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๒๕๖๑ ปีสำาคัญของประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ไทย เพราะเป็นปีที่ 
แท้ ประกาศวุฒิสาร นักสร้างภาพยนตร์ไทยคนสำาคัญ มีอายุยืนยาวมา
ครบ ๑๐๐ ปี แม้ท่านจะถึงแก่กรรมหลังการเฉลิมฉลองการมีชีวิตมา 
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กิจกรรมฉายภาพยนตร์ของ แท้ ประกาศวุฒิสาร ท่ีจะจัดขึ้นในเดือน
ธันวาคมนี้

 สำาหรับเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจในฉบับนี้ มีทั้งบทสัมภาษณ ์
ชลิดา เอื้อบำารุงจิต ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์คนใหม่ที่จะมากล่าวถึง
ทิศทางใหม่ ๆ  ของหอภาพยนตร์ หลังการหมดวาระการเป็นผู้อำานวยการ
ของ โดม สุขวงศ์, ภาพบรรยากาศการเดินทางของรถโรงหนังเฉลิมทัศน์, 
รายละเอียดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ฯ ที่จะมีขึ้น 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงบางส่วน โดย
เฉพาะภาพยนตร์เล่าเรือ่งทกุเรือ่งนัน้ จะนำามาจดัฉายให้สาธารณชนได้ชม
ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้
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ถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ในจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๔๗ 
หน้า ๒๓ จาก พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็น พ.ศ. ๒๔๐๐



สัมภาษณ์

๑

ภายหลงัจากที ่โดม สขุวงศ์ ครบวาระดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) เม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหาร 
หอภาพยนตร์ ได้ดำาเนินการคัดเลือกผู้สมควรดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการคนใหม่ 
และมมีติเลอืกให้ ชลดิา เอือ้บำารงุจติ ดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการ และให้เริม่ปฏบิตัิ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา

กองบรรณาธกิาร จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จงึได้สัมภาษณ์ ชลดิา เอือ้บำารงุจติ 
ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์คนใหม่หลงัการรบัตำาแหน่งราวหนึง่เดอืน เพือ่เป็นการ
แนะนำา ทำาความรู้จัก และเป็นโอกาสแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่จะนำาพาอนาคต
ของหอภาพยนตร์ต่อไปนับจากนี้

จุดเริ่มต้นในการทำ�งานทำี่หอภาพยนตร์เป็นอย่างไรและ
ทำ�ไมถึงเลือกทำี่จะเป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์

คิดว่าไม่ได้เลือก แต่โชคชะตาคงพัดพาให้มาทางนี้ ตอนมหาวิทยาลัย 
เลอืกเรียนหนงักเ็พราะชอบดหูนงั ชอบถ่ายภาพ ตอนนัน้ก็คงอยากเป็นคนทำาหนงั 
แต่พอเรียนจบ โอกาสที่จะได้เป็นคนทำาหนังมีน้อยมาก เพื่อนที่เรียนด้วยกัน ๒๐ 
คน ได้เข้าวงการ ๒ คน ที่เหลือก็ไปทำาอย่างอื่น ด้วยความที่ดูหนังเยอะ ก็เลยมี 
คนแนะนำาให้ไปสมัครนิตยสารฟิล์มวิว ประกอบกับเคยเขียนวิจารณ์หนังลง
หนังสือพิมพ์ตั้งแต่ตอนเรียนปี ๔ ก็เลยได้ทำางาน ไม่เคยคิดอยากเป็นนักวิจารณ์ 
เพราะไม่รู้สึกว่าตัวเองเขียนเก่ง แต่งานที่ฟิล์มวิวได้เรียนรู้เยอะมาก พี่ ๆ เขาเห็น
ว่าเราเรียนจบฟิล์มมา เขาก็เลยให้เราทำาวิดีโอรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำาเร็จ
ของชมรมวิจารณ์บันเทิง เรื่องคุณแท้ ประกาศวุฒิสาร  เลยได้มีโอกาสมาค้นคว้า
ที่หอภาพยนตร์ รู้จักคุณโดม ได้สัมภาษณ์คุณแท้ และทำาให้ตระหนักว่าเรารู้อะไร
เกีย่วกบัประวัตศิาสตร์หนงัไทยนอ้ยมาก ทัง้ทีเ่รยีนฟล์ิมมาโดยตรง ตอนหลงัตอน
ไปเรียนต่อที่อเมริกา ก็ไปเป็นอาสาสมัครที่ Anthology Film Archive ก็รู้สึก
คิดถึงหอภาพยนตร์ของไทยมาก พอกลับไปไทยก็เลยมาเป็นอาสาสมัครให ้
หอภาพยนตร์เตม็ตวั ซึง่ตอนนัน้หอภาพยนตร์อตัคตัมาก เราก็มาช่วยจดัโปรแกรม
ฉายหนัง ไปยืมหนังจากที่ต่าง ๆ มาฉาย เป็นการเรียนรู้ไปในตัว คุณโดมก็แนะนำา
ว่าที่อังกฤษมีมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องอนุรักษ์ภาพยนตร์ ก็เลยลองสมัครและ 
ได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย ก็เลยไปเรียน แต่ตอนเรียนจบกลับมา 
ที่หอภาพยนตร์ไม่มีตำาแหน่ง ก็เลยทำางานเป็นอาสาสมัครให้หอภาพยนตร์ต่อมา
เรือ่ย ๆ  ควบคูก่บัการทำางานทีมู่ลนธิิหนงัไทย จนกระท่ังหอภาพยนตร์เป็นองค์การ
มหาชน คุณโดมจึงขอให้มาเป็นรองผู้อำานวยการ 

กองบรรณาธิการ
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ตลอดระยะเวลาทำี่ทำ�งานกับหอภาพยนตร์มา 
คิดว่าหอภาพยนตร์ต้องเผชิญกับปัญหาและ
อุปสรรคใด

เม่ือก่อนก็มีปัญหาข้อจำากัดเรื่องงบประมาณและ
บุคลากร แต่เมื่อมาเป็นองค์การมหาชน ปัญหาเหล่านี้ 
ก็คลี่คลายไปตามลำาดับ แต่ปัญหาสำาคัญข้อหน่ึงของ 
หอภาพยนตร์คือการที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า 
งานของเราคืออะไร เวลาบอกว่าทำางานที่หอภาพยนตร์ 
คนก็มักจะขอฝากตัวเป็นดารา อันนี้บ่อยมาก (ขำา) 
เพราะฉะนั้น การทำาให้คนเข้าใจงานอนุรักษ์ว่าไม่ใช่แค่
การฉายหนังเก่า ข้ันตอนของการอนุรักษ์เป็นอย่างไร 
ซึง่เขาจะมองเหน็มากขึน้เมือ่เขาได้ใช้ประโยชน์จากสิง่ที่
เราอนรุกัษ์ อยากให้คนเหน็จรงิ ๆ  ว่าภาพยนตร์ยงัให้เกดิ
ปัญญาได้อย่างไร 

นโยบายส�คัญหลังเข้ามารับต�แหน่ง
ผู้อ�นวยการหอภาพยนตร์คนใหม่
เป็นอย่างไร

หลักการในการเร่ืองการอนุรักษ ์และการใช ้
ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าก็ยังคงต้อง
ดำาเนินต่อไป สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือการปรับปรุงการ
บริการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ พูด 
ง่าย ๆ คือ หอภาพยนตร์จะเป็น ๔.๐ มากขึ้น 

คิดว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของหอภาพยนตร์
คืออะไร และมีแนวทำางในการจัดการจุดอ่อน
นั้นอย่างไร 

จุดแข็งของหอภาพยนตร์ คือหลักการท่ียึดมั่น 
ในเรื่องหลักการของการอนุรักษ์ ถึงแม้ในช่วงท่ีมี 
งบประมาณจำากัด เราก็พยายามจะอนุรักษ์ให้ได้ตาม
มาตรฐาน และมันส่งผลมาถึงปัจจุบันท่ีเราสามารถท่ี 
ต่อยอดงานออกไปได้ จุดอ่อนอย่างหนึ่งที่คิดว่าแก้ยาก
มาก คือสถานทีต่ัง้ ซึง่ถงึแม้จะไม่ได้ไกลมาก แต่คนก็รูส้กึ
ว่าไกล ตราบใดที่ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ 
เรายังไม่พัฒนา การเชื่อมต่อไม่ทั่วถึง มันก็ยากสำาหรับ 
หลายคนที่จะเดินทางมา  เราก็กำาลังมองความเป็นไปได้
ของบริการรถรับส่งจากจุดเชื่อมต่อที่ต่าง ๆ นอกจากนี้
ยงัคดิถงึบรกิารใหม่ ๆ  สำาหรับคนทีไ่ม่สามารถเดนิทางมา
ถึงหอภาพยนตร์ได้ 

ด้านการบริหารภายใน เจ้าหน้าทำี่และลูกจ้าง
ของหอภาพยนตร์ต้องพัฒนาอย่างไร

อยากให้เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพในด้านท่ี
ตนเองรับผิดชอบก็จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของ
แต่ละบุคคลให้ใช้ได้เต็มความสามารถ ในขณะเดียวกัน 
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่มีความสุขกับการทำางาน ถ้าเรามี 
ความสุขกายสบายใจ ประสิทธิภาพในการทำางานก็จะดี 

เป็นทำั้งความกดดันและความทำ้าทำาย
เพราะคุณโดม

ได้สร้างมาตรฐานไว้สูงมาก
ทำั้งแง่ขององค์ความรู้

และความทำุ่มเทำในการทำ�งาน
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ส่วนตัวรู้สึกว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความรักใน
งานที่ทำา การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำางานจึงไม่ใช่
เรื่องยากจนเกินไป   

หอภาพยนตร์จะมีนโยบายในการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ได้อย่างไร 

ในอดีต หอภาพยนตร์ได้รับฟิล์มภาพยนตร์ก็ต่อ
เมื่อฟิล์มนั้นหมดการใช้งาน ฟิล์มส่วนใหญ่จะเก็บไว้ที่
แล็บ แต่เมื่อแล็บปิดตัวลงฟิล์มเหล่าน้ันก็จะถูกส่งมาที่
หอภาพยนตร์  หรือหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีฟิล์มที่หมด
การใช้งานกจ็ะส่งมาท่ีหอภาพยนตร์ ปัจจบุนัเมือ่ก้าวเข้า
สูย่คุดจิิทัล หลายคนเข้าใจว่าเราเกบ็เองในฮาร์ดดสิก์ของ
เราก็ได้ โดยที่ไม่ได้เข้าใจว่าดิจิทัลมีความเสี่ยงที่จะ 
สูญหายมากกว่า เราไม่สามารถรอจนหมดการใช้งาน
และให้คนส่งมอบให้เรา เพราะมันจะสายเกินไป เราจึง
ต้องคุยทำาความเข้าใจกับผู้ผลิตว่า กฎของการอนุรักษ์
ดิจิทัล คือต้องเก็บไว้อย่างน้อย ๒ ก็อปปี้ขึ้นไป และเก็บ
ไว้คนละที ่หอภาพยนตร์กมี็ความพร้อมทีจ่ะเป็นแบก็อพั
ในการจัดเก็บสื่อภาพยนตร์เหล่านั้น นอกจากนี้ ยังต้อง
สร้างแพลตฟอร์มในการท่ีจะให้คนส่งหนังดิจิทัลให้มา
อนุรักษ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

หอภาพยนตร์จะบริหารการใช้งานอาคาร
ใหม่ทำี่ก�ลังจะเสร็จอย่างไร 

กลางปีหน้า อาคารใหม่ก็น่าจะเสร็จและเร่ิมเปิด
ให้บรกิารเป็นบางส่วน สารภาพว่าตอนเดนิขึน้ไปบนตกึ
ครัง้แรก กร็ูสึ้กตกตะลึงกบัความใหญ่โตโอ่โถงของอาคาร 
เพราะพวกเราทำางานในที่แออัดคับแคบมานาน  ใน 
ขณะที่คนอื่นมองเห็นตึกสวยงามอลังการ เราก็มองเห็น
ปรมิาณงานและการจดัการทีต้่องเตรียมรับมอื ซึง่หลาย
ส่วนก็เริม่ประชมุวางแผนกันตัง้แต่ตอนนี ้ห้องนทิรรศการ
ชั้นล่างท่ีจะทำาให้เป็นท่ีเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว 
หรือห้องสมุดชั้น ๔ ที่จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเร่ือง
ภาพยนตร์ที่สำาคัญในอนาคต 

หอภาพยนตร์มีนโยบายกับคนในทำ้องถิ่น
ศาลายาอย่างไร

เป็นโจทย์ที่คิดมาตลอดเพราะคิดว่าศาลายาก็มี
ประชากรไม่น้อย สองสามปีหลังเริ่มขยายตัวกลายเป็น
ชุมชนที่อยู่อาศัย แต่คนในพื้่นที่ก็ยังมาใช้บริการไม่มาก
นกั  ก็คงต้องศกึษาความต้องการของคนในท้องถิน่ หรอื
จัดกิจกรรมที่เป็นเชิงรุกออกไปนอกพื้นที่หอภาพยนตร์
มากขึ้น หรืออาจจะลองเชิญชวนให้คนในท้องถิ่นมาจัด
กิจกรรมที่หอภาพยนตร์บ้าง 

เมืองมายาประสบความส�เร็จในการเป็นสถานทำี่ทำ่องเทำี่ยว แต่ด้านการ
เรียนรู้เรื่องภาพยนตร์ยังไม่ประสบความส�เร็จมากนัก จะมีแนวทำาง
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร

เมืองมายาประสบความสำาเร็จอย่างมากในการเป็นคนเรียกแขก กวักมือเรียกคนให้
เข้ามา ขั้นต่อไป ก็คือต้องหาลูกเล่นใหม่ ๆ ให้คนที่แม้จะเข้ามาเพื่อถ่ายรูป แต่ก็น่าจะได้
ความรู้อะไรสักอย่างติดมือกลับไป ปีหน้าอาจจะลอง AR หรือ VR สนุก ๆ ดูบ้าง

ภาพยนตร์ไทำยในดวงใจ
เป็นคำาถามที่ยากมาก เพราะไม่ได้มีแค่เรื่องเดียว หนังไทยเรื่องแรกที่ทำาให้เปลี่ยน 

มุมมองที่มีหนังไทยก็คือแผลเก่า ได้ดูครั้งแรกที่หอภาพยนตร์สมัยเป็นนักศึกษา รู้สึกว่าเป็น
หนังที่มีความงดงามแบบไทย ชอบทั้งเรื่องราวและการแสดง ต่อมาเมื่อได้ดูหนังของคุณ
รัตน์ เปสตันยี ก็ค้นพบสุนทรียะและภาษาหนังที่เป็นสากลในหนังไทย การทำางานท่ี 
หอภาพยนตร์ทำาให้มีโอกาสค้นพบหนังที่ชอบเรื่อย ๆ ไม่ใช่แต่เฉพาะหนังเรื่อง หนังบ้าน 
หนังสารคดี ก็เป็นสิ่งที่ชอบมาก 

รู้สึกอย่างไรกับการรับไม้ต่อจาก ‘โดม สุขวงศ์’
เป็นทั้งความกดดันและความท้าทาย เพราะคุณโดมได้สร้างมาตรฐานไว้สูงมาก ทั้ง 

แง่ขององค์ความรู ้และความทุม่เทในการทำางาน ตลอดเวลายีส่บิกว่าปีต้ังแต่เป็นอาสาสมคัร
ของหอภาพยนตร์ คุณโดมได้ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดในการอนุรักษ์ให้มากมาย สิ่งที่
พยายามจะทำาต่อจากนี้คือทำาให้แนวคิดเหล่านั้นออกมาเป็นรูปธรรม ก็ไม่รู้ว่าจะทำาได้ด ี
แค่ไหน แต่ก็จะพยายามทำาให้ดีที่สุด

อยากเห็นหอภาพยนตร์ในอนาคตเป็นอย่างไร 
ก็อยากให้เป็นหอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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๘ – ๑๖ กนัยายน 
หอภาพยนตร์ร ่วมกับมูลนิธิหนังไทย จัด

เทศกาลภาพยนตร์สัน้ ครัง้ที ่๒๒ (22nd Thai Short 
Film & Video Festival) ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา 
และ Grand Café หอภาพยนตร์ โดยตลอดเทศกาล
ได้จัดฉายภาพยนตร์สัน้ทัง้ไทยและต่างประเทศ อาทิ 
โปรแกรมหนังสั้นคัดสรรจากเทศกาลภาพยนตร์สั้น
แคลร์มอง เฟอร์ลอง ประเทศฝรั่งเศส โปรแกรม 
S-Express หรือหนังสั้นจากอาเซียน และการ
ประกวดหนังสั้นหลากหลายรายการ (สามารถ
ติดตามผลประกาศผู้ชนะเลิศรางวัลในแต่ละสาขา
ได้ที่หน้า ๒๒)

หน่วยงานและสถาบนัการศกึษา
เข้าศึกษาดงูาน

๒๗ สิงหาคม Japanese cinema director and 
archive 
๓๑ สิงหาคม โรงเรียนวัดตะบอง   
๓ กันยายน มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                
๔ กนัยายน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
๑๑ กันยายน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
๒๐ กันยายน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
๒๔ กันยายน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ, โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  
และวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต  
๒๖ กันยายน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล 
๒๘ กนัยายน โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ กรงุเทพมหานคร 
๑๐ และ ๑๒ ตุลาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 
๑๑ ตลุาคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี

๑๐ กันยายน 
หอภาพยนตร์จัดการบรรยาย ในหัวข ้อ 

“From post lab to archive” โดยได้รับเกียรติ
จาก สยมภู มุกดีพร้อม และ ลี ชาตะเมธีกุล จาก
บริษัท White Light Studio กฤษฎา แก้วมณี จาก
บริษัท One Cool และ ชลลวิชช์ ศิริขันธ์ จาก 
บริษัท G2D มาร่วมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจกับ
กระบวนการทำาโพสต์โปรดักชันในยุคดิจิทัลเต็มรูป
แบบ รวมทัง้บทบาทของหอภาพยนตร์ในการอนรุกัษ์
ภาพยนตร์ดิจิทัล ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๑ กันยายน 
สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร ์ จัดงาน 

ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ ๘ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา เพือ่สนบัสนนุการสร้าง
องค์ความรูด้้านภาพยนตร์ไทย และสนบัสนนุการใช้
ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจร่วมรับฟังการนำา
เสนอหัวข้อวิชาการด้านภาพยนตร์ที่หลากหลาย 
ทั้งประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ การเซ็นเซอร์และ
ศาสนา เรื่องเล่าในภาพยนตร์ และอนาคตของสื่อ
ภาพยนตร์ รวม ๑๐ หัวข้อ อาทิ นางสาวสุวรรณ 
ของชิต บุรทัต และประวัติศาสตร์ สื่อสิ่งพิมพ์
ภาพยนตร์ไทย เมื่อ ๑๐๐ ปีก่อน (ทศวรรษ ๒๔๖๐) 
โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ, จาก “เสือ” สู่ “สิงห์” 
ถึง “มือปืน”: การเคล่ือนเปล่ียนของสังคมไทยใน
ควันปืนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แอ็คชั่นไทย (พ.ศ. 
๒๔๙๐-๒๕๕๐) โดย อิทธิเดช พระเพ็ชร, หนุมาน

๑๒ กันยายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง โรง- 

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษัท
ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด จัดกิจกรรม
ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๑ ด้วยการจัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง The Iron Lady ใน “วันอัลไซเมอร์
โลก” พร้อมพูดคุยเก็บประเด็นกับ คุณหญงิจำานงศรี 
หาญเจนลกัษณ์ และ นายแพทย์ชาวทิ ตนัวรีะชยัสกลุ 
ดำาเนินรายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี ณ ห้อง 
๑๒๑๐ (๓๗๐ ที่นั่ง) ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลา- 
นุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในภาพยนตร์ไทย: ตัวละครในวรรณคดีราชสำานักสู่ 
สื่อภาพยนตร์ในกระแสวัฒนธรรมประชานิยม โดย 
ณรงศักดิ์ สอนใจ เป็นต้น

ในเดือนกันยายน หอภาพยนตร์ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย 
และสถาบันฝร่ังเศส ได้นำาภาพยนตร์สารคดี
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ เรื่อง Lumière ฉายใน 
๗ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งได ้รับความสนใจจากนิสิต
นักศึกษาภาษาฝรั่งเศสมากกว่า ๓๕๐ คน เข้าร่วม
โครงการ Cinéma à l’université นี้ ซึ่งกิจกรรม
ครั้งนี้เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศส โดย 
ใช้สื่อภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นไปที่นิสิต
นักศึกษาที่กำาลังศึกษาภาษาฝรั่งเศส นอกจาก
ภาพยนตร์เรื่อง Lumière แล้ว ยังมีภาพยนตร์
ฝรั่งเศสเรื่อง Speak up ให้เลือกรับชมในครั้งนี้ 
ด้วย
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โครงการภาพยนตร์เพือ่ผูสู้งอายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา

๒๓ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง หลังคาแดง 
ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส 
๖ กันยายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เรือนแพ ให้แก่
ชมรมศิริราชอาวุโส 
๑๓ กันยายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โก๊ะจ๋าป่านะ
โก๊ะ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
๑๗ กันยายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลบางระกำา บางเลน 
๒๖ กนัยายน จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ง โหมโรง ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
๘ ตุลาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ดอกอ้อ ให้แก่
ชมรมคนรักมิตร ชัยบัญชา 

๑๓ กันยายน 
หอภาพยนตร์จัดงานเสวนาบรรยายเกี่ยวกับ 

“เส้นทางในอุดมคตสิำาหรับนกัทำาหนงัสัน้ สูก่ารเปิด
ตัวภาพยนตร์ขนาดยาว” โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน
เทศกาลภาพยนตร์สัน้คร้ังที ่๒๒ (22nd Thai Short 
Film and Video Festival) โดยได้รับเกียรติจาก 
เรย์มอนด์ พฒันวรีางกลู ผูอ้ำานวยการบริหาร South- 
east Asia Fiction Film Lab (SEAFIC) และ นนทวฒัน์ 
นำาเบญจพล ผู้กำากับ ฟ้าต�่าแผ่นดินสูง (Boundary) 
ผู้ร่วมโครงการ SEAFIC ปีแรกในฐานะผู ้กำากับ
ภาพยนตร์ ร่วมเสวนาถึงประสบการณ์ที่ได้รับจาก
โครงการ SEAFIC ณ Grand Café หอภาพยนตร์

๒๐ กันยายน 
หอภาพยนตร์ได ้ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

แผลเก่า ฉบับบูรณะใหม่ รอบปฐมทัศน์ ในกิจกรรม
ทึง่! หนงัโลก โดยได้รบัเกยีรตจิาก วรีะ โรจน์พจนรตัน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยการสนทนากับธัชตะวัน ทรงศรี 
บุตรสาวเชิด ทรงศรี ผู้กำากับภาพยนตร์ และสรพงศ์ 
ชาตรี นักแสดงนำา ร่วมพูดคุยกับผู้ชมภาพยนตร ์
ที่มากันอย่างเนืองแน่นก่อนชมภาพยนตร์ ณ 
โรงภาพยนตร์สกาลา

๓๐ กันยายน 
หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรม “ภาพยนตร์

สโมสร” ขึ้นเป็นครั้งแรกในวาระของผู้อำานวยการ
หอภาพยนตร์คนล่าสุด โดยจัดฉายภาพยนตร์ที่ได้
รับการสนับสนุนจาก HAL DISTRIBUTION เรื่อง 
45 Years เจ็บ รัก เก่า หนังรักบาดลึกขวัญใจนัก
วิจารณ์ทั่วโลก ที่มาพร้อมด้วยการแสดงอันยอด
เยี่ยมของสองนักแสดงอาวุโส Tom Courtenay 
และ Charlotte Rampling  ซึ่งหลังจบภาพยนตร์
ได ้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 
ชลิดา เอื้อบำารุงจิต  ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

๔ ตุลาคม
วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม ซึ่งกำากับดูแลหอภาพยนตร์ได้ประกาศ
รายชื่อภาพยนตร์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา โดยในปีนี้คณะ
กรรมการพิจารณาตัดสินได้คัดเลือกภาพยนตร์
จำานวน ๒๐ เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอ
ให้พิจารณา ๓๒๕ เรื่อง จากประชาชนที่ร่วมเสนอ
กว่า ๑,๐๐๐ ราย ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
(สามารถตดิตามรายละเอยีดเพิม่เติมจากหน้าที ่๘-๙ 
หรือสูจิบัตรขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ประจำาปี ๒๕๖๑)

๖ ตุลาคม  
วิน วิษณุรักษ์ อดีต

พระเอกผู้เคยร่วมงานกับ 
มติร ชยับัญชา ได้ให้เกียรติ
เดินทางมาประทับรอยมือ
รอยเท้าเป็นดาวดวงที ่๑๘๑ 
บนลานดารา พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การแสดง
ภาพยนตร์ และร่วมย้อนความทรงจำาถึงตำานาน
พระเอกผูย้ิง่ใหญ่ “มติร ชยับญัชา” ในวาระการจากไป 
๔๘ ปี โดยได้วางดอกไม้รำาลกึถึง มติร ชยับญัชา ร่วมกบั
ผูม้าร่วมงานในวนัดังกล่าวบรเิวณลานดารา หอภาพยนตร์

๑๐ กนัยายน-๘ ตลุาคม หอภาพยนตร์ร่วมกับ 
New Zealand Film Society จัดฉาย สันติ-วีณา 
ตามเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศนิวซีแลนด์

๘ ตุลาคม หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์เร่ือง 
แผลเก่า ฉบับบูรณะใหม่ เปิดรอบปฐมทัศน์ฉายใน
ต่างประเทศท่ีเทศกาลภาพยนตร์ปูซาน ประเทศ
เกาหลีใต้ ในสาย Busan Classics โดยก่อนฉายได้
เชิญ Tony Rayns นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดัง ผู้อยู่
เบื้องหลัง “การสำาแดงความเป็นไทยต่อโลก” ของ
เชิด ทรงศรี ด้วยการนำาภาพยนตร์เรื่อง แผลเก่า ไป
จัดฉายในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส จนได้รับ
รางวัลสูงสุดจากเทศกาลภาพยนตร์สามทวีป เมือง
น็องต์ ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 

๑๗ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมย้อนรำาลึกการจัดฉายหนัง

ครั้งสำาคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของไทย ใน
งานวันสรรพสาตร โดยจัดกิจกรรม “ประชันหนัง
สามจอ” บรเิวณลานสรรพสาตร ด้านหน้าพพิธิภณัฑ์
ภาพยนตร์ไทย เพือ่ย้อนรำาลกึเหตกุารณ์ประชันหนงั
กลางแปลงสามจอในงานรชัมงัคลาภเิษก ฉลองการ
ครองราชสมบัติ ๔๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ซ่ึงหนึ่ง 
ในนั้นคือหนังของ “พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม” 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวลัยวงศ์ 
กรมหลวงสรรพสาตรศภุกจิ นบัเป็นการประชนัหนงั
ครั้งแรกในสยาม  

ฉายภาพยนตร์ในต่างประเทำศ



๖

 การเดินทางครั้งนี้ของรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ เรามุ่งหน้าเดินทางไปบริการจัดฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนและ
ประชาชนทัว่ไปในพืน้ที ่๔ จังหวดัภาคกลางและภาคตะวนัออก ซึง่อยูไ่ม่ไกลจากศาลายาทีต่ัง้ของหอภาพยนตร์มากนกั ได้แก่ จังหวดั
สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง สำาหรับภาคตะวันออกนัน้ รถโรงหนงัได้ออกเดนิทางให้บรกิารประชาชนครบทุกจงัหวดั
แล้วในทริปนี้ โดยในแต่ละจุดจัดฉายภาพยนตร์มีคุณครู นักเรียน และชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมชมภาพยนตร์จำานวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทริปนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดเซอร์ไพรส์พิเศษโดยเชิญศิลปินนักแสดงอาวุโสและนักพากย์ระดับตำานาน
ของวงการหนังไทย ได้แก่ คุณสมบัติ เมทะนี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. ๒๕๕๙) คุณรอง เค้ามูลคดี (ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๐) และคุณกรุง ศรีวิไล มาพบปะพูดคุยอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองกับบรรดาแฟนหนัง และร่วมชม
ภาพยนตร์ในรอบประชาชน ณ จุดฉายที่ว่าการอำาเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

รถโรงหนัง

ทีมงานรถโรงหนัง

จุดฉายภาพยนตร์

ลำาดับ               สถานที่         จังหวัด         วันที่จัดฉาย

 ๑ ที่ว่าการอำาเภอบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ   ๑๐–๑๑ ก.ย. ๖๑
 ๒ สำานักงานเทศบาลตำาบลทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  ๑๓ ก.ย. ๖๑
 ๓ สำานักงานเทศบาลตำาบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  ๑๓ ก.ย. ๖๑
 ๔ ที่ว่าการอำาเภอเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี  ๑๔ และ ๑๗ ก.ย. ๖๑
 ๕ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  ๑๘ ก.ย. ๖๑
 ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
 (สพป.ชลบุรีเขต ๒)
 ๖ สำานักงานเทศบาลตำาบลธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  ๑๙–๒๐ ก.ย. ๖๑
 ๗ องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  ๒๑ และ ๒๔ ก.ย. ๖๑
 ๘ สำานักงานเทศบาลตำาบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  ๒๕–๒๖ ก.ย. ๖๑
 ๙ ที่ว่าการอำาเภอวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  ๒๗ ก.ย. ๖๑
๑๐ องค์การบริหารส่วนตำาบลบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ๒๘ ก.ย. และ ๑ ต.ค. ๖๑
๑๑ องค์การบริหารส่วนตำาบลนาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง  ๒–๓ ต.ค. ๖๑
๑๒ องค์การบริหารส่วนตำาบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ๔–๕ ต.ค. ๖๑



๗



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ภาพยนตร ์ที่ ได ้ รับการขึ้ นทะ เบียน

๘

(๒๔๕๓)
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาวดำา / เงียบ / ๒.๒๗ นาที
ผู้สร้าง  Pathé Frères - The Japanese  
 Film (Japan)

[งานพระบรมศพพระพุทำธเจ้าหลวง] 

[การถ่ายภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม
ครั้งแรกในสยาม] (๒๔๗๒)
ฟิล์ม ๓๕ มม.  / ขาวดำา / เสียง / ๒๘.๒๒ นาที           
ผู้สร้าง: บริษัท ฟอกซ์ มูวี่โทน นิวส์

[แข่งขันกอล์ฟ ๒๔๗๔] (๒๔๗๔)
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาวดำา / เงียบ / ๕ นาที
ผู้สร้าง: บ้านดอกไม้ฟิล์ม, กรมพระกำาแพงเพ็ชร
อัครโยธิน

ขนมเปี๊ยะของอากง (๒๔๙๖)
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ / ๑๙ นาที
ผู้สร้าง: ยุงจัง แซ่อื๊อ

หนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่
[๒๕๐๐]
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง / ๑๔.๔๓ นาที
ผู้สร้าง: สำานักข่าวสารอเมริกัน

[ภาพยนตร์โฆษณาสี่คิงส์] (๒๕๐๒)
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ / ๔.๕๘ นาที               
ผู้สร้าง: แท้ ประกาศวุฒิสาร 

งานศพ
นายอ๋องซิมผ่าย ถาวรว่องวงศ์ 
(๒๕๑๒)
ฟิล์ม ๘ มม. / สี / เงียบ / ๑๓๒ นาที
ผู้สร้าง: ครอบครัวถาวรว่องวงศ์

ไอ้ทำุย (๒๕๑๔)
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสยีง / ความยาว ๑๔๔ นาที
บริษัทสร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ 
ผู้อำานวยการสร้าง: บรรจง กัญญามาลย์
ผู้กำากับ: ดอกดิน กัญญามาลย์



เพื่อนรัก (๒๕๒๐) 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๑๓.๓๐ นาที
บริษัทผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 
ผู้อำานวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร    
ผู้กำากับ: สักกะ จารุจินดา

มนต์รักแม่น�้ามูล (๒๕๒๐)
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสยีง / ความยาว ๑๐๘.๔๙ นาที
บริษัทสร้าง: ดวงกมลมหรสพ 
ผู้อำานวยการสร้าง: กมล กุลตังวัฒนา
ผู้กำากับ: พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

เมียหลวง (๒๕๒๑)
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๓๘ นาที
บริษัทสร้าง: ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 
ผู้อำานวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร
ผู้กำากับ: คุณาวุฒิ

เลือดสุพรรณ (๒๕๒๒)
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสยีง / ความยาว ๑๓๗.๔๘ นาที
บริษัทสร้าง: เชิดไชยภาพยนตร์ 
ผู้อำานวยการสร้าง: เชิด ทรงศรี
ผู้กำากับ: เชิด ทรงศรี

รุ่งอรุณวันใหม่ในป่า (๒๕๒๓) 
วิดีโอ ๘  / สี / เงียบ / ๓๒.๓๗ นาที
ผู้สร้าง: กลุ่มประสานงานศิลปวรรณคดีและ
โฆษณาการภูพาน โดย “สหายรัศมี” 

แก้ว (๒๕๒๓)
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสยีง / ความยาว ๑๑๔.๑๒ นาที
บริษัทสร้าง: ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 
ผู้อำานวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร
ผู้กำากับ: เปี๊ยก โปสเตอร์

อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป (๒๕๓๕)
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสยีง / ความยาว ๑๒๒.๐๗ นาที
บริษัทสร้าง: ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 
ผู้อำานวยการสร้าง: เจริญ เอี่ยมพึ่งพร
ผู้กำากับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

กล่อง (๒๕๔๑)
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๐๑ นาที
บริษัทสร้าง: สหมงคลฟิล์ม 
ผู้อำานวยการสร้าง: สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ
ผู้กำากับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

สัตว์ประหลาด! (๒๕๔๗)
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๑๕ นาที
บริษัทสร้าง: Anna Sanders Films, GMM 
Grammy PCL, Kick the Machine,  
Thoke+Moebius Film, Downtown Pictures 
ผู้อำานวยการสร้าง: Charles de Meaux
ผู้กำากับ: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

ก้านกล้วย (๒๕๔๙) 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสยีง / ความยาว ๙๑ นาที
บริษัทสร้าง: กันตนา แอนิเมชั่น 
ผู้อำานวยการสร้าง: จาฤก กัลย์จาฤก, 
เอ็กซัน บินหะซัน, นิรัตติศัย กัลย์จาฤก
ผู้กำากับ: คมภิญญ์ เข็มกำาเนิด

ฉลาดเกมส์โกง (๒๕๖๐)
สื่อดิจิทัล / สี / เสียง / ความยาว ๑๒๔.๓๙ นาที 
บริษัทสร้าง: GDH 559 
ผู้อำานวยการสร้าง: จิระ มะลิกุล, วรรณฤดี พงษ์
สทิธศิกัดิ,์ สวุมิล เตชะสปิุนนั, เช่นชนน ีสุนทรศารทลู, 
วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์
ผู้กำากับ: นัฐวุฒิ พูนพิริยะ

๙

พิธีพระราชทำานเพลิงศพวีรชน
ผู้เสียชีวิต ณ บริเวณทำ้อง
สนามหลวง ๑๓-๑๕ ตลุาคม ๒๕๑๗ 
(๒๕๑๗) 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง / ๔๔.๐๙ นาที
ผู้สร้าง: กรมประชาสัมพันธ์



๑๐

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เข้าสู ่ช่วงเวลาของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู ้  
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นศูนย์
จัดฉายในเขต จ.นครปฐม สำาหรับหัวข้อในปีนี้ คือ “การปฏิวัติอาหาร (Food 
Revolution)”  ซึง่จะมทีัง้ภาพยนตร์ทีก่ล่าวถงึคุณค่าของอาหาร อาหารปลอด
สารพษิ รวมถงึสำารวจประเด็นเก่ียวกับโภชนาการเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของประชากรทีเ่พิม่มากขึน้  โดยจะจดัฉายควบคูไ่ปกบันทิรรศการเก่ียวกับการ
ปฏวิติัอาหารทีห่อภาพยนตร์จดัขึน้เพือ่เพ่ิมเตมิความรู ้นอกจากนีย้งัมภีาพยนตร์
ที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ 
ที่หอภาพยนตร์ จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๐–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยทุกท่าน
สามารถรับชมภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือก รวม ๒๑ เรื่อง จาก ๗ ประเทศ 
ได้ตามโปรแกรมด้านล่างนี้ ในขณะท่ีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 
สามารถมาเข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เหล่าน้ีพร้อมทั้งร่วมกิจกรรม 
สนุก ๆ จากทีมงานหอภาพยนตร์ ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ รอบเช้าและรอบบ่าย 
ตลอดเทศกาล หากทางโรงเรยีนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเติมและเช็กรอบเข้าชมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๑๐

รอบฉาย
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑๔ 

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
(ภาพยนตร์ทุกเรื่องพากย์ภาษาไทย ยกเว้นเรื่อง ดิ่งสู่ดาวเสาร์ ภารกิจสุดท้ายของ
ยานแคสสินี เสียงภาษาอังกฤษ มีคำาบรรยายภาษาไทย) 

ไดโน เดนา ตอน เติบโตแบบไดโนเสาร์
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย Sherren Lee / แคนาดา / ระดับอายุ ๙-๑๑ ปี / 
ความยาว ๑๑ นาที

เดนา เดก็น้อยผูห้ลงใหลและจนิตนาการถงึไดโนเสาร์พนัธุต่์าง ๆ  เกดิสงสยั
ว่า “ทำาไมไดโนเสาร์พันธุ์แบรกคิโอซอสถึงกินจุเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น” พ่อและ 
พี่สาวจึงช่วยคลี่คลายความสงสัยเรื่องการเจริญเติบโตทางร่างกายของสัตว์

เชือกจากขวดพลาสติก
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย Regla Bonora Soto / คิวบา / ระดับอายุ ๕-๘ ปี / 
ความยาว ๓ นาที

ในโลกของเรามีวิธีการรีไซเคิลจากวัสดุมากมายหลายชนิด อย่างวัสดุที่
ย่อยสลายยาก เช่น ขวดพลาสติก ก็สามารถนำามาประยุกต์เป็นสิ่งของน่าใช้ได้
หลายอย่างและลดปริมาณขยะได้เช่นกัน 

ความน่าทึ่งของผีเสื้อ
๒๕๕๙ / ก�ากับโดย Danielle Parsons / สหรัฐอเมริกา / ระดับอายุ ๙-๑๑ ปี / 
ความยาว ๒ นาที

ภาพยนตร์สั้นที่นำาเสนอข้อมูลใหม่ ๆ ของสัตว์ที่มีปีกและกระดูกสันหลัง
ทีส่วยท่ีสดุในโลก การลอกคราบของดกัแด้ก่อนทีจ่ะกลายมาเป็นผเีสือ้แสนสวย 
และความมหัศจรรย์ของเท้าจิ๋ว ๆ ที่สามารถลิ้มรสอาหารได้

โปรแกรมที่ ๑

(๘๒ นาที)
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนิตซ์เซอร์ ตอน อร่อยดีมีประโยชน์
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย Anja von Kampen / เยอรมนี / ระดับอายุ ๙-๑๑ ปี / 
ความยาว ๑๐ นาที

ภาพยนตร์ที่จะพาไปรู้จักกับคำาว่าเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดสารพิษ 
และเรือ่งราวอนัน่าทึง่ของการเลยีนแบบเนือ้สตัว์ โดยแปรรปูพชืผกัให้เป็นเมนู
มังสวิรัติ 

จุดประกายเลขคณิต ตอน ต้นไม้สูงแค่ไหน
๒๕๕๘ / ก�ากับโดย Jocelyn Forgues / แคนาดา / ระดับอายุ ๙-๑๑ ปี / 
ความยาว ๓ นาที

บางคนอาจยังไม่รู ้ว่านิ้วมือของเราสามารถค้นหาความสูงจากต้นไม ้
ห่วงบาสเก็ตบอล รวมถึงวัตถุอื่น ๆ  ได้ จากหลักการเชื่อมโยงนิ้วโป้งของมนุษย์ 
และรูปทรงเลขาคณิตที่คุ้นเคย 

ดิ่งสู่ดาวเสาร์ ภารกิจสุดท้ายของยานแคสสินี
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย Terri Randall / สหรัฐอเมริกา / ระดับอายุ ๑๒-๑๖ ปี / 
ความยาว ๕๓ นาที

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดภารกิจสุดท้ายของยานอวกาศแคสสินี ที่องค์การ
นาซ่าได้ส่งออกสูห้่วงอวกาศเพือ่ค้นหาความยิง่ใหญ่ของ ดาวเสาร์ ดาวเคราะห์
ที่มีวงแหวนขนาดยักษ์ล้อมรอบ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ และสิ้นสุดภารกิจในปี ๒๕๖๐ 
โดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์ส่งกลับมาให้ได้เรียนรู้อย่างมากมาย

โทมัส อัลบา และ เอดิสัน ตอน เมฆฝน
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย Daniela Giraldo and Juan Cañola / โคลอมเบีย / ระดับ
อายุ ๕-๘ ปี / ความยาว ๖ นาที

แอนเิมชนัเล่าเรือ่งในวนัหนึง่ของฤดูร้อน เมือ่ดอกไม้ของเดก็หญงิ
อัลบากำาลังแห้งเหี่ยวเพราะขาดนำ้า เด็กชายโทมัสจึงคิดหาวิธีช่วย 
ชุบชีวิตดอกไม้เพื่อแลกกับคำาชื่นชมของอัลบา แต่มันไม่เป็นดั่งที่เขา 
คิด ทั้งสองจึงต้องร่วมมือกันค้นหาวิธีทำาให้ฝนตก 

โปรแกรมที่ ๓

(๘๐ นาที)

โปรแกรมที่ ๒

(๘๒ นาที)



๑๑

เมสซี่ตะลุยโอคิโด ตอน ดอกไม้เเบ่งบาน
๒๕๕๘ / ก�ากับโดย Liz Whitaker / อังกฤษ / ระดับอายุ ๕-๘ ปี / 
ความยาว ๑๐ นาที

เมอืงโอคโิดได้จดังานประกวดดอกไม้ขึน้ แต่จู ่ๆ  ดอกไม้ในเมอืงกลบั
แห้งเหีย่วลงพร้อมกนั และแม่นำา้ในเมืองกแ็ห้งเหอืด ภารกจิในการตามหา
ก้อนเมฆเพื่อสร้างนำ้าฝนของเมสซี่และผองเพื่อนจึงเริ่มต้นขึ้น

เก้านาทีครึ่ง ตอน เมื่อผึ้งน้อยหายไป
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย Stefan Brand / เยอรมนี / ระดับอายุ ๙-๑๑ ปี / 
ความยาว ๑๐ นาที 

ดันเยลา วาร์เซคคา นักวิจัยผ้ึงและชมรมผู้เล้ียงผ้ึง จะพาเราไปไข 
คำาตอบถึงความสำาคัญของเจ้าแมลงตัวเล็ก สาเหตุและบทสรุปผลกระทบที่
มนุษย์จะได้รับเมื่อผึ้งหายไป

เก้านาทีครึ่ง ตอน ไม่มีน�้าตาลก็หวานได้ 
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย Anja von Kampen / เยอรมนี / ระดับอายุ 
๙-๑๑ ปี / ความยาว ๑๐ นาที

มันจะสุดยอดแค่ไหน ถ้าเรากินของหวานได้โดยที ่
นำ้าหนักไม่เพ่ิมและฟันไม่ผุ ซีฮามและนักโภชนาการจาก
ประเทศเยอรมน ีจะพาเราไปพสิจูน์ในห้องปฏบิตักิารวจิยัและ
ทดสอบอาหารว่าสิ่งใดที่จะมาทดแทนความหวานของนำ้าตาลได้ และ
ขนมหวานที่ปราศจากนำ้าตาลจะอร่อยเท่าเดิมหรือไม่

เมาส์ทีวี ตอน การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
๒๕๕๘ / ก�ากับโดย Christop Biemann / แคนาดา / ระดับอายุ ๙-๑๑ ปี / 
ความยาว ๓ นาที

พบกับวิธีการทำามิวส์ลี ที่มีส่วนผสมสำาคัญอย่างสตรอว์เบอร์รี รวมถึง 
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และวิธีการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dry) โดยที่
ยังคงรสชาติ สี และความอร่อยของมันไว้เหมือนเดิม 

อาณาจักรฟังไจผู้สร้างโลก
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย Annamaria Talas & Simon Nasht / ออสเตรเลีย–แคนาดา / 
ระดับบุคคลทั่วไป / ความยาว ๕๒ นาที

อาณาจักรฟังไจ ประกอบด้วย เห็ด รา และยีสต์ ที่มีวิวัฒนาการตั้งแต่  
๕,๐๐๐ ล้านปีก่อน ในช่วงที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านชีววิทยาอย่างมากมาย 
โดยในปัจจุบันราสามารถนำามาสกัดเป็นยาปฏิชีวนะให้แก่มนุษย์ได้ แต่บางชนิดก็
ยังเป็นภัยคุกคาม หากเรารู้ถึงคุณและโทษของราแต่ละชนิด ในอนาคตเราจะหา
ประโยชน์จากมันได้อย่างมาก

ปุจฉา-วิสัชนา ตอน พืชเลี้ยงตัวเองได้อย่างไร
๒๕๕๖ / ก�ากบัโดย Planet Schule / เยอรมนี / ระดบัอาย ุ๙-๑๑ ปี / ความยาว ๒ นาที

พบกับคำาตอบของคำาถามที่ว่า พืชดำารงชีวิตอยู่ได้จาก นำ้า อากาศ และ
แสงแดดเพียงเท่านี้จริงหรือไม่ หรือมีกระบวนการอื่นใดที่ทำาให้พืชสามารถสร้าง
สารอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองได้อย่างน่ามหัศจรรย์

ช้างทีวี ตอน น�้านมมาจากไหน
๒๕๕๘ / ก�ากับโดย Renate Bleichenbach / เยอรมนี / ระดับอายุ ๙-๑๑ ปี / 
ความยาว ๒๕ นาที

โกลม่าและครอบครวัของเขา จะพาไปเรยีนรูต้ั้งแต่ขัน้ตอนการรดีนม จนถึง
กระบวนการจดัส่งนำา้นมของแม่ววัไปโรงงาน และการแปรรปูนมสขีาวธรรมดาให้
เป็นนมหลากสี หลากรสชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน แมงมุม 
๒๕๖๐ / ก�ากบัโดย วรนิเนตร เตมิศริิกมล / ไทย / ระดบัอายุ ๙-๑๑ ปี / ความยาว ๑๐ นาที

รายการโทรทศัน์ทีจ่ะพาไปสำารวจลกัษณะของแมงมมุ การใช้ชวีติ  การชกัใย 
และคุณสมบัติพิเศษของเส้นใย พร้อมทั้งการเล่นเกมสนุก ๆ จากวิธีชักใยของ
แมงมุม

เมาส์ทีวี ตอน ท่องโลกดวงอาทิตย์กับอเล็กซานเดอร์
๒๕๖๐ / ก�ากบัโดย Jan Marschner / เยอรมน ี/ ระดบัอาย ุ๙-๑๑ ปี / ความยาว ๒๘ นาที

นกับินอวกาศอเลก็ซานเดอร์ ได้จำาลองโลกขึน้มาเพือ่ศกึษาหลกัการเคลือ่น
ของแกนโลกทีห่มนุรอบตวัเอง พร้อมไขความลบัว่าซกีโลกเหนอืได้รบัปรมิาณแสง
จากดวงอาทิตย์เท่าใดในฤดูหนาวและฤดูร้อน พร้อมทั้งอธิบายกฎข้อแตกต่าง
ระหว่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

เป็นนักวิทยาศาสตร์สักวัน
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย Juan Camilo Villareal / โคลอมเบีย / ระดับอายุ ๑๒-๑๖ ปี / 

ความยาว ๑๕ นาที

เนลซนั จาเวยีร์ โลแดงค์ นกัวจิยัด้านพลงังาน
ชาวโคลมัเบีย ได้ศึกษานวตักรรมรถยนต์ไฟฟ้าทีใ่ช้
พลังงานลม ซึ่งอาจจะกลายเป็นต้นแบบรถยนต์
ของโลกในอนาคต

โปรแกรมที่ ๓

(๘๐ นาที)
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน ต้นไม้จอมงับ
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย วรินเนตร เติมศิริกมล / ไทย / ระดับอายุ ๙-๑๑ ปี / 
ความยาว ๑๑ นาที

พบกับคุณสมบัติพิเศษของต้นไม้ ทั้งลักษณะของกิ่ง ก้าน ใบ และความ
สามารถดักกินแมลง ผ่านการแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ ๓ มิติ 

คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย วรินเนตร เติมศิริกมล / ไทย / ระดับอายุ ๙-๑๑ ปี / 
ความยาว ๒๕ นาที

รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปค้นหาคำาตอบว่าทำาไมลูกข่างสามารถทรงตัว
หมุนได้นาน โดยไปมีเด็ก ๆ ชาวเขาเผ่าอาข่า จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าบ้านใน
การพาไปเรียนรู้กับทฤษฎีแรงเฉื่อยของการหมุน พร้อมกับชมวิธีการประดิษฐ์
ลูกข่างจากวัสดุต่าง ๆ

ปลาม้าลาย จุดเปลี่ยนการศึกษาโรค
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย Jennifer A. Manner / สหรัฐอเมริกา / บุคคลทั่วไป /
ความยาว ๑๐ นาที

ปัจจบุนั ปลาม้าลายเป็นหนึง่ในสตัว์ทีเ่ป็นแนวทางการรกัษาโรค และ
บำาบัดโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัลไซเมอร์ ออทิสติก ฯลฯ ที่น่า
ประหลาดใจก็คือ มนุษย์กับปลาม้าลายมียีนเดียวกันถึง ๗๐% และอีก ๘๔% 
ของยีนในมนุษย์ก็พบว่ามีอยู่ในปลาม้าลายเช่นกัน

ควาร์ก ตอน รู้จริงเรื่องวิตามิน
๒๕๕๘ / ก�ากับโดย Christoph Biemann / แคนาดา / ระดับอายุ ๙-๑๑ ปี / 
ความยาว ๓๐ นาที

เราจะตามหา “วิตามิน” ได้จากอาหารชนิดใดบ้าง และสามารถ 
รับประทานอาหารเสริมจำาพวกวิตามินทดแทนได้หรือไม่ วิตามินเสริมจำาเป็น 
ต่อทุกคนจริงหรือ แล้วใครกันที่ควรจะได้รับสารอาหารสุดวิเศษนี้

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.



๑๒

วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นับเป็นวาระพิเศษที่ควรค่าต่อการ 
เฉลิมฉลองของวงการภาพยนตร์ไทย เม่ือ แท้ ประกาศวฒิุสาร นกัสร้างภาพยนตร์
ไทยผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ดำาเนินชีวิตมาจนมีอายุครบ ๑๐๐ ปีบริบูรณ์ 

แต่ช่วงเวลาอันเป็นมงคลนี้กลับดำารงอยู่ได้เพียงไม่นานก็ต้องผันเปลี่ยนไป
สู่บรรยากาศแห่งความอาลัยในอีกไม่ก่ีเดือนต่อมา เมื่อนักทำาหนังไทยผู้มีอายุ
ยืนนานที่สุดในประวัติศาสตร์ท่านนี้ได้ถึงแก่กรรมลงอย่างสงบ ในวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑

แม้ดวงวิญญาณจะล่วงลับ แต่สิ่งที่ แท้ ประกาศวุฒิสาร สร้างสมไว้ให้แก่
วงการหนังไทยและสังคมไทยน้ัน  ย่อมไม่อาจดับสูญตามไปด้วย เพ่ือเผยแพร ่
ให้เห็นถึงคุณูปการของสุภาพบุรุษหนังไทย ผู้ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่แค่เฉพาะการ 
มชีวิีตยนืยาวมาจนครบหนึง่ศตวรรษเท่านัน้ จดหมายข่าวฯ ฉบบันีจ้งึจะพาผูอ่้าน
ไปพบกับ “มรดก” ที่ แท้ ประกาศวุฒิสาร ทิ้งเอาไว้ในฐานะต่าง ๆ   จากชีวิตอัน
โลดเต้นและหายใจเข้าออกเป็นงานภาพยนตร์

ผู้บันทกึประวัตศิาสตร์ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์

จติวญิญาณการเป็นนกับนัทึกภาพของ แท้ ประกาศวฒุสิาร นัน้ปรากฏมา
ให้เห็นตั้งแต่เด็ก เมื่อเขาเร่ิมซ้ือกล้องถ่ายรูปเองต้ังแต่อายุเพียง ๑๔ ปี และ 
ต่อมาขณะเรียนอยู่โรงเรียนเพาะช่าง เขายังได้ตัดสินใจย้ายจากแผนกฝึกหัด 
ครูวาดเขียนมาเรียนวิชาถ่ายรูป รวมทั้งยึดชีวิตช่างถ่ายรูปเป็นอาชีพเริ่มต้น 

ด้วยใจท่ีรักในภาพยนตร์เช่นเดียวกัน จากช่างถ่ายรูป แท้จึงก้าวไปสู่การ
เป็นนักถ่ายหนังในเวลาต่อมา โดยนอกจากการถ่ายหนังในอุตสาหกรรมที่ทำาให้
เขามีชื่อเสียงนั้น  ความเป็น “นักเลงกล้อง” ทั้งโดยฝีมือและสัญชาตญาณ ทำาให้
เขาได้ใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์บนัทึกเหตกุารณ์สำาคญัของประเทศเอาไว้มากมาย 
ซึ่งบางเรื่องนั้นได้ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลัง จนกลายเป็นมรดกความทรงจำาของ 
บ้านเมืองและจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์อันมิอาจประเมินค่าได้ 

• น�้าท่วมกรุงเทพ ๒๔๘๕ (๒๔๘๕)

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕  ขณะที่ประเทศไทยกำาลังตกอยู่ในภาวะ
สงครามโลกครั้งที่ ๒  ได้เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ไปทั่วกรุงเทพมหานคร เมื่อถึง

เรื่องจากปก

เรื่อง: พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู ภาพ: ฝ่ายอนุรักษ์

ระยะที่นำ้าท่วมสูงสุด แท้ ประกาศวุฒิสาร วัย ๒๔ ปี ผู้กำาลังว่างงาน ได้
ลงทนุเสาะหาซือ้ฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งหาได้ยากยิ่งในช่วงสงครามเพื่อมา
บนัทกึภาพเหตกุารณ์นำา้ท่วมใหญ่ครัง้นีไ้ว้ ทีส่ดุแล้วเขาสามารถหาฟิล์ม 
๑๖ มม. ขาวดำามาได้ ๓ ม้วน จากห้างฮัมบรูกส์-สยาม ของชาวเยอรมัน 
และเช่าเรือจ้างลำาหนึ่งออกตระเวนถ่ายหนังไปทั่วกรุงเทพฯ พร้อมกับ
เพื่อน ๆ อย่างสนุกสนาน ทั้งยังได้ถ่ายเหตุการณ์ที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรน่ังเรือมาประชุมสภาฯ ที่พระที่น่ังอนันตสมาคม ซึ่งปรากฏให้
เห็นบุคคลสำาคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย อาทิ พระยาพหล- 
พลพยุหเสนา ควง อภัยวงศ์ ประยูร ภมรมนตรี ฯลฯ

จากหนังที่ตั้งใจถ่ายไว้แค่ “ดูเล่นเป็นที่ระลึก” ปัจจุบัน น�้าท่วม
กรุงเทพ ๒๔๘๕ ของ แท้ ประกาศวุฒิสาร ได้กลายเป็นหลักฐานอ้างอิง
ทางประวัติศาสตร์ถึงสภาพบ้านเมืองและผู้คนในมหาอุทกภัยครั้งนั้นท่ี
มีชีวิตชีวาอย่างไม่อาจหาได้จากสื่อบันทึกอื่นใด 

• ประชาธปิัตย์หาเสยีง ๒๔๘๙ (๒๔๘๙)

เมื่อเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ ๕ ของ
ประเทศไทย ในวนัที ่๕ สงิหาคม ๒๔๘๙ ท่ามกลางความผนัผวนทางการ
เมืองหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 
อานันทมหิดลฯ พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นเม่ือเดือนเมษายน 
ปีเดยีวกนั ได้กลายเป็นพรรคแรกในประวตัศิาสตร์ทีห่าเสียงด้วยวธีิการ

ปราศรัย โดยมีนักปราศรัยคน 
สำาคญัคอื ม.ร.ว.เสนย์ี ปราโมช 
และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  
ในการปราศรยัครัง้หนึง่ทีล่าน
กว้างหน้าพระปฐมบรมราชา- 
นุสรณ์ เชิงสะพานพระพุทธ- 
ยอดฟ ้ าฝ ั ่ งพระนคร แท ้ 
ประกาศวุฒิสาร ได้นำากล้อง
ถ่ายภาพยนตร์มาบันทึกไว้ 
โดยหนงัปรากฏให้เหน็การข้ึน

๑

๒

๑



๑๓

พูดของพ่ีน้องตระกูลปราโมชทั้งสองคน รวมทั้งสมาชิกพรรคคนสำาคัญอ่ืน ๆ เช่น ใหญ่ 
ศวิตชาติ รวมท้ังเห็นภาพประชาชนที่มาร่วมฟังกันอย่างเนืองแน่น นับเป็นภาพยนตร์บันทึก
การปราศรัยหาเสียงของไทยที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

• รัฐประหาร ๒๔๙๐ (๒๔๙๐)

ภาพยนตร์บันทึกการก่อรัฐประหารคร้ังสำาคัญที่สุดคร้ังหน่ึงในประวัติศาสตร์การเมือง
ไทย เมือ่ จอมพลผิน ชุณหะวัณ นำากำาลงัทหารยดึอำานาจรฐับาล พล.ร.ต. ถวัลย์ ธำารงนาวาสวสัดิ์ 
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ และแต่งตั้ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี 
ให้เป็นผู้บัญชาการทหารแห่งชาติ ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ ๒ ในอีก 
ไม่กี่เดือนต่อมา 

เมื่อทราบว่าเกิดการรัฐประหารนี้ขึ้นเมื่อเวลา ๐๕.๐๐ น. แท้ได้รีบคว้ากล้องถ่ายรูปและ
กล้องถ่ายภาพยนตร์พร้อมด้วยฟิล์ม ๑๖ มม. ไปยังกระทรวงกลาโหม เพื่อถ่ายเหตุการณ์โดย
รอบเอาไว้ รวมถงึได้บันทึกช่วงเวลาสำาคญัทัง้การแถลงข่าวของจอมพลผนิ ชณุหะวณั และภาพ
บรรดานายทหารที่พากันแบกจอมพล ป. ขึ้นบ่าไปยังห้องประชุม 

ต่อมา เจ้าของโรงภาพยนตร์นวิโอเดยีนได้ขอนำาภาพยนตร์นีไ้ปฉายประกอบเป็นหนงัข่าว
ก่อนหน้าภาพยนตร์ต่างประเทศเร่ืองหนึง่ ซึง่แท้รบัหน้าท่ีเป็นผูฉ้ายด้วยตนเอง และได้รบัความ
สนใจเป็นอย่างมาก เมือ่ย่างเข้าสูก่ารฉายวนัทีส่าม ขณะทีก่ำาลงัจะเริม่ฉายได้มกีลุม่ตำารวจและ
ทหารบกุเข้ามาเชญิตวัแท้ให้นำาหนงันีไ้ปฉายให้หลวงกาจสงคราม (เทยีน เก่งระดมยงิ) หนึง่ใน
หัวหน้าคณะรัฐประหารดูก่อนที่วังสวนกุหลาบ (นัยว่าเพื่อเซ็นเซอร์ แม้ตามกฎหมายหนังข่าว
ไม่ต้องผ่านเซน็เซอร์) เมือ่ชมเสรจ็ หลวงกาจสงครามได้กล่าวว่า “ไม่เหน็มอีะไรเลย เอาไปฉาย
ได้” พร้อมทั้งเขียนข้อความอนุญาตและเซ็นช่ือกำากับให้แท้ ประกาศวุฒิสารเดินทางกลับ 
นำาภาพยนตร์มาฉายให้คนดูได้ทันหลังจากที่หนังเรื่องยาวจบ

• พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ รัชกาลที่ ๘ 
และพระราชพธิบีรมราชาภเิศก รัชกาลที่ ๙ (๒๔๙๓)

แท้ ประกาศวุฒิสาร เป็นผู้ที่ได้มีโอกาสบันทึกภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ อยู่บ่อยครั้ง โดยคร้ังสำาคัญ 
ครัง้หนึง่ คอืเมือ่ครัง้ทีท่ัง้สองพระองค์เสดจ็พระราชดำาเนนิประพาสสำาเพง็ ในวนัที ่๓ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๔๘๙ อนันำาไปสูก่ารสมานฉนัท์
ระหว่างคนไทยกับคนจีนท่ีเกิดข้อ 
ขัดแย้งกันขึ้นภายหลังสงครามโลก 
ครั้งที่ ๒  เมื่อตัดต่อเสร็จ แท้ได้รับ
แจ้งว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๘ ทรงมี
พระราชประสงค์จะทอดพระเนตร
ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ แต่
เมื่อถึงวันนัดหมาย เขากลับต้องพบ
กบัข่าวร้ายท่ีเศร้าสะเทอืนใจชาวไทย
ทั้งประเทศ เมื่อพระองค์เสด็จสู ่
สวรรคตในเช้าวันนัน้

๑

๔

๘

บรรยายภาพ: ๑) แท้ ประกาศวุฒิสาร ขึ้นไปถ่ายสนามกีฬา ขณะกำาลัง
ก่อสร้างท่ีหัวหมากเพื่อรับงานเอเชียนเกมส์ครั้งท่ี ๕  ๒) ภาพยนตร ์
น�้าท่วมกรุงเทพ ๒๔๘๕  ๓) ภาพยนตร์ ประชาธปัิตย์หาเสยีง ๒๔๘๙ 
๔) แท้ ประกาศวุฒิสารกับช่างภาพในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ รัชกาลที่ ๘ บริเวณ
มุมวังสราญรมย์ ถนนมหาไชย ๕) ภาพยนตร์ พระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพ รชักาลท่ี ๘ ๖) แท้ประกาศ วุฒิสารท่ีหน้าโรงภาพยนตร์ 
สุรวิงศ์ จงัหวัดเชยีงใหม่ ขณะท่ีมีการฉายภาพยนตร์ พระราชพธิบีรมราชา- 
ภิเศก ๗) ภาพยนตร์ รัฐประหาร ๒๔๙๐ ๘) ใบอนุญาตฉายภาพยนตร์ 
รัฐประหาร ๒๔๙๐ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๕

๖



๑๔

• รถรางวันสุดท้าย (๒๕๑๑)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๑ เป็นวันสุดท้ายที่รถรางในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปิดใช้งานมากว่า ๘๐ ปี ได้ออกรับส่งผู้โดยสาร แท้ ประกาศวุฒิสาร 
ผู้ใช้บริการรถรางมาต้ังแต่เป็นนักเรียนจึงได้ออกตระเวนทั่วกรุงเทพฯ พร้อม
กับ โสภณ เจนพานิช ช่างถ่ายภาพยนตร์ เพื่อบันทึกภาพรถรางสายที่ออก 
วิ่งรอบเมือง โดยพวกเขาได้บันทึกภาพการวิ่งของรถรางสายนี้ ตั้งแต่สะพาน 
ผ่านฟ้า พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง วัดโพธิ์ ฯลฯ จนไปสุดที่เชิงสะพาน 
พระพุทธยอดฟ้า นับเป็นบันทึกความทรงจำาครั้งสำาคัญของสังคมไทยและ 
ประวัติศาสตร์การขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร

ผู้สร้างปรากฏการณ์ส�าคัญแก่วงการหนังไทย

• สุภาพบุรุษเสอืไทย 
กับการปฏวิัตอิุตสาหกรรมหนังไทย หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

การเข้ามาของสงครามโลกครั้งที่ ๒ เม่ือปลายปี พ.ศ. 
๒๔๘๔ ส่งผลให้อตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยทีก่ำาลงัเฟ่ืองฟตู้อง
ซบเซาลงไป และแม้สงครามจะสิ้นสุดลงใน พ.ศ. ๒๔๘๘ จน
ล่วงเลยมาถึง พ.ศ. ๒๔๙๑ แล้วก็ตาม วงการภาพยนตร์ก็ยังคง
ตกตำ่าอย่างสุดขีดเมื่อมีภาพยนตร์ไทยออกฉายราว ๔-๕ เรื่อง
เท่านั้นตลอดระยะเวลา ๓ ปี

วันหนึ่ง ในปี ๒๔๙๑ แท้ ประกาศวุฒิสาร ได้มีความคิด
จะสร้างหนัง โดยร่วมมือกับ ม.จ.ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล หรือ 
“ท่านศกุร์” นกัสร้างภาพยนตร์ทีรู่จ้กักนัมายาวนาน โดยตกลง
กันนำาเรื่อง “เสือไทย” มาสร้างเป็นภาพยนตร์สี ๑๖ มม. 

๒๔๖๑   เกิด เมื่ อวันที่  ๒๖ เมษายน ที ่
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

๒๔๗๗   เข้าศึกษาแผนกฝึกหัดครูวาดเขียนที่
โรงเรยีนเพาะช่าง และย้ายมาเรยีนวชิาช่างถ่ายรปู 
ในเวลาต่อมา

๒๔๗๘   เป็นช่างถ่ายภาพนิ่งให้กองถ่ายหนัง
เร่ือง กะเหรีย่งไทรโยค (๓๕ มม.) ได้ศกึษาเทคนคิ
ทางภาพยนตร์กับ ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต (เปล่ง  
ฟีลาเนีย) ผู้กำากับและผู้บุกเบิกวงการหนังไทย

๒๔๗๙   ทำางานเป็นช่างถ่ายภาพและภาพยนตร์  
๑๖ มม. ที่กองถ่ายรูป กรมแผนที่ทหารบก 

กาลานกุรม ๑๐๐ ปีแห่งชวีติ แท้ ประกาศวฒุสิาร

๒๔๘๐   เป็นช่างภาพและทำาหนงัสอื “ท่องเทีย่ว 
สปัดาห์” แผนกส่งเสรมิการท่องเทีย่ว กระทรวง
พาณิชย์ 

๒๔๘๓   ทำางานถ่ายภาพและภาพยนตร์ที่
บรษิทั สหศีนิมา จำากัด

๒๔๘๕   ทำางานเป ็นช ่างถ ่ายภาพยนตร ์
ของกองภาพยนตร์ทหารอากาศ ได้ไปบันทึก
เหตกุารณ์การรบของทหารไทยในกองทพัพายพั 

๒๔๘๗  เป็นผู้ช่วยถ่ายภาพยนตร์ (๓๕ มม.) 
ของกองภาพยนตร์ทหารอากาศ เรื่อง สงคราม
เขตหลัง หรือ บินกลางคืน (ถ่ายไม่จบ)

๒๔๘๘   เปิดร้านถ่ายรปูไทยไตรมติร และเป็น
ช่างภาพหนังสือพิมพ์ “พิมพ์ไทย” 

๒๔๙๑   ร่วมสร้าง สุภาพบุรุษเสือไทย (๑๖ 
มม.) กับ ม.จ.ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล

๒๔๙๕   สร้าง สาวเครือฟ้า เป็นเรื่องแรกใน
นามบริษัทภาพยนตร์ไทยไตรมิตร

๒๔๙๙   สร้าง ปาหนัน (๑๖ มม.)

๒๕๐๑   สร้าง เห่าดง (๑๖ มม.)

๙

๑๑

๑๒

๑๓

๒

ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ มีพระราชพิธีสำาคัญเกิดขึ้น คือ พระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๘ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๔๙๓ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ แท้ได้ทำาหน้าทีบ่นัทกึภาพงานพระราชพธีิภายนอกทัง้
สองงานโดยตลอด และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำาภาพยนตร์ทั้ง
สองเรื่องที่เขาถ่ายด้วยฟิล์มสี Kodachrome ๑๖ มม. นี้ มาประมวลเข้า
กับภาพพระราชพิธีภายในส่วนพระองค์ ที่ถ่ายเป็นภาพยนตร์ ๑๖ มม. 
ขาวดำา เพื่อนำาออกฉายให้ประชาชนดูที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง 
นบัเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชุดแรกท่ีออกฉายสู่สาธารณชน หลงัจากนัน้ 
แท้ ประกาศวุฒิสารได้นำาไปจัดฉายตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ และเมื่อ
ฉายเสรจ็แล้ว จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายส่วนทีเ่ป็นภาพยนตร์สทีีเ่ขาถ่ายท้ังหมด 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ก่อนที่จะมอบ 
เศษฟิล์มภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาล 
ที่ ๘ ที่คงเหลือจากการตัดต่อ ให้แก่หอภาพยนตร์ในเวลาต่อมา ซึ่งแม้จะ 
ไม่ครบสมบูรณ์แต่ก็ถือเป็นหนึ่งในจดหมายเหตุเก่ียวกับพระราชพิธี 
ประวัติศาสตร์นี้ที่มีคุณค่ายิ่งสำาหรับผู้คนในยุคปัจจุบัน

๑๐



๑๕

พากย์สด ในนามปรเมรุภาพยนตร์ของท่านศุกร์  ซึ่งแท้ได้เสนอให้ไปถ่ายทำา
ที่จังหวัดราชบุรีบ้านเกิดของตน และด้วยความเป็นคนกว้างขวางและรู้จัก
ภูมิประเทศในบ้านเกิดอย่างดี รวมทั้งเต็มไปความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ของ
แท้ ส่งผลให้การถ่ายทำาตลอด ๓ เดอืนเป็นไปอย่างราบรืน่ โดยมเีขาเป็นกำาลงั
สำาคญันอกเหนอืไปจากการทำาหน้าทีช่่างภาพ และเป็นผูต้ัง้ชือ่เรือ่งว่า  สภุาพ
บุรุษเสือไทย

อย่างไรกต็าม ก่อนนำาออกฉายรอบพิเศษทีโ่รงภาพยนตร์ศาลาเฉลมิกรงุ 
พวกเขากลับประสบปัญหาใหญ่เรื่องนักพากย์ จนสุดท้าย แท้ได้ตัดสินใจกับ
ท่านศุกร์ว่าพวกเขาและทีมงานจะพากย์และทำาเสียงประกอบกันเอง แม้จะ
เป็นการเสีย่งอย่างย่ิง แต่ปรากฏว่า สภุาพบรุษุเสอืไทย ซึง่พากย์โดยนกัพากย์
สมัครเล่น และนำาแสดงโดยนักแสดงที่ยังไม่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์นัก 
คือ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ และ สอางค์ ทิพยทัศน์ กลับประสบความสำาเร็จอย่าง
เกินคาด ทำารายได้ถึง ๓๑๕,๙๙๘ บาท จากการฉาย ๙๖ รอบ ใน ๒๑ วัน 
ซึ่งนับว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ลบสถิติของหนังทุกเรื่องและทุกชาติที่เข้า
ฉายก่อนหน้านั้น 

หลังจากความสำาเร็จในเมืองหลวง แท้และทีมพากย์ก็พา สุภาพบุรุษ 
เสือไทย ออกอาละวาดตามโรงหนังในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จนครบทุก
ภมูภิาคในเวลา ๖-๗ เดอืน ซึง่ต่างกไ็ด้รบัการตอบรับอย่างล้นหลามเนอืงแน่น
ทุกที่ แม้หนัง ๑๖ มม. พากย์สด จะเริ่มมีผู้สร้างมาบ้างแล้วตั้งแต่ก่อน
สงครามโลก ครั้งที่ ๒ แต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมและประสบความสำาเร็จมากนัก  
จนกระทั่งเมื่อแท้ได้ “ปล่อยเสือเข้าโรง” จนเป็นที่โจษจันไปทั่ว หนังรูปแบบ

๒๕๐๒   สร้าง สี่คิงส์ (๑๖ มม.)

๒๕๐๓  สร้าง เสือเฒ่า (๑๖ มม.) 

๒๕๐๔-๒๕๐๘  เป็น Co-Producer ให้บรษิทัสร้าง
ภาพยนตร์จากเยอรมัน

๒๕๐๘   สร้าง ชายชาตรี (๑๖ มม.)  

๒๕๐๙   ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทำาภาพยนตร์ 
“เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๕” (๓๕ มม.)

๒๕๓๖ ได้รบัรางวลั “เกียรติคุณแห่งความสำาเร็จ” 
จากชมรมวิจารณ์บันเทิง

๒๕๔๒  ได้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรตใิห้เป็น ศลิปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

๒๕๖๑   มีอายุครบ ๑๐๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ 
เมษายน และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม

๑๑

๑๖

๑๓

๑๔

๒๕๑๒   สร้าง เจ้าหญิง (๑๖ มม.), 
เมืองแม่หม้าย (๓๕ มม.) 

๒๕๑๔  สร้าง แก้วสารพัดนึก (๓๕ มม.)

๒๕๑๕   สร้าง เจ้าลอย (๓๕ มม.)

๒๕๑๖   ได้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาต 
ให้ใช้เพลงและชื่อภาพยนตร์ ความฝันอันสูงสุด 
ภายหลังเปลี่ยนเป็น ชาติเหนือชีวิต แต่ยังดำาเนิน
งานสร้างไม่สำาเรจ็ จงึล้มเลกิและถอนตวัจากวงการ
ภาพยนตร์

๑๕

บรรยายภาพ: ๙) ภาพยนตร์ รถรางวันสุดท้าย ๑๐) ฉากจากภาพยนตร์เรื่อง สุภาพบุรุษ
เสือไทย  ๑๑) แท้ ประกาศวุฒิสาร ในระหว่างปฏิบัติงานที่กองภาพยนตร์ทหารอากาศ 
ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๔๘๖  ๑๒) แท้ ประกาศวุฒิสาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่สำานักงาน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก  ๑๓) ห้องถ่ายรูปไทยไตรมิตร ตรงข้าม
ไปรษณีย์กลาง  ๑๔) ภาพยนตร์เรื่อง ชายชาตรี



นีก้ไ็ด้กลายเป็นแม่บทให้ผูส้ร้างหนงัไทยเอาเป็น
แบบอย่างต่อเนื่องมาอีกกว่ายี่สิบปี แทนที่หนัง
มาตรฐาน ๓๕ มม. ที่เคยสร้างกันมาก่อนหน้า 
เพราะประหยัดกว่า สะดวกกว่า และยังทำาเงิน
ได้มาก ในขณะเดียวกันตำานานปรากฏการณ์ 
สุภาพบุรุษเสือไทย ก็กลายเป็นที่ เลื่องลือ 
เล่าขานกันในสังคมไทยมาอีกนานหลายปี และ
มีผู้สร้างหนัง “เสือ” ตามมาอีกมากมาย ส่วน
แท้น้ัน หลังจากความสำาเร็จใน สุภาพบุรุษเสือ
ไทย ต่อมา เขาก็ได้ก้าวข้ึนมาตั้งบริษัทสร ้าง
ภาพยนตร์ของตนเองนามว่า “ภาพยนตร์ไทย
ไตรมิตร” ประเดิมด้วย สาวเครือฟ้า ออกฉาย

ต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใช้ทีมพากย์ชุดเดียวกับ สุภาพบุรุษเสือไทย และได้รับ
ความนิยมไม่แพ้กัน

สุภาพบุรุษเสือไทย อันเกิดจากความคิดของแท้ ประกาศวุฒิสารนี้ 
จงึนบัเป็นภาพยนตร์ท่ีสำาคญัทีส่ดุเรือ่งหนึง่ในประวตัศิาสตร์ โดยเฉพาะการ
เข้ามาปลกุวงการหนงัไทยให้ตืน่ขึน้จากพิษสงครามโลกครัง้ที ่๒ อย่างแท้จรงิ

• ผู้น�าด้านนวัตกรรมในการโฆษณาหนังไทย

ความโดดเด่นอย่างหนึ่งของแท้ ประกาศวุฒิสาร คือการเป็นผู้คิดค้น
นวัตกรรมในวงการภาพยนตร์ไทยอยู่เสมอ โดยเฉพาะการโฆษณาหนัง เริ่ม
ตั้งแต่เมื่อครั้งโฆษณา สุภาพบุรุษเสือไทย ที่เขาได้เกิดความคิดจัดพิมพ์รูป 
สรุสทิธิ ์สตัยวงศ์ ในบทบาทเสอืไทย พร้อมข้อความพาดหวัว่า “นำาจบั ค่าหวั 
๕,๐๐๐ บาท” แบบใบประกาศนำาจับโจรในหนังคาวบอยฝรั่ง ซึ่งนับว่าเป็น
เรื่องใหม่ในสมัยนั้น แล้วจ้างเด็กออกปิดตามที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ สร้าง
ความฮือฮาให้แก่ชาวกรุงใน พ.ศ. นั้น 

ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เมื่อครั้งที่จะนำาภาพยนตร์เรื่อง เห่าดง ที่เขา
สร้างออกฉาย เขาได้คดิสโลแกนของหนงัว่า “บอกตรงตรง เห่าดงดจีรงิจรงิ” 
ได้โดยบังเอิญ และนำามาจัดทำาเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสง ไปขออนุญาต
ตดิตามกนัชนรถยนต์ จากนัน้จงึได้คดิคบื โดยมอบหมายให้ สรุพล โทณะวณกิ 
ครูเพลงคนสำาคัญแต่งเพลงโฆษณาจากสโลแกนนี้ พร้อมทั้งใส่ชื่อผู้แสดงนำา
ของหนังเอาไว้ สุรพลได้ทำานองเพลง Wear My Ring Around Your Neck 
ของเอลวิส เพรสลีย์ มาดัดแปลงแต่งเนื้อร้องใหม่ และให้ มีศักดิ์ นาครัตน์ 
เป็นผู้ขับร้อง  

เพลงโฆษณา เห่าดง นี้ได้กลายเป็นของใหม่ในวงการหนังไทย โดย 
แท้ได้จัดทำาแผ่นเสียงแจกไปออกอากาศตามสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ 
ส่งผลให้เพลงได้รับความนิยมติดหู ติดใจ ไปจนกระทั่งติดปากผู้คน ถึงขั้นมี
การมาขอซือ้แผ่นเสยีงไปเกบ็เอาไว้ รวมทัง้ยงัสามารถดงึดดูให้ประชาชนมา
ดหูนงัเรือ่งนีก้นัทีโ่รงภาพยนตร์เอม็ไพร์อย่างล้นหลาม จนทำารายได้เกนิกว่า 
๑ ล้านบาท   

การเกิดขึ้นของเพลง เห่าดง จึงเป็นเสมือนการปฏิวัติการโฆษณาหนัง
ในเวลานั้น จนผู้สร้างหนังไทยรายอื่น ๆ  ได้ดำาเนินรอยตามขนบนี้ไปอีกนาน
นับสิบปี ในขณะท่ีแท้เองนั้น ก็นำาเทคนิคโฆษณาด้วยเพลงนี้ไปใช้ต่อใน
ภาพยนตร์เรื่องถัดมาของเขา คือ สี่คิงส์ (๒๕๐๒) โดยได้เพิ่มเติมด้วยการทำา
หนังโฆษณาที่แพรวพราวฉายประกอบ มีทั้งการนำาภาพผู้ชมแน่นขนัดหน้า
โรง มาใส่เข้ากับบรรยากาศภายในโรงรอบปฐมทัศน์ และภาพตัวอย่างหนัง
ที่ตัดต่อสลับระหว่างฉากในเรื่องและฉากที่ให้ตัวแสดงพูดเชิญชวนกับผู้ชม

• การร่วมงานกับต่างประเทศ 

นอกจากการสร้างหนังไทย ในช่วงหนึ่งแท้ยังมีบทบาทในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมงานกับบริษัทภาพยนตร์ต่างประเทศ เริ่มจาก พ.ศ. ๒๕๐๔ เขาได้รับ
การติดต่อให้รู้จักกับ ฮันส์ เบอร์เทล ผู้กำากับอิสระชาวเยอรมัน ซึ่งมาเมือง

ไทยเพือ่จะถ่ายภาพยนตร์สารคดี ๑๖ มม. ขาวดำา ไปออกฉายทาง
โทรทัศน์ที่เยอรมนี โดยแท้ได้ช่วยเหลือประสานงานให้แก่ฮันส์ 
ในการถ่ายภาพยนตร์กึ่งสารคดี ๒ เรื่อง หนึ่งในนั้นคือ ยุทธนา- 
ศิริพร ซึ่งได้บันทึกภาพสถานที่สำาคัญและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ของคนไทยสมัยนั้นผ่านตัวละครคู่รักหนุ่มสาวชาวไทย นับเป็น
ภาพยนตร์สารคดเีกีย่วกบัประเทศไทยผ่านสายตาผูก้ำากบัต่างชาติ
ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง  โดยที่แท้ได้รับสำาเนาจากฮันส์มา ๑ ฉบับ และ
ส่งมอบต่อให้หอภาพยนตร์เก็บอนุรักษ์ไว้ และได้ขึ้นทะเบียนให้

๑๖

๑๗

๒๐๒๐๑๙



๑๗

เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นอกจากนั้น จากการรู้จักกับฮันส์ ทำาให้แท้ได้เป็น 

ผู้ร่วมสร้างภาพยนตร์เยอรมันกับบริษัทอ่ืน ๆ ต่อมาอีก
หลายปี เช่น มือเสือ (The Black Panther of Ratana),  
ชุมทางพยัคฆ์ร้าย (The Secret Agent FX 15), จอม
มหากาฬทับทิมด�า (The Secret of the Black Ruby) 
โดยเขาได้ทำาหน้าทีเ่ป็นผูต้ดิต่อประสานงานการถ่ายทำาใน 
เมืองไทยทัง้หมดรวมท้ังได้สิทธิน์ำาหนงัเข้าฉายโรงภาพยนตร์ในเมอืงไทย นบัเป็นประสบการณ์ 
ใหม่ของผู้สร้างหนังไทยในยุคนั้น

ไม่เพียงแต่บริษัทจากเยอรมัน ในช่วงเวลาดังกล่าว แท้ยังได้ร่วมมือกับบริษัทสร้าง
ภาพยนตร์ฮ่องกง ถ่ายทำาภาพยนตร์เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ  
โดยบริษัทภาพยนตร์ไทยไตรมิตรของเขาได้สิทธิ์ในการถ่ายทำาแต่เพียงผู้เดียว แต่ในทาง
ปฏิบัตินั้นร่วมมือกับทีมงานฮ่องกงและญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการถ่ายด้วยฟิล์ม ๓๕ มม. และ
ต้องเช่ากล้องมาจากญีปุ่่น แม้จะประสบปัญหาในขัน้ตอนโพสต์โปรดกัชนั จนภาพยนตร์ต้อง
ออกฉายล่าช้าไปหลายเดอืน  ส่งผลให้ไม่ประสบความสำาเรจ็ด้านรายได้ในการออกฉายทีโ่รง
ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย แต่กลับได้รับความนิยมพอสมควรในต่างจังหวัด เนื่องจากส่ือ
โทรทัศน์ยังไปไม่ถึง

• เปิดศักราชใหม่ของหนังไทย ๓๕ มม.

แม้จะเป็นผู้บุกเบิกความสำาเรจ็ในการสร้างหนงั ๑๖ มม. พากย์สด แต่แท้ยงัมีความคดิ 
ที่จะสร้างหนัง ๓๕ มม. มาตรฐานสากลอยู่เสมอ เนื่องจากหนัง ๑๖ มม. นั้น แม้จะทำาได้ดี 
และเป็นที่นิยมเพียงใด ก็ไม่สามารถส่งออกไปฉายต่างประเทศได้ ต่อมา เมื่อได้ร่วมงานกับ 
บริษัทต่างประเทศ ทำาให้เขาได้บทเรียน ๒ ประการสำาคัญที่จะเป็นช่องทางให้สร้างหนัง 
๓๕ มม. ในอนาคตได้ คือ ๑. เขาได้เรียนรู้จากกองถ่ายหนังเยอรมันว่า แม้จะถ่ายด้วยฟิล์ม 
๓๕ มม. กมิ็ได้จำาเป็นต้องบนัทกึเสยีงขณะถ่ายทำา แต่ไปพากย์อดัเสยีงทหีลงัได้  และ ๒. การ
ถ่ายทำาหนัง ๓๕ มม. เรื่องเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๕ กับทางฮ่องกง ทำาให้เขาทราบว่า ที่ฮ่องกง
นั้นสามารถล้างและพิมพ์ฟิล์ม ๓๕ มม.ได้แล้วทั้งหมด รวมทั้งมีห้องอัดเสียงให้เช่าด้วย ซึ่ง
สะดวกกว่าแต่ก่อนที่ผู้สร้างหนังไทยต้องส่งไปล้างและพิมพ์ไกลถึงญี่ปุ่นหรืออังกฤษ

เมื่อจบจากการทำาเรื่องเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๕ แท้ได้ตั้งหลักด้วยการทำาหนัง ๑๖ มม. 
เร่ืองสุดท้ายคือ เจ้าหญิง ออกฉายในปี ๒๕๑๒ จากน้ันจึงเตรียมการใหญ่ในการประเดิม 
สร้างหนัง ๓๕ มม. เรื่องแรก โดยไปขอเรื่อง เมืองแม่หม้าย ที่บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง 
ผู้บุกเบิกหนังไทยยุคก่อนสงครามโลก เคยสร้างและประสบความสำาเร็จมาแล้วในอดีต 

๒๓

๒๒

๒๔

๒๕

บรรยายภาพ: ๑๕) แท้ ประกาศวุฒิสารกับผู้สร้างและนักแสดง หน้าโรง
ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ขณะฉาย สุภาพบุรุษเสือไทย
๑๖) แท้ ประกาศวฒุสิารกับทีมพากย์ สุภาพบุรษุเสือไทย ในนามคณะปรเมรุ
ภาพยนตร์ โดยมสีอางค์ ทพิยทศัน์ นางเอกให้เสยีงพากย์ตวัละครของเธอเอง
๑๗) สติกเกอร์ เห่าดง ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและแผ่นเสียงจาก
ภาพยนตร์เรื่อง เห่าดง กับ สี่คิงส์ ซึ่งบริจาคโดยแท้ ประกาศวุฒิสาร
๑๘) ใบประกาศนำาจับ “เสือไทย” จากภาพยนตร์เรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย
๑๙) แท้ ประกาศวุฒิสารกับนักแสดงในภาพยนตร์เรื่อง สี่คิงส์
๒๐) หน้าโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ ขณะฉายภาพยนตร์เรื่อง เห่าดง
๒๑) ภาพยนตร์ ยุทธนา-ศิริพร
๒๒) แท้ ประกาศวุฒิสารกับกล้องมิตเชลล์ ๓๕ มม. 
๒๓) ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง เมืองแม่หม้าย ท่ีมีการโฆษณาเรื่องการใช้ฟิล์ม 
๓๕ มม. ถ่ายทำา
๒๔) แท้ ประกาศวุฒิสาร กำาลังเซ็นสัญญาร่วมอำานวยการสร้างภาพยนตร์
เรือ่ง The Black Panther of Ratana (มอืเสือ) กับ Mr. Hartwic ผูอ้ำานวยการ 
สร้างภาพยนตร์จากเมอืงมวินกิ เยอรมน ีวนัท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
๒๕) แท้ ประกาศวุฒิสาร ขณะเข้าชมงานล้างฟิล์มและพิมพ์ฟิล์มที่  
UNIVERSAL LABORATORY LIMITED ประเทศฮ่องกง



๑๘

รวมทัง้การค้นพบแลบ็ล้าง-พมิพ์ฟิล์ม ๓๕ มม. ทีฮ่่องกงของแท้ กม็ส่ีวนช่วยให้ผูส้ร้างหนงั
ไทยสามารถสร้างหนัง ๓๕ มม. ได้สะดวกง่ายดายขึ้น และฮ่องกงจึงกลายเป็นแหล่งทำา
โพสต์โปรดักชันเกือบทุกเรื่องของวงการหนังไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ผู้สนับสนุนหอภาพยนตร์

จุดเริ่มต้นของแท้ ประกาศวุฒิสารและหอภาพยนตร์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ระหว่างไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ทวี ณ บางช้าง หรือ มารุต ผู้กำากับเรื่อง 
สาวเครือฟ้า แท้ผู้กำาลังอยู่ในวัยเกษียณ ได้พบกับ ขจรศักดิ์ สรงมูลนาค เจ้าหน้าท่ี 
หอภาพยนตร์ในขณะนั้น ซึ่งได้แนะนำาเรื่องราวของหอภาพยนตร์ให้แท้ได้รู้จัก ต่อมา 
ไม่นาน แท้ได้บังเอิญชมรายการโทรทัศน์ที่นำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหอภาพยนตร์ซึ่งเพิ่ง
เริ่มก่อตั้งได้ประมาณ ๔ ปี เขาจึงเกิดศรัทธาในการทำางานของเจ้าหน้าที่ที่เห็นคุณค่าของ
ภาพยนตร์ และคิดใคร่ครวญถึงงานภาพยนตร์ที่ตนเองทำาด้วยความรักมาท้ังชีวิต แต่ 
ไม่เห็นแววว่าจะมีลูกหลานคนใดมาสานต่อ

เม่ือเห็นสมควรที่จะมอบภาพยนตร์และสิ่งอันมีคุณค่าทางใจต่าง ๆ ที่สะสมและ
หวงแหนเอาไว้มานานให้แก่หอภาพยนตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบไป แท้
จงึได้เขียนจดหมายถึงขจรศกัดิ ์และรวบรวมสิง่ของบางส่วนเดนิทางมาหอภาพยนตร์เป็น
ครั้งแรกในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ เม่ือเขาได้มาเห็นสปิริตและความอุตสาหะของ 
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นเพียงหน่วยงานราชการเล็ก ๆ  ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนเจ้าฟ้า แท้ก็เกิดความรู้สึกวางใจ และค่อย ๆ นำาสิ่งของท่ีเคยถนอมรักษาเอาไว้มา
มอบให้อยู่เสมอจนหมด รวมทั้งยังช่วยเสาะแสวงหาสิ่งที่ตัวเองไม่มีจากเครือข่ายที่เคย
รู้จักมาให้ด้วย 

นับตั้งแต่นั้น แท้ ประกาศวุฒิสาร ก็ได้กลายเปน็เสมอืนญาติผู้ใหญ่คนสนิทของชาว
หอภาพยนตร์ ที่คอยแวะมาเย่ียมเยียนให้คำาปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่ง 
กำาลังใจมาให้ด้วยความเมตตา แม้ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๑ หอภาพยนตร์จะได้ย้ายที่ทำาการ
มาอยู่ที่ศาลายาก็ตาม ความผูกพันนี้มีขึ้นมายาวนานตลอด ๓๐ ปี ตราบจนปีสุดท้ายของ
ชวีติ  สิง่ละอนัพนัละน้อยแต่มคีณุค่าอย่างใหญ่หลวงทีแ่ท้มอบให้หอภาพยนตร์เก็บอนรุกัษ์
ไว้นั้น มีตั้งแต่ผลงานภาพยนตร์ของเขาที่ยังคงเหลืออยู่ รูปถ่ายเกี่ยวกับวงการหนังไทย 
กรุใหญ่ ใบปิดหนัง โชว์การ์ด บทพากย์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำาภาพยนตร์ สมุดรายได้
ภาพยนตร์ และเอกสารต่าง ๆ รวมแล้วกว่า ๓๐๐ รายการ

ไม่เพียงแต่มอบให้ ความเป็นนักจดบันทึกหรืออาจจะได้ชื่อว่าเป็นนักจดหมายเหตุ
ของแท้ ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในเมืองไทย 
ไม่ว่าจะเป็นบันทึกลายมือที่เขาจดไว้ตามรูปถ่ายหรือเอกสารต่าง ๆ จำานวนมาก เสียง
บรรยายทีเ่ขาทำาประกอบภาพยนตร์บางเรือ่ง และที่สุดคือ ความรู้และประสบการณ์ใน
วงการภาพยนตร์ที่สั่งสมมาเกือบครึ่งชีวิต ซึ่งเขาได้ถ่ายทอดออกมาอย่างละเอียดละออ

๒๖

๓

๒๗

๒๘ ๒๙

บรรยายภาพ: ๒๖) จดหมาย แท้ ประกาศวุฒิสาร เขียนถึง ขจรศักด์ิ สงมูลนาค เจ้าที่หอภาพยนตร์ 
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ๒๗) แท้ ประกาศวุฒิสาร เมื่อครั้งมาเยี่ยมชมหอภาพยนตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
๒๘) แท้ ประกาศวุฒิสาร (ขวา) กับเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
๒๙) แท้ ประกาศวุฒิสาร กับโดม สุขวงศ์และขจรศักดิ์ สงมูลนาค ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยแท้ได้ดัดแปลงบทประพันธ์ใส่สีสันใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย 
และวางแผนเดด็ ด้วยการไปตดิต่อโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลมิกรงุ 
ซึ่งกำาลังจะปิดปรับปรุง ๓ เดือน ว่าให้รับหนัง ๓๕ มม. เรื่อง
แรกของเขานีป้ระเดมิฉายเป็นโปรแกรมแรกหลงัจากเปิดโรงใหม่ 

เมื่อได้ออกฉายเป็นโปรแกรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
เมืองแม่หม้าย สามารถกวาดรายได้เกินกว่าหนึ่งล้านบาท จน
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงได้จัดทำาโล่ให้เป็นเกียรติแก่แท้ 
ประกาศวฒุสิาร แต่ในความเป็นจรงิน้ันเขากลบัขาดทนุย่อยยบั 
เพราะลงทุนสร้างมหาศาลถึง ๒.๕ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
ภาพยนตร์เรื่องน้ีถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการทำาหนัง 
๓๕ มม. ในเมืองไทย เนื่องจากในปีเดียวกันนั้น ได้มีหนัง ๓๕ 
มม. ที่สำาคัญออกตามมาอีก ๒ เรื่อง คือ มนต์รักลูกทุ่ง ของรังสี 
ทัศนพยัคฆ์ และ โทน ของ เปี๊ยก โปสเตอร์ ซึ่งได้รับความนิยม
จนเป็นจดุเปลีย่นให้หนงั ๑๖ มม. สญูพนัธ์ุไปในอกีไม่กีปี่ต่อมา 



๑๙

และมีชีวิตชีวา เป็นหนังสือเล่มหนาที่มีชื่อว่า “สุภาพบุรุษเสือแท้”  จึงอาจกล่าวได้ว่า องค์ความรู้ด้าน
ประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ทัง้หลายทีห่อภาพยนตร์มไีว้ให้ผูค้นได้ศกึษานัน้ ไม่อาจจะเตมิเตม็สมบรูณ์ได้เลยถ้า
ไม่ได้รับการประสาทวิชาจาก แท้ ประกาศวุฒิสาร

เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีของสุภาพบุรุษหนังไทยผู้ยิ่งใหญ่  หอภาพยนต์จึงขออุทิศหน้ากระดาษเหล่านี้ 
เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุและแสดงความเคารพแด่ แท้ ประกาศวฒิุสาร ผูท้ีไ่ม่เพยีงแต่จะประกอบสร้างผลงาน
และคุณูปการด้านภาพยนตร์ขึ้นมาเป็นเกียรติยศส่วนตัว หากแต่ยังสละแล้วทุกส่ิง เพื่อให้กลายเป็นมรดก 
แก่สาธารณชนและเป็นเกียรติภูมิของชาติโดยแท้

ของ “แท้” ในพพิธิภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ปัจจุบัน สิ่งของบางส่วนที่ แท้ ประกาศวุฒิสาร มอบให้แก่หอภาพยนตร์ 
ได้แฝงตัวอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อให้ความรู้
แก่ผู้มาเที่ยวชม

รางวัลตุ๊กตาทองปีแรก 
รางวัลตุ๊กตาทองที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ สาขาผู้แสดงนำา
หญิงยอดเยี่ยม จากเรื่อง สาวเครือฟ้า 
ของ วิไลวรรณ วัฒนพานิช จัดแสดง
อยู่ในนิทรรศการหนึ่งศตวรรษ
ภาพยนตร์ไทย ช่วงทศวรรษที่ ๗

หนังสอืนยิาย
หนังสือนิยายที่แท้อ่านเพื่อนำาเรื่องมาสร้างเป็น
ภาพยนตร์ จัดแสดงอยู่ในห้องพรีโปรดักชัน

สเลต ชาตเิหนอืชวีติ
สเลตจากภาพยนตร์เรื่อง ชาติเหนือชีวิต 
ที่แท้ต้ังใจสร้างในช่วงวิกฤตการเมืองหลัง
เหตกุารณ์  “๑๔ ตลุา” และสัง่ทำาสเลตขึน้
ใหม่โดยเฉพาะ แต่ดำาเนนิงานสร้างไม่สำาเรจ็ 
จัดแสดงอยู่บนกำาแพงสเลต

ภาพถ่ายคัตเอาต์โฆษณา
ภาพถ่ายคัตเอาต์โฆษณาหนังเรื่อง แก้วสารพัดนึก 
บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้า ขยายใหญ่ติดตั้งอยู่บนผนังห้อง
ด้านหนึ่ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท�า
เครือ่งประดบัจากเรือ่ง สาวเครือฟ้า 
และลูกกระสุนที่ใช้ในการถ่ายทำา
เรื่องต่าง ๆ จัดแสดงอยู่ในห้อง
โปรดักชัน

ป้ายโลหะจารกึลายมอื
ป้ายโลหะจารึกปณิธานที่มีต่อการสร้างภาพยนตร์
ของ แท้ ประกาศวุฒิสาร เขียนด้วยลายมือ 
ติดตั้งอยู่หลังพนักพิงเก้าอี้ โรงหนังอลังการ

เข็มประจ�ากองภาพยนตร์ทหารอากาศ 
จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการหนึ่งศตวรรษ
ภาพยนตร์ไทย ช่วงทศวรรษที่ ๕ 

รูปการ์ตูน แท้ ประกาศวุฒสิาร 
วาดโดย จำานงค์ หิรัญรัชต์ เพื่อนสนิทผู้เป็น
นกัวาดภาพประกอบหนงัสอืพมิพ์ จดัแสดงอยู่
ในห้องพรีโปรดักชัน



๒๐

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ประวิทย์ แต่งอักษร

ขณะที่สถานะของหนังเรื่อง Casablanca (๑๙๔๒) คือผลงาน 
คลาสสกิทีย่นืหยดัผ่านบททดสอบด้านกาลเวลามาเนิน่นาน และเมือ่ปีกลาย 
(๒๐๑๗) หนังก็เพิ่งฉลองอายุครบ ๗๕ ปีด้วยการกลับมาฉายแบบจำากัด 
โรงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง (ข้อมูลบางแหล่งยังบอกอีกด้วยว่า 
Casablanca ครองสถิติ ‘หนังที่กลับมาฉายในโรงภาพยนตร์และบนจอ
โทรทศัน์บ่อยคร้ังทีส่ดุ’) ทว่าสิง่ทีห่น้าประวตัศิาสตร์บันทกึตรงกนั-กค็อื ใน
ตอนที่สร้างหนังเรื่อง Casablanca ไม่มีใครคิดว่า ตัวหนังพิเศษกว่าเรื่อง 
อื่น ๆ อย่างไร นั่นไม่ต้องเอ่ยถึงคำาว่าอมตะหรือคลาสสิกหรือมาสเตอร์พีซ 

จูเลียส เอพสตีน หนึ่งในคนเขียนบทให้สัมภาษณ์ว่า Casablanca 
เป็นแค่หนังเรื่องหนึ่งในจำานวนห้าสิบเรื่องท่ีบริษัทวอร์เนอร์บราเธอร์ส 
สร้างตลอดทั้งปี ขณะที่อิงกริด เบิร์กแมนบอกว่าตอนที่เธอถ่ายหนังเรื่องนี้ 
ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวหนังแม้แต่นิดเดียว “บทหนังแย่มาก ๆ  แล้วก็เขียนกัน
แบบวันต่อวัน ทุกอย่างคลุมเครือ พวกเราไม่รู้ว่าเรื่องจะมุ่งหน้าไปทาง
ไหน...”

แน่นอนว่าตำานานและเกร็ดประวัติศาสตร์ที่โจษขานถึงความยุ่งยาก
และข้อขดัข้องเบือ้งหลงัการถ่ายทำาของหนงัเรือ่ง Casablanca ก็เรือ่งหนึง่ 
แต่ประเมินจากผลลัพธ์โดยรวมที่ปรากฏเบื้องหน้าก็กลับตรงกันข้ามโดย 
ส้ินเชิง กล่าวแบบไม่ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดได้ว่า นี่เป็นหนังที่ในแง่ของ 
รูปแบบและกลวิธีการนำาเสนอไม่ได้พ้นยุคพ้นสมัยแม้แต่นิดเดียว คนด ู
ในอดตีเคยดำาดิง่ไปกบัเรือ่งราวโรแมนซ์อนัสดุแสนดดูดืม่ ละเมยีดละไม และ
น่าจดจำานี้อย่างไร คนดูปัจจุบันก็คงจะลงเอยด้วยความรู้สึกไม่แตกต่างกัน 
และทั้งหมดทั้งมวลนั้นสืบเนื่องมาจากส่วนประกอบต่าง ๆ  ของหนังทำางาน
อย่างสอดประสานกลมกลืน

พดูถงึบทหนงั นอกจากมนัจะไม่ได้เป็นปัญหาอย่างท่ีองิกรดิ เบร์ิกแมน
และคนอื่น ๆ มองเห็น ในเวลาต่อมา ยังถูกใช้เป็นกรณีศึกษาในโรงเรียน
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแง่ทีมั่นสามารถเล่าเรือ่งทีส่ลบัซบัซ้อนผ่าน
เหตุการณ์น้อยใหญ่ได้อย่างรัดกุมและเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งในส่วนของการสร้างและพัฒนาบุคลิกตัวละครก็ล้วนแล้วเป็น
กลไกที่ช่วยทำาให้หนังท้ังหนักแน่นและจัดจ้าน หากไม่นับพวกนาซีซึ่งเป็น
ผู้ร้ายแบบดำาจัดของเรื่อง ตัวละครหลาย ๆ ตัวถูกเขียนขึ้นในลักษณะที่ 
เปิดเผยให้ผู้ชมได้มองเห็นตื้นลึกหนาบาง หรือในบางกรณี-ซากปรักหักพัง 
คาแรกเตอร์สำาคัญที่สุดหนีไม่พ้น ริค เบลน (ฮัมฟรีย์ โบการ์ต) ผู ้ซึ่ง 
เบื้องหน้า เขาแสดงออกอย่างแข็งกร้าว มองโลกด้วยสายตาหาเรื่อง แต ่
ลึก ๆ  แล้ว เขาก็เป็นอย่างที่กัปตันเรย์โนลด์ (โคลด เรนส์) นายตำารวจกังฉิน
ตั้งข้อสงสัย นั่นคือ ‘sentimentalist’ หรือคนที่จิตใจอ่อนโยน ฉากที่เขา
ช่วยให้คู่ผัวหนุ่มเมียสาวชนะเกมรูเล็ตต์เพื่อว่าทั้งสองจะได้เริ่มต้นชีวิต 
ใหม่-ไม่เพียงแค่เปิดเผยตัวตนแท้จริง หากยังเรียกคะแนนนิยมจากผู้ชมได้
อย่างท่วมท้น

และส่วนที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้ก็คือการแสดง ฮัมฟรีย์ โบการ์ตถ่ายทอด
บทบาทของตัวละครที่ซ่อนความเจ็บปวดขื่นขมภายใต้ ‘การตั้งการ์ดที ่
แน่นหนา’ ได้อย่างน่าประทับใจ แต่ห้วงเวลาที่ตราตรึงจริง ๆ ได้แก่ฉาก 
รำ่าลาคนรักในตอนท้ายที่ตอกยำ้าทั้งความเป็น sentimentalist และ  
idealist (หรือนักอุดมคติ) ของตัวละคร 

อีกคนก็คือ อิงกริด เบิร์กแมน ในบท อิลซ่า ลันด์ ผู้ซึ่งสถานการณ์ 
บีบบังคับให้เธอต้องเลือกระหว่างคนรักสองคนซึ่งล้วนแล้วไม่สมควรที่จะ
ต้องถกูทอดทิง้ไว้ข้างหลัง และผู้ชมรบัรูไ้ด้ถงึความว้าวุ่นสับสนของตวัละคร 
ซึ่งข้อมูลระบุว่า ไม่ใช่แค่ตัวละครที่สับสน นักแสดงก็สับสน เพราะจนแล้ว
จนรอด ผู้สร้างก็ตอบนักแสดงไม่ได้ว่าหนังควรจะลงเอยอย่างไร 

กระนั้นก็ตาม สิ่งที่ต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือ นี่เป็นหนังที่
องิกรดิ เบิร์กแมนท้ังสวยทัง้เปล่งปล่ังท่ีสุดในบรรดาหนงัทกุเร่ืองทีเ่ธอแสดง 
ไม่ใช่แค่กล้องเท่านั้นที่ตกหลุมรักเธอ แต่รวมถึงคนดูด้วยแน่นอน อีกทั้ง
หลายครั้งที่ภาพระยะใกล้ถ่ายทอดแอ็กติ้งในส่วนที่ปลีกย่อยมาก ๆ เราได้
เห็นทัง้รอยยิม้ หยาดนำา้ตา ความสุข ความเศร้า ความอ่อนหวาน และขืน่ขม 
และนั่นยิ่งทำาให้อิลซ่าเป็นตัวละครที่ทั้งน่าสงสารและน่าเห็นใจไม่น้อยไป
กว่าใคร ข้อสำาคัญ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเธอแม้แต่นิดเดียว

น่าเชือ่ว่านกัดูหนงัหลาย ๆ คนคงเคยดู Casablanca กันมาแล้ว 
(ส่วนใครที่ ‘จะ’ ได้ดูเป็นครั้งแรก-ก็คงไม่ใช่ครั้งเดียว) ใครที่ดูแล้วคงช่วย
ยืนยันได้ว่า นี่เป็นหนังที่สามารถดูซำ้าแล้วซำ้าเล่า เพราะนอกจากเนื้อหาที่
สนุกสนานเข้มข้น ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังที่ทำาให้การหวนกลับไป
เยือนกลายเป็น sentimental journey หรือการสัญจรทางอารมณ์ที่ช่าง
ซาบซึ้งและปลอบประโลม

(๑๙๔๒) CASABLANCA



๕๒๑

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
(Children of Paradise, ๑๙๔๕) 

หากมีการจัดรายชื่อภาพยนตร์ดีระดับขึ้นหิ้งของโลกคร้ังใด Les 
Enfants du Paradis หรือ Children of Paradise หนังฝรั่งเศสที่ออก
ฉายเมื่อปี ๑๙๔๕ มักจะถูกจัดไว้อยู่ในรายชื่อเสมอๆ รวมไปถึงหนังเรื่องนี้ 
คอืหนงัทีถ่กูยกย่องโดยนกัวจิารณ์และคนทำางานในวงการภาพยนตร์ฝรัง่เศส 
กว่า ๖๐๐ คน ให้เป็นหนังฝรั่งเศสที่ยอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่มีการสร้างมา 

Les Enfants du Paradis มักถูกเปรียบเทียบเสมอว่า เป็น Gone 
with the Wind ฉบับฝรั่งเศส เนื่องจากความยิ่งใหญ่และละเมียดในการ
ถ่ายทอดยคุสมยัโบราณ (Period) และการเป็นหนงัแบบขนบเก่า ทีไ่ม่มใีคร
กล้าสร้างขึ้นมาอีกแล้วยุคปัจจุบัน 

ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวของโศกนาฏกรรมความรักของชาย ๔ 
คน กับสาวงาม ๑ คน โดยมีฉากหลังเป็นโลกของธุรกิจบันเทิงในช่วงปี 
๑๘๓๐ กลางมหานครปารีส ชาย ๔ คน ประกอบด้วย นักแสดงละครใบ้ 
ดาราละครเวที อาชญากร และผู้ดี ซึ่งต่างมีรูปแบบการแสดงออกความรัก
ต่อหญงิสาวทีแ่ตกต่างกนัออกไป ตามบุคลกิลักษณะตวัละคร ความสมัพนัธ์
อันสลับซับซ้อนของพวกเขาเดินไปคู่ขนานกับโลกละครเวที ซึ่งในช่วงเวลา
ที่เกิดเหตุของเรื่องถือเป็นยุคทองของวงการละครเวทีฝรั่งเศส ซึ่งทำาให้
ตอกยำ้าแนวคิดเรื่องโลกคือโรงละครได้อย่างดี และฉากการแสดงละครใบ้
ในหนังเรื่องนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงละครใบ้ในภาพยนตร์ 
ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีการทำากันมา หนังสามารถจับมนตร์ขลังและเสน่ห์ของ
ละครเวทีได้อย่างดีเยี่ยม

อีกหนึง่ความน่าสนใจของหนงัเรือ่งนีคื้อ ผูก้ำากบั Marcel Carné และ 
ผู้เขียนบท Jacques Prévert เพื่อนสนิท จงใจที่จะสร้างตัวละครหลัก 
ผู้ชายทั้งสี่ จากบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในช่วงปีทศวรรษที่ ๑๘๒๐-๑๘๓๐  

ในขณะทีเ่บ้ืองหน้าของหนังเป็นโศกนาฏกรรมความรกั เบือ้งหลงัการ 
ถ่ายทำาก็เต็มไปด้วยปัญหาสารพัด ทั้งจากผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ ๒  
และภัยธรรมชาติ หนังเรื่องน้ีถ่ายทำาในช่วงที่กองทัพนาซีเร่ิมบุกยึดครอง 
ฝรั่งเศสแล้ว ทำาให้ต้องใช้ฟิล์มภาพยนตร์อย่างจำากัด อุปกรณ์ประกอบฉาก 
ขาดแคลน ประกอบกบัหนึง่ในผูอ้ำานวยการสร้างหนงัและทีมงานของเร่ืองนี้ 
บางคนมีเชื้อสายยิวทำาให้กองทัพนาซีห้ามไม่ให้เขาทำางาน นอกจากนี้ ฉาก 
บางส่วนของหนังถูกทำาลายด้วยพายุ ทำาให้ต้องซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ อีกทั้ง 
การถ่ายทำาท่ีเกิดขึน้ในยคุข้าวยากหมากแพงนี ้ทำาให้มนีกัแสดงประกอบใน
ฉากงานรื่นเริงต่างทานอาหารที่นำามาประกอบในฉาก นักแสดงประกอบ

หลายคนเป็นหนึ่งในกองทัพกู้ชาติฝรั่งเศส ก็ต้องปลอมแปลงตัวเองมาเล่น
เป็นตัวประกอบในฉาก เพื่อหนีการจับกุมของกองทัพนาซี  

ว่ากันว่า Marcel Carné ผู้กำากับจงใจถ่ายทำาหนังเรื่องนี้ล่าช้า เพื่อ
ให้หวังจะออกฉายหลังจากที่ฝรั่งเศสได้รับการปลดปล่อยจากกองทัพนาซี 
เขากับ Jacques Prévert จึงซ่อนฟิล์มที่ถ่ายฉากสำาคัญ ๆ ไว้ เพื่อป้องกัน 
การถูกทำาลายโดยกองทัพนาซี  แต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ส้ินสุดลง 
กลับกลายเป็นว่าหนึ่งในนักแสดงของเรื่องถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
กบักองทพันาซ ีซึง่มีโทษถงึประหารชวีติ ผลกัดนัให้เขาต้องหนี จงึต้องมกีาร 
เปล่ียนตัวนกัแสดง การที ่Marcel Carné สามารถทำาหนงัเรือ่งนีจ้นจบและ 
กลายเป็นหนังที่ขึ้นหิ้งของฝรั่งเศส จึงย่อมไม่ธรรมดา 

ขอเชิญมาร่วมทึ่งกับความยอดเยี่ยมของ Les Enfants du Paradis 
ในฉบบับูรณะใหม่ บนจอขนาดใหญ่ของราชาโรงหนงั โรงภาพยนตร์สกาลา  
ได้ในวนัอาทติย์ที ่๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเทีย่งตรง โดยหอภาพยนตร์
ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทยที่ให้การ
สนับสนุนการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ 

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ทึ่ง! หนังโลก 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 
บัตรราคา ๑๒๐, ๑๔๐ และ ๑๖๐ บาท

Casablanca
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เปิดจำาหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Les Enfants du Paradi
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เปิดจำาหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



๒๒

รางวัลปยุต เงากระจ่าง (ภาพยนตร์สั้นแอนิเมชันยอดเยี่ยม)
ชนะเลิศ
• Superbarbara: The Beginning กำากับโดย บุญศรี ตั้งตรงสิน
รองชนะเลิศ
• Angst - Chapter II “The Invisible Cage” กำากับโดย อนุรักษ์ มีประเสริฐ
ประกาศนียบัตรชมเชย
• Space Odyssey กำากับโดย จุมภฏ รวยเจริญทรัพย์
• Envy กำากับโดย กมลชนก สุคนธเคหา

รางวัลช้างเผือกพิเศษ (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน)
ชนะเลิศ 
• Operation Domethong กำากบัโดย กลุพัทธ์ เอมมาโนชญ์ โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษา 
รองชนะเลิศ
• สายัณห์รัญจวน กำากับโดย ทัตพร ดีถาวร โรงเรียนทวีธาภิเศก
ประกาศนียบัตรชมเชย
• ปิดห ูปิดตา มีความสขุ กำากบัโดย พันธวัช กาญจนภิญโญ โรงเรียนเบญจมราชทูศิ จันทบรุี

รางวลัช้างเผอืก (ภาพยนตร์สัน้ยอดเยีย่มระดบันกัศกึษา) สนบัสนนุรางวลัโดย Purin Pictures
ชนะเลิศ
• รถไต่ถัง กำากับโดย ณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิตวงศ์ และสุชลิตา ภวรัญชนพงศ์ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองชนะเลิศ 
• New Recording กำากับโดย จิตราพร กาญจนศุภศักดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
• เราล้วนเว้าแหว่งในต�าแหน่งที่แตกต่างกัน กำากับโดย เกียรติศักดิ์ ก่ิงแก้ว คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศนียบัตรชมเชย
• อาฮง กำากบัโดย สภุาณ ีลิม้โรจน์นกูุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• พ่อเป็นคนสร้างบ้าน กำากับโดย บรรณวิฑิต วิลาวรรณ สาขาวิชาภาพยนตร์และ
ดิจิทัล มีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• เราอาจเข้าใจความจริงได้โดยรูปทรง 16 มิติ กำากับโดย นวพล พืชผลทรัพย์ คณะ
ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• สตัว์ดงดบิ กำากบัโดย ศภุวิชญ์ บวัเกศ วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

JENESYS 2018 ภาพยนตร์ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น 
ประจำาประเทศไทย 
• Out of this World / สวยกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว กำากับโดย กุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
• Lobster Feel no Pain (ไม่รูส้กึเจบ็ได้ก็คงด)ี กำากบัโดย อภสิิทธิ ์ปานวเิศษ โรงเรียนภูเขยีว
• Almost กำากับโดย อินทัช สันติไชยกุล โรงเรียนหอวัง
• Sleeping Beauty and a Bicycle Boy กำากับโดย กชกร บัวลำ้าลำ้า โรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำาอนุสรณ์”
• Mask Boy กำากับโดย วริศรา สุขสาร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
• A Potent Calls กำากับโดย กันต์ธีร์ ธีรวโรภาส โรงเรียนกุหลาบวิทยา
• *The Sick กำากับโดย อรณิชา รื่นบุญ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
• *Goal กำากับโดย กัลปพฤกษ์ ติยะจามร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
• *The Story Never Ends กำากับโดย ศรวณันท์ เจียมจันทรเศขร โรงเรียนเบญจม-
ราชูทิศ ราชบุรี
*ภาพยนตร์สามลำาดับสุดท้ายได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์
เยาวชนเอเชียน พ.ศ. ๒๕๖๑

รางวัลวิจิตรมาตรา
• พ่อเป็นคนสร้างบ้าน กำากับโดย บรรณวิฑิต วิลาวรรณ
• วัฏสงสาร กำากับโดย วัชรพล ปักษี
• องคาพยพของพ่อ กำากับโดย จิรัฐติกาล พระสนชุ่ม และ เมธัส จันทวงศ์ 
• สัญญะต้องห้าม กำากับโดย ณัฐศักดิ์ วีระนรพานิช

รางวัลขวัญใจมหาชน • โรคกาวใจ กำากับโดย ฐากูร ลีสัมพันธ์

จัดโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย
ประกาศผลเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
(เรียงลำาดับตามการประกาศรางวัล)

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

Mahidol-ASEAN Short Film Award พหุวัฒนธรรมในชีวิตประจำาวัน
รางวัลชมเชย
• จะรับได้ไหมถ้า… (Would you tolerate if….) กำากับโดย กนกศักดิ์ ทับทอง 
รางวัลดาวรุ่ง
• My Beautiful Hundred กำากับโดย อัครเดช สินเสมอสุข

รางวัลพิราบขาว โดย มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
• แดนศิวิไลซ์ กำากับโดย ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว

รางวัลส่งเสริมคุณธรรม “สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” 
โดยมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
• รถไต่ถัง กำากับโดย ณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิตวงศ์ และสุชลิตา ภวรัญชนพงศ์

รางวัลสหมงคลฟิล์ม 
• Now Here, Nowhere กำากับโดย ธนรัมร์ เปรมบุญ

รางวัลนกส้มอะวอร์ด โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ชนะเลิศ
• โรคกาวใจ กำากับโดย ฐากูร ลีสัมพันธ์ 
รองชนะเลิศ
• A Room with a Coconut View กำากับโดย ตุลพบ แสนเจริญ
ประกาศนียบัตรชมเชย
• เราอาจเข้าใจความจริงได้โดยรูปทรง 16 มิติ กำากับโดย นวพล พืชผลทรัพย์
• New Recording กำากับโดย จิตราพร กาญจนศุภศักดิ์

รางวัล ดิจิทัล ฟอรัม (ภาพยนตร์สั้นที่มีความยาวเกิน ๓๐ นาที)
สนับสนุนรางวัลโดย Purin Pictures 
• โรคกาวใจ กำากับโดย ฐากูร ลีสัมพันธ์
• Now Here, Nowhere กำากับโดย ธนรัมร์ เปรมบุญ

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม 
สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท Cinetoy and Services
• Confusion Is Next ถ่ายภาพโดย ชูเกียรติ วงศ์สุวรรณ

รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
• รินรดา พรสมบัติเสถียร จาก I’m Not Sure Today

รางวัลดุ๊ก (ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม)
ชนะเลิศ
• คลื่นทรงจ�า กำากับโดย เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์
รองชนะเลิศ
• ฉันจึงมาหา กำากับโดย พันธวิศย์ เทพจันทร์
• อาผ่อ กำากับโดย ไพสิฐ หวังรังสีสถิตย์
ประกาศนียบัตรชมเชย
• ยินดีด้วย คุณได้รับสิทธิเป็นคนไท(ย) กำากับโดย วิรดา แซ่ลิ่ม

รางวลัรตัน์ เปสตนัย ีส�าหรบัภาพยนตร์ต่างประเทศ (International Competition)
Best Short Film Award
• Final Stage [The Time for All but Sunset – BGYOR] by Nicolaas Schmidt 
(Germany)
Special Mention
• 60 Kilos of Nothing by Piotr Domalewski (Poland)
• The Bathers by Lucile Prin and Anaïs Le Berre (France)

รางวัลรัตน์ เปสตันยี สาขาภาพยนตร์ไทย (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับ
บุคคลทั่วไป) สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท วีเอส เซอร์วิส จำากัด
ชนะเลิศ
• A Room with a Coconut View กำากับโดย ตุลพบ แสนเจริญ
รองชนะเลิศ
• Low Season กำากับโดย ณัฐภัทร ไกรตรวจพล
• Before Winter กำากับโดย สุธิศา ปิตตะรงค์



๒๓

 หลงัเหตกุารณ์ล้อมฆ่าและจบักมุนกัศึกษาทีช่มุนมุกนัต่อต้าน
เผดจ็การในเช้าวนัที ่๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ กองทพัได้ทำาการรฐัประหารและ
ตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร นักต่อต้านคอมมิวนิสต์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
ซึง่ได้กวาดล้างฝ่ายซ้ายซึง่รฐัถอืว่าเป็นคอมมวินสิต์และคนขายชาตอิย่าง
รุนแรง คนหนุ่มสาวเหล่านี้จำานวนมากได้หนีเข้าไปร่วมกับกองทัพ
ปลดแอกประชาชนไทยของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ 
พคท. ในเขตจัดตั้งในป่าเขาของพรรคทั่วประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่า 
นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างแข็งกร้าวของรัฐบาลธานินทร ์
กรัยวิเชียรได้สร้างแนวร่วมให้กับทาง พคท. เป็นจำานวนมาก และทำาให้
ในความรูส้กึนกึคดิของผูร่้วมขบวนการฯ ขณะนัน้ ความหวงัทีจ่ะรบชนะ
ของ พคท. อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาของการต่อสู้ดำาเนินไปนั้น การ 
เปิดเผยตัวตนของผู้ปฏิบัติงาน พคท. เป็นเร่ืองไม่ปกติ เพราะการที่ 
เป็นขบวนการปฏิวัติใต้ดินน้ันจำาเป็นจะต้องปิดลับ เพื่อความปลอดภัย
ทั้งของตัวเองและองค์กร ภาพนักต่อสู้ในป่าน้ันจึงเป็นความลึกลับของ
ประชาชนทั่วไป จนกระทั่ง หอภาพยนตร์ได้รับภาพยนตร์ขนาด ๘ มม. 
ชือ่ว่า รุง่อรณุวันใหม่ในป่า ถ่ายทำาโดย “สหายรัศม”ี คนเชือ้สายเวยีดนาม
ในไทยซึง่เป็นทหารพทิกัษ์ของ “สหายเจรญิ” ผูม้ตีำาแหน่งเป็นกรรมการ
ภาคของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งได้เปิดเผยให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ของ
พรรค โดยเฉพาะกจิกรรมสำาคญัในฐานทีม่ัน่บนเทอืกเขาภพูานในวนัทีม่ี
กิจกรรมสำาคัญของค่ายเมื่อมีสหายจากเขตงานอื่นมาเยือน  และได้เห็น
กิจกรรมในวาระพิเศษ คือ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสังคมนิยมแห่ง
ประเทศไทย ชุดที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.พ. – ๓ มี.ค. ๒๕๒๓ 
ซึง่ผูเ้ข้าร่วมประชมุเหล่านีเ้ป็นสมาชิกพรรคสงัคมนยิมอยูแ่ต่เดมิ และได้
เข้าป่าหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ  โดยกระจัดกระจายไปอยู่ตามเขตงาน
ต่าง ๆ  ต่อมาได้มารวมตัวกันที่เขตภูพานและจัดการประชุมพรรค

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

สังคมนิยมคร้ังนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังปรากฏราว ๒๐ คน  
ภาพยนตร์บันทึกให้เห็นบุคคลสำาคัญและมีบทบาทในประวัติศาสตร์
การเมืองไทยเช่น ชัยวัฒน์ สุรวิชัย อุดร ทองน้อยวัฒน์ วรรลยางกูร และ
เหวง โตจิราการ 

 ภาพยนตร์ที่อาจเรียกเฉพาะกิจได้ว่า “หนังป่า” เรื่องน้ี 
รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ ได้รับ
สำาเนาที่มีการถ่ายลงเป็นตลับวิดีโอ ๘ และมอบให้หอภาพยนตร์ ส่วน
ฟิล์ม ๘ มิลลิเมตรต้นฉบับนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะถูกขายให้หน่วยงาน
ความมั่นคงแห่งหนึ่งไปตั้งแต่ในอดีตจากข้อมูลเหล่านี้ทำาให้เข้าใจได้ว่า
ภาพยนตร์เรือ่งนีน่้าจะยงัไม่เคยมกีารนำาออกเผยแพร่สูส่าธารณะมาก่อน 
จึงนับเป็นเอกสารภาพเคลื่อนไหวที่สำาคัญชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่ง
สงครามกลางเมอืงหรือสงครามประชาชนไทย ซึง่บนัทกึและบอกเล่าโดย
ประชาชนที่ร่วมอยู่ในกองทัพประชาชนไทย 

วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ขอเชิญทุกท่าน 
ร่วมเป็นชมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ที่เคยถูกปิดเป็น
ความลับใน รุ่งอรุณวันใหม่ในป่า ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมสนทนากับ
วทิยากรผูเ้คยร่วมต่อสูก้บัพรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย รชัฎาภรณ์ 
แก้วสนิท เหวง โตจิราการ อนิรุธ โกศล และคนรุ่นใหม่ผู้ศึกษาเรื่อง 
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ดร.ธิกานต์ ศรีนารา จากคณะ 
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
“รุ่งอรุณวันเก่าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย”

เริ่มกิจกรรมต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร ์
ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

ภาพยนตรส์นทนา วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ภาพยนตรส์นทนา วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

จัดโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย
ประกาศผลเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
(เรียงลำาดับตามการประกาศรางวัล)



เดือนพฤศจิกายน โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
เริ่มต้นด้วยโปรแกรมรำาลึกถึง วรุฒ วรธรรม 
นักแสดงชื่อดังที่ เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๑ 
กันยายนที่ผ่านมา โดยได้คัดสรรผลงานการ
แสดงในช่วงท่ียังรุ่งโรจน์ของพระเอกอันเป็น
ที่รักของแฟน ๆ ผู้นี้มาจัดฉายให้แก่แฟน ๆ ที่
ยงัคงคิดถงึ  นอกจากนีใ้นเดอืนนี ้หอภาพยนตร์
ยังได้ร่วมจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู ้แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔  
ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๓๐ พฤศจกิายน ช่วงเวลานี ้
เป็นช่วงท่ีโรงหนังจะได้ทำาหน้าที่เป็นห้องเรียน
สอนวิทยาศาสตร์ด้วยความเพลิดเพลินอีกครั้ง 
จากภาพยนตร์วิทยาศาสตร์กว่า ๒๐ เรื่อง 
จากหลากหลายประเทศที่นำามาจัดฉายให้ชม 
ตลอดสามสัปดาห์

สำาหรบัโปรแกรมอืน่ ๆ  ทีผู่ช้มจะได้พบใน
ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โปรแกรม
แรกคือ โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้นำาภาพยนตร ์
เล่าเรื่องทั้ง ๑๑ เรื่องที่ได้รับการประกาศ 
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ประจำาปีนี้ มาจัดฉายให้ชมในช่วงวันหยุด 
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมป่าในหนัง ที่จะพา 
ผู้ชมทุกท่านเดินเข้าป่า เพื่อไปดูถึงความลึกลับ 
ความอลเวง หรือแม้กระทั่งปรัชญาชีวิตในป่า 
ที่ถูกถ่ายทอดออกมาให้เห็นผ่านภาพยนตร์ทั้ง
ไทยและต่างประเทศ

Screening Program
โปรแกรมฉายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม อาทติย์ที ่๔ พฤศจกิายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. คู่กรรม 
(โปรแกรมรำาลึก วรุฒ วรธรรม)
๒๕๓๑ / กำากับโดย รุจน์ รณภพ / 
สร้างโดย บรษิทั ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ 
จำากัด / นำาแสดงโดย วรุฒ วรธรรม, 
จินตหรา สุขพัฒน์, นัย สุขสกุล / 
ความยาว ๑๓๓ นาที

ผลงานแจ ้ง เกิดของ วรุฒ 
วรธรรม ซึ่งกลายเป็นตำานาน 
ในความทรงจำาของแฟน ๆ หนังไทยทั่วประเทศ ใน
บทบาท โกโบริ นายทหารหนุ่มประจำากองทัพญี่ปุ่น
ทีเ่ข้ามาต้ังฐานทพับนแผ่นดินไทยในช่วงสงครามโลก 
ครั้งที่ ๒ และพบรักกับ อังศุมาลิน หญิงสาวชาวไทย
ที่เกลียดชังความโหดร้ายกองทัพญี่ปุ่น

เวลา ๑๕.๓๐ น. อนึ่งคิดถึงพอสังเขป 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๕๓๕ / กำากบัโดย บณัฑติ ฤทธิถ์กล / 
สร้างโดย บรษิทั ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ 
จำากดั / นำาแสดงโดย แอน ทองประสม, 
สายฟ้า เศรษฐบตุร, สายธาร นยิมการณ์, 
จักรกฤษณ์ อำามรัตน์ / ความยาว 
๑๒๒ นาที

ภาพยนตร ์วัยรุ ่นที่ประสบ
ความสำาเร็จทั้งในแง่รายได้ 
เสยีงวจิารณ์ และรางวัล เล่าเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์และสายศิลป์ที ่
ไม่ถูกกัน นับเป็นหนึ่งในผลงานที่น ่าจดจำาของ 
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล ที่ยังได้รับการพูดถึงมาจนปัจจุบัน 
รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ที่มี
จุดศูนย์กลางเป็นชีวิตของเด็กมัธยมฯ อีกมากมาย

พฤหัสบดทีี ่๑ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ใช่แล้วหลุดเลย 
(โปรแกรมรำาลึกวรุฒ วรธรรม)
๒๕๓๒ / กำากบัโดย ณรงค์ จารจุนิดา / 
สร้างโดย บรษัิท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ 
จำากัด / นำาแสดงโดย วรุฒ วรธรรม, 
จินตหรา สุขพัฒน์, ชาญณรงค์ 
ขนัทท้ีาว, เกยีรต ิกจิเจรญิ / ความยาว 
๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ตลกเล่าเรื่องราว
ของ มาโนช อาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยการรับ
เข้าทรงสัตว์นานาชนิด วันหนึ่ง เมื่อมีโจรบุกปล้น
ธนาคาร มาโนชจึงอาสาจับผู ้ร ้ายด้วยลูกนิมิต 
เหตุการณ์นี้เป็นข่าวผ่านดาวเทียม ทำาให้โยคีจาก
อินเดียจึงเดินทางมาประลองฝีมือ ความสนุกสนาน
จึงเกิดขึ้น 

ศุกร์ที ่๒ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ 
(โปรแกรมรำาลึกวรุฒ วรธรรม)
๒๕๓๒ / กำากับโดย รุจน์ รณภพ / 
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ 
จำากัด / นำาแสดงโดย วรุฒ วรธรรม, 
เกรียงไกร อุณหะนันทน์, กมลชนก 
ปานใจ, ภัทรา ทิวานนท์ / ความยาว 
๑๒๗  นาที

ผลงานทีส่ร้างจากนวนยิายของ 
สุวรรณี สุคนธา เล่าเรื่องของ นิอร หญิงสาวผู้ถูก 
คนขับแท็กซี่โปะยาสลบ เมื่อตื่นขึ้นมาเธอพบว่าตน
อยู่ในโรงแรมพร้อมกับชายที่ชื่อ นนท์ และเข้าใจว่า
ถูกข่มขืน เธอจึงหนีไปต่างประเทศเพื่อพยายามลืม
เรื่องที่เกิดขึ้น จนกระทั่ง สุภัค เพื่อนของพี่สาวที่เธอ
สนทิด้วยส่งจดหมายมาบอกว่ากำาลังจะมคีนรกั นอิร
จึงเดินทางกลับมาหา แต่กลับพบว่าเป็นชายที่สุภัค
กล่าวถึงนั้นคือคนเดียวกันที่เธอพบในโรงแรม

เสาร์ที ่๓ พฤศจกิายน 
Experimental Film Screening 

โปรแกรมพเิศษ Experimental Film Screening 
จดัโดย FILMVIRUS และ Experimental Film 
Society ร่วมกบัหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
พบกับโปรแกรมหนังทดลองแสนพิเศษจาก 
Experimental Film Society สมาคม
ภาพยนตร์ทดลองของกลุ่มคนทำาหนังจาก
ดับลินท่ีอุทิศตัวให้แก่การทำาหนังที่มีลักษณะ 
ไม่ประนีประนอมและท้าทายต่อขนบดั้งเดิม 
ซ่ึงประสบความสำาเร็จในการสร้างทางเลือก
แบบสุดข้ัวสำาหรับวงการภาพยนตร์ไอร์แลนด์ 
ด้วยหนังสั้นและยาวกว่าห้าร้อยเรื่องในช่วง
เวลา ๑๘ ปีที่ก่อตั้งขึ้น 

 = English Language or English Subtitle

๒๔

๑๓.๐๐ น. Phantom Islands 
๒๕๖๑ / กำากับโดย Rouzbeh Rashidi / ความยาว ๘๖ นาที

ผลงานภาพยนตร์ทดลองเรือ่งล่าสดุของ Rouzbeh Rashidi 
นักทำาหนังชาวอิหร่าน-ไอริช ผู้ก่อตั้ง Experimental Film 
Society เมื่อปี ๒๕๔๓  ซึ่งได้รับคำาชื่นชมอย่างกว้างขวาง 
Phantom Islands ต้ังอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างสารคดีกับ
หนังเล่าเรื่อง โดยมีฉากหลังเป็นภูมิประเทศอันงดงามของ
เกาะไอร์แลนด์ 

๑๕.๐๐ น. Short Film Program
Universal Film / ๒๕๖๑ / กำากับโดย Jann Clavadet-
scher / ความยาว ๘ นาที
Ghoul  / ๒๕๖๑ / กำากับโดย Michael Higgins / ความยาว 
๙ นาที (World Premiere)
Double Blind / ๒๕๖๑ / กำากับโดย Vicky Langan, 
Maximilian Le Cain / ความยาว ๓๖ นาท ี(World Premiere)
Antler / ๒๕๖๑ / กำากับโดย Atoosa Pour Hosseini / 
ความยาว ๑๕  นาที (World Premiere)

Phantom Islands



องัคารที ่๖ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

หลงไฟ 
(โปรแกรมรำาลึก วรุฒ วรธรรม)
๒๕๓๓ / กำากับโดย รุจน์ รณภพ / 
สร้างโดย บรษัิท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ 
จำากดั / นำาแสดงโดย ภสัสร บณุยเกยีรต,ิ 
สันติสุข พรหมศิริ, วรุฒ วรธรรม / 
ความยาว ๑๒๗ นาที

ก้านแก้ว เป็นนกัศกึษาปีสดุท้าย
ทีต้่องด้ินรนเพราะพ่อแม่ยากจน
และยังถูกลุงที่อาศัยอยู่ปลำ้า เธอจึงตัดสินใจเป็นสาว
เอสคอร์ต คอยเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแก่บรรดา
ชายหนุ่ม ในขณะที่ กุญชร แฟนหนุ่มผู้แสนดียังคง
เก็บเงินเพื่อรอวันแต่งงานกับเธอ แต่ก้านแก้วกลับ 
ไม่ใส่ใจและถลำาลึกไปสู่หายนะของชีวิตด้วยความ
หลงผิด 

ศุกร์ที ่๙ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น

เขาชื่อกานต์ 
(โปรแกรมรำาลึก วรุฒ วรธรรม)
๒๕๓๑ / กำากับโดย รุจน์ รณภพ / 
สร้างโดย บรษัิท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ 
จำากดั / นำาแสดงโดย  วรุฒ วรธรรม, 
จนิตหรา สขุพฒัน์ / ความยาว ๑๓๐ 
นาที

ภาพยนตร์ซ่ึงสร้างจากนิยาย
ชือ่เดยีวกนัของ สุวรรณ ีสุคนธา 
เล่าเรื่องราวของ หมอกานต์ ผู้ทำางานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ ยึดม่ันอุดมการณ์ จนทำาให้เป็นที่ขัดแย้ง 
กับข้าราชการฉ้อราชบังหลวงหลายฝ่าย โดยเฉพาะ 
นายอำาเภอ จนกระทั่งมีปัญหากับ หฤทัย คู่รักของ 
เขาที่ยอมแต่งงานและมาอยู่ชนบทด้วยกัน

เสาร์ที ่๑๐ พฤศจกิายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ 

โปรแกรม ๑ (๘๒ นาที)
ไดโนเดน่า ตอน เติบโตแบบไดโนเสาร์ (๑๑ นาที)
เชือกจากขวดพลาสติก (๓ นาที)
ความน่าทึ่งของผีเสื้อ (๒ นาที)
คนิตซ์เซอร์ ตอน อร่อยดีมีประโยชน์ (๑๐ นาที)
จุดประกายเลขคณิต ตอน ต้นไม้สูงแค่ไหน (๓ นาที)
ดิง่สูด่าวเสาร์ ภารกจิสดุท้ายของยานแคสสนิ ี(๕๓ นาท)ี
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑๐-๑๑

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Hundred Foot Journey 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๗ / กำากบัโดย Lasse Hallström 
นำาแสดงโดย Helen Mirren, Om 
Puri, Manish Dayal, Charlotte 
Le Bon / ความยาว ๑๒๒ นาที 
(ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส คำา
บรรยายภาษาไทย)

ครอบครัวคาดัมจำาต้องล้ีภัย
ออกจากประเทศอินเดียเมื่อ
เหตกุารณ์ทางการเมอืงเลวร้าย ทัง้ครอบครวัตดัสนิใจ
ลงหลักปักฐานในเมืองทางใต้ของฝรั่งเศส และเปิด
ร้านอาหารอินเดีย โดยมี ฮัสซาน ลูกชายคนโตผู้มี
พรสวรรค์ในการทำาอาหารเป็นพ่อครัว แต่ห่างไป 
ไม่เกินหนึ่งร้อยฟุตก็มีร้านอาหารฝรั่งเศสระดับดาว 
มิชลินและมีเชฟยอดฝีมือที่ไม่พอใจกับร้านคู่แข่ง 
ใหม่นี้

Sat 10 Nov / 15.00 / 122 min / USA / 2014

พธุที ่๗ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โฮ่ง (โปรแกรมรำาลึก วรฒุ วรธรรม)
๒๕๓๔ / กำากับโดย อุดมศิลป ์
ปัจชัยโย / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย 
วรุฒ วรธรรม, จินตหรา สุขพัฒน์, 
อคัรา อมาตยกุล / ความยาว ๙๘ นาที

พจน์ ไม่เคยใส่ใจ เจ้าแก่ หมา
แสนรู้ของเขา จนกระทั่งได้
รู้จักสัตวแพทย์สาวสวยผู้รับ
เลี้ยง ล้ินจ่ี หมาน้อยพันธุ์พูเดิล ซึ่งแท้จริงเป็นหมา
แสนรักของเจ้าคุณปู่อีกครอบครัวหนึ่ง ที่ญาติ ๆ 
กำาลังจ้างนักสืบออกติดตามเพื่อนำามาเห่าให้เซฟ
พนิยักรรมของเจ้าคุณปูเ่ปิดออก กระทัง่วนัหนึง่ ลิน้จี่
เกิดหายตัวไป พจน์จึงพาเจ้าแก่ไปช่วยคุณหมอสาว
ออกตามหาเพื่อหวังชนะใจเธอ

องัคารที ่๑๓ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู ้
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ 

โปรแกรม ๑ (๘๒ นาที)
ไดโนเดน่า ตอน เติบโตแบบไดโนเสาร์ (๑๑ นาที)
เชือกจากขวดพลาสติก (๓ นาที)
ความน่าทึ่งของผีเสื้อ (๒ นาที)
คนิตซ์เซอร์ ตอน อร่อยดีมีประโยชน์ (๑๐ นาที)
จุดประกายเลขคณิต ตอน ต้นไม้สูงแค่ไหน (๓ นาที)
ดิ่งสู่ดาวเสาร์ ภารกิจสุดท้ายของ
ยานแคสสินี (๕๓ นาที)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑๐-๑๑

พฤหัสบดทีี ่๘ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Song of the Spring Pony  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๒๙ / กำากับโดย Seijiro Koyama / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Takahiro Tamura, 
Sachiko Hidari, Takashi Tosaka / ความยาว ๑๐๙ นาที 
(ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมเด็กเรื่อง 
บทเพลงฤดใูบไม้ผล ิเล่าเร่ืองราวของ เคจ ิเดก็กำาพร้า
ที่ได้รับการปกป้องดูแลจาก บุนโซ ปู่ของเขา แต่ 
โชคชะตากลับซำ้าเติมเมื่อเคจิป่วยเป็นโรคโปลิโอ 
เขาจึงถูกเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนล้อเลียนและตัดตัวเอง
ออกจากโลกภายนอก จนกระทัง่ครคูนใหม่ชือ่ เคโกะ 
ย้ายเข้ามา เธอพยายามชักจูงให้เคจิกลับมาเรียน
หนังสือ และได้ค้นพบว่าเขามีพรสวรรค์ในด้าน 
ศลิปะ ทำาให้ทกุอย่าง
เปลี่ยนไปในทางที ่
ดีขึ้น

ฟิล์ม ๑๖ มม.

อาทติย์ที ่๑๑ พฤศจกิายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Sommerhäuser  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / กำากับโดย Sonja Kröner / 
สนบัสนนุโดย สถาบนัเกอเธ่ ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Thomas 
Loibl, Laura Tonke, Ursula 
Werner / ความยาว ๙๗ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษา
อังกฤษและไทย)

ผลงานของผู้กำากับหญงิดาวรุง่
ชาวเยอรมัน ซอนญา โครเนอร์ ที่คว้าหลายรางวัล 
มาครอง เล่าเรื่องราวชุลมุนที่เกิดขึ้นในบ้านพัก 
ตากอากาศของครอบครัวใหญ่ในช่วงฤดูร้อนของปี 
ค.ศ. ๑๙๗๖ ขณะที่พวกผู้ใหญ่กำาลังถกเถียงกันเรื่อง
การขายทีดิ่น และเด็ก ๆ  ออกไปสำารวจสถานทีล่กึลับ
ในพื้นที่ของเพ่ือนบ้านกันอยู่นั้น จู่ ๆ พวกเขาก็ได้ 
ข่าวลือเกี่ยวกับเด็กสาวที่หายตัวไป

Sun 11 Nov / 13.00 / 97 min / Germany / 2017

เวลา ๑๕.๐๐ น. La Novia The Bride  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Paula Ortiz / 
สนบัสนนุโดย สถานเอกอัครราชทูต
สเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง 
โดย Inma Cuesta, Álex García, 
Asier Etxeandia / ความยาว ๙๖ 
นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สเปนผลงานของ 
ผู้กำากับหญิงที่น่าจับตา เพาลา ออร์ทิซ เล่าเรื่องราว
โศกนาฏกรรมรักของว่าท่ีเจ้าสาวทีเ่ตรยีมตวัแต่งงาน
กับเจ้าบ่าวในเรือนหอกลางทะเลทราย แต่แล้วงาน
ววิาห์ก็ล่มเมือ่ เลโอนาร์โด ชายหนุม่ท่ีเป็นเพ่ือนสนิท
ของคู่บ่าวสาวและรักใคร่ชอบพอกับฝ่ายหญิงพา 
เจ้าสาวหนีไปด้วยกันบนหลังม้า ไฟปรารถนาและ
การตัดสินใจที่ท้าทายศีลธรรมจึงนำาพาทั้งคู ่ไปสู ่
บทสรุปที่แสนปวดร้าว

Sun 11 Nov / 15.00 / 96 min / Spain / 2015



พธุที ่๑๔ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น

นางอาย 
(โปรแกรมรำาลึก วรุฒ วรธรรม)
๒๕๓๓ / กำากบัโดย สักกะ จารจุนิดา / 
สร้างโดย บรษัิท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ 
จำากัด / แสดงนำาโดย จินตหรา 
สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, วรุฒ 
วรธรรม / ความยาว ๑๓๒ นาที

นาง เดก็สาวแก่นแก้ว ถกูส่งตวั
มาเรียนที่โรงเรียนคอนแวนต์
แห่งหนึ่ง ซึ่งเธอต้องพบเพื่อนใหม่ที่มีทั้งเป็นมิตร 
และไม่เป็นมิตร รวมทั้งความเข้มงวดของบรรดา 
เหล่าซิสเตอร์ นอกจากนี้เธอยังได้พบรักกับธนาธิป 
กงสุลหนุ่มหล่อซ่ึงเป็นพี่ชายของหนึ่งในคู่ปรับของ
เธอ ในขณะเดียวกันเพื่อนสนิทของเธอก็มีใจให้กับ
ชายหนุ่มคนเดียวกัน

พฤหัสบดทีี ่๑๕ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น

โก๊ะจ๋า ป่านะโก๊ะ (โปรแกรม 
รำาลกึวรฒุ วรธรรม และป่าในหนงั )
๒๕๓๔ / กำากบัโดย เจดย์ี สภุกาญจน์, 
พิพัฒน์ พยัคฆะ/ สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดง 
โดย สนัตสิขุ พรหมศิร,ิ วรฒุ วรธรรม, 
จกัรกฤษณ์ อำามรตัน์, แอน ทองประสม / 
ความยาว ๑๐๔ นาที

เรื่องราวของนักศึกษาสถาบัน
แห่งหนึ่งได้ไปเท่ียวป่าล่องแพ โดยมีนายพรานโก๊ะ 
ลูกชายของกำานันในหมู่บ้านเป็นผู้นำาทาง ระหว่าง
ทางเกิดไฟป่า ทำาให ้กลุ ่มนักศึกษาหลงไปอยู ่
ท่ามกลางทหารพม่ากบัโจรป่า นายพรานโก๊ะต้องนำา
นกัศกึษากลบัมาให้ได้ แต่เพราะความเป่ินของเขาจงึ
นำานกัศกึษาหลงป่าไปเจอกบัสารพดัเรือ่งราวชวนหวั
มากมาย

ศกุร์ที ่๑๖ พฤศจกิายน เวลา ๑๕.๓๐ น
ดหูนังคลาสสิกดหูนงัคลาสสิกกบั 

ม.ล.วราภา เกษมศรี

ชม ทวิภพ The Siam Renaissance 
ภาพยนตร์ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ฉบบั 
Director’s Cut  (๑๔๕ นาที)  
ผลงานของ สุรพงษ์ พินิจค้า ที่
นำานิยายดังของทมยันตีมา 
ตัดต่อพันธุกรรมขึ้นใหม่ใน
แบบฉบับของตัวเขาเอง ฉาย
ควบคู่กับ Un-Scene ทวิภพ 
(๓๐ นาที) ที่สุรพงษ์นำาฉากท่ีคนดูหนังอยากดูแต่ 
ไม่ได้อยู ่ในหนัง มาตัดต่อเรียบเรียงใหม่ พร้อม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 
และ สุรพงษ์ พินิจค้า แขกรับเชิญพิเศษ

เสาร์ที ่๑๗ พฤศจกิายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ 

โปรแกรม ๒ (๘๒ นาที)
โทมัส อัลบา และ เอดิสัน ตอน เมฆฝน (๖ นาที)
บ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย ตอน ต้นไม้จอมงบั (๑๑ นาท)ี 
คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง (๒๕ นาที) 
ปลาม้าลาย จุดเปลี่ยนการศึกษาโรค (๑๐ นาที) 
ควาร์ก ตอน รู้จริงเรื่องวิตามิน (๓๐ นาที)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑๐-๑๑

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Last Recipe 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / กำากับโดย Yôjirô Takita / สนับสนุนโดย โรง 
ภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Kazunari Ninomiya, 
Hidetoshi Nishijima, Aoi Miyazaki / ความยาว ๑๒๖ นาที 
(ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

มติซรุ ุซาซาก ิเป็นเชฟทีม่คีวามสามารถใจการจดจำา
รสชาตอิาหารได้เพยีงแค่ชมิครัง้เดียว วนัหนึง่ ซาซากิ 
ได้รับข้อเสนอให้สร้างเมนูอาหารที่หายไปขึ้นมา 
อีกครั้งโดยมีค่าจ้างเป็นเงินถึงห้าสิบล้านเยน เขาจึง
เริม่ออกเดนิทางเพือ่ตามหารสชาติอาหารนัน้ แต่เส้น
ทางนี้กลับทำาให้เขาค้นพบบางอย่างที่เขาได้ทำา
สูญหายไปเมื่อนานมาแล้ว

อาทติย์ที ่๑๘ พฤศจกิายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. กล่อง 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๕๔๑ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
อุดม แต้พานิช, เมทินี กิ่งโพยม / ความยาว ๑๐๑ นาที

ผลงานเรื่องสำาคัญของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ที่
สร้างความแตกต่างให้แก่วงการหนังไทย ด้วยการ
หยบิยกความเหนอืจริงมาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการตแีผ่
ชีวิตสามัญชน เล่าเรื่องราวของ จืด ชายหนุ่มผู้ฝัน
อยากจะมีชื่อเสียงและรำ่ารวยจากการแต่งเพลง แต่
ในชีวิตจริงแล้วกลับล้มเหลวและตกเป็นเป้าให้คน
รอบข้างรังแกไม่เว้นแม้แต่ น้อย เมียปากจัดของจืด
เอง จนวนัหนึง่ จดืตดัสนิใจออกไปฆ่าตวัตาย แต่กลบั
ได้พบ “กล่อง” ลึกลับใบหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดออก
ได้ จนคนรอบตัวอาสาเข้ามาเปิด และเกดิเสยีงรำา่ลอื
ว่าอาจมีเงินจำานวนมากอยู่ในนั้น 

รายการภาพยนตร์สโมสร
เวลา ๑๕.๐๐ น. ฉลาดเกมส์โกง 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๕๖๐ / กำากับโดย นัฐวุฒิ พูนพิริยะ / สร้างโดย บริษัท GDH 
559 จำากัด / นำาแสดงโดย ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, ชานน 
สันตินธรกุล, ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ / ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์ไทยระดับปรากฏการณ์แห่งปี ๒๕๖๐ ซึ่ง
ทุบสถิติทำารายได้สูงสุดในต่างประเทศ เล่าเรื่องราว
ของ ลนิ นกัเรยีนเรยีนดีทีคิ่ดธุรกิจการให้ลอกข้อสอบ
แก่เพื่อน ๆ ไฮโซ จนสร้างรายได้ให้เธอป็นอย่างงาม 
แต่เรือ่งราวกลบับานปลาย เมือ่เธอตดัสนิใจวางแผน
เดินทางไปโกงข้อสอบ STIC ข้อสอบวัดระดับภาษา
อังกฤษระดับนานาชาติ ถึงประเทศออสเตรเลีย

เวลา ๑๗.๑๕ น.  สนทนากบั ร.ศ.อรชมุา ยทุธวงศ์ 
นักวิชาการและแอ็กต้ิงโค้ช ผู ้เป็นหนึ่งในคณะ
กรรมการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

องัคารที ่๒๐ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น

A Ilha dos Escravos  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย Francisco 
Manso / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Diogo 
Infante, Milton Gonçalves, Zezé 
Motta / ความยาว ๙๗ นาที (ภาษา
โปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณกรรม เล่าเร่ืองราว
ของกลุ่มกบฏที่ถูกเนรเทศไปสู่เกาะเคปเวิร์ดในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ โดยเน้นไปที่ความสัมพันธ ์
รักสามเส้าระหว่างลูกสาวชาวนาชื่อ มาเรีย ทาสชื่อ 
โจเอา และขุนนางชื่อ อัลบาโน โลเปซ ในขณะ
เดียวกันกลุ่มกบฏได้พยายามเกณฑ์ทาสบนเกาะมา
เป็นไพร่พลเพื่อกลับไปกู้บัลลังก์ให้แก่กษัตริย์

Tue 20 Nov / 17.30 / 97 min / Portuguese / 2008

พุธที ่๒๑ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น

ตะเคียน (โปรแกรมป่าในหนัง)
๒๕๔๖ / กำากับโดย เฉลมิ วงศ์พิมพ์ / 
สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิล ์ม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดง
โดย สรพงศ์ ชาตรี, รุ่งระว ีบรจินิดากลุ / 
ความยาว ๙๙ นาที

เมื่อเข่ือนที่สร้างไว้เกิดทำาให้ 
นำ้าท่วมหมู่บ้าน กำานันวิทยาจึง
ต้องรบีตดัต้นไม้ทีไ่ด้รบัสมัปทานให้เสรจ็ก่อนทีน่ำา้จะ
ท่วม เขาได้ตัดต้นไม้ทกุชนดิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ม่เว้นแม้แต่ 
ต้นตะเคยีนยกัษ์ท่ีน่ากลัวและเคยฆ่าเพือ่นรกัของเขา
ในอดตี เป็นผลให้เรือ่งราวอนัน่ากลวัได้เกดิข้ึนกบัคน
รอบข้าง ไม่เว้นแม้แต่ พร ลกูสาวของเขาทีต้่องกลาย
เป็นเจ้าหญิงนิทราโดยไม่ทราบสาเหตุ

พฤหสับดทีี ่๒๒ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู ้
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ 

โปรแกรม ๒ (๘๒ นาที)
โทมัส อัลบา และ เอดิสัน ตอน เมฆฝน (๖ นาที)
บ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย ตอน ต้นไม้จอมงบั (๑๑ นาท)ี 
คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง (๒๕ นาที) 
ปลาม้าลาย จุดเปลี่ยนการศึกษาโรค (๑๐ นาที) 
ควาร์ก ตอน รู้จริงเรื่องวิตามิน (๓๐ นาที)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑๐-๑๑

ศกุร์ที ่๒๓ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น

ปาฏิหาริย์รักต่างพันธุ์ (โปรแกรมป่าในหนัง)
๒๕๕๑ / กำากบัโดย ธรีะวฒัน์ รุจนิธรรม / สร้างโดย บรษิทั พระนคร
ฟิล์ม จำากดั / นำาแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี, พลอย  จนิดาโชต,ิ 
ศกัดิด์า  แก้วบวัด ี/ ความยาว ๙๑ นาที

เรื่องราวลึกลับของชาติพันธุ์ผ่านความสัมพันธ์ของ 
ร้อยเอกวนิทร์ อดีตเจ้าหน้าทีห่น่วยข่าวกรอง กับ จิน 
หญิงสาวที่ถูกอดีตตามหลอกหลอนและถูกคุกคาม
จากส่ิงประหลาดทีไ่ม่ใช่คน ในขณะที ่จาย พีช่ายของ
เธอที่คอยดูแลเธอนั้น เป็นความหวังสุดท้ายของ 
ชนเผ่าและเป็นผู้มพีลังอำานาจลึกลับบางอย่างในตวัที่
พร้อมจะปะทไุด้ทกุเมือ่ท่ีเขาต้องการ



พธุที ่๒๘ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู ้ 
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ 

โปรแกรม ๓ (๘๐ นาที)
ปจุฉา-วสิชันา ตอน พชืเลีย้งตวัเองได้อย่างไร (๒ นาท)ี 
ช้างทีวี ตอน นำ้านมมาจากไหน (๒๕ นาที) 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน แมงมุม (๑๐ นาที)
เมาส์ทีวี ตอน ท่องโลกและดวงอาทิตย์กับอเล็ก- 
ซานเดอร์ (๒๘ นาที) 
เป็นนักวิทยาศาสตร์สักวัน (๑๕ นาที) 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑๐-๑๑

ศุกร์ที ่๓๐ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู ้ 
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ 

โปรแกรม ๔ (๘๘ นาที)
เมสซี่ตะลุยโอคิโด ตอน ดอกไม้เบ่งบาน (๑๐ นาที) 
เก้านาทีครึ่ง ตอน เมื่อผึ้งน้อยหายไป (๑๐ นาที)
เก้านาทีครึ่ง ตอน ไม่มีนำ้าตาลก็หวานได้ (๑๐ นาที)
เมาส์ทวี ีตอน การทำาแห้งแบบแช่เยอืกแขง็ (๖ นาท)ี
อาณาจักรฟังไจผู้สร้างโลก (๕๒ นาที)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑๐-๑๑

อาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย Casablanca (๒๔๘๕)  
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ บาท 
๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท 
(งดฉายภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา)

องัคารที ่๒๗ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พรายกนิรี (โปรแกรมป่าในหนงั)
๒๕๑๙ / กำากับโดย สนาน คราประยรู / 
สร้างโดย นครพิงค์ภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, นัยนา 
ชวีานนัท์, ทารกิา ธดิาทติย์, มยรุฉัตร 
เหมอืนประสทิธเิวช / ความยาว ๙๖ นาที

กนิรี หญงิสาวชาวป่าทีส่ามารถ
กลายร่างเป็นเสือสมิงเมื่อถูก
ทำาร้าย ได้รับการช่วยเหลือจากหมอหนุ่มคนหนึ่งให้
พ้นจากการถูกชาวบ้านตามล่าตัว เธอจึงได้เข้ามา
อาศัยอยู่ท่ีบ้านของหมอในกรุงเทพฯ โดยไม่มีใครรู้
ว่าเธอมีวิญญาณร้ายอยู่ในร่าง จนกระทั่งวันหนึ่ง 
กินรีจำาต ้องถอดประคำาศักดิ์สิทธิ์ที่คอยสะกด
วญิญาณเสอืสมงิออก สิง่ท่ีทกุคนไม่คาดฝันจึงเกดิข้ึน

พฤหสับดทีี ่๒๙ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Attila Marcel   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากบัโดย Sylvain Chomet / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่ งเศส ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Guillaume Gouix, 
Anne Le Ny, Bernadette Lafont / 
ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาฝรั่งเศส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

พอล ถูกเลี้ยงดูด้วยป้าที่แสนประหลาดสองคนที่ฝึก
ให้เขาเล่นเพยีงแค่เปียโนเพราะตัง้ใจให้เขาเป็นแชมป์
เปียโนให้ได้ และแม้จะอายสุามสิบสามปีแล้ว แต่พอล
กย็งัพดูไม่ได้  แต่ด้วยความช่วยเหลือของหญงิทีอ่าศัย
ในอพาร์ตเมนต์ชั้นบน ทำาให้ พอล เริ่มเรียนรู้ที่จะ
ปลดปล่อยความทรงจำาในวัยเด็กฝังลึกอยู่ภายใต้
จิตใจของเขา

Thu 29 Nov / 17.30 / 106 min / France / 2013

เสาร์ที ่๒๔ พฤศจกิายน 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู ้ 
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  โปรแกรม ๓ (๘๐ นาที)
ปจุฉา-วสิชันา ตอน พชืเลีย้งตวัเองได้อย่างไร (๒ นาท)ี 
ช้างทีวี ตอน นำ้านมมาจากไหน (๒๕ นาที) 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน แมงมุม (๑๐ นาที)
เมาส์ทีวี ตอน ท่องโลกและดวงอาทิตย์กับอเล็ก- 
ซานเดอร์ (๒๘ นาที) 
เป็นนักวิทยาศาสตร์สักวัน (๑๕ นาที) 

เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรม ๔ (๘๘ นาที)
เมสซี่ตะลุยโอคิโด ตอน ดอกไม้เบ่งบาน (๑๐ นาที) 
เก้านาทีครึ่ง ตอน เมื่อผึ้งน้อยหายไป (๑๐ นาที)
เก้านาทีครึ่ง ตอน ไม่มีนำ้าตาลก็หวานได้ (๑๐ นาที)
เมาส์ทวี ีตอน การทำาแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง (๖ นาท)ี
อาณาจักรฟังไจผู้สร้างโลก (๕๒ นาที)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑๐-๑๑

เสาร์ที ่๑ ธันวาคม

๑๓.๐๐ น. Western (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๖๐ / กำากับโดย Valeska Grisebach / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Meinhard 
Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov 
Letifov / ความยาว ๑๒๑ นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษและไทย)

ผลงานทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์
เมืองคานส์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เล่าเรื่องราวของกลุ่ม
คนงานก่อสร้างชาวเยอรมนัทีไ่ด้รบัมอบหมายภารกิจ
ให้ไปสร้างโรงไฟฟ้าพลังนำ้าในพื้นที่ชนบทห่างไกล 
การอยูใ่นต่างแดนปลกุสญัชาตญาณการผจญภัยของ
เหล่าชายฉกรรจ์แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้อง
เผชญิกบัอคตแิละความหวาดระแวงเนือ่งจากกำาแพง
ภาษาและความต่างทางวัฒนธรรม

Sat 1 Dec / 13.00 / 121 min / Germany / 2017

๑๕.๐๐ น. El Método (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๘ / กำากบัโดย Marcelo Piñeyro / สนับสนุนโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Eduard Fernández / 
ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สเปนที่คว้าหลายรางวัลในปี ค.ศ. ๒๕๔๘ 
เล่าเรือ่งราวการสมัภาษณ์งานสดุแหวกแนวทีเ่กดิขึน้
ในระหว่างการเดินขบวนประท้วงไอเอ็มเอฟและ
ธนาคารโลก ผู้ท้าชิง ๗ รายเข้ารับการทดสอบทาง
จติวทิยาอย่างเข้มข้นเพือ่เผยจดุอ่อนและทัศนคติต่อ
การทำางานบริษัทของพวกเขา

Sat 1 Dec / 15.00 / 115 min / Spain / 2005

อาทติย์ที ่๒ ธันวาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
กจิกรรมภาพยนตร์สนทนา

“รุง่อรณุวนัเก่าของพรรคคอมมวินสิต์
แห่งประเทศไทย”

ชม รุ่งอรุณวันใหม่ในป่า ภาพยนตร์บันทึกกิจกรรม
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในป่า เม่ือต้นปี 
๒๕๒๓ ซึง่ได้รบัการข้ึนทะเบยีนให้เป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมสนทนา 
กับวิทยากรผู้เคยร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ฯ 
รชัฎาภรณ์ แก้วสนทิ เหวง โตจริาการ อนริธุ โกศล และ
คนรุ่นใหม่ผู ้ศึกษาเรื่อง
พรรคคอม มิ วนิ สต ์ ฯ 
ดร.ธิกานต์ ศรีนารา จาก
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร  ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรแกรมฉายเดือนธนัวาคม

องัคารที ่๔ ธันวาคม ๑๗.๓๐ น.

Tears Behind the Joke (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๒๘ / กำากบัโดย Masaharu Segawa / สนบัสนนุโดย มลูนธิิ
ญีปุ่น่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Takeshi Kitano, Kie 
Nakai, Shingo Yanagisawa / ความยาว ๑๐๘ นาที (ภาษา
ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ผลงานการแสดงของ ทาเคช ิคติาโน หนึง่ในผูย้ิง่ใหญ่
แห่งวงการหนงัญีปุ่น่ เล่าเรือ่งราวของ ฮิโรชิ นกัแสดง
ตลกที่กำาลังมีงานล้นมือ แต่กลับถูกภรรยาทิ้งไว้ให้ 
อยู่กับลูกชายวัย ๑๐ ขวบเพียงลำาพัง ทำาให้เขาต้อง
ฝากลูกไว้กับผู้จัดการของเขาบ่อย ๆ วันหนึ่ง ฮิโรชิ 
ก็ได้รับข่าวร้ายว่าลูกชาย
ป่วยหนักและจะมีชีวิตอยู่
อีกไม่นาน เขาจึงตัดสินใจ
ลดงานแสดงลง เพื่อให้มี
เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุด

พุธที ่๕ ธันวาคม ๑๓.๐๐ น.

Two is a Family (โปรแกรมพิเศษวันพ่อแห่งชาติ)
๒๕๕๙ / กำากับโดย Hugo Gélin / สนับสนุนโดย โรง 
ภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Omar Sy, Clémence 
Poésy, Antoine Bertrand / ความยาว ๑๑๘ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ตลกสุดแสนอบอุ่นว่าด้วยความสัมพันธ ์
อันอ่อนโยนของพ่อลูก เรื่องราวของ ซามูเอล หนุ่ม
เจ้าสำาราญผู้ไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไร แต่กลับถูก 
ผู ้หญิงคนหนึ่งนำาทารกมาทิ้งไว้ให้โดยอ้างว่าเป็น 
ลูกของเขา ซามูเอลจึงต้องเปล่ียนแปลงตัวเองเพื่อ
เลี้ยงดูเด็กน้อยนามว่า กลอเรีย จนเกิดเป็นความ
ผกูพนั แต่แล้ววนัหนึง่ เมือ่กลอเรยีอาย ุ๘ ปี  แม่ของ
เธอก็ได้หวนเข้ามาในชีวิตของซามูเอลอีกครั้ง 

ฟิล์ม ๑๖ มม.



ศกุร์ที ่๗ ธนัวาคม ๑๗.๓๐ น.

ไพรรีพินาศ ป่ามรณะ (โปรแกรมป่าในหนัง)
๒๕๔๙ / กำากับโดย เปลว ศิรสุิวรรณ / สร้างโดย บรษิทั โมโน ฟิล์ม 
นำาแสดงโดย วัชระ ตังคะประเสริฐ, ชลัฏ ณ สงขลา, จิรภัทร์ 
วงศ์ไพศาลลักษณ์, สุรชยั แสงอากาศ / ความยาว ๑๑๙ นาที

เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในป่าพญาเมฆที่แสนลึกลับ เมื่อ
นายตำารวจหนุ่มคนหนึ่งจำาต้องติดตามไล่ล่าคนร้าย 
เขาต้องเผชิญกับอันตรายนานัปการ ทั้งสัตว์ร้ายใน
ป่า คนร้าย รวมถึงการถูกตามล่าด้วยเพื่อนวัยเด็ก
ของเขาเอง ซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์อันเลวร้ายใน
อดตี เม่ือครัง้ทีพ่วกเขาเดนิทางเข้าป่าอาถรรพ์แห่งนี้
ร่วมกัน

พฤหัสบดทีี ่๖ ธนัวาคม 

กิจกรรมเปิดนิทำรรศการ
๑๐๐ ปี แทำ้ ประกาศวุฒิสาร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org

องัคารที ่๑๑ ธันวาคม ๑๗.๓๐ น.

โบอา งูยักษ์ 
(โปรแกรมป่าในหนัง)
๒๕๔๙ / กำากับโดย ชนินทร เมือง- 
สุวรรณ / สร้างโดย บริษัท สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / 
นำาแสดงโดย  พมิพ์พรรณ ชลายนคปุต์, 
นพพนัธ์ บญุใหญ่, สทิธา เลศิศรีมงคล / 
ความยาว ๙๕ นาที

พนา ชายหนุ่มที่รักการถ่ายภาพได้หายตัวไปในป่า
อย่างลึกลับ กลุ่มเพื่อนของเขาจึงเข้าป่าไปตามหา 
ด้วยการโดยสารไปกบับอลลนู เพ่ือจะได้เหน็ภมูทิศัน์
ของป่าอย่างชัดเจน แต่ลมพายทุีร่นุแรง ทำาให้บอลลนู
ตกลงในป่าลึกแห่งหนึ่ง ท่ามกลางฝนที่ตกหนัก 
พวกเขาจงึตัดสินใจเข้าพกัแรมในถำา้กลางป่าทีไ่ด้พบ 
โดยหารู้ไม่ว่า ได้ย่างกรายเข้าสู่อันตรายที่ยากจะ
ต้านทาน

จันทร์ที ่๑๐ ธันวาคม ๑๓.๐๐ น.

เลือดสุพรรณ DCP

(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๒๕๒๒ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศรี / สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ไพโรจน์ สงัวรบุิตร, ลลนา สลุาวลัย์ / ความยาว ๘๖ นาที

ผลงานที่ เชิด ทรงศรี สร้างจากบทละครอิงประวัติ- 
ศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการ เล่าเหตุการณ์สมัย
อยุธยา ณ หมู ่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองสุพรรณบุรี 
คนืหนึง่ ดวงจนัทร์ ลกูสาวของหวัหน้าหมูบ้่านถกูฉดุไป 
แต่ได้ ทับ ผู้อ้างว่าเป็นทหารไทยช่วยให้เธอรอดพ้น
มาได้ ต่อมาเมื่อถูกกองทัพพม่าบุกยึด ดวงจันทร์จึง
พบว่าแท้จรงิแล้วทบัคอื มงัราย บตุรของแม่ทพัใหญ่
ผู้คุมทัพมาในครั้งนี้ แต่แม้จะเกลียดพม่ามากเท่าไร 
เธอก็ไม่สามารถห้ามใจไม่ให้รักมังรายได้

อาทติย์ที ่๙ ธันวาคม

๑๓.๐๐ น. มนต์รักแม่น�้ามูล 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๕๒๐ / กำากับโดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา / สร้างโดย ดวงกมล 
มหรสพ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะ 
ตระกูลราษฎร์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

ภาพยนตร์สะท้อนชีวิตคนอีสานที่ได้รับความนิยม 
จนกลายเป็นปรากฏการณ์ เล่าเรื่องราวความรัก 
ความฝัน ของหนุ่มสาวลุ่มแม่นำ้ามูล ๓ คู่ ได้แก่ ครู
ตะวัน กับ สายไหม  ผดุงครรภ์สาว  และ ครูพิณ  ครู
ช่วยสอนที่หลงรัก เดือน  สาวบ้านนา รวมทั้ง  แคน  
นักร้องหนุ่มที่เข้ากรุงสร้างฝัน และปล่อยให้ คำาหล้า  
สาวคนรักรอการกลับไปอย่างทุกข์ทน 

๑๕.๐๐ น. ไอ้ทุย DCP

(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๒๕๑๔ / กำากับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย 
กัญญามาลย์ ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เพชรา 
เชาวราษฎร์ /ความยาว ๑๓๖ นาที

ผลงานภาพยนตร์ ๓๕ มม. เรื่องแรกของ ดอกดิน 
กัญญามาลย์ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในฐานะผู้
สร้างหนังที่ต้องรสนิยมคนไทย เล่าเรื่องราวของ ทุย 
ลูกชายกำานันบ้านนา กับ คุณเพรียว เศรษฐีสาวผู้ให้
ชาวบ้านอาศัยที่ดินทำามาหากิน วันหนึ่งชาวบ้านได้
ข่าวว่า คณุเพรยีวจะมาเยีย่มหมูบ้่านจงึจดังานต้อนรบั 
แต่ระหว่างงานเล้ียงกลับมคีนร้ายบกุเข้ามาในหมูบ้่าน 
ทยุจงึเป็นผูน้ำาชาวบ้านในการต่อสูคุ้ม้ครองคณุเพรยีว 

เสาร์ที ่๘ ธนัวาคม

๑๓.๐๐ น. แก้ว  DCP

(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๒๕๒๒ / กำากบัโดย เป๊ียก โปสเตอร์ / สร้าง
โดย ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดง
โดย ทนู หิรญัทรพัย์, ลินดา ค้าธญัเจรญิ, 
ศรไีศล สชุาติวฒุ,ิ ครรชติ ทมิกลุ, มรกต 
จรรยาด ี/ ความยาว ๑๑๙ นาที

ผลงานของ เปี๊ยก โปสเตอร์ ที่
เป็นบทบันทึกของหนุ่มสาวสมัยใหม่ในยุคที่ออก 
ฉาย โดยมีจุดเด่นคือดนตรีดิสโก้  เรื่องราวของ  แก้ว 
สาวสวยแต่ฐานะยากจน จึงต้องยอมเป็นเมียน้อย
ของทวีศักดิ์ เศรษฐีใหญ่ กระทั่งวันหนึ่ง เธอพบกับ 
นท ีนักแต่งเพลงหนุม่ทีม่องโลกสดใส ทัง้คูเ่กดิมคีวาม
รกัต่อกนัและไปใช้ชวีติอยูด้่วยกนั อย่างไรกต็าม แก้ว
จำาต้องกลับไปหางทวีศักดิ์เพื่อให้แม่ได้อยู่สุขสบาย  

๑๕.๐๐ น. เมียหลวง DCP

(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๒๕๒๑ / กำากบัโดย วจิติร คุณาวฒุ ิ/ สร้าง
โดย ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ / นำาแสดงโดย 
จตุพล ภูอภิรมย์, วงเดือน อินทราวุธ, 
วิยะดา อมุารนิทร์, สันทนา สาตร์เพช็ร / 
ความยาว ๑๓๘ นาที 

ผลงานที่ วิจิตร คุณาวุฒิ สร้างจากบทประพันธ์ของ
กฤษณา อโศกสิน และเป็นการพิสูจน์ฝีมือในฐานะ
เศรษฐีตุ๊กตาทองของเขาได้เป็นอย่างดี  เล่าเรื่องราว
ของ ดร.วิกันดา หญิงผู้มีหน้ามีตาในสังคม ที่ต้อง
รับมือกับผู้หญิงมากมายที่เข้ามาพัวพัน ดร.อนิรุทธิ์ 
สามีของเธอ ด้วยความอดทน จนกระทั่ง เธอต้องมา
ปะทะกับ อรอินทร์ ม่ายสาวสวยที่มาพร้อมเล่ห ์
เหลี่ยมสารพัดเพื่อเล่นสงครามจิตวิทยากับวิกันดา

 พุธท่ี ๑๒ ธันวาคม ๑๗.๓๐ น.

Florbela 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๕ / กำากับโดย Vicente Alves 
do Ó / สนับสนุนโดย สถานเอกอัคร- 
ราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย 
/ นำาแสดงโดย  Dalila Carmo, Ivo 
Canelas, Albano Jerónimo / 
ความยาว ๑๑๙ นาที (ภาษาโปรตุเกส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวในช่วง ค.ศ. ๑๙๒๐ เมื่อกวีหญิงชาว
โปรตุเกสผู้หย่าร้างจากสามี ได้พบเจอคนรักใหม่ 
ที่ทำาให้เธอเสียใจอยู ่บ่อยคร้ัง เธอจึงปลดปล่อย 
ความเศร้าและคับแค้นใจด้วยการถ่ายทอดมันออก
มาผ่านบทกวีอันสวยงาม 

12 Dec / 17.30 / 110 min / Portuguese / 2012 

พฤหัสบดทีี ่๑๓ ธันวาคม ๑๗.๓๐ น.

ดึก ด�า ดึ๋ย (โปรแกรมป่าในหนัง)
๒๕๔๖ / กำากับโดย สุเทพ โพธิ์งาม / 
สร้างโดย บริษทั พระนครฟิลม์ จำากัด / 
นำาแสดงโดย สุเทพ โพธิ์งาม, สามารถ 
พยคัฆ์อรุณ, เด่น ดอกประดู,่ เขาทราย 
แกแล็คซี่ / ความยาว ๑๐๔ นาที

หมู่บ้านของคนผิวดำาแห่งหนึ่ง
เกิดเรือ่งราวสยองขวญัขึน้ทกุวนั 
เพราะมีคนในหมู่บ้านถูกฆาตกรรมเป็นจำานวนมาก 
ทำาให้ เทพ เด่น มาด และ ระ เพื่อนซี้ต่างวัย จำาเป็น
ต้องเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งนี้ เพื่อปฏิบัติภารกิจใน
การสืบหาตัวฆาตรกร จนทำาให้พวกเขาต้องเผชญิกับ
สิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในป่า

ศกุร์ที ่๑๔ ธันวาคม ๑๗.๓๐ น.

นางไม้ (โปรแกรมป่าในหนัง)
๒๕๒๒ / กำากับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / 
สร้างโดย  บริษัท  ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่  
จำากดั และ ฟอร์ทสิซโิม่ ฟิล์ม / นำาแสดง 
โดย วนิดา เตมิธนาภรณ์, นพชยั ชยันาม, 
ชมะนนัทน์ วรรณวนิเวศร์, จกัรกฤษณ์ 
อำามะรัตน์ / ความยาว ๙๒ นาที

เมย์ หญิงสาวที่มีพร้อมทุกอย่าง 
ทัง้ธรุกจิส่วนตวัและความรกัทีก่ำาลงัไปได้ดี แต่แม้จะ
มีแฟนหนุ่มช่างภาพคือ นพ เธอก็ยังมีความสัมพันธ์
กบัชายอกีคนหนึง่ชือ่ กรณ์ วนัหนึง่ นพ ต้องเดนิทาง
ไปทำางานต่างจงัหวดัเพือ่ไปถ่ายภาพธรรมชาตใินป่า 
เขาตัดสินใจพาเมย์ไปด้วย แต่แล้วนพก็หายตัวไปใน
ป่าอย่างลึกลับ



องัคารที ่๑๘ – พฤหสับดทีี ่๒๐ ธนัวาคม

จัดฉายภาพยนตร์กลางแปลง ณ งานอุ ่นไอรัก 
คลายความหนาว ครั้งที่ ๒ ณ สนามเสือป่า (งดฉาย 
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

อาทติย์ที ่๓๐ ธันวาคม

๑๓.๐๐ น. ก้านกล้วย 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๕๔๙ / กำากบัโดย คมภญิญ์ เขม็กำาเนดิ / สร้างโดย บรษิทั กันตนา 
แอนเิมชัน่ จำากดั / ความยาว ๑๐๔ นาที

ภาพยนตร์แอนิเมชันฝีมือคนไทย ว่าด้วยเรื่องราวของ 
ก้านกล้วย ช้างตวัน้อยทีอ่อกเดนิทางผจญภยัด้วยความ
อยากรูเ้รือ่งของพ่อทีห่ายไป จนได้พบกบั ชบาแก้ว ซึ่งได้
พาก้านกล้วยไปที่หมู่บ้านหินขาวและอาศัยอยู่ที่นั่นจน
เติบใหญ่ ทั้งคู่ได้ตัดสินใจแต่งงานกัน เมื่อเกิดสงคราม 
ก้านกล้วยต้องแยกทางกบัชบาแก้วเพือ่ทำาหน้าทีช้่างศกึ

๑๕.๐๐ น. เพื่อนรัก 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๕๒๐ / กำากับโดย สกักะ จารุจนิดา / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์สตาร์ 
โปรดกัชนั  จำากัด / นำาแสดงโดย ปัทมา ปานทอง, ปัทม์ ปัทมจติร, 
Dana Myers, พอหทัย พุกกะณะสตุ / ความยาว ๑๒๔ นาที

ผลงานชิน้สำาคญัของ สกักะ จารจุนิดา ทีเ่ชดิชูความเป็น
เด็ก ควบคู่กับการสะท้อนสภาพสังคมไทยในช่วงปลาย
สงครามเวียดนามทีส่หรฐัอเมริกาเข้ามาตัง้ฐานทพั โดย
ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กต่างเชื้อชาติ ๓ คน พวกเขา
ตัดสินใจเข้ากรงุเทพฯ ด้วยกัน และกลายเป็นจดุเริม่ต้น
แห่งมิตรภาพและการผจญภัยที่พวกเขาไม่อาจลืม

ศุกร์ที ่๒๘ ธันวาคม ๑๗.๓๐ น.

Lumiere! (โปรแกรมพิเศษ วันกำาเนิดภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๙ / กำากับโดย Thierry Frémaux / สร้างโดย Sorties 
d’Usine Productions, Centre National du Cinéma et 
de L’image Animée, Institut Lumière / ความยาว ๙๐ 
นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

สารคดีที่จะทำาให้หัวใจของคนรักหนังเต้นแรง! กับ
ภาพอัมคมชัดหลังการบูรณะข้ึนใหม่ และเกร็ด
ประวัติศาสตร์นอกตำาราของภาพยนตร์ขนาดสั้นนับ
ร้อยเรือ่งระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๕–๑๙๐๕  ทีส่ร้างโดย
พี่น้องลูมิแอร์ ผู้ให้กำาเนิดภาพยนตร์โลกอย่างเป็น
ทางการ เรียบเรียงและบรรยายโดย Thierry 
Frémaux ผู้อำานวยการสถาบันลูมิแอร์และเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์

Fri 28 Dec / 17.30 / 90 min / France / 2016

เสาร์ที ่๑๕ ธนัวาคม
กจิกรรมภาพยนตร์สนทนา

มรดกของแท้ ประกาศวุฒสิาร

๑๓.๐๐ น.  เมืองแม่หม้าย 
๒๕๑๒ / กำากับโดย  แท้ ประกาศวุฒิสาร / สร้างโดย ไทย
ไตรมิตรภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, อรัญญา 
นามวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามด,ี เมตตา รุง่รตัน์ / ความยาว ๑๓๘ นาที

ผลงานภาพยนตร์ ๓๕ 
มม. เรื่ องแรกของ 
แท้ ประกาศวุฒิสาร 
โดยดัดแปลงมาจาก
ภาพยนตร์เรือ่งดงัของ
บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เล่า
เรื่องราวของ ยุทธ นักสะสมของเก่าซึ่งได้เดินทางไป
ยังปราสาทร้างแห่งหนึ่ง เพื่อนำารูปปั ้นแกะสลัก
โบราณที่เขาซื้อมากลับไปวางไว้ที่เดิมตามคำาขอร้อง
ของหญงิสาวโบราณทีม่าปรากฏตวัในฝัน แต่เมือ่เขา
และพวกเดินทางไปถึงกลับมีเหล่าหญิงสาวแต่งกาย
แปลกตาถืออาวุธครบมือมาจับพวกเขาไปยังเมือง
แม่หม้าย

๑๕.๓๐ น.  สนทนากับ พันทิพา ประกาศวุฒิสาร  
โดม สุขวงศ์ และ ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร

อาทติย์ที ่๑๖ ธนัวาคม

๑๓.๐๐ น. เงาะป่า (โปรแกรมป่าในหนัง)
๒๕๒๓ / กำากบัโดย ภาณพุนัธุ,์ เป๊ียก โปสเตอร์ / สร้างโดย อศัวนิ
ภาพยนตร์, บรษิทั ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย จตพุล 
ภูอภิรมย์, ศศธิร ปิยะกาญจน์, ภิญโญ ปานนุย้ / ความยาว ๘๖  นาที

ผลงานการกำากับร่วมกันระหว่างพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคลและเปี๊ยก โปสเตอร์ เพื่อ
ถ่ายทอดบทละครร้องพระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “เงาะป่า” 
ให้ออกมาเป็นภาษาภาพยนตร์ไทยสมยัใหม่ เล่าเรือ่งราว
ของ ซมพลา เงาะหนุม่ผูเ้ป็นทีห่มายปองของสาว ๆ  แต่
มีใจให้ ลำาหับ เพียงคนเดียว แต่พ่อของลำาหับนั้น 
กลับตั้งใจจะให้เธอแต่งงานกับหนุ่มเงาะคนอื่น

๑๕.๐๐ น. Embrace of the Serpent  
(โปรแกรมป่าในหนัง)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Ciro Guerra / สนับสนุนโดย Hal 
Distribution / นำาแสดงโดย Nilbio Torres, Jan Bijvoet, 
Antonio Bolivar / ความยาว ๑๒๕ นาที (ภาษาต่างประเทศ
หลายภาษา มีคำาบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากบันทึกจริงของ ธีโอดอร์ ครอช 
กรันเบิร์ก บิดาแห่งตำาราชนเผ่าแอมะซอน และ
บันทึกของ รีชาร์ด เอวาน ชุลเตส หมอผู้ค้นพบยา
มากมายที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น Indiana 
Jones ตวัจริง เล่าเรือ่งราวของ ธโีอดอร์ วาน เมเธยีส 
ผู้เดินทางเข้าสู่ใจกลางป่าดงดิบอย่างสิ้นหวัง เพื่อ
ต้องการหายจากโรคประหลาดซ่ึงติดมา ความหวัง
เดียวของเขาคือจักรพรรดิชาแมนการามากาเต ผู ้
กุมความลับของยาปริศนา ยากรูนา 

Sun 16 Dec / 15.00 / 125 min / Columbia / 2015

องัคารที ่๒๕ – พฤหสับดทีี ่๒๗ ธันวาคม

จัดฉายภาพยนตร์กลางแปลง ณ งานอุ ่นไอรัก 
คลายความหนาว ครั้งที่ ๒ ณ สนามเสือป่า (งดฉาย 
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

ศุกร์ที ่๒๑ ธันวาคม ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังคลาสสกิกบักติตศิกัดิ ์สวุรรณโภคนิ 

ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก พร้อมสนทนากับ 
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ชั้นครู

เสาร์ที ่๒๒ ธันวาคม

๑๓.๐๐ น. หอบรกัมาห่มป่า  (โปรแกรมป่าในหนงั)
๒๕๓๗ / กำากบัโดย บัณฑติ ฤทธิถ์กล / สร้างโดย บริษทั ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย จักรกฤษณ์ อำามรัตน์, 
จันทร์จิรา จูแจ้ง, แอน ทองประสม / ความยาว ๑๐๙ นาที

เรื่องราวของ ชลิต และ ดนัย สองหนุ่มที่ดั้นด้นไปถึง
ภาคเหนอืเพือ่พสิจูน์รกัแท้ท่ีมต่ีอ ฉววีรรณ และ ดาหวนั 
ลูกสาวของ ศิริ นักธุรกิจผู้มีอิทธิพล แต่เหตุการณ์
กลับตาลปัตรให้พวกเขาต้องกลายเป็นตัวการลักพา
ลูกสาวของศิริ ซำ้ายังเกิดการสลับคู่กัน การไล่ล่าสุด
อลเวงท่ามกลางผืนป่าที่กว้างใหญ่จึงเกิดขึ้น  

๑๕.๐๐ น. La Loi De la Jungle  
(โปรแกรมป่าในหนงั)
๒๕๕๙ / กำากบัโดย Antonin Peretjatko / สนบัสนนุโดย สถาน- 
เอกอคัรราชทตูฝรัง่เศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Vincent 
Macaigne, Vimala Pons, Pascal Légitimus / ความยาว ๙๙ นาที 

มาร์ก หนุม่ฝึกงาน ได้รบัมอบหมายภารกิจให้ไปตรวจ
ลานสกใีนทีร่่มของป่าแอมะซอน ซึง่สร้างเพือ่กระตุน้
ตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ โดยมี ทาซาน สาว
สวยซึ่งทำาหน้าที่เป็นคนขับรถและนำาทาง แต่แล้ว
พวกเขากลับประสบอุบัติเหตุซึ่งทำาให้พวกเขาต้อง
หลงทางในป่าลึกซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย 

Sat 22 Dec / 15.00 / 99 min / France / 2016

เสาร์ที ่๒๙ ธันวาคม 
รายการภาพยนตร์สโมสร

๑๓.๐๐ น. สัตว์ประหลาด (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และโปรแกรมป่าในหนัง)
๒๕๔๗ / กำากับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / สร้างโดย Kick 
the Machine Films / นำาแสดงโดย  ศักดิ์ดา แก้วบัวดี, บัลลพ 
ล้อมน้อย / ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ชนะรางวลัขวญัใจกรรมการ (Prix du Jury) 
จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เล่าเรื่องราวซึง่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ระหว่างความรกัของ 
โต้ง ลกูจ้างโรงนำา้แขง็ และเก่ง พลทหารหนุม่ กับตำานาน
ล้ีลับเก่ียวกับนายพรานที่สะกดรอยล่าเสือสมิงซึ่งมี
วญิญาณของเหยื่อที่ถูกกินสิงสู่

๑๕.๐๐ น. มะลิลา (โปรแกรมป่าในหนัง)
๒๕๖๑ / กำากับโดย อนุชา บุญยวรรธนะ / สร้างโดย Kick the 
Machine Films / นำาแสดงโดย ศุกลวัฒน์ คณารศ, อนุชิต สพันธุ์
พงษ์ / ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ที่ถักทอเอาพุทธปรัชญา ศิลปะไทย และ
ความรักของชายรักชายเข้าไว้ด้วยกัน เล่าเรื่องราวของ 
เชน เจ้าของสวนมะลิผู้มีอดีตอันเจ็บปวด และ พิช 
ศิลปินนักทำาบายศรี ทัง้คูพ่ยายามเยีย่วยาบาดแผลและ
รื้อฟื้นความสัมพันธ์ผ่านการทำาบายศรีอันงดงาม

๑๗.๐๐ น. สนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ ดร.ไกรวุฒิ 
จุลพงศธร นักวิชาการภาพยนตร์

อาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย Children of Paradise (๒๔๘๘)  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐, ๑๔๐ และ 
๑๖๐ บาท (งดฉายภาพยนตร์ทีโ่รงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

จนัทร์ที ่๓๑ ธันวาคม 

๑๓.๐๐ น. 32 ธันวา 
(โปรแกรมพิเศษวันสิ้นปี)
๒๕๕๒ / กำากับโดย ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ / 
สร้างโดย บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำากัด / 
นำาแสดงโดย วรเวช ดานุวงศ์, อภิญญา 
สกุลเจริญสุข, ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข / ความยาว 
๑๐๘ นาที

เรือ่งราวของ โน้ต ชายหนุม่ผูส้ญูเสยี
ความทรงจำาบางส่วน และ โจ ซึง่มอีาการวติกกังวลเรือ่ง
ถ่ายไม่ออก ทั้งคู่มารู้จักกันระหว่างการบำาบัดรักษาตัว




