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รายงาน
โรงหนังโรงเรียนสัญจร 
ประมวลกิจกรรมเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๓
การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน 

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 
จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ในประเทศอังกฤษ 

คลังอนุรักษ์ 
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๑๐ 

นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์
ลานไปดวงจันทร์ (A Trip To The Moon Terrace)
นิทรรศการภาพค้างติดตา Persistence of vision 

กิจกรรม 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพือ่การเรยีนรู้ 

ครัง้ที ่๑๖ 
เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๔ 
แนะน�าหนังทึ่ง! The Bad Sleep Well & Jaws 

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ เดินทางมาถึงฉบับที่ ๖๐ นั่นหมายความว่าวารสารราย ๒ เดือน 

ที่ออกปีละ ๖ เล่มนี้ ได้จัดท�าขึ้นมาครบ ๑๐ ปีแล้ว เป็นหลักหมายส�าคัญที่บ่งบอกถึงเส้นทางการ

เติบโตของหอภาพยนตร์ ซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง

ภายในฉบับส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓ นี้ ความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือพื้นที่นิทรรศการที่เพิ่มขึ้น

ในอาคารสรรพสาตรศภุกิจ ส�าหรบัให้เดก็ ๆ  ได้มาสนกุสนานกบัเรือ่งราวของภาพยนตร์ ทัง้นทิรรศการ

ภาพค้างติดตา ที่พาออกผจญภัยไปสู่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพเคล่ือนไหว และนิทรรศการ

ลานไปดวงจนัทร์ ซึง่จะกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ และจนิตนาการความคดิฝัน ด้วยประดษิฐกรรม

ถ�้ามอง และซุ้มขายของเล่นของนักประดิษฐ์ภาพยนตร์ยุคแรกของโลก  ในขณะเดียวกันยังมีเรื่องราว

ของภารกิจที่ออกไปนอกรั้วหอภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนสัญจร และการจัดท�า

หนังสือแบ่งปันประสบการณ์ของครู ผู้เลือกใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอน

นอกจากข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหอภาพยนตร์ ในช่วงที่ผ่านมา วงการภาพยนตร์ยังได้

สูญเสียนักแสดงที่เคยมีบทบาทส�าคัญไปมากมายทั้ง อดีตดาราเด็กชื่อดัง อ๊อด จินดานุช หรือ สุรัตน์ 

ปานทโชติ (๒๕ สิงหาคม) นางเอกหน้าหวาน กาญจนา จินดาวัฒน์ (๒๗ สิงหาคม) นักแสดงอาวุโส 

ปทมุวด ีโสภาพรรณ (๗ กนัยายน) และดาวตลกแห่งยุคสมยั โรเบร์ิต สายควนั หรอื ไพฑูรย์ พุม่รตัน์ 

(๑๙ กันยายน)  หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของทุกท่านมา ณ ที่นี้ 



ระยะเวลาหลายเดอืนท่ีผ่านมา ในช่วงเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การด�าเนินกิจกรรม “โรงหนัง

โรงเรียน” กิจกรรมด้านการสร้างการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ในกลุ่มเยาวชนนักเรียน

ปฐมวยั-มธัยมศกึษาตอนปลายของหอภาพยนตร์นัน้ ได้มกีารปรบัเพ่ิมกจิกรรมการ

จัดฉายภาพยนตร์ส�าหรับเยาวชน เพื่อรองรับความต้องการของโรงเรียนที่สนใจ

แต่มีข้อจ�ากัดด้านการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ณ หอภาพยนตร์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม 

“โรงหนังโรงเรียนสัญจร” อันเป็นกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมการเรียนรู้จากภาพยนตร์  

ให้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักโลก ผ่านภาพยนตร์ที่คัดสรรมาตามความเหมาะสมกับ

พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ๕ ระดบัชัน้ คอื ปฐมวยั ประถมศกึษาตอนต้น ประถม

ศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีประเด็นการ

เรียนรู้ทีห่ลากหลาย ทัง้การเคารพตนเอง เคารพผู้อืน่ การสร้างสัมพนัธ์  การอยูร่่วมกนั

ในสงัคม การยอมรบัตนเอง และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย การช่วยเหลือ

แบ่งปัน  ความสัมพันธ์ในครอบครัว  ชวนคิดเรื่องความดี ความงาม ความเลวร้าย  

ความมุ่งมั่นใฝ่ฝัน ศิลปะในภาพยนตร์ และประเด็นอื่น ๆ  อีกมากมาย เฉกเช่นเดียว

กับกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน โดยมีทีมงานจากหอภาพยนตร์เดินทางไปจัดกิจกรรม

ทีโ่รงเรยีนในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร นครปฐม นนทบรุ ีและสมทุรสาคร ซึง่ได้รบัการ

ตอบรับที่ดียิ่งจากโรงเรียน หลังจากเริ่มต้นกิจกรรมเมื่อเดือนสิงหาคม มีการจัด

กิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้น ๒๕ รอบ ใน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนมณีวัฒนา โรงเรียนบ้าน

บางม่วง โรงเรียนวัดสพานสูง โรงเรียนบ้านฉาง โรงเรียนบ้านคลองหลวง และ

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย โดยมีนักเรียนปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม

กว่า ๓,๐๐๐ คน 

แม้ว่าการจัดฉายภาพยนตร์ในรูปแบบนี้จะไม่สามารถมอบประสบการณ์

การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่แท้ให้กับนักเรียนได้ เป็นเพียงการจัดฉายโดย

ปรบัพืน้ทีข่องโรงเรยีนทีส่ามารถควบคมุแสงได้ ใช้เพยีงเคร่ืองฉายโปรเจกเตอร์เท่าที่

โรงเรียนมีกับเครื่องเสียงที่มิได้มีขนาดใหญ่โต แต่ภาพยนตร์เหล่านั้นยังคงสามารถ

เป็นส่วนหนึง่ในการร่วมสร้างการเรยีนรู ้ และสร้างความสขุให้กบันกัเรียนได้เป็นอย่างดี 

ทัง้นีส้�าหรบักจิกรรมโรงหนงัโรงเรยีนสญัจร และโรงหนงัโรงเรยีน ณ หอภาพยนตร์ฯ 

ศาลายา ยังคงพร้อมต้อนรับคณะครูและนักเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

ฝ่ายเผยแพร่  งานกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน 

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๕ ต่อ ๑๓๐๘

อีเมล faschoolcinema@fapot.org
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๑



รายงาน
๓๐  

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมสมองใส ใจสบาย 

ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

สมาคมฝรัง่เศสกรงุเทพ และบรษิทัชวีามิตร วสิาหกจิเพือ่สงัคม จ�ากดั 

จัดฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศส เรื่อง Memories (Les souvenirs) ใน

กิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๙ พร้อมสนทนาหลังชม

ภาพยนตร์กบัคณุหญงิจ�านงศร ีหาญเจนลกัษณ์ และ รศ.นพ.สขุเจรญิ 

ตั้งวงษ์ไชย ด�าเนินรายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี  

กิจกรรมเดือนกันยายน - ตุลาคม

๑   
หอภาพยนตร ์จั ด เว ที

สนทนาหลังชมภาพยนตร์ ใน

กจิกรรม ทึง่! หนงัโลก ประจ�าเดอืน

กนัยายน เร่ือง The Graduate 

กับโดม สุขวงศ ์  นักอนุ รักษ ์

ภาพยนตร์เกียรติคุณ และประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ 

ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 

๒๓  
ชลดิา เอือ้บ�ารงุจิต ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ ร่วมการสมัมนา

ออนไลน์ (Wabinar) ในหวัข้อ เรือ่ง New Audience during COVID-19 

ที่จัดขึ้นโดย iPRES2020 Conference 

๒๔  - ๑๐  
หอภาพยนตร์ร่วมกบั Bangkok Screening Room  โรงหนงั

อาร์ตเฮาส์ใจกลางเมือง จัดฉายภาพยนตร์เพลงเรื่อง สวรรค์มืด 

ผลงานการก�ากบัของ รตัน์ เปสตนัย ีทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

ภาพยนตร์ของชาติ

๒   
หอภาพยนตร์จดักจิกรรม

ภาพยนตร์สนทนา: “ค�าสัง่ค�าสาป” 

ร่างทรงฮอลลีวูดของหนังไทยใน

สงครามเย็นที่เพิ่งค้นพบ โดยได้

จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง ค�ำสัง่ค�ำสำป 

(๒๔๙๗) พร้อมกับการเสวนาถึง

ภาพยนตร์โฆษณาชวนเช่ือต่อต้าน

คอมมวินสิต์ยคุแรกของไทยทีห่อ-

ภาพยนตร์เพ่ิงค้นพบกับ ศักดินา 

ฉตัรกลุ ณ อยธุยา นกัวชิาการอสิระ 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ในเมอืงไทยโดยเฉพาะในยคุ

สงครามเยน็ และ ผศ.ดร.ณฐัพล ใจจรงิ อาจารย์ประจ�าคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ณ โรงภาพยนตร์

ศาลาศีนิมา อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 

๒   
ชลดิา เอือ้บ�ารงุจิต ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ ร่วมการสมัมนา

ออนไลน์ (Wabinar) ในหัวข้อ The Case of Water and Fire ใน

งาน FIAF International Online Symposium 

๒

๔  
หอภาพยนตร์จัดพิธีประกาศรายชื่อภาพยนตร์ท่ีได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยมี 

ปรเมศวร์ งามพเิชษฐ์ ผูแ้ทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวัฒนธรรม เป็น

ประธานในพิธี และร่วมลงนามรับรองการประกาศรายชื่อ ๑๐ 

ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

ในปีนี้ พร้อมกับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ประธานคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์จากหลากหลายสาขาร่วมเป็น

สักขีพยานในครัง้นีอ้ย่าง ศาสตราจารย์พเิศษ ธงทอง จนัทรางศุ นกั

ประวติัศาสตร์ ดร.วกิานดา พรหมขนุทอง นักวชิาการด้านภาพยนตร์

และวัฒันธรรมศกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์สดุแดน วสิทุธลิกัษณ์ นกัวชิาการ

ด้านมานุษยวิทยา ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์ นักเขียน สื่อมวลชน สุภัตรา 

ภมูปิระภาส นกัเขยีน นกัแปล ผูช่้วยศาสตราจารย์อรุพุงศ์ รกัษาสตัย์ 

ผู้ก�ากับภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา อาคารสรรพสาตร

ศุภกิจ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๘-๑๐)

๘  ๑๐  
หอภาพยนตร์จดักจิกรรม

ร�าลึก มิตร ชัยบัญชา เน่ืองใน

วาระ ๕๐ ปี แห่งการจากไป มกีาร

จุดเทียนและวางดอกไม้ร�าลึก

บนรอยมือ มิตร ชัยบัญชา ณ 

ลานดาราจากแฟนมิตรที่มาร่วม

กจิกรรมกนัอย่างคบัคัง่ เช่นทกุปี  และพเิศษส�าหรบัปีนีก้บัการจดัฉาย

ภาพยนตร์ผลงานของมิตรในวันที่ ๘ ตุลาคม เรื่อง สมิงบ้ำนไร่ 

(๒๕๐๗) พากย์สดโดย ทีมงานดอกค�าใต้ และเรื่อง อินทรีทอง 

(๒๕๑๓) และในวันที่ ๑๐ ตุลาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง แสนรัก 

พากย์สดโดย ทีมพากย์หนังไทย สุทธิชัย, เทพนภา และพัชรีพร ณ 

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา อาคารสรรพสาตรศุภกิจ



  
 สัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์

ร่วมการสมัมนาออนไลน์ (Wabinar) ในหวัข้อ Any Future For Film 

Festivals? ในงานเทศกาลภาพยนตร์สเปนออนไลน์ ที่จัดขึ้นโดย

สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจ�าประเทศไทย 

๑๑  
หอภาพยนตร์จดัการสนทนาหลงัจากภาพยนตร์เร่ือง Gandhi 

ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก กบักติตศิกัดิ ์สวุรรณโภคนิ นกัวจิารณ์ชั้นครู 

ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 

๑    
องคมนตร ีนายพลากร สวุรรณรฐั ร่วมเป็นประธานในพิธเีปิด

ป้ายอาคารสรรพสาตรศุภกิจ ศูนย์บริการด้านภาพยนตร์แห่งใหม่

ของหอภาพยนตร์ เนื่องในวันสรรพสาตร ที่หอภาพยนตร์จัดขึ้นเป็น

ครัง้ที ่๑๓ เพือ่เผยแพร่พระเกียรติคณุด้านภาพยนตร์ เนือ่งในวนัคล้าย

วันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ 

กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ผู ้ซึ่งทรงสถิตในฐานะพระบิดาแห่ง

ภาพยนตร์สยาม โดยในวันดงักล่าว ได้มีพธิวีางพานพุม่สกัการะพระรปู

ประตมิากรรมสรรพสาตร บรเิวณด้านหน้าพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย โดย

มีตัวแทนจากหน่วยงานภาคส่วนในจังหวัดนครปฐมให้เกียรติมาร่วม

กิจกรรมคร้ังนี้ด้วย อาทิ รัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นครปฐม ศศิกานต์ กัลยา รองนายกเทศมนตรีศาลายา นภาพรรณ 

จติต์กระจ่าง ผูแ้ทนจากวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม ก่อนทีจ่ะเดนิเทีย่ว

ชมส่วนจัดแสดงภายในอาคารใหม่ของหอภาพยนตร์ 

หนวยงานและสถาบันการศึกษาเขาศึกษาดูงาน 
๓ กันยายน  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

๘ กันยายน   พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๑๘ กันยายน  มหาวิทยาลัยรังสิต  

๒๔ กันยายน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๒๕ กันยายน  กลุ่ม ๕๐ ปี น้องใหม่จุฬาฯ ๒๕๑๓ 

๒ ตุลาคม  อ�าเภอพุทธมณฑล 

๗ ตุลาคม   วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 

๑๕ ตุลาคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๖ ตุลาคม  ศูนย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสังคมผู้สงูอายบุ้านบางแค

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน 
๑๗ กันยายน โรงเรียนเทพนรรัตน์  

๑๘ กันยายน โรงเรียนทิวไผ่งาม   

๒๓ กันยายน  โรงเรียนเด็กสายรุ้ง และ โรงเรียนวัดบางยาง 

๒๕ กันยายน   โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร  

๒๙ กันยายน ๗ และ ๑๒  ตุลาคม   โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 

๕-๗ ตุลาคม   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

๙ ตุลาคม   โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง

๑๔-๑๙ ตุลาคม  โรงเรียนประชินนุสรณ์ 

๒๐ ตุลาคม  โรงเรียนจันทศิริวิทยา 

๒๖-๒๘ ตุลาคม โรงเรียนบูรณะศึกษา 

๓๐ ตุลาคม  โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กิจกรรมภาพยนตรเพื่อผูสูงอายุ
๑๔ กันยายน  กลุ่มน้องใหม่จุฬา ๒๕๑๒

๒๒ กันยายน และ ๒๐ ตุลาคม ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 

๒๔ กันยายน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ 

๒๕ กันยายน และ ๙ ตุลาคม กลุ่มวัยหวานวันวาน

๑๖ ตุลาคม  ชมรมศิริราชอาวุโส 

๓

 หอภาพยนตร์ในโครงการส่งเสริมโรงภาพยนตร์ 

Micro Cinema ร่วมกบั กลุม่ Cinema Spot กลุ่มฉายหนัง

อสิระของจงัหวดัขอนแก่น จัดฉายภาพยนตร์คลาสสิก ๔ เรือ่ง

พระเจ้ำช้ำงเผอืก (๒๔๘๔), สนัต-ิวณีำ (๒๔๙๗), ชัว่ฟ้ำดนิสลำย

(๒๔๙๘) และ โรงแรมนรก (๒๕๐๐) ในวนัอาทติย์ที ่๖, ๒๐ และ 

๒๗ กนัยายน ตามล�าดบั ณ หอภาพยนตร์อสีาน มหาวิทยาลยั

ขอนแก่น 

โครงการเติมหนังสือใหหองสมุด ครั้งที่ ๓ 
เดือนกันยายนที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้มอบหนังสือด้าน

ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ผลิตขึ้นจ�านวนกว่า ๓๐ เล่ม เข้าสู่ห้องสมุด

โรงเรียนทั่วประเทศกว่า ๔๐๐ โรงเรียน เพื่อเป็นส่วนเสริมความรู้

และจนิตนาการด้านภาพยนตร์ โดยสถานศึกษาสามารถน�าไปต่อยอดให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  



เมื่อการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว ไม่มีแบบที่ดีท่ีสุดหรือถูกต้องท่ีสุด และการเรียนรู้น้ันไม่มี

จุดส้ินสุด การเลือกใช้สื่อในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงที่ครูผู้มีหน้าท่ีสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้แก่นักเรียนต้องให้

ความใส่ใจ ทั้งสร้างสรรค์และคัดสรรสื่อต่าง ๆ  มาใช้  ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ส�ารวจพบว่า “ภาพยนตร์” เป็นสื่อประเภท

หนึ่งที่ครูหลาย ๆ ท่านเลือกใช้

ด้วยเชื่อว่าภาพยนตร์ คือ หนึ่งในสื่อที่ดีที่สุดของมนุษย์ และหอภาพยนตร์มีปณิธานในการส่งเสริมให้ใช้

ภาพยนตร์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  การเผยแพร่และผลักดันแนวทางในการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนรู้ส�าหรับ

เยาวชน จึงเป็นสิ่งที่หอภาพยนตร์มุ่งมั่นด�าเนินการมาโดยตลอด  และเพื่อน�าเสนอแนวทางการใช้ภาพยนตร์ในการ

สร้างการเรยีนรูแ้ละเป็นสือ่การเรยีนการสอนในห้องเรยีน ส�าหรบัเผยแพร่สู่ครแูละบคุลากรทางการศกึษา หอภาพยนตร์

จึงได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ของครูระดับช้ันมัธยมศึกษา ๑๐ ท่าน จากหลากหลายกลุ่มสาระการ

เรยีนรูม้าเรยีบเรยีงเป็นหนงัสอื “การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรยีน” น�าเสนอเนือ้หาวธิกีารน�าภาพยนตร์ไปใช้ในห้องเรยีน

ทั้งกลุ่มวิชาภาษาไทย สังคม ศิลปะ หรือแม้กระทั่งกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยี รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบ่งปัน

แนวคิดและประสบการณ์ วิธีการคัดเลือกภาพยนตร์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ข้อดี ข้อจ�ากัดของการใช้สื่อประเภทนี้ 

ข้อเสนอแนะตลอดจนผลตอบรับจากนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนด้วยภาพยนตร์  โดยใน ๑๐ เรื่องราวจากครูทั้ง ๑๐ 

ท่านนั้น มีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกน�าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทใน

ชั้นเรียนของตนเอง

หนังสือ “การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน” เป็นส่ือแนะน�าแนวทางการใช้ภาพยนตร์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่

หอภาพยนตร์มุ่งหวังเผยแพร่สู่กลุ่มครู โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหลายที่สนใจ และเห็นถึงคุณค่า

ของการสร้างการเรยีนรูผ่้านภาพยนตร์ ผูที้ส่นใจสามารถตดิต่อเพือ่ขอข้อมลูการรบัหนงัสอืได้ที ่ฝ่ายเผยแพร่ โทรศพัท์ 

๐๒ ๒๘๒ ๒๐๑๓-๕ ต่อ ๑๓๐๘ หรืออีเมล faschoolcinema@fapot.org  

รายงาน

นิศานาถ  ไทรทองค�า

การใช้ภาพยนตร์
ในห้องเรียน

เมื่อการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว ไม่มีแบบที่ดีท่ีสุดหรือถูกต้องท่ีสุด และการเรียนรู้น้ันไม่มี

จุดส้ินสุด การเลือกใช้สื่อในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงที่ครูผู้มีหน้าท่ีสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้แก่นักเรียนต้องให้

การใช้ภาพยนตร์

หนังสือแบ่งปันประสบการณ์ของครู 

ผู้เลือกใช้ภาพยนตร์เป็นส่ือการเรียนการสอน

๔





เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังจากการปรากฏของคิเนโตสโคปที่อังกฤษ

เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๑๘๙๔ และเป็นเหตุให้ต่อมาช่วงปลายปี ๑๘๙๖ มี

การจดัรายการฉายภาพยนตร์ทีห่อแสดงดนตรขีนาดใหญ่เกอืบทกุแห่ง

ในอังกฤษ รวมถึงข้อมูลผลงานของผู้บุกเบิกที่ปัจจุบันถูกหลงลืมไปใน

วงการภาพยนตร์อังกฤษ และกล่าวถึงประวัติผลงานของนักประดิษฐ์

ผู้มีชื่อเสียงอย่างละเอียด เช่น Robert William Paul หรือ Daddy 

Paul เป็นบุคคลผู้มีอิทธิพลช่วงยุคแรกของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

องักฤษ เนือ่งด้วยหลังจากท่ีคิเนโตสโคปถกูน�าเข้ามาในองักฤษได้ไม่นาน

และก�าลังขาดตลาด เพราะคิเนโตสโคปหาได้จากตัวแทนของ Edison 

เท่านั้น แต่คิเนโตสโคปยังไม่ได้รับการจดสิทธิบัตรในอังกฤษ ดังนั้น 

Paul จงึมสิีทธสิร้างแบบจ�าลองคิเนโตสโคปได้ตามทีเ่ขาต้องการ ธรุกจิ

ใหม่ของ Paul มแีนวโน้มสร้างก�าไรงาม แต่อปุสรรคคือขาดแคลนฟิล์ม

ทีใ่ช้กบัอปุกรณ์น้ี ซ่ึงฟิล์มถกูจ�ากดัการใช้งานเฉพาะเครือ่งจกัรต้นแบบ

ของ Edison เท่านั้น และติดลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ Paul จึงไม่เหลือ

ทางเลือกอืน่นอกจากจะสร้างฟิล์มของตนเองขึน้มา และประดษิฐ์กล้อง

ที่สามารถใช้ฟิล์มได้หลายแบบให้กับลูกค้าเครื่องคิเนโตสโคปของเขา

และลูกค้าคนอื่น ๆ  ในปลายเดือนมีนาคม ๑๘๙๕ ด้วยความช่วยเหลือ

ของช่างภาพมืออาชีพ Birt Acres พวกเขาประสบความส�าเร็จและ

สามารถสร้างฟิล์มที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับฟิล์มของ Edison และ

ประดิษฐ์กล้องตัวแรกที่ผลิตในอังกฤษที่ชื่อว่า Paul Acres 

การจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด 

ทรงศรี ได้ก�าหนดหนังสือท่ีมีเน้ือหาประวัติของภาพยนตร์แต่ละ

ประเทศอยู่ในหมวดหมู่ย่อยคือ ๗๑ จดหมายข่าวฉบับนี้ ห้องสมุดฯ 

ชวนอ่านจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ในประเทศอังกฤษ จากหนังสือ

ชุด The Beginnings of the Cinema in England, ๑๘๙๔-๑๙๐๑ 

เขียนโดย John Barnes ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์ที่สุดยุค

หนึง่ของประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์องักฤษ หนงัสอืชดุนีม้ทีัง้หมด ๕ เล่ม 

โดยน�าเสนอเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดข้ึนในแต่ละปี พร้อมภาพประกอบ 

ภาคผนวกทีร่วบรวมรายชือ่ภาพยนตร์องักฤษทัง้รปูแบบบนัเทงิคดีและ

สารคดีที่สร้างขึ้นในปีนั้น ๆ

เล่มที่ ๑
ค.ศ. ๑๘๙๔-๑๘๙๖ 

Thomas A. Edison รู้สึกท่ึงที่ตัวเขาเองคิดค้นเครื่อง

อดัเสยีงได้และมคีวามต้องการผลติโสตทศันปูกรณ์ทีร่บัรูผ่้านการมองเหน็ 

จึงมอบให้ W.K.L. Dickson รับผิดชอบโครงการนี้ ซึ่ง Dickson ท�า

การทดลองและประดิษฐ์กล้องคิเนโตกราฟ (Kinetograph) และ

คิเนโตสโคป (Kinetoscope) ที่ใช้งานได้จริง แต่เขาท�างานในฐานะ

พนกังานของบรษัิท Edison สิง่ประดษิฐ์ของเขาจงึอยู่ในชือ่ของ Edison 

ส่วนหนังสือเล่มนี้เล่าประวัติการประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพยนตร์ตัวแรก

ของอังกฤษ คิดค้นโดย Robert William Paul และ Birt Acres ซึ่ง

หองสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

จุดเริ่มต้นของ
ภาพยนตร์ในประเทศอังกฤษ 

๖

วิมลิน มีศิริ



เล่มที่ ๒
ค.ศ. ๑๘๙๗  

ศึกษากระบวนการผลิตและวิธีการน�าเสนอภาพยนตร์พร้อมอธิบายเกี่ยวกับ

อุปกรณ์ภาพยนตร์ นอกจากนี้ได้เขียนถึงการพัฒนารูปแบบใหม่ของเทคนิคการสร้าง

ภาพยนตร์ เช่น การจัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปีของรัชสมัยสมเด็จ

พระราชินีวิกตอเรียในปี ๑๘๙๗ ท�าให้ในช่วงเวลาน้ันท้ังวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์

อังกฤษหันไปให้ความสนใจกับการบันทึกภาพพิธีเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี

ดงักล่าว โดยขบวนเสดจ็ของสมเดจ็พระราชนิวีกิตอเรยีนัน้เคลือ่นขบวนไปตามถนนสาย

ต่าง ๆ ทั่วกรุงลอนดอน กล้องภาพยนตร์ที่ตั้งอยู่ตามจุดมุมมองต่าง ๆ ตลอดเส้นทางจึง

สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งผู้สร้างภาพยนตร์ค้นหาวิธีสื่อสาร

กับผู้ชม โดยว่าจ้างให้มีผู้บรรยายร่วมกับการฉายภาพยนตร์ข่าว ส�าหรับตัวอย่างการ

พัฒนาในแวดวงภาพยนตร์อังกฤษ เช่น การขยายขนาดจอภาพยนตร์ให้ใหญ่ขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการฉายภาพยนตร์ในโรงละคร Palace Theatre กรุงลอนดอน โดยใช้

ฟิล์มขนาด ๗๐ มม. เป็นของ American Biograph ซึ่งจอภาพยนตร์มีขนาดใหญ่เท่ากับ

พื้นที่ส่วนหน้าของเวทีโรงละคร อีกเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจคือ การฉายภาพยนตร์แข่งขัน

ชกมวย (The Corbett-Fitzsimmons Fight) ที่มีความยาวกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ Royal 

Aquarium Theatre  

เล่มที่ ๓
ค.ศ. ๑๘๙๘ 

อธิบายว่าท�าไมผู้สร้างภาพยนตร์ในปี ๑๘๙๘ อย่างเช่น Robert William 

Paul, George Albert Smith และ James Williamson เริ่มทดลองใช้ฉากที่สร้างขึ้น

เองเพื่อใช้ในการเล่าเรื่อง และพูดถึงการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต

ภาพยนตร์ รวมถึงการที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์อังกฤษได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์

อเมริกันและฝรั่งเศสด้วย ยกตัวอย่าง  Robert William Paul เป็นผู้ริเริ่มสร้างสตูดิโอ

ส�าหรับการถ่ายท�าภาพยนตร์สั้น ๆ  ส่วนผู้ผลิตภาพยนตร์จากเมือง Brighton โดยเฉพาะ 

James Williamson และ George Albert Smith มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ประเภท

เรื่องเล่า (ดูรายชื่อที่ภาคผนวก) ส่วน Cecil M. Hepworth จาก Warwick Trading 

Company เป็นผูค้ดิค้นออกแบบอปุกรณ์อนัยอดเยีย่มและโด่งดงัทีสุ่ด ซึง่นวตักรรมทาง

เทคโนโลยต่ีาง ๆ  เหล่านัน้น�าไปสูก่ารสร้างภาพยนตร์ทีม่คีวามยาวมากขึน้ส่งผลให้เกดิวธิี

การสร้างภาพยนตร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

เล่มที่ ๔
ค.ศ. ๑๘๙๙ 

พาเราย้อนเวลากลับไปยังสงครามแอฟริกาใต้ (Boer War) ที่มีอิทธิพลต่อ

วงการภาพยนตร์อังกฤษ ซึ่งมาจากความกระหายข่าวสารและภาพข่าวที่สร้างกระแส

ความรกัชาตอิย่างแรงกล้า เช่น ช่วงราว ๆ  ๑๔ เดอืนสดุท้ายของรชัสมยัสมเดจ็พระราชนีิ

วกิตอเรยีได้เกดิการเสือ่มสลายลง เพราะผลกระทบร้ายแรงจากสงครามแอฟรกิาใต้ (Boer 

War) ซึ่งตลอดช่วงการครองราชย์อันรุ่งเรืองและยาวนานของพระองค์นั้นปราศจากการ

นองเลอืดในประเดน็ความขดัแย้งด้านอาณาจกัรและอาณานคิม สงครามครัง้นีเ้ริม่ต้นขึน้

ในเดือนตุลาคม ๑๘๙๙ ได้ส่งผลกระทบต่อวงการภาพยนตร์ของอังกฤษอย่างมาก การ

พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากที่ค่อย ๆ  เป็นค่อย ๆ  ไปนั้นกลับกลายเป็นต้องพัฒนา

ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้คนต้องการประเด็นใหม่ ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงทุกแง่มุมของ

ความขดัแย้งครัง้นี ้เร่ืองราวอันน่าสนใจของสงคราม

ได้ถูกเผยแพร่ไปสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า และส่งผล

ให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องส่งตัวเหล่าช่างภาพไปยัง

พื้นที่สงคราม ส่วนฝ่ายเตรียมผลิตงานภาพยนตร์ก็

ถูกสับเปลี่ยนไปท�าหน้าที่สร้างเหตุการณ์จ�าลองการ

ปะทะกันระหว่างชาวอังกฤษและชาวโบเออร์จาก

แอฟริกาใต้ 

เล่มที่ ๕
ค.ศ. ๑๙๐๐

หนังสือเล ่มสุดท้ายในชุดน้ีน�าเสนอ

เหตุการณ์ในปี ๑๙๐๐ คาบเกี่ยวมาถึง ๒๒ มกราคม 

ค.ศ. ๑๙๐๑ (สมเดจ็พระราชนิวีกิตอเรยีสิน้พระชนม์) 

ถ่ายทอดเร่ืองราวการศกึษาสภาวะของอตุสาหกรรม

ภาพยนตร์อังกฤษในช่วงหนึ่งปีสุดท้ายของรัชสมัย

สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย เช่น ผู้ผลิตภาพยนตร์

บนัเทงิคดทีีส่�าคญัในปีนัน้คอื Robert William Paul 

กบั Cecil M. Hepworth และเหล่าผู้สร้างภาพยนตร์

จาก South-Coast อย่าง George Albert Smith 

และ James Williamson ส่วนผู้ผลิตภาพยนตร์

สารคดีชั้นน�า ได้แก่ Warwick Trading Company 

ภายใต้การบริหารของ Charles Urban และ The 

American Mutoscope & Biograph Company 

ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้าน

ผูผ้ลติและตวัแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์ท่ี

ส�าคัญ เช่น J. Wrench & Son, The Prestwich 

Manufacturing Company, W.C. Hughes  

จุดเริ่มต้นของ
ภาพยนตร์ในประเทศอังกฤษ 

๗



๘

คลังอนุรักษ

VISIT OF SIAMESE BOY SCOUT 
TO JAPAN
ฟิล์ม ๓๕  มม. / ขาวด�า / เงียบ / ๒๖.๔๔ นาที

ปีสร้าง  ๒๔๗๒

ผู้สร้าง   The Osaka Mainichi, The Tokyo Nichi Nichi

 ภาพยนตร์บันทึกภาพเหตุการณ์การเดินทางไป

เยือนประเทศญีปุ่่นของคณะลูกเสือสยามเมือ่ปี ๒๔๗๒ ถ่ายท�า

โดยช่างถ่ายภาพยนตร์ของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นและส่งมาถวาย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หอภาพยนตร์ได้รับ

มอบฟิล์มภาพยนตร์นี้จาก สมสวาท โชติกเสถียร ทายาทของ 

รองสนิท โชติกเสถียร อดีตข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดกับรัชกาล

ที่ ๗ ซึ่งได้เก็บรักษาภาพยนตร์นี้ไว้

 ภาพยนตร์นีม้คีณุค่าเป็นหน้าหนึง่ของประวตัลิกูเสอื

ไทยในยุคแรก ๆ ที่ได้รับการส่งเสริมกิจการให้ออกไปร่วม

ชุมนุมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ทั้งยังแสดงให้เห็นความ

สมัพันธ์ระหว่างญ่ีปุน่กบัสยามในยคุก่อนสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ 

ในขณะเดยีวกัน ยงัได้บันทกึความมีชวีติชีวา ร่าเริงปราดเปรยีว 

สามคัคีและระเบยีบวนิยัของเดก็หนุม่สยามในวยัเรยีน ทีไ่ด้รบั

โอกาสให้ไปเรียนรู้และเชื่อมสัมพันธ์กับโลกภายนอก

ค�ำสั่งค�ำสำป DEAD MAN’S VOICE
ฉบบัที ่๑ ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาวด�า / เสียง / ๑๓๘ นาที

 ปีสร้าง [๒๔๙๔]   

 บริษัทสร้าง เซานด์ม๊าสเตอร์

ฉบบัที ่๒  ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ๑๐๒ นาที

 วันแรกฉาย ๑๘ มีนาคม ๒๔๙๗  

 บริษัทสร้าง  ภาพยนตร์อิสรภาพ

 ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เพิ่งค้นพบในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สหรัฐอเมริกา  สร้างโดยทีมงานจากสหรัฐอเมริกา แต่แสดงโดยกลุ่มนักแสดง

ไทยที่โด่งดังจากละครเวทีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ และประพันธ์เรื่องโดย 

กุมุท จันทร์เรือง นักเขียนบทละครเวทีที่มีชื่อเสียงในเวลานั้น สันนิษฐานว่า

ภาพยนตร์สร้างในปี ๒๔๙๔ แต่ได้รบัการตัดต่อใหม่ส�าหรบัฉายในโรงภาพยนตร์

เมื่อปี ๒๔๙๗ ท�าให้ภาพยนตร์ที่ค้นพบมีทั้งหมด ๒ ฉบับ 

 ค�ำส่ังค�ำสำป มีความส�าคัญทั้งในแง่การเป็นภาพยนตร์โฆษณา

ชวนเชือ่ต่อต้านคอมมวินสิต์เรือ่งแรก ๆ  ในเมอืงไทย ทีส่ร้างออกมาในรปูแบบ

หนังฮอลลีวูดคลาสสิก และในแง่บทบันทึกทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

ในช่วงทีเ่พิง่เปลีย่นผ่านมาจากละครเวท ีรวมถงึเป็นประจักษ์พยานให้แก่ฝีมอื

ของนักแสดงช่ือดังในอดีตท่ีมีผลงานหลงเหลือมาในปัจจุบันเพียงน้อยนิด 

อย่าง วสันต์ สุนทรปักษิน, สวลี ผกาพันธุ์, อารี โทณะวณิก, อุโฆษ จันทร์เรือง 

และเฉลิม เศวตนันท์

มรดกภาพยนตร์
ของชาติ ครัง้ท่ี ๑๐

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ ๑๐ เรื่อง 

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น มรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย (๔ ตุลาคม) โดยในปีนี้ภาพยนตร์ส่วนหนึ่งกว่า 

๒๘๓ เรื่องถูกเสนอเข้ามาจากประชาชนกว่า ๗๖๙ คน เพื่อน�ามาคัดเลือกรวมกับ

ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ได้ท�าการอนุรักษ์ไว้ และตัดสินโดยคณะกรรมการจาก

หลากหลายสาขาอาชพี จนได้ภาพยนตร์ทีท่รงคณุค่าทีห่อภาพยนตร์จะเกบ็รกัษา

และเผยแพร่เป็นความรู้แก่ประชาชนสบืไป คอลมัน์คลังอนรุกัษ์ฉบับน้ีจะพาผู้อ่าน

ไปรู้จักกับภาพยนตร์ทั้ง ๑๐ เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปีนี้

ฝ่ายอนุรักษ์



๙

[ภำพยนตร์บริกำร
ข่ำวสำรไทย] 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาวด�า / เสยีง / ๙.๐๕ นาที

ปีสร้าง ๒๔๙๗

ผู้สร้าง   บรษัิท บรกิารข่าวสารไทย จ�ากดั 

ภาพยนตร์ข ่าวส�าหรับฉายตาม

โรงภาพยนตร์ ของบริษัท บริการข่าวสาร

ไทย ด�าเนนิการโดย ตระกูลวทิยาพานชิ ที่

หลงเหลอือยูเ่พียงม้วนเดยีว ซึง่หอภาพยนตร์

ได้รับมอบมาจาก เรืองยศ พิบูลสงคราม 

ลูกสะใภ้ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ภาพยนตร์ได้ประมวลให้เหน็ข่าวเหตกุารณ์

ส�าคัญทั้งในไทยและต่างประเทศ ในช่วง

เดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนมถินุายน ปี ๒๔๙๗  

นอกจากจะเป็นตัวอย่างอันหายากของ

ภาพยนตร์ข่าวของไทยทีฉ่ายตามโรงภาพยนตร์

ก่อนทีก่จิการโทรทัศน์จะเกดิขึน้ ภาพยนตร์

ข่าวม้วนนี้ยังเป็นจดหมายเหตุท่ีให้อนุชน

ได้เห็นสิ่งท่ีเป็นความทรงจ�าของสังคมและ

ไม่หลงเหลืออยูแ่ล้วในปัจจบุนั รวมถงึสภาพ

บ้านเมืองไทยและต่างประเทศท่ีก�าลัง

ด�าเนนิไปท่ามกลางรอยต่อระหว่างสงคราม

โลกครั้งที่ ๒ และสงครามเย็น

อีแตน 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๒๐๗ นาที

วันแรกฉาย ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๑

บริษัทสร้าง ละโว้ภาพยนตร์

 ภาพยนตร์ของ พระเจ้าวรวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ หรือ 

“เสด็จพระองค์ชายเลก็” ผู้ทรงเข้าพระทยั

ในรสนิยมของแฟนหนังไทยซึ่งส่วนมาก

เป็นประชาชนชาวบ้าน และสามารถจบัหวัใจ

ของพวกเขาได้อยู่หมัด ในขณะเดียวกันก็

ถ่ายทอดบรรยากาศของสงัคมตวัละครต่าง

ชนชัน้ออกมาได้อย่างแสบสนัและมชีีวติชวีา 

ภายใต้เนื้อหาที่ชวนฝันราวกับเทพนิยาย 

รวมทั้งเต็มไปด้วยฉากเพลงที่สนุกสนาน

เพลิดเพลิน  

 อีแตน จึงมีคุณค่าเป็นตัวอย่าง

ส�าคัญของผลงานที่มีรสชาติแบบหนังไทย

แท้ ๆ  ในตอนนัน้ ทัง้ยงัเป็นมาตรวดัรสนยิม

และค่านยิมของสังคมไทยทีส่ร้างภาพจ�าอนั

แตกต่างให้แก่คนรวยคนจน ในยคุทีภ่าพยนตร์

ยงัมีสถานะเป็นยาชูใจและเครือ่งหล่อเลีย้ง

ความฝันของผู้ชมทั่วประเทศ

[เบื้องหลังหนังไทย 
เหนือเกล้ำ]
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาวด�า / เงียบ / ๔๐.๑๑ นาที

ปีสร้าง ๒๕๑๐

ผู้สร้าง ส�านักงาน วิช วัชรา 

 ภาพยนตร์บันทึกภาพเบื้องหลัง

การถ่ายท�าภาพยนตร์ไทยปี ๒๕๑๐ เรื่อง 

เหนือเกล้า ผลิตโดยส�านักงาน วิช วัชรา 

ของ วิเชียร สงวนไทย อดีตนักข่าวบันเทิง

ช่ือดัง เพ่ือน�ามาออกอากาศเป็นรายการ

โทรทัศน์ โดยหอภาพยนตร์ได้รบับรจิาคมา

จาก บ�าเทอง โชตชูิตระกูล ผู้สร้างภาพยนตร์

เรือ่ง เหนอืเกล้ำ ภาพยนตร์นีม้คีณุค่าในการ

น�าเสนอให้เห็นถึงวิธีการถ่ายท�าภาพยนตร์

ด้วยฟิล์ม ๑๖ มม. อันเคยเป็นเอกลักษณ์

ของวงการหนงัไทย เหน็การท�างานของ รังสี 

ทศันพยคัฆ์ ผูก้�ากบัชัน้คร ูเจ้าของฉายา “เสอื

ปืนไว” เหน็เบือ้งหลงัของดาราผู้ยิ่งใหญ่ที่

ผู้ชมเคยพบแต่เบื้องหน้าบนจอภาพยนตร์ 

และเหน็ถงึอิทธพิลของภาพยนตร์ไทยในยคุ

ที่เฟื่องฟูที่สุดยุคหนึ่ง ซึ่งสามารถครองใจ

ประชาชนได้อย่างทีไ่ม่อาจหาสือ่บนัเทงิอืน่

ใดมาเทียบเคียง

[ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เยือนจีน]
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง / ๓๕.๑๓ นาที

ปีสร้าง ๒๕๑๘

ผู้สร้าง บริษัท ไทยโทรทัศน์ จ�ากัด 

 ภาพยนตร์บนัทกึเหตกุารณ์ระหว่างที ่ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช นายกรฐัมนตรขีอง

ไทย พร้อมด้วยคณะข้าราชการระดับสูง เดินทางเยือนผู้น�าของสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมือ่ปี ๒๕๑๘ ถ่ายโดยช่างภาพของสถานโีทรทัศน์ไทยทีวสีช่ีอง ๙  มคีณุค่าเป็นภาพบนัทกึ

ประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญั ในช่วงเวลาแห่งความเปลีย่นแปลงของบรบิทการเมอืงโลกและการเมอืงในภมูภิาค  ทัง้ยงัแสดง

ให้เหน็สถานะของประเทศไทยในยคุปลายสงครามเยน็ ทีเ่ป็นประเทศข้อต่อส�าคญัเชงิภมูริฐัศาสตร์ต่อทัง้สองขัว้อ�านาจ

ในโลก ในขณะเดียวกัน ยังถ่ายทอดให้เห็นสภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนในกรุงปักกิ่ง อันเป็นภาพหายากจากโลก

หลังม่านไม้ไผ่ ที่คนไทยในสมัยหนึ่งมองว่าเป็นดินแดนแห่งความลึกลับและน่ากลัว 



ช่ำงมัน..ฉันไม่แคร์
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๑๘ นาที

วันแรกฉาย ๒๐ กันยายน ๒๕๒๙

บริษัทสร้าง พูนทรัพย์โปรดักชั่น

 ผลงานภาพยนตร ์ของ ม.ล.

พันธุ์เทวนพ เทวกุล ผู้ก�ากับผู้เป็นครูของ

นักแสดงคนส�าคัญหลายคน เล่าเรื่องราว

ของเจ้าแม่วงการโฆษณา ผู้มีบาดแผลจาก

เหตุการณ์สังหารหมู่ทางการเมืองในวันท่ี 

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และได้พบกับหนุ ่ม

ต่างจงัหวดัทีม่เีบือ้งหลังเป็นชายขายบรกิาร 

ซึ่งเข้ามาเติมเต็มคุณค่าบางอย่างในชีวิต

ที่เธอโหยหา นอกจากชั้นเชิงทางภาษา

ภาพยนตร์ที่ เต็มไปด้วยสัญลักษณ์และ

เทคนคิการน�าเสนอ รวมถงึบทภาพยนตร์ที่

คมคาย  ช่ำงมัน..ฉนัไมแ่คร์ ยงัเปน็ตวัอย่าง

อันหายากของภาพยนตร์ไทยท่ีมีบริบท

เกี่ยวข้องกับกรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ โดย

เฉพาะในแง่การวพิากษ์วจิารณ์สถานะและ

อดุมการณ์ของปัญญาชนทีเ่ปลีย่นไป ควบคู่

ไปกับการจดบันทึกสภาพชีวิต สภาพสังคม 

และค่านยิมของกรงุเทพฯ ในช่วงทีว่ฒันธรรม

การบริโภคก�าลังเริ่มเฟื่องฟู 

วัยระเริง 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๑๙ นาที

วันแรกฉาย ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

บริษัทสร้าง   ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น

 ผลงานภาพยนตร์ของ เปี ๊ยก 

โปสเตอร์ หรือ สมบูรณ์สุข นิยมศิริ ช่าง

เขียนใบปิดหนังที่ผันตัวมาเป็นผู ้ก�ากับ

คลืน่ลกูใหม่ของวงการหนงัไทย เล่าเรือ่งราว

ของครูวัยชราที่น�าดนตรีฮาร ์ดร็อกมา

พลิกแพลงเป็นสื่อการสอนเพื่อเอาชนะใจ

นักเรียน นอกจากจะถ่ายทอดบรรยากาศ

และสภาพสังคมวัยรุ่นไทยในยุค ๘๐ ได้

อย่างเพลิดเพลินและลงตัว ภาพยนตร์ยัง

วพิากษ์ระบบการศกึษาไทยด้วยการเช้ือเชญิ

ให้ผู ้ใหญ่หันมามองวัยรุ ่นด้วยสายตาท่ี

เข้าอกเข้าใจและกล้าท่ีจะให้พวกเขาได้

แสดงออกตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่ง

ถือเป็นหัวใจส�าคัญที่ท�าให้ วัยระเริง ไม่เคย

ล้าสมัย โดยเฉพาะในยุคท่ีนักเรียนก�าลัง

ลุกฮือขึ้นมาจากการต้ังค�าถามเดียวกับท่ี 

เป๊ียก โปสเตอร์ เคยครุ่นคดิไว้เมือ่เกอืบ ๕๐ 

ปีที่แล้ว จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้สร้าง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ 

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๒๘ นาที

วันแรกฉาย ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๘ 

บริษัทสร้าง   ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น

 ภาพยนตร์ที่ วิจิตร คุณาวุฒิ ผู้

ก�ากับระดับศิลปินแห่งชาติ ด้านภาพยนตร์

คนแรกของประเทศ ดัดแปลงจากบท

ประพนัธ์ของ โบตัน๋ หรอื สภุา สริสิงิห ศลิปิน

แห่งชาต ิ สาขาวรรณศลิป์ เล่าเร่ืองราวของ 

บุญรอด หญิงสาวผู้ยืนหยัดไม่ยอมเป็นเมีย

เช่าให้แก่ทหารอเมริกัน แม้จะพบกับความ

ยากล�าบากและค�าสบประมาทต่าง ๆ  นานา 

 ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด ไม่เพียง

แต่เป็นบทบันทึกช่วงเวลาที่ประเทศไทย

กลายเป็นฐานทัพของกองทัพอเมริกัน จน

เกดิธรุกจิคลบับาร์และสถานทีผ่่อนคลายให้

แก่ทหาร อันกลายเป็นที่มาของ “เมียเช่า” 

หากแต่ภาพยนตร์ยงัเป็นเสมอืนค�าประกาศ

ในศักดิ์ศรีของผู ้หญิงไทยท่ีเต็มไปด้วย

เลอืดเนือ้และไม่เคยล้าสมยั อันเกดิจากการ

สร้างสรรค์และโลกทศัน์ของศลิปินแห่งชาติ

คนส�าคัญทั้งสองคน

เวลำในขวดแก้ว 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๑๗ นาที

วันแรกฉาย ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

บริษัทสร้าง  วี.เอ็น. โปรดักชั่น

 ภาพยนตร์ที ่ประยรู วงษ์ชืน่ สร้างจากนวนยิายเรือ่งส�าคัญของ ประภสัสร 

เสวิกลุ แสดงภาพวัยรุ่นไทยที่ต้องเผชิญกับปญัหาและอุปสรรคทัง้จากแรงผลักดัน

ภายในของตน จากครอบครัวที่ล่มสลาย และจากภาวะสังคมการเมืองระดับชาติ โดยเฉพาะเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

จนกลายเป็นหนังวัยรุ่นที่แตกต่างจากหนังแนวเดียวกันในยุคนั้นที่มุ่งเน้นขายความบันเทิง  

เวลำในขวดแก้ว จึงไม่เพียงแต่จะมีสถานะเป็นเครื่องเก็บวันเวลาของกลุ่มวัยรุ่นไทยในช่วงก่อนและหลังเดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ตาม

ค�าประกาศของหนงัทีป่รากฏในตอนต้น หากแต่ยงัเป็นตวัอย่างความกล้าหาญของคนท�าหนงัไทย ทีลุ่กข้ึนมาสร้างภาพยนตร์ในแนวทางทีแ่ตกต่าง

จากความคุ้นเคยหรือกระแสนิยม และประสบความส�าเร็จในการสร้างสรรค์ จนสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างลึกซึ้งและละเมียดละไม

๑๐



ณัฐพล สวัสดี

ลานไปดวงจันทร์

๑๑

ดวงจนัทร์ คอืส่ิงทีจ่ดุประกายทัง้ความฝันและความอยากรู้

ของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาล เมื่อมนุษย์เฝ้าสังเกตและพบว่าวัตถุ

เล็ก ๆ เปล่งประกายแสงสีเหลืองนวลเหนือท้องฟ้ายามค�่าคืนเป็น

ประจ�า มีอิทธิพลต่อสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว จึงเกิดความใคร่รู้และเฝ้าฝัน

จะพิสจูน์มานานนบัพัน ๆ  ปี จนเมือ่ร้อยกว่าปีมานีเ้อง จอร์ช เมลแียส 

(Georges Méliès) นักประดิษฐ์ นกัมายากล และนกัสร้างภาพยนตร์

ชาวฝร่ังเศสได้น�าเทคนคิและมายาภาพของภาพยนตร์ผสมผสานกบั

ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดจินตนาการความฝันของมนษุย์

ออกมาให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนจริงในภาพยนตร์เรื่อง 

A Trip to the Moon (๒๔๔๕) ภาพยนตร์ขนาดสั้นที่เต็มไปด้วย

เทคนคิพเิศษแพรวพราวสดุมหศัจรรย์ ท�าให้เราเหน็ภาพการเดนิทาง

และการผจญภยัของมนษุย์ไปบนดวงจนัทร์ทีไ่ม่ใช่เพยีงแค่ในความ

คดิหรอืจนิตนาการ ซึง่ไม่แน่ว่า น่ีอาจเป็นแรงบนัดาลใจท�าให้มนษุย์

สามารถพิชติฝันได้ในอกี ๖๗ ปีต่อมา เมือ่ นลี อาร์มสตรอง นักบิน

อวกาศชาวอเมริกัน ได้ก้าวเหยียบพื้นผิวของดวงจันทร์ส�าเร็จเป็น

คนแรก 

 แต่ที่แน่ ๆ แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์นี้ ได้น�ามาสู่การ

เกิดขึ้นของนิทรรศการใหม่อีกชุดหน่ึงของหอภาพยนตร์ในอาคาร

สรรพสาตรศภุกจิ ชือ่ว่านทิรรศการ ลานไปดวงจนัทร์ (A Trip To 

The Moon Terrace) เป็นลานส�าหรบันิทรรศการค้นหาความฝัน 

การสนบัสนนุความอยากรูอ้ยากเหน็ การคดิจนิตนาการ การประดษิฐ์

เพือ่ไปท�าความฝันไปสูค่วามจรงิ ลานนีเ้ป็นบรเิวณด้านข้างของโรง

หนังช้างแดง ซึ่งสถาปนิกได้ออกแบบให้ผนังด้านข้างโรงมีลักษณะ

คล้ายโรงหนังกระโปรง ซึ่งเป็นประดิษฐกรรมถ�้ามองส�าหรับดู

ภาพยนตร์ท่ีมีผู้ประดิษฐ์ข้ึนเป็นอาชีพการแสดงเร่แบบปาห่ีอย่าง

หนึง่ในประเทศไทยในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ โดยการเจาะรูมี

บานเปิดปิดให้ผู้มาเยือนลานน้ีแอบดูหนังในโรงช้างแดงได้ และใน

ลานยงัจดัให้เป็นลานส�าหรบัจดัแสดงประดษิฐกรรมประเภทถ�า้มอง

แบบต่าง ๆ  ทัง้ของต่างประเทศและของไทย และต่างยคุสมยั ทัง้ถ�า้มอง

ก่อนยุคภาพยนตร์และถ�้ามองภาพยนตร์ พอให้เห็นพัฒนาการ

คลี่คลายของประดิษฐกรรมนี้ โดยมีทั้งหนังถ�้ามองของไทยที่เรียก

ว่าหนังกระโปรง ถ�า้มองสามล้อถีบแบบสงิคโปร์ ถ�า้มองศาลาเฉลมิเร่ 

สองล้อถ�้ามอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังท�าจ�าลองฉากและเนื้อหาจาก

ภาพยนตร์เรื่อง HUGO (๒๕๕๔) ภาพยนตร์ที่อ้างอิงเรื่องราว

ชีวประวัติของ จอร์ช เมลีแยส มาบรรจุไว้ในลานนี้ เพื่อแสดง

ประวตักิารก�าเนดิภาพยนตร์และประวตั ิจอร์ช เมลแียส นกัมายากล

ผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไปสู่จินตนาการให้เป็นจริงด้วยการเดินทางไป

ดวงจนัทร์ โดยจะจดัสร้างฉากซุม้ขายของเล่นและขนมของเมลแียส 

ซ่ึงเป็นอาชีพในบ้ันปลายของนักสร้างภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

โลกคนหนึง่ รวมทัง้มดีวงจนัทร์ขนาดใหญ่ทีม่จีรวดปักตาประดับอยู่

เหนือร้าน 

 ลานแห่งนีจ้ะเป็นลานทีส่มัพนัธ์กบัเดก็ ความฝัน และการ

ค้นหาความรู้ แม้จะมุ่งให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุก แต่จะท�าให้

ผู้ใหญ่กลับเป็นเด็กได้อีกด้วย

 นทิรรศการลานไปดวงจนัทร์ เปิดให้เข้าชมพฤศจกิายนนี ้

นิทรรศการและพิพิธภัณฑ



“ภาพยนตร์เกิดขึ้นได้ยังไง?” 

ค�าถามเรยีบง่ายและใสซือ่ทีไ่ด้ยนิบ่อยครัง้จากเดก็ ๆ  ท่ีแวะเวยีน

มาเท่ียวหอภาพยนตร์นี ้เป็นโจทย์ท่ียากและท้าทายส�าหรบัพี ่ๆ ทมีงาน

หอภาพยนตร์ทุกครั้ง ในการจะหาวิธีอธิบายสรุปเรื่องราวท่ีมาที่ไปซึ่ง

ต้องย้อนเวลากลับไปนับหมื่นปีสมัยท่ีมนุษย์ยังอยู่ในถ�้า เชื่อมโยงไป

จนถงึทฤษฎวีทิยาศาสตร์ทีเ่รยีกว่า ทฤษฎกีารเหน็ภาพค้างตดิตา หรอื 

Persistence of vision ซึ่งว่าด้วยการท�างานอันแสนซับซ้อนและ

สมัพนัธ์กนัของสมองและดวงตา ทีท่�าให้เราเห็นภาพนิง่ทลีะภาพ ๆ  ซึง่

เคลื่อนผ่านตาเราอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง กลายเป็นภาพเคลื่อนไหว

ขึน้มาได้และเม่ืออธิบายจบ (หรือยงัไม่ทันจบ) กพ็บว่าน้อง ๆ หนัไปเล่น

สนุกหรือตื่นเต้นกับวัตถุจัดแสดงชิ้นอื่นซะแล้ว เพราะส�าหรับเด็ก ๆ 

สิบปากว่าย่อมไม่เท่าตาเหน็และลงมือท�า หอภาพยนตร์จงึพยายามน�า

ค�าอธบิายเหล่านั้นมาประมวลและถ่ายทอดออกมาเป็นชุดนิทรรศการ

ในรูปแบบที่น้อง ๆ จะได้เห็น ได้ลอง ได้เล่น และเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ว่าภาพยนตร์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ในนิทรรศการ ภาพค้างติดตา: 

Persistence of vision 

ภายในนิทรรศการจะน�าชมโดย “ติ๊ดต้า” มาสคอตตัวเอกของ

ชดุนทิรรศการผูม้หีลายแขนหลายตา เพราะเกดิจากภาพทีซ้่อนกนั มา

พร้อมกบัผู้ช่วยของเขา “มามอง” แมงมมุเจ็ดตวัเจด็สี และเหล่าแมงมมุ

น้อย “ดดู”ู ทีจ่ะคอยตัง้ค�าถามและพาทกุคนเข้าไปผจญภยัในโลกแห่ง

จนิตนาการทีช่ือ่ว่า ดนิแดนภาพค้างตดิตา โดยเดนิทางทะลมุติเิวลาไป

สูอ่ดตีในยคุต่าง ๆ  เริม่จากห้อง “มองถ�า้” ทีย้่อนกลบัไปเมือ่หลายหม่ืน

ปีมาแล้ว ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ในถ�้า ได้

สงัเกตและเกดิความความสงสยัใคร่รู้ในส่ิงต่าง ๆ  รอบตวั อย่างเช่นเห็น

ภาพปรากฏบนพื้นผนังถ�้ามืดมิดที่เกิดจากแสงลอดช่องรูเล็ก ๆ เข้ามา

นิทรรศการและพิพิธภัณฑ

อังศดา โสภณานนท์

๑๒



ในถ�า้ แต่ไม่มคีวามรูท้ีจ่ะอธบิายได้ว่าเพราะเหตใุดหรอืเพราะอะไรจงึเห็น

ปรากฏการณ์เหล่านั้นได้ หรือแม้แต่เมื่อได้ไปพบเจอเหตุการณ์อะไรมา

กต็าม เช่น เหน็การเคลือ่นไหวทีร่วดเรว็ของสตัว์ป่า การไล่ล่าทีน่่าตืน่เต้น 

และอยากจะเล่าหรือบันทึกไว้ สิ่งท่ีมนุษย์ในยุคน้ันพอจะท�าได้คือ การ

วาดเรือ่งราวหรอืเหตกุารณ์เหล่านัน้เป็นรปูไว้บนผนงัถ�า้ จงึเกดิเป็นภาพ

เขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งภาพบางภาพก็ดูประหลาดผิดธรรมชาติ 

นั่นเพราะเป็นภาพวาดที่ต้องการสื่อสารให้เห็นการเคลื่อนไหว 

ต่อมาเป็นห้อง “เล่นเงา” ซ่ึงถอยร่นไปเมื่อหลายพันปีก่อน 

เมื่อมนุษย์รู้จักเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และย้ายออกจากถ�้ามาอาศัยในบ้าน 

ตอนกลางวันก็ออกไปท�าไร่นา ตกกลางคืนก็มาเล่าเรื่องต่าง ๆ สู่กันฟัง 

และคิดค้นหาวิธีเล่าให้สนุกยิ่งขึ้น อย่างการเล่าเรือ่งด้วยเงา โดยใช้แสง

จากดวงจนัทร์หรอืตะเกียง ไม่มีใครรู้ว่าเราเริ่มต้นเล่นเงาตั้งแต่เมื่อไหร่ 

อาจจะตั้งแต่สมัยยังอยู่ในถ�้า ใครบางคนอาจจะบังเอิญใช้มือท�าให้

เกิดเงารูปร่างต่าง ๆ ต่อมาจึงรู้จักใช้แผ่นหนังสัตว์หรือวัสดุอื่น ๆ มาตัด

เป็นรูปทรงที่ต้องการ ซึ่งถูกพัฒนาให้สวยงามขึ้นจนกลายเป็นตัวหนัง

ส�าหรับเล่นเงาโดยเฉพาะ อย่างเช่นหนังใหญ่และหนังตะลุง

จากนัน้ติด๊ต้าและมามองจะพาเดนิผ่านอโุมงค์กาลเวลามาสู่ห้อง 

“นักประดิษฐ์” เพ่ือเล่าเรื่องเม่ือหลายร้อยปีท่ีผ่านมา ที่ศิลปวิทยาการ

ต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความรู้คิดทาง

วิทยาศาสตร์ของมนุษย์ท�าให้สามารถอธิบายทฤษฎีการเห็นภาพ

ค้างตดิตา (Persistence  of vision) ซึ่งเป็นกุญแจที่ช่วยไขความสงสัย

ว่าท�าไมเราจึงเห็นภาพนิ่ง ๆ ทีละภาพ ๆ กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ 

และด้วยทฤษฎีการเห็นภาพค้างติดตาน่ีเอง ท�าให้นักวิทยาศาสตร์และ

นักประดิษฐ์น�าไปคิดประดิษฐ์ของเล่นท่ีท�าให้เห็นภาพนิ่งเคลื่อนไหวได้

ในหลากหลายรูปแบบเรียกว่า ของเล่นลวงตา (Optical Toys) และ

พัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นการฉายภาพเคลือ่นไหวทีเ่รยีกว่า ภาพยนตร์

และส่วนสุดท้ายของนิทรรศการคือห้อง “ลองเล่น” ผู้ชมจะ

เดินผ่านอุโมงค์รูปดวงตาซึ่งเปรียบเสมือนทางเดินจากดวงตาไปสู่สมอง

ทีเ่ป็นโลกแห่งจนิตนาการ เมือ่เข้ามาภายในห้องก็จะพบกับเรือเหาะยกัษ์

ที่ถูกตกแต่งด้วย Optical Toys ขนาดใหญ่หลากหลายชนิดเพื่อให้

เดก็ ๆ  ได้เรียนรูผ่้านการเล่นสนกุ มีเกมสร้างแอนเิมชนัติด๊ต้าและมามอง

ให้ได้ทดลองสร้างภาพเคลือ่นไหวด้วยตวัเอง และปิดท้ายด้วยภาพยนตร์

แอนิเมชันท่ีจะให้ทุกคนได้เห็นถึงวิวัฒนาการของการสร้างภาพน่ิงให้

เคลื่อนไหวได้จนเกิดเป็นภาพยนตร์ในปัจจุบัน 

คอนเซปต์และเนื้อหาการจัดแสดงโดย 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ออกแบบนิทรรศการโดย ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์

ผลตินทิรรศการโดย บรษัิท อนิเตอร์แอค็ช่ันดีไซน์สตดิูโอ จ�ากัด

พบกับติ๊ดต้า มามอง และดูดู ได้ในนิทรรศการภาพค้างติดตา: 

Persistence of vision พฤศจิกายนนี้  



๑๔
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 กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ หอภาพยนตร์ ส�าหรับโรงเรียน

ในเขต จ.นครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ โดยเปิดโรงภาพยนตร์

ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู ้ จัดโดยสถาบันเกอเธ่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ทัว่ประเทศไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หวัข้อประจ�าปีนี ้คือ “เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื” (Sustainable 

Development Goals – SDGs) อันมีที่มาจากองค์กรสหประชาชาติได้จัดท�าเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน 

มุ่งหวังให้โลกเกิดความก้าวหน้าในทุก ๆ  ด้าน โดยตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึง

ลดปัญหาความเหล่ือมล�า้ทีเ่กดิขึน้ในทัว่ทกุมมุโลก ซึง่มกีารวางยทุธศาสตร์เพือ่ด�าเนนิการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ภายในปี 

๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) 

 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดฉายให้กับคณะนักเรียน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ รอบเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 

และรอบบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีภาพยนตร์ได้รับการคัดสรรรวม ๓๐ เรื่อง จาก ๑๑ ประเทศ ที่บอกเล่าถึง

การรักษาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงประโยชน์ของการแปรรูปวัตถุต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ที่

ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามช่วงวัยผ่านภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ดังนี้
ปฐมวัย:  คุณสมบัติของธรรมชาติ, การรักษาสิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประถมศึกษาตอนต้น:  คุณประโยชน์และโทษของพลาสติก, สภาวะโลกร้อน, การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า, 

 ก่อนจะเป็นนักวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาตอนปลาย:  การใช้ชีวิตในโลกอนาคต, พลังงานหมุนเวียน, ทรัพยากรธรรมชาติ, กระแสไฟฟ้า, 

 การฟื้นฟูธรรมชาติ, การพัฒนาของเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น:  การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก, แนวคิดธรรมชาติวิทยา, การปลูกพืชแนวดิ่ง, 

 พลังงานสีเขียว, เศรษฐกิจหมุนเวียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย:  ชีวภูมิศาสตร์, สายสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ, นวัตกรรม                                                                                                        

เทศกาล
ภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์
เพ่ือการเรียนรู้  
ครั้งที่ ๑๖

ส�าหรับโรงเรียนที่สนใจน�านักเรียนมาเข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 
พร้อมร่วมกิจกรรมสนุก ๆ สามารถติดต่อสอบรายละเอียดและจองรอบได้ที่ 

ฝ่ายเผยแพร่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๕ ต่อ ๑๓๐๘ หรืออีเมล faschoolcinema@fapot.org



๑๕

SHORT24
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๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๕

เทศกาลภาพยนตร์สัน้ เป็นเทศกาลทีเ่ปิดรบัผลงานภาพยนตร์สัน้ไทยไม่จ�ากดัรปูแบบและเนือ้หา 

ซึง่จดัต่อเน่ืองมาเป็นประจ�าทกุปี ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะให้คนท�าหนงัส้ันได้มพีืน้ทีใ่นการจดัฉายผลงาน และ

นักดูหนังได้มีโอกาสรับชมหนังสั้นที่หลากหลายและสดใหม่ ซ่ึงได้บันทึกไว้ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก และ

เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี

 ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นปีที่ ๒๔ ของเทศกาล  ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ที่ท�าให้

การท�าหนังเป็นไปอย่างยากล�าบาก กองถ่ายต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก ปฏิทินการเรียนการสอนในสถาบัน

การศึกษาก็จ�าต้องเปลี่ยนแปลงไป จนท�าให้นักเรียนนักศึกษาบางสถาบันไม่สามารถท�าหนังส้ันเสร็จทัน

ร่วมเทศกาล  แม้จะเลื่อนก�าหนดการปิดรับสมัครจากเดิม ๓๑ กรกฎาคม เป็น ๓๑ สิงหาคม แล้วก็ตาม 

จนสุดท้าย จึงได้ยอดหนังสั้นที่สมัครเข้ามาร่วมประกวดในปีนี้ทั้งสิ้น ๓๔๘ เรื่อง แม้จะน้อยกว่าทุก ๆ ปี 

แต่ยังถือว่ามากกว่าที่ผู้จัดคาดการณ์ 

เช่นเดียวกับทุก ๆ  ครั้งเทศกาลภาพยนตร์สั้นปีนี้ จะประเดิมด้วยกิจกรรมอันเป็นประเพณีที่แฟน

พนัธุแ์ท้ของเทศกาลรอคอย นัน่คือ “หนงัสัน้มาราธอน” หรอืการฉายหนงัสัน้ทกุเรือ่งทีส่่งเข้ามาประกวด

ทั้ง ๓๔๘ เรื่องติดต่อกันเกือบทุกวัน เรียงล�าดับการฉายตามพยัญชนะแรกของชื่อเรื่อง โดยแบ่งออกเป็น 

๓๕ โปรแกรม และจะเริ่มออกสตาร์ตจัดฉายตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ไปจนถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 หลงัจบจากโปรแกรมหนงัสัน้มาราธอนให้แฟน ๆ  ได้พกัผ่อนกนัราว ๑ สปัดาห์ กจ็ะถงึช่วงเวลา

ที่แท้จริงของ “เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๔” ที่ในปีนี้จะกลับมาฉายหนังเข้ารอบตามสายประกวด

หลักอีกครั้ง ได้แก่ รางวัลรัตน์ เปสตันยี ส�าหรับบุคคลทั่วไป รางวัลช้างเผือก ส�าหรับนักศึกษา รางวัล 

ช้างเผอืกพเิศษ ส�าหรบันกัเรียน รางวลัดุก๊ ส�าหรบัภาพยนตร์ส้ันสารคด ีรางวลัปยตุ เงากระจ่าง ส�าหรบั

ภาพยนตร์สัน้แอนเิมชัน และ รางวลัดจิทิลั ฟอรมั ส�าหรบัภาพยนตร์สัน้ทีม่คีวามยาวเกนิ ๓๐ นาท ี ควบคู่

ไปกับโปรแกรมพิเศษที่ทางทีมงานคัดสรรมาให้ชมอย่างเต็มอิ่มเช่นเดิม 

เทศกาลภาพยนตร์สัน้ คร้ังที ่๒๔ จะมขีึน้ระหว่างวนัเสาร์ที ่๑๙ ถงึวนัอาทติย์ที ่๒๗ ธนัวาคม 

๒๕๖๓ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ถอืเป็นกจิกรรมใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ ทีห่อภาพยนตร์

อยากให้คนรักหนังทุกคนได้มาพบปะสังสรรค์กันโดยมีหนังสั้นเป็นสื่อกลาง  

กิจกรรม

เทศกาลภาพยนตร์ส้ัน
ครัง้ที่ ๒๔



โปรแกรม “ทึ่ง! หนังโลก” ประจ�าเดือนพฤศจิกายนและ

ธันวาคมนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ภูมิใจเสนอ ผลงาน

ภาพยนตร์เร่ืองเยีย่มจาก ๒ ผูก้�ากับคนส�าคญัของโลก อากิระ คโุรซาวา 

จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น และ สตีเวน สปีลเบิร์ก พ่อมดแห่ง

ฮอลลีวูด  

เดอืนพฤศจกิายน ชม The Bad Sleep Well ภาพยนตร์แนว

เขย่าขวัญ ผลงานการก�ากับล�าดับที่ ๒๐ ของอากิระ คุโรซาวา ที่จะ

จัดฉายในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม. จากการสนับสนุนของเจแปน

ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ผลงานเร่ืองแรกท่ีคุโรซาวาผลิตขึ้นภายใต้

บริษัทของตวัเองชือ่ Kurosawa Productions นี ้ได้รบัแรงบันดาลใจ

จาก Hamlet บทละครของวิลเลียม เชกสเปียร์ และน�าแสดงโดย 

โตชิโร มิฟูเน นักแสดงคู่บุญในบทของ นิชิ ชายหนุ่มที่ปกปิดตัวตน 

ด้วยการแฝงตัวเข้าไปท�างานเป็นเลขานุการให้กับบริษัทรับเหมา

ก่อสร้างแห่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ลับกับรัฐบาล เพื่อเปิดโปงการ

ทจุริต รวมท้ังล้างแค้นให้แก่พ่อของเขา ซ่ึงเคยท�างานให้บรษิทัแห่งนี้ 

และถูกบีบบังคับให้ฆ่าตัวตาย 

นีเ่ป็นหนงัอาชญากรรมทีค่โุรซาวา ยงัคงยดึหลกัปรชัญาการ

ท�างานเพือ่สร้างคณุค่าต่อสงัคม ท่ีหากดใูนช่วงเวลาปัจจบุนัประเดน็

ที่เล่ายังคงร่วมสมัยอยู่เสมอ ว่าด้วยคนตัวเล็ก ๆ  ที่ตัดสินใจลุกขึ้นสู้

องค์กรยกัษ์ใหญ่ เพือ่เปิดโปงการคดโกงและฉ้อฉลต่อประชาชน ซึง่

คุโรซาวาเชื่อว่าการกระท�านี้ เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดใน

สังคม และแม้จะเป็นหนังฟอร์มเล็ก แต่งานภาพท่ีสื่อถึงโลกและ

ความต้อยต�า่ของมนษุย์ ยงัคงได้รบัการถ่ายทอดอย่างอลงัการ ไม่ต่าง

จากหนังตระกูลซามูไรแบบที่เขาถนัด

จากนั้นในเดือนธันวาคม ร่วมต่ืนเต้นไปกับหนังฉลามขาว

คลาสสิก Jaws ผลงานสร้างชื่อของผู้ก�ากับสตีเวน สปีลเบิร์ก หนัง

ที่ท�าเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาในปี ๒๕๑๘ และในอีกหลายตลาด

ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นหนังท่ีท�าให้สปีลเบิร์กเป็นท่ีรู้จักในกลุ่มคนดู

หนังบล็อกบัสเตอร์ และในฐานะผู้ก�ากับยอดฝีมือท่ีมีความแม่นย�า

ในการก�าหนดอารมณ์ผูช้มด้วยเทคนคิ จงัหวะทางภาพ เสยีง ดนตรี 

และการสร้างความระทึกขวัญ 

Jaws สร้างจากนยิายชือ่เดียวกันของปีเตอร์ เบนช์ลย์ี ว่าด้วย

เร่ืองของฉลามยกัษ์ทีอ่อกอาละวาด ท�าร้ายและสวาปามนกัท่องเท่ียว

ในเมืองชายหาดแห่งหนึ่งของอเมริกา ริชาร์ด เดรย์ฟัส แสดงเป็น

นักชีววิทยาทางทะเล ที่ต้องมาศึกษาและหาทางก�าราบฉลามกับ

นักล่าฉลามอาชีพ แสดงโดยโรเบิร์ต ชอว์ 

กลไกการสร้างฉลามยักษ์ให้ปรากฏบนจอในยุคนั้นยังไม่

ทนัสมยั ซึง่นีก่ลับกลายเป็นจดุเด่นของ Jaws เพราะสปีลเบร์ิกเลอืก

ทีจ่ะสร้างความตืน่เต้น น่ากลวั ลุน้ เสยีวสยอง โดยไม่ต้องแสดงภาพ

สัตว์ร้ายจนมากเกินไป แต่ใช้การตัดต่อ เสียง จังหวะภาพ และที่

ส�าคัญมากคือ ดนตรีประกอบของจอห์น วิลเลียมส์ กับเสียงเชลโล

กระชากใจที่เลียนแบบเสียงหัวใจเต้น จนกลายเป็นดนตรีประกอบ

หนงัทีค่ลาสสกิพอ ๆ  กบัดนตรขีองเบอร์นาร์ด เฮอร์แมนน์ใน Psycho 

Jaws เป็นหนังที่สร้างปรากฏการณ์มากมายทั้งทางรายได้ 

และในฐานะตัวก�าหนดรสนิยมแห่งวัฒนธรรมการดูหนังร่วมสมัย

ของคนอเมรกิาและคนทัง้โลก ร่วมหวาดเสียวไปกบั Jaws บนจอใหญ่ 

ระบบเสียงมหึมา ด้วยกันในเดือนธันวาคมนี้  

กิจกรรม

แนะน�ำหนังทึ่ง!

โปรแกรมฉำยภำพยนตร์ ทึ่ง! หนังโลก 

๑๖

ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น ๖ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 

The Bad Sleep Well (๒๕๐๓ / ๑๕๑ นาที) 

ฉายในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม. 

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

(สนทนากบั มล.วราภา เกษมศร ีและรศัม ีเผ่าเหลืองทอง 

หลังชมภาพยนตร์จบ)

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

Jaws (๒๕๑๘ / ๑๒๔ นาที)

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

(สนทนากับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน หลังชมภาพยนตร์จบ) 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

สนับสนุนโดย

ก้อง ฤทธิ์ดี และ อธิพันธ์ สิมมาค�า

The Bad Sleep Well & Jaws 
ฟลิม์นัวร์แบบคุโรซำวำ และลำ่ฉลำมไปกบัสปีลเบิรก์

©1960 Toho Co., Ltd.





[E] = English Subtitles
[N] = No Dialogueโปรแกรมฉายภาพยนตร์

หนังส้ันมาราธอน 
MARATHON SHORT 24

โปรแกรมหนังส้ันมาราธอน คือโปรแกรมฉายผลงาน

ภาพยนตร์สั้นทุกเรื่องทุกสาขา ท่ีส่งเข้ามาประกวดในเทศกาล

ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๔ โดยจัดล�าดับการฉายเรียงตามพยัญชนะ

แรกของชือ่เรือ่ง ท�าให้ภาพยนตร์ในแต่ละโปรแกรมอาจมปีะปนกนั

ไปทั้งหนังเล่าเรื่อง หนังสารคดี แอนิเมชัน หนังนักเรียน นักศึกษา 

และบคุคลทัว่ไป เป็นความท้าทายและขุมทรพัย์ของคนด ูทัง้ทีเ่ป็น

แฟนพันธุ์แท้ของเทศกาลภาพยนตร์สั้น หรือผู้ท่ีอยากริเริ่มเข้ามา

รู้จักผลงานของคนท�าหนังสั้นไทยในปัจจุบัน

หนังสั้นมาราธอนปีน้ีมีท้ังหมด ๓๔๘ เรื่อง แบ่งออกเป็น 

๓๕ โปรแกรม โปรแกรมละประมาณ 

๓ ชัว่โมง (ยกเว้น ๒ โปรแกรมสดุท้าย) 

หากโปรแกรมใดถูกจัดอยู่ในรอบแรก

ของการฉายในแต่ละวัน จ�าเป็นต้อง

ขยับรอบฉายขึ้นไปจาก ๑๓.๐๐ น. 

เป็น ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้สามารถจบได้

ก่อนรอบถัดไป คือ ๑๕.๓๐ น. 

หนังสั้นมำรำธอน ๑ (๑๗๔ นำที)
#Toilet / อิทธิกร วัฒนะ / ๖.๓๑ นาที
#เงินทั้งนั้น / มงคลกร พุฒธะพันธ์ / ๓ นาที [N]
2020 / กฤษดา นาคะเกตุ / ๘.๕๐ นาที [N]
๒๔๙๘ ทอฝันต�ำนำนผ้ำ / กาญจน์หทัย ขันติยู / ๗ นาที [E] 
31.07.1996 / ณัฐพงศ์ ประศรี / ๕.๕๐ นาที
615366 / อัจญมัล เริงสมุทร / ๒ นาที [E]
A Blue and Pink Aquarium / มาร์ค ณ นคร ดมิทิร๊อฟ / ๒๓.๓๒ นาที
A Conversation with / สุวรา สุเมธวานิชย์ / ๒๓.๔๓ นาที
A Goose's Dream / ณัฐธิดา จุลเจิมศักดิ์ / ๓๑.๓๕ นาที
A Man and a Boy / ธนาวัฒน์ รุ่งเจริญ / ๓๐ นาที
After a Long Walk, He Stands Still / กนัตาภัทร พทุธสวุรรณ / 

๓๐ นาที [E]
Alienhunt / ศรัณย์ภัทร กองสุข / ๓.๒๐ นาที

รอบฉาย: อังคารที่ ๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

หนังสั้นมำรำธอน ๒ (๑๗๙ นำที)
Alive / เศรษวัฒน์ ทองศรีค�า / ๒๗.๔๓ นาที [E]
An Ordinary Love Story (or a brief history of mankind) / 

กุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์ / ๒๙ นาที [E]
Anatomy of the Criminals / จักรพันธ์ อิสสรานสุรณ์ / ๒๒.๕๕ นาที
Antivirus Man: The Hope of Humanity / ชินราช สิงห์ละคร / 

๑๒.๐๑ นาที
Apology Day อดีต ควำมสัมพันธ์ ค�ำขอโทษ / ศิรัส อุราแก้ว / 

๒๗.๐๘ นาที

Art to Be / ภัณฑิลา โคมกระจ่าง / ๑๓.๔๙ นาที
Away / นิติพัฒน์ เจริญบัญญรัตน์ / ๒๑.๕๘ นาที
B-Ex / ภัคชยศ จรัญชล / ๒๑.๔๐ นาที [E]
Backstage / ปาจรีย์ ซาโต้ / ๔.๓๓ นาที [N]

รอบฉาย: พุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๓ (๑๗๒ นำที)
Bangkok Department / ณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ / ๒๒.๕๑ นาที [E]
Bangkok Distancing / ณัฐนันท์ เทียมเมฆ / ๒๐.๔๕ นาที [E]
Based on My Mind Story / กรภัทร์ จีระดิษฐ์ / ๖๔.๒๕ นาที
Before We Die / พิชญะกรณ์ ค�าเพ็งวชิรโภคนิ, ณฐัรินทร์ สาหินกอง / 

๒๔.๑๐ นาที [E]
Beside the Railway Track / วัชรพงษ์ ภูค�า / ๑๔.๒๓ นาที [E]
Better Life / พีรพล ธงภักดิ์ / ๓.๑๘ นาที [E]
Blank / อรุณกร พิค / ๒๓.๐๒ นาที

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๔๕ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๔ (๑๗๔ นำที)
Blinding Sky / ปณิธาน บุณฑริก / ๓๐ นาที [E]
Blooms / ศุภามาศ บุญนิล / ๑๐.๐๓ นาที [E]
Blur Happy, Blur Sad / วีระ รักบ้านเกิด / ๑๑.๒๕ นาที
Box / ธัชพร ตั้งตระกูล / ๑.๔๑ นาที [E]
Boy / ฐิติกร ลิมปินันทนกุล / ๑๘.๒๐ นาที
Bronemy แผนลับก�ำจัดน้องตัวร้ำย / อรรจน์ทสร ใจหลัก / 

๒๕.๔๒ นาที [E]
By the Way / แพรศรีทอง ดีเกษม / ๘.๐๖ นาที
Capital of Mae La / นวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา / ๓๘.๐๙ นาที [E]
Change / ธีรธรรศน์ อธิโชติอนันต์ / ๕.๕๘ นาที
Chase / ณัฏฐา แก่นประกอบ / ๒๑.๔๐ นาที
Covi Driver 19 / จักรภัทร ทรงพลนภจร / ๕ นาที

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๕ (๑๗๕ นำที)
Dark Chocolate / ศุภวิชญ์ อิสเเละ / ๒๒.๑๗ นาที
Dark Room / กษิภัสสร์ ใบแย้ม / ๙.๔๒ นาที
Dead_Pixel / อุกฤษฎ์ มาลัย / ๑๙.๒๐ นาที
Dearest Monster / พัทธนันท์ เกษมพงศ์ / ๘.๕๖ นาที 
Diary of Purse Fucker / ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ / ๑๑.๐๓ นาที [E]
Did / เนรัญชรา เลิศประเสริฐ, กวิน ศุขสถาน / ๒๙.๕๙ นาที [E]
Digital Funeral: Beta Version / สรยศ ประภาพนัธ์ / ๕.๒๔ นาท ี[E]
Dillemma / นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์ / ๓๘ วินาที [N]
DRAG: Drive Rule Artist Gender / กัลยรัตน์ ธีรกฤตยากร / 

๓๒.๒๓ นาที
Drive Safe / บรรณวัชร ริยาพันธ์ / ๓๐ นาที
Durian, Pizza and More / สริวชิญ์ เอือ้ครองธรรม / ๗.๓๓ นาท ี[E]

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.



[E] = English Subtitles
[N] = No Dialogue หนังสั้นมำรำธอน ๖ (๑๘๕ นำที)

Eternal Drowning / นภสินธุ์ สามแก้วแจ่ม / ๒๖.๐๔ นาที [E]
Exchange / ธนพร งามจิตร / ๒.๐๘ นาที [N]
Exit/System / ภาสกร อัลภาชน์ / ๑๗ นาที
Fate / อานันท์ ยี่รัมย์ / ๒๑.๑๒ นาที
Fatherland / ปัญญา ชู / ๒๕.๒๗ นาที [E]
Fear / พันธ์ธัช พงศ์สถิตธนโชติ / ๒.๕๐ นาที [E]
Fillet ( ) / ชวิศ จันทรวิมล / ๒๔.๒๖ นาที
Floatland / Teerapatr Prapassorn / ๕.๑๗ นาที
Flow on Sick / ธนกร ธิราพงษ์ / ๓๐ นาที
Flowers on a Gloomy Day / อารีดา อารยรุง่โรจน์ / ๑๙.๕๓ นาท ี[E]
Fly Worm / นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์ / ๓.๔๗ นาที [N]
Folgen Sie Mir ดินแดนแห่งเสรี / นรินทร์โชติ วชิรธรนิยมกุล / 

๘.๑๓ นาที [E]

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๗ (๑๗๗ นำที)
Frontears / สรวิชญ์ ศิริตระกูล / ๒๕.๓๔ นาที [E]
Ghosts / อนันตา ฐิตานัตต์ / ๓๐ นาที [E]
Give Us a Little More Time / จุฬญาณนนท์ ศริผิล / ๑๒ นาที [E]
Go with / จักรภัทร ทรงพลนภจร / ๕ นาที [E]
Good Year 2020 / ธนพล วงษ์เทศ / ๖.๓๙ นาที
Happy 20th Birthday / เคียงดาว บัวประโคน / ๒๒.๑๗ นาที [E]
Happy Birthday, Great Grandma / ปภาวี จณิสทิธ์ิ / ๑๕.๔๒ นาที [E]
Happy Guava / ปัณฑ์ชนิต จันทรวงศ์ / ๑๗.๐๙ นาที
Hearsay / จักรพันธ์ ศรีวิชัย / ๖.๓๓ นาที [E]
hia/tus / พีรพัฒน์ รักงาม / ๓๒.๐๗ นาที [E]
High(de) / พิมพ์รวี วิสุโลกานนท์ / ๕.๐๓ นาที

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๘ (๑๘๑ นำที)
How to Make Pad-Thai / ศิศุ สาตราวาหะ / ๘.๕๕ นาที [E]
How to Wear Hygienic Mask Properly / ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล / 

๑ นาที [E]
Hyper Flashback / ปรินทร์ จริยาสิริสุข / ๓๒.๓๘ นาที [E]
I Am Not Your Mother / ษาณฑ์ อุตมโชติ / ๕.๔๔ นาที [N]
I May Be Paranoid, but Not an Android. / วีรภัทร สากลวาร ี/ 

๕.๑๗ นาที [E]
I Miss / วัชรพงศ์ รุ่งสว่าง / ๐.๔๐ นาที
I Saw Sunset in Hua Hin / กนกวรรณ วงศ์ชัย / ๑๗.๑๒ นาที [E]
I Want "..." / ณิชารีย์ ชีวจิตต์วรกุล / ๑.๐๑ นาที [E]
I Want to Be / อภิสสรา ไพรสินธุ์ / ๖ นาที [E]
I Was Happy, I Was Sad / พอ ณัฐชนินท์ บุญฤทธิ์ / ๘.๔๙ นาที
Icarua / เจตณัฐ อนันทวณิชชยา / ๓๗.๒๓ นาที [E]
In Sight / กล้วยไม้ แซ่ลี่ / ๒๓.๑๘ นาที [E]
Inclusive Cities: About Us / ชนนิทร เพญ็สตูร, นิชกานต์ พรหมเทพ, 

สรวิชญ์ เมืองค�า, ธีรศานต์ บุญธรรม / ๑๘.๒๘ นาที
International Standard / ก้อง พาหุรักษ์ / ๕.๓๖ นาที [E]
INTERVENT10N / Guy Sutthatothon / ๒.๑๐ นาที [E] 
Junk Food Fable / ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ / ๖๓.๐๒ นาที [E]
Jupiter / การันตร์ วงศ์ปราการสันติ / ๒๖.๐๒ นาที

La Vie de Rose / ชนสรณ์ มาเขียว / ๒๒.๒๒ นาที
Lana Extinction / กฤติธี ค�าทราย / ๑๑.๐๖ นาที
Life and Attention / นรินทร์โชติ วชิรธรนิยมกุล / ๗.๔๖ นาที
Little Box / ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล / ๗.๓๑ นาที [E]
Lockdown / พิษณุ บุญเทียน / ๗.๔๓ นาที [E]
Love Life Roam / ขวัญฤดี มีช�านาญ / ๙.๓๕ นาที [E]
Love Live...But not Forever / สทิธกิร นครค�าสงิห์ / ๕.๔๘ นาท ี[E]
MA HA KAN MAHADoc / ณัฐพล สืบกระพันธ์ / ๒๑.๓๐ นาที

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๙ (๑๗๕ นำที)
May Be...? อำจ เป็น คุณ / ภารดี ใจเกลี้ยง / ๑๖.๔๓ นาที
Memories Stuck / อัญชิสา พัฒนพิธาน / ๕.๕๑ นาที [E]
Messages in the Bottle / อานันท์ ยี่รัมย์ / ๔.๓๖ นาที [E]
Mew หวังดีเสมอ (อย่ำงอื่นไม่หวังแล้ว) / เขมิสรา กาญจนพยัคฆ์ / 

๒๔.๒๘ นาที [E]
Midnight Fish / เมธัส อุตสาหะ / ๒.๐๓ นาที [N]
Midnight in Bangkok / สิรวิชญ์ เอื้อครองธรรม / ๓.๔๕ นาที [E]
Mind / วีรภัทร สากลวารี / ๑๐.๔๗ นาที
Mom Yong Benjawan / พัดชา อิทธิจารุกุล / ๕๔.๔๗ นาที [E]
Mother / อรณัฐ รามสูต / ๑๘.๑๐ นาที
Mountain of Trash / พริมริน พัวรัตน์ / ๑๙.๕๐ นาที [E]
My Mother Talks to Tree / ธรรศ นวรัตน์ / ๑๖.๐๙ นาที

รอบฉาย: พุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๑๐ (๑๗๙ นำที)
Mystery Box / พงศกร จันทร์หน่อแก้ว / ๑๓.๓๔ นาที [E]
No Land / แพรวา โชคสถาพร / ๑๕.๑๕ นาที [N]
Not a Thesis / ศิริลักษณ์ ทองประเทือง / ๓๗ นาที
Novichok / ณัฐพงษ์ เด็ดดวง / ๙.๒๐ นาที [E]
On Live / วรางคณา สุภัทรทรัพย์ / ๑๙ นาที [E]
On the Run / พีรพล สุดศรี, กันตฬัฐภ์ กุมภวา / ๓๕.๕๕ นาที
Once in Ours / ดนยลักษณ์ นุ้ยเอียด / ๔๙.๒๕ นาที

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๑๑ (๑๘๕ นำที)
One Day / ศุภกร เพ็ชรรัตน์ / ๒.๑๐ นาที
Organic Citizen / พณิตชญช์ พงศ์รพีพร / ๓๙.๑๓ นาที [E]
Parallel / ฉันทกร สิงห์โตทอง / ๗ นาที
Passion / กษิภัสสร์ ใบแย้ม / ๔.๕๔ นาที
Pattani Landlord / อนีส นาคเสวี / ๕๑ นาที [E]
People on Sunday / ตุลพบ แสนเจริญ / ๒๐.๕๓ นาที [E]
Personal Odyssey / ปณิดา เพ็ชร์ชระ / ๕.๐๖ นาที [E]
Play with Me / กัญญา วีร์สุไลมาน, จันทิมา แสงศรี,  

พรสวรรค์ ฤทธิรุฒม์, รมิตา ดาวมนี / ๕.๕๔ นาที [N]
Prelude of the Moving Zoo / สรยศ ประภาพันธ์ / ๑๗.๒๖ นาท ี[E]
Psychosis ชีวิต คน จิต / อรจิรา สุภะคะ / ๒๒.๑๕ นาที
Quarantine / วาริสา ธนกรวิทย์ / ๑๐.๓๘ นาที

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.



หนังสั้นมำรำธอน ๑๒ (๑๘๖ นำที)
Reflection / สุรวุฒิ ใหม่เอี่ยม / ๘.๑๒ นาที
Remember / ลภัสรดา เปียมิน / ๑๐.๑๙ นาที
Rob ต้องปล้น / พงศกร ศรีตะวัน / ๑.๕๑ นาที
Rob 2 ปล้นให้สุด / ปวรุตม์ สายบัว / ๔.๓๘ นาที
S.A.D Girl the Musical / ธนภัทร ตันติพงศ์พาณิช / ๒๔.๒๓ นาที
Sal Klee / เชวง ไชยวรรณ / ๒๘.๒๙ นาที
Salee / ธนภัทร งามเงินวรรณ / ๘.๑๔ นาที
Sex is in the Air / ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ / ๑๓.๔๐ นาที
Shadow and Act / ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ / ๒๓ นาที [E]
Showbee / ธนัท ศรีน้อย / ๓๐.๓๔ นาที
Smoke / อานนท์ พรามฉิม / ๔.๐๒ นาที
Snatcher / ชัยภัทร เอี่ยมรักษา / ๓๐ นาที [E]

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๑๓ (๑๖๕ นำที)
Sensory Memory / พสธร วัชรพาณิชย์ / ๑๖๕.๑๙ นาที [E]

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๔๕ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๑๔ (๑๘๓ นำที)
Social Distancing from Outer Space / ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล / ๑ นาท ี[N]
Sorry, We're Closed / วสุพล สุวรรณจูฑะ / ๒๓.๔๗ นาที [E] 
Special Box / กิตติภพ ถิ่นกมุท / ๒๒.๕๕ นาที [E]
Speechless / อิบนูอัฟฟาน ลาเตะ / ๑๐ นาที [E] 
Spiralling Motion / นงนภัส มาตรวิจิตร์ / ๒๓.๓๘ นาที
Stencil Daughter / จักรพันธ์ ศรีวิชัย / ๒๖.๕๑ นาที [E]
Still on My Mind / จิตริน วุฒิพันธุ์ / ๓.๑๘ นาที
Story of My Life with Dinosaurs / เกยีรติพงษ์ ลงเย / ๔๓.๐๓ นาที
Stray Cats / นิพพิชฌน์ ศุภศิริโภคา / ๓๑.๑๔ นาที [E]

รอบฉาย: พุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๑๕ (๑๗๖ นำที)
Stripes and a Spider's Web / จริชัญา พภิพลาภอนันต์ / ๑๘ นาท ี[E]
Sugar / ศรัณญ์ โฆษิตสุขเจริญ / ๒๕.๐๖ นาที
Summer Rain / ภานุวิชย์ โสภณสิริรักษ์ / ๗.๕๒ นาที [E]
Summer with Grandpa ( ) / มิง่มงคล ตนัติชาญชัยกลุ / 

๑๘.๐๖ นาที
Summer's Forbidden Colours / พมี เศรษฐบตุร / ๒๙.๓๔ นาที [E]
Sunken Place / กษิดิ์เดช บุญตานนท์ / ๙.๑๑ นาที
Sunsets / Domenico Singha Pedroli / ๓๐ นาที [E]
Tell Your World ( ) / ณัฐนนท์ ราตร ี/ ๒๕.๒๒ นาที [E]
The Box / ณัฏฐชัย โภคินตระกูลศิน / ๑๔ นาที

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๑๖ (๑๗๒ นำที)
The Betrayers ผู้ทรยศ / Nitchaya Ngamcharat, Kanison 

Jansuri, Phum Boonnum / ๑๗.๕๔ นาที
The Cave of Secret / วิศวนาถ ไชยตะมาตย์ / ๒.๕๑ นาที
The Cupcake Project / สุพงศ์ จิตต์เมือง / ๒๔.๕๖ นาที

The Curtain / พสษิฐ์พล เกดิพลู, สปิปกร เอาตระกลู / ๓.๕๔ นาท ี[E]
The Escape / รัฐภูมิ จันทรโสภา / ๖.๕๐ นาที
The Fear / ภราดล ยงคุณาวุฒิ, วฤณ ตรีนุภาพ / ๙.๐๑ นาที
The Lil Justice Boy / พรีพล สดุศร,ี กนัตฬัฐภ์ กมุภวา / ๔.๓๕ นาที 
The Lost Summer / กัลปพฤกษ์ ติยะจามร / ๖.๐๖ นาที [E]
The Mirror / ธนาพร พันธ์เตี้ย / ๒.๕๓ นาที
The Most Shiny Day of the Sunset / ธิรดา ธรรมนิตยกุล / 

๒๕.๔๑ นาที [E]
The Smoker: I / กันต์ธีร์ ธีรวโรภาส / ๑.๕๖ นาที
The Unknown Telephone / แม็กซ์ อิมโมเนน / ๖.๒๑ นาที [E]
Things to Fear / ณัฏฐนิชา สาระ / ๒.๐๕ นาที [N]
Thug Life / ทักษ์ดะณัย อณาชัย / ๘.๕๐ นาที
Time is Happy / ศุภณัฐ คนงาม / ๑๙.๒๐ นาที
Tis Time I Should Fly / ภูรินทร์ ตรีธรรมพินิจ / ๑๙.๕๐ นาที [E]
To Live and Die in Silent / เกริกชัย เลื่อมมหาชัย / ๑๓.๔๑ นาที

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๑๗ (๑๗๗ นำที)
Tortun: A Poetry of a Girl Who Fell to Earth / บูเก้ นภัสสร / 

๓๑.๑๑ นาที [E]
Triangle / คุณานนท์ นาคสถิตย์ / ๓๕.๑๑ นาที [E]
Trinity / ปีเตอร์ โพโต / ๑๖.๒๓ นาที
Undeveloped Place / ชัยภัทร แก้วจรัส / ๒๔ นาที
Until Decide จนกว่ำจะตดั(สนิ)ใจ / นาดา รอดอนิทร์ / ๑๑.๐๕ นาที
Wall-to-Wall / ณฐิฏ กวีกรณ์วงศ์ / ๒๙.๓๕ นาที [E]
Wandering (หลง) / ชลวรรธน์ วันทาพรม / ๘.๓๕ นาที
We are Aliens / ซีเค มาร์ค / ๒๑.๒๘ นาที [E]

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๑๘ (๑๕๕ นำที)
Welcome Back / ชนกนันท์ โกศลวัฒนกุล / ๑๒.๔๑ นาที
What are We Wedding for / อภิญญ์ณัฐ ชั้นบุญใส / ๒๒.๒๓ นาที
Whisper / ณัฐวร สุริยสาร / ๕ นาที
Who are You / อัยรัตน์ ทองดีประเสริฐ / ๒.๕๔ นาที [N]
Who Lost from Edu'cation / ธณชัชา รวนัินทปรชีา / ๓๐ นาท ี[E]
Whole Note / สุมาตา เมืองศิริ / ๒๔.๐๓ นาที
Wine / ณัฐณิชา ยางทอง / ๒๙.๓๗ นาที [E]
You are the Apple of My Eye / ณัฐณิชา นวลศร ี/ ๒๙.๓๓ นาท ี[E]

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๑๙ (๑๘๕ นำที)
Youth Wind / ญาณิน พงศ์สุวรรณ / ๔๙.๕๒ นาที
กระดูกหมูตุ๋นยำจีน / ธนกฤต กิตติอภิธาน / ๒๙.๕๙ นาที [E]
กระสุนพิมเสน / ปฏิคม ลาภาพันธุ์ / ๓๐ นาที [E]
กลวิกำล / ปวริศา ตาดี / ๒๒.๕๔ นาที
ก่องข้ำวน้อยครับแม่ / องอาจ หาญชนะวงษ์ / ๖ นาที
ก่อนจะมืด / สมเจตน์ มีเย็น / ๕.๕๖ นาที
ก่อนเมษำ / เชวง ไชยวรรณ / ๒๐ นาที [E]
กับดัก อมนุษย์ / ซันเด อานนท์ / ๒๑.๓๘ นาที

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.



หนังสั้นมำรำธอน ๒๐ (๑๙๐ นำที)
กำแฟผีบ้ำ / ธีรภัทร์ เนินสุด / ๘ นาที
กำลครั้งหนึ่งเมื่อปีศำจครองเมือง / ธนดล ชูทอง / ๑๒.๒๓ นาที
ก�ำแพงล่องหน / รสิตา อุดมศิลป์ / ๒๙.๕๗ นาที [E]
กีกี้ไม่ได้ชื่อกีกี้ / แทนทะเล ทิพย์แสง / ๑๖.๓๐ นาที [E]
เก้ำอีส้ส้ีมตัวนัน้ กบัโลกท้ังใบทีเ่ป็นสเีทำ / ธนวชิ รตันมาลา / ๕.๒๓ นาที
ขอมึงคิดแทนกู...แค่ครั้งเดียว / พิริยะ พิบูลย์วรกุล / ๒๕.๔๖ นาที
ข้ำรำษฎร์กำร / ศริญญา มะลิวัลย์ / ๑๑.๕๓ นาที
เขำไม่เคยเป็นเธอ / ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ / ๒๙.๕๔ นาที
เขำเรียกฉันว่ำมนุษย์ป้ำ / สุนิตา สิมลา / ๒๔.๓๓ นาที [E]
คนในอยำกออก คนนอกอยำกเข้ำ / อนันต์ เกษตรสินสมบัติ / 

๙.๓๙ นาที [N]
คนสองโลก / เมทิณี ไชยค�า / ๑๘.๓๙ นาที

รอบฉาย: อังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๒๑ (๑๗๗ นำที)
คลองค่ำย / วรปราชญ์ ระบอบ / ๔๔.๐๕ นาที
คลำย / อินทัช สุดดี / ๘.๐๑ นาที
คลื่นตกกระทบ / นันทน์นิช ราชปรีชา / ๔๑.๓๒ นาที [E]
ควันหลง / บุญฤทธิ์ อินทรโกพิศ / ๒๘.๒๙ นาที
ควำมทรงจ�ำในควำมรู้สึก / ปวีญา นัยเสถียร / ๒๒.๐๔ นาที [E]
ค่อย ๆ / ศุภกร เพ็ชรรัตน์ / ๑.๔๔ นาที 
ค�ำเป็น ค�ำตำย / ภูบดินทร์ เสือค�าราม / ๓๒.๐๓ นาที

รอบฉาย: พุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๒๒ (๑๘๖ นำที)
คืนข้ำมปี / ซันเด อานนท์ / ๒๑.๕๔ นาที
คืนนั้นฉันฝันว่ำนอนไม่หลับ / ปิยะพร ไชยวงศ์ / ๓๔.๔๕ นาที
คุณครูที่รัก / ณัฏฐา เมืองคล้าย / ๒๒.๐๙ นาที
คุณตำยหรือยัง 3323 / ธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์, ชนิกานต์ ทองนิล / 

๑๒.๔๕ นาที
คู่หูป่วนอดีต / วรท วิริยะธรรมกุล / ๒๑.๔๔ นาที
ใครฆ่ำ / ยุพเรศ บุญประเสริฐ / ๒๓.๑๒ นาที [E]
ใคร่หลง / จรรยาพร เข็มแก้ว, ภูริชญา ผสมจันทร์ / ๑๑.๑๔ นาที
ง�ำ / จตุพล เขียวแสง / ๙.๔๕ นาที [E]
จ�ำเริญ บริสุทธิ์ / ธรธนันท์ ศรชัยเลิศสกุล / ๓๐ นาที [E]

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๒๓ (๑๘๐ นำที)
จังหวะชีวิต ชำวนำไทย / ณัฐพล พลารชุน / ๕๓.๒๑ นาที
เจำ้เหมียว / ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล / ๔.๔๑ นาที
ชง / เปรมอนันต์ พนศิริชัยกิจ / ๒๑.๒๓ นาที [E]
ชิน / ชนินทร์ พูลลาภผล / ๑๓.๑๔ นาที
ชีโต๊ส / สมเจตน์ มีเย็น / ๔.๕๖ นาที
ชวีตินีฉ้นัมีเธอดัง่ควำมฝัน / พลอยชมพ ูเดชประแดง / ๑๘.๑๙ นาท ี[E]
โชติช่วงร่วงโรยรำ / พสธร วัชรพาณิชย์ / ๑๒.๓๓ นาที [E]
ซุ่ม.เสียง.ปทุม / พีระพงษ์ พรมชาติ / ๑๕.๕๒ นาที
ดอกแย้มบำน / พีรดนย์ อติโรจน์ / ๓๗.๐๕ นาที [E]

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๒๔ (๑๘๑ นำที)
ดอกไม้จันทร์ / รัตนพล ทิพย์มะณี / ๒๖.๔๔ นาที
ด่ำง / มนธภูมิ สุมนวรางกูร / ๒๗.๔๐ นาที [E]
ดำววิกำล / เหมือนดาว กมลธรรม / ๒๙.๔๘ นาที [E]
เดินทำงโดยสวัสดิภำพ / อริสรา ธีรจิตต์ / ๒๙.๕๘ นาที [E]
เดี๋ยวกูท�ำให้มึงดู 1 / สมเจตน์ มีเย็น / ๔.๕๐ นาที
เดี๋ยวกูท�ำให้มึงดู 2 / สมเจตน์ มีเย็น / ๔.๔๕ นาที
แด่คุณ, ผู้สร้ำงฉัน / อชิรญา กงมนต์ / ๓๑.๕๙ นาที [E]
แด่สิ่งที่ไม่แปรเปลี่ยนชั่วนิรันดร์ / กุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์ / ๒๘ นาที

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๒๕ (๑๗๖ นำที)
ได้เท่ำนี้ / ศักรภพน์ ทองจันทร์ / ๑๔.๓๙ นาที
ต้นไม้ที่หำยไป / วาริช หนูช่วย / ๑๙.๕๔ นาที
ติดถ�้ำ / พัฒนะ จิรวงศ์, อุรุพงษ์ รักษาสัตย์, ญาณิน พงศ์สุวรรณ, 

พีรชัย เกิดสินธุ์, โสภาวรรณ บุญนิมิตร / ๘๓.๒๗ นาที
ตุ๊ ไตด�ำ / ณัฏฐวี ทศรฐ, เกตุ พิทยากรศิลป์ / ๑๗.๑๕ นาที
แต่งหน้ำด้วยเท้ำ / กชพรรณ ทองดี / ๑๒.๔๐ นาที
ถึง...วิว / อภิณห์พร สัณฐิติวัฒนกูล / ๑๗.๑๒ นาที
ทรยุค / ณิชกานต์ ช่างสาร / ๘.๑๕ นาที [N]
ทะเลในควำมคิด / ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ / ๔.๒๑ นาที

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๒๖ (๑๖๙ นำที)
ที่เก่ำ / ชรัญ วรรณไพเราะ / ๑๖.๔๒ นาที
เที่ยงไม่ตรง / อติชาต หาทรัพย์ / ๓๐ นาที [E]
ธำรณำ / เสฐียรพงษ์ กรินรักษ์ / ๑๙.๓๓ นาที [E]
นักรบนิรนำม / เอกบรุษ โสภณ / ๓๐ นาที [E]
นักสู้ข้ำวมันไก่ / มิถุนา ทหารเหิญ / ๑๔.๕๙ นาที
นำงสำว 522 / ฉันท์ชนก ทารณ / ๙.๐๔ นาที
น�้ำอมฤต / วัชรพงษ์ ภูค�า / ๙.๒๓ นาที [N]
บน / ยศธนะ บุญโยประการ / ๙.๐๙ นาที
บันทึกกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่กระทรวงกำรคลัง /  

สรยศ ประภาพันธ์ / ๙.๕๘ นาที
บัวลอย / เอกชัย ศรีสุข / ๗.๕๐ นาที
แบะแซ วตัถดุบิลบัควำมอร่อย / พฒิุพงศ์ ธญัญพนัธุ ์/ ๑๔.๔๙ นาท ี[E]

รอบฉาย: อังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๒๗ (๑๘๓ นำที)
ใบ้ / ธนเดช รามสมภพ / ๕๙.๔๙ นาที
ปฏิกุน / ภูวดล เนาว์โสภา / ๑๓.๕๕ นาที [E]
ปรนัย / สรรชัย เอกตรีภพอนันต์ / ๙.๑๖ นาที [E]
ปลำยสำย / อัสนี ไลละวิทย์มงคล / ๑๐.๒๕ นาที [E]
เป็นไท(ย) / วีร์สุดา ตังกวย / ๓.๓๔ นาที [N]
เป็นเพียงแค่ฝุ่นอวกำศ / วรินกร เข็มรัตน์ / ๑๘ นาที
เปิดเทอมนี้! ต้องมีแฟน / สมเจตน์ มีเย็น / ๕.๒๐ นาที
เปิดเทอมนี้! ต้องมีแฟน ep 1.2 / สมเจตน์ มีเย็น / ๔.๓๓ นาที
เปิดเทอมนี้! ต้องมีแฟน ep 1.3 / สมเจตน์ มีเย็น / ๕.๒๕ นาที
เปิดเทอมนี้! ต้องมีแฟน ep 1.4 / สมเจตน์ มีเย็น / ๒.๑๘ นาที
เปิดเทอมนี้! ต้องมีแฟน ep 1.5 / สมเจตน์ มีเย็น / ๘.๐๔ นาที
เปิดเทอมนี้! ต้องมีแฟน ep 2.(90) / สมเจตน์ มีเย็น / ๑๑.๔๙ นาที



ผกำรันดูล / ธีรภัทร ดนตรีไทย / ๑๕.๓๒ นาที
ผมคิดว่ำ / ศุภกร เพ็ชรรัตน์ / ๑.๓๕ นาที [E]
ผมถ่ำยรูปเธอในวนัท่ีฝนพร�ำ / ปฏพิทัธิ ์อัคราพนูรตัน์ / ๑๖.๑๕ นาท ี[E]

รอบฉาย: อังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๒๘ (๑๘๙ นำที)
ฝัน / วีรภัทร สากลวารี / ๕ นาที
ฝัน / ศุภกร เพ็ชรรัตน์ / ๑ นาที
ฝัน / ส�านักงานใต้ดิน / ๒๖ นาที
ฝ้ำยบิวตี้บล็อคเกอร์ / ศศิประภา นาคสัมปุรณะ / ๒๕.๔๕ นาที
พูนศุข / ณัฐวร สุริยสาร / ๓๐ นาที [E]
เพลงรักเธอคือหัวใจของฉัน / สมพร ค�ารังษี / ๑๒.๒๘ นาที
เพียงเช้ำวันหนึ่ง / เสฏฐวุฒิ เมืองแก้ว / ๑๘.๔๐ นาที [E]
เพื่อนกันไหม / จิรัชยา ทิมรัตน์ / ๑๔.๕๙ นาที
เพื่อนรัก / พงศ์ภรณ์ เฟื่องปัญญา / ๘.๒๗ นาที
ไพลิน / เดือนมีนา หนานเจียง / ๖ นาที
ฟ้ำ-Far / ศิศุ สาตราวาหะ / ๑.๒๙ นาที [N]
ฟ้ำสีครำม / ณัฐมน มีปิ่น / ๒๘.๓๘ นาที [E]
แฟน / สมเจตน์ มีเย็น / ๔.๔๕ นาที

รอบฉาย: พุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๒๙ (๑๗๓ นำที)
ภำพยนตร์บันเทิงเกี่ยวกับทำนูกิและโลกขนำน /  

อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ / ๑๐๘.๑๒ นาที
ภำระกิจพิชิต แฟนทอม / สมเจตน์ มีเย็น / ๑๐ นาที
ภำระกิจสุดท้ำย / รัชชานนท์ เหมวงศ์ / ๑๘ นาที
มหำลัยดุ / กษิภัสสร์ ใบแย้ม / ๘.๑๓ นาที
มื้อนี้ เรำจะคิดถึงแก / จิรภัทร พาเพียเพ็ง / ๒๙.๑๖ นาที

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๓๐ (๑๗๒ นำที)
มื้อวำนกะคือมื้อนี้ / วรปรัชญ์ ระบอบ / ๔๐.๓๕ นาที
เมืองประหลำด / พิชชานันท์ เลาหะพรสวรรค์ / ๒๑.๒๙ นาที
แม่บ้ำน / ปราชญ์ โรจนสินวิไล / ๒๐.๓๐ นาที [E]
แมลงมุม / กรองกนก ฤทัยมาศ / ๒๒.๐๑ นาที [E]
ยินดีที่ได้พบ / รัฐพล ประภาสโนบล / ๒๓.๓๘ นาที [E]
ระยะ...ตัดสิน / ณรงค์ศิลป์ ล้านศรี / ๕.๑๗ นาที
รักแรมทำง / พชรกฤษณ์ โตอิ้ม / ๒๙.๕๙ นาที [E]
รำกเฟิร์น / ธีรภพ กรุดเที่ยง / ๑๐.๐๑ นาที

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๓๑ (๑๗๓ นำที)
รักนั้น ฉันฝันไป / รุจิกร มหา / ๖๘.๔๑ นาที
ร่ำงทรงต่ำงดำว / ชนภัทร โพธิวัฒน์ / ๒๐.๔๘ นาที [E]
รุ่ง / ณัฐวุฒิ อารคร / ๓.๔๕ นาที
เรื่องตลก-ชนชั้นกลำง / กรภัทร ภวัครานนท์ / ๘.๐๔ นาที [E]
เรื่องเล่ำผี / ธนทัต คงไพศาลกิจ / ๘.๓๑ นาที
โรคำ/ศรัทธำ / ขวัญศิริ โกมลวิรัช / ๑๑.๓๔ นาที
ล็อตเตอรี่ ที่รัก / วีรุต วิรัชศิลป์, ณภัทร วรรณมาศ / ๑๔.๑๓ นาที
ละอองอำกำศ / พัทธนัช ปิยะเลิศมงคล / ๑๘.๔๒ นาที
ลำมะลิลำ / สมฤดี บุญนาแพง / ๑๒.๑๙ นาที

แล่นล่องเรือ / รุ่งรัตน์ จันทมูล / ๘.๒๗ นาที

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๓๒ (๑๘๕ นำที)
วัฏฏะ / พีรพล ธงภักดิ์ / ๑๓.๔๓ นาที [E]
วันเกิด / อุ่นเอื้อ สุวรรณเนตร / ๑๖.๐๔ นาที
วิมุตติ / ปีเตอร์ โพโต / ๑๖.๐๕ นาที
เวลำ / สุกฤษฎิ์ แทบมะลัย / ๕.๕๐ นาที
เวลำที่หำยไป / พิวัฒนไชย คันธดอกไม้ / ๑๙.๑๐ นาที
ศิลปินไส้แห้ง / มิถุนา ทหารเหิญ / ๑๙.๑๒ นาที
สงบ / ศุภกร เพ็ชรรัตน์ / ๑ นาที
สตรีครองจีวร / อรดล แก้วประเสริฐ / ๑๒.๕๖ นาที [E]
สถำน ณ กำล / วสินธุ์  เพ็ชร รัตน์ / ๙.๓๐ นาที
สนธยำ / ณภัทร อนุวงศ์เจริญ / ๑.๓๐ นาที
สมัน สะบั้น แค้น / อรรณา ลีเลิศพันธ์ / ๓.๔๗ นาที [N]
สร้ำง(มิตร)ภำพ / ปิยธิดา สิมณี / ๒๔.๕๕ นาที
สร้ำงภำพแบบภำพพิมพ์ / นัทชา เกศสุนทรพจน์ / ๑๕.๑๙ นาที
สหำย / พัฒนพงศ์  คงศักดิ์ / ๖.๒๒ นาที
สำว สำว สำว / สุวภัทร ปราเงิน / ๒๒.๑๓ นาที

รอบฉาย: อังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๓๓ (๑๗๔ นำที)
สำยเลือดแม่น�้ำโขง / ธีรยุทธ์ วีระค�า / ๔๘ นาที
สุสำนใต้ดิน / วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์ / ๒๙.๐๙ นาที [E]
สูญหำ / ณัฐชนน ธัญญศรี / ๓๒.๑๐ นาที
เส้นทำงที่ต่ำงกัน / กษิภัสสร์ ใบแย้ม / ๔.๓๒ นาที
แสงเรืองบนท้องฟ้ำ / ธีรศักดิ์ สีกัน / ๒๒.๓๖ นาที [E]
หนัง/ล้ม/คณะ / พรหมกร กุลชนะบรม / ๑๓.๑๑ นาที
หนังสือเดินทำง / นที ยืนยงวัฒนากูล / ๒๑.๒๑ นาที
หนีรถติด / อนุรัตน์ เกิดยอด / ๔.๐๔ นาที

รอบฉาย: พุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๓๔ (๑๓๘ นำที)
ห้วงยำมแห่งควำมพ่ำยแพ้ / ภวัต กันตวิรุฒ / ๑๙.๕๔ นาที [E]
หวัใจทองค�ำ Heart of Gold / กลุชาต ิจติขจรวานิช / ๒๙.๒๔ นาท ี[E]
หัวใจทองค�ำ Heart of Gold (84 นำที) / กุลชาติ จิตขจรวานิช / 

๘๓.๑๖ นาที [E]
อธิษฐำน / ปิยาพร บุตร์ดีวงษ์ / ๔.๓๔ นาที
อนำคต / ศุภกร เพ็ชรรัตน์ / ๑.๕๐ นาที

รอบฉาย: พุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

หนังสั้นมำรำธอน ๓๕ (๑๓๔ นำที)
อนินทรีย์แดง / รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค / ๒๙.๕๗ นาที [E]
อยู่ได้ที่ไหน / พิสุทธิ์ ศรีหมอก / ๔๖.๑๐ นาที
อ้วนพ่อง / สมเจตน์ มีเย็น / ๔.๔๗ นาที
อสตำร์ (or ดวงดำรำ) / สหรัฐ อึ้งกิจไพบูลย์ / ๙.๕๓ นาที [E]
อันชอบธรรม / วรรณวิไล อินศรีทอง / ๒๗.๓๕ นาที [E]
เอเลี่ยน / แดนไท วารีนิล / ๑๐ นาที
ไอ้เอ๋อ / สมเจตน์ มีเย็น / ๗ นาที

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.



๙ ส้ันถึง ๙ ยาว

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ที่ริเริ่มจัดขึ้นโดยมูลนิธิหนังไทย และ

หอภาพยนตร์ เมื่อปี ๒๕๔๐ ได้เป็นพื้นที่ส�าคัญให้แก่หนังสั้นไทยมา

อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๒๔ ปี ระหว่างทางนั้น มีคนท�าหนัง

จ�านวนมาก ทีส่่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเทศกาล และพัฒนาตนจน

กลายเป็นผู้ก�ากับที่มีชื่อเสียงและเติบโตตามแนวทางท่ีแตกต่างกัน

ออกไปในปัจจุบัน

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม นอกจากโปรแกรม

หนังสั้นมาราธอนประจ�าปี และเทศกาลภาพยนตร์ส้ัน ครั้งที่ ๒๔ 

หอภาพยนตร์ได้คัดสรรหนังสั้นที่เคยส่งเข้าร่วมประกวดในเทศกาล 

และหนังยาวของผู้ก�ากับ ๙ คน ท้ังในสายหนังอิสระท่ีผลงานของ

พวกเขาได้เดินสายไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติต่าง ๆ  

อย่าง อาทิตย์ อัสสรัตน์, ศิวโรจณ์ คงสกุล, พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง และ

ผู้ก�ากับหญิงหนึ่งเดียวของโปรแกรม พวงสร้อย อักษรสว่าง ในขณะ

เดยีวกนั กม็ผู้ีก�ากบัทีเ่ตบิโตขึน้ในระบบสตูดิโอท้ัง ชูเกยีรต ิ ศักดิว์รีะกลุ 

ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายแนวทาง ทวิา เมยไธสง ซ่ึงคร�า่หวอด

ในวงการมานานทัง้ในฐานะผูก้�ากบัและตากล้อง  โสภณ ศกัดาพศิษิฏ์ 

ผูโ้ดดเด่นในด้านงานสยองขวญั และ นติวิฒัน์ ชลวณชิสริ ิซึง่นอกจาก

ภาพยนตร์ ยังมีผลงานก�ากับละครโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

ยังมี นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ ที่เคยเป็นหนึ่งในขาประจ�าของเทศกาล 

และปัจจุบันกลายเป็นคนท�าหนังที่มีผู้ติดตามมากที่สุดคนหนึ่ง ทั้งยัง

มีผลงานสลับไปมาระหว่างหนังอิสระและหนังในระบบสตูดิโอ

= English Language or English Subtitles

Hallucination
(Thailand / 2002 / 16 min)
๒๕๔๕ / ก�ากบัโดย โสภณ ศกัดาพศิษิฏ์ / ความยาว 
๑๖ นาที

หนังสั้นว่าด้วยเหตุเกิดในห้องน�้าหญิง 

ได้รับประกาศนียบัตรชมเชย สาขาช้างเผือก 

จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๖

รอบฉาย: พุธที่ ๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ฝำกไว้..ในกำยเธอ
๒๕๕๗ / ก�ากบัโดย โสภณ ศกัดาพศิษิฏ์ / สร้างโดย 
จเีอม็เอม็ ไท หับ / น�าแสดงโดย จฑุาวฒุ ิภทัรก�าพล, 
ธนภพ ลรีตันขจร, สภุสัสรา ธนชาต, วโิอเลต วอเทยีร์ / 
ความยาว ๑๐๘ นาที

เพิร์ทและแทน เป็นทั้งเพื่อนรักและ

คู่แข่งกีฬาว่ายน�้าของจังหวัดเพื่อชิงโควตาเข้า

มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันเพิร์ทก็ยังแอบตกหลุมรัก ไอซ์ แฟนสาว

ของแทน ซึง่เธอเองกม็ใีจให้กบัเขาเหมอืนกนั แต่แล้ววนัหนึง่ไอซ์กลบั

ฆ่าตัวตายอย่างปริศนาในสระว่ายน�้า ท�าให้แทนเสียใจมากจนหายไป

จากการฝึกซ้อม เหลือเพียงแต่เพิร์ทที่ยังคงซ้อมว่ายน�้ากลางดึก

คนเดียว แต่ทว่าเขารู้สึกราวกับมีใครอยู่ข้าง ๆ ตลอดเวลา

โสภณ ศักดำพิศิษฏ์

เหมือนเคย Always
(Thailand / 2006 / 17 min)
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย ศิวโรจณ์ คงสกุล / ความยาว 
๑๗ นาที

ผลงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัล

ชมเชย สาขารัตน์ เปสตันยี จากเทศกาล

ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๑ ว่าด้วยความทรงจ�า

อันแสนอบอุ่นของคุณตาคุณยาย

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ที่รัก Eternity
(Thailand / 2011 / 105 min)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย ศิวโรจณ์ คงสกุล / สร้างโดย 
Pop Pictures / น�าแสดงโดย น�้าฝน อุดมเลิศ
ลกัษณ์, วลัลภ รุง่ก�าจดั, พสัตราภรณ์ จาตรุนัต์รศัม,ี 
ประภาส อ�านวย / ความยาว ๑๐๕ นาที

เร่ืองราวของชายหนุ่มคนหนึ่งผ่านสาม

ช่วงเวลาของชวีติ ช่วงแรกคอืชวีติหลงัความตาย

ของเขาที่มีโอกาสได้กลับไปเยือนบ้านเกิดสมัย

วัยเยาว์ ช่วงที่สองพูดถึงความทรงจ�าที่ดีที่สุดที่เขาได้พบหญิงสาวที่

จะมาเป็นภรรยาของเขาในอนาคต และช่วงสุดท้ายคือภาพชีวิตของ

ภรรยา ลูกชาย และลูกสาวของเขาในวันท่ีไม่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้

อีกแล้ว

ศิวโรจณ์ คงสกุล



มอเตอร์ไซค์ Motorcycle
๒๕๔๓ / ก�ากับโดย อาทิตย์ อัสสรัตน์ / ความยาว 
๑๔ นาที

ผลงานชนะเลิศรางวัลรัตน์ เปสตันยี 

จากเทศกาลภาพยนตร์สัน้ ครัง้ที ่๔ เล่าเรือ่งราว

ว่าด้วยข่าวร้ายทีท่�าให้ตาคนูต้องเข้าป่าไปล่าสตัว์

เพื่อหาเงิน

รอบฉาย: พุธที่ ๒ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 2 Dec / 13.00

 อาทติย์ที ่๖ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 6 Dec / 13.00

Hi-So ไฮโซ
(Thailand / 2010 / 102 min)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย อาทิตย์ อัสสรัตน์ / สร้างโดย 
Pop Pictures / น�าแสดงโดย อนนัดา เอเวอรงิแฮม, 
เชอริส เหลียง, ศจี อภิวงศ์ / ความยาว ๑๐๒ นาที

อนันต์ ดาราหนุ่มลูกครึ่งที่ใช้ชีวิตอย่าง

เดียวดาย เพราะแม้แฟนสาวต่างชาติอย่าง โซ 

จะตามมาอยู่ด้วยที่เมืองไทย แต่เธอกลับคิดว่า

เขาเป็นคนไทยเกินกว่าที่เธอจะรู้จักอีกต่อไป 

เช่นเดียวกับ เมย์ สาวพีอาร์ประจ�าค่ายหนัง ผู้เป็นรักใหม่ของอนันต์ 

แม้จะมีช่วงเวลาหวานชื่นแต่ไม่ช้าเมย์ก็พบว่า อนันต์มักใช้เวลากับ

เพือ่นฝรัง่และรกัปาร์ตีม้ากกว่าอยูก่บัเธอ ไม่ว่าอนนัต์จะใช้ชวีติเช่นไร 

เขาก็เป็นสิ่งผิดแปลกในสายตาผู้หญิงทั้งสองอยู่ดี

อำทิตย์ อัสสรัตน์

ชิงช้ำสวรรค์ Ferris Wheel
(Thailand / 2015 / 25 min)
๒๕๕๘ / ก�ากับโดย พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง / ความยาว 
๒๕ นาที

เรื่องราวของสองแม่ลูกท่ีข้ามชายแดน

ไทย–พม่าเพือ่มาหางาน ระหว่างทางมลีงิลกึลบั

พาพวกเขาไปเล่นชิงช้าสวรรค์ ชนะเลิศรางวัล 

รัตน์ เปสตนัย ีจากเทศกาลภาพยนตร์สัน้ คร้ังท่ี ๒๐

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๑ พฤศจกิายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 21 Nov / 13.00

 ศกุร์ที ่๒๗ พฤศจกิายน เวลา ๑๓.๐๐  น. Fri 27 Nov / 13.00

กระเบนรำหู Manta Ray
(Thailand, France, China / 2018 / 105 min)
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง / สร้างโดย 
Diversion, Les Films de L'Etranger / น�าแสดง
โดย วัลลภ รุง่ก�าจดั, อภสิทิธ์ิ หะมะ, รสัมี เวระนะ / 
ความยาว ๑๐๕ นาที

เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ หมู่บ้านริมทะเล 

เมื่อชายชาวประมงท้องถิ่นคนหนึ่งได้ช่วยชีวิตชายลึกลับที่บาดเจ็บ

ในป่า ชายแปลกหน้าที่ท�าไม่ได้แม้กระทั่งพูดจาส่ือสาร เขาตั้งชื่อให้

ชายผู้นั้นว่า “ธงไชย” ทั้งคู่เริ่มใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและค่อย ๆ สานก่อ

สายสัมพันธ์แม้จะไม่สามารถเข้าใจกันทางค�าพูดได้ จนวันหนึ่ง 

เมื่อชาวประมงได้หายตัวไปอย่างลึกลับ ธงไชยก็ค่อย ๆ คืบคลานเข้า

ครอบครองชีวิต บ้าน งาน และอดีตคนรักของเพื่อนของเขา

พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

Swimming Pool
(Thailand / 2011 / 28 min)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย พวงสร้อย อักษรสว่าง / 
ความยาว ๒๘ นาที

ผลงานที่ได้รับประกาศนียบัตรชมเชย 

สาขาช้างเผอืก จากเทศกาลภาพยนตร์สัน้ ครัง้ที ่๑๕ 

เรื่องราวของหนุ่มสาว ๓ คนกับความสัมพันธ์

ไหลวน และโลกอีกใบทีเ่กดิในสระว่ายน�า้ โลกที่

ทั้ง ๓ คน พยายามปลดปล่อยตัวเองเพื่อน�าเอา

ความสุขและอิสระกลับบ้าน

รอบฉาย: อาทติย์ที ่๑๕ พฤศจกิายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 15 Nov / 13.00

 พุธที ่๒๕ พฤศจกิายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 25 Nov/13.00

นคร-สวรรค์ Nakorn-Sawan
(Thailand / 2019 / 77 min)
๒๕๖๒ / ก�ากับโดย พวงสร้อย อักษรสว่าง / สร้าง
โดย Purin Pictures / น�าแสดงโดย ประภามณฑล 
เอี่ยมจันทร์, ภูมิภัทร ถาวรศิริ, จารุนันท์ พันธชาติ, 
ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ / ความยาว ๗๗ นาที

ภาพยนตร์อิสระ สร้างจากเรื่องส้ัน 

นคร-สวรรค์ และถูกต่อเติมแต่งเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว ที่บันทึก

ความทรงจ�า ความตาย และความรักของ เอย หญิงสาววัย ๒๗ ปี ที่

เดนิทางกลบัมาบ้านจากเยอรมน ีเพือ่เผชญิหน้ากบัการจากไปของแม่ 

ความทรงจ�าระหว่างเธอกบัพ่อ และอดตีวยัเยาว์กบัเพือ่นเก่าทีป่ากน�า้โพ 

สถานท่ีที่คนเชื่อว่าเป็นเส้นทางสายหลักที่จะน�าพาเถ้าอังคารไปสู่

สวรรค์

พวงสร้อย อักษรสว่ำง



ควำมนัยของถุงเท้ำขำวกับ
กุหลำบแดง
๒๕๔๓ / ก�ากับโดย ทิวา เมยไธสง / 
ความยาว ๑๘ นาที

เรือ่งราวของ ข้าวฟ่าง เดก็ชายทีต้่องการ

ความรกัจากแม่ทีห่ดหายไป เขาได้รบัความรูสึ้ก

ทดแทนอีกครั้งจากคุณครูที่กลายเป็นความ

สวยงามในชีวติ ได้รบัประกาศนยีบัตรชมเชย สาขา

ช้างเผอืก จากการประกวดเทศกาลภาพยนตร์สัน้ 

ครั้งที่ ๔

รอบฉาย: อังคารที่ ๘ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เชือดก่อนชิม
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย ทิวา เมยไธสง / สร้างโดย  
พระนครฟิลม์, ฟิล์มกูร ู/ น�าแสดงโดย ใหม่ เจรญิปรุะ, 
รัตนบัลลังก์ โตสวัสดิ์, พมิพ์ชนก ลอืวิเศษไพบลูย์ / 
ความยาว ๘๙ นาที

เรือ่งราวของ บษุ หญงิสาวเจ้าของร้าน

ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ ผู้สืบทอดสูตรลับของ

ครอบครัว ซึ่งประสบกับปัญหารุมเร้าทั้งจาก

ครอบครัวและการค้าที่ซบเซา จนกระทั่งเธอได้ตัดสินใจน�าเนื้อคนมา

ปรุงแทนเนื้อสัตว์ และลูกค้าต่างติดใจ จนร�่าลือถึงรสชาติก๋วยเตี๋ยว

สูตรแม่บุษ ท�าให้กิจการของเธอดีขึ้น เหตุการณ์จึงยิ่งเลวร้ายเมื่อ

บุษเริ่มถล�าลึกไปสู่ด้านมืดขึ้นเรื่อย ๆ

ทิวำ เมยไธสง

หญิงชรำกับนิทำนวันหนึ่ง 
The Old Woman & Her Stories
(Thailand / 2002 / 13 min)
๒๕๔๕ / ก�ากบัโดย นติวิฒัน์ ชลวณชิสริ ิ/ ความยาว 
๑๓ นาที

ผลงานท่ีได้รับประกาศนียบัตรชมเชย 

สาขาช้างเผือก จากการประกวดเทศกาล

ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๖ เรื่องราวของหญิงชราที่

ต้องการจะเล่านิทานให้ผู้คนฟัง แต่ก็ไม่มีใคร

รับฟังในสิ่งที่หญิงชราจะเล่านอกจากคุณ

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 อังคารท่ี ๑๕ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้ำว
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ / สร้าง
โดย สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล  / น�าแสดงโดย 
รชิาร์ด เกยีนี,่ สเุทพ โพธิง์าม, ภาวณิ ี วิรยิะชยักจิ,  
ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์ / ความยาว ๙๖ นาที

ต๋อง เดก็ชายก�าพร้าวยั ๑๐ ขวบ อาศยั

อยู่กับ ลุงมิ่ง ซึ่งมีอาชีพเก็บมะพร้าวขาย และ

มีลิงจอมแสบชื่อว่า กะปิ เป็นเพื่อนรัก วันหนึ่ง

ลุงมิ่งเกิดเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ทิ้งให้ต๋องและกะปิต้องอยู่กันตาม

ล�าพัง โดยมี พี่หงษ์ สัตวแพทย์สาว และ กานต์ เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

คอยช่วยเหลอืดแูล ขณะทีค่นในหมูบ้่านพยายามหาทางเข้ามายดึท่ีดนิ

ผืนงามของลุงมิ่ง จึงท�าให้ต๋องและกะปิต้องร่วมมือกันรักษาที่ดินของ

ลุงมิ่งไว้ให้ได้

นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ

2003
๒๕๔๖ / ก�ากบัโดย ชเูกยีรต ิศักดิว์รีะกลุ / ความยาว 
๓๐ นาที

สารคดีว่าด้วยอนาคตของชาติ ผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศ สาขาช้างเผือก จากการ

ประกวดเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๗

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๕ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

Home 
ควำมรัก ควำมสุข ควำมทรงจ�ำ
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / สร้าง
โดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดง
โดย จุฑาวุฒิ ภัทรก�าพล, กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา, 
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล / ความยาว ๑๓๐ นาที

เรือ่งราวของคน ๓ กลุ่ม ๓ รุน่ ในช่วงวยั

ที่สัมผัสอารมณ์แตกต่างกันไป ทั้งความสัมพันธ์ในคืนสุดท้ายก่อน

เรียนจบของ เน นักเรียน ม.๖ กับ บีม รุ่นน้อง ม.๓  การหวนร�าลึก

ถึงความทรงจ�าของ บัวจัน สาวม่ายที่มีต่อสามีผู้ล่วงลับ ผ่านกระดาษ

ที่เขาแอบซ่อนไว้รอบบ้าน ไปจนถึงวันวิวาห์ของ เสี่ยเล้ง กับ ปรียา 

หญงิสาวทีไ่ด้พบคนรกัเก่าจนท�าให้เธอต้องตดัสินใจว่าจะหวนกลบัไป

หาอดีต หรือก้าวไปข้างหน้ากับผู้ชายที่ก�าลังจะเป็นสามีของเธอ

ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล



เชอรี่เป็นลูกครึ่งเกำหลี 
Cherie is Korean-Thai
(Thailand / 2002 / 19 min)
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ / 
ความยาว ๑๙ นาที

เชอรี่เป็นลูกครึ่งเกาหลี เชอรี่เป็นดารา

รุ่นใหม่ และเชอรี่รักการแสดง ผลงานชนะเลิศ

รางวลัรตัน์ เปสตนัย ีจากเทศกาลภาพยนตร์สัน้ 

ครั้งที่ ๑๔

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารที่ ๒๙ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

36
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ / สร้างโดย  
เวรี่แซด พิคเจอร์ส / น�าแสดงโดย วัลลภ รุ่งก�าจัด,  
กรมษิฐ์ วชัรเสถยีร, ณฐพล บญุประกอบ, ศริพิร คงมา / 
ความยาว ๖๘ นาที

ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของ นวพล 

ธ�ารงรัตนฤทธ์ิ เล่าเรื่องราวของ ทราย ผู้มีอาชีพหาสถานท่ีส�าหรับ

ถ่ายหนังให้กองถ่าย ซึ่งท�าให้เธอต้องเดินทางไปดูตึกเก่า ๆ แห่งหนึ่ง 

กับ อุ้ม ฝ่ายศิลปกรรมของกองถ่ายเดียวกัน จนเวลาผ่านไป ทราย 

จ�าต้องกลับไปค้นหารูปถ่ายของตึกดังกล่าวที่เธอเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ 

แต่กลับพบว่าฮาร์ดดิสก์เสียไปแล้ว ภาพบันทึกความทรงจ�าอัน

สวยงามระหว่างเธอกับอุ้ม จึงหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นจริง

นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์

โปรแกรมเทศกาลภาพยนตรว์ิทยาศาสตร์
เพ่ือการเรยีนรู ้ครัง้ที่ ๑๖ 

โปรแกรม ๑ 

เรื่องราวธรรมชาติ ตอน สายสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ
๒๕๖๒ / ก�ากบัโดย Susanne Lummer / ออสเตรยี / ความยาว ๓๘ นาที  
(พากย์ไทย) 

ภาพยนตร์ที่พาผู้ชมไปดูตัวอย่างความสัมพันธ์ท่ีพิเศษและ

น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับสัตว์และพืชรอบ ๆ ตัว ท่ีท้ังสองฝ่าย

ได้ประโยชน์ร่วมกันและท�าลายซึ่งกันและกันในเวลาเดียว 

ห้องสุขายุคใหม่
๒๕๖๒ / ก�ากับโดย Thierry Berrod / ฝรั่งเศส / ความยาว ๕๒ นาที 
(พากย์ไทย) 

สารคดีที่ เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและความแม่นย�าทาง

วิทยาศาสตร์ เล่าเรื่องราวของมูลนิธิ Bill and Melinda Gates ที่ได้

รับค�าขอให้สร้างห้องสุขาแห่งอนาคตและหาแนวทางสุขาภิบาลที่

ยัง่ยนืส�าหรับมนษุย์ถงึ ๒.๓ พนัล้านคน ทีข่าดแคลนน�า้และไม่สามารถ

เข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสม

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

โปรแกรม ๒ 

เก้านาทีครึ่ง ตอน การเดินทางของไวรัสโคโรนา
๒๕๖๓ / ก�ากับโดย Diana Pessler / เยอรมนี / ความยาว ๙.๓๐ นาที 
(พากย์ไทย)

รายการวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กชื่อดังของเยอรมันที่พาผู้ชม

ไปเยีย่มนักไวรัสวทิยาผู้ท�าการวจิยัวคัซนีต้านไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

ทั้งแสดงให้เห็นว่า เราทุกคนสามารถช่วยกัน

ยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสได้

มาดากัสการ์ เกาะมหัศจรรย์
๒๕๖๒ / ก�ากบัโดย Luis Navarro / สเปน / ความยาว ๙ นาท ี(พากย์ไทย) 

ภาพยนตร์ที่พาไปชมความงามของความหลากหลายทาง

ชีวภาพในเกาะมาดากัสการ์ และทบทวนแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับ

ศาสตร์ทางชีววิทยาท่ีอธิบายเรื่องการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของ

สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ 

ฮาล โฮล์มส์ ลงลึกถึงแก่นธรรมชาติ
๒๕๖๒ / ก�ากับโดย Alex Keefe / สหราชอาณาจักร / ความยาว ๔ นาที 
(พากย์ไทย) 

ฮาล ผู้หลงใหลในการประดิษฐ์ ได้น�าเครื่องอัลตราซาวด์ชนิด

พเิศษซึง่ปกตใิช้ส�าหรบัการรกัษาโรคมะเร็ง มาใช้แยกและอ่านดเีอน็เอ

ของไม้ จนอาจเป็นหนทางไปสู่การท�าลายธุรกิจค้าไม้เถื่อนและท�าให้

เรารู้ถึงที่มาของไม้ทุกชิ้น

จาง เจี๋ยหลาย กับการค้นพบแสงแฟลชในอวกาศ
๒๕๖๒ / ก�ากับโดย Alex Keefe / สหราชอาณาจักร / ความยาว ๕ นาที
(พากย์ไทย) 

เจี๋ยหลาย จาง นักดาราศาสตร์ผู้ศึกษาการลุกจ้าฉับพลันของ

คล่ืนวิทยุที่เป็นสัญญาณลึกลับจากห้วงอวกาศ ได้เรียนรู้เรื่องการใช้

โปรแกรมการเรยีนรูเ้ชิงลึก (Deep Learning) ในการศึกษาพฒันาการ

ทารกในครรภ์จนเชี่ยวชาญ ด้วยหวังว่าจะน�าความรู้จากเทคโนโลยีนี้

มาใช้ศึกษามุมที่ห่างไกลออกไปในสุดขอบจักรวาล

เมล็ดพันธุ์แห่งความร�่ารวย
๒๕๖๒ / ผู้ก�ากับ Linda Bendali / ฝรั่งเศส / ความยาว ๕๐ นาที  (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายไทย) 

เรือ่งราวของอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีผู่กขาดการผลิตผกัและ

ผลไม้ ทีแ่ม้จะมรีายได้มหาศาล แต่คนงานกลบัได้รบัค่าจ้างเพยีงน้อยนดิ 

และยงัมส่ีวนท�าให้ความหลากหลายของสายพนัธุพ์ชืถงึร้อยละ ๗๕ ที่

ปลูกทั่วโลกสูญหายไปในช่วง ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา 

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 



โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก Los santos inocentes 
(The Holy Innocents)
(Spain / 1984 / 107 min)
๒๕๒๗ / ก�ากับโดย Mario Camus / น�าแสดงโดย 
Alfredo Landa, Terele Pávez, Belén  
Ballesteros / ความยาว ๑๐๗ นาที (ภาษาสเปน 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 หนึง่ในผลงานทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าดทีีส่ดุในประวตัศิาสตร์

หนังสเปน สร้างจากนิยายของ มิเกล เดลิเบส นักเขียนคนส�าคัญ

ของประเทศ เล่าเรื่องราวในช่วงปี ๑๙๖๐ ว่าด้วยครอบครัวชาวไร่

ซึ่งต้องดูแลพื้นที่ให้กับเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่ง ณ เมืองชนบทแห่งหนึ่ง

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 4 Dec / 13.00

    พฤหสับดทีี ่๑๗ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 17 Dec / 13.00

ภำพยนตร์ฝรั่งเศส
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 

ประจ�าประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�า 

ประเทศไทย

L'Argent
(France / 1983 / 85 min)
(๒๕๒๘ / ก�ากับโดย Robert Bresson / น�าแสดง
โดย Christian Patey, Vincent Risterucci, 
Caroline Lang / ความยาว ๘๕ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

 ผลงานรางวลัผู้ก�ากบัยอดเยีย่มจากเทศกาลหนงัเมอืงคานส์

ของ โรแบรต์ เบรซง ผูก้�ากบัชัน้ครแูห่งฝร่ังเศส ได้รับแรงบนัดาลใจ

จากงานเขียนของ ลีโอ ตอลสตอย นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ชาวรัสเซีย 

น�าเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความละโมบของมนุษย์ โดยมีธนบัตร

ปลอม ๕๐๐ ฟรงัก์ เป็นจดุเริม่ต้นของกระบวนการแห่งความชัว่ร้าย

รอบฉาย: อาทติย์ท่ี ๑ พฤศจกิายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 1 Nov / 15.30

 ศกุร์ท่ี ๑๓ พฤศจกิายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 13 Nov / 13.00

Roubaix, une lumière 
(Oh Mercy!)
(France / 2019 / 119 min)
(๒๕๖๒ / ก�ากับโดย Arnaud Desplechin / 
น�าแสดงโดย Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara 
Forestier, Antoine Reinartz / ความยาว ๑๑๙ 
นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานเข้าชงิรางวลัปาล์มทองค�า จากเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติเมอืงคานส์ บอกเล่าเรือ่งราวในคนืวนัครสิต์มาส เมือ่สอง

นายต�ารวจ ดาอูด และ หลุยส์ ได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมหญิงชรา

อย่างสยองขวัญ โดยมีสองสาวเพื่อนบ้านเป็นผู้ต้องสงสัย 

รอบฉาย: พฤหสับดทีี ่๓ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 3 Dec / 13.00

       พธุที ่๑๖ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 16 Dec / 15.30

ภำพยนตร์เยอรมัน
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

Systemsprenger 
(System Crasher)
(Germany / 2019 / 125 min)
๒๕๖๓ / ก�ากบัโดย Nora Fingscheidt / ความยาว 
๑๒๕ นาที (ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาไทย
และอังกฤษ)

ภาพยนตร์เยอรมันท่ีกวาดรางวัลมา

ทั่วโลก เล่าเรื่องราวของ เบนนี เด็กหญิงผอมบางผู้แฝงไปด้วยพลัง

รนุแรงทีม่อิาจคาดเดา จนถูกเด็ก ๆ  และเจ้าหน้าทีป่ระจ�าหน่วยงาน

พิทักษ์เด็กและเยาวชนเรียกว่าเป็น “ตัวป่วนระบบ” (System 

Crasher) แม้ว่าทั้งหมดที่เธอท�าไปนั้น เพียงเพราะต้องการกลับไป

อยู่กับแม่ของเธออีกครั้ง

รอบฉาย: อาทติย์ที ่๑ พฤศจกิายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 1 Nov / 13.00

 องัคารที ่๒๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 24 Nov / 13.00

Lola rennt (Run Lola Run)
(Germany / 1998 / 80 min)
๒๕๔๑ / ก�ากับโดย Tom Tykwer / น�าแสดงโดย 
Franka Potente, Moritz Bleibtreu, Herbert 
Knaup / ความยาว ๘๐ นาที / ภาษาเยอรมันและ
อังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

 เรื่องราวสุดระทึกของ โลลา หญิงสาวผมแดง ผู้มีเวลา 

๒๐ นาที ในการตามหาเงินเพื่อซ้ือชีวิตให้แก่แฟนหนุ่มที่เผลอท�า

เงินก้อนใหญ่ของเจ้านายจอมโหดหายไป 

รอบฉาย: เสาร์ที ่๑๒ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 12 Dec / 15.30

     ศกุร์ที ่๑๘ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 18 Dec / 13.00

ภำพยนตร์สเปน
สนับสนนุโดย สถานเอกอคัรราชทตู

สเปนประจ�าประเทศไทย

Nacidas para sufrir 
(Born to Suffer)
(Spain / 2009 / 103 min)
๒๕๕๒ / ก�ากบัโดย Miguel Albaladejo / น�าแสดง
โดย Adriana Ozores, Petra Martínez / ความยาว 
๑๐๓ นาที (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 เมือ่น้องสาวเพยีงคนเดียวได้เสยีชวีติลง 

และอกีไม่นาน หลาน ๆ ท่ีเธอคอยดแูลกต้็องแยกไปมคีรอบครวัเป็น

ของตัวเอง ฟลอรา หญิงชราวัย ๗๒ ปี จึงเริ่มค่อย ๆ ตระหนักถึง

ความเป็นอยู่ในช่วงเวลาบั้นปลายชีวิต 

รอบฉาย: องัคารท่ี ๓ พฤศจกิายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 3 Nov / 13.00

 อาทติย์ท่ี ๘ พฤศจกิายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 8 Nov / 15.30
หอภาพยนตร์ เปิดให้ทุกท่านสมัครสมาชิก 
เพ่ือส�ารองที่นั่งภาพยนตร์ล่วงหน้าออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ www.fapot.or.th ได้แล้วที่



ภำพยนตร์เม็กซิโก
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต

เม็กซิโกประจ�าประเทศไทย

Güeros
(Mexico / 2014 / 106 min)
๒๕๕๗ / ก�ากับโดย Alonso Ruizpalacios / 
น�าแสดงโดย Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre, 
Ilse Salas / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาสเปน  
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 ผลงานรางวัลภาพยนตร์เรื่องแรกยอดเยี่ยมจากเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ครั้งที่ ๖๔ เล่าเร่ืองราวของ โทมัส 

เดก็หนุม่ผูอ้อกตามหาศิลปินเพลงโฟล์กรอ็กขวญัใจในวัยเดก็ ซึง่เขา

ได้ข่าวว่าก�าลังรักษาตัวอยู่ที่ใดท่ีหนึ่งในกรุงเม็กซิโก เมืองที่เขาถูก

ส่งให้มาอยู่ในความดูแลของญาติ

รอบฉาย: อาทติย์ท่ี ๘ พฤศจกิายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 8 Nov / 13.00

Workers
(Mexico, Germany / 2013 / 120 min)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Jose Luis Valle / น�าแสดง
โดย Jesus Padilla, Susana Salazar, Barbara 
Perrin Rivemar / ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษา
สเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 ภาพยนตร์แนวตลกร้าย บอกเล่าเรื่องราวของ ราฟาเอล

และลิเดีย คู่รักที่ลุกขึ้นสู้กับความอยุติธรรม เมื่อราฟาเอลทราบว่า 

ข้อผิดพลาดในเอกสารการท�างาน ส่งผลให้เขาหมดสิทธิ์รับเงิน

บ�านาญภายหลังเกษียณ ขณะที่มรดกตกทอดที่ลิเดียควรจะได้รับ

จากนายจ้างนั้น กลับตกเป็นของสุนัขของนายจ้างตัวเอง

รอบฉาย: พธุที ่๓๐ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 30 Dec / 13.00

ภำพยนตร์โปแลนด์
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

โปแลนด์ประจ�าประเทศไทย

Czlowiek z marmuru (Man of Marble)
(Poland / 1977 / 160 min)
๒๕๒๐ / ก�ากบัโดย Andrzej Wajda / น�าแสดงโดย Jerzy Radziwilowicz, 
Krystyna Janda, Tadeusz Lomnicki / ความยาว ๑๖๐ นาที (ภาษา
โปแลนด์ ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 แอกเนยีซกา นกัศกึษาวชิาภาพยนตร์ ต้องการท�าผลงาน

ธสีสิ ว่าด้วยเรือ่งราวการตามหา มาเธยีส เบอร์กตุ ช่างก่อสร้าง ผูไ้ด้

รบัการเชิดชูเยี่ยงวีรบุรุษ ในช่วงปี ๑๙๕๐ 

รอบฉาย: พฤหสับดทีี ่๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 5 Nov / 13.00

 องัคารที ่๑๗ พฤศจกิายน เวลา ๑๓.๐๐ น.  Tue 17 Nov / 13.00

Sztuczki (Tricks)
(Poland / 2007 / 95 min)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย Andrzej Jakimowski / น�าแสดงโดย Damian Ul, 
Ewelina Walendziak, Tomasz Sapryk / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษา
โปแลนด์ ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์กึง่อตัชวีประวตัขิองผูก้�ากับ ซ่ึงกวาดรางวลัมา

แล้วท่ัวโลก เล่าเรือ่งราวการผจญภัยของ สเตเฟก เดก็ชายวยั ๖ ขวบ 

ผูอ้อกเดนิทางตามหาพ่อท่ีทอดทิง้เขาไปตัง้แต่ยงัไม่เกิด โดยม ีเอลกา 

พี่สาววัย ๑๗ คอยให้การช่วยเหลือ 

รอบฉาย: เสาร์ที ่๑๒ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 12 Dec / 13.00

    พธุที ่๓๐ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 30 Dec / 15.30

ภำพยนตร์ญี่ปุ่น
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

When the Rain Lifts
๒๕๔๒ / ก�ากับโดย Takashi Koizumi / 
น�าแสดงโดย Akira Terao, Yoshiko Miyazaki, Shirô Mifune / 
ความยาว ๙๒ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)

 ผลงานการเขียนบทล�าดับสุดท้ายของ อากิระ คุโรซาวา 

เล่าเรื่องราวของ อิเฮอิ ซามูไรไร้สังกัด ผู้เข้ามาหลบฝนในโรงเตี๊ยม

แห่งหนึง่ และต้องการสร้างความคกึคกัด้วยการเลีย้งอาหารผูเ้ข้าพัก 

แต่หนทางเดียวที่จะได้เงินมา คือการเอาชนะพนันการต่อสู้

รอบฉาย: พุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

A Distant Cry from Spring
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย Yôji Yamada / 
น�าแสดงโดย Ken Takakura, Chieko Baishô, Hidetaka Yoshioka / 
ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)

 เร่ืองราวของ โคซาก ุชายแปลกหน้าผู้ท�างานในฟาร์มของ 

ทามิโกะ หม้ายสาวลูกติด สถานที่ซึ่งเขาขอมาอาศัยเป็นที่หลบภัย 

แต่วนัหนึง่ เขากลบัหายตัวไป หลงัสารภาพว่าได้ฆ่าชายคนหนึง่ ผูเ้ป็น

สาเหตุที่ให้ภรรยาของเขาฆ่าตัวตาย 

รอบฉาย: พุธที่ ๑๖ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

    อังคารที่ ๒๙ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

Home Alone
(USA / 1990 / 103 min)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย Chris Columbus / ลิขสิทธิ์
ของ Filmbankmedia / น�าแสดงโดย Macaulay 
Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern / ความยาว 
๑๐๓ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)

 เรือ่งราวแสนหฤหรรษ์ของเดก็ชาย เควนิ ลกูคนเลก็ท่ีถกู

ครอบครัวลืมทิ้งไว้ ขณะเตรียมเดินทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาส  

เมื่อพบว่าบ้านของเขาได้ตกเป็นเป้าหมายของการโจรกรรม เควิน

จึงสนุกสนานไปกับการขุดหลุมพรางดักหัวขโมย

รอบฉาย: พฤหสับดทีี ่๓๑ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 31 Dec / 13.00

โปรแกรมพิเศษวันส่งท้ายปีเก่า 



โปรแกรม
La Scala

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

13.00 น. 

When the Rain 
Lifts
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 9

13.00 น. 

Man of Marble
15.45 น. 

หนังสั้นมาราธอน 3

12.00 น. 

หนังสั้นมาราธอน 4
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 5

13.00 น. 

Swimming Pool + 
นคร-สวรรค  
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 12

13.00 น. 

Man of Marble
15.45 น. 

หนังสั้นมาราธอน 13 

13.00 น. 

Hallucination + 
ฝากไว..ในกายเธอ
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 14

12.00 น. 

หนังสั้นมาราธอน 15
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 16  

12.00 น. 

หนังสั้นมาราธอน 17
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 18

14.00 น. 
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก 

The Bad Sleep Well
(สนทนาหลังชมภาพยนตรกับ 
ม.ล. วราภา เกษมศรี และ 
รัศมี เผาเหลืองทอง)

14.00 น. 
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก 

Jaws
(สนทนาหลังชมภาพยนตร 
กับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน)

14.00 น. 
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก 

Jaws

14.00 น. 
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก 

The Bad Sleep 
Well

13.00 น. 

System Crasher
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 20

13.00 น. 

Swimming Pool + 
นคร-สวรรค  
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 21

13.00 น. 

Hallucination + 
ฝากไว..ในกายเธอ
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 2

13.00 น. 

Born to Suffer
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 1

13.00 น. 

System Crasher 
15.30 น. 

L'Argent

12.00 น. 

หนังสั้นมาราธอน 7 
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 8

13.00 น. 

Güeros 
15.30 น. 

Born to Suffer

13.00 น. 

เหมือนเคย + ที่รัก
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 6

13.00 น. 

ชิงชาสวรรค + 
กระเบนราหู
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 19

13.00 น. 

L'Argent
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 11

13.00 น. 

เหมือนเคย + ที่รัก
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 10

12.00 น. 

หนังสั้นมาราธอน 24  
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 25

13.00 น. 

When the Rain 
Lifts
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 22

13.00 น. 

ชิงชาสวรรค + 
กระเบนราหู
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 23

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

13.00 น. 

ความนัยของถุงเทาขาวกับ
กุหลาบแดง + เชือดกอนชิม
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 32

13.00 น. 

มอเตอรไซค + ไฮโซ
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 31

12.00 น. 

หนังสั้นมาราธอน 33
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 34

13.00 น. 

Tricks
15.30 น. 

Run Lola Run

13.00 น. 

โปรแกรมเทศกาล
หนังวิทย 1
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 35

13.00 น. 
โปรแกรมเทศกาล
หนังวิทย 2
15.30 น. 
หญิงชรากับนิทานวันหนึ่ง + 
กะป ลิงจอไมหลอกจาว

13.00 น. 

The Holy 
Innocents
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 30

13.00 น. 

Oh Mercy!
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 29

13.00 น. 

มอเตอรไซค + ไฮโซ
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 28

12.00 น. 

หนังสั้นมาราธอน 26
15.30 น. 

หนังสั้นมาราธอน 27

13.00 น. 
หญิงชรากับนิทานวันหนึ่ง + 
กะป ลิงจอไมหลอกจาว
15.30 น. 
2003 + Homeความรัก 
ความสุข ความทรงจำ

13.00 น. 

A Distant Cry 
from Spring
15.30 น. 

Oh Mercy!

13.00 น. 

The Holy Innocents
15.30 น. 
ความนัยของถุงเทาขาวกับ
กุหลาบแดง + เชือดกอนชิม

13.00 น. 

Run Lola Run
15.30 น. 

เชอรี่เปนลูกครึ่งเกาหลี 
+ 36

13.00 น. 

Workers
15.30 น. 

Tricks

13.00 น. 

เชอรี่เปนลูกครึ่งเกาหลี 
+ 36
15.30 น. 

A Distant Cry 
from Spring

13.00 น. 

Home Alone
15.30 น. 
2003 + Homeความรัก 
ความสุข ความทรงจำ

13.00 น.

กิจกรรมลานดารา
เจษฎาภรณ ผลดี
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โปรแกรม หนังสั้นมาราธอน 9 สั้นถึง 9 ยาว เทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรฯ ภาพยนตรโลก โปรแกรมพิเศษวันสงทายปเกา

อังคาร - อาทิตย ที่โรงภาพยนตรศรีศาลายา 
ยกเวนในกรอบสีนํ้าเงิน ฉายที่โรงภาพยนตรศาลาศีนิมา 
ชั้น 6 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ  ไมเสียคาใชจายในการเขาชม

วันเสารที่ 19 – วันอาทิตยที่ 27 ธันวาคม 2563

เทศกาลภาพยนตรสั้น ครั้งที่ 24 
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