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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ 
(Federation de International Archive du Film) 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับ “ส.ค.ส. ๒๕๖๓”  ขึน้ปกด้วยภาพอันสดใสของนางเอกนัยน์ตา
หยาดนำา้ผึง้ ผูเ้คย “ส่งความสขุ” ผ่านผลงานภาพยนตร์ให้แก่คนไทยทัง้ประเทศ - เพชรา เชาวราษฎร์ -  
ผูท้ีแ่ม้จะห่างหายจากวงการภาพยนตร์ไปนานกว่า ๔๐ ปี แต่ยงัคงอยูใ่นความทรงจำาและความคดิถึงของ
แฟนหนงัไทย โดยราชนิจีอเงนิและศลิปินแห่งชาต ิสาขาภาพยนตร์ ผูนี้ ้จะเดนิทางมาพบกบัแฟน ๆ  และ
ประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา หอภาพยนตร์ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัด
โปรแกรมผลงานภาพยนตร์ที่เธอแสดงให้ชมอย่างเต็มอิ่ม ตลอดสองเดือนแรกของ ปี พ.ศ. ใหม่

กล่าวถึงโปรแกรมฉายภาพยนตร์ นับเป็นความเปลี่ยนแปลงแรกที่เห็นได้ชัดเมื่อขึ้นศักราชใหม่ 
เมือ่หอภาพยนตร์ได้ปรบัเปลีย่นและขยบัขยายเวลา ซ่ึงส่งผลให้รูปแบบการนำาเสนอในจดหมายข่าวฉบบั
นี้เปลี่ยนแปลงไป ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากขึ้น แน่นอนว่า ทุกช่องทางการติดต่อ
ของหอภาพยนตร์ ยังคงเปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่เสมอ 

ความเปลีย่นแปลงเป็นสจัธรรม อย่างไรกต็าม เมือ่ถงึคราวต้องผลดัปฏทินิเริม่ต้นกรอบเวลาใหม่ 
ย่อมทำาให้เรารูส้กึถงึความเปลีย่นแปลงมากขึน้เป็นพเิศษ ในวาระดิถขีึน้ปีใหม่ หอภาพยนตร์ขอร่วมอวยพร
ให้ผู้อ่านทุกท่านพบเจอแต่ความเปลี่ยนแปลงอันนำาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เช่นเดียวกับหอภาพยนตร์ที่กำาลังตั้ง
ตารอสิ่งต่าง ๆ ซึ่งกำาลังจะเกิดขึ้นตลอดปี ๒๕๖๓ ที่เราต่างร่วมเดินทางกันมาถึง

สารบญั 
รายงาน
Jenesys 2019 
ประมวลกิจกรรมเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
รถโรงหนังส่งท้ายปี ๔ จังหวัดภาคอีสาน 
คลังอนุรักษ์
ก๋วยเตี๋ยวไทยสมัยก่อน 
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 
มนตราดาราหญิงฮอลลีวูด
เรื่องจากปก
เพชรา เชาวราษฎร์ 
     หยาดเพชรนำ้าเอกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย 

บทความพิเศษ
หนังไทยกับเส้นทางสู่ออสการ์ 
กิจกรรม 
ภาพยนตร์สนทนา รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ 
     เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๖๙
แนะนำาหนังทึ่ง ! The wizard of Oz
     โดโรธีบนถนนอิฐสีเหลือง 
แนะนำาหนังทึ่ง ! Annie Hall
     รักและชัง แบบวูดดี อัลเลน 
โปรแกรมฉายภาพยนตร์



รายงาน

 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกบั สถานเอกอคัรราชทตู
ญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย ได้จดัโครงการประกวดภาพยนตร์สัน้ JENESYS 
2019 ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคัดเลือก 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ เมืองมินามิอาวาจิ ประเทศญี่ปุ่น  จ�านวน ๙ คน 
ในวนัที ่๒-๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ซึง่เป็นกจิกรรมทีไ่ด้แลกเปลีย่นวฒันธรรม
ร่วมกับ ๑๒ ประเทศ และนีค่อืความรูส้กึของน้อง ๆ  ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ

พรนภัส อนุรตัน์ 
ม.๖ / รร.กาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐม (พระต�าหนกั
สวนกหุลาบมัธยม) 

 รูส้กึได้เปลีย่นความคดิเเละมมุมองหลาย
อย่างมาก พอได้คุยกบัทุกคน เป็นเพือ่น เป็นพีน้่องทีส่นทิ

กนัมาก ๆ  เหมอืนว่าเรารูจ้กักนัมานาน ทรปินีจ้ะไม่มคีวามหมายเลยถ้า
ไม่ใช่พวกเราทุกคนไปด้วยกัน

ธญัวรตัน์ มานันตพงศ์ 
ม.๕ / รร.เตรียมอุดมศึกษา

 ขอบคณุโครงการนีท้ีท่�าให้เราได้มาเจอ
กัน ดีใจที่ได้มาเจอพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 
แล้วช้ีแนะแนวทางได้ดมีาก ดใีจทีไ่ด้มาเจอคนชอบท�าหนงั
เหมือนกัน เราจะเก็บความทรงจ�าเหล่านี้ไว้ไปตลอดอย่างแน่นอน

แพรศรทีอง ดีเกษม 
ม.๕ / รร.จ่านกร้อง 

 ขอบคณุมากจริง ๆ  ทีไ่ด้มอบโอกาสให้เรา
ได้มาเรยีนรูใ้นครัง้นี ้ เป็นการเที่ยวที่สนุกมาก และได้

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านหนังและภาษา สัญญาว่าจะน�า
ประสบการณ์ทัง้หมดทีไ่ด้มาพัฒนาวงการหนงัของไทยให้มาก

ที่สุด อาจเป็นส่วนเล็ก ๆ แต่จะพยายามให้ถึงที่สุดค่ะ

ศุภกฤต สญูจันทร ์
ม.๕ / รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๒

 ขอขอบคุณโครงการ JENESYS 2019 
ที่ท�าให้พวกเราได้มาร่วมเดินทาง มันท�าให้ผมได้
อะไร ๆ  มาหลายอย่าง ท้ังความสนกุ ความรู ้ประสบการณ์ 
และมิตรภาพที่ดี สุดท้ายเเม้เราจะต้องเเยกทางกัน เเต่เราก็ยังคง 
จดจ�าเเละคิดถึงภาพที่เราร่วมเดินทางกันมาอย่างมีความสุขไม่มีวันลืม

ปรชีา วงศรลีา
ม.๕ / รร.ปิยะมหาราชาลัย

 ขอบคุณ JENESYS ที่ให้เราได้มาเจอกัน 
ขอบคุณที่ท�าให้ทริปนี้มีความสนุก ความรู้ สาระ และ 
ไร้สาระบ้าง ความชิล มิตรภาพ สัมพันธไมตรี และได้เห็นมุมมองท่ี 
แตกต่างกัน ตั้งแต่วันแรกของการเดินทางจนถึงวันสุดท้าย

ศิวกร รตันภิญโญวงศ์
ม.๔ / รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ประทับใจทริปนี้ที่สุดในชีวิต ทั้งเพื่อนทีม
ไทย ต่างชาต ิหรอืเจ้าภาพ ท่ีต้อนรบัเราอย่างอบอุน่ 
ทกุคนเป็นคนทีอ่ธัยาศัยด ีได้แลกเปล่ียนวฒันธรรมกนั 
ถึงแม้ทริปนี้จะจบลง แต่มิตรภาพ ความทรงจ�า 
ความสุข ความรัก ความเศร้า ยังคงอยู่ต่อไป

จักรภัทร สมติานันท์ 
ม.๖ / รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ขอขอบคุณโครงการ JENESYS 2019 ที่พาเรา
ไปเรียนรู้ชีวิตของคนญี่ปุ่น ได้เที่ยว ได้กิน ได้ท�ากิจกรรมมากมาย 
นอกจากเพื่อนประเทศไทยแล้ว ยังได้เพื่อนหลายประเทศด้วย ได ้
เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ขอขอบคุณจริง ๆ ครับ

พรีวฒัน์ มูลกาย 
ม.๖ / รร.อุดรพิทยานุกูล

เป็นทริปที่เราสนุกมากที่สุดในชีวิต เรามี
โอกาสได้ไปหลายสถานที่และได้เจอสิ่งที่เรา 
ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้เจอเพื่อน ทั้งคนไทยและ 

ต่างชาติ ท�าให้ทริปนี้สนุก ได้พูดคุยกัน แลกเปลี่ยน
กัน เป็นประสบการณ์ที่เราไม่มีวันลืม ขอบคุณส�าหรับ
โอกาสในครั้งนี้ครับ 

ณัฐฐริา รื่นบุญ
ม.๔ / รร.อยุธยานุสรณ์ 

ดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ JENESYS นี้ 
ทีไ่ด้รบัโอกาสด ีๆ  ไปประเทศญีปุ่น่ ท�าให้พบกบัส่ิงด ีๆ  
หลาย ๆ อย่าง ทั้งเพื่อน ๆ ต่างชาติ และพี่ ๆ ที่คอยดูแล
และเป็นกันเอง หนูประทับใจมากที่ได้เจอกับทุกคน 
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๒

กิจกรรมเดือนตุลาคม 

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

๒๗ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมวันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย 

ครั้งที่ ๑๔ ประจ�าปี ๒๕๖๒ เปิดงานด้วยการกล่าวแถลงการณ์วันมรดก
โสตทัศน์โลกประจ�าปีนี ้ในหัวข้อ “Engage the Past Through Sound 
and Images” โดย มิซาโกะ อิโตะ ตัวแทนจากยูเนสโก และจัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง They Shall Not Grow Old ซ่ึงหลังชมภาพยนตร ์
ได้มีการเสวนากับ ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ดร.กฤติยา กาวีวงศ์ และ
ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต ก่อนจะปิดท้ายรายการด้วยพิธีเปิดป้ายจารึก 
โรงภาพยนตร์สกาลาในฐานะสถานที่ส�าคัญทางมรดกโสตทัศน์ โดย  
กมลวรรณ เพชรโชติ ตัวแทนจากยูเนสโก และ พวงทอง ศิริวรรณ 
ตัวแทนโรงภาพยนตร์สกาลา

 หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย 
ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน และเรื่อง โทน ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม  
ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ 
สูงอายุบ้านบางแค

๑๖ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรม

ฉายภาพยนตร์ในโปรแกรม Film is Her Notebook โดยการฉายฟิล์ม
ภาพยนตร์ ๑๖ มม. ผลงานของศิลปินหญิงหลากเช้ือชาติและต่าง 
ยุคสมัย พร้อมสนทนากับ อูเธ่ เอารันด์ (Ute Aurand) คนท�าหนังชาว
เยอรมนั และ ลซิาโบนา ราห์มาน (Lisabona Rahman) นกัจดัโปรแกรม
ภาพยนตร์ชาวอินโดนีเซีย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

๑๗ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์จดัฉายภาพยนตร์เพลงคลาสสกิทีไ่ด้รบัการพดูถงึ

มากที่สุดของฮอลลีวูด ในปี ค.ศ. ๑๙๖๔ กับสุดยอดผลงานการแสดง
ของดาราหญิง ออเดรย์ เฮปเบิร์น เรื่อง My Fair Lady ในกิจกรรม 
ทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

๑๙ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย, บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด ฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง Homestay (โฮมสเตย์) ในกิจกรรมภาพยนตร์กับ 
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๗ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า 
จ�ากดั หลงัจากชมภาพยนตร์ได้ร่วมสนทนาสกดับทเรยีนจากภาพยนตร์
กับ คุณหญิงจ�านงศรี หาญเจนลักษณ์ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย และ
ภาคภมู ิวงศ์ภมู ิผูก้�ากบัภาพยนตร์ ด�าเนินรายการโดย สณัห์ชยั โชตริสเศรณี 
ณ ห้อง ๒๓๐ อาคารแพทยพฒัน์  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

๑๘ พฤศจิกายน – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
หอภาพยนตร์ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดฉายภาพยนตร์ใน

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๕ ที่จัดขึ้นโดย
สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกบั สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) โดยเปิดให้โรงเรียนที่สนใจน�านักเรียนมาเข้าร่วมชมภาพยนตร์
และท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายา



โครงการภาพยนตร์เพ่ือผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๘ ตุลาคม ฉายภาพยนตร์เรื่อง 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย 
หัวใจรีเทิร์น ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส 
๒๘ ตุลาคม ฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง  
ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ บางแค 
๒๙ ตุลาคม ฉายภาพยนตร์เรื่อง ก�าแพงเงินตรา  
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๑๙ พฤศจิกายน ฉายภาพยนตร์เรื่อง อาอี๊ ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ 
๒๖ พฤศจิกายน ฉายภาพยนตร์เรื่อง ซุปเปอร์ลูกทุ่ง 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๒๙ พฤศจิกายน ฉายภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง 
ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๕ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
๘ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๑๕ พฤศจิกายน วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๑๙ และ ๒๐ พฤศจิกายน วิทยาลัยเพาะช่าง 
๑๑ ธันวาคม ผู้บริหารและบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๓ ธันวาคม โรงเรียนวัดบัวงาม 
๑๙ ธันวาคม โรงเรียนบูเกะตาโมง 

กิจกรรมเดือนธันวาคม
๗ ธันวาคม  

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรมภาพยนตร์สโมสร 
ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Hope Frozen ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม  ที่ไปคว้ารางวัล
จากเทศกาล Hot Docs Canadian International Documentary Festival เมอืงโทรอนโต 
ประเทศแคนาดา โดยหลังจบภาพยนตร์ได้มีการสนทนากับ สหธรณ์ เนาวรัตน์พงษ์ พ่อ
น้องไอนส์ และไพลิน วีเด็ล ผู้ก�ากับ ถึงความเป็นมาและเรื่องราวจากภาพยนตร์สารคดี
เรื่องนี้ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

ฉายหนังที่ต่างประเทศ

๑๔ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์น�าภาพยนตร์

โฆษณาของหนังไทยเรื่อง สี่คิงส์ ไปจัด
ฉายในโปรแกรม Archival Screening 
Night Roadshow ในงานประชุมประจ�า
ปีของสมาคมนักอนุรักษ์ภาพเคลือ่นไหว 
ณ เมอืงบลัตมิอร์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา

๒๐ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์น�าภาพยนตร ์

เรื่อง แผลเก่า ไปจัดฉายที่งานเทศกาล
ภาพยนตร์เอเชีย Jogja-NETPAC ครั้ง 
ที่ ๑๔ ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย

พร้อมเพ่ิมเติมหน้า สาระภาพยนตร์ 
บทความ บทวิจารณ์ ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์  

รวมทั้งจดหมายข่าว และ E-BOOK ให้ท่านได้อ่านแบบเต็มอิ่มในโลกออนไลน์

@thaifilmarchivethaifilmarchive@fapot.org02-482-2013-4 thaifilmarchivepagewww.fapot.or.th

www.fapot.or.th
เว็บไซต์โฉมใหม่ของหอภาพยนตร์ 

ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น 



รายงาน

๔

รถโรงหนัง ส่งท้ายปี
กับ ๔ จังหวัดภาคอีสาน

ช่วงสองเดือนสุดท้ายปลายปีเป็นเวลาของเด็กนักเรียนและ

ประชาชนชาวอสีานทีจ่ะได้พบปะกบัรถโรงหนงัเฉลมิทศัน์ ตลอดเวลา

เกือบ ๕ ปีที่ผ่านมาเราได้เดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน

หลายพืน้ทีท่กุจงัหวดัทัว่ทัง้ภาค ทัง้ลดัเลาะเลยีบโขง ตะลุยขึน้ภูไปยงั

โรงเรียนและหมู่บ้านที่ห่างไกลจากโรงภาพยนตร์ และในปี ๒๕๖๒ นี้ 

ทมีงานรถโรงหนงัได้เดนิทางไป ๔ จงัหวดัปิดท้ายของภาคอสีาน ได้แก่ 

จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ และนครราชสีมา

นอกจากมกีารจดัฉายภาพยนตร์ส�าหรบันกัเรยีนและประชาชน

ทั่วไปตามโปรแกรมแล้ว ทางรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ยังได้จัดกิจกรรม

บรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา” 

ส�าหรับคุณครู นักการศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

การน�าภาพยนตร์ไปปรบัใช้ในด้านการศกึษา อกีทัง้มกีารจดัโปรแกรม

เป็นจุดฉายภาพยนตร์ที่ยาวนานขึ้นเป็นพิเศษถึง ๑ สัปดาห์ ณ ริมบึง

สฐีาน ภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น ซึง่ได้รบัการ

ตอบรับจากเดก็นกัเรยีนและประชาชนเป็นอย่างด ีและในต้นปี ๒๕๖๓ 

ที่ก�าลังจะถึงนี้ รถโรงหนังมีแผนการเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์เพื่อ

การเรียนรู้ในงานวันเด็ก ประจ�าปี ๒๕๖๓  ณ กระทรวงวัฒนธรรม 

ถนนเทยีมร่วมมติร เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ จากนัน้เราจะเดนิทางต่อ

ไปยังภาคเหนือ แต่จะไปให้บริการที่จุดฉายใด จังหวัดไหนบ้างนั้น 

สามารถตดิตามการเดนิทางของเราได้ทีเ่พจรถโรงหนงัในเฟซบุก๊ เตรยีม

กดติดตามเพจรถโรงหนังกันไว้ได้เลย 

ต้องการติดตามเพจรถโรงหนัง 
โปรดสแกน QR Code ที่นี่

ทมีงานรถโรงหนงั



ลำ�ดับ จุดฉ�ย จังหวัด วันที่จัดฉ�ย

๑ ส�านักงานเทศบาลต�าบลหนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ๑๘ - ๑๙ พ.ย. ๖๒

๒ ส�านักงานเทศบาลต�าบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ๒๐ - ๒๑ พ.ย. ๖๒

๓ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๒๒ - ๒๘ พ.ย. ๖๒

๔ องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ๒๙ พ.ย. ๖๒

๕ องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ๒ ธ.ค. ๖๒

๖ องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ๓ - ๔ ธ.ค. ๖๒

๗ องค์การบริหารส่วนต�าบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ๖ และ ๙ ธ.ค. ๖๒

๘ องค์การบริหารส่วนต�าบลขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ๑๑ – ๑๓ ธ.ค. ๖๒

จุดฉายรถโรงหนังเฉลิมทัศน์



คลังอนุรักษ์

๖

ในบรรดาอาหารทีเ่รากนิกันทกุวนั ปฏเิสธไม่ได้เลยว่า ‘ก๋วยเตีย๋ว’ 

คอืหนึง่ในเมนทูีเ่ราต้องสัง่กันอยูเ่ป็นประจ�า ด้วยความท่ีเป็นเมนูซึง่หาง่าย 

กนิง่าย ได้โภชนาการทางอาหาร ราคาไม่แพง และหลาย ๆ ร้านกท็�าได้

อร่อย มสีตูรทีพ่ลกิแพลง หลากหลาย ซ่ึงเป็นสตูรเด็ดของแต่ละร้านให้เรา

เลอืกลอง จงึมร้ีานก๋วยเตีย๋วทีเ่ปิดอยูต่ามตกึแถว ริมทาง ตรอก ซอกซอย

มากมาย ให้เราได้กนิ แต่หากให้นกึย้อนไปถงึก๋วยเตีย๋วและร้านก๋วยเตีย๋ว

ในสมัยก่อน เราอาจจะมองไม่ออกเลยว่ามนัมหีน้าตาเป็นอย่างไร แล้ว

ก๋วยเตีย๋วในประเทศไทยนัน้มทีีม่าอย่างไร กว่าจะมาถงึจดุทีม่นัได้กลาย

เป็นอาหารสามญัประจ�าวนัของเราในทุกวนันี้

ก๋วยเตีย๋ว หรือ ก๊วยเตีย๋ว ตามแต่ใครจะสะดวกเรียก เป็นค�าทีม่า

จากภาษาจนีแต้จิว๋ ‘ก๋วย’ แผลงมาจากค�าว่า ‘ก้วย’ ในภาษาแต้จิว๋ซึง่แปล

ว่าของทีท่�าจากแป้งนึง่ ส่วน ‘เต๋ียว’ นัน้แผลงมาจาก ‘เทีย๋ว’ ทีแ่ปลว่า

เส้น รวมแล้วได้ความหมายว่าเป็นอาหารประเภทเส้นทีท่�ามาจากแป้งนึง่  

สันนิษฐานว่าเป็นอาหารที่เข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยเฉพาะในสมัย 

พระนารายณ์มหาราช เพราะเป็นยุคท่ีไทยเป็นศูนย์กลางหรือทางผ่าน

ทางการค้าของนานาอารยประเทศ ทีเ่ข้ามาพ�านกัตัง้ถิน่ฐาน ท�าการค้า 

แลกเปลีย่นและผสมผสานวฒันธรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกนั หนึง่ในนัน้คือ

วฒันธรรมอาหารอย่าง ก๋วยเตีย๋ว 

หลักฐานเก่าแก่ที่เชื่อได้ว ่าก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารประเภท 

เส้นแป้งนัน้มาจากชาวจนีตัง้แต่สมยัอยธุยา คือเอกสารประวตัศิาสตร์สมยั

อยธุยาตอนปลายอย่าง ค�าให้การขนุหลวงวดัประดูท่รงธรรม ทีก่ล่าวว่า

“…บ้านในคลองสวนพล ูพวกจนีตัง้เตาต้มสุราเลีย้งสุกรขาย แล

ท�าเส้นหมีแ่ห้งขาย…”

อย่างไรกด็ใีนสมยัอยธุยายงัไม่พบหลกัฐานว่าก๋วยเต๋ียวเป็นอาหาร

ทีแ่พร่หลายเพยีงใด หรอืมลีกัษณะอย่างไร แต่ตราบเท่าท่ีคนจนียงัอาศยั

อยูใ่นเมอืงไทย ก๋วยเตีย๋วกเ็ป็นสิง่ทีม่กีารบรโิภคเรือ่ยมา แต่จะววิฒันาการ

มาแบบใดไม่มใีครทราบอย่างแน่ชดั 

ล่วงเข้ามาในสมยัรตันโกสนิทร์กพ็บว่ามหีลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากสือ่สิง่พิมพ์ ว่าเป็นอาหารทีท่�าขายโดยคนจนี อย่าง หนงัสอื 

วชริญาณวเิศษ เล่ม ๘ แผ่นที ่ ๑๐ ตพีมิพ์ในปีรตันโกสนิทร์ศก ๑๑๑  

ตรงกบัสมยัรชักาลที ่๕ ซึง่เขยีนถงึชีวติคนจนีคนหนึง่ผู้ผันตวัจากการเป็น

ผู้ใช้แรงงานมาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว สะท้อนให้เห็นการท�ามาหากิน 

ของชาวจนีในสมัยนัน้

“...จนีเส็งจะหาอฐัสักอฐัเดยีวก็ไม่มตีดิตวั โดยความเพยีรของเขา

ชวนาท อินทวงศ์

แม่ค้าก๋วยเตีย๋วเรอืทีต่ลาดน�า้คลองด�าเนนิสะดวก
ขณะปรงุรสก๋วยเตีย๋ว สงัเกตว่าแม่ค้าน่าจะเป็นคน
ไทย เพราะคนขายก๋วยเต๋ียวไม่ได้จ�ากัดอยูแ่ค่เพยีง
คนจนีอกีแล้วนบัตัง้แต่สมัยจอมพล ป. พบิลูสงคราม

ผูต้ามเสดจ็ฯ รชักาลที ่๗ ขณะกินก๋วยเตีย๋ว
ในร้านแห่งหนึง่ท่ีตลาดหวัหิน

เครื่องก๋วยเตี๋ยวของร้านก๋วยเต๋ียวหาบเร่ชาวจีน 
มลูีกชิน้ ปลาเส้น ผกัโรย และเครือ่งปรงุ สงัเกตว่า
ยังไม่มีถั่วงอกในก๋วยเต๋ียว สันนิษฐานว่าถั่วงอก 
น่าจะมีขึ้นในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพชรอคัรโยธนิ 
ทรงเสวยก๋วยเตีย๋วของร้านก๋วยเต๋ียวหาบ
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ร้านก๋วยเตีย๋วหาบเร่ของพ่อค้าชาวจีน ซึง่เป็นหาบไม้ ด้านซ้ายของรปูคือหาบหม้อ
ลวกเส้น ส่วนด้านขวาเป็นทีว่างเครือ่งก๋วยเตีย๋วและเกบ็วัตถดุบิต่าง ๆ

ทีเ่ขาท�าจรงิๆ ชัน้แรกเทีย่วรบัจ้างกลางตลาด คือ ตกัน�า้บ้าง ขนของบ้าง  

เทของโสโครกบ้าง จนีเสง็ก็ได้รบัประโยชน์ วนัหน่ึง ๓๒ อฐับ้าง ๔๘ อฐั 

บ้าง เดอืนหนึง่ก็ได้เงินประมาณ ๑๘ บาท เงนิน้ันจนีเสง็ก็มเีงนิกว่า ๓๐ 

บาท แล้วทนีีเ้ขาไม่ท�าการรบัจ้างหละ ลงทนุกลางวนัขายก๊วยเต๋ียว...”

หรือข้อเขียนใน ต�าราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน 

ภาสกรวงศ์ ในสมยัรัชกาลที ่๕ ท่ีเขียนว่า 

“…ในท้องตลาดปัตยบุนันี ้ มกีระบวนจ�าพวกเส้นขนมจนี, หมี,่ 

ก๋วยเตีย๋ว, บะหมี,่ ม่ีซัว่, วุ้นเส้น, ม่ี เข้ามาจ�าหน่าย...”

อย่างไรกด็ ีก๋วยเตีย๋ว กย็งัไม่ใช่อาหารทีแ่พร่หลายหรอืเรียกได้ว่า

เป็นอาหารประจ�าชาติ จนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

๒๔๗๕ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ขึ้นเป็นผู้น�าประเทศ ด้วยความท่ี 

ชืน่ชอบในรสชาตขิองก๋วยเตีย๋ว จอมพล ป. พบิลูสงคราม จงึสถาปนา

ก๋วยเตีย๋วให้เป็นอาหารทีค่นไทยควรกนิ เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ

จากภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ และน�า้ท่วมใหญ่ 

เมือ่ปี ๒๔๘๕ เนือ่งจากมนัเป็นอาหารท่ีท�าง่าย กนิง่าย ตามค�าปราศรยั

ของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ทีก่ล่าวว่า

“อยากให้พ่ีน้องกนิก๋วยเตีย๋วให้ทัว่กัน เพราะก๋วยเตีย๋วมปีระโยชน์

แก่ร่างกาย มรีสเปร้ียว เค็ม หวาน พร้อมท�าเองได้ในประเทศไทย หาได้

สะดวกและอร่อยด้วย ถ้าพ่ีน้องชาวไทยกินก๋วยเตีย๋วคนละหนึง่ชามทกุวนั 

คดิชามละห้าสตางค์ วนัหนึง่จะมคีนกนิก๋วยเตีย๋วสิบแปดล้านชาม ตกลง

วนัหนึง่ค่าก๋วยเตีย๋วของชาติไทยหน่ึงวนัเท่ากบัเก้าสบิล้านสตางค์เท่ากบั

เก้าแสนบาท เป็นจ�านวนเงินหมนุเวยีนมากพอใช้ เงนิเก้าแสนบาททกุ ๆ 

วนันีก้จ็ะไหลไปสูช่าวไร่ ชาวนา ชาวทะเล ทัว่กันไม่ตกไปอยูใ่นมอืใคร 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว และเงินหนึ่งบาทก็มีราคาหนึ่งบาท ซื้อ

ก๋วยเตีย๋วได้เสมอ ไม่ใช่ซือ้อะไรกไ็ม่ได้เหมอืนอย่างทกุวนัน้ี ซึง่เท่ากบัไม่มี

ประโยชน์เตม็ทีใ่นค่าของเงนิมนัเอง” 

อาจพูดได้ว่าในสมยัของ จอมพล ป. พบิลูสงคราม ก๋วยเตีย๋วกลาย

เป็นสิง่ทีไ่ด้รบัความนยิมแพร่หลาย มกีารระดมโฆษณาให้คนหนัมากนิ

อาหารเมนนูี ้มกีารเปิดหลกัสูตรสอนให้คนท�า บงัคบัให้ข้าราชการขาย มี

การแจกรถเขน็ให้ขาย มกีารแต่งเพลงรณรงค์ให้ประชาชนกนิก๋วยเตีย๋ว 

จนก๋วยเตี๋ยวแทรกซึมไปทุกหย่อมหญ้าในเมืองไทย และพัฒนาไปตาม

ความคดิสร้างสรรค์หรอืวตัถดุบิท้องถิน่ของแต่ละภูมภิาค จนก๋วยเต๋ียว 

ร้านก๋วยเตีย๋วเรือทีต่ลาดน�า้วดัไทร คนขายก๋วยเตีย๋วตลาดน�า้วดัไทรคลกุเคล้าเครือ่ง
และน�า้ซปุลงในชามใบหนึง่ ก่อนจะเทลงในชาม
อีกใบหนึง่ทีล่วกเส้นและถัว่งอกไว้

พ่อค้าชาวจีนที่ตลาดน�้าวัดไทรขณะพักเรือเพื่อ
แวะกนิก๋วยเตีย๋ว

ชาวบ้านกนิก๋วยเตีย๋วทีร่มิคลองด�าเนนิสะดวก

กลายมาเป็นอาหารมือ้หลกัของคนไทยกระทัง่ปัจจบุนั

หากพดูถงึรปูร่างหน้าตาของร้านก๋วยเตีย๋วและก๋วยเตีย๋วในสมยั

ก่อน หอภาพยนตร์พบว่ามหีนงับางเรือ่งทีถ่่ายภาพร้านก๋วยเตีย๋วในสมยั

ก่อนไว้ให้เราได้ย้อนร�าลกึ ภาพร้านก๋วยเตีย๋วท่ีเราบางคนอาจจนิตนาการ

แทบไม่ออก อย่างเช่นภาพร้านก๋วยเตี๋ยวที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม 

พระก�าแพงเพชรอัครโยธนิ ทรงถ่ายเมือ่ครัง้ไปดงูานการก่อสร้างสะพาน

พทุธเมือ่ราวปี ๒๔๗๒-๒๔๗๕ ซึง่เป็นร้านก๋วยเตีย๋วหาบเร่รมิทางเลก็ ๆ 

ของคนจนี ทีห่าดูไม่ได้แล้วในปัจจบุนั หรอืร้านก๋วยเตีย๋วในตลาดหวัหนิ

เมือ่ครัง้รชักาลที ่๗ เสดจ็ประพาสหวัหนิในปี ๒๔๗๓ ภาพแม่ค้าและพ่อค้า

ขายก๋วยเตีย๋วเรือทีค่ลองด�าเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุใีนปี ๒๕๐๗ และ

ตลาดน�า้วดัไทร ตลาดน�า้เก่าแก่ในกรงุเทพฯ ในปี ๒๕๐๖ ทีปั่จจบัุนไม่มี

ให้เหน็กนัแล้ว ในภาพยนตร์สารคดทีางโทรทศัน์ชดุมรดกของไทยท่ีผลติ

โดย บรษิทั เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จ�ากดั

ภาพยนตร์เหล่านี้ผู้สนใจสามารถหาชมได้ที่หอภาพยนตร์ เพื่อ

ชืน่ชมวถิชีวีติไทยและย้อนร�าลกึความหลังถงึอาหารทีช่ือ่ว่า ‘ก๋วยเต๋ียว’ 

อาหารจานหลกัจานหนึง่ของคนไทยทีม่วีวิฒันาการและประวตัศิาสตร์มา

อย่างยาวนาน   
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เสน่ห์ตราตรึงของดาราหญิงฮอลลีวูดยุคคลาสสิก เป็นหนึ่งใน

นิยามความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์ และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่

ภาพยนตร์ (โดยเฉพาะภาพยนตร์อเมริกัน) กลายเป็นวัฒนธรรมป็อปที่

เข้าถึงคนทั้งโลกในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๐ ในโอกาสที่เดือนมกราคมนี้ 

หอภาพยนตร์ร่วมเฉลิมฉลองดาราอมตะของไทย เพชรา เชาวราษฎร ์

ศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์คนล่าสุด ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน  

เชิด ทรงศรี จึงขอแนะน�าหนังสือเก่ียวกับดาราหญิงคนส�าคัญของ 

ฮอลลีวูดห้าคน ได้แก่ อลิซาเบธ เทเลอร์, มาริลีน มอนโรว์, มาร์ลีน  

ดีทริช, แคเทอรีน เฮปเบิร์น และออเดรย์ เฮปเบิร์น เรื่องราวชีวิตและ

การแสดงของพวกเธอ เต็มไปด้วยสีสัน ความลึกลับและความน่าฉงน  

ที่รอให้นักอ่านมาร่วมค้นหาที่ห้องสมุดของเรา

 Elizabeth Taylor 
 เขียนโดย Susan Smith

 อลซิาเบธ เทเลอร์ เป็นดาราเจ้าบทบาททีม่ฝีีไม้ลายมอืในการ

แสดงไม่เป็นรองใครในยุคของเธอ แต่เพราะความสวยบาดใจ เสน่ห ์

เย้ายวน และเรื่องราวความรักและการหย่าร้างอันหวือหวาในชีวิตจริง

ของเธอ สิ่งเหล่านี้มักจะกลบสาระส�าคัญจริง ๆ น่ันคือความสามารถ

และบทบาทตลอดช่วงการท�างานของเธอ 

 หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุด Film Stars ของ British Film 

Institute ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีการทบทวนและวิเคราะห์อาชีพนักแสดงของ

เทเลอร์ โดยไม่สนเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ นอกจอของเธอ ผู้เขียนคือซูซาน 

สมิท เปิดเรื่องด้วยการพูดถึงการแสดงในฐานะตัวเอกเรื่องแรกของ 

เทเลอร์ ในบทสาวน้อยผู้รักม้าในหนัง National Velvet (ค.ศ. ๑๙๔๔) 

เมือ่เธออายเุพยีง ๑๒ ปีเท่านัน้ หนงัสอืยกข้อเขยีนของนกัวจิารณ์ส�าคญั

ในยุคนั้น เป็นหลักฐานว่าเทเลอร์เป็นดารามีมนตร์เสน่ห์บนจอ และมี

ความสามารถในฐานะนักแสดงท่ีน่าจับตา ผู้เขียนยังวิเคราะห์ “การ

แสดงด้วยสายตา” ของเทเลอร์อย่างละเอียด โยงเข้ากับแนวโน้มของ

นักวิจารณ์และผู้ชมที่เริ่มเห็นพลังทางเพศของสาวน้อยคนนี้ 

 ในบทต่อ ๆ  มา หนงัสอืไล่เรยีงบทบาทส�าคญัของเทเลอร์และ

พจิารณาการเติบโตของเธอในฐานะนกัแสดงเด็กไปสูส่าวสะพรัง่ในหนงั

อย่าง Cynthia (๑๙๔๗) Giant (๑๙๕๖) Cat on a Hot Tin Roof 

(๑๙๕๘) และ Who’s Afraid of Virginia Woolf (๑๙๖๖) ในบทที่ชื่อ

ว่า Acting on Instinct เป็นการวิเคราะห์ว่าจริง ๆ แล้ว เทเลอร์เป็น

นักแสดงที่ “ใช้สัญชาตญาณล้วน ๆ” หรือใช้เทคนิคที่แยบยลท�าให้เธอ

เข้าถึงบทบาท นี่เป็นหนังสือที่ทุ่มเทให้กับเทเลอร์ในฐานะนักแสดง 

จรงิ ๆ  และไม่ใช่เพียงดาราในข่าวสังคมซบุซิบทีเ่รามักจะจ�าเธอได้เท่านัน้

	 บันทึกลับของ	
	 มาริลีน	มอนโรว์	
	 (Marilyn	Monroe	Confidential)
 เขยีนโดย Lena Pepitone, William Stadiem แปลโดย วจิกัขณา

 หนงัสือแปลวนิเทจเล่มนีพ้มิพ์ครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบบั

ดั้งเดิมเขียนโดย ลีนา เปปปิโตนี สาวใช้ส่วนตัวของมาริลีน มอนโรว์ ใน

ช่วงห้า-หกปีสุดท้ายก่อนเธอจะเสียชีวิต ว่ากันตามตรง นี่อาจจะไม่ใช่

หนงัสือทีด่ทีีส่ดุหรือลึกซ้ึงทีสุ่ดเกีย่วกบัมอนโรว์ เพราะเป็นการเขยีนจาก

การสังเกตการณ์และอาจจะถึงขั้น “เหมาเอาเอง” ของตัวคนเขียนอยู่

ไม่น้อย อกีทัง้ยงัมแีนวโน้มจะเป็นดราม่ารนัทดทีเ่น้นขายโศกนาฏกรรม

ของชีวิตดาราสาวผู้นี้

 แต่ถึงกระนั้น หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจของ 

ผู้อ่านไทยต่อดาราอเมริกันที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหน่ึง ผู้เขียนเล่าถึง

ชีวิตส่วนตัวของมอนโรว์ด้วยรายละเอียดที่ต้องเป็นคนใกล้ชิดถึงจะ

ทราบ เช่น เธอกินอาหารอะไร เธอพูดถึงแฟรงก์ ซินาตรา ว่าอย่างไร 

(“เป็นเพื่อนตายเท่าน้ัน”) เธอเสียใจกับการที่ต้องปล่อยให้ครอบครัว

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

มนตรา
ดาราหญงิ
ฮอลลวีดู

ก้อง ฤทธิด์ี



เอาลูกของเธอไปเลี้ยงมากแค่ไหน เธอรู้สึกอย่างไรกับแม่ของเธอ ความ

อ่อนไหวและความไม่มั่นใจในตัวเองของเธอ หรือชีวิตคู่ของเธอกับ 

อาเธอร์ มิลเลอร์ เป็นอย่างไร 

 พดูง่าย ๆ  หนงัสอืเล่มนีแ้ทบไม่เกีย่วกบัภาพยนตร์ทีเ่ธอแสดง

หรืออุตสาหกรรมฮอลลีวูดในยุคนั้น แต่เป็นบันทึกของผู้เขียน บท

สนทนาที่เธอมี และความรู้สึกของเธอท่ีมีต่อนายหญิงคนน้ี ถ้าชอบ 

เรื่องราวเบื้องหลังของชีวิตดาราคนดัง ก็คงอ่านเพลินดีไม่น้อย

 Marlene Dietrich: My Life
 เขียนโดย Marlene Dietrich

 ดาราสาวผูม้เีสน่ห์ลกึลับทีส่ดุคนหนึง่ตลอดกาล มาร์ลนี ดทีรชิ 

นักแสดงเยอรมัน-อเมริกันผู้โลดแล่นกว่าหกทศวรรษท้ังในละครเวที 

หนังเงียบ หนังเสียง ทั้งที่เบอร์ลินและฮอลลีวูด เขียนเล่าเรื่องชีวิต 

ตัวเองในหนังสือเล่มนี้ 

 ถ้าคุณเคยดูดีทริชในหนังและคุ ้นเคยกับบุคลิกสาวแกร่ง  

เย้ายวนแต่ไม่ยอมคน มีฝีปากแต่น่าหลงใหล ข้อเขียนของเธอส่งความ

รูส้กึเข้มข้นแบบเดยีวกนัออกมาทุกหน้า เธอเริม่ต้นในสไตล์ขวานผ่าซาก 

ตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้า “ฉนัตดัสนิใจเขยีนหนงัสือเล่มนีเ้พือ่อธบิายความ

เข้าใจผิดมากมายท่ีเกิดขึ้น มีคนเขียนหนังสือไร้สาระมากมายเกี่ยวกับ

ตัวฉัน เพียงเพราะต้องการเงินหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์จากช่ือเสียง

ของฉนั... ฉนัไม่อยากจะย�า้อกีครัง้ว่า คนทีเ่รียกตวัเองว่า ผูเ้ขยีนประวตัิ

ชีวิตของมาร์ลีน ดีทริช ไม่มีสักคนที่จะมีมารยาทพอที่จะมาปรึกษาฉัน 

ซึง่นัน่กบ่็งบอกแล้วว่าพวกเขาเป็นคนแบบไหน คนพวกนัน้ไม่มทีัง้เกยีรติ

และศักดิ์ศรี”

 แรงได้อีกจริง ๆ ส�าหรับดาราค้างฟ้าคนนี้ ดีทริชเริ่มเล่าชีวิต

ของเธออย่างละเอียดตั้งแต่วัยเด็กในครอบครัวที่มีอันจะกิน จนมาเป็น

วัยรุ่นในโรงเรียนประจ�า ความทรงจ�าเก่ียวกับแม่ของเธอ และการเข้า

วงการในฐานะนักแสดงหนังเงียบ มาถึงหนังเสียงเรื่องส�าคัญยุคหลัง

สงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่ท�าให้เธอโด่งดัง The Blue Angel (๑๙๓๐) ที่

ก�ากับโดยโจเซฟ วอน สเติร์นเบิร์ก ดีทริชเล่าให้ฟังถึงปัญหาและความ

ท้าทายทางเทคนิคในการถ่ายหนังเสียงในยุคน้ัน และการท่ีเธอรู้สึก 

ตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงคร้ังส�าคัญของการ 

สร้างภาพยนตร์ อกีตอนทีน่่าสนใจคอืเมือ่ดทีรชิ เดนิทางมานวิยอร์กเป็น

ครั้งแรกเพื่อแสดงหนังให้พาราเมาท์ และการถ่ายท�า The Garden of 

Allah ในทะเลทรายของแอริโซนา

 นี่เป็นหนังสืออัตชีวประวัติเล่มส�าคัญ มีประโยชน์ทั้งในแง่

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และในฐานะหนังสือที่อ่านสนุกทีเดียว

	 Audrey	Hepburn,	
	 An	Elegant	Spirit
 เขียนโดย Sean Hepburn Ferrer

 หนังสือเล่มน้ีมีหัวเรื่องตัวเล็กว่า “A son remembers” 

หมายถึงนี่เป็นข้อเขียนของฌอน เฮปเบิร์น เฟร์เรร์ ลูกชายของออเดรย์ 

เฮปเบิร์น แต่จริง ๆ แล้วหนังสือเล่มนี้เน้นภาพไม่เน้นตัวอักษร ดังนั้น

ทกุคนสามารถเพลิดเพลินกบัการดรูปูสวย ๆ  ของดาราเจ้าเสน่ห์คนนีไ้ด้

โดยไม่ต้องสนใจข้อความมากเกินไปนัก 

 ไม่น่าประหลาดใจที่ผู้เขียนร�าลึกถึงแม่ของตนด้วยอารมณ์

เชิดชูบูชา เป็นบันทึกจากคนวงในของครอบครัวท่ีเต็มไปด้วยเรื่องเล่า 

เหตุการณ์เล็กน้อย ๆ เกร็ดชีวิต (เช่น เฮปเบิร์นไม่เดินทาง first class 

แค่ business class เสมอ) และความรู้สึกส่วนตัวที่น่าประทับใจ ส่วน

ภาพในหนงัสอืเป็นสิง่ดงึดดูหลกั เพราะมภีาพหายากทีเ่ราไม่เคยเหน็ใน

ส่ืออืน่ ๆ  มาก่อน ทัง้ภาพครอบครวั การเดนิทางของเฮปเบร์ิน และภาพ

ส่วนตัวอื่น ๆ อีกมาก เปิดดูภาพอย่างเดียวก็เรียกได้ว่าคุ้มแล้ว

 The Making of 
	 the	African	Queen,	or	 
	 How	I	went	to	Africa	with	
	 Bogart,	Bacall	and	Huston	
	 and	Almost	Lost	My	Mind
 เขียนโดย Katharine Hepburn

 ตามชื่อหนังสือเลย นี่คือบันทึกของดาราสาวคนส�าคัญ  

แคเทอรีน เฮปเบิร์น เล่าเรื่องที่เธอเดินทางไปถ่ายหนัง The African 

Queen กับฮัมฟรีย์ โบการ์ต, ลอเรน เบคอลล์ และผู้ก�ากับจอห์น  

ฮุสตัน และ “เกือบจะเสียสติ” ระหว่างการถ่ายท�าหนังคลาสสิกเรื่องนี้

 ส่วนที่บอกว่า “เกือบจะเสียสติ” เป็นเพียงแค่ค�าโปรยเรียก

ความสนใจ เพราะจริง ๆ แล้วบันทึกการถ่ายท�าเล่มนี้เล่าถึงความสนุก

และความล�าบากของการถ่ายหนังในป่าของแอฟริกาในปี ๑๙๕๐ 

(เฮปเบิร์นเขียนหนังสือเล่มนี้ ๓๐ ปีให้หลัง แต่ยืนยันว่า ประสบการณ์

ครั้งนั้นน่าตื่นเต้นจนเธอจ�ารายละเอียดทุกอย่างได้ไม่มีวันลืม) และถึง

แม้เธอจะเล่าเรื่องสนุก ๆ  และวิบากกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องเผชิญ ตั้งแต่การ

เข้าห้องน�้า ไปถึงการถ่ายท�าบนเรือพายในฉากส�าคัญ แต่หนังสือเล่มนี้

น่าสนใจตรงภาพประกอบ ที่เราได้เห็นอิริยาบถต่าง ๆ ของดาราอย่าง

โบการ์ต เบคอลล์ และเฮปเบิร์นเอง รวมทั้งผู้ก�ากับและทีมงาน 

 แฟน ๆ ของหนัง The African Queen และแคเทอรีน 

เฮปเบิร์น อย่างน้อยต้องมาพลิกดูสักหน่อย   



๑๐

เรื่องจากปก

หยาดเพชรน�้าเอกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย
พุทธพงษ์ เจยีมรัตตญัญู



๑๑

เพชรา เชาวราษฎร ์ ชื่อนี้เคยเป็นตัวแทนแห่งความชื่นใจและ
หลงใหลใฝ่ฝันของแฟนหนงัไทยเมื่อราวครึง่ศตวรรษก่อน ก่อน
จะกลายเป็นต�านานเล่าขานสู่คนรุน่ถัดมา แม้ปัจจุบันสายธาร
แห่งกาลเวลาจะพัดพาให้ชื่อเพชราไกลห่างออกไปจากการรบัรู้
ของอนุชนท่ีเพิง่เติบโตขึน้ แต่ปรากฏการณ์และความยิง่ใหญ่ท่ี
เธอฝากไว้แก่สังคมและวงการภาพยนตร์ไทยในคืนวันอัน
รุง่โรจน ์ยงัคงอยูเ่ปน็อมตะเชน่เดียวกับหยาดเพชรท่ีไมม่วีนัหมด
ประกาย

จากธดิาเมษาฮาวาย
สูด่าราสาวนัยน์ตาหยาดน�้าผึ้ง

ฉากแรกของเพชรา เริ่มต้นที่ต�าบลน�้าคอก อ�าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง เม่ือวนัที ่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ในชือ่เกดิว่า “เอก เชาวราษฎร์” 
เธอเป็นลูกคนที่ ๔ ของครอบครัวท่ีค่อนข้างเข้มงวด นาน ๆ จึงจะได้
ตดิตามพีส่าวออกไปดูหนงักลางแปลงสกัครัง้ จนเมือ่แรกสาว เอกมโีอกาส
ได้ชมภาพยนตร์ไทยเร่ือง โบตัน๋ ทีน่�าแสดงโดยวไิลวรรณ วฒันพานชิ ซึง่สร้าง
ความประทับใจจนน�้าตาไหลอาบแก้ม โดยหารู้ไม่ว่า ไม่กี่ปีต่อมา เธอจะ
ไม่ได้เป็นแต่เพียงผู้ชมที่นั่งร้องไห้อยู่นอกจออีกต่อไป 

จดุเปลีย่นเกิดขึน้เมือ่เข้ามาอาศัยอยูก่บัพีส่าวทีก่รุงเทพฯ  ปี พ.ศ. 
๒๕๐๔ น้องสาวของพี่เขยผู้ท�าร้านเสริมสวย ได้ส่งเธอเข้าประกวดธิดา
เมษาฮาวาย งานประจ�าปีของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล และเปล่ียนชื่อ
เธอใหม่เป็น “ปัทมา เชาวราษฎร์” 

แม้จะเต็มไปด้วยความเขินอาย เพราะขัดกับนิสัยเก็บตัวและ 
ไม่กล้าแสดงออกอันเกิดจากการถูกอบรมบ่มเพาะอย่างเคร่งครัดมาแต่
เด็ก แต่ปัทมาก็สามารถคว้าต�าแหน่งชนะเลิศมาครองได้ การประกวด
ครัง้น้ีมกีารถ่ายทอดทางโทรทศัน์ ความสวยของเธอจงึได้รบัการแพร่ภาพ
ออกไปสู่สายตาผู้สร้างหนังไทยหลายคน หนึ่งในนั้นคือ ศิริ ศิริจินดา ผู้ที่
ตัดสินใจชักชวนดาวตลก ดอกดิน กัญญามาลย์ มาร่วมกันทาบทามเธอ
มาแสดงเรื่อง บันทึกรักของพิมพ์ฉวี ซ่ึงขณะน้ันก�าลังเป็นละครวิทยุอัน
โด่งดังที่เธอชื่นชอบ ปัทมาจึงตอบตกลงในทันที 

ดอกดินได้เปลี่ยนชื่อให้เธอใหม่เป็น “เพชรา เชาวราษฎร์” และ 
เจน จ�ารัสศิลป์ นักข่าวบันเทิงชื่อดังได้ตั้งฉายาให้สมกับดวงตาคู่งามของ
เธอว่า “ดาราสาวนัยน์ตาหยาดน�้าผึ้ง” นอกจาก บันทึกรักของพิมพ์ฉวี
เพชรายังได้รับการทาบทามไปแสดงเรื่อง ดอกแก้ว ของ วิจารณ์  
ภักดีวิจิตร ทั้งสองเร่ืองออกฉายไล่เลี่ยกันในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๕  
และได้รับความนิยมมากพอสมควร เสียงตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ  จึงส่งให้ 
เพชรา เชาวราษฎร์ แจ้งเกิดในโลกภาพยนตร์ไทยอย่างรวดเร็ว

คู่ขวญัอันดับหน่ึง มติร-เพชรา

พระเอกคนแรกของเพชรา คือ มิตร ชัยบัญชา ดาราชายที่เข้า
วงการก่อนเธอราว ๕ ปี จาก บันทึกรักของพิมพ์ฉวี พวกเขาได้ประกบคู่
แสดงร่วมกันอีกหลายต่อหลายเรื่อง เช่น อ้อมอกสวรรค์ (๒๕๐๕)  
แพนน้อย (๒๕๐๖) อวสานอินทรีแดง (๒๕๐๖) นกน้อย (๒๕๐๗) ฯลฯ 
จนกลายเป็นคู่ขวัญที่ส่งเสริมบารมีกันและกันให้ได้เป็นพระเอกนางเอก

อันดับหนึ่งของวงการในเวลาต่อมา
มเีรือ่งเล่ามากมายท่ีพสูิจน์ถงึความโด่งดงัของคูข่วญั มติร-เพชรา 

ซึ่งอาจเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแล้วในอนาคต เช่น แค่มีชื่อ 
มิตร-เพชรา สายหนังต่างจังหวัดทั้งหลายก็พร้อมที่จะซ้ือไปฉายโดยท่ี 
ไม่ต้องดเูนือ้เรือ่ง เช่นเดยีวกบัคนดทูีพ่ร้อมตตีัว๋ทนัททีีเ่หน็ชือ่ทัง้คูป่รากฏ
หน้าโรง ว่ากันว่า เคยมคีนดูตา่งจังหวัดลงทุนเช่ารถเมลเ์ข้ามาในตวัเมือง
เพื่อดูหนัง แต่เมื่อพบว่าไม่ใช่มิตร-เพชรา ก็นั่งรถเมล์กลับทันที หรือป้าย
โฆษณาหน้าโรงหนังบางที่จะมีรูปมิตร-เพชราติดไว้ตลอด คอยเปลี่ยน
เฉพาะชื่อเรื่องเท่านั้น อีกทั้งชื่อที่ปรากฏติดกันซ�้า ๆ ของทั้งคู่ยังท�าให้
แฟน ๆ บางคนเข้าใจผิดว่าชื่อเพชรานั้นเป็นนามสกุลของมิตร  

ปรากฏการณ์คู่ขวัญ มิตร-เพชรา เกิดขึ้นต่อเนื่องราว ๗ ปี ก่อน
ที่จะจบลงใน พ.ศ. ๒๕๑๓ ปีที่สถานะของทั้งคู่ก�าลังพุ่งสูงสุดจากบท  
“ไอ้คล้าว” และ “ทองกวาว” ใน มนต์รักลูกทุ่ง ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์
ยืนโรงนานถึง ๖ เดือน แต่ในเดือนตุลาคม มิตร ชัยบัญชา กลับประสบ
อบุตัเิหตตุกจากเฮลิคอปเตอร์เสียชวีติระหว่างถ่ายท�าเรือ่ง อนิทรทีอง ซึง่
มเีพชราเป็นนางเอก ต�านานคูข่วญัในดวงใจแฟนหนังไทยจงึปิดฉากด้วย
การที่เพชรากลายเป็นนางเอกคนสุดท้ายของพระเอกคนแรกของเธอ 
เหลือไว้เพียงผลงานที่ทั้งคู่ร่วมแสดงกันมากถึงเกือบ ๒๐๐ เรื่อง

เพชรา เชาวราษฎร์ กับ มิตร ชัยบัญชา 
พระเอกคู่ขวัญจากเรื่อง เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘)

โชว์การ์ดภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓) 



๑๒

ราชนีิจอเงิน

เพชรา เชาวราษฎร์ ถือเป็น “ราชินีจอเงิน” ของเมืองไทยอย่าง
แท้จริง ในแง่ที่เธอเป็นนักแสดงภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว ไม่เคยแสดง
ด้านอืน่เลย ผลงานภาพยนตร์ของเธอนัน้มีมากมายมหาศาลถงึ ๓๐๐ กว่า
เรือ่ง ตลอดระยะเวลาเพยีง ๑๖ ปีท่ีอยูใ่นวงการ ระหว่างปี ๒๕๐๕-๒๕๒๑ 

ในช่วงรุ ่งโรจน์ เพชราต้องเข้าคิวถ่ายหนังวันละหลายเรื่อง  
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเกรงใจบรรดาผู้สร้างที่ต่างต้องการให้เธอร่วม
แสดง แม้เพยีงไม่ก่ีฉากกย็อม เพยีงเพือ่ให้มช่ืีอเพชราไปขายสายหนงั จน
เธอเองยอมรับว่าไม่มีเวลาอ่านบท เพราะต้องว่ิงรอกถ่ายหนังตั้งแต่เช้า
จรดค�่า

แม้อาจจะดแูตกต่างจากวถิขีองนกัแสดงปัจจบุนั ทีต้่องเตรยีมตวั
ล่วงหน้าอย่างดี แต่ค่านิยมของผู ้ชมหนังไทยส่วนใหญ่ในตอนน้ัน 
ไม่ได้ค�านงึถงึการแสดงทีส่มบทบาทมากเกนิไปกว่าได้ชืน่ชมดาราขวญัใจ 
ราชินีบนจอภาพยนตร์คนนี้จึงสวมบทบาทได้ทั้ง เด็กสลัม เศรษฐินี  
เจ้าหญิง โจรสาว และอื่น ๆ  อีกมากมาย ที่คนดูพร้อมจะคล้อยตาม เศร้า
เมื่อเธอร้องไห้ ยิ้มชื่นเมื่อเธอมีความสุข พร้อม ๆ  กับรู้สึกอิ่มเอิบที่ได้เหน็
เธอโลดแล่นอยูใ่นภาพยนตร์ ยิง่หากเธอไปปรากฏตวัต่อหน้าแฟน ๆ  ทีไ่หน 
ย่อมมีผู้คนมารอต้อนรับกันอย่างมืดฟ้ามัวดิน นอกจากน้ี แฟชั่นของ 
เพชราล้วนส่งอิทธิพลให้เกิดการเลียนแบบ แฟน ๆ สาว ๆ ต่างอยากมี
คิ้วที่สวยและนัยน์ตาหวานปานหยาดน�้าผึ้งอย่างเพชรา แต่งชุดแบบที่
เธอสวมใส่ในหนัง ท�าผมทรงเดียวกับนางเอกขวัญใจ ไม่ว่าจะผมแกละ 
ซอยสั้น หรือทรงเกล้าสูงเป็นมวยโต มีจอนโค้งรับกับใบหูทั้ง ๒ ข้าง อัน
เป็นภาพจ�าอย่างหนึ่งของเพชรา เชาวราษฎร์

ไม่เพียงแต่ในไทย ชื่อเสียงความงามของราชินีหนังไทยยังขจร
ขจายข้ามเขตแดนไปยงัประเทศเพือ่นบ้านย่านอาเซยีน รวมไปถงึฮ่องกง 
ที่เธอได้ไปร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง อัศวินดาบกายสิทธิ์ (๒๕๑๓) คู่กับ 
มิตร ชัยบัญชา และไต้หวันเรื่อง ดาบคู่สะท้านโลกันต์ (๒๕๑๔) กับ ไชยา 
สุริยัน ทั้งยังสร้างความประทับใจให้แก่ดาราดังของไต้หวันเช่น เจียง ปิง 
และ เดวิด เจียง

แต่ใช่ว่าเพยีงรปูร่างหน้าตาอนังดงามทีท่�าให้เพชรา
สามารถกุมหัวใจมหาชนอย่างแนบแน่นได้ หากแต่เป็น

เพราะเธอยงัตัง้ใจกับทกุบทบาททีไ่ด้รบั
อย่างนักแสดงมืออาชีพ โดยมีรางวัล
ตุก๊ตาทอง สาขาผูแ้สดงน�าหญงิยอดเยีย่ม 

จากเร่ือง นกน้อย (๒๕๐๗) ทีเ่ธอได้รบัพระราชทานจากพระหัตถ์ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ เป็นเครื่องการันตี อย่างไรก็ตาม ความทุ่มเทของเพชราใน
การถ่ายหนังหามรุ่งหามค�่าได้ส่งผลร้ายต่อดวงตาของเธอที่ถูกใช้งาน 
อย่างหนกัหน่วง ทัง้ฉากร้องไห้จ�านวนมาก และการต้องถกูแสงไฟรวมถงึ
รีเฟล็กซ์สาดเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนมาตลอดหลายปี 

เพชราเริ่มมีปัญหาทางด้านสายตาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ ปีเดียวกับ
ที่ มิตร ชัยบัญชา เสียชีวิต แต่เธอยังกัดฟันต่อความเจ็บปวดเพื่อแสดง
ภาพยนตร์ไปอกีเกอืบสบิปี ก่อนจะตดัสนิใจแสดงภาพยนตร์เรือ่งสดุท้าย
คือ ไอ้ขุนทอง ที่เธอเป็นผู้อ�านวยการสร้าง ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
หลังจากนั้น ราชินีแห่งจอเงินผู้สร้างความสว่างไสวในใจของประชาชน
มายาวนาน ก็จ�าต้องก้าวลงจากบัลลังก์เข้าสู่โลกที่ค่อย ๆ มืดมนอย่าง
เงยีบ ๆ  โดยม ีชรนิทร์ นนัทนาคร คู่ชวีติเจ้าของเสียงร้องเพลง “หยาดเพชร” 
เพลงที่กลายเป็นสัญลักษณ์แทนตัวเธอ คอยดูแลอยู่เคียงข้าง

ต�านานท่ีไมเ่คยถกูลืม

แม้จะออกจากวงการภาพยนตร์ไปนานหลายปี แต่ชื่อของ  
เพชรา เชาวราษฎร์ ก็ยังคงได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอ ท่ามกลางการ 
รอคอยของแฟน ๆ ที่วาดหวังว่าจะได้พบเธออีกครั้ง 

เก้าปีให้หลงัจากภาพยนตร์เรือ่งสุดท้าย หอภาพยนตร์เมือ่ครัง้ยงั
ตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ได้เชิญเพชรามาประทับรอยมือรอยเท้า
เป็นดาวดวงแรกบนลานดารา หน้าโรงหนงัอลังการ* ในวนัที ่๑๙ มกราคม 

ขณะถ่ายท�าเรื่อง อัศวินดาบกายสิทธิ์ (๒๕๑๓) 

ขณะถ่ายท�าเรื่อง หงส์เหิร (๒๕๐๙) ขณะถ่ายท�าเรื่อง พระลอ (๒๕๑๑) ขณะถ่ายท�าเรื่อง เพชรตัดเพชร (๒๕๐๙) 



๑๓

๒๕๓๐ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเธอ โดยเธอขอมาอย่าง
เงียบ ๆ เป็นการส่วนตัว แต่ข่าวกลับรั่วไหลไปถึงหนังสือพิมพ์
ซึ่งน�าไปพาดหัวหน้าหนึ่ง และถูกน�าไปกระจายต่อทางสถานี
วิทยุ จนมีชาวบ้านเดินทางมาเพื่อขอดูรอยมือรอยเท้าเพชรา 
เป็นบทพิสูจน์ว่าชื่อเสียงของเธอยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูด
ประชาชนอยู่เสมอ ไม่ต่างจากสมัยที่แสดงภาพยนตร์

เพชราเก็บง�าความงามจากสายตาแฟน ๆ ไปอีกนาน
นับสิบปี จนวงการภาพยนตร์ไทยเปลี่ยนผ่านสู่สิ่งใหม่ ๆ ผู้คน
เริ่มผลัดใบไปอีกยุค แต่เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเธอยังคงได้รับการ
ถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่่น จนกลายเป็นความทรงจ�าส�าคัญของสงัคม
ไทย และไม่ว่าจะมกีารจดัอนัดบัใด ๆ  ชือ่เธอยงัคงได้รบัการกล่าว
ถงึในฐานะนางเอกหมายเลขหนึง่ตลอดกาลของประวติัศาสตร์
ภาพยนตร์ไทยอยู่เสมอ

พ.ศ. ๒๕๔๔ เพชราปรากฏแต่ “เสียง” ให้แฟน ๆ  ได้คลายความ
คิดถึงในบทบาทนักจัดรายการวิทยุอยู่ประมาณ ๔ ปี จากนั้นในปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ เธอจงึปรากฏตวัออกสือ่สาธารณะเป็นครัง้แรกในฐานะพรีเซนเตอร์
เครื่องส�าอางชื่อดัง ซึ่งรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่การกุศล หนึ่งในนั้นคือ
มลูนิธคินตาบอดแห่งประเทศไทย การเผยโฉมครัง้แรกในรอบสามทศวรรษ
ของเพชรากลายเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญที่ผู้คนให้ความสนใจ ทั้งแฟน
ภาพยนตร์รุน่เก่าและรุน่ใหม่ทีเ่พิง่รูจ้กัเธอผ่านผลงานภาพยนตร์บางส่วน
ซึ่งยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ ก่อนที่เธอจะได้รับการประกาศเชิดชู
เกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาภาพยนตร์ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นับ
เป็นเกยีรตยิศอนัยิง่ใหญ่ควรค่าแก่ผลงานจ�านวนมากซึง่ได้ปลอบประโลม
และจรรโลงจิตใจประชาชนอย่างลึกซึ้งจนยากที่จะหาใครเทียบเทียมทั้ง
ในอดีตและอนาคต

วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม เพชรา เชาวราษฎร์ จะเดินทางมา 
ประทับรอยมือรอยเท้า บนลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา  
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นอมตนุสรณ์ เคียงข้างกับดารา
ทั่วฟ้าเมืองไทยคนอื่น ๆ  หอภาพยนตร์ขอเชิญแฟนภาพยนตร์ไทย 
ทั่วประเทศ มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส�าคัญครั้งนี้ พร้อมชมตัวอย่าง 
ผลงานภาพยนตร์ในอดตี และร่วมสนทนากบัดาราผูย้ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึง่
เท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการเข้าชมแต่อย่างใด  

*รอยพิมพ์มือพิมพ์เท้ารอยแรกของเพชรา ได้เกิดความเสียหาย 
เมื่อหอภาพยนตร์ต้องขนย้ายที่ท�าการมาอยู่ที่ศาลายา โดยในปี พ.ศ. 
๒๕๔๙ หอภาพยนตร์ได้น�าแผ่นปนูไปให้เพชราประทบัรอยมือทีบ้่านเพ่ือ
น�าไปประดบัในพพิิธภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย ร่วมกบัแผ่นรอยมอืรอยเท้าของ
ดาราคนอื่นที่เคยประทับไว้ที่หอภาพยนตร์ ถนนเจ้าฟ้า

ไชยา สุริยัน และ เพชรา เชาวราษฎร์ 
กับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขาผู้แสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม 
จากเรื่อง นกน้อย (๒๕๐๗) 

ขณะถ่ายท�าเรื่อง แสนทนง (๒๕๑๕)



๑๔

บทความพิเศษ

ในโอกาสที่ใกล้ถึงช่วงเวลาของงานมอบรางวัลประจ�าปีของสถาบันศิลปะและ

วิชาการทางภาพยนตร์ Academy Award หรือรางวัลออสการ์ ซึ่งเป็นรางวัลทาง

ภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดรางวัลหนึ่งของคนดูหนังทั่วโลก 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ จึงได้รวบรวมความคิดเห็นของบุคคลส�าคัญ 

หลากหลายบทบาทในวงการภาพยนตร์ไทย เกีย่วกบัการเสนอช่ือภาพยนตร์ไทยเพือ่รบั

การคดัเลอืกรางวลัออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยีย่ม และผลกระทบ

ต่อวงการภาพยนตร์ไทย มาในโอกาสนี้

นคร วรีะประวติั
สือ่มวลชน / ประธานคณะกรรมการคัดเลอืกภาพยนตร์
จากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

“เมือ่ปี ๒๕๒๗ ผมท�าจดหมายจากเมอืงไทยใน
ฐานะที่ผมเคยจัดงานประกวดภาพยนตร์ ท�าเรื่องขอ 
เข้าพบผู้อ�านวยการส�านักงานออสการ์ที่แอลเอ ก็ได ้
พบกนั ผมเสนอเขาไปว่าหนงัไทยเราตอนนัน้มีผลติปีละ 
๒๐๐-๓๐๐ เรื่อง แต่หนังไทยยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในออสการ์เลย ขอให้ผู้อ�านวยการ
มีหนังสือในนามสถาบันส่งไปยังรัฐบาลไทยขอให้ส่งหนังมาประกวด ผมก็ให้ชื่อ
รฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องคอื ร้อยต�ารวจโท ชาญ มนธูรรม ซึง่เป็นรฐัมนตรสี�านกันายกฯ 
และมีอีกต�าแหน่งคือ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
แล้วปรากฏว่าทางโน้นเขาก็ส่งมาจริง ๆ  ทางคณะกรรมการก็ส่งเรื่องให้กับสมาคม
ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ไทยเป็นผู้ด�าเนินการ โดยสมาคมฯ ก็คัดเลือกหนังส่ง
ไปประกวดปี ๒๕๒๗ เป็นคร้ังแรกท่ีหนังไทยได้ส่งรายช่ือตัวแทนเข้าไป คือเรื่อง 
น�้าพุ ของคุณยุทธนา มุกดาสนิท

“ในปัจจุบัน ทางสมาพันธ์ฯ เขาก็ให้เกียรติผมเป็นประธานกรรมการ 
คัดเลือก แล้วก็มีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา เมื่อก่อนเนี่ยเขาตั้งขึ้นมา 
เฉย ๆ แล้วก็ให้เราคัดเลอืกกันเอง แต่ตอนหลงัสกั ๑๐ ปีท่ีผ่านมาเนีย่ ทางอคาเดมี 
เขาขอให้เราแจ้งว่า คนที่มาเป็นกรรมการคัดเลือกเป็นใครบ้าง มาจากหน่วยไหน 

“หลักเกณฑ์คร่าว ๆ ที่ออสการ์เขาก�าหนดก็คือ หนึ่ง เป็นภาพยนตร์ที่พูด
ภาษาท้องถิน่ของประเทศนัน้ สอง เป็นภาพยนตร์ทีแ่สดงขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
วฒันธรรม ความเป็นอยูข่องคนในประเทศนัน้ สาม ส�าคญัทีส่ดุคอืถ่ายทอดออกมา
อย่างมีศิลปะ อันนี้เป็นสามข้อหลัก ๆ ที่ผมพอจ�าได้

“เราก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะสม ดีที่สุด หลัง ๆ มาสมาพันธ์ฯ เขาก็จะส่ง
หนังท่ีได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ แต่ว่ามันต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เขาก�าหนดไว้คือ  
หนังที่ฉายในประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีหน้า หาก
ช่วงเวลาฉายของหนงัทีไ่ด้รางวัลยอดเยีย่มสพุรรณหงส์ไม่ได้กต้็องมาเลอืกกนัใหม่ 
เพราะงั้นหนังในปีนี้ที่ส่งไปคือ แสงกระสือ ซึ่งฉายก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน และ 
ไม่ได้ฉายก่อน ๑ ตุลาคมเมื่อปีก่อน”

ยุทธนา มุกดาสนิท
ผู้ก�ากับภาพยนตร์ น�้าพุ ตัวแทนภาพยนตร์ไทย 
เสนอชือ่เข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ภาษา
ต่างประเทศยอดเยี่ยม ปี ๒๕๒๗

“น�า้พ ุมันท�าแบบตรงเรือ่งของเขานะครบั (สร้าง 
จาก “เร่ืองของน�า้พ”ุ วรรณกรรมทีแ่ต่งจากเรือ่งจรงิ
ของสุวรรณี สุคนธา) ก็พยายามท�าอย่างดีที่สุด แล้ว
ก็เป็นเรียลิสติก ให้เป็นกึ่งสารคดีมากที่สุดน่ะครับ

“พอเขาเลือกได้ว่าจะส่งน�้าพุ ทางคุณเชน  
ผูอ้�านวยการสร้างของไฟว์สตาร์กบ็อกผม ผมดใีจนะ
ครับ เพราะไม่นึกมาก่อน มันไม่เคยมีมาก่อนด้วยไง 
แล้วคณุเชนกเ็ลยบอกว่า ให้ช่วยท�า press book ให้
เป็นภาษาองักฤษ แล้วกท็�าโปสเตอร์เป็นภาษาองักฤษ
ด้วย กท็�าเตม็ที ่ให้มนังดงาม แล้วกดี็ใจ กต้็องมคีวาม
หวังครับว่าอย่างน้อยก็เข้าไปติด ๑ ใน ๕ คิดว่าส่ง
ไปกไ็ม่ได้อายใครเขา เพราะเป็นหนงัซาวด์ออนฟิล์ม  
และไมไ่ดเ้ป็นหนังพระเอกนางเอก เป็นหนงัทีพ่ดูถงึ
ปัจเจกและครอบครวัของวัยรุน่ทีจ่ะก้าวผ่าน แต่น�า้พุ
เนีย่ก้าวไม่ผ่าน กสั็กประมาณมกราคมหรอืกมุภาพันธ์
ใช่ไหมครับ เขาก็ประกาศผู้เข้าชิงก่อนแล้วก็ไม่ติด 
แต่กเ็ป็นความภาคภมิูใจว่า เออ หนงัเราเป็นเรือ่งแรก”

หนังไทย
กับเสน้ทางสูอ่อสการ์ ธติพิงษ์ ก่อสกุล 



๑๕

อนุชา บุญยวรรธนะ
ผู้ก�ากับภาพยนตร์ มะลิลา ตัวแทนภาพยนตร์ไทยเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์
ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม ปี ๒๕๖๑

“ความรู้สึกก็มีแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าดีใจ ภูมิใจที่อย่างน้อยก็มีผู้ชมชาวไทย หรือ
คนในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้การยอมรับภาพยนตร์เรื่องน้ีเป็นอย่างดีนะคะ ส่วนความรู้สึก 
อนัทีส่องคอืรู้สกึว่างานเข้าแล้ว จะท�าอย่างไรให้หนงัเรือ่งนีม้นัโดดเด่นกบัคูแ่ข่งของหนังต่างประเทศอกีเยอะ
มาก เราก็พยายามวิ่งหาทางที่จะประชาสัมพันธ์หนัง เราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เข้าไปเสนอช่ือเข้าชิง ๕ เรื่อง 
สดุท้ายหรอืว่า ๑๐ เรือ่งสดุท้ายหรอก เพยีงแต่ว่ากอ็ยากจะลองหาแนวทางในการโปรโมตดวู่ามนัจะท�าอย่าง
ไรได้บ้าง เผื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่จะได้รับเลือกครั้งต่อ ๆ ไป

“อย่างขั้นพื้นฐานที่สุด เราก็จะต้องจัดฉายที่แอลเอหรือในเมืองส�าคัญ เพื่อที่จะเชิญให้คนที่มีสิทธิ์โหวตเข้ามาชม ก็ต้องจ้าง 
พีอาร์ที่มีความสัมพันธ์กับ Academy Award voter ทั้งหลายให้เขาเชิญมาจัดฉายก่อน แล้วเราก็จะสามารถเชิญสื่อมวลชน 
เข้ามาให้เขยีนข่าวลงไป แล้วอนัทีส่องกค็อืซ้ือสือ่เพือ่ลงโปรโมตในนติยสารของคนในวงการฮอลลวีดู อย่างทีส่ามกค็อืถ้ามกีารจดัฉาย 
เราต้องเอาผู้ก�ากับมาสัมภาษณ์ต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับหนัง หาประเด็นที่เขาจะให้ความสนใจ แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องอาศัยเงิน คือ
ขั้นต�่าอย่างน้อย ๆ คือ ๑,๕๐๐,๐๐๐-๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทในการท�าพีอาร์ขั้นพื้นฐาน อย่างสิงคโปร์ หนังที่เขาคัดเลือกเป็นตัวแทน
ส่งออสการ์ รัฐบาลจะให้ทุนเลย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทในการที่จะท�าพีอาร์ขั้นพื้นฐานนี้ แต่ว่าเราก็ใช้วิธีขอสปอนเซอร์ในหน่วยงานที่
เขาให้การสนับสนุนทางศิลปะต่าง ๆ ที่เรามีคอนเนกชัน เพียงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะกระชั้น แล้วเราไปท�าเองก็ไม่ได้ เพราะมันอยู่ที่
อเมริกาเนอะ เราต้องจ้างพีอาร์ เอเจนซี่ สิ่งที่มะลิลาท�าได้ด้วยเวลาที่มันกระชั้น เราก็ท�าได้แค่ซื้อแอด ลงโฆษณาในนิตยสารส�าคัญ 
ต่าง ๆ เพื่อให้หนังมันมีการถูกพบเห็นก่อนค่ะ

“การมีส่วนร่วมในรางวัลภาพยนตรท่ี์มีความส�าคัญในระดับโลกมันก็มีผลในแง่ที่ว่าจะท�าให้เรารู้สึกว่าหนังไทยเราก็มีความ
อินเตอร์นะในความรู้สึกของคนทั่วไป แต่ว่าจริง ๆ มันก็ยังไม่ไปไหนนะคะ เพราะว่าขาดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะจากทางภาครัฐหรือว่าทางวงการอุตสาหกรรมเอง อย่างหนังเกาหลีตอนนี้มันก็ชัดเจนว่าผลตอบแทนก็คุ้มค่า เพราะว่า 
วัฒนธรรมเขาก็เผยแพร่ทั่วโลก เป็น soft power ต้องอาศัยความต่อเนื่องแล้วก็ความชัดเจนในวิสัยทัศน์ค่ะ”

สทิธศิิร ิมงคลศิริ
ผู้ก�ากับภาพยนตร์ แสงกระสือ ตัวแทนภาพยนตร์ไทยเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์
ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม ปี ๒๕๖๒

“ถ้าถามว่าดีใจไหม ก็ดีใจที่มีคนเห็นแล้วก็เลือกมา แล้วก็ออกจะเขินนิด ๆ คือจริง ๆ มันก็เป็นหนังเรื่อง
แรกของผมด้วยนะครับ มันก็คงยังไม่สมบูรณ์ตามแบบที่อยากให้มันเป็น  ก็ยังอยากจะพัฒนา ท�าอะไรบางอย่าง
ท่ีจะให้มนัดกีว่านี ้ อาจจะเป็นเรือ่งต่อไป เพยีงแต่ว่าถ้าเราท�าหนงัเรือ่งหนึง่แล้วมคีนสนบัสนนุ  ไม่ว่าจะได้รบัโอกาสไหม 
ผมว่าในแง่ของคนท�าก็ยินดีเป็นธรรมดา

“พอช่วงนี้มันก็ต้องท�าแคมเปญมีคนที่ส่งอีเมลมาเลยนะ พวกบริษัทล็อบบี้ยิสต์ แล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้ด้วย ต้องจ้างเขาท�าแคมเปญ ซึ่งเราคงไม่ได้ท�าหรอกนะ เพียงแต่ว่าจะท�าอย่างไรให้มันไปถึงมือ
กรรมการ ต้องท�าแคมเปญอะไร เราก็คงไม่ได้ท�าอะไรอย่างนี้มากมาย ตอนนี้ลุ้นอยากให้มันได้ฉายโรงหรือ 
จอใหญ่ ๆ ออสการ์ก็ปล่อยให้มันเป็นอีเวนต์นึงอะไรอย่างเน้ีย คือตอนนี้ในแง่ของการท�างานอยากให้มันมีคน 
เอาไปฉาย ฉายหนังกลางแปลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ

“ถ้าถามผม คือเราก็ร่วมสนุกกันเป็นปี ๆ   แสงกระสือ เข้าชิงออสการ์ เดี๋ยวปีหน้าก็มีตัวแทนอีกหนึ่งเรื่อง
อะไรอย่างนี้ ผมว่าเราก็จะยินดีกันอยู่พักหนึ่ง แล้วก็หาย ๆ กันไป ถามว่ามันมีผลอะไร มันไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะ 
เพราะว่าวงการเราหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเรา มันถูกก�าหนดด้วยโรงหนังหรือกลุ่มทุนเหมือนเดิม สุดท้ายผม
ก็ยังต้องหาตังค์ท�าหนังเรื่องต่อไปเหมือนเดิม ก็ยังต้องตอบค�าถามเดิม  ต้องสู้กับระบบกลไกของตลาดเหมือน
เดิม ที่ถ้าหนังมันไม่เวิร์ก ๓ วันก็ถอดออก คนท�าหนังไม่ใช่ผมคนเดียวหรอก คนอื่นก็ไม่ได้รับโอกาส มันยาก
มากที่จะท�าสิ่งนี้แบบต่อเนื่อง แล้วพอมันไม่ต่อเนื่อง มันเหมือนฟุตบอลอะครับ เราไม่มีทางได้ไปบอลโลก
หรอก ถ้าเราไม่ได้ท�ามันบ่อย ๆ หรือท�าแล้วก็เรียนรู้ไป”



๑๖

ประวทิย ์แต่งอักษร
นักวิจารณ์ภาพยนตร์

“กอ็ย่างทีเ่รารูก้นั รางวัลออสการ์เป็นรางวลัของฮอลลีวดู เป็นรางวลัของอตุสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกัน 

มนัเป็นเปอร์เซน็ต์ทีน้่อยมาก ๆ  ทีห่นงัไทยจะไปชนะรางวลัในแง่ของตวัภาพยนตร์ มนัรบิหรี ่แล้วจรงิ ๆ  กไ็ม่จ�าเป็น

ด้วยนะถ้าพดูตรง ๆ   เพราะมนัไม่ใช่รางวลัของประเทศเรา แต่กอ็ย่างทีรู่ก้นัว่าออสการ์มนัเป็นเหมอืนฟุตบอลโลก

ของวงการภาพยนตร์ทีเ่วลาใครพดูถงึการท�าหนงัแล้วความฝันสงูสดุคอืการชนะรางวลัออสการ์ มนัเป็นเรือ่งทีพ่ดู

กันอยู่เสมอ

“เราไม่ควรเอารางวลัมาเป็นจดุหมายปลายทาง แต่ถ้าถามว่าควรจะผลติภาพยนตร์อย่างไรให้ได้ออกไปฉายต่างชาติเนีย่ อันนีเ้ป็นเร่ืองที่

น่าจะให้การสนบัสนนุ ซ่ึงหมายถึงว่า การได้ฉายในเทศกาลหนงัอะไรต่าง ๆ มนักท็�าให้หนงัไทยเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ อย่างหนงัของอภชิาตพิงศ์ 

ที่ไปคว้ารางวัลจากต่างชาติ มันก็มีส่วนสร้างความคึกคักให้กับอุตสาหกรรม แล้วก็ท�าให้คนท�าหนังรุ่นใหม่ไม่ต้องถูกจ�ากัดอยู่กับการท�าหนัง

แต่ภายในประเทศนี้เท่านั้น เพราะมันก็เหมือนเป็นการขยายทั้งตลาด แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนในทางวัฒนธรรมไปในตัว 

“ส่วนรางวัลมันเป็นเร่ืองรอง เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยรางวัลมันเป็นแค่ความเห็น แล้วหลายครั้งรางวัลมันก็ถูกตั้งค�าถาม ถูกโต้แย้ง  

ไม่เห็นด้วย เพราะงั้นมันก็เป็นแค่ส่วนประกอบ

“ส�าหรับโอกาสที่บุคลากรหรือว่าคนท�างานทางด้านภาพยนตร์ อย่างสอง (สยมภู มุกดีพร้อม) จะได้รางวัลในฐานะคนท�างานเทคนิค

หรือว่างานต�าแหน่งต่าง ๆ จะไปได้รางวัลจากต่างประเทศ มันเป็นไปได้มากกว่าเพราะโลกมันก็ globalize พอสมควรในการท�างาน คนใน

แต่ละประเทศก็เริ่มท�างานข้ามพรมแดนกันแล้ว”

คัทลียา เผ่าศรเีจรญิ
โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์อิสระ

“การคดัเลอืกภาพยนตร์ไทยเพือ่เสนอชือ่
เข้าชิงรางวัลออสการ์ ณ ขณะนี้ควรให้ภาพยนตร์
ทีไ่ด้รางวลัยอดเยีย่มจากสพุรรณหงส์เป็นตวัแทน
แต่ละปีไปประกวด เพราะมาจากระบบการโหวต
ของคนในอุตสาหกรรม ในทางกลับกันน่าจะเป็น 
การกระตุน้ความคดิเรือ่งมาตรฐานคณุค่าของการ
ตัดสินรางวัลภาพยนตร์ในภาพกว้างที่สัมพันธ์กับ
โลกภายนอก รวมถึงสะท้อนมุมมองจากภายใน
ประเทศเองด้วย ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกภาพยนตร์”

ไพลิน วเีดล
ผู้ก�ากับภาพยนตร์สารคดี Hope Frozen

“การที ่Hope Frozen จะได้พจิารณามชีือ่เข้าชงิ 
(รางวัลภาพยนตร์สารคดีขนาดยาวยอดเยี่ยม) ต้องไป
ฉายที่แอลเอกับนิวยอร์ก คือต้องไปฉายในโรงที่อเมริกา 
ซึ่งมันมีกฎอะไรเยอะแยะมากมาย แต่พอเราชนะ Hot 
Docs (ได้รางวัลสารคดีนานาชาติยอดเยี่ยมจากงาน
เทศกาลภาพยนตร์ Hot Docs ที่ประเทศแคนาดา) เราไม่ต้องท�าพวกนี้แล้ว มัน
เหมือนเราได้สิทธิ์อัตโนมัติที่จะเข้าไปชิง ทีนี้ หลังมีสิทธิ์แล้วก็จะมีการ shortlist 
ประมาณ ๑๕ เรื่องจากที่มีสิทธิ์ ๑๕๐ กว่าเรื่องทั่วโลก แล้วต่อไปก็คือ รายชื่อผู้เข้า
ชิง ๕ เรื่อง มีหลายคนถามว่าไปเดินพรมแดงด้วยได้ไหม (หัวเราะ) ซึ่งเราต้องบอก
ว่าขอโทษด้วย เพราะว่ามีสิทธิ์น้อยมาก ต้องบอกไว้ก่อนว่า เราเป็นสารคดีที่ใช้งบ
น้อยมากถ้าเทียบกับสารคดีเมืองนอก แล้วสมาชิกท่ีจะมาตัดสินใจก็อยู่ในแอลเอ 
อยู่ในฮอลลีวูดกันหมดเลย ทีน้ีเราจะให้เขารู้จักเร่ืองราวของเรายังไง คือเราก็จะ
พยายามเสนอที่เทศกาลต่าง ๆ พยายามออกสื่อเยอะ ๆ แต่ว่ามันจะเข้าไปถึงเขา
ไหม เราไม่ทราบ เขาต้องเลือกที่จะมาดูหนังเรา เขาถึงจะสามารถมาโหวตให้เรา
ได้ ทีนี้หนังเรื่องอื่นเขามีงบเยอะท่ีจะมีโฆษณา ถ้าเราไปดูนิตยสาร National 
Geographic นะคะ ช่วงนี้ก็จะมีโฆษณาหนังเยอะมากเลย เพราะเขาเผื่อให้คนที่
เป็นสมาชิกได้ดูว่าเรื่องนี้ ๆ มีสิทธิ์ชิงนะ แต่เราไม่มีงบตรงนี้นะคะ คือเราก็ลุ้นอยู่ 
แต่ว่าเราไม่มีงบ ไม่มีคอนเนกชัน ไม่มีเส้นในฮอลลีวูด ก็จะมีสิทธิ์น้อยมากนะคะ”

(บางส่วนจากช่วงตอบค�าถาม ในกิจกรรมภาพยนตร์สโมสร “Hope Frozen” 
ความหวังแช่แข็ง เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๖๒)



๑๗

ในบรรดาภาพยนตร์ทั้ง ๑๕ เร่ืองที่ได้รับการประกาศขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือ 

วันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา มีภาพยนตร์ ๒ เรื่องที่มีเนื้อหากล่าวถึง

เหตุการณ์เดียวกัน น่ันคือเหตุการณ์ท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เสด็จพระราชด�าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ 

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี และ

พระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ถึง ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๔๖๙ ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ประมาณ ๑ ปี

ภาพยนตร์เรื่องแรก เป็นภาพยนตร์ ๑๖ มม. ส่วนพระองค์ ที่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงถ่ายท�าด้วยพระองค์เองเป็น 

ส่วนใหญ่ ตามระยะทางที่เสด็จฯ ตั้งแต่ออกจากพระนคร ไปยังเมือง

ต่าง ๆ คือ พิษณุโลก แพร่ ล�าปาง พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ และ

ล�าพูน จนเสด็จฯ นิวัตราชธานี ภาพยนตร์ถ่ายทอดให้เห็นภาพการ

รับเสด็จอย่างเป็นทางการตามแต่ละเมือง โดยเฉพาะที่นครเชียงใหม่

ซึง่จดัพธิยีิง่ใหญ่สมพระเกยีรติยศตามประเพณขีองเจ้านายฝ่ายเหนอื 

รวมทั้งปรากฏภาพเคลื่อนไหวของบุคคลส�าคัญ เช่น เจ้าดารารัศมี 

พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 

เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย นอกจากน้ียังได้

ทรงบนัทกึภาพสิง่ต่าง ๆ ทีส่นพระราชหฤทยัระหว่างเสดจ็พระราช- 

ด�าเนนิ และทรงน�ามาตดัต่อล�าดบัเหตกุารณ์เป็นตอน ๆ  รวมทัง้จดัท�า

ค�าบรรยายเป็นข้อความระบุแต่ละเหตุการณ์ส�าคัญตลอดเรื่อง รวม

จ�านวน ๑๑ ม้วน กินเวลาฉายประมาณ ๑๒๐ นาที ภาพยนตร์ชุดนี้

นับเป็น “ภาพยนตร์ทรงถ่าย” ชุดแรกหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์

ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นหน่ึงในนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์เรื่องที่ ๒ เป็นเศษฟิล์มเนกาทีฟ ๓๕ มม. ที่เหลือ

จากการตัดต่อหรือที่เรียกกันว่า Outtake ของภาพยนตร์ที่กอง

ภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง ได้บันทึกเหตุการณ์เสด็จ

พระราชด�าเนนิครัง้นี ้เพือ่น�าออกฉายตามโรงภาพยนตร์ให้ประชาชน

ได้รับชม ซ่ึงปรากฏชื่อเรื่องในแจ้งความของหนังสือพิมพ์สมัยนั้น 

ว่า การเสด็จเลียบเมืองเหนือ Royal Tour in Northern Siam จาก

แจ้งความยังพบว่าภาพยนตร์ฉบับเต็มน้ันแบ่งออกเป็น ๓ ภาค  

ภาคละ ๓ ม้วน รวม ๙ ม้วน  ม้วนละราว ๑๕ นาที ดังนั้นคาดว่า 

ทั้งเรื่องยาวประมาณ ๒ ชั่วโมง แต่เศษฟิล์มซึ่งถูกตัดแยกออกมา ที่

หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ได้นี้ มีอยู่ราว ๒๐ ม้วน ม้วนละ ๒-๓ นาที 

รวมความยาวทั้งส้ินประมาณ ๕๐ นาที  แม้จะไม่ครบสมบูรณ์ แต่ 

ยังมีคุณค่าท�าให้เห็นถึงเค้าโครงและมุมมองของการน�าเสนอข่าว

เหตุการณ์ส�าคัญคร้ังนั้นแก่ประชาชน รวมถึงส่วนที่ไม่อาจพบได้ใน

ฉบับภาพยนตร์ส่วนพระองค์

การเสด็จพระราชด�าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ ใน พ.ศ. 

๒๔๖๙ ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าฯ นี ้ถือเป็นเหตกุารณ์ส�าคญั

ในประวตัศิาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เมือ่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิ 

พระองค์แรกในราชวงศ์จกัรทีีเ่สดจ็ประพาสหัวเมอืงฝ่ายเหนอืถงึนคร

เชียงใหม่ ในขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ทั้ง ๒ เรื่องนี้ยังถือเป็นหลักฐาน

ภาพเคลื่อนไหวที่เก่าแก่ที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี 

วิถีชีวิต รวมไปถึงสภาพบ้านเมืองของล้านนาในอดีต

วนัเสาร์ที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญทกุท่านมาร่วม

ชมมรดกภาพยนตร์ของชาติทั้ง ๒ เรื่อง ที่บันทึกเหตุการณ์ส�าคัญนี้ 

พร้อมสนทนาถึงเกร็ดประวัติศาสตร์และมุมมองที่ได้จากภาพยนตร ์

กับวิทยากร รศ.ดร.เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว ผู้ท�าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 

“รัฐสยามกับล้านนา พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๗๖” และ ศิริเพ็ญ วรปัสสุ  

นกัจดหมายเหตจุากพิพธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่าย

เหนือ พ.ศ. ๒๔๖๙” ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด  

กิจกรรม

รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๖๙
วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ภาพยนตร์สนทนา



กิจกรรม

๑๘

ค.ศ. ๑๙๓๙ เป็นปีทองของฮอลลีวูด บรรดา

สตูดิโอยักษ์ใหญ่พากันผลิตผลงานท่ีไม่เพียงได้รับ 

การยกย่องและกล่าวขวัญในตอนที่ออกฉาย แต่ยัง

ยืนหยัดผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วยกาลเวลา 

รวมแล้วนับสิบ ๆ เรื่อง ไม่เคยมีปีไหนอีกแล้วที่ฮอลลีวูดจะมี ‘หนัง 

คลาสสิก’ มากมายก่ายกองขนาดนี้ เช่น Stagecoach ของจอห์น  

ฟอร์ด, Wuthering Heights ของวิลเลียม วายเลอร์, Ninotchka  

ของเอิร์นสต์ ลูบิตสช์, Gone with the Wind ของวิกเตอร์ เฟลมิง และ

อื่น ๆ อีกมาก

 The Wizard of Oz ออกฉายในปีนั้นเช่นกัน และถึงแม้หนัง

อาจจะไม่มีบารมีในแง่ของผลรางวัลมากมาย หากทว่าความเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญแทบทุกส�านักที่ระบุถึงหนังเรื่องนี้ก็มักจะเอ่ยไปในทิศทาง

เดยีวกัน ว่านีเ่ป็นหนงัที ่‘เป็นท่ีรกัมากทีส่ดุ’ ของผูช้ม (หรอื ‘the most 

beloved’) ส่วนหนึง่เพราะทัง้เนือ้หาและกลวธิกีารน�าเสนอ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ เสยีงเพลงอนัไพเราะเพราะพริง้และตดิห ูสมัผสัส่วนทีเ่ปราะบาง

อ่อนไหวของผู้ชม แต่คุณค่าที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ มันเป็นหนังที่ไม่ได้

สือ่สารเฉพาะกบัเดก็และเยาวชน แต่ครอบคลมุไปถงึผูช้มทกุเพศทกุวยั 

และนับจนบัดนี้ คุณลักษณะดังกล่าวก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

“Toto, I have a feeling we’re not in Kansas anymore” 

(“โตโต้ ฉันรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในแคนซัสอีกแล้วนะ”) ประโยคคลาสสิก 

นี้ถูกกล่าวขึ้นโดยเด็กสาวชื่อโดโรธี (แสดงโดยจูดี การ์แลนด์ ในบทที่

ท�าให้เธอโด่งดังทั่วโลก) เอ่ยกับสุนัขคู่ใจ โตโต้ เม่ือพายุทอร์นาโดพัด

หอบบ้านทั้งหลังของพวกเธอจากบ้านเกิดในแคนซัส ลอยมาตก ณ  

ดินแดนอันสุดแสนประหลาด ดินแดนแห่งถนนอิฐสีเหลืองและพ่อมด

ชื่อออซ 

การผจญภัยของโดโรธีเริ่มต้นข้ึน พร้อมด้วยผู้ร่วมเดินทางอัน 

ไม่สมประกอบ ได้แก่ หุ่นกระป๋องผู้แสวงหาหัวใจ หุ่นไล่กาผู้แสวงหา

สมอง และสงิโตขีข้ลาดผูแ้สวงหาความกล้าหาญ แม้ว่าดินแดนแห่งความ

มหัศจรรย์ของเมืองออซจะเต็มไปด้วยสีสันและสรรพสิ่งที่งดงาม 

ตระการตา แต่มันก็แวดล้อมด้วยอันตรายและสิ่งท่ีอยู ่เหนือความ 

คาดหมาย เช่นการท่ีโดโรธีกลายเป็นศัตรูหมายเลขหน่ึงของแม่มดผู้ 

ชัว่ร้ายแห่งประจมิทศิโดยไม่เจตนา เพราะบ้านของเธอดนัหล่นลงไปทบั 

แม่มดผู้ชั่วร้ายแห่งบูรพาทิศ ผู้เป็นน้องสาวจนถึงแก่ความตาย หรือใน

ระหว่างทางบนถนนอิฐสเีหลอืง ช่วงหนึง่ทีเ่ธอเผลอไปเดด็แอปเปิลจาก

ต้นด้วยความหิวโหยและถูกต้นแอปเปิลตีมือ 

หนัง The Wizard of Oz เป็นหนังที่พิจารณาความหมายของ

ค�าว่า “บ้าน” และ “ครอบครัว” แต่ในขณะเดียวกัน หนังก็ไม่ได้บอก

ว่าความฝันเฟื่องถึงดินแดนอันไกลโพ้น และการมุ่งหวังที่จะได้ผจญภัย

ไปในสถานทีแ่ปลกและแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมทีคุ่น้เคย เป็นเรือ่ง

เหลวไหลไร้สาระ หลักฐานของความคิดนี้อยู่ในเพลงดังของหนัง Over 

the Rainbow เม่ือหนังเปิดโอกาสให้โดโรธีบรรยายความรู้สึกนึกคิด

ของตัวเองผ่านเสียงเพลง ที่เป็นเสมือนตัวแทนของการหนีจากโลกของ

ความเป็นจริงที่ไม่น่ารื่นรมย์ ไปสู่โลกที่ปลอดจากความทุกข์ร้อนและ

เตม็ไปด้วยส่ิงสวยงาม (ฉากร้องเพลงนีเ้กอืบจะถกูตดัออกไปจากตวัหนัง 

ด้วยเหตผุลทีฟั่งดเูหลวไหล น่ันคอื หลยุส์ บ.ี แมร์ นายใหญ่ของ เอ็มจเีอม็ 

เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะให้ ‘ดารา’ ของเอ็มจีเอ็มร้องเพลง

ท่ามกลางฉากหลังซ่อมซ่ออย่างท้องไร่ท้องนา) โดยปริยาย หนังเรื่อง 

The Wizard of Oz ย�้าเตือนให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความจริงข้อหนึ่งที่

ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ว่าสักวนัหนึง่ไม่ช้ากเ็รว็ เดก็ ๆ  จะต้องเตบิโตขึน้และ

ฝันถึงการใช้ชีวิตนอกบ้าน ตลอดจนการส�ารวจตรวจสอบโลกใบที่ใหญ่

โตข้ึน และนัน่ไม่ใช่เรือ่งท่ีคนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต้องขัดขวางหรอืกีดกนั เพราะ

ถึงที่สุดแล้ว มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของการก้าวพ้นวัยเด็กนั่นเอง 

The Wizard of Oz ยืนยงคงกระพันผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ด้วย

เหตผุลทีไ่ม่ยุง่ยากซบัซ้อนแต่อย่างใด เพราะนอกเหนอืจากการเป็นหนงั

ที่ผู้ชมพากันตกหลุมรักอย่างพร้อมเพรียงและทั่วบ้านทั่วเมือง มันยังมี

สถานะเป็นเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมที่คนอเมริกันถือเป็นธุระและ

หน้าทีท่ีจ่ะต้องรกัษาและส่งมอบมนัให้กบัคนรุน่ถดัไป เพ่ือว่าคุณค่าอัน

งดงามของทัง้ตวัหนงั (และรวมไปถึงนทิานตัง้ต้นของ แอล แฟรงก์ โบม)

จะยงัคงเปล่งประกายฉายแสง รวมทัง้เป็น ‘the best friends anybody 

ever had’ ส�าหรับผู้ชมที่มีหัวใจอันเยาว์วัยตราบนานเท่านาน   

The Wizard of Oz 
โดโรธีบนถนนอิฐสีเหลือง 

ประวิทย์ แต่งอักษร

หมายเหตุ บทความทั้ง ๒ เรื่อง ตัดทอนเนื้อหามาจากฉบับที่ตีพิมพ์ในคอลัมน์ Replay นิตยสารสตาร์พิคส์



๑๙

หลาย ๆ ครั้งที่ใครก็ตามตั้งค�าถามกับ วูดดี อัลเลน ว่า สิ่งที่อยู่

ในหนังแต่ละเรื่องของเขาพ้องพานกับชีวิตส่วนตัวมากแค่ไหน ค�าตอบ

มักจะออกมาในรูปของการปฏิเสธเสมอ แต่แฟนพันธุ์แท้ของอัลเลนคง

ส่ายหัว เพราะอัลเลนที่คนส่วนใหญ่รู้จักกับตัวละครท่ีเขาสวมบทบาท

ในหนังมักจะละม้ายคล้ายคลึงกันจนเจ้าตัวจะปฏิเสธอย่างไรก็ท�าให้

คล้อยตามได้ยาก อลัเลนจดัได้ว่าเป็นคนล้มเหลวในความสมัพนัธ์ สริิรวม

แล้วหย่าสองครั้ง แยกทางกับคนรักที่ด�าเนินชีวิตคู่อย่างเป็นเรื่องเป็น

ราวสองครั้ง ปัจจุบันเป็นสามีโดยถูกต้องตามกฎหมายของซุนยี เพรวิน 

ลูกเลี้ยงของมีอา ฟาร์โรว์ และล่าสุดตกเป็นเป้าส�าคัญในกระแสต่อต้าน

การล่วงละเมิดทางเพศ #Metoo อิรุงตุงนังจนหนังเรื่องล่าสุดของเขา

ถูกหมางเมินโดยผู้จัดจ�าหน่าย

ย้อนกลับไปในช่วงปลายของปี ๑๙๗๕ อัลเลนก�าลังมีอายุจะ

ครบสีส่บิปีบรบิรูณ์ตอนทีเ่ขากบัมาร์แชล บรกิแมนร่วมกนัเขยีนบทหนงั

เรื่อง Annie Hall ในช่วงเวลานั้น ผู้หญิงในชีวิตของอัลเลน (หลังจาก

หย่าแล้วสองครัง้) คอืไดแอน คตีนั นกัแสดงสาวทีเ่จอกนัตอนเล่นละคร

เวททีีอ่ลัเลนเขยีนบทเมือ่หลายปีก่อน แต่ถึงแม้ว่าทัง้สองคนจะ ‘จนูคลืน่’ 

เข้าหากันได้อย่างรวดเร็ว ที่สุดแล้วอัลเลนกับคีตันก็ต้องเลิกราหลังจาก

เป็นแฟนกันได้ปีเศษ ๆ เท่านั้น 

อย่างไม่ต้องสงสัย สิ่งที่ถูกบอกเล่าในหนังเรื่อง Annie Hall 

เกือบจะเป็นเรื่องเดียวกับที่เกิดขึ้นจริงในความสัมพันธ์ของคนทั้งสอง 

เพราะทั้งคู่ก็แสดงเป็นตัวละครหลักสองคนในเร่ือง และบางคนถึงกับ

ทกึทักไปว่ามันเป็นเสมอืนจดหมายรักทีอ่ลัเลนเขยีนให้กบัคตีนั แต่จรงิ ๆ  

แล้ว Annie Hall เป็นมากกว่านั้นในแง่ที่อัลเลนใช้หนังเพื่อตรวจสอบ

ตัวเองทั้งในแง่ของชีวิต ความคิด ตลอดจนภูมิหลังความเป็นมา และ

เหนืออื่นใด หลังจากที่เขาท�าแต่หนังตลกโปกฮาท่ีเลอะเทอะและ 

เกือบ ๆ ไร้สาระ นี่คือความพยายามครั้งส�าคัญของอัลเลนในการท�าให้

คนดูมองเห็นเขาในแง่มุมซีเรียสจริงจังมากขึ้น

หนังเปิดเรื่องด้วยภาพของอัลเลน หรือตามท้องเรื่องคือ อัลวี  

ซิงเกอร์ นักแสดงตลกหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบ หันหน้ามาคุยกับผู้ชมตรง ๆ 

และไม่ช้าก็สารภาพสิ่งที่อัดอ้ันในใจออกมาว่า เขากับแฟนสาวที่ชื่อ 

แอนนี ฮอลล์ (ไดแอน คีตัน) เพิ่งจะแยกทางกัน นอกจากยังท�าใจไม่ได้

แล้ว เขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร 

การเล่าเรื่องสลับเวลาไปมาของหนังเป็นลักษณะโดดเด่นของ

บท (และอาจจะท�าให้ผู้ชมบางคนต้องกระตือรือร้นมากกว่าปกติ) หนัง

ย้อนไปให้เราเห็นว่าอัลวีพบกับแอนนี ฮอลล์ หลังจากหย่าขาดจาก

ภรรยาคนก่อน เท่าท่ีหนังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้รู้จักตัวละครน้ี แอนนี 

ไม่เหมือนภรรยาเก่าของอัลเลน ตรงท่ีเธอไม่มีภาพของหญิงสาวที่ 

ฉลาดเฉลียวแบบปัญญาชน ท่าทางของเธอยังบริสุทธิ์สดใส ไม่มั่นใจใน

ตวัเองและไม่ประสีประสากบัโลกกว้าง  ความสมัพนัธ์ระหว่างคนทัง้สอง

เริ่มต้นโดยท่ีอัลวีไม่ได้ปกปิดว่าตัวเขาเหนือกว่าทั้งในแง่ของอารมณ์ 

และความคิด และมักจะท�าให้แอนนีรู้สึกทึ่งและประทับใจในความ

เฉลียวฉลาดรอบรู้ของเขา ว่าไปแล้ว อัลวีใช้วิธีเดียวกันกับที่อัลเลนจีบ

คีตันในชีวิตจริง นั่นคือการท�าตัวเป็นพี่เลี้ยงในทุกด้าน 

ชีวิตคู่ของคนทั้งสองที่คนหนึ่งเป็นฝ่ายน�า อีกคนหนึ่งคอยตาม

ดูเหมือนจะด�าเนินไปอย่างราบร่ืน แต่ก่อนที่อัลวีจะทันตั้งตัว แอนนีก็

ย้ายตัวเองมาอยู่ร่วมอพาร์ตเมนต์กับเขา และนั่นเปรียบเสมือนจุดจบ

ของช่วง ‘ฮันนีมูน’ ในความสัมพันธ์ของคนทั้งสอง 

หนงัใช้เทคนคิทางภาพต่าง ๆ  ทัง้การใส่ซบัไตเตลิให้กบัความคดิ

ในสมอง หรอืการแบ่งภาพแบบ split screen เพือ่แสดงให้เหน็ถงึภาวะ

ในใจของตวัละครในบ่วงของความสัมพนัธ์ทีติ่ดค้าง เมือ่ส่ิงทีพ่วกเขาคดิ

และสิ่งที่พวกเขาพูดหรือท�า อาจจะไม่ตรงกันเสมอไป และเมื่อพวกเขา

อดเปรียบเทียบคู่รักคนปัจจุบันกับคนก่อนไม่ได้ อีกทั้งหนังยังใช้ฉากกึ่ง

จินตนาการ เพื่อให้ผู้ชมเห็นปูมหลังของชีวิตอัลวี ทั้งสภาพครอบครัว

ชาวยิว-อเมริกันที่หล่อหลอมบุคลิก ความคิด และนิสัยของเขา โดย

เฉพาะรสนิยมแบบปัญญาชนนิวยอร์ก ที่ท้ังน่าหลงใหลและน่าหมั่นไส้

ไปพร้อม ๆ กัน

ไม่มใีครบอกได้ว่าหลงัจากแอนนจีากไป อลัวีท�าอย่างไรกบัชวีติ

ของตวัเอง อลัวบีอกว่าความรู้สกึของเขาต่อสิง่ทีเ่รยีกว่าความสัมพนัธ์ก็

เป็นอารมณ์ประมาณเดียวกับเรื่องตลกที่ทั้งเหลวไหลและไร้เหตุผล แต่

ท้ายที่สุดแล้ว ผู้คนก็ไม่เคยหยุดดิ้นรนแสวงหา กระทั่งไม่เคยเข็ดที่จะ

เริม่ต้นความสมัพนัธ์กบัใครอกีครัง้ และนัน่กเ็ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิ

ของผู้ก�ากับวูดดี อัลเลน ทั้งในช่วงปลายทศวรรษ ๑๙๗๐ และในชีวิต

อันยุ่งเหยิงของเขาหลังจากนั้นเช่นกัน   

Annie Hall 
รักและชัง แบบวูดดี อัลเลน

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

วนัอาทติย์ที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ The Wizard of Oz  (๒๔๘๒ / ๑๐๑ นาท)ี  

วนัอาทติย์ที ่๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ Annie Hall  (๒๕๒๐ / ๙๓ นาท)ี 



โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมผลงาน เพชรา เชาวราษฎร์

ปิ่นรัก
๒๕๑๐ / ก�ากบัโดย ดอกดนิ กัญญามาลย์ / 
สร้างโดย นพรตัน์ภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย 
มติร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๒๖ นาที 

 โยคิน นักประพันธ์หนุ ่มเดินทางมายังหัวหินเพื่อแต่ง
นวนยิาย ทีนั่น่เขาได้พบ เก่ง เด็กรับใช้หนุม่ท่ีแท้จริงแล้วเป็นหญงิสาว
ปลอมตัวมา วนัหนึง่โยคินกลบัไปเยีย่มพีช่ายทีก่รงุเทพฯ และมาหัวหนิ
พร้อมกับ ปริม เศรษฐินีบ้านใกล้เรือนเคียง ที่เขาชวนให้มาพักผ่อน
เพือ่บรรเทาอาการป่วยทางจติ เพราะลกูสาวหายตัวไปเม่ือ ๑๖ ปีก่อน 
แต่เมื่อปริมได้พบเก่ง เธอกลับทึกทักว่า เก่งคือลูกสาวผู้หายสาบสูญ
คนนั้น

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 อังคารที่ ๒๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หอภาพยนตร์ได้เปลี่ยนแปลงรอบเวลาจัด 
ฉายภาพยนตร์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวันเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
และเมืองมายาที่เปลี่ยนจากวันหยุดเป็นวันอังคารถึงอาทิตย์ โปรแกรมฉาย
ภาพยนตร์จากเดิมที่ฉายช่วงเย็น ๑๗.๓๐ น. ในวันอังคาร-ศุกร์ จึงได้ย้ายมา
เป็นรอบกลางวันและเพิ่มเป็นสองรอบเช่นเดียวกับรอบวันเสาร์อาทิตย์คือ  
รอบ ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. แต่ยังคงรอบ ๑๗.๓๐ น. ของเย็นวันศุกร์ 
ไว้ส�าหรับแฟน ๆ ประจ�าที่เคยมารับชมในช่วงเย็นและไม่มีเวลาว่างในช่วง 
กลางวัน
 เมื่อรอบฉายเพิ่มมากขึ้น ภาพยนตร์ส่วนใหญ่จากที่เคยฉายเรื่องละ 
๑ รอบ จงึขยายเพ่ิมเป็น ๒ รอบ เพือ่โอกาสในการรบัชมภาพยนตร์แต่ละเรือ่ง
ที่จะมีมากข้ึนด้วย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจไม่ได้เป็นการ
เปลีย่นแปลงถาวร แต่ถอืเป็นการทดลองร่วมกนัของทัง้คนจดัและคนดู ในการ
หารูปแบบอันเหมาะสมให้กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์นี้มีประสิทธิภาพที่สุด 
ภายใต้เงื่อนไขอันแตกต่างหลากหลาย

ก�าแพงเงินตรา 
๒๕๑๓ / ก�ากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย 
ต๊อกบูมภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, 
เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

 ยง ครูสอนดนตรีผู ้ยากจนตามจีบ 
สาหร่าย ลูกสาวคนสวยของก�านันสิงห์ผู ้เจ้าชู ้ 
และเข้มงวด โดยมี ผึ้ง ลูกสาวอีกคนของก�านันคอยกีดกัน จนกระทั่ง 
ธรรมนูญ นายอ�าเภอหนุ่มคนใหม่ก้าวเข้ามาขอหมั้นหมายสาหร่าย 
กับก�านันโดยตรง เมื่อยงรู้เร่ืองจึงบุกขึ้นห้องสาหร่ายหมายจะฉุดให้
หนีตามกัน 

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
 พุธที่ ๑๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี 
๒๕๐๕ / ก�ากับโดย ศิริ ศิริจินดา / สร้างโดย  
จนิดาวรรณภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย มติร ชยับญัชา, 
เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

 ผลงานการแสดงภาพยนตร์เร่ืองแรก
ของ เพชรา เชาวราษฎร์ เล่าเรือ่งราวของ พมิพ์ฉวี 
สาวสวยผู้หลงรัก อาทร หนุ่มเจ้าเล่ห์อย่างหมดใจ ยอมพลีกายให้เขา
จนตัง้ท้อง ซ�า้ยงัทุม่เทชวีติท�างานส่งเขาไปเรยีนต่อเมอืงนอก แต่อาทร
กลับหักหลังเธอด้วยการไปหมั้นหมายกับผู้หญิงคนอื่น

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเริงชล  
๒๕๑๕ / ก�ากบัโดย ฉลอง ภกัดวีจิติร / สร้างโดย บางกอกการภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย สมบัต ิเมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๒๘ นาที

 หนงัเพลงเรือ่งเด่นของ ฉลอง ภกัดวีจิติร เรือ่งราวของ โทน 
เศรษฐีชาวระยอง ที่จัดการให้ลูกสาวคือ ระเริงชล หมั้นหมายกับ  
ภาคภูมิ ลูกชายของเพื่อนเก่า แต่เมื่อกลับมาจากเมืองนอก ภาคภูมิ
กลับขอถอนหมั้น เนื่องจากเขามี โสภานนท์ เป็นคนรักอยู่แล้ว โทน
โมโหจงึให้ภาคภมูมิาท�างานเพือ่ใช้หน้ีทีพ่่อก่อไว้ แต่ความใกล้ชดิกลบั
ส่งผลให้ภาคภูมิเริ่มตกหลุมรักระเริงชล

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.
  ศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เงิน เงิน เงิน  
๒๕๐๘ / ก�ากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อนุสรมงคลการ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๙๖ นาที  

 ภาพยนตร ์เพลงเรื่องดังแห ่งละโว ้
ภาพยนตร์ เล่าเรื่องราวของ ขุนหิรัญ นายทุนเงินกู้หน้าเลือดท่ีต้อง 
ผิดหวังหลังมอบหมายให้ อรรคพล หลานชายตัวดี น�าสัญญาเงินกู้ไป
ไล่ที่คนในชุมชน แต่เขากลับเลือกเข้าข้างชาวบ้าน จนขุนหิรัญยื่น 
ข้อเสนอให้หาเงินมา ๑ ล้านบาท เพื่อไถ่ที่ชุมชนให้เป็นอิสระจากหนี้
เงนิกู ้อรรคพลและพรรคพวกจงึเริม่มหกรรมหาเงินล้านทีแ่สนวุน่วาย

รอบฉาย: อังคารที่ ๗ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
 พุธที่ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP

 เนื่องในวาระพิเศษที่ เพชรา เชาวราษฎร์ ศิลปินแห่งชาติ
และนางเอกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการภาพยนตร์ไทย จะเดินทางมา
ประทับรอยมือรอยเท้าบนลานดารา ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคมนี้   
หอภาพยนตร์จึงได้คัดสรรผลงานการแสดงของ
เธอมาจัดฉายให้ชมมากถงึ ๑๕ เรือ่ง 
ในบทบาทอันหลากหลาย เป็น
ส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์ ๓๐๐ 
กว่าเรือ่งทีเ่จ้าของฉายา “นางเอก 
นัยน์ตาหยาดน�้าผึ้ง” เคยฝาก
ความประทับใจให้แก่แฟน
ภาพยนตร์ไทยเมื่อหลาย 
สิบปีก่อน



ไอ้ขุนทอง
๒๕๒๑ / ก�ากบัโดย ชรินทร์ นันทนาคร / สร้างโดย 
นนัทนาครภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี 
ปิยะมาศ โมนยะกุล, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๑๙ นาที

 ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรือ่งสดุท้าย
ของ เพชรา เชาวราษฎร์ ในบทบาทแม่ของ ขุนทอง หนุ่มชาวนา 
แสนด ีทีล่กูก�านนัมาคุกคามจนท�าให้แม่ของเขาตาบอด ขนุทองจงึต้อง
ไปขโมยยามาช่วยแม่เพราะไม่มีเงิน แต่เขากลับเผลอฆ่าคนตาย 
จนต้องหนีไปเป็นโจร

รอบฉาย: พุธที่ ๘ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
 ศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

จุฬาตรีคูณ
๒๕๑๐ / ก�ากับโดย ดอกดิน กญัญามาลย์ / สร้างโดย วฒันภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๐๔ นาที

 อรยิวรรต จอมกษัตริย์แห่งมคธ ปรารถนาจะรวมชมพทูวปี
ให้เป็นหนึ่ง เขากรีฑาทัพตีแต่ละเมืองแตกพ่าย จนถึงริมแม่น�้าคงคา 
คืนหนึ่ง อริยวรรตตัดสินใจปลอมตัวเป็นฤๅษีเข้าไปในกรุงพาราณสี 
เพ่ือตามหานางในความฝัน ก่อนจะรู้ว่าแท้จริงแล้วนางคือบุตรีแห่ง
กษัตริย์กรุงพาราณสี ดารารายพิลาส ผู้เป็นคู่หมั้นของคู่ปรับเขาเอง

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
 ศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน
๒๕๐๘ / ก�ากับโดย วิน วันชัย / สร้างโดย ไตรเทพภาพยนตร์ / น�าแสดง
โดย สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๙๓ นาที 

 แผน หนุ่มรูปงามผู้เดินทางมาจากดอยนางแก้วได้หยุด 
พักผ่อนที่ใต้ต้นกร่าง แต่เขากลับถูกโจรสลับเอาม้าไปและโยนทองที่
ปล้นมาทิ้งไว้กับเขา เมื่อ ชะโลม ลูกสาวของพระชลัมพ์เดชา จาก
หมูบ้่านทีถ่กูปล้นผ่านมาเหน็จงึเข้าใจผดิคดิว่าแผนเป็นโจร เธอจงึคว้า
ปืนยาวขึ้นขู่และลั่นไกไปโดนแผนจนล้มลง ท้ังยังถูกลูกน้องของเธอ
ท�าร้ายจนสลบ แต่นั่นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
 พุธที่ ๒๙ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

โสนน้อยเรือนงาม
๒๕๐๙ / ก�ากับโดย เนรมิต / สร้างโดย รามาภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย 
ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๓๘ นาที

 กษัตริย์แห่งนครโรมวิสัยมีพระราชธิดาที่ประสูติมาพร้อม
กับเรือนไม้ข้างกาย จึงทรงตั้งชื่อให้ว่า โสนน้อยเรือนงาม แต่เมื่ออายุ 
๑๕ พรรษากลับมีเหตุให้โสนน้อยต้องออกจากเมือง ระหว่างทางเธอ
ได้ช่วยชวีตินางกลุาไว้ นางจงึขอตดิตามโสนน้อยไปด้วย ก่อนทีท่ัง้สอง
จะเดินทางมาจนถึงนครนพรัตน์ ซึ่งก�าลังตามหาผู้ที่สามารถท�าให ้
พระราชโอรสคือ พระวิจิตรจินดา ฟื้นคืนชีพกลับมา หลังจากถูก
นาคราชกัดจนสิ้นพระชนม์มาเป็นเวลา ๗ ปี 

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
 อังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.

อ้อมอกสวรรค์
๒๕๐๕ / ก�ากับโดย ศิริ ศิริจินดา / สร้างโดย จินดา
วรรณภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา,  
เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๙๘ นาที

 ผลงานที ่เพชรา เชาวราษฎร์ แสดงสอง
บทบาททัง้แม่และลกูในเรือ่งเดยีวกนั  เล่าเร่ืองราว
ของ ชวีนั หรอื ช้อย หญงิสาวทีจ่�าต้องพาลกูในท้องมายงัชนบท เพราะ
ถกู กานดา แย่งสามคีอื หม่อมหลวงนวัิฒน์ ไป จนกระทัง่ ๑๘ ปีต่อมา 
คุณหญิงวีณา น้องสาวของหม่อมหลวงนิวัฒน์ ได้พบกับ ชื่นชีวา 
ลูกสาวของชีวัน และรู้สึกถูกชะตา จึงทาบทามให้เธอไปอยู่ด้วยที่
กรุงเทพฯ

รอบฉาย: อังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สอยดาวสาวเดือน
๒๕๑๒ / ก�ากับโดย รงัส ีทศันพยคัฆ์ / สร้าง
โดย บูรพาศิลป์ภาพยนตร์, บางกอกการ
ภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย มติร ชยับญัชา, 
เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๑๔ นาที

 สอยดาว สาวแก่นประจ�าหมู่บ้าน เป็นลูกสาวของ ศรีนวล 
กบั หนึง่ ผูท้ิง้แม่ของเธอไปตัง้แต่เธอยงัเด็ก จนกระทัง่วนัหนึง่ สาวเดอืน
และเกียรตกิล้า ลกู ๆ  ของหนึง่จากกรงุเทพฯ เดนิทางมาเทีย่วทีล่านเท 
เกียรติกล้าได้หาเร่ืองศรีนวลจนเลือดตกยางออก ท�าให้หนึ่งต้อง 
เดินทางมาขอโทษและอธิบายความจริงแก่ศรีนวล รวมทั้งขอรับ
สอยดาวลูกที่เขาทอดทิ้งไว้กลับไปดูแล

รอบฉาย: พุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

น�้าผึ้งพระจันทร์
๒๕๑๕ / ก�ากบัโดย ชรนิทร์ นนัทนาคร / สร้างโดย นนัทนาครภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย สมบตั ิเมทะน,ี เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๗๐ นาท ี
 หนึ่งในภาพยนตร์ไทยเรื่องยิ่งใหญ่ที่ไปถ่ายท�าไกลถึง 
อิตาลี กรีซ และอียิปต์ เล่าเรื่องราวของผู้พันอานนท์ นายทหารไทย
ที่ได้ช่วยเหลือหญิงสาวที่ก�าลังถูกตามล่าชื่อ ฮันนี่ ขณะที่เขาเที่ยวอยู่
ที่อียิปต์ โดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือเจ้าหญิงอัสมาร์แห่งไนโรเบีย  
ทัง้คูว่างแผนปลอมเป็นคูแ่ต่งงานแล้วลกัลอบหนอีอกจากแดนอาหรบั 
แต่การแต่งงานหลอก ๆ ครั้งนี้กลับท�าให้พวกเขาเกิดรักกันจริง ๆ 

รอบฉาย: พุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.
     เสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.



๒๒

โปรแกรมกลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s

   = English Language or English Subtitle

มนต์รักลูกทุ่ง
๒๕๑๓ / ก�ากบัโดย รงัส ีทศันพยคัฆ์ / 
สร ้างโดย รุ ่งสุ ริยาภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา 
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๕๐ นาที

 อมตะภาพยนตร์ที่สร้าง
สถิติเข้าฉายติดต่อกันนานถึง ๖ เดือน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓  เรื่องราว
ความรกัทีถ่กูกดีกนัเพราะความแตกต่างทางฐานะระหว่าง คล้าว หนุม่
ชาวนาผู้ยากไร้ กับ ทองกวาว ลูกสาวคนสวยของ ทองก้อน เศรษฐี 
ในหมู่บ้าน  ท่ามกลางบรรยากาศแห่งท้องนาและมนต์เพลงลูกทุ่งซึ่ง
ยังคงประทับอยู่ในใจแฟนหนังไทยมาทุกยุค

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 ศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลูกเจ้าพระยา
๒๕๒๐ / ก�ากบัโดย ชรินทร์ นันทนาคร / สร้างโดย นันทนาครภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย สมบัต ิเมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สริุยา ชนิพันธ์ / ความยาว 
๑๒๔ นาที

 หาญ ล่องแพมาพร้อมเมียและลูก แต่เกิดพายุจนแพแตก 
จนท�าให้เขาช่วยชีวติ แก้ว ลกูชายไว้ได้เพียงคนเดียว เวลาผ่านไป เมือ่
แก้วเข้าโรงเรียน หาญกลับถูกต�ารวจจับ ครูมาลัยเกิดความสงสารจึง
รบัแก้วไปเลีย้ง ต่อมา เมือ่ครมูาลยัลาออกและไปท�างานให้กบัพ่อเลีย้ง
บญุล้อม เธอถกูข่มเหงจนต้องให้หาญทีเ่พิง่ออกจากคกุมาช่วยต่อต้าน
และปลดปล่อยชาวบ้านที่ถูกกดขี่จากพ่อเลี้ยงเช่นกัน

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 อังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ไอ้ทุย 
๒๕๑๔ / ก�ากับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย กัญญามาลย์
ภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย สมบัต ิเมทะน,ี เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๓๖ นาที

 เรื่องราวความรักระหว่าง ทุย ลูกชายก�านันบ้านนา กับ  
คุณเพรียว เศรษฐีสาวผู้ให้ชาวบ้านอาศัยที่ดินท�ากินโดยไม่เก็บค่าเช่า 
วันหนึ่งชาวบ้านได้ข่าวว่าคุณเพรียวจะมาเยี่ยมหมู่บ้านจึงจัดงาน
ต้อนรับ แต่ระหว่างงานเลี้ยงกลับมีคนร้ายบุกเข้ามาในหมู่บ้าน ทุยจึง
เป็นผู้น�าชาวบ้านในการต่อสู้คุ้มครองคุณเพรียว ความรักของทั้งคู่จึง
ได้ก่อตวัขึน้ แต่เมือ่คณุเพรยีวกลบัไปยงักรงุเทพฯ เธอกลบัต้องเจอกบั
ปัญหาใหญ่ที่ร้ายแรงยิ่งกว่า

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๔ มกราคม  เวลา ๑๕.๐๐ น.
       ศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม  เวลา ๑๕.๐๐ น.

 ความทรงจ�าบางอย่างเกี่ยวกับทศวรรษที่ ๑๙๙๐ หรือ 
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓ เป็นความทรงจ�าพิเศษที่ยังคงสร้างความ
รู้สึกมากมายแก่คนดูหนังที่เป็นวัยรุ่นหรือก�าลังเติบโตในช่วงเวลานั้น 
ในทางเศรษฐกิจและสังคม น่ีเป็นช่วงเวลาของการผลิดอกออกผล  
ห้างสรรพสินค้าใหม่ ๆ  เกิดขึ้นมากมาย โรงหนังมัลติเพล็กซ์เริ่มเข้ามา
แทนที่โรงหนังสแตนด์อะโลน ในขณะที่วงการเพลงไทยก็เติบโตและ
เกิดบทเพลงมากมายที่ยังอมตะอยู่จนตอนน้ี ส่วนวงการหนังไทยก็
ก�าลังเบ่งบาน ทั้งหนังรัก หนังผี หนังตลก ที่โดดเด่นที่สุดคือหนัง 
วัยรุ่นที่มีดาราเป็นตัวชูโรงเรียกคนดูเข้าโรงหนัง ก่อนที่ทุกอย่างจะ 
หยดุชะงกัและเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วเมือ่เศรษฐกจิฟองสบูแ่ตก
ในช่วงปลายทศวรรษ 
 โปรแกรม “กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s” เป็น
โปรแกรมที่จัดขึ้นเพ่ือหวนระลึกถึงช่วงเวลาดังกล่าวที่เก่าพอจะเป็น
อดีต แต่ก็ไม่เก่าเกินจนกลายเป็นคนอีกรุ่น ภาพยนตร์ในโปรแกรมนี้
จะเป็นเครื่องย้อนเวลาไปสู่บรรยากาศในยุคสมัยที่คนรุ่นปัจจุบัน 
ก�าลังถวิลหา ในขณะเดียวกันก็น�าเสนอผลงานที่เป็นเสมือนตัวแทน
วงการหนังไทยในตอนนั้น ทั้งหนังวัยรุ่นที่น�าแสดงโดยดาราดังแห่ง
หนังดังประจ�ายุคอย่าง บ้านผีปอบ 2 และบุญชู ก่อนปิดท้ายด้วย  
ภวังค์รัก (Concrete Clouds) หนังร่วมสมัยที่ย้อนร�าลึกยุค ๙๐ ได้
อย่างบาดลึกกินใจ
 ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ปีครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสิ้นสุดยุค ๙๐ 
โปรแกรม “กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s” จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป 

ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา
๒๕๓๕ / ก�ากบัโดย สมเกยีรต ิวทิรุานชิ / สร้างโดย 
พรพจน์ฟิล์ม / น�าแสดงโดย นฤเบศร์ จนิป่ินเพชร, 
กวนินา สวุรรณประทปี / ความยาว ๑๑๐ นาที

 ภาพยนตร์วัยรุ่นขวัญใจนักวิจารณ์ ซึ่ง
ได้เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงทุกสาขาในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนจะคว้ามาได้ ๓ รางวัล คือ นักแสดงน�าชาย 
ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และก�ากับศิลป์ยอดเยี่ยม เล่า 
เร่ืองราวของวัยรุ่นกลุ่มที่มีปัญหาแตกต่างกัน ซึ่งเข้ามารวมกลุ่มกัน 
เพื่อตามหาส่วนที่ขาดหายไปและความหมายของการมีชีวิตอยู่ 

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
 ศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

รองต๊ะ แล่บแปล๊บ 
๒๕๓๕ / ก�ากบัโดย ปรชัญา ป่ินแก้ว / สร้างโดย  
อาร์.เอส. โปรโมชัน่กรุป๊ / น�าแสดงโดย วาสนา พูนผล, 
ทชั ณ ตะกัว่ทุ่ง / ความยาว ๑๑๒ นาที

 ทชั ฝันจะเป็นแชมป์การแข่งขนัเต้น แต่
นักเต้นคู่ปรบัของเขาน้ันมฐีานะและอทิธพิลเหนือ
กว่า จนกระทัง่เขาได้รองเท้าเก่าคู่หน่ึงซึง่เกดิมชีวีติขึน้มาหลงัถูกฟ้าผ่า 
และสามารถพัฒนาให้ทัชกลายเป็นนักเต้นชั้นยอด แต่ในวันก่อนแข่ง 
รองเท้าคู่ใจของเขากลบัถกูท�าลายยบัเยนิ ทชัจงึช่ังใจว่าจะลงแข่งหรอื
ไม่เมื่อไม่มีความหวังใดเหลืออยู่

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
 อังคารที่ ๒๘ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP



DCP

บ้านผีปอบ 2
๒๕๓๓ / ก�ากบัโดย ศรสีวัสดิ ์/ สร้างโดย กรุฟ๊โฟร์ 
โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์,  
ตรรัีก รกัการด ี/ ความยาว ๙๑ นาที

 ภาค ๒ ของภาพยนตร์ชุด บ้านผีปอบ 
ซึง่ได้เพิม่ตัวละคร ปอบหยบิ หมอผปีระจ�าหมูบ้่าน 
ผู้เล่นของและคุณไสยจนกลายเป็นผีปอบ ซึ่งได้กลายเป็นภาพจ�าของ
ผู้คนและสร้างปรากฏการณ์แห่งยุค ๙๐ ด้วยการเป็นหนังระดับรอง 
ทุนต�่าท่ีผสมผสานระหว่างหนังผีกับหนังตลก แต่กลับประสบความ
ส�าเร็จอย่างสูงจนกลายเป็นหนังที่มีภาคต่อมากที่สุดของไทย

รอบฉาย: พุธที่ ๑๕ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ภวังค์รัก Concrete Clouds  
(Thailand / 2014 / 95 min) 
๒๕๕๗ / ก�ากับโดย ลี ชาตะเมธีกุล / สร้างโดย 
Vertical Films, Far Sun Films, Kick the  
Machine / น�าแสดงโดย อนนัดา เอเวอร์ริง่แฮม, 
อภญิญา สกลุเจรญิสุข / ความยาว ๙๕ นาท ี(ภาษา
ไทย ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)

 มทั ต้องกลบัไทยกะทนัหนั เมือ่พ่อของ
เขาฆ่าตัวตายจากวิกฤตต้มย�ากุ้งในปี ๒๕๔๐ เขากลับมาพบกับ นิค 
น้องชายวัย ๑๘ ปี หลังจากที่ไม่เจอกันกว่าสิบปี โดยตั้งใจจะพานิค
กลับไปเมืองนอกด้วยกัน ที่นี่ มัทได้พบกับ ทราย รักแรกของเขาซึ่ง
เธอเองก็ก�าลังย�่าแย่กับพิษเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันนิคเองก็ก�าลัง
ตกหลุมรัก ปูเป้ เด็กสาวบ้านตรงข้ามที่มีปมในชีวิตมากมาย

รอบฉาย: พุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. Wed 5 Feb / 15.00
 เสาร์ที ่๒๙ กมุภาพนัธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 29 Feb / 13.00

บุญชู 6 โลกนี้ดีออกสุดสวย น่ารักน่าอยู่ ถ้าหงุ่ย
๒๕๓๔ / ก�ากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย สันติสุข  
พรหมศริ,ิ จนิตหรา สุขพฒัน์ / ความยาว ๑๑๙ นาที

 หนึ่งในภาพยนตร์ชุด “บุญชู” ที่สร้าง
ปรากฏการณ์ให้แก่วงการหนังไทยในยุค ๙๐  
ในภาคนี้ บุญชูได้มี ทองดี ลูกพี่ลูกน้องคนซื่อมา
พักอยู่ที่กรุงเทพฯ ด้วยกัน วันหนึ่ง บุญชูและ 
ผองเพ่ือนได้รับการชักชวนให้ไปถ่ายแบบโฆษณา แต่กลับถูก ลลิตา 
ครีเอทีฟสาวสวยโปรยเสน่ห์ใส่ แม้บุญชูจะเฉลยให้ทุกคนทราบว่า 
เป็นแค่เรื่องเล่นสนุกของลลิตา จนท�าให้ทุกคนไม่เชื่อใจลลิตาอีก แต่
ทองดีกลับยังคงหลงรักจนยอมท�าตามทุกอย่างที่เธอต้องการ

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

303 กลัว/กล้า/อาฆาต 
๒๕๔๑ / ก�ากบัโดย สมจรงิ ศรสีภุาพ / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / 
น�าแสดงโดย อนนัดา เอเวอร์ริง่แฮม, เทย่า โรเจอร์ส / ความยาว ๘๙ นาที

 ภาพยนตร์วัยรุ่นสยองขวัญ เล่าเรื่องราวของนักเรียนกลุ่ม
ใหม่จากห้อง ๓๐๓ แห่งโรงเรียนเซนต์จอร์จ โรงเรียนคาทอลิกที่มีกฎ
เข้มงวด ซ่ึงได้ยินข่าวลือเก่ียวกับกรณีการตายอย่างลึกลับของรุ่นพี่ที่
ได้เกียรตินิยมและมีชื่อจารึกอยู่ในกรอบกลางห้องโถงของโรงเรียน 
ด้วยความอยากรูอ้ยากเห็นพวกเขาจงึพยายามค้นหาความจรงิ แต่มนั
กลับน�าพาเรื่องร้ายมาสู่พวกเขาทีละคน

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 พุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

แบบว่าโลกนี้...มีแต่น�้าเต้าหู้และครูระเบียบ
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์ / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดงโดย ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ คงยิ่ง / 
ความยาว ๙๖ นาที

 สาลี ่เดก็สาวชัน้มธัยมปลาย กบักลุม่เพ่ือนผูค้ลัง่ไคล้น�า้เต้าหู้ 
ได้เขา้ร่วมทีมวอลเล่ยบ์อลหญิงประจ�าโรงเรียน โดยมี กานต์ ประธาน
นักเรียนเป็นโค้ชของทีม แต่ครูใหญ่ต้องการยุบชมรมน้ี มีเพียง ครู
ระเบียบ จอมโหดที่ออกหน้าแทนจนเป็นเหตุให้เธอต้องลาออกจาก
โรงเรียน กานต์ สาลี่ และเพื่อน ๆ จึงต้องคว้าชัยชนะในการแข่งขันนี้
ให้ได้เพื่อช่วยครูระเบียบให้กลับมาสอนได้ดังเดิม

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 อังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

โลกทั้งใบให้นายคนเดียว 
(Thailand / 1995 / 110 min)
๒๕๓๘ / ก�ากบัโดย ราเชนทร์ ลิม้ตระกลู / สร้างโดย อาร์เอส ฟิล์ม / น�าแสดง
โดย สมชาย เขม็กลดั, สทุธดิา เกษมสนัต์ ณ อยธุยา / ความยาว ๑๑๐ นาที

 หนังวัยรุ่นระดับปรากฏการณ์แห่งยุค เล่าเรื่องราวของ ไม้ 
หนุม่วยัรุน่ทีต้่องมาท�างานซ่อมรถแทนพ่อทีล้่มป่วย เพือ่ส่งเสยีให้ เม่น 
น้องชายได้เรียนหนังสือ เมื่ออาการของพ่อทรุดหนัก  โบ้ ญาติจอม
เกเรจึงออกปากชวนให้ไม้เข้าแก๊งลักรถที่มี โต เป็นหัวหน้า วันหนึ่ง
เมื่อแผนเกิดผิดพลาด โตจึงมาตามล่าไม้ถึงบ้าน โดยมีเป้าหมายรวม
ถึง เม่น และ ป้อน หญิงสาวที่สองพี่น้องตกหลุมรัก

รอบฉาย: พธุที ่๑๒ กมุภาพนัธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. Wed 12 Feb / 15.00
 เสาร์ที ่๒๒ กมุภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. Sat 22 Feb / 15.00

รักแท้บทที่ 1
๒๕๓๘ / ก�ากบัโดย สเุทพ ตนันริตัน์ / สร้างโดย ไท เอน็เตอร์เทนเมนท์ / 
น�าแสดงโดย ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง / ความยาว 
๑๐๐ นาที

 ระบิล เป็นชายหนุ่มที่ขยาดในเรื่องผู ้หญิงหลังจากถูก 
เพื่อน ๆ พูดกรอกหูเกี่ยวกับการตามตื๊อของสาวขายประกัน แต่วัน
หนึ่ง เขากลับพบกับ ทิพย์ สาวขายประกันที่กลายมาเป็นรักแรกพบ 
แต่เมือ่ความรักของทัง้สองได้ก่อตวัขึน้และด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ จู ่ๆ  
ทิพย์กลับหายไปจากชีวิตของระบิลด้วยเหตุผลที่ระบิลเองก็ไม่อาจรู้

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.
 พุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.



ฟิล์ม ๓๕ มม.

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ปี ๒๕๖๒ 

กลิ้งไว้ก่อน พ่อสอนไว้
๒๕๓๔ / ก�ากบัโดย สมจรงิ ศรสีภุาพ / สร้างโดย  
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / น�าแสดงโดย ปฏภิาณ ปฐวกีานต์, 
ศักดิส์ทิธิ ์แท่งทอง / ความยาว ๑๐๑ นาที

 ภาพยนตร์ที่ เล ่าเรื่องราวของกลุ ่ม  
“หินกลิ้ง” กลุ่มเด็กนักเรียนชายมัธยมศึกษาป ี
ที่ ๖ ที่เอาแต่ก่อเรื่องเกเรคนอื่น แต่เหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วงสุดท้ายของวัยมัธยม กลับท�าให้พวกเขาได้
เรยีนรูถ้งึบทเรียนส�าคญัของชีวิต ภาพยนตร์ประสบความส�าเรจ็จนได้
รับการบันทึกว่าเป็นหนังไทยเร่ืองแรกท่ีท�ารายได้เกินกว่า ๒๕ ล้าน
บาท และเป็นต้นแบบให้เกิดหนงัไทยท�านองเดียวกนัขึน้มาอีกมากมาย 
จนเกิดเป็นยุคทองของหนังวัยรุ่นไทย 

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 ศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

 พบกับหนังไทยทรงคุณค่า ๖ เรื่อง ที่ได้รับการประกาศ 
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พี่มาก..พระโขนง
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล / สร้าง
โดย จีทีเอช / น�าแสดงโดย มาริโอ้ เมาเร่อ, ดาวิกา 
โฮร์เน่ / ความยาว ๑๑๓ นาที

 ภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์ของปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสร้างกระแสให้ประชาชนออกมา
ชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์อย่างคับคั่ง และกวาดรายได้ทั่ว
ประเทศทุบสถิติกว่าพันล้านบาท  เรื่องราวที่ดัดแปลงจากต�านานรัก
แห่งท้องทุ่งพระโขนงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ในภาคนี้พี่มากกลับมา
จากสงคราม เพื่อมาหาแม่นาค พร้อมพรรคพวกอย่าง เผือก เต๋อ ชิน 
และเอ ซึ่งต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะบอกพี่มากว่า แม่นาคตาย
แล้ว

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
 ศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสาวโพระดก
๒๕๐๘ / ก�ากบัโดย คณุาวฒุ ิ/ สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์ / น�าแสดง
โดย มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์ / ความยาว ๑๓๘ นาที  

 หนึ่งในผลงานชั้นครูของ วิจิตร คุณาวุฒิ เล่าเรื่องราวของ
สาวน้อย โพระดก สกุณา ผู้เกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์และมีชีวิตที ่
เพียบพร้อม หลังจากบิดาถึงแก่กรรม  คุณหญิงพิณ มารดาของเธอได้
แต่งงานใหม่กับ อาทร นักธุรกิจผู้รักและเลี้ยงดูโพระดกเสมอลูกสาว
ตน กระทัง่วนัหนึง่ อาทรมอัีนมาจากไป อาบจติ น้องสาวอาทรไม่เหน็
ควรในสมบัติที่โพระดกจะได้รับ เหตุการณ์จึงพลิกผันท�าให้โพระดก
ต้องระหกระเหินไปยังไร่กระต่ายเต้น ที่ท่ีท�าให้เธอได้พบกับ ศล  
ปรายทอง ทนายความชาวไร่รูปงาม

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๓ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
 อังคารที่ ๒๑ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

อาปัติ
๒๕๕๘ / ก�ากับโดย ขนิษฐา ขวัญอยู่ / สร้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดงโดย  
ชาล ีไตรรัตน์, พลอย ศรนรนิทร์ / ความยาว ๘๘ นาที

 ภาพยนตร์ที่กลายเป็นปรากฏการณ์
แห่งปี ๒๕๕๘ และได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทน
หนังไทยเพื่อชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ 
เล่าเรื่องราวของ ซัน เด็กหนุ่มถูกพ่อบังคับให้มาบวชเณรเพื่อดัดนิสัย 
แต่เณรซันกลับยังใช้ชีวิตเหมือนปกติ และได้มีความสัมพันธ์กับ ฝ้าย 
สาววยัรุ่นท้องถิน่ การกระท�าทีท้่าทายอาบตัน้ีิ ท�าให้เณรซนัต้องเข้าไป
พัวพันกับเหตุการณ์ลึกลับ รวมทั้งความผิดที่เคยท�าไว้ในอดีต

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 
 พฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

แมลงรักในสวนหลังบ้าน
Insect in the Backyard  
(Thailand / 2017 / 100 min) 
๒๕๖๐ / ก�ากบัและสร้างโดย ธญัญ์วารนิ สขุะพสิษิฐ์ / 
น�าแสดงโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, สุชาดา โรจน์-
มโนธรรม, นนท์ปวิธ ด่านศรีบรูณ์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

 ภาพยนตร์ไทยถูกห้ามฉายจากส�านักพิจารณาภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใช้เวลาต่อสู้ตามกระบวนการ
ยุติธรรมถึง ๗ ปี จนได้ออกฉายเมื่อปลายปี ๒๕๖๐ เล่าเรื่องราวของ 
ธญัญ่า กะเทยทีพ่ยายามสร้างครอบครวัทีเ่ป็นสขุและสวยงาม เธออยู่
กับน้องสาวและน้องชายวัยเรียนเพียงล�าพัง แต่ยิ่งธัญญ่าพยายาม 
มอบความรักให้น้อง ๆ ของเธอมากเพียงใด พวกเขากลับยิ่งวิ่งหนี 
ออกห่างจากธัญญ่ามากเท่าน้ัน และเลือกที่จะโบยบินออกไปค้นหา
ประสบการณ์ความรักในรูปแบบของตัวเอง

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. Fri 10 Jan / 17.30
 องัคารที ่๒๘ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Tue 28 Jan / 15.00

ฝัน บ้า คาราโอเกะ
๒๕๔๐ / ก�ากับโดย เป็นเอก รตันเรอืง / สร้างโดย ไฟว์สตาร์โปรดกัชัน่ / 
น�าแสดงโดย เรย์ แม๊คโดแนลด์, เฟย์ อัศเวศน์ / ความยาว ๑๐๑ นาที 

 ผลงานเรื่องแรกของ เป็นเอก รัตนเรือง เล่าเรื่องราวของ ปู 
หญิงสาวผู้ฝันประหลาดเห็นแม่ก�าลังหมกมุ่นกับการสร้างบ้านโมเดล 
และเห็นแม่ยิงพ่อตาย เมื่อไปปรึกษาพ่อของเพื่อนสนิท เขากลับ
ตีความความฝันของเธอว่า หากแม่เธอสร้างบ้านโมเดลในฝันเสร็จ
เมื่อไร พ่อของเธอจะตายเมื่อนั้น ปูจึงพยายามท�าทุกทางเพื่อต่อชีวิต
พ่อ โดยหารู้ไม่ว่าพ่อเธอแอบไปมีสัมพันธ์กับเมียเก็บของเจ้าพ่อร้าน
คาราโอเกะทีก่�าลงัส่งมอืปืนมาตามเกบ็เขา และมอืปืนคนนัน้กค็อื น้อย 
หนุ่มขี้อายที่เธอรู้จักในร้านสะดวกซื้อเจ้าประจ�า

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เสาร์ที่ ๒๕ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.



โปรแกรมพิเศษวันเด็กแห่งชาติ

โปรแกรมร�ลึก ธูป นาคภู่ ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด
๒๕๓๖ / ก�ากับโดย อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย สัญญา คุณากร, อังคณา ทิมดี / ความยาว 
๑๑๒ นาที 

 ภาพยนตร์บันทึกชีวิตและอารมณ์ของคนกรุงเทพฯ ยุค
เศรษฐกิจเฟื่องฟู ผ่านตัวละคร มานพ หนุ่มออฟฟิศผู้สุภาพเรียบร้อย 
ซึ่งเกิดหมดสติลงในลิฟต์ และพบกับยมทูตท่ีมารับตัวเขา แต่นาย
ทะเบยีนจากนรกกลับแจ้งว่าเขายงัไม่ถงึฆาต และมเีวลาอยูจ่นถงึบ่าย
สองโมงของวันรุ่งขึ้น  เมื่อตื่นขึ้นอีกครึ้งด้วยความรับรู้ว่าตัวเองจะอยู่
ได้อกีเพียงวนัเดียว ท�าให้นพเกดิ “ลกูบ้า” ท่ีจะฮดึสูเ้พือ่เอาชนะระบบ
และพฤติกรรมความเห็นแก่ตัวก่อนที่จะลาโลก 

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
 เสาร์ที่ ๒๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

The Good Dinosaur 
ผจญภัยไดโนเสาร์เพื่อนรัก
๒๕๕๘ / ก�ากับโดย Peter Sohn / ลิขสิทธ์ิของเดอะ วอลท์ ดิสนีย์ 
(ประเทศไทย) / ความยาว ๙๓ นาที / พากย์ไทย

  อาร์โล เป็นไดโนเสาร์พันธุ์คอยาวกินพืช ตัวเล็กสีเขียว มี
นิสัยอ่อนแอและข้ีกลัวมาตั้งแต่ออกจากไข่ พ่อแม่ของอาร์โลจึงคอย
ประคับประคองให้อาร์โลก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นไปได้ แต่ชีวิต 
อาร์โลต้องพลิกผันเม่ือเกดิเหตใุห้ต้องพรากจากครอบครัว และได้พบ
กับมนุษย์ตัวจ้อยที่คอยติดตามไม่เคยห่าง จนเกิดเป็นความสัมพันธ์
ข้ามสายพันธุ์ที่แนบแน่น และท�าให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้ที่จะเติบโตเพื่อก้าว
ข้ามความกลัวไปด้วยกัน

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

The BFG ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อ
๒๕๕๙ / ก�ากบัโดย Steven Spielberg / ลขิสทิธิข์องเดอะ วอลท์ ดสินย์ี 
(ประเทศไทย) / ความยาว ๙๔ นาที / พากย์ไทย

 โซฟี เด็กหญิงก�าพร้าวัย ๑๐ ขวบที่ถูกยักษ์แก่ใจดี ที่ชื่อว่า 
เดอะบีเอฟจี จับตัวไปยังเมืองยักษ์ แต่การมาเยือนของเธอสร้าง 
ความไม่พอใจให้กับยักษ์ตัวอื่น ๆ รวมถึงเป็นการชักน�าภัยจากเหล่า
ยักษ์ใจร้ายให้เข้าใกล้เธอและเมืองลอนดอนง่ายยิ่งขึ้น โซฟีและเดอะ 
บีเอฟจีจึงต้องหาทางไปบอกราชินีแห่งเมืองลอนดอนให้ทราบถึง
อันตรายที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่พวกเธอต้องท�าอย่างแรกคือการท�าให้ 
ทุกคนเชื่อว่ายักษ์นั้นมีอยู่จริง

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๑ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

 บุญส่ง นาคภู ่เป็นผูก้�ากบัหนังอสิระไทยทีโ่ดดเด่น โดยเฉพาะ
ด้านการน�าชาวบ้านจริง ๆ มาแสดง เพื่อถ่ายทอดชีวิตความเป็นไป
ของผู้คนธรรมดาสามัญที่มักไม่ค่อยมีพื้นที่ในภาพยนตร์ไทย โดยหนึ่ง
ในชาวบ้านผูก้ลายเป็นนกัแสดงคนส�าคญัในภาพยนตร์ของบญุส่ง คอื 
ธูป นาคภู่ แม่แท้ ๆ ของเขาเอง ที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์ถึง ๔ เรื่อง 
จนผู้ที่ติดตามชมผลงานของเขาต่างคุ้นหน้าและผูกพัน 
 ในวาระการจากไปของ ธูป นาคภู่ ในวัย ๘๙ ปี เมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจกิายนทีผ่่านมา หอภาพยนตร์จึงได้น�าผลงานทัง้ ๔ เรือ่งดังกล่าว 
มาจัดฉายอีกคร้ังเพื่อร่วมร�าลึกถึงนักแสดงสามัญที่เป็นความทรงจ�า
และเป็นส่วนส�าคัญของวงการภาพยนตร์อสิระไทยในยคุสมัยปัจจุบนั 
โดย บญุส่ง นาคภู ่จะมาร่วมสนทนากบัผูช้มในวนัเสาร์ที ่๑ กมุภาพนัธ์

ฉากและชีวิต
๒๕๖๑ / ก�ากบัโดย บญุส่ง นาคภู ่/ สร้างโดย แผนงาน
สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, ปลาเป็นว่าย
ทวนน�้าฟิล์มสตูดิโอ / น�าแสดงโดย ไกรสร นาคภู่, 
ธูป นาคภู่ / ความยาว ๙๐ นาที

 ภาพยนตร์รวมฉากและชีวิตสั้น ๆ ใน
ทั่วทุกมุมของหมู่บ้าน “วังพิกุล” ที่มีครบทุกรสชาติ ทั้งรัก โศก บู๊ 
ระทกึ ประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งราวของหนุม่ทุง่กบัแฟนสาวของเขา 
ชายชราผูแ้กร่งกล้า เดก็นกัเรยีนกบัพนัธุข้์าวรุน่ปูย่่า ครทู�างานนอกเวลา 
เด็กหลังห้อง พ่อที่ไร้ตัวตนในบ้านหลังเก่า พ่อกับลูกชายยุคใหม่  
ผวัตามหาเมยี บ้านใหม่ทีโ่กลาหล และอกีหลายคนหลายเรือ่งทีส่ะท้าน
สะเทือนใจ 

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 พุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เณรกระโดดก�าแพง
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย บุญส่ง นาคภู่ / สร้างโดย กระทรวงวัฒนธรรม,  
ปลาเป็นว่ายทวนน�้าฟิล์มสตูดิโอ / น�าแสดงโดย ธีรภัทร โลหนันท์,  
พลสิน แซ่หล่อ / ความยาว ๑๑๗ นาที

 ภาพยนตร์ที่ บุญส่ง นาคภู่ พยายามท้าทายขนบของการ
เล่าเร่ืองแบบข้ามไปมาระหว่างสารคดีและเร่ืองแต่ง ผ่านห้วงเวลาการ
เดินทางส�ารวจโลเกชั่นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของผู้ก�ากับภาพยนตร ์
ผู้ดื้อรั้นที่ได้พบเจอสิ่งต่าง ๆ มากมาย ทั้งความจริงที่เห็นอยู่ตรงหน้า 
ความจริงที่ผ่านมา ความฝัน สิ่งที่อยากให้เป็น รวมทั้งด้านมืดอัน 
เร้นลับที่เขาพยายามปกปิดและหนีมาตลอด บัดน้ี ทุกอย่างได้ย้อน
กลับมารุมเล่นงานเขาจนสะบักสะบอมแทบจะเอาตัวไม่รอด 

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.



โปรแกรมภาพยนตร์โลก

คนจนผู้ยิ่งใหญ่
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย บุญส่ง นาคภู่ / สร้างโดย ปลาเป็นว่ายทวนน�้า 
ฟิล์มสตูดิโอ / น�าแสดงโดย เหลือ นาคภู่, ไกรสร นาคภู่, บุญส่ง นาคภู่, 
ธูป นาคภู่  / ความยาว ๗๖ นาที

 หลังจากไปท�างานก่อสร้างในกรุงเทพฯ หลายปี แต่ชีวิตก็
ยังไม่ดีขึ้น บุญชู จึงตั้งใจจะปักหลักท�านาและใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่
บ้านเกิดกับแม่และลูกชาย แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเขาต้องหาเงินมา
ใช้หนีเ้งินล้านของหมู่บ้านให้ได้เสยีก่อน มเิช่นนัน้ เขาจะกลายเป็นคน
ไม่มีความหมายในสายตาของชาวบ้าน เขาจึงพยายามด้ินรนหาเงิน 
ทุกวิถีทาง ท่ามกลางความแห้งแล้งขาดแคลน

รอบฉาย: อังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

วังพิกุล
๒๕๕๗  / ก�ากบัโดย บญุส่ง นาคภู ่/ สร้างโดย แผนงานสือ่ศลิปวฒันธรรม
สร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
ปลาเป็นว่ายทวนน�้าฟิล์มสตูดิโอ / น�าแสดงโดย ไกรสร นาคภู่, ธูป  
นาคภู่, สิริมงคล วันพุธ / ความยาว ๖๖ นาที

 ภาพยนตร์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่าเรื่องราวสืบเนื่องจาก คนจนผู้ยิ่งใหญ่  
เมือ่ ไกรสร ลูกชายของบญุช ูซึง่ได้กลายเป็นทหารเกณฑ์และเดนิทาง
กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด  เขาพบว่าหมู่บ้านยังคงเงียบเหงาเหมือนเดิม 
บ้านเขาไม่มีคนอยู่ ย่าแก่มากแล้ว ลุงป้าน้าอาก็เช่นกัน  ทุกอย่าง 
ยังคงเหมือนเดิม เหมือนหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งวันหนึ่งลูกชาย
คนโปรดของย่าจะพาหลานชายกลับมาเยี่ยมบ้าน

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 พุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ภาพยนตร์เยอรมัน 
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย

Kreuzweg (Stations of the Cross)  
(Germany / 2014 / 110 min)
๒๕๕๗ / ก�ากบัโดย  Dietrich Brüggemann / 
น�าแสดงโดย Lea van Acken, Franziska 
Weisz, Florian Stetter / ความยาว ๑๑๐ นาที 
(ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 ภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงรางวัลหมี
ทองค�าในเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลนิ เมือ่ พ.ศ. 
๒๕๕๗  เล่าเรือ่งราวของ มาเรยี เดก็หญงิวยั 
๑๔ ปีที่เติบโตมาในครอบครัวคาทอลิกอัน
เคร่งครดั แม้จะอยูใ่นโลกยคุใหม่ แต่หวัใจทีส่ถติอยูก่บัพระเจ้าของเธอ 
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นนักบุญและไปสู่สวรรค์ โดยที่ไม่ม ี
สิ่งใดจะหยุดยั้งความตั้งใจนี้ได้

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 5 Jan / 13.00 
 ศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. Fri 24 Jan / 17.30 

Aguirre, der Zorn Gottes 
(Aguirre, the Wrath of God)  
(Germany / 1972 / 94 min)
๒๕๑๕ / ก�ากับโดย Werner Herzog / น�าแสดง
โดย Klaus Kinski, Ruy Guerra, Helena Rojo / 
ความยาว  ๙๔ นาที (ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

 หนึ่งในผลงานคลาสสิกยุคแรก ๆ ของ แวร์เนอร์ แฮร์โซก 
ผู้ก�ากับชั้นครูชาวเยอรมัน ซึ่งเต็มไปด้วยภาพและบรรยากาศอัน 
หลอกหลอน ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ เมื่อนายทหาร โลเป เด อากีร์เร 
น�ากลุ่มนักส�ารวจชาวสเปน ออกตามหา “เอล โดราโด” เมืองทองค�า
ในต�านานที่เชื่อกันว่าอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งของลุ่มแม่น�้าแอมะซอน

รอบฉาย: อาทติย์ที ่๒ กุมภาพนัธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 Sun 2 Feb / 13.00 
 อังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 Tue 25 Feb / 15.00 

ภาพยนตร์สเปน 
สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย

El Rayo (Hassan's Way)   
(Spain / 2013 / 86 min)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Fran Araújo, Ernesto de 
Nova / น�าแสดงโดย Hassan Benoudra / 
ความยาว ๘๖ นาที (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

 หนังโรดมูฟวี เรื่องราวของ ฮัสซัน ชาย
ชาวโมร็อกโกผู้เพิ่งว่างงานหลังจากใช้ชีวิตในสเปนมานานกว่า ๑๓ ปี 
เขาตดัสนิใจน�าเงินเกบ็ทัง้หมดไปซือ้รถแทรกเตอร์มอืสอง เพือ่ขับกลบั
ไปตัง้ต้นชีวติใหม่ทีบ้่านเกดิ ก่อนจะพบว่าการเดนิทางกลบับ้านครัง้นี้ 
คือการผจญภัยโดยแท้จริง

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๕ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.  
 Sun 5 Jan / 15.00 
 พฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 Thu 23 Jan / 15.00 

Sicixia  
(Spain / 2016 / 98 min)
๒๕๕๙ / ก�ากับโดย Ignacio Vilar / น�าแสดงโดย 
Monti Castiñeiras, Marta Lado / ความยาว ๙๘ 
นาที (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 เซยีว เป็นวศิวกรเสยีงทีไ่ด้รบัมอบหมาย
ให้ไปบนัทกึเสียงบรรยากาศบรเิวณชายฝ่ังโกสตา เดอ มอสเต สถานที่
ทีท่�าให้เขาได้พบกบั โอลายา ไกด์สาวนกัสะสมสาหร่ายจากมหาสมทุร
แอตแลนติก ซึง่ได้พาเขาไปพบกบัสถานทีส่ดุมหศัจรรย์ ทีท่�าให้ทัง้สอง
อยู่เหนือการควบคุม

รอบฉาย: อาทติย์ที ่๒ กุมภาพนัธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 Sun 2 Feb / 15.00 
 พฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 Thu 20 Feb / 15.00 



โปรแกรมหนังคลาสสิก

ฟิล์ม ๑๖ มม.

ภาพยนตร์ฝรั่งเศส 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 
ประจ�าประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย

Les confins du monde 
(To the Ends of the World)  
(France / 2018 / 103 min)
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย Guillaume Nicloux / น�าแสดง
โดย Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix / 
ความยาว ๑๐๓ นาที (ภาษาฝร่ังเศส ค�าบรรยาย
ภาษาไทยและอังกฤษ)

 ภาพยนตร์แนวดรามา ท่ีมีฉากหลังเป็นสงครามอินโดจีน 
เล่าเรื่องราวของ โรแบรต์ ชายผู้รอดชีวิตจากการสังหารหมู่โดย 
กองทัพเวียดมินห์ และตัดสินใจสมัครเข้าร่วมรบกับกองทัพฝรั่งเศส 
เพื่อล้างแค้นให้พี่ชายที่เสียชีวิตในการสังหารหมู่ แต่การพบกับสาว 
อินโดจีนคนหนึ่ง อาจส่งผลท�าให้เป้าหมายที่เขาวางไว้ไม่ส�าเร็จ

รอบฉาย: พุธที่ ๘ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Wed 8 Jan / 15.00 
 อาทติย์ที ่๑๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 12 Jan / 13.00 

Rafiki     
(Kenya / 2018 / 83 min)
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย Wanuri Kahiu / น�าแสดงโดย 
Samantha Mugatsia, Neville Misati / ความยาว 
๘๓ นาที (ภาษาอังกฤษและสวาฮิลี ค�าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

 ภาพยนตร์เรือ่งแรกจากเคนยาทีไ่ด้ฉาย
เปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เล่าเรื่องราวของ เคนา และ 
ซิกิ สองเด็กสาวชาวเคนยา ท่ีต้องเผชิญหน้าและต่อสู้กับแนวคิด
อนุรักษ์นิยมและอคติจากบรรดาผู้คนในเมืองที่พวกเธออาศัย ท�าให้
ความรักและชีวิตที่ทั้งคู่ใฝ่ฝันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่วาดไว้ 

รอบฉาย: อาทติย์ที ่๙ กมุภาพนัธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 9 Feb / 13.00 
 ศกุร์ท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 28 Feb / 13.00 

ภาพยนตร์โปแลนด์ 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจ�าประเทศไทย 

Dreszcze (Shivers)  
(Poland / 1981 / 106 min)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย Wojciech Marczewski / 
น�าแสดงโดย Tomasz Hudziec, Teresa  
Marczewska / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษา
โปแลนด์ ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 ภาพยนตร์ชนะเลิศรางวัลขวัญใจกรรมการจากเทศกาล
ภาพยนตร์เบอร์ลิน บอกเล่าบรรยากาศอันตึงเครียดในโปแลนด์ยุคที่
ถูกปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตโดยผู้น�า โจเซฟ 
สตาลิน ในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐ ผ่านสายตาของ โทเม็ก เด็กหนุ่มที่
ครอบครัวแตกแยกเพราะพ่อถูกทางการจับกุม ในขณะที่ตัวเขาเองก็
ถูกส่งไปเข้าค่ายอบรมคอมมิวนิสต์ในช่วงฤดูร้อน

รอบฉาย: อาทติย์ที ่๑๒ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 12 Jan / 15.00 
 พุธที่ ๒๙ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Wed 29 Jan / 15.00 

Kill Me, Cop  
(Poland / 1988 / 122 min)
๒๕๓๑ / ก�ากับโดย Jacek Bromski/ น�าแสดงโดย 
Boguslaw Linda, Piotr Machalica / ความยาว 
๑๒๒ นาที (ภาษาโปแลนด์ ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

 ภาพยนตร์แนวอาชญากรรม ว่าด้วยเรื่องราวการไล่ล่ากัน
อย่างระห�า่ ระหว่าง เจอร์ซี มาลิก อาชญากรคนส�าคัญ ผู้ก่อคดีมา
อย่างโชกโชน ซึง่ต้องหลบหน ีป็อปซกิ เจ้าหน้าทีต่�ารวจหนุม่ทีพ่ยายาม
จับกุมเขาเข้าเรือนจ�าให้ได้เป็นครั้งแรก

รอบฉาย: อาทติย์ที ่๙ กมุภาพนัธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 9 Feb / 15.00 
 ศุกร์ท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. Fri 21 Feb / 15.00 

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น 
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

Madadayo
๒๕๓๖ / ก�ากับโดย Akira Kurosawa / น�าแสดง
โดย Matsumura Tatsuo, Kagawa Kyoko / 
ความยาว ๑๓๔ นาที (ภาษาญ่ีปุ่น ค�าบรรยาย 
ภาษาไทย)

 ผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ 
อากิระ คุโรซาว่า ผู้ก�ากับชาวญี่ปุ่นผู้ยิ่งใหญ่ สร้าง
จากชีวิตของ เฮียกเคน อุชิดะ ศาสตราจารย์และนักเขียนคนส�าคัญ
ของญี่ปุ่น เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกศิษย์เก่า ๆ ที่
ยังกลับมาแสดงความกตัญญู และอวยพรให้สุขภาพของเขาแข็งแรง
เป็นประจ�าทุกปี

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
 อาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 
 ผู ้อยู ่ เบื้องหลังหนังไทยเรื่องส�าคัญ 
และเป็นครูสอนภาพยนตร์แก่นักเรียนโรงเรียน
ทางเลือกและค่ายอบรมต่าง ๆ มากมาย ที่จะมา
ชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและชีวิต
หลังชมภาพยนตร์

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 
 นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครูที่จะมาเล่า
ความรู้และชวนวเิคราะห์วจิารณ์ประเดน็ต่าง ๆ  ที่
มองเห็นในภาพยนตร์คลาสสิกของโลก 

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.



๒๘

โปรแกรมฉายเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ฟิล์ม ๑๖ มม.
The Love Suicides at Sonezaki  
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย Midori Kurisaki / น�าแสดงโดย Dolls; Yoshida 
Tamao / ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)

 ภาพยนตร์ที่สร้างจากละครหุ่นบุนรากุของญี่ปุ่นเรื่องที่ได้
รบัความนยิมมากทีสุ่ดเรือ่งหนึง่ ว่าด้วยความรกัระหว่างหญงิโสเภณี
กบัชายหนุม่ผูถ้กูบงัคับให้แต่งงานกบัหญงิอืน่โดยทีเ่ขาไม่ยนิยอม  จน
ในที่สุดความรักของทั้งคู่ต้องเดินไปสู่โศกนาฏกรรม

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ภาพยนตร์ไต้หวัน 
สนับสนุนโดย ชุดเครื่องมือภาพยนตร์ไต้หวัน 
Taiwan Cinema Toolkit

When Love Comes เมื่อรักมาเยือน
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย Chang Tso-Chi / น�าแสดงโดย Yi-Chieh Lee, 
Meng-Chieh Kao / ความยาว ๑๐๘ นาที (ภาษาจีนกลาง, ฮกเกี้ยน 
ค�าบรรยายภาษาไทย)

 ผลงานชนะเลศิรางวลัม้าทองค�า สาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓  เล่าเรื่องราวของ ไหลชุน วัยรุ่นสาวหัวรั้นที่เกิดมา
ในครอบครัวที่อาศัยอยู่รวมกันสามรุ่นทั้งหมด ๗ คน หลังจากที่แม่
ของเธอซึ่งเป็นภรรยาน้อยคลอดน้องชายได้ไม่นาน ไหลชุนก็ตั้งท้อง
โดยฝ่ายชายหายไปอย่างไร้ร่องรอย ความวุ ่นวายจึงเกิดข้ึนใน
ครอบครัวเสมือนพายุโหมกระหน�่า

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

The Young Ones โอ้ยอดรัก
๒๕๑๖ / ก�ากับโดย Li Hsing / น�าแสดงโดย Chiu Chen, Lan Chi / 
ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาจีนกลาง ค�าบรรยายภาษาไทย)

 ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายของ ฉงเหยา นักเขียน
ชื่อดังชาวไต้หวัน เล่าเรื่องราวของ หยุนโหลว ชายหนุ่มจากฮ่องกง 
ผูม้าเรยีนหนงัสอืทีไ่ต้หวนั และชอบพอกบั ฮนันี ่ลกูสาวคนเดยีวของ
ตระกูลหยางที่เขาพักอาศัยอยู่ด้วย แต่ไม่นาน หยุนโหลวก็ถูกพ่อ
หลอกให้กลับฮ่องกง ท�าให้ฮันนี่เข้าใจผิดคิดว่าเขาหนีจากเธอไปโดย
ไม่ร�่าลา

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ภาพยนตร์นานาชาติ 
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์ เฮ้าส์ สามย่าน

Tonight, at Romance Theater 
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย  Hideki Takeuchi / น�าแสดง
โดย Haruka Ayase, Kentarô Sakaguchi / 
ความยาว ๑๐๙ นาท ี(ภาษาญีปุ่น่ ค�าบรรยายภาษา
ไทย)

 เคนจิ หนุ่มผู้มีความฝันจะเป็นผู้ก�ากับ 
เกิดตกหลุมรัก เจ้าหญิงมิยูกิ นางเอกในภาพยนตร์ขาวด�าเรื่องโปรด 
แต่อยู ่ๆ  กลบัมเีหตใุห้เธอหลดุออกมาสูโ่ลกความจรงิในร่างกายทีเ่ป็น
สขีาวด�า เคนจจึิงคอยดแูลเธออยูไ่ม่ห่างจนทัง้คูเ่ริม่ผกูพนักนั แต่ความ
มหัศจรรย์น้ีกลับมีเงื่อนไขตรงที่ว่า ถ้าหากเธอรักใคร แล้วถูกตัวคน 
คนนั้น เธอจะต้องกลับไปอยู่ในโลกของหนังขาวด�าตลอดกาล 

รอบฉาย: พุธที่ ๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

Moonlight  
(USA / 2016 / 101 min)
๒๕๕๙ / ก�ากับโดย  Barry Jenkins / น�าแสดงโดย 
Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante 
Rhodes / ความยาว ๑๐๑ นาที (ภาษาอังกฤษ  
ค�าบรรยายภาษาไทย)

 ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ ์
ประจ�าปี ๒๕๖๐ เล่าเรื่องราวชีวิตของ ชีรอน เด็กหนุ่มผิวด�าที่ต้อง
ด้ินรนกับชีวิตที่เติบโตมาพร้อมกับการถูกรังแก สังคมอันธพาลและ 
ยาเสพติด ในขณะที่ความรู้สึกส่วนลึก เขาไม่แน่ใจว่าตนเองก�าลังคิด
เกินเลยกับเพื่อนสนิทที่รู้จักกันตั้งแต่เด็ก

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น. Fri 7 Feb / 17.30
 องัคารท่ี ๑๘ กมุภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 18 Feb / 13.00 
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15.00 น. 
บ้านผีปอบ 2

15.00 น. 
Dreszcze

15.00 น. Insect in 
the Backyard

13.00 น. 
คนจนผู้ยิง่ใหญ่

13.00 น. 
สอยดาวสาวเดอืน

13.00 น. บญุชู 6

15.00 น. 
อ้อมอกสวรรค์

15.00 น. ภวงัค์รกั
15.00 น. ระเริงชล

13.00 น. แบบว่า
โลกนี.้..มแีต่น�า้เต้าหู้
และครรูะเบยีบ

13.00 น. 
ฉากและชีวติ

13.00 น. 
อ้อมอกสวรรค์
15.00 น. 
The Love Suicides 
at Sonezaki

15.00 น. โลกทัง้ใบ
ให้นายคนเดยีว15.00 น. 

โสนน้อยเรอืนงาม

13.00 น. 
Moonlight

13.00 น. 303 
กลวั/กล้า/อาฆาต

13.00 น. บญุชู 6
15.00 น. Sicixia

15.00 น. น�า้ผ้ึง
พระจนัทร์

15.00 น. 
ลกูเจ้าพระยา

13.00 น. แบบว่า
โลกนี.้..มแีต่น�า้เต้าหู้
และครรูะเบยีบ

13.00 น. 
รกัแท้บทที ่1

13.00 น. 
สอยดาวสาวเดอืน
15.00 น. 
เณรกระโดดก�าแพง

15.00 น. วงัพิกลุ
15.00 น. Aguirre, 
der Zorn Gottes

13.00 น. ป่ินรกั
15.00 น. 
พีม่าก..พระโขนง

13.00 น. 
Tonight, at 
Romance Theater
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