของเธอใน แผลเก่า

 หลงัจากใช้เวลา ๑ ปีเตม็ กระบวนการในการบรูณะ แผลเก่า ฉบบั
เชดิ ทรงศร ีก็ได้เสรจ็ส้ินลง และพร้อมทีจ่ะปรากฏสู่สายตาสาธารณชนอีกคร้ัง  
หอภาพยนตร์ขอเชญิทกุท่านมาร่วมสมัผสัร่องรอยแห่งความหลังอนัหอมหวาน
และตำานานแผลรักของขวัญเรียมที่ฟื้นคืนกลับมาใหม่อย่างงดงามเต็มตา ใน
รอบปฐมทศัน์ของ แผลเก่า ฉบบับรูณะ ท่ีจะจดัฉายในกจิกรรม ทึง่! หนงัโลก 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ 
เชิด ทรงศรี ผู้กำากับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย 

 เริ่มฉายเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตร
ราคา ๑๒๐-๑๖๐ บาท ตามที่นั่งของโรงภาพยนตร์

 

บรรยายภาพ: โปสเตอร์ แผลเก่า ฉบับแรกฉาย (ซ้ายสุด) และฉบับที่นำากลับมาฉายใหม่อีกครั้ง
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สัมภาษณ์พิเศษ

ในความทรงจ�า 

ปรากฏการณ์
แผลเก่า

กองบรรณาธิการ

ว่ากันว่ามีหลากหลายสาเหตุที่ทำาให้ แผลเก่า ภาพยนตร์ปี พ.ศ. 
๒๕๒๐ ของ เชิด ทรงศรี ประสบความสำาเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ จน
กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมครั้งสำาคัญของชาติ ทั้งในแง่องค์ประกอบ
ภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากความทะเยอทะยานของ เชิด ทรงศรี ผู้ต้องการ 
จะนำาความเป็นไทยออกสูส่ายตาชาวโลก หรอือารมณ์ถวลิหาวนัวานทีอ่อก
มาผ่อนปรนความตงึเครยีดของคนไทยทีม่ต่ีอสภาพการเมอืงไทยในเวลานัน้ 
จนคนไทยที่ได้ชมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่านี่คือ ‘หนังดี’ ที่ ‘ต้องดู’ 

ก่อนจะได้รับชม แผลเก่า ฉบับบูรณะโดยหอภาพยนตร์ ที่จะกลับมา
จัดฉายอีกครั้งในวันที่ ๒๐ กันยายน ที่โรงภาพยนตร์สกาลา จดหมายข่าวฯ 
ฉบับนี้ จึงขออาสาพาผู ้อ่านย้อนไปสำารวจปรากฏการณ์เหล่าน้ันจาก 
หลากหลายมุมมองของบรรดาผู้คนร่วมยุคสมัยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อ ๔๐ ปีก่อน ภาพยนตร์ของ เชิด 
ทรงศรี เรื่องนี้มีอิทธิพลต่อปัจเจก สังคม และวงการภาพยนตร์ในตอนนั้น
และหลังจากนั้นอย่างไร

สรพงศ์ ชาตรี
นักแสดงน�าจาก 

“คือก่อนหน้านี้ ผมเล่นหนังท่านมุ้ย มันก็ดังในเมืองนะ หนังนักศึกษา 
ดู เป็นหนังอาร์ตอยู่ในเมือง แต่พอเล่น แผลเก่า มันไปทั่ว พอหนังมันดัง 
ทกุสายกม็าซือ้หมดเลย ต่อมาถ้าม ีสรพงศ์-นนัทนา ผูส้ร้างกเ็ฮกนัมา โดยเฉพาะ
ถ้าหนังแนวนี้ รอยไถ บ้านไร่นาเรา หนังบ้านนอก ชีวิตเราก็เปลี่ยนไป งานก็
เข้ามาเยอะเพราะหนังสไตล์นี้มันเริ่มเยอะ หนังรักเริ่มมา ก็ต้องมาเล่นหนังรัก 
แต่ส่วนมากบทหนุ่มผูกเนคไทใส่สูทจะไม่ค่อยมี

“นึกถึงก็นำ้าตาไหลทุกทีและมีความสุข แผลเก่า มันคือตัวเราเยอะ 
หนังเรื่องอื่นบทดี อย่าง สุริโยไท หรือเรื่องอื่น ๆ  แต่มันไม่ใช่เรา ผมไม่ใช่นักรบ
โบราณ ผมไม่ใช่หลวงตามหาเถรคันฉ่อง ทุกวันนี้ผมไปโคราช ผมก็ซื้อนา 
ชอบไปนั่งริมนำ้า ชอบกลิ่นหอมของต้นข้าว ชอบกลิ่นโคลน ผมคือสัญลักษณ์ 
ไอ้ขวัญไปแล้ว คุณลองดูที่เขาวิจารณ์ก็ได้ว่า ไอ้ขวัญที่คนอื่นแสดง กับไอ้ขวัญ
สรพงศ์ ใครจะบ้านนอกกว่ากัน”

จันทนา ทรงศรี 
ภรรยาของเชิด ทรงศรี

“ก่อนที่จะทำา แผลเก่า คุณเชิดทิ้งช่วงงานหนังไว้ และไปศึกษาเกี่ยวกับ
ฮอลลวีดูทีอ่เมรกิา แต่พอได้ไปเหน็สงัคมอเมรกินัทีต่วัใครตวัมนั คนแก่ก็มานัง่
ตามสวนสาธารณะ ลูกหลานไม่มาดูแล มันไม่เหมือนครอบครัวคนไทย 
คุณเชิดก็เลยคิดว่าถ้าเราทำาตัวเหมือนฮอลลีวูดคงทำาไม่ได้หรอก ทำาแล้วก ็
ไม่เหมอืนหรอก จงึอยากสร้างหนงัทีถ่นัดและมาจากชีวติตวัเอง เพราะคณุเชดิ
เป็นคนบ้านนอกเติบโตมาในทุ่งนา ชอบบรรยากาศธรรมชาติ  คุณเชิดทำาโดย
ไม่ได้คาดหวังเลย คิดว่าเจ๊งก็ช่างมัน เพราะตอนนั้นคุณเชิดทำาหนังในเชิง 
การตลาดประสบความสำาเร็จมาได้ค่อนข้างเยอะ แต่พอทำามาหลาย ๆ เรื่อง 
คุณเชิดก็เริ่มไม่อยากทำาแบบเดิม ๆ แล้ว อยากทำาหนังแบบใหม่ขึ้นมา แม้ 
สายหนงัจะไม่รบัซือ้กไ็ม่ได้เครยีดมาก แต่หนงักลบัประสบความสำาเรจ็ คนมา 
ต่อแถวรอกันตีส่ีตีห้าเพือ่ทีจ่ะซ้ือต๋ัวหนงั มานอนรอกันต้ังแต่โรงหนงัยงัไม่เปิด  
และหลังจากนั้นมา คุณเชิดก็จะเปลี่ยนมาชอบหนังแนวน้ี ติดยึดกับหนัง 
ย้อนยุค สไตล์ไทย ๆ แบบนี้มาตลอด แทบไม่ทำาหนังสมัยใหม่อีกเลย

“อกีเรือ่งหนึง่ทีไ่ด้หลังจาก แผลเก่า คอืมติรภาพกับชาวบ้านท่ีเราไปถ่าย
หนัง ซึ่งผูกพันกันมาตลอด เพราะตอนออกไปถ่ายทำาต่างจังหวัด คุณเชิดจะ
ทำาตัวกลมกลืนกับชาวบ้าน เหมือนเป็นชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านเลย เลย
รู้จักกันมาตั้งแต่นั้น ทั้งพวกกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังคงกลับไปเยี่ยมเยียนกัน”

ธัชตะวัน ทรงศรี (ลูกสาว) และ จันทนา ทรงศรี



๑๖

ดร.รังสิมา กุลพัฒน์
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง 
แผลเก่า: จากนวนิยายสู่ภาพยนตร์

“ตอนตัวเองเด็ก ๆ ก็ได้ดูหนังเรื่อง แผลเก่า ที่โรงหนังเฉลิมไทยที่
โคราช ต้องมายืนรอข้างนอกโรง เป็นเรื่องที่ฮิตมาก ทุกคนจะต้องมาดู 
พอเข้าไปดกูร้็องไห้ออกมาอะไรอย่างนี ้เป็นเรือ่งท่ีดทีีส่ดุทีเ่คยมใีนยคุนัน้ 
ก็ยังจำาเรื่องนี้ได้อยู่

“พอมาเลือกทำาวิทยานิพนธ์ ระหว่างทำาก็รู้สึกว่า สคริปต์ของ 
คุณเชิดดีกว่าตัววรรณกรรม จริง ๆ คุณเชิดให้เครดิตรพีพรด้วย แต ่
รพีพรไม่ได้เขียน เขาเขียนเอง ตัวสคริปต์ของเขาแตกเรื่องจากตัวของ 
ไม้ เมืองเดิมออกไปแบบหมดเลย  ถ้าอ่านของไม้ เมืองเดิมจะไม่ร้องไห้
นะ แต่ถ้าได้อ่านตัวสคริปต์ของคุณเชิดเนี่ยร้องไห้ เพราะว่าคุณเชิดเขา
เป็นนักเขียนด้วย เขาใช้ชื่อ ธม ธาตรี ในตัวสคริปต์จะมีรายละเอียด 
ปลีกย่อยเยอะแยะเลย เขาก็จะใส่ความรู้ในเชิงศิลปวัฒนธรรม มีเพลง
เกีย่วข้าว มเีพลงฉ่อย มคีวามเชือ่ มคีวามรกัของแม่ลกู แม่กบัลกูสาวและ
แม่ถกูทำาร้ายโดยพ่อ แบบน้ีไม่มใีนนวนยิายนะ เพราะฉะนัน้หนงัมนัสร้าง
ความประทับใจ ก็ด้วยตัวคุณเชิดเอง คุณเชิดแค่ขอยืมพล็อตจากตัว 
ไม้ เมืองเดิมมา แล้วก็ไปผลิตงานใหม่ข้ึนมาเป็นของตัวเอง จนเป็น
ปรากฏการณ์ที่ทำาให้ยุคต่อมามีความเชื่อว่า แผลเก่า คือแบบนี้ ต้องทำา

แบบนี้ มีตัวละครแบบนี้ 
เหตุการณ์ต้องเป็นแบบนี้ 
ทำาให้ทุกคนที่มาดูงานของ
เขาประทบัใจ คดิว่าน้อยคน
ที่จะไปอ ่านงานของไม ้ 
เมืองเดิม ยังไม่เคยเห็นใคร
ทิ้งขนบของคุณเชิดแล้วก็
วิ่งไปทำาแบบไม้ เมืองเดิม
เลย กลายเป็นว่าเอาแบบ
ของคุณเชิดนี่แหละไปทำา”

โทนี เรย์นส์ (Tony Rayns)
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชาวอังกฤษ

“ในปี ๒๕๒๔ หนงัจากเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัในประเทศ
แถบตะวันตก ผมทำางานเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ให้กับนิตยสารภาษาอังกฤษ
หลายเล่มและเป็นบรรณาธกิารให้แก่สจูบิตัรของเทศกาลหนงัลอนดอน ตอนนัน้
ผู้อำานวยการเทศกาลหนังลอนดอน คุณ Ken Wlaschin เขาเปิดรับคำาแนะนำา
เรื่องหนังที่จะนำามาฉายในเทศกาลอย่างมาก ผมได้ดูหนังที่น่าสนใจทั้งจากไทย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จากเทศกาลหนังฮ่องกง และคุณ Wlaschin ก็รับ 
คำาแนะนำาจากผมด้วยการฉายหนังเหล่านั้น ตอนนั้นมีหนังไทยเร่ืองเดียวที่เคย
ฉายในสหราชอาณาจักร นั่นคือ ทองปาน ฉายที่เอดินบะระช่วงปลายทศวรรษ 
๗๐ ตอนนัน้ผมมัน่ใจมากว่าถึงเวลาแล้วทีห่นงัไทยควรถูกฉายในระดบันานาชาติ

“ปีนั้น ผมได้เดินทางมาเมืองไทย และได้ดู แผลเก่า ของคุณเชิด กับ 
ประชาชนนอก ของคณุมานพ ผมเลอืกหนงัสองเรือ่งนีเ้ป็นจดุเริม่ต้น เพราะหนงั
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ไทยท่ีแตกต่างกัน คืออุตสาหกรรม
หนังกระแสหลักและกลุ่มหนังอิสระ ‘ใต้ดิน’ และรูปแบบหนังที่แตกต่างกัน 
แต่ก็น่าประทับใจทั้งคู่ ผมเชื่อว่าคนดูทางฝั่งตะวันตกจะต้องถูกใจ ‘รสชาติ’ 
หนังไทย ๆ อย่าง แผลเก่า ด้วยการวางองค์ประกอบภาพและการออกแบบ 
งานสร้างของคุณเชิด อีกอย่างคือการแสดงที่ดูจริงมากของนักแสดงนำา ซึ่งคน
น่าจะชอบหนังที่ดูจริงใจ และผลตอบรับก็ออกมาดีมาก อย่างที่ผมคาดไว ้
คนชอบสไตล์ภาพ การแสดง ดนตรี และอารมณ์ที่ซื่อตรงของหนัง มันเป็นหนัง
ที่ถูกจริตคนตะวันตก เพราะมันดูไม่ตามสูตรหนังเกินไป ไม่ซำ้าซากจำาเจ”

โดม สุขวงศ์
นักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณ
ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

“อย่างแรกคือมันทำาลายสถิติรายได้ ลบสถิติที่ผ่านมาในเวลานั้น คือ ๑๓ ล้านบาท 
อย่างที่สองเมื่อคนดูเยอะมีความนิยม ก็เกิดกระแสทำาหนังในแนวนี้ เรียกว่าลูกทุ่งพื้นบ้าน 
ตามออกมาหลายเรื่อง ของไม้ เมืองเดิมก็มี หรือของนักเขียนคนอื่นก็มี แล้วก็ได้ฉายใน
เทศกาลในต่างประเทศ  เป็นอีกครั้งที่คุณเชิดคล้าย ๆ เอาธงชาติไทยไปปักในแผนที่โลก
ของภาพยนตร์ หลังจากที่คุณรัตน์ เปสตันยีเคยทำามา

 “ส่วนตัวแล้วเราประทับใจ แผลเก่า ในภาพที่เป็นละครทีวีในวัยเด็ก รู้สึกว่ามัน
ครอบงำาเราอยู่หลายวัน เพราะฉะนั้นมันมีความรุนแรงในทางความรู้สึก เหมือนกับรักสาว
ครั้งแรก แล้วเมื่อผ่านไปสิบกว่าปี โตขึ้นมาดูฉบับของคุณเชิด เราก็รู้สึกว่าไม่ประทับใจเท่า 
แต่เมื่อมาดูใหม่ เมื่อมันถอนจากความรู้สึกที่คาดหวังฝังใจนั้นแล้ว ก็เร่ิมรู้สึกว่าหนังของ 
คุณเชิดมีพลัง มีเจตนาของคุณเชิดที่จะถ่ายทอดวิถีชีวิตอะไรต่าง ๆ ในอดีตออกมา แล้วก็
เรื่องความรัก ผมคิดว่าคุณเชิดเก่งมากในเรื่องการถ่ายทอดความรักหนุ่มสาวของมนุษย์”



๑๗

มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์
นักวิจารณ์ภาพยนตร์

“ตอนนั้นผมอายุไม่มากเพิ่ง ป.๗ เอง อายุเพิ่ง ๑๒ ผม 
ส่งจดหมายไปร่วมสนุกกับหนังสือสตาร์พิคส์ ทายส่วนล่างว่า
หน้าที่เห็นเป็นใคร แล้วก็มีชื่อของมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ 
ขึ้นอยู่ในเล่มปกปีเตอร์ แซมซัน ก็รอสักพักนึง ทางหนังสือเขาก็
ส่งบตัรมาให้ทางไปรษณย์ี ตอนนัน้มนัตรงกบัโปรแกรม แผลเก่า 
พอดผีมกเ็ลยหนีบคณุยายไปดทูีโ่รงสกาลา วนันัน้คนดแูน่นมาก
เป็นรอบเที่ยง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๑ คือเลยปีใหม่มาแล้ว
ครับ และเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมแต่คนก็ยังแน่น
อยู่ แม้หลังจากที่เขาเพ่ิมโรงแล้วนะ แล้วตอนเข้าไป โอ้โห 
ตรงเชิงกระไดฝั่งขวา คัตเอาต์ที่เขียนด้วยสีนำ้ามันบนผ้า..ไม้อัด
ใหญ่มาก คุณสรพงศ์ไอ้ขวัญ เชี่ยนผ้าโพกหัว แล้วก็มีคุณ 
นันทนาในคาแรกเตอร์เรียม สวมหมวกปีกตามแฟชัน คือมัน 
บิิลด์มาตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าโรง

“ถ้าจะถามว่ากระแสคนอื่นพูดเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ขอยก
ตัวอย่างหนังสือพิมพ์หัวหนึ่ง มีคอลัมนิสต์บ้าหนังอยู่คนหนึ่ง 
จริง ๆ คือแกมีสงครามดราม่ากับค่ายหนังมาทุกเรื่่อง 
มอีะไรแกกเ็ขยีนด่าไปเถอะ ฉายอะไรกฉ็ายไปเถอะ 
แล้วแกก็จะเฉ่งเองให้หนึ่งดาวบ้าง สองดาวบ้าง 
เมอืงในหมอกของคณุเพิม่พลไม่ได้เกดิเลยเพราะว่า
แกแจกให้แค่หนึ่งดาว แล้วก็มีคำาโปรย “อุ๊ยพูดไม่
ออกได้แต่กลอกหน้า” หนังฝรั่งไม่ต้องพูดถึง หนังชั่ว
หมดในสายตาของคณุคอลมันสิต์คนนี ้แต่ แผลเก่า แกไม่
แตะเพราะขืนแตะตัวเองจะเจ๊ง เพราะมันเหมือนไปต้าน
กระแสสังคมนั่นเอง”

เจนภพ จบกระบวนวรรณ
นักจดหมายเหตุเพลงไทยลูกทุ่ง

“มันคล ้ าย  ๆ กับละคร
บุพ เพ สันนิ วาส เลย  เพี ย งแต ่
บุพเพสันนิวาสมันมีโอกาสมากกว่า
ในการที่เป็นละครโทรทัศน์แล้วมัน
ยำ้าต่อเนื่อง แต่ แผลเก่า พิสูจน์กัน
ด้วยการดูครั้งเดียวสั้น ๆ ตามระยะ
เวลาของภาพยนตร์ แต่ผมว่ามัน
เป็นปรากฏการณ์เดยีวกนัเลยทีเ่กดิ
ซำา้อกีครัง้หนึง่ แต่เป็นอทิธพิลคนละ
แบบ แผลเก่า มันเป็นอิทธิพลของมหรสพ มหรสพที่ทำาให้ทุกคนออกจากบ้านและ
เข้าโรงหนงัอย่างเป็นลำา่เป็นสัน เป็นปรากฏการณ์ คนไทยเป็นอย่างงี ้จะเหน็ได้ว่ามนั
จะมีรอบของมันนะ เดี๋ยวก็มีมา 

“เพลงก็มีส่วนให้หนังดังครับ เพราะว่าย้อนกลับไปตอนสมัย แผลเก่า เวอร์ชัน
แรก ปรมาจารย์พรานบูรพ์ท่านสร้างสามผลงานน้ีออกมา ขวัญของเรียม สั่งเรียม 
เคียงเรียม มันยิ่งใหญ่มาต้ังแต่ตอนนั้นแล้วนะ ไม่ใช่มายิ่งใหญ่ตอนเวอร์ชันคุณเชิด 
ฉะนัน้เพลงจงึเป็นส่วนหนึง่ทีท่ำาให้ แผลเก่า ในทกุเวอร์ชนัทิง้ไม่ได้ เป็นภาพยนตร์มา
กห็ลายครัง้นะ มาเป็นละครโทรทศัน์กไ็ม่เคยทิง้เพลงเลย เพลงเป็นองค์ประกอบมา
ตลอด แต่เวอร์ชันคุณเชิดดังสุดในเรื่องเพลง เนื่องจากในสมัยของคุณแม่ส่งศรี 
จนัทรประภา ทีร้่องในเวอร์ชนัแรก มนัเป็นแผ่นครัง่ การเข้าถงึกย็าก การได้ยินก็น้อย 
เฉพาะคนรักศิลปะเท่าน้ันที่ได้เสพ แต่เวอร์ชันของคุณเชิดนี่มันแพร่กระจายเลยนะ 
ตัดลงมาเป็นแผ่นเสียงลองเพลย์เลย นักจัดรายการวิทยุหยิบมาเล่นกัน คือมันโด่งดัง
มากกว่ากันเยอะหลายเท่าตัว แต่มันไม่ใช่โด่งดังเพราะฉบับคุณเชิด คือมันมีรอยต่อ
ของความยิ่งใหญ่มาแล้ว มันเหมือนกับมีเวทีได้เปิดมากขึ้น มีพื้นที่ให้ได้เล่นมากขึ้น 
แล้วผมว่าจากนั้นมาก็ไม่เคยมีใครลบเวอร์ชัน    คุณเชิดได ้ เลยทั้ ง
หนังและเพลง”



๑๘

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
เนือ่งในโอกาสทีห่อภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะจดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง 

แผลเก่า ฉบับบูรณะใหม่ ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันครบ
รอบวันเกิดของ เชิด ทรงศรี ผู้กำากับคนสำาคัญของไทย ผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้น
สำาคัญมากมาย คอลัมน์พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยฉบับนี้ จึงขอนำาเสนอสิ่งของ
สำาคัญต่าง ๆ บางส่วนที่ เชิด ทรงศรี ได้มอบให้แก่หอภาพยนตร์ และได้รับการ
จัดแสดงอยูใ่นพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย ทัง้สิง่ทีเ่ปรียบเสมือนตวัแทนของบรษิทั
เชดิไชยภาพยนตร์ และสิง่ของทีเ่กีย่วเนือ่งกบัภาพยนตร์ทีเ่ป็นหมดุหมายสำาคญั
ในการทำางานของ เชิด ทรงศรี คือ พ่อปลาไหล แผลเก่า และ ข้างหลังภาพ 

กล้องถ่ายภาพยนตร์	๓๕	มม.	ยี่ห้อ	Arriflex
กล้องคู่กายของ เชิด ทรงศรี ท่ีซื้อมาเมื่อครั้งที่ไปศึกษาด้าน

ภาพยนตร์เพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกา และได้ใช้ถ่ายภาพยนตร์เรื่องสำาคัญ
อย่าง แผลเก่า รวมถึงภาพยนตร์ ๓๕ มม. เรื่องอื่น ๆ  ของบริษัทเชิดไชย
ภาพยนตร์ 

กล้องยี่ห้อ Arriflex นี้มีจุดเด่นตรงที่มีขนาดกะทัดรัด นำ้าหนักเบา 
และร้อยฟิล์มเข้าเครื่องได้ง่าย สะดวกในการพกพาไปถ่าย ทั้งนอก 
สถานที่และในโรงถ่าย โดยเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายของบรรดา 
ผูส้ร้างหนงัไทยในช่วงหลงัการเปล่ียนผ่านของหนงัไทย จากหนงั ๑๖ มม. 
พากย์สดในโรง กลับมาเป็นฟิล์ม ๓๕ มม. เชิดไชยภาพยนตร์

ทีมงานพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ใบพระราชทานพระบรมราชานุญาต	ให้ถ่ายภาพช้างเผือก	พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ	
เพื่อเชิญเป็นตราประจ�าบริษัท	เชิดไชยภาพยนตร์	

นอกจากลายมือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของบริษัทเชิดไชยภาพยนตร์ คือ 
พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ พระยาช้างเผือกประจำารัชกาลที่ ๙  ซึ่ง เชิด ทรงศร ีได้รบัพระราชทานพระบรมราชานุ
ญาตจากพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ให้ถ่ายภาพพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เป็นภาพเคล่ือนไหว 
สำาหรับปรากฏในตอนต้นของภาพยนตร์นานประมาณ ๗ วนิาท ีและจดัทำาเป็นภาพนิง่อยูใ่นกรอบ เป็นตราหวักระดาษ
ของบริษัท 

พ่อปลาไหล (๒๕๑๔)

ชุดกระโปรงที่ใช้ในการถ่ายท�า	
ชุดกระโปรงนี้ ใช้ประกอบการถ่ายทำาภาพยนตร์ตลก เรื่อง พ่อปลาไหล 

ภาพยนตร์ ๑๖ มม. เร่ืองสุดท้ายของ เชดิ ทรงศร ีออกฉายปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ก่อน
ที่เขาจะหยุดพักเพื่อเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมด้านภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกา 
โดยดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ ทมยันตี นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี และ 
เพชรา เชาวราษฎร์ นับเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ เชิด  
ทรงศรี จนเขานำากลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในอีก ๑๐ ปีต่อมา ด้วยระบบฟิล์ม 
๓๕ มม. 

ป้ายเชิดไชยภาพยนตร์	
ป้ายทีเ่คยตดิอยูต่รงประตทูางเข้าอาคารสำานกังานเชดิไชยภาพยนตร์ของ 

เชิด ทรงศรี โดยตัวอักษรเชิดไชยภาพยนตร์นี้ เป็นลายมือของหม่อมราชวงศ ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อนี้ให้แก่ เชิด ทรงศรี นำามา
ใช้เป็นชื่อบริษัทสร้างภาพยนตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

โล่เกียรติยศจากโรงภาพยนตร์คาเธ่ย์	
โล่ที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์มอบเป็นเกียรติยศแด่เชิดไชยภาพยนตร์ในฐานะที่สร้าง 

ภาพยนตร์เรือ่งนี ้ฉายทีโ่รงคาเธ่ย์จนทำารายได้เป็นสถติเิกนิกว่า ๑ ล้านบาท เป็นหลกัฐานยนืยนั
ความสำาเร็จของ พ่อปลาไหล ซ่ึงได้รับช่ือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำารายได้สูงสุดเมื่อเทียบ 
กับภาพยนตร์ ๑๖ มม. ทุกเรื่องที่เคยสร้างกันมาในประเทศไทย โดยจัดฉายที่โรงภาพยนตร์ 
แห่งนี้เพียงโรงเดียว



๑๙

   แผลเก่า (๒๕๒๐)

รางวัลพระสุรัสวดี	
เครื่องแต่งกายและแต่งหน้ายอดเยี่ยม	

รางวลัทีแ่สดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่และประณตีพถิพีถินัของ เชดิ ทรงศรี 
ในการค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด โดยเฉพาะเสื้อผ้าและการแต่งกายของ 
คนไทยสมยัก่อน เพือ่ถ่ายทอดออกมาให้เหน็อย่างสมจรงิใน แผลเก่า ภาพยนตร์
แนวย้อนยุค ที่เขาตั้งใจสร้างเป็นพิเศษ เพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ให้ชาวไทยและโลกได้ประจักษ์ ตามคำาขวัญว่า “เราจักสำาแดงความเป็นไทย 
ต่อโลก” จนทำาให้เขาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก 

 ข้างหลังภาพ (๒๕๔๔)

ภาพวาดริมล�าธารมิตาเกะ	
ภาพวาดริมลำาธารมิตาเกะเป็นสัญลักษณ์และเป็นนัยสำาคัญของชื่อเรื่อง 

ข้างหลังภาพ นวนยิายของศรีบรูพา ซึง่ในบทประพนัธ์ไม่ได้ระบวุ่าวาดด้วยสนีำา้
หรือสีนำ้ามัน แต่หลังจากค้นคว้าและอ้างอิงตามหลักความน่าจะเป็นของการ
วาดภาพลงบนกระดาษแล้ว เชิด ทรงศรี ได้ตีความว่าภาพนี้วาดด้วยสีนำ้า และ
ได้มอบหมายให้ศิลปินคือ วชิระ ก้อนทอง เป็นผู้วาดภาพริมลำาธารมิตาเกะนี ้
ขึ้นมา เพื่อใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้

นอกจากสิ่งของเหล่านี้ 
ที่ จั ด แ ส ด ง ใ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์
ภ าพยนตร ์ ไ ทยแล ้ ว  หอ
ภาพยนตร ์ยั งมีอนุสรณ ์ ถึง 
เชดิ ทรงศร ีคือ “ประติมากรรม
ช่วง-เชดิ” ตัง้อยูก่ลางเมอืงมายา 
ออกแบบโดย ช่วง มูลพินิจ ซึ่ง
ผสมผสานลวดลายใบตาลอันเป็นเอกลักษณ์ของหนังเชิด ทรงศรี เข้ากับ 
แท่งโมโนลธิจากภาพยนตร์คลาสสกิของโลกเรือ่ง 2001: A Space Odyssey  
และ “ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี” ซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่ 
เชิด ทรงศรี ผู้มอบหนังสือจำานวนมหาศาลให้แก่หอภาพยนตร์ โดยนอกจาก
หนงัสือทีใ่ห้บรกิาร ภายในห้องสมดุแห่งนีย้งัมสีิง่ของส่วนตัวของ เชดิ ทรงศรี 
จัดแสดงให้ชม (เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

ชุดแต่งกายแบบญี่ปุ่น
ของคุณหญิงกีรติ

ชุดแต่งกายที่ใช ้ประกอบเร่ือง 
ข้างหลังภาพ โดยเป็นหนึ่งในชุดของ 
ตัวละครหลักของเรื่องคือ คุณหญิงกีรติ 
รับบทโดย คาร่า พลสิทธิ์ ภาพยนตร์
เรื่องนี้ออกฉายเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๔ นับ 
เป็นภาพยนตร์สุดท้ายของ เชิด ทรงศรี 
หลังจากนั้นเขาได้หยุดสร้างภาพยนตร์
เนือ่งจากอาการป่วย ก่อนจะเสยีชวิีตลง
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ขอเชญิมาร่วมเรยีนรูเ้รือ่งราวของ เชดิ ทรงศร ีผ่านวตัถจุดัแสดงเหล่านีไ้ด้ ณ พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) เปิดให้เข้าชมในวนัหยดุเสาร์ อาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัละ ๖ รอบ ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. 
๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.  ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ หรือ ๐๘๑ ๕๕๐ ๘๗๑๖

โล่พีรามิดทอง	
โล่เกียรติยศของบริษัท พีรามิด เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำากัด ที่มอบให้แก่ เชิด ทรงศรี 

เนื่องในโอกาสที่ภาพยนตร์ แผลเก่า ทำารายได้เกิน ๓ ล้านบาท ณ โรงภาพยนตร์โคลิเซี่ยม 
อินทรา พาราเมาท์ ออสการ์ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นเครื่องการันตีถึงความ
สำาเร็จอย่างคาดไม่ถึงของภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทย หลังเข้าฉายได้เพียงสองสัปดาห์ 
เนื่องจากตอนท่ีสร้าง ไม่มีผู ้ค้าภาพยนตร์รายใดยอมซื้อหนังเรื่องนี้เลย หลังจากที่ได้ 
โล่เกียรติยศนี้ แผลเก่า ก็ยังคงยืนโรงฉายอยู่อีกนานจนเป็นประวัติการณ์ถึงประมาณ 
๑๓ ล้านบาท นับว่ามากที่สุดในบรรดาภาพยนตร์ทุกชาติที่เคยเข้าฉายในเมืองไทยมาก่อน
หน้านั้น



๒๐

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ถ้าจะถามว่าหนังเร่ือง The Exorcist หรือชื่อไทยเมื่อครั้งมาฉาย 
บ้านเรา “หมอผีเอ็กโซซิสต์” น่ากลัวแค่ไหน แล้วพยายามหาคำาตอบ 
ด้วยการอ้างโพลหรือสำานักการจัดอันดับทั้งหลายทั้งปวง ทำานองว่านี่หนัง 
ได้รับโหวตให้เป็นหนังกระตุกขวัญสั่นประสาทที่น่าประหวั่นพรั่นพรึง 
ที่สุดตลอดกาล-ก็คงจะเป็นเรื่องสุดแสนธรรมดา และไม่ได้สะท้อนความน่า 
อกสั่นขวัญแขวนของหนังอย่างเป็นรูปธรรม

เพราะจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หนังของวิลเลียม ฟรีดกิ้นไม่ได้
ทำางานกบัอารมณ์ความรูส้กึของผูช้มเพยีงอย่างเดยีว แต่ส่งผลกระทบในทาง
กายภาพด้วย ข้อมูลจากหลายแหล่งระบุตรงกันว่า คนดูเป็นลมล้มฟุบไป 
หรือมีภาวะของโรคหัวใจกำาเริบในระหว่างดูหนัง เจ้าของโรงหนังรายหนึ่ง
บอกว่า เขาต้องสั่งให้พนักงานทำาความสะอาดเตรียมเช็ดอ้วกของคนดูหนัง
ที่กินอิ่มเกินไป-ซึ่งเกิดขึ้นแทบทุกรอบ

แต่เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มีรายงานก็คือ ผู้หญิงคนหนึ่งถึงกับ
แท้งลูกหลังจากการดูหนังเรื่องนี้ และนั่นยังไม่นับผลพวงสืบเนื่องที่เรียก 
ได้ว่าบ้าบอคอแตกอีกนับไม่ถ้วน เป็นต้นว่า เป็นเพราะหนังเรื่อง The 
Exorcist ที่ยั่วยุให้คนดูหลายคนเชื่อว่า ญาติสนิทมิตรสหายที่เจ็บป่วยถูก 
ผห่ีาซาตานเข้าสงิแบบเดยีวกับเดก็หญงิในเร่ือง และพากนัไปกดดันให้โบสถ์
คาทอลิกทำาพิธีขับไล่

พูดสำาหรับตัวเอง เคยเขียนถึงไปแล้วครั้งหนึ่งว่า ประสบการณ์ตรง
จากการได้ดู “หมอผีเอ็กโซซิสต์” ในโรงหนังสกาลา (ราว ๆ ปี ๒๕๑๗-๑๘) 
ก่อนวัยอันควร (ไม่ถึงสิบขวบ) ส่งผลให้นอกจากดูไม่จบเรื่อง (และต้อง 
มุดตัวหลบอยู่หลังพนักเก้าอี้) ภาพของลินดา แบลร์ตาถลนและจ้องมอง 
อย่างจะกินเลือดกินเนื้อ-ก็หลอกหลอนวนเวียนจนไม่กล้าเข้าห้องนำ้าตอน 
กลางคืนเป็นเวลาแสนนาน

มานึกทบทวนดู เงื่อนไขปัจจัยอะไรที่ทำาให้ The Exorcist มีอานุภาพ
ทำาลายล้างมหาศาลขนาดนั้น

หากจะสรุปอย่างรวบรัด นอกจากงานสร้างตลอดจนเทคนคิพเิศษทาง
ด้านภาพและเสยีงทีท่ัง้ประณตีและพถิพีถินั ซึง่ว่าไปแล้ว พลกิโฉมแบบแผน
การสร้างหนังสยองขวัญก่อนหน้านั้นที่มักจะมีลักษณะสุกเอาเผากิน (ด้วย
เหตุผลต่าง ๆ นานา งบประมาณการสร้าง ทัศนคติของคนทำาหนัง ความ 
คุ้นเคยของคนดู) อีกสองสามอย่างที่นับเป็นตัวแปรสำาคัญได้แก่ ความ 
เสียสติและวิปลาสของเนื้อหา ซึ่งนับจนถึงตอนนั้นไม่น่าจะมีหนังสักก่ีเรื่อง

ที่สามารถพาผู้ชมดำาดิ่งลงไป
สมัผัสกบั ‘ความเจบ็ไข้ได้ป่วย’ 
ถึงเพียงนี้

ที่แน ่  ๆ ภูตผีในหนัง 
เรื่องนี้ซ่ึงสิงสู่ (บางที อาจใช้ 
คำาว่า ‘สมสู่’ ก็ได้) อยู่ในร่างของเด็กหญิงวัยเพียงแค่ ๑๒ ขวบน่าจะมาจาก
นรกภูมิขุมที่ลึกที่สุดเท่าที่ด้านมืดมิดในจิตใจของคนทำาหนังจะสามารถ
ถ่ายทอดและกลัน่กรอง และแต่ละประโยคทีห่ลดุออกมาจากเหล่าปิศาจร้าย
ซึง่หยบิยมืร่างของเดก็หญงิเป็นแพลตฟอร์มในการเอือ้นเอ่ยถ้อยคำาสดุแสน
โสโครกและด้วยนำา้เสียงแหบห้าว-ก็ทำาสถิติ ‘นวิโลว์’ ในทางศีลธรรม สะท้อน
ถงึความลามกจกเปรตและหมกมุน่ทางเพศอย่างไร้ขอบเขต หนึง่ในนัน้ได้แก่
ห้วงเวลาที่เธอเรียกร้องเชิญชวนให้บรรดาจิตแพทย์เสพสังวาสกับเธอ 
อีกหนึ่งและเป็นฉากที่บรรดาองค์กรทางศาสนาคงพากันสาปแช่งก็คือตอน
ที่ผู้เป็นแม่ (เอลเลน เบิร์สติน) วิ่งพรวดพราดเข้ามาในห้องและพบว่าผีห่า
ซาตานกำาลังบีบบังคับให้ลูกสาวของเธอสำาเร็จความใคร่ด้วยไม้กางเขน แต่
นั่นก็ยังไม่ใช่ทั้งหมด และคนดูที่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น-ต้องไป
ค้นหากันเอาเอง

กระนั้นก็ตาม ในความผุกร่อนของรสนิยมและตำ่าเต้ียของเพดาน 
ศีลธรรมของคนทำาหนัง โต้แย้งไม่ได้เลยว่าฉากอาละวาดของเหล่าภูตผี 
ทัง้สนกุ ทัง้น่าต่ืนตระหนกและชวนให้หวาดผวา ทัง้เป่ียมไปด้วยจินตนาการ
และความชั่วร้าย ข้อสำาคัญ คนดูแทบจะอยู่ในความเมตตาปรานีของคนทำา
หนงัด้วยประการทัง้ปวง และนัน่บอกถงึทกัษะและฝีไม้ลายมอืในการทำาหนงั
ของวิลเลียม ฟรีดก้ินที่กล่าวได้ว่าเล่นงานคนดูในลักษณะไม่ต่างจากเหล่า
ซาตานเล่นงานสาวน้อยในเรื่อง หรือบางทีอาจเรียกได้ว่ากระทำาชำาเรา

ไม่รู้ใครจะว่าอย่างไร หลังจาก ๔๕ ปีผ่านพ้นไป ส่วนตัวก็ยังคงคิดว่า
หนังเรื่อง The Exorcist ไม่ได้สูญเสียพิษสงและเขี้ยวเล็บในการคุกคาม 
คนดูแม้แต่นิดเดียว เชื่อว่าการหวนกลับมาฉายอีกคร้ัง ณ โรงภาพยนตร์
เดียวกันกับทีม่นัเปิดตัวครัง้แรกในบ้านเรา-ก็น่าจะยิง่ทำาให้การดหูนงัเรือ่งนี้
ของหลาย ๆ คนเป็นประสบการณ์ที่ต้องบันทึกไว้ในความทรงจำา กระนั้น
ก็ตาม ส่ิงที่ต้องยำ้าเตือนเพื่อความปลอดภัยและรัดกุมก็คือ น่ีเป็นหนังที่ 
ไม่เหมาะสำาหรับเด็กเล็ก คนที่ขวัญอ่อน ต่ืนเต้นง่าย เป็นโรคหัวใจ หรือมี
ภาวะตั้งครรภ์

ข้อสำาคัญ ไม่ควรกินอิ่มเกินไป และพกยาดมติดตัวไว้ด้วยเผื่อรู้สึก
คลื่นเหียนวิงเวียนในระหว่างดู 

พุธที่ ๓๑ ตุลาคม หอภาพยนตร์ขอเชิญมาต้อนรับความสยองขวัญใน
วนัฮาโลวนีกบั The Exorcist  ฉบบั Director’s Cut ในกจิกรรม ทึง่! หนงัโลก 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป บัตรราคา ๑๒๐, ๑๔๐ 
และ ๑๖๐ บาท

หมอผีเอ็กโซซิสต์ (๑๙๗๓)
ประวิทย์ แต่งอักษร



๕๒๑



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

วิน วิษณุรักษ์ มีชื่อจริงว่า สมาน สบายใจ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ 
ที่จังหวัดสมุทรปราการ ในครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกร เริ่มต้นศึกษาที่โรงเรียน
สมุทรปราการ จากนั้นจึงไปต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ และ ๘ ที่โรงเรียนสีตบุตร
บำารุง ก่อนจะไปเรียนด้านการบัญชี ที่โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

เมื่อจบการศึกษา เขาได้เริ่มต้นทำางานบริษัทในฐานะนักบัญชีอยู ่ระยะหนึ่ง 
จนกระทั่งราวปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ชนะ ศรีอุบล เพื่อนสนิทที่รำ่าเรียนด้วยกันมาที่โรงเรียน 
สีตบุตรบำารุง และกำาลังเป็นพระเอกชื่อดังของวงการภาพยนตร์ในขณะนั้น ได้ชักชวน
ให้เขาก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ เมื่อเริ่มต้นเป็นนักแสดง เขาได้ตั้งชื่อในการแสดงให้
ตนเองใหม่ ว่า “วิน วิษณุรักษ์”  โดยนำาคำาว่า วิน มาจากชื่อของชนะ ที่แปลเป็นภาษา
อังกฤษว่า Win ส่วน วิษณุรักษ์ นั้นได้มาจากนามสกุลของเพื่อนสนิทอีกคน

วิน วิษณุรักษ์ มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือ สามสิงห์ ในบทพระเอกร่วมกับ 
ทม วิศวชาติ และ ประวิทย์ ลีลาไว ออกฉายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่โรงภาพยนตร์ศาลา
เฉลิมบุรี จากนั้นจึงมีผลงานออกมาถึงสามเรื่องในปีถัดมา คือภาพยนตร์บู๊เรื่อง ไอ้แก่น 
และ เทพบุตรโจร กับภาพยนตร์ผีเรื่อง แม่นาคพระโขนง ฉบับที่สร้างโดย เสน่ห ์
โกมารชุน กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ ซึ่งเขาได้รับบทเด่นเป็น มั่น น้องชายของมาก 
(สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์) สามีแม่นาค (ปรียา รุ่งเรือง) ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำาเร็จ 
อย่างมหาศาล และเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งของสังคมไทย รวมทั้งได้รับ 
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ภายใต้ผู้สร้างและผู้กำากับจาก แม่นาคพระโขนง วิน 
วิษณุรักษ์ มีผลงานเป็นพระเอกประกบคู่กับ มิตร ชัยบัญชา เป็นเรื่องแรกคือ ค่าน�้านม 
หลังจากนั้น ทั้งคู่ได้มีผลงานร่วมกันอีกราว ๓๐ เรื่อง เช่น หงษ์ฟ้า (๒๕๐๔) สุริยาที่รัก 
(๒๕๐๕) เอื้อมเดือน (๒๕๐๖) ใจเดียว (๒๕๐๖) ศึกประจันตคาม (๒๕๐๗) เลือดรักนาง
พราย (๒๕๐๗) ชาติฉกรรจ์ (๒๕๐๘) อ้อมอกดิน (๒๕๐๘) วังไพร (๒๕๐๙) เปลวสุริยา 
(๒๕๐๙) แหลมหัก (๒๕๑๐) เพชรตะวัน (๒๕๑๑) สมิงจ้าวท่า (๒๕๑๒) เจ้าแม่สาริกา 
(๒๕๑๒) แม่ค้า (๒๕๑๒) ฯลฯ ซึ่งนับเป็นจำานวนเกือบครึ่งหนึ่งจากผลงานการแสดง
ทั้งหมดประมาณ ๗๐ เรื่องของ วิน วิษณุรักษ์ เท่าที่ค้นพบข้อมูล นอกจากนี้ยังมีผลงาน
ที่เขาแสดงเป็นพระเอกเต็มตัว เช่น วายร้ายตลาดเก่า (๒๕๐๕) ตุ๊กตาพเนจร (๒๕๐๕) 
วิญญาณสุรพล (๒๕๑๒) ตายแล้วเกิด (๒๕๑๓) โลงแตก (๒๕๑๓) รวมทั้งยังมีบทบาท
ในการทำางานเบือ้งหลังหลากหลายทัง้กำากับ สร้างบท ตัดต่อ ฝ่ายศลิป์ โดยมีครคูนสำาคัญ 
๒ คนคือ รังสี ทัศนพยัคฆ์ และ ส. อาสนจินดา 

วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคมนี้ วิน วิษณุรักษ์ ในวัย ๘๗ ปี จะเดินทางมาประทับรอยมือ
รอยเท้าเป็นอมตนสุรณ์ ณ ลานดารา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และร่วมบอกเล่า

ประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์รวมทั้งความทรงจำาถึงตำานานพระเอกหนังไทย 
ผู้ยิ่งใหญ่ มิตร ชัยบัญชา ในงานรำาลึก ๔๘ ปีแห่งการจากไป มิตรชัยบัญชา เปิด
งานด้วยผลงานที่ทั้งคู่แสดงร่วมกัน เรื่อง วังไพร (๒๕๐๙) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

      ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

 แม้จะเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่ม แต่เส้นทางการแสดง
อันยิ่งใหญ่ของ มิตร ชัยบัญชา ทำาให้เขาเป็นที่รักและผูกพัน
ของบุคคลในวงการภาพยนตร์ไทยจำานวนมาก หนึ่งในน้ัน 
คืออดีตพระเอกหนังไทยร่วมรุ่น วิน วิษณุรักษ์ ผู้นับถือกัน
เป็นเพื่อนคู ่หูและมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ร ่วมกัน
มากมาย ซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมงานรำาลึก มิตร ชัยบัญชา ที่ 
หอภาพยนตร์ในปีนี้

ในงานรำาลึก ๔๘ ปี
แห่งการจากไป มิตร ชัยบัญชา

เสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

บรรยายภาพ: มิตร ชัยบัญชา และวิน วิษณุรักษ์ 
จากภาพยนตร์เรื่อง  เลือดรักนางพราย (ซ้าย) และ ศึกประจันตคาม (ล่าง)

๒๒



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑ ในพระนครได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง 
คือเทศกาลงานรัชมังคลาภิเศก เป็นเทศกาลงานพระราชพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ครบ ๔๐ ปี ซึ่งนับว่านานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์
พระองค์ใดในรัชสมัยก่อนหน้า โดยทางราชการได้จัดให้มีกิจกรรมสำาคัญต่าง ๆ ต่อเนื่องตลอดเดือน เทศกาล
งานรชัมงัคลาภเิษกจบลงเมือ่วนัที ่๑๙ พฤศจกิายน ด้วยการจดัฉายภาพยนตร์ประชนักนัสามจอทีบ่รเิวณลาน
พระบรมรปูทรงม้า ระหว่างจอของโรงหนงัญีปุ่น่ โรงหนงักรงุเทพซนีมีาโตกราฟ และจอของพระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ (พระยศในขณะน้ัน) เจ้านายผู้ทรงมีพระเกียรติยศด้านภาพยนตร์เลื่องลือไป 
ทัว่พระนคร ท่ามกลางมหาชนทีล้่นหลามไปท่ัวทัง้ลานพระบรมรปู นบัเป็นการประชนัหนงักลางแปลงคร้ังแรก
ในสยาม และบางทีอาจจะเป็นครั้งแรกในโลกด้วยก็เป็นได้

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ประสูติเมื่อวันที่ 
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ถ่ายทำาภาพยนตร์และนำาออกฉายเก็บค่าดูจากสาธารณชน
เป็นรายแรกในสยาม ในฐานะที่ทรงเป็นผู้สร้างและเผยแพร่ภาพยนตร์เป็นรายแรกของชาติ หอภาพยนตร์จึง
ยกย่องให้พระองค์ทรงสถิตในฐานะ “พระบดิาแห่งภาพยนตร์สยาม” รวมท้ังถือวนัที ่๑๗ ตลุาคมของทกุปีเป็น 
“วันสรรพสาตร” โดยจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นประเพณีเรื่อยมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และในวันพุธท่ี 
๑๗ ตุลาคมปีนี้ หอภาพยนตร์จะนำาทุกท่านย้อนรำาลึกการจัดฉายหนังครั้งสำาคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ของไทยเมือ่ ๑๑๐ ปีก่อน กบักจิกรรม “ย้อนรอยประชนัหนงัสามจอครัง้แรกในสยาม” ในงานวนัสรรพสาตร 
ครั้งที่ ๑๑ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานสรรพสาตร หน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

๒๓



Screening Program
โปรแกรมฉายเดือนกนัยายน-ตลุาคม อังคารที่ ๔ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

โนห์รา (โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี)
๒๕๐๙ / กำากับโดย เชดิ ทรงศรี  / สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ / ความยาว  
๑๐๘ นาที 

ผลงานการสร้าง

ภาพยนตร์เรื่อง
แรกของ เ ชิด 
ทรงศรี โดยนำา 
มโนห์รา ศิลปะการแสดงพืน้เมอืงของภาคใต้บ้านเกดิ 
ของเขามาผูกเป็นเรื่องราวของ ทิว ทองเดิม โนห์รา 
หนุม่แห่งนครศรีธรรมราช ผู้มีความรกักบั พมิพา แต่
เมื่อพิมพาต้ังท้อง ยายของเธอกลับวางแผนยกเธอ 
ให้ขุนอรรถกรคดีขืนใจเธอเพราะเห็นแก่เงิน ทิว 
และพิมพาจึงจำาต้องแยกทางกันด้วยความเข้าใจผิด 
ต่อมา พิมพาได้เลี้ยงดูลูกสาวจนเติบใหญ่ ตั้งชื่อว่า 
โนห์รา ซึ่งมีความสามารถในการร่ายรำาจนเป็นที่ 
ชื่นชอบของผู้ชม ในขณะที่ทิวกลับต้องแอบมาดู
ลูกสาวอยู่ห่าง ๆ โดยไม่กล้าแสดงตัว เพราะเขานั้น
ตกตำ่าจนยากจน

พุธที่ ๕ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

Moving (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๓๖ / กำากบัโดย Somai Shinji / สนบัสนนุโดย มลูนธิญิีปุ่น่ 
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Kiichi Nakai, Junko 
Sakurada, Tomoko Tabata / ความยาว ๑๒๔ นาที (ภาษา
ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์แนวครอบครัว หนึ่งในผลงานที่โดดเด่น
ของ โซมาอิ ชินจิ ผู้กำากับแนวหน้าของญี่ปุ่นที่ชอบ
ถ่ายทอดเรือ่งราวของวัยรุน่ เล่าเรือ่งราวของสาวน้อย 
เรนโกะ ที่กำาลังว้าวุ ่นใจหลังจากพ่อแม่ของเธอ 
ตัดสินใจแยกทางกัน เธอหวังว่าจะได้เห็นครอบครัว
กลับมาอยู่พร้อมหน้า จึงพยายามทำาทุกวิถีทางเพื่อ
ประสานรอยร้าว แต่ก็ไม่ประสบผลสำาเร็จ จนกระทัง่
เธอได ้พบกับชายแก่คนหนึ่งที่สอนให้เธอรู ้ จัก 
ปล่อยวางอดีต 

เสาร์ที่ ๑ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. หนีตามกาลิเลโอ 
(โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก)
๒๕๕๒ / กำากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย เรย์ แม๊คโดแนลด์, 
จรินทร์พร จุนเกียรติ, ชุติมา ทีปะนาถ / ความยาว ๑๓๐ นาที 

เชอรี่และนุ ่น สองเพื่อนรักต่างมีปัญหาหนักใจ 
ทั้งเรื่องความรักและการเรียน ทั้งคู ่จึงตัดสินใจ
วางแผนเที่ยวผจญภัยที่ยุโรปตามลำาพัง โดยสาบาน
กันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามทิ้งกัน แต่เส้นทาง 
การผจญภัยครั้งนี้กลับไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนที่ 
วางไว้

เวลา ๑๕.๐๐ น. Race  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Stephen Hopkins / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์ เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Stephan James, 
Jason Sudeikis, Jeremy Irons / ความยาว ๑๓๔ นาท ี(ภาษา
อังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ตีแผ่เร่ืองราวชีวิตของ เจสซี โอเวนส ์
นักกรีฑาผิวสีชาวอเมริกัน ผู ้สร้างประวัติศาสตร ์
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนี ปี ค.ศ. ๑๙๓๖ ด้วยการคว้าเหรียญสำาคัญ
ในการแข่งขันกรีฑา ต่อหน้า อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำา
ของประเทศเจ้าภาพ ผู้มั่นใจว่า ชาติตัวเองนั้นสูงส่ง
กว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์อื่น 

Sat 1 Sep / 15.00 / 134 min / USA / 2016

อาทิตย์ที่ ๒ กันยายน  

เวลา ๑๓.๐๐ น. Käthe Kollwitz: Images 
of a Life  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๙ / กำากับโดย Ralf Kirsten / 
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Jutta 
Wachowiak, Fred Düren, Carmen- 
Maja Antoni / ความยาว ๙๓ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ชีวประวัติของ แคเธ 
โคลล์วทิซ์ ศลิปินหญงิแนวหน้าของเยอรมน ีเล่าเรือ่ง
ราวของแคเธในช่วงวัย ๔๗ ปี หลังสูญเสียบุตรชาย
คนเลก็จากสงครามโลกคร้ังทีห่นึง่ไป ตัง้แต่นัน้มาเธอ
ก็กลายเป็นศิลปินที่ต่อสู้รณรงค์เพื่อสันติภาพ โดย
การถ่ายทอดความขมขืน่ของสงครามผ่านงานศลิปะ
ของเธอ การไปร่วมลงชือ่คดัค้านพรรคนาซทีำาให้เธอ
ถูกขับออกจากวงการศิลปะในเบอร์ลิน และผลงาน
ของเธอถูกตีตราว่าเป็นศิลปะที่เสื่อมทราม 

Sun 2 Sep / 13.00 / 93 min / Germany / 1986

เวลา ๑๕.๐๐ น. Plácido  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๐๔ / กำากบัโดย Luis García Berlanga / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน 
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Cassen, 
José Luis López Vázquez, Elvira 
Quintillá / ความยาว ๘๕ นาที (ภาษา
สเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ตลกเสยีดสสัีงคม ผลงาน
ของผูก้ำากบัชัน้คร ูหลยุส์ การ์เซยี เบร์ลงักา ซึง่ได้เข้าชงิ
รางวลัออสการ์ สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศ ครัง้ที ่๓๔ 
เล่าเรื่องราวอลเวงในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง เมื่อกลุ่ม 
คุณหญิงคุณนายวางแผนจัดงานการกุศลในคืนวัน
คริสต์มาส โดยการให้บรรดาครอบครัวเศรษฐีเชิญ 
คนจรจัดมาร่วมโต๊ะอาหารโต๊ะละหนึ่งคน แต่ในขณะ
เดียวกัน บนท้องถนนซึ่งจัดงานพาเหรดอย่างคึกคัก 
พลาซิโด เจ้าของรถสามล้อเครื่องผู้ปากกัดตีนถีบ กลับ
กำาลังจะถูกยดึรถถ้าไม่นำาเงนิไปจ่ายค่างวดก่อนเท่ียงคนื 

Sun 2 Sep / 15.00 / 85 min / Spain / 1961
 = English Language or English Subtitle

ฟิล์ม ๑๖ มม.

๒๔

เดือนกันยายน โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
เริ่มต้นด้วยงานใหญ่ คือ เทศกาลภาพยนตร์สั้น 
ครั้งที่ ๒๒ ที่ปีนี้มีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ 
ด้วยการจัดฉาย ณ หอภาพยนตร์ ที่ศาลายา 
ตลอดเทศกาลเป็นคร้ังแรก นบัเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งทั้งของผู้จัดและแฟน ๆ เทศกาล

หลังจบเทศกาลภาพยนตร ์ ส้ัน ทาง 
หอภาพยนตร์ยังมีอีกหนึ่งงานสำาคัญในเดือน
กนัยายน คอื การจดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง แผลเก่า 
ฉบับบูรณะ รอบปฐมทัศน์ในวันที่ ๒๐ กันยายน 
ซึ่ ง เป ็นวันคล ้ายวันเกิดของ เชิด ทรงศรี 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจึงขอพาผู ้ชมย้อน 
กลบัไปสำารวจผลงานเรือ่งอืน่ ๆ  ของ เชดิ ทรงศรี 
ที่จะจัดฉายตลอดเดือนกันยายนและต่อเนื่อง 
ไปถึงเดือนตุลาคม เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับ
มาของภาพยนตร์เรื่องนี้ 

นอกจากนี้ ในช ่ วงสองเดือนนี้  ยั งมี
โปรแกรม หนังไทยโลเคชันโลก เป ็นการ 
ต ่อยอดจากเนื้อหาในคอลัมน ์คอลเลกชัน 
หอภาพยนตร์ในฉบับนี้ ที่กล่าวถึงเรื่องราวที ่
น่าสนใจของสถานที่ถ่ายทำาภาพยนตร์ และ 
หนังไทยจำานวนมากที่ยกกองกันไปถ่ายทำาถึง 
ต่างประเทศ

สำาหรับเดือนตุลาคม นอกเหนือจาก
กิจกรรมวันสำาคัญมากมายที่อัดแน่นอยู ่ ใน 
เดือนนี้ ยังเป็นวาระประจำาแห่งการรำาลึกถึง
พระเอกผูย้ิง่ใหญ่ มติร ชยับญัชา ด้วยการคดัสรร
ผลงานที่ยังคงเหลือไว้เป็นความทรงจำาของแฟน
หนังไทยมาจัดฉาย รวมทั้งในวันที่ ๖ ตุลาคม 
วิน วิษณุรักษ์ อดีตพระเอกร่วมรุ่น จะเดินทาง 
มาประทบัรอยมอืรอยเท้า ณ ลานดารา และร่วม
รำาลึกถึง มิตร ชัยบัญชา ผู้เปรียบเสมือนเพื่อน
สนิทของเขาเมื่อคร้ังยังโลดแล ่นในวงการ
ภาพยนตร์

สำาหรบัรายการพเิศษในวันอาทติย์สดุท้าย
ของเดือน จากเดิมที่เคยเป็น “รายการดูหนังกับ
โดม” ซ่ึงได้ปิดรายการไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
ภายหลงัจากการหมดวาระในฐานะผูอ้ำานวยการ
หอภาพยนตร์ของ โดม สุขวงศ์ นั้น ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็น “รายการภาพยนตร์
สโมสร” หากแต่ยงัคงรปูแบบและความตัง้ใจเดมิ
ของ โดม สุขวงศ์ ไว้ นั่นคือการชวนผู้ชมมา 
แลกเปลียนพูดคุยความคิดเห็นกันอย่างเป็น
กันเองหลังชมภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตามคำาขวญัของหอภาพยนตร์ว่า “ภาพยนตร์
ยังให้เกิดปัญญา”



อังคารที่ ๑๘ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

พญาโศก (โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี)
๒๕๑๒ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศรี / สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช / ความยาว 
๑๓๙ นาที 

เพราะถูกตราหน้าว่าเป็นลูกสาวของนายทหาร 
ขายชาติ ทำาให้ ลำาหับ ต้องหนีจาก บริพัตร คนรัก
ของเธอไป แม้จะมีลูกกับเขาแล้วก็ตาม จนนำาไปสู่
การตายของบริพัตรในเวลาต่อมา เวลาผ่านไป คนัง 
ลูกชายที่ลำาหับเลี้ยงดูจนโตเป็นหนุ่ม ได้ตกหลุมรัก
กับ เพ็ญโพยม สาวชาวกรุงที่พบกันโดยบังเอิญ 
แต่เมือ่ลำาหบัรูว่้า เธอนัน้กลบัเป็นลูกสาวของ ยศพงษ์ 
นักธุรกิจจอมเจ้าเล่ห์ ผู้มีส่วนสำาคัญให้บริพัตรต้อง
ตาย โดยยศพงษ์ก็แสดงความรังเกียจที่ลำาหับเป็น
ลกูสาวคนขายชาติเช่นกัน ความสัมพนัธ์ของคนงัและ
เพ็ญโพยมจึงจำาต้องถูกตัดขาดไปโดยปริยาย 

เสาร์ที่ ๒๒ กันยายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. พริกขี้หนูกับหมูแฮม 
(โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก)
๒๕๓๒ / กำากบัโดย สมจรงิ ศรสีภุาพ / 
สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / 
นำาแสดงโดย ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, 
จนัทร์จริา จแูจ้ง / ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์รักที่ถ่ายทอดชีวิต 
คนไทยต่างแดน ถ่ายทำาที่เมือง
ซานฟรานซิสโก รัฐแคลฟิอร์เนีย 
เล่าเรื่องราวของ พิม หญิงสาวผู้ตัดสินใจมาเรียนต่อ
ที่สหรัฐอเมริกา แล้วพบว่าแฟนของเธอได้ขายห้อง
พักให้แก่ชายหนุ่มท่าทางไม่น่าไว้วางใจที่ชื่อ จอห์น
ไปแล้ว เธอจงึต้องจำาใจพกัอยูก่บัเขาอย่างไม่มทีางเลอืก

เวลา ๑๕.๐๐ น. กวน มนึ โฮ 
(โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก)
๒๕๕๓ / กำากับโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, 
หนึ่งธิดา โสภณ / ความยาว ๑๓๐ นาที

เรื่องราวของชายหนุ่มผู้ตัดสินใจไปประเทศเกาหลี
หลงัจากเลกิกบัแฟน โดยเขาเป็นคนเดยีวในกรุป๊ทวัร์
ที่ไม่มีครอบครัวหรือคนรักมาด้วย คืนหนึ่งหลังจาก
เมาสลบอยูห่น้าเกสต์เฮาส์แห่งหนึง่ เขาได้บงัเอญิพบ
กบัสาวไทยทีม่างานแต่งงานเพือ่นชาวเกาหลคีนเดยีว 
ความบังเอิญทำาให้ทั้งคู่ตัดสินใจออกเที่ยวด้วยกัน

อาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. พลอยทะเล 
(โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี) 
๒๕๓๐ / กำากับโดย เชดิ ทรงศรี / สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี สนิจยั เปล่งพานชิ / ความยาว ๑๒๙ นาที

อีกหนึ่งผลงานของ เชิด ทรงศรี ที่ดัดแปลงจากบท
ประพันธ์ของ ไม้ เมอืงเดิม เล่าเรือ่งราวของหนุม่ชาว
เกาะแสนยากจนที่ตกหลุมรักกับสาวสวย แต่ความ
รักของทั้งคู่ถูกกีดกันโดยครอบครัวของฝ่ายหญิง ที่
อยากให้เธอได้แต่งงานกับคนที่รวยกว่า วันหนึ่งชาย
หนุ่มพบพลอยใต้ท้องทะเล เขาตั้งใจจะนำาไปให้สาว
คนรัก แต่กลับถูกทำาร้ายบาดเจ็บสาหัสและหายตัว
ไปจากเกาะ ส่วนหญิงสาวได้ย้ายไปอยู่บนฝั่งและ
แต่งงานกับลูกชายเจ้าของเรือ

เวลา ๑๕.๓๐ น. พ่อปลาไหล 
(โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี) 
๒๕๒๔ / กำากับโดย เชดิ ทรงศรี / สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุวิน 
สว่างรัตน์ / ความยาว ๑๒๐ นาที 

ภาพยนตร์ที่ เชิด ทรงศรี สร้างซำ้าจากผลงานเดิมที่
เคยประสบความสำาเร็จอย่างมากเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
เล่าเรื่องราวของ อุลิด หนุ่มจอมเจ้าชู้ได้แต่งงานกับ 
จนัทน ีลกูสาวของขุนรอนทีห่วงัจะปราบพ่อปลาไหล
อย่างเขา แต่เม่ืออุลิดแต่งงานแทนที่เขาจะทำาตัวให้
ดีข้ึน เขากลับสนเพียงการแอบหาทางออกเที่ยว
ตลอดเวลาโดยพาพ่อตาของตวัเองไปเป็นคู่หดู้วย จน
นำาพาไปสู่เรื่องราววุ่นวายมากมาย

พุธที่ ๑๙ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

พ่อไก่แจ้ (โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี)
๒๕๑๙ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศรี / สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, 
สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สุวิน สว่างรัตน์ / ความยาว ๑๐๕ นาที 

หนึ่งในภาพยนตร์
ตลกที่ประสบความ
สำาเรจ็ของ เชิด ทรงศรี 
ซึ่งสร้างจากนิยาย
ของทมยันตี  เพื่อ
หวังจะนำากำาไรมา
เป็นทุนสร้างภาพยนตร์ที่พร้อมจะขาดทุนเรื่อง 
แผลเก่า เล่าเรื่องราวความกะล่อนของ อาทิตย์ 
เพลย์บอยหนุ่มรูปหล่อบ้านรวย ที่ต้องงัดเล่ห์กล 
มาชนะใจ มัทนี เลขาธิการสมาคมสตรีไทยวัฒนา 
คนสวยที่เกลียดบรรดาผู้ชายเจ้าชู้ไก่แจ้อย่างเข้าไส้

พฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

อกธรณี 
(โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี)
๒๕๑๑ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / 
สร ้างโดย เชิดไชยภาพยนตร ์ / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, พิศมัย 
วิไลศักดิ์ / ความยาว ๑๔๒ นาที 

เร่ืองราวเร่ิมต้นเมื่อ ลอย เกิด 
ไปได้เสียกับ กำาไล น้องสาวของ
สารภ ีผูท้ีก่ำาลงัตัง้ท้องกบัเขา จนสารภโีกรธแค้น เมือ่
คลอดลูกได้ไม่นาน เธอจึงทิ้งลอยไปคบกับเศรษฐี
อย่างไม่ใยดี ลอยตัดสินใจนำาลูกมาฝากไว้กับกำาไล 
แล้วก็หายสาบสูญไป วันเวลาผ่านไป เมื่อเด็กน้อยที่
มีนามว่า ไผ่ ได้โตเป็นสาว สารภีได้เดินทางกลับมา 
เน่ืองจากทราบข่าวว ่าลอยมีมรดกตกทอดอัน
มหาศาลมาถึงไผ่  ด้วยความโลภ สารภีจึงพร้อมทำา
ทุกอย่างเพื่อช่วงชิงสมบัตินี้ แม้จะต้องวางแผนการ
ร้ายต่อลูกสาวแท้ ๆ ของเธอ 

พฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน  

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย แผลเก่า ฉบับบูรณะใหม่ 
(๒๕๒๐) เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ  
โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา 
๑๒๐ บาท ๑๔๐ บาท และ 
๑๖๐ บาท (งดฉายภาพยนตร์ที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

ศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลกพร้อมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ผู้อยู่เบื้องหลัง
หนังไทยเรื่องสำาคัญจำานวนมาก

ศุกร์ที่ ๗ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

สันติ-วีณา   
(โปรแกรมพิเศษวันสถาปนาหอภาพยนตร์)
๒๔๙๗ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย ฟาร์อีสต์ฟิล์ม และ 
หนุมานภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย พูนพันธ์ รังควร, เรวดี  
ศิริวิไล / ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ไทยเรื่อง
แรกที่ได ้ รับรางวัล
ระดบันานาชาต ิโดย
สามารถคว้ารางวัล
ภาพถ่ายยอดเยี่ยม 
รางวัลกำากับศิลป ์
ยอดเยี่ยม และรางวัลพิเศษในฐานะภาพยนตร์ที่
สามารถแสดงวัฒนธรรมของตะวันออกได้อย่างดี 
จากงานประกวดภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชีย
อาคเนย์ ครั้งที่ ๑ ที่ประเทศญี่ปุ่น และเพิ่งได้รับการ
บรูณะใหม่โดยหอภาพยนตร์หลงัจากหายสาบสญูไป
กว่า ๖๐ ปี บอกเล่าเรื่องราวของ สันติ ชายตาบอด
ยากจน กับ วีณา สาวสวยที่มีใจรักสันติมาตั้งแต่เด็ก 
แต่โชคชะตากลบักลัน่แกล้งให้ความรกัของทัง้คู่ต้อง
เผชิญกับอุปสรรคมากมาย

Fri 7 Sep / 17.30 / 117 min / Thailand / 1954

DCP

ฟิล์ม ๓๕ มม.

DCP



อังคารที่ ๒๕ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทิวาหวาม (โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก) 
๒๕๑๗ / กำากับโดย พันคำา / สร้างโดย สีบุญเรืองฟิล์ม / 
นำาแสดงโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ชนะ ศรีอุบล, พิศมัย 
วิไลศักด์ิ, นัยนา ชีวานันท์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช / 
ความยาว ๑๑๖ นาที

ภาพยนตร์ไทยเรือ่งนี ้
ถ่ายทำาในต่างประเทศ 
เกอืบทัง้เร่ืองเล่าเร่ือง 
ของ วนัวสิา สาวสวย
ที่ ถูกอาส่งไปเรียน
ต่อที่ประเทศอิตาลี แต่เมื่อเดินทางไปถึงเธอกลับ
พลาดนัดกับ สุภาวดี เพื่อนที่เธอตั้งใจไปอยู่ด้วย 
ทำาให้ต้องไปขอพักอาศัยชั่วคราวกับ มารุต เพื่อน 
ของอาและ ภัควิภา ภรรยาของเขา แต่ปัญหาก็ 
เกิดขึ้นเมื่อมารุตมีใจให้วันวิสาและอยากได้เธอมา 
ครอบครอง

พุธที่ ๒๖ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

Journey to Portugal   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๔ / กำากับโดย Sergio Tréfaut / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
โปรตุ เกส ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Maria de Medeiros, 
Isabel Ruth, Makena Diop / 
ความยาว ๗๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เสียดสีการเมืองยุโรปที่วิพากษ์การกีดกัน
เชื้อชาติผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง เล่า 
เรื่องราวของ มาเรีย แพทย์หญิงชาวยูเครน ที่ตั้งใจ 
เดินทางมาพำานักอยู่ในโปรตุเกสกับสามีเป็นเวลา 
๑ ปี แต่เมื่อถึงสนามบิน เธอกลับถูกเจ้าหน้าที่นำาตัว 
ไปสอบสวนและกักบริเวณ เพราะสงสัยว่าเธอมีส่วน
พัวพันกับขบวนการค้ามนุษย์ ซำ้าร้าย เกรโค สามีที่
รอเธออยู่ที่สนามบินก็ถูกจับกุมตัวเมื่อเจ้าหน้าที่
ทราบว่าเขาเป็นชาวเซเนกัล 

Wed 26 Sep / 17.30 / 75 min / Portuguese / 2011

ศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

ข้างหลังภาพ 
(โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี)
๒๕๔๔ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / 
สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร ์ เนชั่นแนล จำากัด / 
นำาแสดงโดย ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, 
คาร่า พลสิทธิ์ / ความยาว ๑๑๓ 
นาที

ผลงานเรื่องสุดท้ายของ เชิด 
ทรงศร ีสร้างจากบทประพนัธ์
อมตะของ ศรบีรูพา เรือ่งราวของ หม่อมราชวงศ์กีรติ 
ผูเ้ดนิทางตามสามวียัชราไปยงัประเทศญีปุ่น่ และได้
พบกับ นพพร หนุ่มนักเรียนชาวไทยที่คอยปรนนิบัติ
ดูแลเธอจนเกิดเป็นความรักระหว่างกัน แต่คุณหญิง
กลับไม่อาจตอบรับรักนพพรได้ จนเมื่อเวลาผ่านไป
หลายปี หลังจากสามีเธอสิ้นลง เธอกลับต้องพบ 
ว่า นพพรซึ่งกลับมาเมืองไทยกำาลังจะแต่งงานกับ
หญิงสาวที่หมั้นหมายไว้แล้ว

เสาร์ที่ ๒๙ กันยายน  

เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยรักและผูกพัน 
(โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก)
๒๕๒๙ / กำากับโดย หม่อมเจ้า
ทิพยฉัตร ฉัตรชัย / สร้างโดย 
พลสยามภาพยนตร์ / นำาแสดง
โดย  ธงไชย แมคอนิไตย์, กาญจนา 
จินดาวัฒน์ / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ท่ีถ่ายทำาทีป่ระเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ และเป็น
หนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียง
ทีส่ดุของหม่อมเจ้าทิพยฉัตร 
ฉัตรชัย ผู้กำากับที่ข้ึนชื่อด้านการสร้างภาพยนตร์ที่มี
ทศันยีภาพอันงดงามเป็นฉากหลัง เรือ่งราวของคณะ
นักท่องเที่ยวที่มี นฤนาท ช่างภาพสมัครเล่น และ 
พชัร ีดาราละครทวีเีป็นไกด์นำาทัวร์ แม้ทัง้คู่จะเริม่ต้น
ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักแต่สุดท้ายความรักก็ 
ก่อตัวข้ึนท่ามกลางบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จน
เมื่อทั้งคู่กลับมาเมืองไทย นฤนาทก็ต้องพบข่าวร้าย
ว่าลุงของเขามีเป้าหมายที่จะให้เขาแต่งงานกับ 
หญิงสาวที่ลุงเลือกเอาไว้ให้แล้ว 

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
แฟนเดย์ 
แฟนกันแค่วันเดียว 
(โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก)
๒๕๕๙ / กำากบัโดย บรรจง ปิสญั- 
ธนะกูล / สร้างโดย บริษัท จีดีเอช 
ห้าห้าเก้า จำากัด / นำาแสดงโดย 
ฉนัทวชิช์ ธนะเสว,ี นษิฐา จริยัง่ยนื, 
ธรีภทัร์ สจัจกลุ / ความยาว ๑๓๖ นาที

เด่นชัย เจ้าหน้าที่ไอทีประจำาออฟฟิศวัย ๓๐ ปี 
ตกหลุมรัก นุ้ย มาร์เก็ตติ้งสาวสวยที่ทำาให้เขารู้สึก
เหมอืนมีตัวตนขึน้มา วนัหน่ึง เมือ่บรษิทัพาพนกังาน
ไปเที่ยวยังฮอกไกโด เด่นชัยได้ขอพรกับระฆังแห่ง
ความรักให้เขาได้เป็นแฟนกับนุ้ยแค่วันเดียวก็ยังด ี
แต่โชคชะตาเล่นตลกเมือ่นุย้ประสบอบุติัเหตุจากสกี
จนหมดสติ และส่งผลให้เป็นโรคความจำาเส่ือม
ชั่วคราว เด่นชัยจึงตัดสินใจสวมรอยหลอกนุ้ยว่า 
ทั้งสองเป็นแฟนกัน

พฤหสับดทีี ่๒๗ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

เรารักกันนะ (ที่ปักกิ่ง)  
(โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก) 
๒๕๓๐ / กำากับโดย ศุภักษร / สร้างโดย พี. ดี. โปรโมชั่น, 
คอมอาร์ตโปรดักชั่น / นำาแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, 
วทัญญู มุ่งหมาย, อรพรรณ พานทอง / ความยาว ๙๕ นาที

ผลงานการถ่ายทำา 
ณ ประเทศจีน ของ 
ผูก้ำากบัหนงัรกัวยัรุน่ 
ศภุกัษร เล่าเร่ืองราว
ของ พลอย นกัศกึษา
สาวที่ เ ดิ นทาง ไป
เทีย่วพกัผ่อนกบัทวัร์เมอืงปักกิง่ ณ ประเทศจนี ทำาให้
เธอได้พบรักกับ เต๋า นักศึกษาหนุ่มมาดกวนที่อยู่ใน
ทัวร์คณะเดียวกัน ขณะที่ เสี่ยหวัง ผู้เป็นไกด์นำาทาง
ก็กลับหลงรักเธอเช่นกัน แม้จะเกิดเป็นรักสามเส้า 
แต่มิตรภาพอันอบอุ่นของคนหนุ่มสาวก็ได้ก่อตัวข้ึน
ในระหว่างการเดินทางอันเป็นที่น่าจดจำา

อาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Les Yeux Sans Visage 
(Eyes Without a Face)
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๐๒ / กำากับโดย Georges 
Franju / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำา
ประเทศไทย และสถาบันฝรั่งเศส
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Pierre Brasseur, Édith 
Scob, Alida Valli / ความยาว 
๘๘ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำา
บรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์สยองขวัญจากฝรั่งเศสที่ได้รับการกล่าว
ขาน ว่าด้วยเล่าเรื่องราวสุดสะพรึงของหมอนอกรีต 
เมื่อดอกเตอร ์เจเนสซีร ์และครอบครัวประสบ
อุบัติเหตุรถยนต์ ซึ่งส่งผลให้ คริสตียาน ลูกสาวของ
เขาเสียโฉม เขาหาทางออกด้วยการส่ังให้ผู้ช่วยไป
ลักพาตัวสาว ๆ มาถลกหนังหน้าเพื่อนำามาใช้ในการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายฟื้นฟูใบหน้าให้กับลูกสาวของตน 

รายการภาพยนตร์สโมสร
เวลา ๑๕.๐๐ น. 45 Years 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Andrew Haigh / สนับสนุนโดย Hal 
Distribution / นำาแสดงโดย Charlotte Rampling, Tom 
Courtenay / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของคู่รักที่ภายใน 
๑ สัปดาห์ก่อนงานฉลอง 
ครบรอบชีวิตสมรสปีที่ ๔๕  
พวกเขาต้องเจอบทพิสูจน์ 
ความรักครั้งสำาคัญเม่ือฝ่าย 
สาม ีได้รบัจดหมายว่าพบศพ  
“แฟนเก่า” ที่หายสาบสูญ 
ไปกว่า ๔ ทศวรรษก่อนในภูเขานำ้าแข็ง การปรากฏ
ตัวของอดีตอันแสนเจ็บปวดทำาให้ความสัมพันธ์ของ
สามีและภรรยาคู่นี้ต้องสั่นคลอน เมื่อฝ่ายชายคิด
คำานึงถึงรักเก่า และฝ่ายหญิงสงสัยว่าเธอรู้อาจจะไม่ 
รู้จักชายที่เธอแต่งงานมาด้วยกว่าครึ่งชีวิต

เวลา ๑๗.๐๐ น. สนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็
หลังชมภาพยนตร์กับชลิดา เอื้อบำารุงจิต

อังคารที่ ๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี  
(โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๕ / กำากบัโดย ศริ ิศริจิินดา / 
สร้างโดย จนิดาวรรณภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, 
เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๐๙ นาที

การโคจรมาพบกันครั้งแรก
ของ มติร ชยับัญชา และ เพชรา 
เชาวราษฎร์ คู่ขวัญท่ีโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทย เล่าเรื่องราวของ พิมพ์ฉวี สาวสวย 
ผู้หลงรัก อาทร หนุ่มเจ้าเล่ห์อย่างหมดใจจนยอม 
พลีกายให้เขาจนต้ังท้อง ซำ้ายังทุ่มเทชีวิตทำางานส่ง 
เขาไปเรียนต่อเมืองนอก แต่อาทรกลับหักหลังเธอ 
ด้วยการไปหมั้นหมายกับผู้หญิงคนอื่น

๒๖



พุธที่ ๓ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักข้ามโลก 
(โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก)
๒๕๒๑ / กำากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / 
สร้างโดย บางกอกการภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย กรงุ ศรวีไิล, ลลนา สลุาวัลย์ / 
ความยาว ๙๑ นาที

จากทูตทางวัฒนธรรมกลับต้อง
กลายเป็นผู ้ร ้ายค้ายาเสพติด 
นิทราและกนก สองแม่ลูกผู้ต้องข้อหา จึงต้องหลบ
หนทีางการสหรฐัอเมริกาอย่างสดุชวิีต โดยได้ ชานนท์
กบันุน่ สองพ่ีน้องศลิปินมาร่วมทางด้วยความบงัเอญิ 
อย่างไรก็ตาม โทน นายตำารวจสากลไทย กลับปักใจ
เชื่อว่าทั้งคู ่อาจถูกแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ใน
อเมริกาป้ายความผิดมา เขาจึงตัดสินใจพาทั้งหมด
หลบหนีโดยเอาหน้าที่การงานเป็นเดิมพัน

 อังคารที่ ๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพียงเรา....มีเรา (โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก) 
๒๕๓๕ / กำากับโดย หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉตัรชยั / สร้างโดย 
เกรทสตาร์ โปรโมชัน่ / นำาแสดงโดย สนัตสิขุ พรหมศิร,ิ จินตหรา 
สุขพัฒน์ / ความยาว  ๙๓  นาที

ผลงานภาพยนตร ์ เรื่ อง
สุดท ้ ายของหม ่อม เจ ้ า 
ทิพยฉัตร ฉัตรชัย หรือ 
“ท่านทิพย์” แห่งวงการ
หนั ง ไทย  ซึ่ ง ถ ่ ายทำ าที่ 
ส วิ ต เซอร ์ แลนด ์ เ กื อบ 
ตลอดทั้งเรื่อง  เล่าเรื่องราว
ของ แหม่ม สาวจอมแก่นซึง่
เดินทางมาเยี่ยมพ่อของเธอที่สวิตเซอร์แลนด์ แต ่
กลับเจอ หนุ่ม ทายาทมหาเศรษฐีผู้ปลอมตัวเป็นคน 
ขับรถ อาสาพาเธอไปพบพ่อและพาเธอไปรู้จักกับ 
สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยหวังจะพิสูจน์รักแท้จากเธอ 

พฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สะบายดี หลวงพระบาง 
(โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ศักดิ์ชาย ดีนาน, อนุสอน สิริสักดา / สร้าง
โดย บริษทั สปาต้า ครีเอทีฟ, บริษทั ลาวอาร์ต มเีดีย / นำาแสดง
โดย อนันดา เอเวอริงแฮม, คำาลี่ พิลาวง / ความยาว ๙๔ นาที

สอน ช่างภาพหนุ่มเชื้อสายลาว ถูกส่งตัวไปถ่ายรูปที่ 
ประเทศลาวแบบไม่เต็มใจนัก เมื่อมาถึงเมืองปากเซ 
เขาได้จ้างให้ น้อย ไกด์สาวสวยพาเดนิทางถ่ายรปูใน
แถบลาวใต้ แต่เน่ืองจากเธอเพ่ิงเคยทำางานคร้ังแรก
จึงพาหลงไปตลอดทาง สอนจึงจำาใจต้องไปบ้านเก่า
ของพ่อตามทีเ่คยถกูสัง่ไว้เมือ่ถงึทีน่ัน่ เขากไ็ด้พบกับ
ญาติที่ห่างไปหลายสิบปีแต่ต่างจำาเขาได้และได้รับ
การต้อนรับอย่างดี

พฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม 
วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๘

เวลา ๑๗.๓๐ น. เพื่อน-แพง 
(โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี) 
๒๕๒๖ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศร ี/ สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ชณุตพร 
วิศิษฎโสภณ, คนึงนิจ ฤกษะสาร / ความยาว ๑๓๑ นาที

ภาพยนตร ์ที่ ได ้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ ประจำาปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ดดัแปลงจาก
เร่ืองสั้นของยาขอบ บอกเล่าตำานานรักสามเส้าแห่ง
ท้องทุ่ง ระหว่าง ลอ ชายหนุ่มผู้ผิดคำาสาบานกับ 
เพื่อนและแพง สองพี่น้องผู้มีใจรักชายคนเดียวกัน 
และได้สอดแทรกวิถีชีวิตชาวไทยในช่วงประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๗๖ เอาไว้อย่างกลมกลืน นับเป็นผลงานที่
ตอกยำ้าให้เห็นถึงความรัก ความชื่นชม และความ
เข้าใจในความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งของเชิด ทรงศรี 

ศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพชรตัดเพชร 
(โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๙ / กำากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ, พร้อมสิน สีบุญเรือง, 
ประกอบ แก้วประเสริฐ / สร้างโดย สหการภาพยนตร์ไทย / 
นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, ลอืชยั นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๐๘ นาที

ภ า พ ย น ต ร ์ แ น ว
สายลับเรื่องยิ่งใหญ่
ของไทย ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ เมื่อปี ๒๕๕๖ 
เมื่อ ชาติ สมุนเอกของมิสเตอร์ตัน มาเฟียข้ามชาติ 
ผูก้ว้างขวางถกูฆ่าตาย ร.ต.ท.ศกัดิช์ยั แห่งกองปราบ
ที่มีหน้าตาคล้ายกับชาติ จึงได้สวมรอยเป็นชาติกลับ
เข้าไปในแก๊งมาเฟียเพื่อล้มแผนการร้ายยึดครอง
ประเทศ โดยเขาต้องเผชิญหน้ากบั ยอด สมนุเอกของ
มิสเตอร์ตันที่เป็นผู้สังหารชาติตัวจริง

อาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. จุฬาตรีคูณ 
(โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๐ / กำากับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย วัฒน- 
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะนี, 
เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว  ๑๐๒ นาที

ภาพยนตร์เพลงเรื่อง 
ยิ่งใหญ่ที่มิตร ชัยบัญชา 
รับบท อริยวรรต จอม
กษัตริย ์แห ่ งมคธ ผู ้
ปรารถนาจะรวบรวม
ชมพูทวีปให้เป็นหนึ่ง เขากรีฑาทัพตีแต่ละเมืองแตก
พ่าย จนกระทั่งถึงริมแม่นำ้าคงคา คืนหนึ่ง อริยวรรต
ตัดสินใจปลอมตัวเป็นฤาษีเข้าไปในกรุงพาราณส ี
เพือ่ตามหานางในความฝัน ก่อนจะรูภ้ายหลังว่าแท้จรงิ
นางคอื ดารารายพลิาส บตุรแีห่งกษตัรย์ิกรงุพาราณสี
และเป็นคู่หมั้นของคู่ปรับเขาเอง

เวลา ๑๕.๐๐ น. อ้อมอกดิน 
(โปรแกรมผลงานวิน วิษณุรักษ์ และรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๘ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / 
สร้างโดย พรสุรีย์ภาพยนตร์ / นำาแสดง
โดย มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะนี, 
เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว  ๑๓๖ นาที

เรื่องราวของ อุ้ม อ้น และอ้อย ที่
สูญเสียพ่อซึ่งหายไปในทะเล เมื่อ
แม่สิน้ใจ พวกเขาต้องระหกระเหนิ
ไปอาศัยอยู่กับคนอื่น ๆ  จนกระทั่งได้มาพบ เทพ กับ 
อ้อมทพิย์ สองสามภีรรยาท่ีไม่มลูีกด้วยกัน และเล้ียง
พวกเขาจนเติบใหญ่ด้วยความเมตตา จนกระทั่ง 
วันหนึ่ง ธรรม พ่อที่พวกเขาคิดว่าตายไปแล้ว กลับ
ปรากฏตวัข้ึน หลงัจากชะตากรรมพลกิผนัทำาให้ต้อง
ตดิตะรางไปนานถงึ ๒๐ ปี แต่เขากลบัไม่กล้าบอกให้
ลูก ๆ ที่แท้จริงรับรู้ว่าพ่อของพวกเขานั้นเป็นคนคุก

เสาร์ที่ ๖ ตุลาคม 
งานร�าลึกมิตร ชัยบัญชา

เวลา ๑๓.๐๐ น.  วังไพร 
๒๕๐๙ / กำากบัโดย รงัส ีทัศนพยคัฆ์ / 
สร ้างโดย ต ๊อกบูมภาพยนตร ์  / 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา 
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๐๕ นาที

เรือ่งราวลกึลบัของตำาหนกัวงัไพร 
บนผนืดนิกว่า ๒,๕๐๐ ไร่ ทีเ่จ้าคณุ
เอกกรนิทร์และเจ้าคณุจามรต่าง
มีส่วนร่วมในมรดกผืนนี้ แต่ด้วยความที่มีเรื่อง
บาดหมางกนัมาช้านาน ทัง้คูจึ่งปล่อยให้วงัไพรรกร้าง
ในขณะท่ีลูก ๆ ของพวกเขาต่างพยายามช่วยกัน
สมานรอยแผลในใจนี้

๑๕.๐๐ น. พิธปีระทบัรอยมอืรอยเท้าบนลานดารา
ของ วิน วษิณรัุกษ์ อดีตพระเอกหนงัไทยชือ่ดัง ผู้เคย
ใกล้ชิดผูกพันกับมิตร ชัยบัญชา

๑๕.๓๐ น. สนทนากับ วิน วิษณุรักษ์ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์และความทรงจำา

ถึง มิตร ชัยบัญชา พุธที่ ๑๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

16 ปีแห่งความหลัง (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๑ / กำากับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย รามา 
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากประวัติของราชาลูกทุ่ง 
คนดัง สุรพล สมบัติเจริญ ซึ่งรับบทโดย มิตร 
ชยับญัชา เล่าเรือ่งราวชวีติตัง้แต่ก่อนเข้ามาในวงการ
เพลง กระทั่งได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการ
แต่งเพลงและเสยีงร้องทีส่ะกดคนฟัง แต่ชือ่เสยีงและ
เงนิทองมากมายนัน้กลับกลายเป็นอปุสรรคความรัก 
จนกลั่นออกมาเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะ “๑๖ ปีแห่ง
ความหลัง”

๒๗

ฟิล์ม ๓๕ มม.



ศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Foxcatcher    
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากบัโดย Bennett Miller / 
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ 
อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Steve Carell, 
Channing Tatum, Mark Ruffalo / 
ความยาว ๑๓๔ นาที (ภาษาอังกฤษ  
คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง 
เร่ืองราวของสองพีน้่องนกัมวยปลำา้ผูย้ิง่ใหญ่และเป่ียม
ด้วยพรสวรรค์อย่าง เดฟ และ มาร์ก ชูลต์ซ ที่ผ่าน
การดิ้นรนต่อสู้จนกลายมาเป็นสุดยอดนักมวยปลำ้า 
ที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 
ทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนด้านการฝึกซ้อมจาก จอห์น 
ดูปองต์ มหาเศรษฐีรายใหญ่ ภายใต้ทีมที่มีชื่อว่า 
Foxcatcher แต่ก่อนทีจ่ะได้เป็นเจ้าของเหรียญทอง
โอลิมปิกสมัยต่อไป แต่โศกนาฏกรรมกลับเกิดขึ้น
อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศ

Fri 12 Oct / 17.30 / 134 min / USA / 2014

พุธที่ ๑๗ ตุลาคม เวลา ๑๖.๓๐ น.
วันสรรพสาตร

ย้อนรอยประชนัหนงัสามจอครัง้แรกในสยาม ในงาน 
“วันสรรพสาตร ครั้งที่ ๑๑” ณ ลานสรรพสาตร 
หน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ติดตามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org

อาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Casting    
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / กำากบัโดย Nicolas Wacker-
barth / สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ 
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Andreas Lust, Judith Engel, 
Milena Dreißig, Corinna Kirchhoff / 
ความยาว ๙๑ นาที (ภาษาเยอรมัน 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

เวรา ผู ้กำากับสาวไฟแรงทุ่มสุดตัวสำาหรับผลงาน
ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องแรก เธอเลือกเฟ้นนักแสดง
ฝีมือดีมาร่วมงานด้วย แต่การถ่ายทำาในวันแรกไม่ได้
ดั่งใจ แม้ว่าผู้อำานวยการสร้างและทีมงานจะเริ่ม 
เออืมระอากับความจูจ้ีข้องเวรา แต่คนบอกบทอย่าง 
เกอร์วิน กลับชอบใจเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ทำางานล่วงเวลา ยิง่กว่านัน้ การถอนตวัของนกัแสดง
นำาชายทำาให้เขามีลุ้นว่าจะได้เสียบบทพระเอกแทน

Sun 14 Oct / 13.00 / 91 min / Germany / 2017

เวลา ๑๕.๐๐ น. 10,000 km    
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากบัโดย Carlos Marques-
Marcet / สนับสนุนโดย สถานเอก- 
อัครราชทตูสเปน ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Natalia Tena, David 
Verdaguer / ความยาว ๙๙ นาที 
(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ภาพยนตร์โรแมนติก เล่าเรื่อง 
รักห่างไกลของคู่รักหนุ่มสาวใน
เมืองบาร์เซโลนา ช่างภาพสาว อเล็กซ์ กับแฟนหนุ่ม 
เซร์กี ทีว่างแผนจะมลูีกด้วยกัน แต่เผอญิว่าอเล็กซ์ได้
รับทุนแลกเปล่ียนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา
หนึ่งปี ทั้งคู่พยายามประคับประคองความสัมพันธ์
ด้วยการใช้เทคโนโลยสีือ่สารเป็นตัวช่วย แต่ระยะห่าง
ก็ค่อย ๆ บั่นทอนความรักของทั้งสองลงทุกวัน 

Sun 14 Oct / 15.00 / 99 min / Spain / 2014

เสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทวิภพ 
(โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี)  
๒๕๓๓ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศร ี/ สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ฉตัรชยั เปล่งพานชิ, จันทร์จริา จแูจ้ง / ความยาว 
๑๒๙ นาที

ผลงานที่ เชิด ทรงศรี ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่องดัง
ของทมยนัต ีเล่าเรือ่งของ มณจีนัทร์ ลูกสาวของท่าน
ทูตที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ วันหนึ่ง 
เธอซื้อกระจกเงาโบราณบานใหญ่มาไว้ท่ีบ้าน แล้ว
พบว่ากระจกบานนี้สามารถพาเธอย้อนอดีตไปสู ่
แผ่นดินสยามสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ ที่นั่นมณีจันทร์ได้
พบกับ หลวงอัครเทพวรากร จนเกิดเป็นความรัก
ความผกูพนัของคนต่างภพ ท่ามกลางวกิฤตกิารณ์ของ 
สยามในช่วงที่ชาติตะวันตกกำาลังออกล่าอาณานิคม

เวลา ๑๕.๑๕ น. เรือนมยุรา 
(โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี) 
๒๕๓๙ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศร ี/ สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, นุสบา วานิชอังกูร / 
ความยาว ๑๒๔ นาที

ภาพยนตร์ที ่เชิด ทรงศร ีร่วมสร้างกบัสถานโีทรทศัน์ 
NHK ของญี่ปุ่น ในโอกาสฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปี
การกำาเนิดภาพยนตร์ เล่าเรื่องราวย้อนไปในช่วง 
กรงุศรอียธุยากำาลงัจะแตก บดิาของหญิงสาวนามว่า  
นกยูง ได้ร่ายมนตร์บดบังเรือนเอาไว้ก่อนไปออกรบ
เพื่อไม่ให้คนเห็น ทำาให้เธออยู่ดูแลบ้านเพียงลำาพัง
โดยไม่รู้ว่าเวลาล่วงเลยมายังปัจจุบันแล้ว วันหนึ่ง 
นกยูงจำาเป็นต้องออกจากบริเวณบ้านเพื่อหาเสบียง
และได้มาพบกบั พระนาย จนเกดิเป็นความรกัความ
ผูกพันระหว่างคนทั้งสองซึ่งอยู่คนละยุคสมัย

จันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

อ�าแดงเหมือนกับนายริด 
(โปรแกรมผลงานเชิด ทรงศรี)
๒๕๓๗ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศร ี/ สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ 
และ บรษิทั ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย สนัตสิขุ 
พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๒๖ นาที

ภาพยนตร์ซึง่ดัดแปลงมาจากคดีในประมวลกฎหมาย
และฎีกาคดีหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ ว่าด้วยชีวิตของ
อำาแดงเหมือน หญิงสาวชาวบ้านที่ถูกบิดาบังคับให้
ตกไปเป็นภรรยานายภู เศรษฐีใหญ่ ทั้ง ๆ ที่เธอไม่
ยนิยอมเพราะมใีจรักอยูก่บันายริด เมือ่เห็นว่าตนไม่มี
สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชาย อำาแดงเหมือนจึง
ตดัสนิใจไปถวายฎกีาเพือ่เรียกร้องความเป็นธรรมต่อ
พระเจ้าแผ่นดิน

พฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระอภัยมณี (โปรแกรมรำาลึกมิตรชัย บัญชา)
๒๕๐๙ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย ต๊อกบูม
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนิทานคำากลอนที่ผสมผสาน
จินตนาการเรื่องดังของสุนทรภู ่  โดยนำา มิตร 
ชัยบัญชา มารับบทเป็นพระอภัยมณี ที่ถูกนางยักษ์
ผีเสื้อสมุทรซึ่งรับบทโดย เพชรา เชาวราษฎร์ ลักพา
ตัวมาไว้ในถำ้า แม้จะไม่ยินยอม แต่พระอภัยมณีกับ
นางยักษ ์ก็มีสัมพันธ ์ กันจนเกิดบุตรชายชื่อว ่า 
สินสมุทร วันหนึ่ง เมื่อสินสมุทรพบครอบครัว 
เงือกโดยบังเอิญ แผนการหลบหนีนางยักษ์ของ 
พระอภัยมณีจึงเริ่มต้นขึ้น

อังคารที่ ๑๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Misty Kid of Wind  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๓๒ / กำากบัโดย Toshiya Itoh / สนบัสนุนโดย มลูนธิญิีปุ่น่ 
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Hayase Misato, 
Kobayashi Yu, Shiga Junichi / ความยาว ๑๐๗ นาท ี(ภาษา
ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์สำาหรับเด็ก 
ดั ด แ ป ล ง จ า ก บ ท
ประ พันธ ์ ของ เคนจ ิ
มิยาซาวะ กวีเอกชาว
ญี่ปุ ่น  เล ่ า เรื่ องราว
มิตรภาพวัยเด็กระหว่างเด็กหญิงนามว่า คะริน กับ
เพื่อนร่วมชั้นคนใหม่นามว่า ทาคาดะ ที่โรงเรียน 
เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในชนบทของญี่ปุ่น คะรินต้องอยู่กับ
คณุแม่ทีป่่วยเป็นวณัโรค ทำาให้เพือ่น ๆ  ไม่ยอมคบค้า
สมาคม ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อทาคาดะย้ายเข้ามา 
เขาผูกมิตรกับคะรินและกลายเป็นหัวโจกในหมู ่ 
เดก็ ๆ  ขณะทีค่นในหมูบ้่านรำา่ลอืกนัว่าเขาคอืร่างสถติ
ของภูติแห่งลม มะตะซาบุโร่ 

ศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดูหนังคลาสสิกกับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก พร้อมสนทนากับ 
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ชั้นครู

เสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม วันหนังบ้าน

พบกับความอบอุ่นและหลากหลายเรื่องราวของ 
หนังบ้านที่น่าสนใจ และคลินิกให้บริการตรวจ-ซ่อม
ฟิล์มภาพยนตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมวัน 
หนังบ้าน ครั้งที่ ๑๑ ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ได้ที่ www.fapot.org

ฟิล์ม ๑๖ มม.

ฟิล์ม ๓๕ มม.

ฟิล์ม ๓๕ มม.



พุธที่ ๒๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไทรโศก (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๐ / กำากบัโดย คณุาวฒุ ิ/ สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร /ความยาว ๑๒๔ 
นาที

หนึ่งในผลงานการ
แสดงเรื่องสำาคัญ
ของ มติร ชยับญัชา 
ซึ่ งต ้ อ งแสดงถึ ง 
สองบทบาทในเรือ่ง
เดียวกัน เรื่องราวว่าด้วยมรดกเลือดต้องคำาสาปของ
ผูค้นแห่งบ้านไทรโศกถงึสามรุน่ เพราะความมกัมาก
ในทรัพย์สินและกามารมณ์ จาก พระยาธีระรัตน ์
ผู้เป็นเจ้าของบ้านจนกลายเป็นอัมพาต กิติ ทายาท 
ผูเ้ดยีวทีเ่ป็นใบ้เพราะถูกวางยาพษิ จนถึง ยิง่ยง หนุม่
อาภัพผู้เติบโตมาโดยไม่รู้กระทั่งชาติกำาเนิดของตน 
และตกเป็นเป้าสังหารของบรรดาผู้คนที่หมายปอง
มรดกแห่งไทรโศก

อาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. อัศวินดาบกายสิทธิ์ 
(โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๓ / กำากับโดย เฉินเลียกปิน / สร้างโดย เซาท์อีสเอเชีย
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๘๕ นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่มิตร ชัยบัญชาได้ร่วมงานกับ 
สตูดิโอในต่างประเทศ และเป็นเพียงเร่ืองเดียวที่ 
ถ่ายจนจบก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เรื่องราวการแย่งชิง
แร่เกลือมูลค่ามหาศาลบนเขาเกลือ ระหว่างตระกูล 
เหอกับตระกูลเหว่ย จนฝ่ายหลังเหลือเพียง เหว่ยชิง 
จอมยุทธ์หนุ ่มรูปงามทายาทเพียงคนเดียวของ
ตระกลูทีร่อดมาได้พร้อมกบัความแค้น ทว่าการชำาระ
แค้นนั้นกลับมีอุปสรรค เมื่อเขาได้พบรักกับแม่นาง
เหอหลานจู บุตรสาวตระกูลคู่อาฆาต

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทรชนคนสวย 
(โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา) 
๒๕๑๐ / กำากับโดย หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา / สร้างโดย 
บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จำากัด / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, 
มิสจิ้นหลู / ความยาว ๑๔๐ นาที

ภาพยนตร์บู๊แอ็กชันไทย เล่าเรื่องราวของอดีตนาย
ตำารวจหนุ่มที่ตัดสินใจออกตามล่าแก๊งค้ายาเสพติด
เพียงลำาพัง จนทำาให้เขาได้พบกับ หลิน ลูกสาวอดีต
หัวหน้าแก๊งคนก่อน ผู้เข้ามาช่วยทลายแก๊ง เพื่อ 
ล้างแค้นคนทีส่งัหารพ่อเธอแล้วขึน้ครองอำานาจแทน 
ในขณะเดียวกันยังมีนักสืบไทยจากหน่วยต้านยา 
เสพติดเข้ามาพัวพันกับการตามล่าล้างแค้นภายใน
แก๊งครั้งนี้

อังคารที่ ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

แม่นาคพระโขนง 
(โปรแกรมผลงานวิน วิษณุรักษ์)
๒๕๐๒ / กำากับโดย รังสี ทัศน- 
พยัคฆ์ / สร้างโดย เสน่ห์ศิลป์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สุรสิทธิ์ 
สัตยวงศ์, ปรียา รุ่งเรือง, ล้อต๊อก, 
วิน วิษณุรักษ์ / ความยาว ๑๐๔ 
นาที

ภาพยนตร์แม่นาคฉบับที่ได้
รับการจดจำาและกล่าวขวัญ
ถึงมากที่สุด แม้จะมีการสร้างฉบับอื่น ๆ ตามมาอีก
มากมายนบัไม่ถ้วน รวมทัง้ได้รบัการข้ึนทะเบียนจาก
หอภาพยนตร์ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เล่า
เรือ่งราวของ นาค หญงิสาวท้องแก่ทีเ่ฝ้ารอสามกีลบั
จากไปรบในสงคราม แต่เมื่อถึงวันคลอด เธอกลับ
สิ้นใจด้วยความเจ็บปวด ด้วยความรักที่มีต่อสามี
อย่างแรงกล้า ทำาให้เมื่อ มาก สามีของเธอเดินทาง
กลับมา วิญญาณของนาคจึงพยายามทุกวิถีทาง 
เพื่อปกปิดความจริงไม่ให้เขาล่วงรู้ว่าเธอนั้นเป็นผี 
ตายทั้งกลม

เสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม 

วันมรดกโสตทัศน์โลก 
(World Day for AV Heritage)

เตรียมพบกับกิจกรรมเฉลิมฉลองสื่อโสตทัศน์ ในวัน
มรดกโสตทัศน์โลก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.fapot.org

ศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ชัมบาลา (โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก)
๒๕๕๕ / กำากับโดย ปัญจพงศ์ คงคาน้อย / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / นำาแสดงโดย อนนัดา 
เอเวอรงิแฮม, ซนันี ่สุวรรณเมธานนท์ / ความยาว ๑๑๓ นาที 

วุฒิ ชายหนุ่มผู้ยึดมั่นในความรักยอมเดินทางไปถึง
ชัมบาลา ดินแดนที่ผู้คนเชื่อว่าอยู่ใกล้กับสวรรค์มาก
ที่สุด เพื่อเติมเต็มความฝันครั้งสุดท้ายของคนรักที่
ร่างกายไม่แข็งแรงพอจะไปได้ โดยเขาเดินทางไปกับ 
ทิน พี่ชายผู้ไม่กินเส้นกันซึ่งอาสาไปเป็นเพื่อน แต่ 
ลึก ๆ ในใจทินเองก็มีจุดมุ่งหมายบางอย่างในการ 
เดินทางครั้งนี้เช่นกัน

อังคารที่ ๓๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ชมพูแก้มแหม่ม (โปรแกรมหนังไทยโลเคชันโลก) 
๒๕๒๙ / กำากับโดย พรพจน์ กนิษฐเสน / สร้างโดย พรพจน์
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์ / 
ความยาว ๑๑๘ นาที

ชมพู่ เป็นเด็กสาวที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางธรรมชาติ
ที่งดงามของชนบทออสเตรีย และมีเพื่อนสนิทคือ 
ชาร์ลี ซึ่งเป็นลูกครึ่งออสเตรีย-ไทย เช่นเดียวกัน 
ต่อมาชมพูร่บัไม่ได้ทีแ่ม่มแีฟนใหม่จงึอยากกลบัเมอืง
ไทย แต่เธอจำาเป็นต้องเข้าไปหาเงนิทีเ่วยีนนาเพ่ือซือ้
ตัว๋เครือ่งบนิ โดยมชีาร์ลตีามมาด้วย ทีเ่วยีนนาน้ีเองที่
ทำาให้พวกเขาได้เรยีนรู้ถงึความรู้สกึทีแ่ท้จรงิทีมี่ให้กนั

พฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Last Flight of the Flamingo     
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / กำากับโดย João Ribeiro / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Carlo D’Ursi, Elliot Alex, Adriana Alves, Alberto 
Magassela / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ณ หมูบ้่านตซิงัการาในประเทศโมซมับิก เกิดเหตุวาง
ระเบิดครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ
ไปห้านาย ร่างของพวกเขาแหลกเป็นจณุ หลกัฐานที่
หลงเหลืออยู่มีเพียงแค่หมวกสีฟ้าและอวัยวะเพศ 
มัสซิโม นายทหารชาวอิตาลีที่ประจำาการอยู ่ใน 
เมอืงหลวง ได้ถกูส่งตวัมาเพือ่สบืสวนคดดีงักล่าว โดย
มีล่ามท้องถิ่นชื่อ โจอาคิม เป็นผู้ช่วย เมื่อปริศนา 
ค่อย ๆ  คลี่คลาย มัสซิโมจึงพบว่าที่นี่เต็มไปด้วยเรื่อง
ไม่ชอบมาพากล

Thu 25 Oct / 17.30 / 90 min / Portuguese / 2010

อาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  L’Enfance Nue   
(Naked Childhood) 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๑๑ / กำากับโดย Maurice Pialat / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทย และสถาบัน
ฝร่ังเศสประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Michel Terrazon, 
Linda Gutenberg, Raoul Billerey / ความยาว ๘๒ นาที 
(ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทย)

ผลงานชิ้นเอกของผู้กำากับ มัวริซ เปียลาต์ เล่าเรื่อง
ของ ฟร็องซัว เด็กชายวัยสิบขวบผู ้มีความรู ้สึก
เคียดแค้นที่ถูกแม่ทอดทิ้งตั้งแต่ยังเล็ก เขาถูกส่งตัว
ไปอยูกั่บครอบครวัอปุถมัภ์ แต่ด้วยความก้าวร้าว เขา
จงึถกูเฉดหวัและได้คู่รักวยัชราเป็นผู้อปุการะแทน ที่
บ้านหลังใหม่ คุณย่าทวด นานา รกัและเอ็นดฟูร็องซวั
เหมือนเป็นลูก จนเขาเริ่มเปิดใจและปรับปรุง
พฤติกรรมตัวเอง

Sun 28 Oct / 13.00 / 82 min / France / 1968

รายการภาพยนตร์สโมสร
เวลา ๑๕.๐๐ น. Where to Invade Next 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Michael Moore / สนับสนุนโดย 
Documentary Club / ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษาอังกฤษ 
คำาบรรยายภาษาไทย)

ผลงานชิ้นเยี่ยมของ ไมเคิล มัวร์ ผู้กำากับหนังสารคดี
สุดแสบแห่งฮอลลีวูด ที่พาผู้ชมออกไปเปิดหูเปิดตา
ท่องโลกกว้าง พบกับแนวคิดในการทำางานแบบมี
ความสุขในชวีติทีอิ่ตาลี อาหารเทีย่งทีค่ดัสรรมาอย่าง
ดใีนโรงเรียนฝรัง่เศส ระบบการศกึษาทีด่ทีีส่ดุในโลก
ของฟินแลนด์ การใช้ประวตัศิาสตร์เป็นบทเรียนของ
เยอรมนี และอีกหลากหลายชาติที่พิสูจน์ให้เห็นว่า
ประเทศที่ดีนั้นเขาสร้างคุณภาพชีวิตกันอย่างไร

 เวลา ๑๗.๐๐ น. สนทนาแลกเปล่ียนความคดิเห็น
หลังชมภาพยนตร์กับศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

ศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม 

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย The Exorcist (๒๕๑๖) 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ บาท 
๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท 
(งดฉายภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา)

DCP

๒๙




