จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับแห่งความปลื้มปิติส�ำหรับชาวหอ
ภาพยนตร์ เมื่อได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทีพ่ ระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์
อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ณ หอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๕
มิถุนายนที่ผ่านมา ขึ้นเป็นภาพปก โดยภายในเล่ม ยังได้รับเกียรติจากคุณหญิง
ไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เขียนรายงาน
การรับเสด็จฯ ในวันมหามงคลนี้ ให้ทุกท่านได้อ่านและร่วมชื่นชมในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์
แม้จะเพิ่งผ่านงานใหญ่อย่าง “เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๒” มา
หมาด ๆ แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ หอภาพยนตร์ก็ยังคงเตรียม
กิจกรรมส�ำคัญเอาไว้อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากเดือนกรกฎาคม กับกิจกรรม
ภาพยนตร์สนทนา “การชุบชีวิตโรงหนังเก่า” และกิจกรรม “เปิดเมืองมายา”
สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วเรี ย นรู ้ แ ห่ ง ใหม่ ข องหอภาพยนตร์ ซึ่ ง ท่ า นสามารถอ่ า น
รายละเอียดได้ภายในเล่ม ในขณะที่ เดือนสิงหาคม กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
จะมีขึ้นในหัวข้อ “สงครามและสันติภาพ ณ สยาม” เนื่องในงานครอบรอบ
๗๐ ปี วันสันติภาพไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ส�ำคัญ ช่วงเวลา
แห่งเทศกาลภาพยนตร์สนั้ ส�ำหรับคอหนังสัน้ ทัง้ หลาย ก็จะเวียนมาถึงอีกครัง้ ใน
เดือนนี้
ส�ำหรับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหอภาพยนตร์ ทั้งที่เกิดขึ้นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ก็ยังคงมีอยู่อย่างครบถ้วน รอให้ท่านได้เปิดอ่านเพื่อ
เรียนรู้กันแล้วอยู่ในจดหมายข่าวฯ ฉบับมหามงคลนี้
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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

วันมหามงคลที่หอภาพยนตร์
โดย คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ชาวหอภาพยนตร์มีความปลื้มปิติเป็น
ล้นพ้นทีไ่ ด้มโี อกาสรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อนุรกั ษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ
รถยนต์พระที่นั่งและขบวนเสด็จมาถึงที่หอภาพยนตร์ เลขที่ ๙๔ หมู่ ๓ ถนน
พุทธมณฑลสาย ๕ ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา ๙.๐๐ น.
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มารับเสด็จ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม (นายชาติชาย อุทยั พันธ์) อธิบดีผพู้ พิ ากษาภาค ๗ ผูบ้ ญ
ั ชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๑ และผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๗ ในส่วนของหอภาพยนตร์มี
รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข ประธานคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ นายโดม
สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการ และคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ โดย
ภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นางศศิวิมล อุทัยพันธ์) ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ และผู้
แทนนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
ข้อพระกร ส่วนบุคลากรของหอภาพยนตร์ทั้งหมดประจ�ำอยู่ในที่ต่างๆ ที่จะเสด็จฯ ผ่าน
หลังจากที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้กราบบังคมทูลรายงานถึงที่มาของ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์
และบริการโสตทัศน์แห่งชาติแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้
เสด็จไปทีม่ ณฑลพิธเี พือ่ ทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์ ต่อจากนัน้ ได้เสด็จฯ ไปยังพิพธิ ภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย

๑

ภายในพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ได้จดั แสดงเป็นสามส่วน คือ ส่วน
นิทรรศการหนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ในประเทศไทย ส่วนหอเกียรติภูมิ และส่วนแสดง
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ นายโดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ เป็นผู้น�ำเสด็จ
และกราบทูลอธิบาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความ
สนพระทัยเป็นอย่างมาก หลายสิง่ หลายอย่างทรงรูจ้ กั และทรงเข้าพระทัยโดยไม่ตอ้ งอธิบาย
ทรงซักถามในสิ่งที่ไม่รู้จัก ทรงจดลงในสมุดบันทึก และทรงถ่ายรูป เช่น สเลทหรือ
แคล็บบอร์ดของโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ซึง่ เป็นกระดานแผ่นกลมแห่งเดียวในโลก ใน
ขณะที่แคล็บบอร์ดทั่วโลกเป็นกระดานสี่เหลี่ยม เมื่อเสด็จฯ ผ่านแผ่นโปสเตอร์โฆษณา
ภาพยนต์เรือ่ ง สวรรค์มดื รับสัง่ ว่า “เรือ่ งนีส้ เุ ทพ (วงศ์ก�ำแหง) ร้องเพลงด้วย” ทรงสนพระทัย
ในหุ่นลิงผีจากภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่งติดตั้ง
แสดงอยู่บนระเบียง ทรงถามว่าชื่ออะไร เพราะไม่เคยทอดพระเนตร ในขณะที่ทรงรู้จัก
ภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน ซึ่งทรงเคยทอดพระเนตร และขณะทอดพระเนตรตู้โชว์ติดผนัง
ของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ทรงเล่าว่า ทรงรู้จักช่างเขียนป้ายโฆษณาภาพยนตร์
คนหนึง่ เป็นช่างมีชอื่ เสียงมาก แต่ทรงนึกชือ่ ช่างคนนัน้ ไม่ออก และลูก ๆ ก็ลว้ นเป็นช่างเขียน
ก่อนเสด็จฯ ออกจากพิพิธภัณฑ์ ได้ทรงเขียนชื่อรถโรงหนัง “เฉลิมทัศน์” ด้วย
ลายพระหัตถ์ตามที่หอภาพยนตร์ขอพระราชทานเพื่อน�ำไปประดับที่รถโรงหนัง และทรง
ลงนามพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกที่หอภาพยนตร์จัดเตรียมไว้
หลังเสด็จฯ ออกจากพิพธิ ภัณฑ์ ได้เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นไม้ประจ�ำหอภาพยนตร์ นอกจากนี้เมื่อตัดขวางผลมะเฟืองจะได้รูปดารา ซึ่งหมายถึง
คือ มะเฟือง เพื่อเป็นที่ระลึก เหตุผลที่หอภาพยนตร์ก�ำหนดให้ต้นมะเฟืองเป็นต้นไม้ประจ�ำ ผู ้ แ สดงภาพยนตร์ เป็ น แรงดึ ง ดู ด ส�ำคั ญ ของความนิ ย มใน
หอฯ เนื่องจากเฟืองเป็นจักรกลที่ส�ำคัญในกลไกของกล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์ ภาพยนตร์ ในโอกาสนั้น ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ได้กราบทูล
ให้ทอดพระเนตร กลักเวลา ซึ่งหอภาพยนตร์จัดท�ำขึ้นเพื่อบรรจุ
สิ่งของต่าง ๆ ที่แสดงถึงความส�ำคัญของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็น
ปีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ โดยจะบรรจุกลักเวลา
ดังกล่าวไว้ในผนังอาคารหอภาพยนตร์ที่ก�ำลังสร้างและก�ำหนด
จะเปิดในปี พ.ศ. ๒๕๙๘
ต่อจากนั้นได้เสด็จฯ ไปบริเวณที่จอดรถโรงหนัง ซึ่งได้
พระราชทานนามว่า “เฉลิมทัศน์” ทรงเจิมป้ายทะเบียนรถ
โรงหนัง ๘๙-๓๑๙๙ นครปฐม แล้วเสด็จขึน้ บนรถ ทอดพระเนตร
ภาพยนตร์แนะน�ำรถโรงหนัง และแสดงวิธีการท�ำงานของรถ
โรงหนังเมื่อเดินทางไปให้บริการประชาชน แสดงให้เห็นว่าเด็ก
นักเรียนพากันตื่นเต้นยินดีที่ได้ชมภาพยนตร์ในรถโรงหนัง ใน
ตอนท้ายหอภาพยนตร์ได้จัดฉายบางตอนของภาพยนตร์ไทย
เรือ่ ง สันติ-วีณา ของหนุมานภาพยนตร์ ภาพยนตร์ไทยเรือ่ งแรก
ทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการประกวดภาพยนตร์นานาชาติ ซึง่ ออกฉาย

๒

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ นายโดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอ
ภาพยนต์ ได้กราบทูลว่า เคยเชื่อกันว่าฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้ได้
หายสาบสูญไปแล้ว แต่ปนี ห้ี อภาพยนตร์ได้พบว่ามีฟลิ ม์ ต้นฉบับ
ได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ ประเทศอังกฤษ
จึงด�ำเนินการขอท�ำส�ำเนาและบูรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
น�ำกลับคืนมาประเทศไทย คาดว่าจะเสร็จในปลายปีนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินกลับเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.

ลุห้ารอบสมเด็จพระเทพรัตน์
พระปรีชาเจิดจรัสพิพัฒน์ผล
สรรพศาสตร์ปราชญ์ปรัชญาหล้ายินยล
เฉลิมพระชนม์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
นายธนิต ธนะกุลมาส ผู้ประพันธ์

๓

กลักเวลา

หอภาพยนตร์ ๒๕๕๘
โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับฉากจากภาพยนตร์หรือการ์ตูนบางเรื่อง
ที่ตัวละครได้บรรจุสิ่งของต่าง ๆ ลงในกล่องแล้วฝังปิดผนึกเอาไว้ที่ใดที่หนึ่ง
เพื่อรอวันขุดขึ้นมาเปิดออกดูอีกครั้งในอีกหลายสิบหรือหลายร้อยปีข้างหน้า
กล่องปิดผนึกนี้เรียกว่า “Time Capsule” ซึ่งเป็นที่นิยมใน
หลายแห่งทั่วโลก โดยมักฝังไว้ในพิธีหรือสถานที่ส�ำคัญ ๆ เช่นเมื่อครั้งที่เกิด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ต้นปี ๒๕๕๔
ระหว่างการค้นหาผู้ประสบภัยท่ามกลางซากปรักหักพัง เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบ
ขวดแก้วบรรจุมว้ นหนังจารึกอักษรด้วยลายมือ และกระบอกทองแดงปิดผนึก
ซึ่งสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็น Time Capsule ที่ได้รับการฝังไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๔๑๐ พร้อมกับการสร้างอนุสาวรีย์ จอห์น โรเบิร์ต กอดลีย์ ผู้ก่อตั้งเมือง ซึ่ง
พังถล่มลงมาในเหตุการณ์คราวนัน้ หรือเมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ น
มา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการเปิด Time Capsule อายุ ๒๒๐ ปี ที่ฝัง
อยู่ใต้ที่ท�ำการของผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเคยเป็นที่ท�ำการรัฐสภาของ
สหรัฐอเมริกา โดย Time Capsule อันเก่าแก่นี้จัดท�ำโดย Samuel Adams
และ Paul Revere ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศ ภายในบรรจุสิ่งของแห่งยุคสมัยการ

๔

เรียกร้องอิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษ เช่น จดหมายปิดผนึก บทความ
จากหนังสือพิมพ์ รวมถึงเหรียญเงินที่จัดท�ำขึ้นเพื่อท้าทายอ�ำนาจของอังกฤษใน
ตอนนั้น
Time Capsule จึงคล้ายเป็นกล่องนิรภัยทีพ่ าเรือ่ งราวในอดีตมาส่งต่อ
สู่คนในยุคปัจจุบัน โดยเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ก็ได้จัดท�ำ Time Capsule หรือเรียกในชื่อไทยว่า “กลักเวลา” ขึ้น เพื่อ
เป็นที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ
โสตทัศน์แห่งชาติ ภายในได้บรรจุสิ่งของที่เป็นตัวแทนแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาทิ
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก เนือ่ งในโอกาสทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา, บัตรเข้าชมภาพยนตร์,
สลากกินแบ่งรัฐบาล, หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, สูจิบัตร
กิจกรรมและจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘, บัตรทะเบียนฟิล์ม
ภาพยนตร์และอุปกรณ์ซ่อมสงวนรักษา, ฟิล์มภาพยนตร์แบบโพลีเอสเตอร์และ
อะซิเตรท ขนาด ๑๖ มม. และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ใน USB flash drive เป็นต้น โดยจะฝังไว้ ณ ผนังอาคาร
ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ และมีก�ำหนดเปิดในปี พ.ศ. ๒๕๙๘
เนือ่ งในวาระทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ
ครบ ๑๐๐ พรรษา
หอภาพยนตร์ขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานในการ
เปิดกลักเวลาแห่งปีมหามงคลนี้ เพื่อร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยของเรา
แก่คนรุ่นหลังในอีกสี่ทศวรรษข้างหน้า ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเกินกว่า
จะจินตนาการถึงความเปลี่ยนแปลง

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี ข องสมาคมอนุ รั ก ษ์ สื่ อ
โ ส ต ทั ศ น ์ แ ห ่ ง ภ า ค พื้ น เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต ้ แ ล ะ แ ป ซิ ฟ ิ ก
(SEAPAVAA – The South East Asia – Pacific Audio
Visual Archive Association) ครั้งที่ ๑๙ จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

โดย คนธรส โชติช่วงสถาพร

โดยปีนี้ เจ้าภาพหลักการจัดงานคือ หอภาพยนตร์เอเชีย ASIAN
FILM ARCHIVE ของสิงคโปร์ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งประชุมสัมมนาทางวิชาการ
(Symposium) และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมทั้งมีการจัด
เยีย่ มชมหน่วยงานทีท่ �ำงานอนุรกั ษ์ในประเทศสิงคโปร์ โดยประเด็นหลักใน
การประชุมครั้งนี้คือ ADVOCATE, CONNECT, ENGAGE (การให้การ
สนับสนุน, การให้เชื่อมสัมพันธ์, การร่วมมือ) โดยหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ได้สง่ เจ้าหน้าทีไ่ ปเป็นตัวแทน ๓ ท่าน ได้แก่ สัณห์ชยั โชติรสเศรณี
รองผู้อ�ำนวยการ, ณัฐชยา สมนิยาม ผู้ตรวจสอบภายใน และ คนธรส โชติช่วงสถาพร นักวิชาการภาพยนตร์กลุ่มงานสารสนเทศ
สถานที่จัดงานหลักในการประชุมครั้งนี้คือ อาคารหอสมุด
แห่งชาติสิงคโปร์ และ Yaacob Ibrahim รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การสื่อสารและสารสนเทศ (Ministry of Communications and
Information) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒–๒๓
เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีผู้น�ำเสนองานมากถึง ๔๔ เรื่อง ท�ำให้ผู้จัดต้องแบ่ง
ห้องน�ำเสนอเป็น ๒-๔ ห้องในช่วงเวลาเดียวกัน ซึง่ หัวข้อทีน่ �ำเสนอส่วนใหญ่
จะเป็นกรณีศึกษาของแต่ละหน่วยงานที่จัดโครงการ หรือกิจกรรม หรือ
เครื่องมือ เพื่อสร้างการเข้าถึงสื่อโสตทัศน์ที่หน่วยงานได้อนุรักษ์ และการ
สร้างความร่วมมือของประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ด้วย ตัวอย่างหัวข้อที่น�ำเสนอ เช่น
Demand for Old Films is Rising in Japan ของ Ken
Kasuka และ Kei Hirohata จากบริษัท IMAGICA ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่

รับจ้างท�ำการอนุรักษ์ภาพยนตร์ทั้งระบบ ได้น�ำเสนอข้อมูลว่า ในปัจจุบันที่
ประเทศญี่ปุ่น มีอุปสงค์ภาพยนตร์เก่า ๆ มากขึ้น เพราะมีช่องโทรทัศน์ทั้งระบบ
ออกอากาศทั่วไป หรือระบบเคเบิ้ลทีวีมากกว่าร้อยช่อง และรวมถึงทางออนไลน์
กอปรกับบริษัทค่ายหนังต้องการออกจ�ำหน่ายภาพยนตร์เก่าในรูปแบบดีวีดีและ
บลูเรย์ และรัฐบาลมีการให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ภาพยนตร์เก่าอย่างเป็น
รูปธรรม ท�ำให้บริษัทมีเนื้องานที่มากขึ้น จึงต้องสร้างระบบงานและจัดหา
เทคโนโลยีการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ใหม่ ๆ ขึ้นมารองรับเนื้องาน
Hong Kong Film Archive – Public Programmes and
Outreach Activities ของ Wendy Hau หัวหน้ากลุ่มงานจัดหา จากหอ
ภาพยนตร์ฮ่องกง (Hong Kong Film Archive) ที่เล่าถึงปัญหาของหน่วยงานที่
มีทตี่ งั้ อยูห่ า่ งไกลชุมชน จึงต้องคิดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ในเมือง ซึง่ โครงการ
ที่ ป ระสบความส�ำเร็ จ อย่ า งสู ง และถู ก ยกมาเป็ น กรณี ศึ ก ษาคื อ การจั ด ฉาย
ภาพยนตร์กลางแปลงริมอ่าว Victoria ซึ่งพื้นที่จัดฉายเป็นของ Hong Kong
Cultural Centre หน่วยงานที่คุม Hong Kong Film Archive จึงไม่ต้องเสียค่า
ใช้จา่ ยในการใช้สถานที่ ในส่วนของรูปแบบของภาพยนตร์ทจี่ ดั ฉาย จะไม่ใช้ฟลิ ม์
๓๕ มม. เพราะการจัดฉายกลางแปลงจะท�ำร้ายเนื้อฟิล์ม แต่จัดฉายด้วยระบบ
ดิจทิ ลั โดยใช้เทปดิจเิ บต้า ส่วนโปรแกรมภาพยนตร์ทจี่ ดั ฉาย จะจัดเป็นโปรแกรม
เด่น ๆ อย่างหนังฮ่องกงที่เพิ่งค้นพบที่อเมริกา เป็นต้น หรือการจัดภาพยนตร์
สนทนาทุกเดือน ร่วมกับร้านกาแฟชื่อดัง สาขาในเมือง รวมไปถึงทางหอภาพยนตร์ฮ่องกงยังมีกิจกรรมที่คล้ายกับโครงการ “โรงหนังโรงเรียน” คือ
มีการจัดหลักสูตรพิเศษด้านภาพยนตร์ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา
Game Changer : Implementing an Audiovisual Archives
Management System at the National Archives of Australia โดย

ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก Asian Film Archive

๖

Rahnee Alvarez เจ้าหน้าที่จากหอจดหมายเหตุออสเตรเลีย ที่มาน�ำเสนอ
ความส�ำคัญของระบบฐานข้อมูลต่อการใช้บริการจากสาธารณชน ซึ่งทางหอ
จดหมายเหตุออสเตรเลียใช้เวลา ๘ ปี ใช้เงินประมาณ ๗ ล้านเหรียญดอลลาร์ ใน
การด�ำเนินโครงการ AVAMS ซึง่ เป็นการสร้างฐานข้อมูลขึน้ มาเพือ่ เชือ่ มต่อระบบ
ฐานข้อมูลเดิมทัง้ หมดทีม่ อี ยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย และในหลากหลายรูปแบบเข้า
ไว้ดว้ ยกันในฐานข้อมูลเดียว โดยตอนทีท่ �ำระบบฐานข้อมูลนัน้ มีการเข้าเก็บข้อมูล
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดกว่า ๒๐๐ คน เพื่อจะออกแบบระบบที่ตอบสนอง
ความต้องการให้มากที่สุด และรองรับเทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์ใหม่ได้ด้วย
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ สัณห์ชัยได้ร่วมน�ำเสนอ
กรณีศึกษาการรณรงค์ให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ผ่าน
โครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ของหอภาพยนตร์ ที่ได้ท�ำมาแล้ว
๔ ปี และเริม่ มีเสียงตอบรับจากประชาชนมากขึน้ แต่กย็ งั มีปญ
ั หาเรือ่ งความยัง่ ยืน
ของโครงการ รวมทัง้ การต่อยอดโครงการให้สาธารณชนเห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้

Restoration Asia
Restoration Asia เป็นกิจกรรมที่ทาง SEAPAVAA จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานอนุรักษ์และโครงการอนุรักษ์ภาพยนตร์
และสื่อโสตทัศน์ได้มาน�ำเสนอสิ่งที่ได้กระท�ำส�ำเร็จ หรือมีการพัฒนาทักษะและ
เทคโนโลยีเพื่อน�ำมาใช้รองรับการบูรณะภาพยนตร์ ซึ่งในครั้งนี้มีวิทยากรมา
ร่วมน�ำเสนออย่าง Reto Kromer นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ที่มา
อธิบายถึงลักษณะและปัญหาไฟล์ดิจิทัลภาพและเสียงที่ใช้กันอยู่ในการบูรณะ
ภาพยนตร์ในปัจจุบนั Mariko Goda จากบริษทั IMAGICA ทีม่ าน�ำเสนอเทคโนโลยี
การย้อมสีฟิล์ม ซึ่งทางบริษัทได้คิดค้นขึ้น เพื่อใช้บูรณะฟิล์มภาพยนตร์เก่าที่ใช้
การย้อมสีอยู่ และท�ำให้ได้งานเหมือนกับต้นฉบับมากที่สุด Davide Pozzi จาก
I’immagine Ritrovata ได้น�ำเสนอโครงการบูรณะภาพยนตร์สิงคโปร์ เรื่อง
Sultan Mahood Mangjat di-Julang และ Gado Gado ซึ่งฟิล์มต้นฉบับที่
เหลืออยู่ในสภาพที่หดและโค้งงอ Bjorn Lantz ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
บูรณะ จาก Digital Vision ได้น�ำเสนอการใช้โปรแกรมดิจิทัลในการบูรณะ
ภาพยนตร์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ เป็นต้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในปีนี้ทาง SEAPAVAA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ หัวข้อขึ้นใน
วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ
Advocacy : They Why and How of it โดย Dr.Ray
Edmonson ซึ่งณัฐชยาและคนธรสเข้าร่วมในหัวข้อนี้ ซึ่งพูดถึงการจัดกิจกรรม
หรือโครงการเพื่อสร้างการสนับสนุนจากสาธารณชน โดยเริ่มจากแนวคิดการ

วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง – จุดอ่อน – โอกาส – อุปสรรค) ขององค์กร เพื่อออก
เป็นนโยบาย ปัญหา และกระบวนการท�ำงาน เพือ่ รณรงค์ให้สาธารณชนตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์
Succession Planning : A Step to a Sustainable Archive
โดย Mick Newnham ที่พูดถึงการบริหารจัดการหอภาพยนตร์หรือหน่วยงาน
อนุรักษ์ให้ยั่งยืน ผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงาน
ส่วนที่ ๑ ได้แก่ Oral history room เป็นห้องที่ใช้ส�ำหรับท�ำหน้าที่
สามารถเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างอดีตกับอนาคต โดยมีปัจจัยที่ต้องค�ำนึงถึงคือ ในการเก็บบันทึกและรักษาประวัตศิ าสตร์ของชาวสิงคโปร์ ทัง้ ในรูปแบบของเสียง
นโยบายของหน่วยงาน บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และงบประมาณ
และวิดีโอ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ ห้อง มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไป ซึ่งปัจจุบันมีไฟล์เสียงที่
บันทึกข้อมูลไว้มากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายการในรูปแบบของแผ่นซีดี และบางรายการ
การประชุมสามัญประจ�ำปี
ก็ให้บริการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตด้วย
การประชุมสามัญประจ�ำปีจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๒ ห้องส�ำหรับปฏิบัติงานทางด้านสื่อโสตทัศน์ เช่น กระบอกซึ่งวาระการประชุมก็ครอบคลุมเรื่องการรับรองรายงานการประชุม การสรุปผล เสียง แผ่นเสียงที่อยู่ในรูปของไวนิล เทปแม่เหล็ก เทปวีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์
การด�ำเนินงานและงบดุลขององค์กร การหารือเรื่องการจัดท�ำเว็บไซต์รูปแบบ รวมถึงการบันทึกรายการที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในประเทศ
ใหม่ขึ้นมา และการหาเจ้าภาพในการจัดการประชุมสามัญประจ�ำปีครั้งต่อไป ซึ่ง สิงคโปร์ ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ที่ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บบันทึกรายการ
จะถือเป็นการครบรอบ ๒๐ ปีของ SEAPAVAA อีกด้วย โดยที่ประชุมมีมติให้ โทรทัศน์พวกนี้ด้วย
คณะกรรมการบริหารองค์กรไปหาความเป็นไปได้ในการจัดงานในพื้นที่นอกเขต
ส่วนที่ ๓ เป็นห้องส�ำหรับอนุรกั ษ์เอกสารและหนังสือซึง่ ถูกส่งมาจาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตัวเลือกแรกคือ เกาะกวม เนื่องจากความต้องการที่ หอสมุดแห่งชาติให้มาท�ำการอนุรักษ์และท�ำความสะอาดเอกสารและหนังสือ
จะเข้าถึงประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกซึ่งประสบปัญหาเรื่องการการอนุรักษ์สื่อ หรือจะเป็นการอบฆ่าแมลงด้วยตูอ้ บเอกสารด้วยสารเคมี (Fumigation) การซ่อม
โสตทัศน์ในพื้นที่อย่างมาก และไม่เคยได้รับความส�ำคัญจากภาครัฐมากนัก
กระดาษด้วยการใช้เยือ่ กระดาษ (Leaf Casting) และการอนุรกั ษ์ซอ่ มแซมเอกสาร
ด้วยกระบวนการผนึกด้วยพลาสติกไมลาร์ โดยมีเจ้าหน้าทีช่ �ำนาญการทีย่ งั ท�ำอยู่
การเยี่ยมชมหน่วยงานอนุรักษ์ของสิงคโปร์
ในห้องนี้มีประสบการณ์มากกว่า ๓๐ ปี ท�ำการสาธิต อธิบายและถ่ายทอด
ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าภาพได้จัดการเยี่ยมชมหน่วยงาน ความรู้ให้กับเจ้าหน้าใหม่ ๆ ที่หมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว
อนุรักษ์ของสิงคโปร์หลากหลายสถานที่ให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกชม อย่างเช่น หอ
และส่วนสุดท้ายคือ พื้นที่ให้บริการ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมเพื่อ
จดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ (National Archives of Singapore) ซึ่งเป็น ส�ำหรับให้สาธารณชนได้บริการสืบค้น และเรียกใช้เอกสาร และสื่อโสตทัศน์
สถานที่เก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ที่เป็นสมบัติของประเทศชาติของเขาไม่ว่า ต่าง ๆ ที่ทางหอจดหมายเหตุได้ท�ำการอนุรักษ์ไว้
จะเป็นภาพถ่าย รายการทีวีที่ผลิตขึ้นในประเทศที่ถูกถ่ายทอดออกอากาศ การ
บันทึกค�ำบอกเล่าเรื่องต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประวัติศาสตร์ดังกล่าวถูก
เก็บรักษาไว้ในรูปแบบของเอกสาร ไมโครฟิล์ม แถบบันทึกเสียง เทปแม่เหล็ก
ฟิล์มภาพยนตร์ขนาดต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกน�ำมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลเพื่อ
ให้ประชาชนในประเทศได้เข้าถึงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น ข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้มีการให้ค�ำอธิบาย
ภาพเพิม่ เติมจากผูท้ เี่ ข้ามาดูภาพเป็นการช่วยกันเชือ่ มโยงประวัตศิ าสตร์ตา่ ง ๆ ที่
เกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้เยาวชนของประเทศสิงคโปร์ได้เกิดการเรียนรู้ ความ
ภาคภูมิใจและรักประเทศของตนมากยิ่งขึ้น
โดยเจ้าหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ได้พาคณะผู้เข้า
ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ไปศึกษาดูงานในห้องที่ใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ โดยจะแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน

๗

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

คล้อยหลังจากทีส่ ร้างความประทับใจไว้ในครัง้ แรกได้เพียงไม่ถงึ ๑ ปี เมือ่ กลางเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๘
ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ก็ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่ ๒ The 2nd Silent Film
Festival in Thailand ขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ลิโดและสกาลา โดยปีนี้ได้ถือเอาฤกษ์ วันก�ำเนิดภาพยนตร์ใน
สยาม ๑๐ มิถุนายน เป็นวันเปิดเทศกาล และได้รับเกียรติจาก Dr. Hans-Dieter Dräxler รองผู้อ�ำนวย
การสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย หน่วยงานสนับสนุนการฉายภาพยนตร์เปิดเทศกาลเรื่อง The Cabinet
of Dr.Caligari มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนี่คือสีสันเพียงบางส่วนของเทศกาลที่เราเก็บมาฝากแก่
ผู้อ่านจดหมายข่าวฯ ฉบับนี้

คุณค่าของหนังเงียบคลาสสิก
นอกจากจะได้พบกับหนังเก่าอายุเกือบร้อยปีที่กลับมามีชีวิตใหม่บน
จอภาพยนตร์ ในสภาพทีผ่ า่ นการบูรณะมาอย่างดี ผูช้ มในเทศกาลภาพยนตร์เงียบ
ปีนี้ ยังจะได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการของวงการภาพยนตร์ในยุคหนังเงียบ ไม่ว่า
จะเป็นด้านรูปแบบการน�ำเสนอ ทีป่ นี มี้ ตี งั้ แต่หนังซึง่ ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์
อันโด่งดัง ทั้งเทพนิยายอย่าง Once Upon a Time (๒๔๖๕) หรือนวนิยายอย่าง
Sherlock Holmes (๒๔๕๙) รวมไปถึงหนังที่พยายามแหวกออกไปจากรูปแบบ
ที่เป็นธรรมเนียมนิยม เช่น The Cabinet of Dr.Caligari (๒๔๖๓) หนังเงียบ
เยอรมันหัวขบวนส�ำคัญของภาพยนตร์แนว German Expressionism หรือ Man
with a Movie camera (๒๔๗๒) หนังเงียบโซเวียตเชิงทดลอง ซึง่ น�ำเสนอเทคนิค
ด้านภาพยนตร์ทนี่ บั ว่าก้าวหน้าอย่างมากในยุคนัน้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งมุมกล้อง การ
ตัดต่อ รวมทั้งการเล่าเรื่องโดยไม่มีแม้แต่เส้นเรื่องหรือค�ำบรรยายใด ๆ

นอกเหนือไปจากนัน้ ยุคหนังเงียบยังเป็นยุคทีแ่ จ้งเกิดทัง้ นักแสดงและ
ผู้ก�ำกับชั้นน�ำมากมาย โดยเทศกาลฯ ปีนี้ ได้รวมเอาต�ำนานดาราเอกของโลกยุค
หนังเงียบมาประชันบทบาทกันถึง ๓ คนหลัก ๆ น�ำโดย Douglas Fairbanks
พระเอกมาดนักผจญภัยที่มาในบทลูกครึ่งอเมริกัน-อินเดียนแดงใน Half-Breed
(๒๔๕๙) และจอมโจรคาวบอยใน The Good Bad Man (๒๔๕๙) ซึ่งฉายควบ
สองเรื่องให้ชมกันอย่างจุใจ ในขณะที่ Buster Keaton นักแสดงตลกผู้ยิ่งใหญ่
เจ้าของฉายา “ไอ้หน้าตาย” ก็ได้มาโชว์ความเหนือชั้นทั้งจังหวะและลีลาในการ
สร้างเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ชมใน Steamboat Bill, Jr. (๒๔๖๑) และสุดท้ายคือ
ดาราสาวเชือ้ สายเอเชียคนแรกทีโ่ ด่งดังบนเวทีภาพยนตร์โลก Anna May Wong
กับบทนักเต้นสาวผู้เปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์และเล่ห์กลใน Piccadilly (๒๔๖๒) หนัง
เงียบเรื่องท้ายสุดของเธอ
ในส่วนของผู้ก�ำกับ เทศกาลฯ ปีนี้ ยังคงน�ำผลงานของชั้นครูอย่าง
Alfred Hitchcock มาให้ได้พิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้ง ปีนี้แม้จะมีเพียงเรื่องเดียวคือ
Blackmail (๒๔๖๒) แต่ก็ถือนับเป็นผลงานระดับขึ้น
หิง้ ทีเ่ ต็มไปด้วยลายเซ็นเฉพาะตัวของเจ้าพ่อหนังระทึก
ขวั ญ ผู ้ นี้ แม้ แ ต่ ค นซึ่ ง เคยชมฉบั บ ที่ ท�ำออกมาเป็ น
หนั ง เสี ย งแล้ ว ยั ง ต้ อ งยอมรั บ ถึ ง ความลุ ่ ม ลึ ก และ
แยบคายขึ้น รวมถึงความหมายบางอย่างที่ต่างออกไป
เมื่อได้มาชมในฉบับหนังเงียบ

มนต์เสน่ห์แห่งดนตรีประกอบ

๘

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเทศกาลภาพยนตร์
เงียบทีไ่ ม่อาจหาได้จากเทศกาลภาพยนตร์ใด ๆ นัน่ คือ การ
บรรเลงดนตรีประกอบภาพยนตร์สด ๆ ระหว่างการฉาย
ตามธรรมเนียมของการฉายหนังเงียบในยุคโบราณ โดยหลัง
จากที่ปีก่อนมี Maud Nelissen และ Mie Yanashita สอง
นักเปียโนหญิงมาเป็นนักดนตรีประจ�ำเทศกาล ปีนจี้ งึ เปลีย่ น
บรรยากาศมาเป็นนักเปียโนฝ่ายชายบ้าง โดยได้รับเกียรติ
จาก Stephen Horne และ Mauro Colombis มาสลับกัน
บรรเลงดนตรีให้ฟังตลอดทั้งเทศกาลฯ

Mauro Colombis นั้นเกิดที่เมืองพอร์ดิโอเน ประเทศอิตาลี เมือง
แห่งเทศกาลภาพยนตร์เงียบที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน
ถือสัญชาติออสเตรเลีย และเคยประพันธ์ดนตรีประกอบหนังเงียบในการ
อนุรกั ษ์ของหอภาพยนตร์แห่งชาติและเสียงออสเตรเลีย ส่วน Stephen Horne
เป็นนักเปียโนประกอบหนังเงียบชาวอังกฤษ ที่เคยผ่านการแสดงมาแล้วทุก
รายการในบ้านเกิด รวมทั้งเทศกาลหนังเงียบทั่วโลก จึงนับเป็นประสบการณ์
ที่ดีของผู้ชมในเมืองไทยที่ได้สัมผัสฝีมือของนักดนตรีหนังเงียบมืออาชีพระดับ
นานาชาติถงึ ๒ คน ๒ สไตล์ ทัง้ เสียงเปียโนทีอ่ อ่ นหวานนุม่ ลึกของ Muaro และ
ลีลาอันเฉียบขาดและแพรวพราวด้วยเครื่องดนตรีหลากหลายของ Stephen
ใช่เพียงนักดนตรีชาวต่างประเทศ เทศกาลภาพยนตร์เงียบปีนี้ ยัง
ได้รบั ความร่วมมือจากสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ดิ า้ น
การแสดงดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ รวมทั้ง
ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย นิติพน รองอธิการบดี ซึ่งได้น�ำอาจารย์และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม มาเป็นตัวแทนนักดนตรีชาวไทย ร่วมกันแสดง
ดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบเรื่อง Man with a Movie Camera (๒๔๖๒)
ในการฉายทั้ง ๒ รอบ ถือเป็นโปรแกรมพิเศษส�ำหรับผู้ชมที่ได้สัมผัสการ เช่นเดียวกับปีกอ่ น จนคล้าย
แสดงดนตรีสดจากเครื่องดนตรีชุดใหญ่ ซึ่งให้ความรู้สึกที่ทั้งแปลกใหม่และ เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเทศกาลฯ
สอดประสานเข้ากับรูปแบบเชิงทดลองของหนังเงียบเรื่องนี้ได้อย่างลงตัว
ก่อนเริม่ ฉาย เทศกาลฯ ได้รบั เกียรติ Mr. Andrew Glass ผูอ้ �ำนวยการ
บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย หนึ่งในหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดเทศกาลฯ มา
เป็นประธานในพิธีปิด และได้เชิญให้ Stephen Horne ผู้มาเยือนเมืองไทยเป็น
จากยอดเอเวอเรสต์สู่ดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัย
ครั้งแรกกล่าวถึงความรู้สึกก่อนที่จะเริ่มแสดงดนตรีในรอบสุดท้ายของเทศกาลฯ
กิจกรรมส�ำคัญของเทศกาลภาพยนตร์เงียบในปีนี้อยู่ที่รอบปิด ปีนี้
เทศกาล ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ณ โรงภาพยนตร์สกาลา โดยเป็นการฉาย
พลันทีไ่ ฟในโรงหนังมืดสนิท ผูช้ มก็ได้พบกับภาพผูค้ นชาวทิเบต คณะ
ภาพยนตร์รอบการกุศลเรือ่ ง The Epic of Everest (๒๔๖๗) หนังเงียบสารคดี ปีนเขา และทัศนียภาพอันไพศาลของเอเวอเรสต์เมื่อประมาณ ๙๐ ปีก่อน ที่
บันทึกภารกิจพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์แห่งเทือกเขาหิมาลัย ของคณะปีนเขา ปรากฏอยู่บนจอหนังที่กว้างใหญ่ของสกาลา และตกอยู่ในมนต์สะกดจากดนตรี
ชาวอังกฤษ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจ�ำหน่ายบัตรเข้าชม จะน�ำไปบริจาคเพื่อ ประกอบของ Stephen Horne ที่แสดงทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีทั้ง เปียโน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ แอคคอร์เดียน ฟลุต ตลอดจนเครื่องทองเหลืองและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ออกมา
ทั้งสิ้น
เป็นเสียงดนตรีสารพัดอารมณ์ ไปจนถึงเสียงลมหายใจในสภาพอากาศอัน
ค�่ำคืนวันนั้นจึงเป็นอีกคืนที่ “ราชาโรงหนังแห่งสยาม” คึกคักไป หนาวเหน็บ เมื่อผนวกกับความเย็นยะเยือกของเครื่องปรับอากาศในโรงหนัง
ด้วยผู้คนทั้งกลุ่มที่ติดตามเทศกาลฯ มาตลอดตั้งแต่วันแรก และที่ตั้งใจมาร่วม บรรยากาศจึงเสมือนได้ข้ามผ่านสถานที่และกาลเวลาไปยังหนทางสู่ยอดเขาที่
กิจกรรมดี ๆ ในรอบการกุศลนีโ้ ดยเฉพาะ ป้ายมาร์คเี ก่าแก่หน้าโรงทีข่ นึ้ ชือ่ หนัง สูงที่สุดในโลก เมื่อเกือบร้อยปีก่อนจริง ๆ
และผู้ก�ำกับ Captain John Noel ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปีนเขา ก็ยังคงได้รับ
เมื่อการเดินทางอันยาวนานใน The Epic of Everest จบลง
ความสนใจจากหลายต่อหลายคนที่ต่างพากันไปเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึก เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครัง้ ที่ ๒ จึงปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ โดยได้ยอดบริจาค
จากการจ�ำหน่ายบัตรเข้าชม กับจ�ำนวนเงินในกล่องรับบริจาคที่หอภาพยนตร์
น�ำมาตั้งไว้ตั้งแต่วันเปิดเทศกาลฯ รวมกันทั้งสิ้น ๗๘,๖๒๐ บาท ซึ่งหอ
ภาพยนตร์จะน�ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
ขอขอบพระคุณผูส้ นับสนุนและผูช้ มทุกท่านทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมและ
สร้างสีสันให้เกิดขึ้นตลอดทั้งเทศกาลฯ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้ากับเทศกาล
ภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๓

๙

กิจกรรม

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู ้สูงอายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๒๑ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง สงครามเพลง
(๒๕๒๖) แก่ชมรมผูส้ งู อายุรว่ มเกือ้
๒๓ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง ฝนเหนือ (๒๕๑๓)
แก่ สว.สามัญชนคนนครชัยศรี

กิจกรรมเดือนเมษายน
๑๙–๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
หอภาพยนตร์ร่วมกับหอภาพยนตร์ โ ปรตุ เกส
จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์โปรตุเกส โดยได้คัดสรร
ภาพยนตร์จ�ำนวน ๘ เรือ่ ง มาจัดฉายให้แฟน ๆ ภาพยนตร์
ในเมื อ งไทยได้ รั บ ชมกั น ที่ โ รงภาพยนตร์ ศรีศาลายา
และห้องออดิทอเรียมชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร
โดยในวันที่ ๑๙ เมษายน หอภาพยนตร์ได้รับ
เกียรติจาก João Mário Grilo ผู้ก�ำกับภาพยนตร์จาก
เรือ่ ง The Eyes of Asia หนึง่ ในภาพยนตร์ทฉี่ ายในงาน
สั ป ดาห์ ภ าพยนตร์ ค รั้ ง นี้ มาร่ ว มพู ด ถึ ง มุ ม มองและ
ทัศนคติทมี่ ตี อ่ ภาพยนตร์ พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นความคิด
เห็นกับผู้ชมภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๗-๒๑ เมษายน
กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม
“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยหอ
ภาพยนตร์ ได้เข้าร่วมจัดฉายหนังกลางแปลงเรื่อง เมล์
นรกหมวยยกล้ อ (๒๕๕๐), มนต์ รั ก ทรานซิ ส เตอร์
(๒๕๔๔), รักออกแบบไม่ได้ (๒๕๔๑), รถไฟฟ้ามาหา
นะเธอ (๒๕๕๒), แผลเก่า (๒๕๕๗) ให้กับผู้ที่สนใจได้
รับชมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

๑๐

๒๔ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง ลูกสาวก�ำนัน
(๒๕๒๔) แก่ชมรมผูส้ งู อายุ รพ.ศาลายา

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๒๗ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อัศวินดาบ
กายสิทธิ์ (๒๕๑๓) แก่ สว.สมานมิตรจิตแจ่มใส

๒๑ และ ๒๓ เมษายน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
๒๘ เมษายน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต และ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กรมสุขภาพจิต จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง กาลครั้งหนึ่ง
เมื่อเช้านี้ (๒๕๓๗)
๓๐ เมษายน สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Asian
Film Archive จัดนิทรรศการเรือ่ ง CELLULOID VOID:
The Lost Films of Southeast Asia ทีห่ อสมุดแห่งชาติ
ประเทศสิงคโปร์ สาขา Esplanade โดยน�ำเสนอ
เรือ่ งราวของภาพยนตร์ทสี่ �ำคัญของเอเชียทีห่ ายสาปสูญ
ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ทางหอ
ภาพยนตร์จึงส่งอุปกรณ์จัดแสดงวัตถุ จากภาพยนตร์
เรื่อง โชคสองชั้น ภาพยนตร์เรื่องแรกที่คนไทยผลิต
ขึ้น แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันมีแค่เพียงเศษฟิล์ม ที่เหลือ
อยู่ประมาณ ๑ นาที เท่านั้น

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๑ พฤษภาคม คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศูนย์การศึกษาพัฒนา
วนเกษตรบ้านห้วยหิน
๑๑ พฤษภาคม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒ พฤษภาคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต และคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ
การสือ่ สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔ พฤษภาคม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๖ พฤษภาคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต
๒๘ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๙ พฤษภาคม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

กิจกรรมเดือนมิถุนายน
หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๙ พฤษภาคม
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมพิเศษ โดยการจัดฉาย
ภาพยนตร์เรือ่ ง พีช่ าย (๒๔๙๔) พร้อมการพากย์สดจาก
ทีมพากย์ จีรจิต สุทธิชยั ทิวาพร เพือ่ เป็นการร่วมร�ำลึก
ถึงคุณูปการของอ�ำนวย กลัสนิมิ ครูเนรมิตของวงการ
ภาพยนตร์ไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล
โดยในวันดังกล่าวได้มีครอบครัวของครูเนรมิตมาร่วม
พูดคุยร�ำลึกถึงปูชนียบุคคลผู้มีเส้นทางชีวิตพาดผ่าน
หลายช่วงเวลาส�ำคัญของวงการภาพยนตร์ไทย

๖ มิถุนายน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ในกิจกรรม Exclusive Trip
๙ และ ๒๓ มิถุนายน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต
๑๖ มิถุนายน โรงเรียนฝรัง่ เศสนานาชาติกรุงเทพ

๑๐ - ๑๗ มิถุนายน
หอภาพยนตร์จดั งานเทศกาลภาพยนตร์เงียบครัง้
ที่ ๒ โดยคัดสรรภาพยนตร์ที่โดดเด่นจ�ำนวน ๑๐ เรื่อง
มาจัดฉาย ได้รับเกียรติจาก Stephen Horne และ
Mauro Colombis และดร.อโนทัย นิติพน มาร่วม
บรรเลงประกอบหนังเงียบในปีนี้ ที่โรงภาพยนตร์ลิโด
และโรงภาพยนตร์สกาลา อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
หน้า ๘-๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร
ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ซึ่งจัดสร้าง
ขึน้ เพือ่ เป็นศูนย์อนุรกั ษ์ บริการ และเผยแพร่ภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ที่ได้มาตรฐานระดับ
สากล
โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงวัตถุสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ อั น ทรงคุ ณ ค่ า ในทางประวั ติ ศ าสตร์
ภาพยนตร์ไทย และทรงปลูกต้นมะเฟืองบริเวณหน้า
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย หลังจากนั้น ทรงเจิมแผ่น
ป้ายทะเบียนรถโรงหนัง และเสด็จทอดพระเนตรรถ
โรงหนัง ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ขนาด ๑๐๐ ที่
นั่ง ที่มีระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบ และสามารถ
เข้าถึงเยาวชนและชุมชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลโรงภาพยนตร์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ จ ากการรั บ ชมภาพยนตร์ ใ น
โรงภาพยนตร์ โดยรถโรงหนั ง คั น นี้ ไ ด้ รั บ พระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่า “เฉลิมทัศน์”

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู ้สูงอายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๓ พฤษภาคม
มอส - ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ เต๋า – สมชาย เข็มกลัด
และโมทย์ – ปราโมทย์ แสงศร ได้ประทับรอยมือ
รอยเท้าร่วมกันบนลานดาราเป็นดวงดวงที่ ๑๕๘ ๑๕๙
และ ๑๖๐ (ตามล�ำดับ) พร้อมร่วมพูดคุยถึงเรื่องราว
ความประทับใจจากการท�ำงานในวงการภาพยนตร์
ตลอดระยะเวลากว่า ๒๕ ปีที่ผ่านมา กับแฟน ๆ ที่มา
กันอย่างคับคั่ง ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู ้สูงอายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๗ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ยอดแก่น
(๒๕๑๑) แก่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนสินพัฒนาธานี
๘ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย
(๒๕๒๔) แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลคลองโยง
๑๙ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง สงครามเพลง
(๒๕๒๖) แก่ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๑ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ฝนเหนือ
(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลโพรงมะเดื่อ

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒๖ พฤษภาคม จั ด ฉายภาพยนตร์ เ รื่ อ ง แม่ น าค
พระโขนง (๒๕๐๒) แก่ชมรมผู้สูงอายุวัดปุรณาวาส
๒๘ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ทอง (๒๕๑๖)
แก่ชมรมผู้สูงอายุร่วมเกื้อ
๒๙ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง พันท้ายนรสิงห์
(๒๔๙๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาลวัน

๑๑ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน
(๒๕๐๙) แก่ชมรมผู้สูงอายุผู้เฒ่าสามัคคี รพ.สต.ดอน
แฝก
๑๒ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อีแต๋น ไอเลิฟยู
(๒๕๒๗) แก่ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.มหาสวัสดิ์
๑๕ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง จุฬาตรีคูณ
(๒๕๑๐) แก่ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลท่าต�ำหนัก
๑๘ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน
(๒๕๐๙) แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสามพราน
๒๒ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง
(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลวังตะกู นครปฐม
๒๓ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง บ้านทรายทอง
(๒๕๒๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้น
สวรรค์
๒๔ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เพชรตัดเพชร
(๒๕๐๙) แก่ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลดอนรวก อ.ดอนตูม
หมายเหตุ : สนใจเข้าร่วมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ
ของหอภาพยนตร์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่ นายมนัส กิ่งจันทร์ โทร ๐๘๔ ๖๕๑ ๘๖๔๕

๑๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

สิ่งเปิดใหม่ใน
โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญ

หลังจากจดหมายข่าวฯ ฉบับที่ ๒๖ ได้เขียนถึงเรื่องราวของร้านกาแฟและ
ห้องจ�ำลองวันก�ำเนิดภาพยนตร์โลก Grand Café & Salon Indien ซึ่งเป็นส่วนแรก
ที่เปิดให้บริการใน “เมืองมายา” ไปแล้วนั้น จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ก็ได้ฤกษ์แนะน�ำ
ส่วนอื่น ๆ ในเมืองจ�ำลองสถานที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและโลก
ในรูปแบบของฉากถ่ายหนังแห่งนี้ ที่บัดนี้ต่างได้รับการตกแต่งและเริ่มทดลองเปิด
ให้บริการทั้งหมดแล้ว

ร้านถ�้ำมอง คิเนโตสโคป

Kinetoscope Parlor

ร้านมายาพาณิชย์

Maya Panich

ร้านขายสรรพสินค้าแห่งใหม่ของหอภาพยนตร์ เปิดต้อนรับผู้มาเยือน
บริเวณทางเข้าเมืองมายา โดยซ่อนตัวอยู่ภายในฉากอาคารพาณิชย์สมัย ร.๕
อันเป็นยุคแรกมีภาพยนตร์ในสยาม ภายในร้านโอ่โถงกว้างขวางและตกแต่ง
อย่างทันสมัย เต็มไปด้วยสารพัดสินค้าทัง้ หนังสือความรูด้ า้ นภาพยนตร์ เสือ้ ยืด
กระเป๋าผ้า ไปรษณียบัตร และของทีร่ ะลึกอืน่ ๆ อีกมากมายจากหอภาพยนตร์
รวมทัง้ ดีวดี ภี าพยนตร์ไทย ทัง้ งานคลาสสิก งานร่วมสมัย และนอกกระแส เปิด
ให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา ๙.๓๐-๑๘.๓๐ น.
เดินถัดจากร้านมายาพาณิชย์ เลี้ยวผ่านมุมตึก จะพบจุดลงทะเบียนเข้า
ชมเมืองมายา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมายาของการสร้างฉากถ่ายหนัง
เพราะเปลี่ยนโฉมจากฉากอาคารพาณิชย์กลายเป็นฉากหน้าโรงละครมงคล
บริษทั หรือโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ โรงละครทีม่ ชี อื่ เสียงในสมัยร.๕ ซึง่ เป็น
สถานที่ที่พบว่ามีฝรั่งน�ำหนังเข้ามาฉายในสยามเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๐

๑๒

ร้านมายาพาณิชย์ Maya Panich

ส่วนจ�ำลอง Kinetoscope Parlor หรือ
ร้ า นถ�้ ำ มอง “คิ เ นโตสโคป” ประดิ ษ ฐกรรม
ภาพยนตร์แบบถ�้ำมองของ โทมัส อัลวา เอดิสัน
นักประดิษฐ์ภาพยนตร์คนแรกคนหนึง่ ของโลก มี
ลักษณะเป็นตู้ไม้ ภายในบรรจุภาพยนตร์สั้น ๆ ที่
ผลิตโดยบริษัทของเอดิสัน ด้านบนมีช่องมองภาพซึ่งสามารถดูได้ทีละ ๑ คน
เมือ่ หยอดเหรียญแล้วกลไกจึงจะท�ำงานแสดงภาพยนตร์ให้ชม โดยร้านถ�ำ้ มอง
คิเนโตสโคปแห่งแรกถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๗ ณ ห้อง
แถวคูหาเล็ก ๆ เลขที่ ๑๑๕๕ มุมถนนสาย ๒๗ ย่านบรอดเวย์ ในนครนิวยอร์ก
และเจริญรุง่ เรืองจนขยายกิจการไปสูเ่ มืองใหญ่ ๆ ทัว่ อเมริกาและทัว่ โลก อย่าง
รวดเร็วภายในช่วงเวลา ๒ ปี ก่อนจะซบเซาลงจากการเกิดขึ้นของภาพยนตร์
ชนิดฉายขึ้นจอ มีหลักฐานว่าในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประพาสสิงคโปร์ พระองค์ได้ทอดพระเนตร
คิเนโตสโคปนี้ด้วยเช่นกัน
ร้านถ�้ำมอง คิเนโตสโคป ในเมืองมายา จัดแสดงอย่างร้านถ�้ำมอง คิเนโตสโคป แห่งแรกของโลก โดยมีตู้คิเนโตสโคป ๑๐ ตู้ เรียงแถว ๒ แถวไว้กลาง
ห้อง แถวละ ๕ ตู้ ตู้หนึ่งมีภาพยนตร์เบ็ดเตล็ดแบบโบราณของเอดิสันให้หยอด
เหรียญดูได้จริง ตู้ละ ๑ เรื่อง เรื่องละประมาณ ๑ นาที โดยคิดราคาค่าดูจาก
ของจริงทีอ่ เมริกาตูล้ ะ ๕ เซ็นต์ มาเป็นราคาไทยตูล้ ะ ๑๐ บาท ให้ทา่ นได้ศกึ ษา
ถึงวิถีการชมและลักษณะของภาพยนตร์ในยุคก่อนที่จะมีการฉายขึ้นจอ
ด้านนอกอาคารถ�้ำมอง คิเนโตสโคป มีประติมากรรมจ�ำลองฉากจ�ำจาก
The Kid หรือ เจ้าหนู (๒๔๖๔) หนังเงียบอเมริกันคลาสสิก โดยจะเห็นสอง
ดาราน�ำ คือ ชาลี แชปลิน และ แจ็กกี้ คูแกน นักแสดงเด็กที่ดังที่สุดคนหนึ่ง
ของโลก ยืนซุ่มแอบนายต�ำรวจอยู่มุมตึก แต่สิ่งที่เจ้าหนูคูแกนก�ำลังชี้นิ้วให้
แชปลินดูอย่างสนอกสนใจนั้น เรายังคงอุบไว้ให้เป็นปริศนา

โรงหนังตังค์แดง

โรงหนังตังค์แดง

Nickelodeon
ส่วนจ�ำลองโรงหนังถาวรโรงแรกของโลก ที่เมืองพิตสเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เปิดฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๔๘
โรงหนังโรงแรกของโลกนี้ สร้างขึ้นตามลักษณะของโรงมหรสพราคาถูก
ที่นิยมอยู่ในอเมริกาในยุคนั้น ที่มักดัดแปลงห้องแถวหลาย ๆ ห้อง มาเป็น
โรงจัดแสดงละคร ดนตรี หรือการแสดงเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ส�ำหรับชาวบ้าน เก็บ
ค่าชมเพียง ๕ เซ็นต์ หรือ ๑ นิเกิล (Nickel) เมื่อรวมกับค�ำภาษากรีกว่า
โอเดียน (Odeon) ซึ่งแปลว่า โรงมหรสพ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกโรงมหรสพ
แบบนี้ว่า นิเกิลโลเดียน (Nickelodeon)
การเกิดขึน้ ของโรงหนังถาวรแบบนิเกิลโลเดียนโรงแรก แสดงถึงการเริม่
ลงหลักปักฐานครองใจผูช้ มของประดิษฐกรรมภาพยนตร์ และท�ำลายความเชือ่
ของบรรดานักประดิษฐ์คดิ ค้นภาพยนตร์ทตี่ า่ งเห็นว่า ประดิษฐกรรมนีไ้ ม่นา่ จะ
มีอนาคตยืนยาว โรงหนังแบบนิเกิลโลเดียนเกิดขึ้นแล้วก็กระจายราวดอกเห็ด
ไปทั่วอเมริกาและยุโรป รวมทั้งท�ำให้เกิดค�ำว่า “moviegoer” ซึ่งหมายถึง
“คอหนัง” นับเป็นจุดเริม่ ต้นของวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ทสี่ บื เนือ่ งมาจนถึง
ปัจจุบัน ก่อนจะค่อย ๆ หดหายไปเมื่อมีการจัดสร้างโรงหนังหรูหราขนาดใหญ่
ขึ้นมาแทน
เมืองมายาได้จ�ำลองฉากโรงหนังแบบนิเกิลโลเดียนนี้มาไว้ ในชื่อไทยว่า
“โรงหนังตังค์แดง” ด้านในแบ่งออกเป็นส่วนโถงนิทรรศการบอกเล่าถึงความ
เป็นไปของโรงหนังประเภทนี้ และส่วนโรงหนังทีป่ ระดับตกแต่งอย่างงดงาม ซึง่
จะเปิดโรงฉายหนังเงียบเรือ่ งเอกของโลกให้ชมจริง สมบรรยากาศการดูหนังใน
ยุคโรงนิเกิลโลเดียน
ร้านถ�้ำมอง คิเนโตสโคปและโรงหนังตังค์แดง เริ่มเปิดทดลองให้ทุกท่าน
ได้เรียนรู้และเที่ยวชมแล้วทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐–๑๗.๐๐ น. ก่อนจะเปิดใช้งานจริง ใน “กิจกรรมเปิดตัวเมือง
มายา” วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

ร้านถ้ำ�มอง
คิเนโตสโคป

ร้านมายาพาณิชย์

นิทรรศการหนังขายยา
นอกจากส่วนจัดแสดงใหม่ในเมือง
มายาแล้ว หอภาพยนตร์ยังได้แปลงโฉม
โรงจอดรถหนังขายยาทีเ่ ป็นทีส่ ะดุดตาของ
ทุกคนที่ได้มาเยือน ให้เป็น “นิทรรศการ
หนังขายยา” โดยเนรมิตภายในโรงรถ
ด้วยไฟประดับ เสียงโฆษณาหนังขายยา
จิตรกรรมฝาผนัง และที่ขาดไม่ได้คือ รถ
หนังขายยาของ “ห้างขายยาเพ็ญภาค ตรา
พระยานาค” พระเอกของนิทรรศการ ที่อวดโฉมอย่างโดดเด่นท่ามกลาง
บรรยากาศการฉายหนังขายยายามค�่ำคืน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมจาก
ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีฉากหนังขายยาจากภาพยนตร์ไทยเรื่องต่าง ๆ ให้ได้
รับชม รวมทั้งจัดแสดงสิ่งของเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องกับวิถีการชมภาพยนตร์
ประเภทนี้ ที่อาจเรียกได้ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วในปัจจุบัน
นิทรรศการหนังขายยาเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตัง้ แต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด

ร้านถ้ำ�มอง คิเนโตสโคป Kinetoscope Parlor
โรงหนังตังค์แดง Nickelodeon

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หอสมุดส�ำหรับงานศิลปะและความบันเทิง
โดย คนธรส โชติช่วงสถาพร

๑
หอสมุดแห่งชาติ สาขา Esplanade เป็นสาขาอีกแห่งหนึ่งจาก
๒๗ สาขาของหอสมุดแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๓ ของ
โรงละคร Esplanade บริเวณใกล้กับปากน�้ำสิงคโปร์ อาคารแห่งนี้อยู่
ฝั่งตรงข้ามกับเมอร์ไลออน (Merlion) หรือรูปปั้นสิงโตทะเลซึ่งเป็น
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ หอสมุดแห่งชาติสาขานี้
มีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลทางด้านศิลปะการแสดงต่าง ๆ อาทิ การ
ละคร การเต้นร�ำ และการดนตรี รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในรูปของเอกสาร หนังสือและสื่อ
โสตทัศน์ประเภทต่าง ๆ มากกว่า ๑๑๐,๐๐๐ รายการ เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐–๒๑.๐๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น ในช่วงวันปีใหม่
สากล ตรุษจีน และวันคริสต์มาส ซึ่งจะปิดบริการในเวลา ๑๗.๐๐ น.

๒

บรรยายภาพ
๑.- ๒. นิทรรศการของ Asian Film Archive ใกล้กับบริเวณทางเข้าห้องสมุด
๓. เครื่องยืมคืนอัตโนมัติระบบ RFID
๔. Open Stage เสวนาเกี่ยวกับงานศิลปะ
๕. Glass Show case

๑๔

หอสมุดแห่งชาติ สาขา Esplanade มีพนื้ ที่ ๒,๓๐๐ ตารางเมตร
มีการจัดพื้นที่การให้บริการ แบ่งออกเป็น ๕ โซน
โซนดนตรี (Music Village) ให้บริการแผ่นซีดเี พลงหลากหลาย
ประเภท โน้ตเพลง วีดีทัศน์การแสดงดนตรี การใช้เครื่องดนตรี และ
นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการเล่นดนตรีในโซนดังกล่าว
โซนการเต้นร�ำ (Dance Village) ให้บริการวีดิทัศน์การแสดง
เต้นร�ำ สอนการเต้นร�ำประเภทต่าง ๆ รวมถึงให้บริการหนังสือด้านการเต้นร�ำ
โซนศิลปะการแสดง (Arts Central) ให้บริการหนังสือ วารสาร
และนิตยสาร ที่เกี่ยวกับด้านศิลปะการแสดง
โซนการละคร (Theatre Village) ให้บริการบทละคร หนังสือ
ที่สอนทางด้านการละคร รวมถึงวีดิทัศน์การแสดงโอเปร่าและละครเวที
ต่าง ๆ
โซนภาพยนตร์ (Film Village) ให้บริการหนังสือและบท
ภาพยนตร์ รวมถึงวีดทิ ศั น์ภาพยนตร์หลากหลายประเภทจากทัว่ ทุกมุมโลก
โดยมีการจัดแบ่งภาพยนตร์ให้เหมาะสมตามอายุของผู้ชม พร้อมทั้งจัด
จ�ำหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบดีวีดีให้แก่ผู้ที่สนใจ
นอกจากนี้ทางหอสมุดยังมีโซน Open Stage ส�ำหรับใช้ในการ
จัดแสดงในส่วนที่เป็นดนตรี การเต้นร�ำ เสวนาเกี่ยวกับงานศิลปะและฉาย
ภาพยนตร์ทุกวันพุธแรกในแต่ละเดือน รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการที่อยู่ใน
ตู้แก้วครอบ (Glass Show case) ซึ่งวางเรียงอยู่ระหว่างชั้นหนังสือที่
ให้บริการในห้องสมุด โดยเนื้อหาของนิทรรศการจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ

๓
๗
(RFID - Radio Frequency Identification) ที่หลาย ๆ ห้องสมุดน�ำ
มาใช้กบั การยืม-คืนหนังสือแบบอัตโนมัติ ผูใ้ ช้บริการจะท�ำการเปิดล็อค
กล่องส�ำหรับใส่แผ่นภาพยนตร์ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อมีการยืมผ่านระบบ
เครือ่ งให้ยมื อัตโนมัตทิ ที่ างห้องสมุดตัง้ ค่าส�ำหรับปลดล็อคกล่องเท่านัน้

๔

ระบบสืบค้น
ผู้ที่เข้าใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ สาขา Esplanade สามารถ
เช็คข้อมูลได้จากฐานข้อมูลของหอสมุดแห่งชาติกลางของประเทศสิงคโปร์
หรือ catalogue.nlb.gov.sg ซึง่ เป็นฐานข้อมูลทีร่ องรับการใช้สองภาษาคือ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ซึ่งเป็นภาษาทางการของสิงคโปร์) และที่น่า
สนใจยังมีการถ่ายทอดเสียงจากภาษาอื่น ๆ ที่เป็นภาษาของประเทศผู้ผลิต
สื่อโสตทัศน์ เช่น ภาพยนตร์ไทยเรื่อง เดอะ เลตเตอร์ เขียนเป็นส่งตาย ซึ่ง
จะมีข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นค�ำอ่านแบบถ่ายทอดเสียงภาษาไทยและมีการ
ถ่ายทอดเสียงเป็นภาษาจีนแมนดาริน “Khian pen song daai = The
letters of death = Si wang xin jian” ในส่วนของการออกเลขทะเบียน
ส�ำหรับสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ จะใช้ระบบดิวอี้ (ระบบทศนิยม) เช่น ภาพยนตร์
ไทยเรื่องดังกล่าวจะมีเลขทะเบียนเป็น 791.4372 KHI
ผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์ ได้โดย
อัตโนมัตผิ า่ นเครือ่ งยืม-คืน ตามจุดทีห่ อ้ งสมุดจัดวางไว้ โดยกล่องส�ำหรับจัด
เก็บสื่อโสตทัศน์ที่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ดีวีดี และแผ่นบลูเรย์ จะมีการ
ล็อคอย่างแน่นหนาด้วยระบบแม่เหล็กคล้าย ๆ ทีค่ วบคุมด้วยระบบคลืน่ วิทยุ

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ
ในหอสมุดแห่งนี้ ยังมีการบริการห้องส�ำหรับฝึกซ้อมดนตรี
โดยสามารถที่ จ ะน�ำเครื่ อ งดนตรี ข องตนเองมาใช้ ส ถานที่ ฝ ึ ก ซ้ อ ม
คนเดียวหรือฝึกซ้อมกันเป็นวง ซึ่งห้องสามารถรองรับนักดนตรีได้
มากสุดเจ็ดคน โดยห้องดังกล่าวจะเป็นห้องเก็บเสียง ไม่ท�ำให้เสียง
เครื่องดนตรีรบกวนออกมาภายนอก คิดอัตราค่าใช้บริการเป็นราย
ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖.๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือประมาณ ๑๖๕ บาท)
และยังมีห้องส�ำหรับจัดฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก ส�ำหรับผู้ใช้บริการที่
ต้องการนั่งชมภาพยนตร์กันเป็นกลุ่ม ซึ่งห้องสามารถรองรับได้มากสุด
สี่คน คิดอัตราค่าใช้บริการรายชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖ ดอลลาร์สิงคโปร์
(หรือประมาณ ๑๕๐ บาท)
สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของหอสมุดแห่งนี้คือ นโยบายให้ผู้
ใช้บริการสามารถยืมภาพยนตร์และหนังสือได้เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า ใน
ช่วงปิดเทอมของประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้เวลาในช่วง
ดังกล่าวเพลิดเพลินไปกับทรัพยากรสื่อต่าง ๆ ที่มีในหอสมุด ดีกว่าจะ
ปล่อยให้ทรัพยากรของหอสมุดถูกวางทิง้ ไว้อยูบ่ นชัน้ ซึง่ เป็นนโยบายที่
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องคนในประเทศสิงคโปร์ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

บรรยายภาพ
๖. การให้บริการหนังสือและการจัดเรตติง้ ทีห่ อ้ งสมุดก�ำหนดให้มอี ยูบ่ นหน้ากล่องส�ำหรับ
ให้บริการภาพยนตร์
๗. ห้องอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการฝึกซ้อมดนตรีแบบกลุม่ และแบบเดีย่ ว โดย
คิดอัตราการใช้บริการเป็นแบบรายชั่วโมง

๕

๖

๑๕

หน่วยกู้หนัง

นายซัน แซ่ห่อ

จากชางซอมเครื่องฉาย สู เจ้าของธุรกิจโรงหนังชั้น

โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

หน่วยกู้หนังมีหน้าที่เสมือนเป็นหน่วยม้าเร็ว เมื่อมีใครติดต่อ
จะขอบริจาคสิ่งของ ก็รีบออกไปรับอย่างทันทีทันควัน ทุกครั้งที่ท�ำงานก็
จะมีความสุขและความเศร้าใจคละเคล้ากันไป แต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งใน
การท�ำงานทีท่ �ำให้หวั ใจหน่วยกูห้ นังรูส้ กึ พองโต เหตุการณ์นนั้ ย้อนหลังไป
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อ คุณโดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ ได้
เดินมาบอกหน่วยกูห้ นังว่า “บ่ายนีใ้ ห้ไปรับอุปกรณ์ฉายหนังด้วยกัน” และ
บ่ายวันนั้นเองที่ท�ำให้หน่วยกู้หนังรู้สึกถึงความสนุกในการหาของ เพราะ
ทุกซอกทุกมุมล้วนเต็มไปด้วยสิ่งของที่ใช้ในโรงหนัง หยิบจับอะไรมันก็ใช่
ไปหมด แต่ด้วยความเยาว์วัยในตอนนั้น จึงไม่ได้สนใจฟังการสนทนา
ระหว่างคุณโดม กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยา ลิมปิยากร (ผู้บริจาค
อุปกรณ์ฉายหนัง ซึ่งเป็นทายาทของ นายซัน แซ่ห่อ เจ้าของโรงหนัง
ศรีสราภรณ์เธียเตอร์ และโรงหนังสระบุรีรามา) จ�ำได้เพียงค�ำพูดที่ผ่านหู
ไปว่า “โรงหนังบ้านขมิ้น”

๑๖

และเมื่อได้รับมอบหมายจากหอภาพยนตร์ ให้เขียนเรื่องราวการ
รับบริจาคสิ่งของ ใจจึงนึกถึง “โรงหนังบ้านขมิ้น” เป็นอันดับแรก ๆ และได้
ท�ำการติดต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอข้อมูลของนายซัน
แซ่หอ่ ซึง่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ชลิยาก็ยนิ ดีให้ขอ้ มูล พร้อมทัง้ เขียนบันทึกความ
ทรงจ�ำประวัติชีวิตของนายซัน แซ่ห่อ มาให้ ซึ่งทางหน่วยกู้หนังอ่านแล้ว
ประทับใจชื่นชมฝีมือในการท�ำงานของนายซันมาก แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของ
หน้ากระดาษจึงขออนุญาตผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ชลิยาลดทอนเนือ้ หาลง ซึง่ ทาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยาก็ยินดี และนี่คือประวัติชีวิตของนายซัน แซ่ห่อ
เจ้าของโรงหนังศรีสราภรณ์เธียเตอร์ และโรงหนังสระบุรีรามา จากความ
ทรงจ�ำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยา ลิมปิยากร
“นายซัน แซ่ห่อ คุณพ่อของดิฉัน ซึ่งต่อมาได้โอนสัญชาติเป็นไทย
และเปลี่ยนชื่อสกุลเป็น นายสันต์ หอสันติการย์ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ เมือง
กวางตุ้ง มณฑลกวางเจา มีพ่ีน้องด้วยกันสามคน คือพี่ชายและน้องสาว
อย่างละ ๑ คน
คุณพ่อเป็นคนที่มีสมองดี ฉลาดเฉลียว แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เรียน
หนังสือมากนัก ได้เดินทางจากประเทศจีนด้วยเรือตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี มาพัก
อาศัยอยู่กับญาติ เสื่อผืนหมอนใบก็ยังไม่มี อาศัยหนังสือพิมพ์ปูนอน
เมื่อมาถึงก็หางานท�ำ ได้งานเป็นเด็กช่วยในโรงหนัง นอกจากมี
หน้าที่ช่วยงานในโรงหนังแล้ว ยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือ รับและส่งลูก
เจ้าของโรงหนังไปโรงเรียนทุกวัน โดยที่เจ้าของโรงหนังจะให้ค่ารถสามล้อ
ไปกลับ แต่ด้วยความยากจนและต้องการเก็บเงิน คุณพ่อยอมเหนื่อยด้วยการ
ให้เด็กขีค่ อแล้วเดินไปกลับทุกวัน แล้วเก็บเงินค่ารถสะสมไว้ ท�ำงานเก็บเงินได้

บรรยากาศวันเปิดโรงหนังศรีสราภรณ์เธียเตอร์

ก้อนหนึ่ง จึงไปซื้อปากกาเชฟเฟอร์ปลอกทองด้ามหนึ่ง เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่
ติดตัวตลอดและจะน�ำเข้าโรงรับจ�ำน�ำเมื่อคุณพ่อขาดเงินเป็นประจ�ำ (เหตุที่ซื้อ
เป็นปากกาแทนของมีค่าอื่น อาจเป็นเพราะคุณพ่อเป็นคนชอบเรียนหนังสือ)
คุณพ่อพยายามเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ทางด้านเครื่องฉายภาพยนตร์
ด้วยการฝึกมาจากประสบการณ์ตรงในโรงหนังและหนังสือต�ำราต่าง ๆ ก่อนมา
เมืองไทยคุณพ่อรู้หนังสือน้อยมาก แต่ด้วยสมองที่ดีเลิศ ประกอบกับความเพียร
พยายาม คุณพ่อก็สามารถรูห้ นังสือทัง้ ไทยและจีนได้อย่างดี จนสามารถศึกษาจาก
หนังสือต�ำราต่าง ๆ ได้ และหลังจากท�ำงานในโรงหนังอยู่หลายปี คุณพ่อก็หันไป
ศึกษาหาความรู้เรื่องวิทยุเพิ่มเติม จนสามารถซ่อมบ�ำรุงวิทยุ ระบบกระจายเสียง
เครื่องเล่นแผ่นเสียง ฯลฯ
จนเมื่ออายุประมาณ ๓๐ ปีเศษ คุณพ่อได้มาเปิดร้านซ่อมวิทยุ
เครื่องเสียง และเครื่องฉายภาพยนตร์ ชื่อร้าน “ยอดฟ้าวิทยุ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ตึกแถว
ข้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพระนคร นอกจากคุณพ่อจะรับซ่อมแล้ว ยังช่วย
สอนเพื่อนรุ่นน้องที่อยากเรียนรู้ทางวิทยุและเครื่องเสียงอีกด้วย คุณพ่อจึงเป็นที่
นับถือของเพื่อน ๆ และรุ่นน้องมาก จึงท�ำให้มีโอกาสได้รู้จักกับคนท�ำโรงหนัง
รุ่นหลัง ๆ ที่เติบโตจากการท�ำโรงหนังชั้นสอง ซึ่งมักจะมาปรึกษาหารือคุณพ่อ
อยู่เสมอ และระหว่างนั้นคุณพ่อก็เริ่มมีส่วนเข้าไปคลุกคลีกับวงการโรงหนังสมัย
นัน้ เช่น โรงหนังตลาดพลู โรงหนังบ้านขมิน้ และเริม่ เข้าไปช่วยงานทางด้านเทคนิค
จนอายุ ๔๐ ปีเศษ คุณพ่อได้เลิกกิจการร้านยอดฟ้าวิทยุ และย้าย
ครอบครัวมาอยูฝ่ ง่ั ธนบุรบี นถนนตากสิน โดยสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ บนเนือ้ ที่ ๑๐๐
ตารางวา แบ่งพื้นที่บางส่วนท�ำเป็นโรงงานเล็ก ๆ เพื่อซ่อมแซมเครื่องฉาย
ภาพยนตร์ในโรงหนังที่คุณพ่อดูแลอยู่
และเมื่ออายุได้ประมาณ ๔๕ ปี คุณพ่อได้ลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อน ๆ
สร้างโรงหนังเฉลิมเกียรติ ซึ่งอยู่ที่วงเวียนใหญ่ (ปัจจุบันได้รื้อทิ้งไปแล้วเมื่อ

นายซันในนห้องฉายโรงหนังเฉลิมเกียรติ
ตัวอย่างบัญชีรายชื่อฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ที่รับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยา ลิมปิยากร
ทายาท นายซัน แซ่ห่อ

ครั้งที่ ๑ รับมอบวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
- เครื่องฉายภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. Cinetechnic No. 2438 ๑ เครื่อง
- เครื่องฉายภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. ติดกับที่วาง ๑ เครื่อง
- เลนส์ Prominar Anamorphic No. 11651 ๑ ชิ้น
- เลนส์ Moller Wedel ๑ ชิ้น
- เลนส์ Kowa Prominar Anamorphic No. 11281 ๑ ชิ้น
- เลนส์ Moller-Anamorphot 63/2x No. 763679 Cinema Scope ๑ ชิน้
- ตู้ล�ำโพง Berlin Speaker Design for Nord Mende Stereo 3020 ST
๑ คู่
- ไมโครโฟนพร้อมสายสัญญาณ ๒ ตัว
- เครื่องเล่นแผ่นเสียง Philips Diamond ๑ เครื่อง
ครั้งที่ ๒ รับมอบวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
- เครื่องฉายภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. HORTSON ๒ เครื่อง
- เครื่องเล่นแผ่นเสียง Garrard ๑ เครื่อง
- แผ่นเสียงตรากรรณสูตภาพยนตร์
- แผ่นเสียงตรานาคราช บริษัท กมลสุโกศล จ�ำกัด
ครั้งที่ ๓ รับมอบวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
- ตู้ล�ำโพงไม้สีน�้ำตาลมีที่จับ ๑ ตู้
- กล่องไม้มิเตอร์วัดไฟ ๑ กล่อง
- เทปรีลเสียง ๓๖ ม้วน
ครั้งที่ ๔ รับมอบวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒
- เครื่องเล่นเทป Reel Sony Tapecorder TC-250 A Serial No. 84346
๑ เครื่อง
- เครือ่ งเล่นเทป Reel Sony Tapecorder TC-250 A Serial No. 128874
๑ เครื่อง
- เครื่องเล่นเทป Reel Tapecorde ๑ เครื่อง

๑๗

ค่าดูหนังในสมัยนั้นอยู่ที่ราคา ๓.๕๐ บาท ๗ บาท
๑๐ บาท ๑๒.๕๐ บาท และ ๑๖ บาท
และทุกรอบจะต้องมีวงดนตรีร้องเพลง
บรรเลงก่อนหนังฉายเสมอ
วงดนตรีที่เล่นประจ�ำในโรงหนังเฉลิมเกียรติคือ
วงดนตรีครูพยงค์ มุกดา
นักร้องประจ�ำคือ คุณศรีสอางค์ ตรีเนตร
กำ�ลังซ่อมเครื่องฉาย
ในโรงงานที่บ้านถนนตากสิน

ปี ๒๕๕๖ และสร้างเป็นตึกพาณิชย์แทน) คุณพ่อภาคภูมใิ จกับผลงานนีม้ าก
เพราะคุณพ่อเป็นทั้งผู้ออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อสร้างโรงหนังเสร็จ คุณพ่อก็ยังรับผิดชอบด้านเทคนิคอีก
หุ้นส่วนคนอื่น ๆ ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิค จึงค่อนข้างนับถือและให้
เกียรติคุณพ่อมาก ยังจ�ำได้ว่าค่าดูหนังในสมัยนั้นอยู่ที่ราคา ๓.๕๐ บาท
๗ บาท ๑๐ บาท ๑๒.๕๐ บาท และ ๑๖ บาท และทุกรอบจะต้องมีวงดนตรี
ร้องเพลงบรรเลงก่อนหนังฉายเสมอ วงดนตรีที่เล่นประจ�ำในโรงหนังเฉลิม
เกียรติคอื วงดนตรีครูพยงค์ มุกดา นักร้องประจ�ำคือ คุณศรีสอางค์ ตรีเนตร
ระหว่างนัน้ เองคุณพ่อก็ได้ไปบุกเบิกท�ำโรงหนังทีต่ วั เมืองสระบุรี
มีชื่อว่า “ศรีสราภรณ์เธียเตอร์” เป็นโรงหนังที่สร้างด้วยไม้ เก้าอี้นั่งดูหนัง
เป็นเก้าอีไ้ ม้เป็นแถว ๆ คุณพ่อท�ำประกันอัคคีภยั ไว้ทกุ ปี แต่บงั เอิญชะล่าใจ
ไม่ได้ต่อประกันภัยเพียงสัปดาห์เดียวก็เกิดเพลิงไหม้ในโรงหนัง โดยที่ต้น
เพลิงเกิดจากที่อื่น คุณพ่อเสียใจมาก ไม่พูดไม่จากับใคร ปิดประตูห้องอยู่
คนเดียวเกือบสัปดาห์ ข้าวปลาไม่ค่อยยอมรับประทานแต่สุดท้ายก็ท�ำใจได้
และคิดหาหนทางต่อไป
คุณพ่อกลับไปทีส่ ระบุรี ดูทที่ างทีจ่ ะท�ำโรงหนังใหม่ จะสร้างใหม่
ก็ไม่มีทุนมากพอ จึงไปได้โรงโบว์ลิ่งแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง (สมัยนั้น
การโยนโบว์ลงิ่ เป็นทีน่ ยิ มกันมาก สร้างกันทัว่ ไปหมด) ด้านล่างของโรงโบว์ลงิ่
จะเป็นใต้ถนุ สูงและกว้างใหญ่พอทีจ่ ะท�ำโรงหนังได้ คุณพ่อจึงท�ำสัญญาเช่า
กับโรงโบว์ลงิ่ และดัดแปลงใต้ถนุ นัน้ ให้เป็นโรงหนัง ตัง้ ชือ่ ว่า “สระบุรรี ามา”
วันท�ำบุญเปิดโรงหนังมีผวู้ า่ ราชการจังหวัดมาเปิดงาน ถ้าจ�ำไม่ผดิ อยูใ่ นช่วง
พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔
โรงหนังโรงนี้ นับเป็นโรงหนังโรงแรกที่คุณพ่อเป็นเจ้าของแต่
เพียงผู้เดียว และสามารถท�ำรายได้ให้แก่คุณพ่อจนปลดหนี้สินได้ มีความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และระหว่างทีท่ ำ� โรงหนังสระบุรรี ามา คุณพ่อยังได้รว่ มหุน้ กับ
เจ้าของโรงงิว้ ทีเ่ ยาวราช ดัดแปลงโรงงิว้ ให้เป็นโรงหนัง ชือ่ “โรงหนังสินฟ้า”
(ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว)
โรงหนังที่คุณพ่อท�ำ คนทั่วไปเรียกว่า โรงหนังชั้นสอง กล่าวคือ

นายซัน ระหว่างควบคุมการก่อสร้างโรงหนังเฉลิมเกียรติ

เป็นโรงหนังระดับสอง ไม่หรูหรา ไม่ใหญ่โตเหมือนโรงหนังชั้นหนึ่ง เช่น โรง
หนังเฉลิมกรุง โรงหนังเฉลิมไทย โรงหนังเฉลิมเขตร์ โรงหนังคิงส์ โรงหนัง
ควีนส์ โรงหนังแกรนด์ เป็นต้น โรงหนังชัน้ สองจะเป็นโรงหนังทีอ่ ยูช่ านเมือง
หรือต่างจังหวัด (ฝั่งธนบุรีส�ำหรับสมัยนั้น ก็นับเป็นชานเมืองเช่นกัน) ค่าดู
หนังก็ถูกกว่า ไม่หรูหราสะดวกสบายเหมือนโรงหนังชั้นหนึ่ง
แต่โรงหนังทั้งหมดเริ่มซบเซาลง เมื่อเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามา
แทนที่ คือวิดีโอเทป ผู้คนนิยมดูหนังจากตลับเทปเพราะเช่าด้วยราคาถูก
สามารถดูได้ทั้งครอบครัว และดูได้อย่างสะดวกสบายภายในบ้าน ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงหนัง ทั้งที่คุณภาพของวิดีโอเทปไม่
สามารถจะเทียบกับคุณภาพของภาพจากภาพยนตร์ได้เลย
โรงหนังชั้นสองก็เริ่มต้องฉายหนังควบ คือการฉายรอบเดียวได้
ดู ๒ เรื่อง หนักเข้าก็ได้ดู ๒-๓ เรื่อง หนัก ๆ เข้าก็ซื้อตั๋วครั้งเดียวดูได้ทั้งวัน
จนกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของมิจฉาชีพ เช่น ยาเสพติด การค้าประเวณี
ประกอบกับคุณพ่ออายุมากแล้ว ประมาณ ๗๕-๘๐ ปี และเสียงเชียร์จาก
ลูก ๆ ให้เลิก คุณพ่อจึงตัดสินใจขายกิจการทั้งหมด หยุดท�ำโรงหนัง ใช้ชีวิต
บัน้ ปลายอย่างสงบสุขกับลูกหลาน และได้เสียชีวติ ด้วยโรคชราเมือ่ วันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๔๑ สิริอายุได้ ๘๔ ปี
จบชีวิตที่ต้องต่อสู้ เพียรพยายาม ประหยัดมัธยัสถ์ สร้างเนื้อ
สร้างตัว คุณพ่อไม่ใช่พ่อค้า ไม่เคยคิดหาเงินมาก ๆ แต่เป็นช่างที่สนใจ
หาความรู้ ทดลองค้นคว้า แล้วก็ภาคภูมิใจกับความรู้ที่ได้มา คุณพ่อจึงมี
ทรัพย์สินไม่มากนัก เหลือไว้ให้ลูก ๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อมา โดยขณะนี้ ดิฉัน
ได้ดัดแปลงบ้านหลังเดิมที่อยู่บนถนนตากสินให้เป็นหอพัก เพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงคุณพ่อจึงตั้งชื่อว่า “ซันเฮ้าส์” และที่หน้าหอพัก ดิฉันยังได้น�ำเครื่องฉาย
ภาพยนตร์หนึง่ ชุดมาตัง้ แสดงไว้เพือ่ เป็นทีร่ ะลึกถึงคุณพ่อ และเป็นการเตือน
ใจลูกหลานว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ยู่ า่ ตายายหาไว้นนั้ เป็นมาอย่างไร ด้วยความยาก
ล�ำบากเพียงใด”
บทบันทึกความทรงจ�ำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยาที่เขียนถึง
คุณพ่อซัน แซ่ห่อ ท�ำให้เห็นชีวิตชายคนหนึ่งในยุคบุกเบิกการสร้างโรงหนัง
ชั้นสอง ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม ปัญหาร้อยแปด แต่ก็ผ่านมาได้
ด้วยความตั้งใจจริง มุมานะ อดทน และรักในงานที่ท�ำ ซึ่งเป็นเส้นทางที่คุณ
พ่อซันได้ตัดสินใจเลือกแล้ว

ข้อมูลและภาพประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยา ลิมปิยากร ข้าราชการบ�ำนาญ
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
ศึกษา คณะครุศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ฉลองพระองค์และพระแสงดาบ

พระเจ้าจักรา กษัตริย์แห่งอโยธยา
โดย กรรนิการ์ โพธิสิทธิ์

ฉลองพระองค์และพระแสงดาบนี้เป็นชุดเครื่องแต่งกาย
ของพระเจ้าจักรา ตัวละครเอกจากภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก
หรือชื่อภาษาอังกฤษ The King of The White Elephant
ภาพยนตร์ไทยพูดภาษาอังกฤษที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๘๔

หอภาพยนตร์ได้รับมอบวัตถุทงั้ สองจากคุณดุษฎี พนมยงค์
บุตรีของนายปรีดี พนมยงค์ ผูเ้ ป็นเจ้าของบทประพันธ์และผูอ้ �ำนวยการ
สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยคุณดุษฎีได้พบขณะรื้อของย้ายบ้านที่
ซอยสวนพลู จึงติดต่อหอภาพยนตร์ให้น�ำไปอนุรักษ์ไว้ ซึ่งสิ่งของที่ได้
รับมอบนอกจากฉลองพระองค์และพระแสงดาบแล้ว ยังมีฟิล์มส�ำเนา
เนกาติฟไนเตรทของภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก เกือบครบทั้งเรื่อง
ด้วย นับเป็นการค้นพบครั้งส�ำคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ
หอภาพยนตร์
พระเจ้าช้างเผือก เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนิยายอิง
ประวัติศาสตร์ของนายปรีดี พนมยงค์ โดยใช้โครงเรื่องจาก สงคราม
ยุทธหัตถี และสงครามช้างเผือก น�ำมาตีความใหม่ เป็นความขัดแย้ง
ระหว่างกษัตริย์ต่อกษัตริย์ คือพระเจ้าจักราแห่งอโยธยา ซึ่งเป็นฝ่าย
ธรรมราชา กับพระเจ้าหงสา ฝ่ายทรราช ไม่ใช่สงครามระหว่างราษฎร
กับราษฎร เพื่อไม่ให้ไพร่พลต้องเสียเลือดเนื้อ พระเจ้าจักราจึงท้า
พระเจ้าหงสาชนช้างตัวต่อตัว การต่อสูข้ องพระองค์จงึ มิได้ตอ้ งการพิชติ
สงคราม แต่เป็นไปเพือ่ สันติภาพของราษฎร พระเจ้าช้างเผือก ฉายเป็น
ครัง้ แรกในวันที่ ๔ เมษายน ๒๔๘๔ พร้อมกันทีก่ รุงเทพฯ สิงคโปร์ และ
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นช่วงเวลาเดียวกับสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ ก�ำลังคุกรุน่ ในยุโรป และเริม่ คืบคลานเข้าสูป่ ระเทศแถบ
เอเชีย นายปรีดีซึ่งขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี มองเห็นภัยสงครามที่อาจมาถึง
ประเทศไทย จึงคิดสร้างภาพยนตร์เรือ่ งนีเ้ พือ่
สื่ อ สารกั บ ชาวโลกว่ า ประเทศไทย
ต้องการสันติภาพ แม้ว่าหลังจากนั้น

* พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยปิดให้บริการ
ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อติดตั้งระบบดับเพลิง

ไม่ น านประเทศไทยจ�ำต้ อ งเป็ น
พันธมิตรกับญี่ปุ่น เมื่อกองทัพญี่ปุ่น
บุ ก เข้ า ไทยเมื่ อ วั น ที่ ๘ ธั น วาคม
๒๔๘๔ เพื่อใช้ไทยเป็นฐานทัพเข้า
โจมตีจักรวรรดิอังกฤษ แต่ด้วยการ
เคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทย ที่
น�ำโดย นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผล
ให้ประเทศไทยไม่ตกอยูใ่ นฐานะผูแ้ พ้
สงคราม และได้ประกาศสันติภาพใน
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ หลังจาก
ญีป่ นุ่ ประกาศยอมแพ้เพียง ๑ วัน จึง
ถือเอาวันที่ ๑๖ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสันติภาพไทย เพื่อร�ำลึกถึง
คุณงามความดีของขบวนการเสรีไทย กระทั่งเวียนมาครบรอบปีที่ ๗๐
ในปีนี้
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้น�ำฉลองพระองค์และดาบมา
อนุรักษ์ และพบว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างยิ่งแม้จะมีอายุกว่า ๗๐
ปีแล้วก็ตาม ชุดฉลองพระองค์นี้เป็นชุดที่ทรงส�ำหรับออกศึก ตัดเย็บ
อย่างประณีตด้วยผ้าด�ำแขนยาว มีกระดุมซ่อนผ่าหน้า ปักแถบดิน้ ทอง
ทีต่ น้ แขน ปลายแขน ปก ยาวตลอดสาบเสือ้ และชายเสือ้ ส่วนพระแสง
ดาบท�ำจากเหล็ก ด้ามท�ำจากไม้หมุ้ ด้วยเงินดุนลายสวยงาม ฝักพระแสง
ดาบลงรักประดับมุกอย่างงดงาม บัดนี้ จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการหนึ่ง
ศตวรรษภาพยนตร์ไทยบริเวณชัน้ สองของพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ า นมาชมวั ต ถุ จั ด แสดงประเภท
เครื่องแต่งกายที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทยได้ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้
บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันละ ๕ รอบ ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.* ไม่เสียค่า
ใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด

๑๙

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

ภาพยนตร์
โดย ประสงค์ สว่างสุข

คอลั ม น์ ก ลุ ่ ม -อาชี พ -คนรั ก ฟิ ล ์ ม ภาพยนตร์
ฉบับนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ ดินแดงภาพยนตร์
หน่ ว ยบริ ก ารหนั ง กลางแปลงที่ ผู ้ เ ขี ย นมี ค วาม
ผูกพันคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันยังคงบริหาร
งานโดย คุณวรพจน์ ชัยรัตน์สุวรรณ ผู้ก่อตั้ง ซึ่ง
ยืนหยัดมายาวนานกว่า ๔๐ ปี
เริ่มเข้ามาอยู่ในวงการหนังกลางแปลงได้อย่างไร

สมัยผมเป็นวัยรุ่นชอบดูหนังกลางแปลงมาก พอดีช่วงสงกรานต์อยู่
ปีหนึ่งได้รู้จักกับหน่วยบริการ ยิ้ม ยิ้ม ภาพยนตร์ มาฉายที่บริเวณตลาด
ห้วยขวาง สมัยที่ยังไม่สร้างแฟลต บริเวณหอนาฬิกาปัจจุบัน เขาฉายด้วย
เครื่องฉาย ๑๖ มม. ถ้าเป็นหนังไทย ฟิล์มหนังจะเป็น ๑๖ มม. ส่วนเพลง
ประกอบจะเป็นฟิล์ม ๓๕ มม. ต้องตั้งเครื่องฉาย ๒ ชุด ใช้คนพากย์และ
วางแผ่นเสียงเอฟเฟ็กต์ โดยเขาจะมีไอติมมาขาย เป็นไอติมตัดเสียบไม้ ขาย
ไม้ละสลึงถึงห้าสิบสตางค์ เราเรียกกันว่า ไอติม ยิ้ม ยิ้ม ภาพยนตร์ ผมก็
ได้อาชีพขายไอติม โดยไปซื้อรถกระบะมา ใส่ไอติมไว้ท้ายรถ เปิดเพลง
ตระเวนไปตามบริเวณดินแดงจนถึงห้วยขวางได้วันละสองสามร้อยบาท
ตอนนั้นผมท�ำงานได้เงินเดือนประมาณ ๘๐๐ บาท
ต่อมา ผมก็มาท�ำกิจการร่วมกับ ยิ้ม ยิ้ม ภาพยนตร์ พอมาตอนหลัง
ออกมาเปิดบริการของตัวเองโดยยังใช้ชอื่ ยิม้ ยิม้ ภาพยนตร์ แต่พอมีปญ
ั หา
เรื่องชื่อที่ใช้ ก็มานึกถึงว่าเราอยู่สามเหลี่ยมดินแดง เลยเปลี่ยนมาใช้ชื่อ
ตามสถานที่ที่เราอยู่ เป็น ดินแดงภาพยนตร์ ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ
๔๐ ปีแล้ว
ก า ร ฉ า ย ห นั ง
กลางแปลงสมัยนัน
้ กับ
สมัยนี้ต่างกัน
อย่างไร

สมัยก่อนจะมีหน่วย
ให้ บ ริ ก ารประมาณ ๓
หน่วย ตอนนัน้ ดีมาก มีงาน
เกือบทุกวัน ได้ออกไปฉาย
ต่างจังหวัด แต่ตอนนี้ไม่มี
คนดู เจ้าภาพเขาก็ไม่จ้าง
เวลานี้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่

เอาหนังไปฉายแล้ว งานในกรุงเทพฯ ก็แทบจะไม่ได้ฉาย งานที่ได้ฉายเป็น
หลักก็คอื งานศาลเจ้า ฉายกันตามประเพณีทไี่ ด้จดั ฉายกันทุกปี ก็ได้เจ้าภาพ
ที่เป็นขาประจ�ำกัน อุปกรณ์ที่ไปฉายก็ใช้เครื่องเสียงเล็ก ๆ ล�ำโพงเล็ก ๆ จอ
ก็เหลือ ๔ เมตร ๖ เมตร สูงสุด ๘ เมตร เพราะเขาไม่ต้องการเสียงดัง ขนาด
ไปตั้งจอบริเวณหน้าบ้าน เขายังไม่ยอมเลย ต้องบอกให้เจ้าภาพมาช่วย
เคลียร์ถึงจะยอม ล�ำบากมาก
อยากให้เล่าถึงที่มาของฟิล์มโป๊ยเซียน* ที่ฉายในงาน
ศาลเจ้า

รุ่นแรกเขาก๊อปปี้มาจากฮ่องกง ร้านเป็ดทองเขาก็ไปพิมพ์มาจัด
จ�ำหน่าย ต่อมาก็ใช้การถ่ายที่โรงงิ้วที่ศาลเจ้าแซ่ซิ้ม ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุก
วันนี้ คือถ้าใครไม่มีฟิล์มโป๊ยเซียนก็ไม่สามารถหากินงานฉายหนังศาลเจ้า
ได้ ส่วนหนังเรื่องที่จะฉาย เรื่องอะไรก็ได้ หนังเก่า หนังใหม่ ฉายได้หมด
หนังราคาแพงก็ไม่มีคนดู ราคาถูกดีกว่า เอาราคาที่เจ้าภาพอยู่ได้ เราก็อยู่
ได้ สมัยนี้เรียกราคาเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ นโยบายของผม ต้องท�ำเงินให้
บริการของเราเองมากที่สุด
จะท�ำอย่างไร เมื่อในอนาคตฟิล์มก�ำลังจะหมดไปจะมี
แต่ระบบดิจิทัล

ถ้าระบบดิจิทัลมาแทนก็คงจะมีคนท�ำ แต่จะให้ผมไปลงทุนเพิ่มเติม
คงต้องเลิก แต่มันสู้ฟิล์มไม่ได้ ทุกวันนี้บริษัทให้เช่าฟิล์มก็เหลืออยู่บริษัท
เดียว ไม่เหมือนสมัยก่อนทีอ่ ยูห่ ลังเฉลิมกรุง มันสนุก มีหลายบริษทั เราเลือก
เช่าได้ จะเข้าไปเช่าฟิล์มร้านไหนก็ได้ เลือกได้ทุกร้าน แม้กระทั่งโปสเตอร์
สมัยนี้ยังต้องซื้อ สมัยก่อนอยากได้เท่าไหร่ หยิบได้เลย เดี๋ยวนี้จะซื้อยังไม่มี
เลย และอีกอย่างลูกหลานเขาก็ไม่อยากท�ำงานนี้ อาชีพนีต้ อ้ งเป็นคนทีช่ อบ
จริง ๆ อย่างลูกน้องตอนนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีงานถึงจะเรียกมาฉาย
หนัง ส่วนตัวผมก็มีแท็กซี่ให้เขาเช่าและขับเองด้วย จะฉายหนังอย่างเดียว
ไม่พอกินหรอก
มีอะไรจะฝากบอกถึงหอภาพยนตร์บ้าง

ผมสังเกตว่าถ้าทิง้ ฟิลม์ นานไปจะมีสแี ดงและมีกลิน่ เปรีย้ ว ผมจึงอยาก
ให้ทางหอภาพยนตร์ท�ำเป็นแผ่นดีวีดีเก็บไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อ
ให้ลูกหลานได้ดูหนังเก่าในยุคสมัยก่อน

*ภาพยนตร์แสดงการอวยพรของเทพเจ้าจีน ๘ องค์ ใช้ฉายเปิดหัวในการฉายหนังกลางแปลงตามงานศาลเจ้า

ภาพยนตร์สนทนา

ภาพยนตร์สนทนา

ในยุคแรกของการก�ำเนิดภาพยนตร์ สถานที่จัดฉาย
ภาพยนตร์มักจะถูกดัดแปลงจากโรงละคร เนื่องด้วยมหรสพ
แห่งยุคสมัยใหม่นี้ ต้องการพื้นที่ที่สามารถจุผู้ชมจ�ำนวนมากที่
หลั่งไหลมาชมความอัศจรรย์ของภาพที่กระดิกได้ และเมื่อมีการ
คิดจะสร้างโรงภาพยนตร์ขึ้น สถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์
ในยุคแรกเริ่มก็ยังคงถอดแบบมาจากโรงละครขนาดใหญ่ และ
สถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์เช่นนี้ก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก

เมื่อกาลเวลาผันผ่านไป ความตื่นตาตื่นใจของผู้ชม
ภาพยนตร์เริ่มน้อยลง ภาพยนตร์เริ่มกลายเป็นมหรสพที่คุ้นชิน
กอปรกับการเกิดขึ้นของสิ่งบันเทิงอื่น ๆ อย่างโทรทัศน์ ธุรกิจ
ภาพยนตร์เริ่มเปลี่ยนไป มีภาพยนตร์ถูกสร้างและออกฉายต่อ
สั ป ดาห์ ม ากขึ้ น รวมไปถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของคนก็ เ ริ่ ม ต้ อ งการความ
สะดวกสบายมากกว่าความหรูหรา โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่เริ่ม
ปิดตัว และแทนที่ด้วยโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก หรือโรงภาพยนตร์
แบบมัลติเพล็กซ์อย่างในปัจจุบัน
ขนาดที่ใหญ่โตของโรงภาพยนตร์เริ่มกลายเป็นภัยต่อ
ตัวโรงภาพยนตร์เอง ค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้งานและดูแลรักษา
โรงภาพยนตร์ไม่คุ้มกับจ�ำนวนผู้ชมที่ลดลง บางแห่งก็ต้องปิดตัว
ไป หรือถูกทิ้งร้างไว้ การทุบท�ำลายโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหากโรงภาพยนตร์แห่งนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อน�ำไปสร้าง
ศูนย์การค้า อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ บางแห่งก็อาจจะถูกดัดแปลงไปท�ำ
ประโยชน์อื่น ๆ แล้วแต่สถานที่นั้นจะอ�ำนวย
แต่กระนั้นก็ตาม ยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลกที่
ถูกชุบชีวิตขึ้นมาให้สามารถเป็นสถานที่เพื่อการจัดฉายภาพยนตร์ หรือจัด
กิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ โดยยังคงสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของโรงภาพยนตร์นั้น
ไว้ได้อย่างดี ซึ่งโครงการการชุบชีวิตโรงภาพยนตร์นี้ บ้างก็เป็นโครงการที่
สร้างสรรค์โดยชุมชน บ้างก็ได้รับการสนับสนุนหลักจากหน่วยงานรัฐบาล
หรือบ้างก็เป็นหน่วยงานเอกชนที่เห็นคุณค่าทางธุรกิจ ซึ่งโครงการชุบชีวิตโรง
ภาพยนตร์เก่านี้ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะจัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
เรื่อง “ชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า” ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) โดยได้เชิญ ดร. รังสิมา กุลพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดก
ทางสถาปัตยกรรม และ Philip Jablon เจ้าของโครงการ The Southeast
Asia Movie Theater เพื่อมาพูดคุยถึงการจัดการบูรณะโรงภาพยนตร์เก่าใน
หลาย ๆ แห่ง รวมถึงความเป็นไปได้ทจี่ ะผลักดันโครงการบูรณะโรงภาพยนตร์
เก่าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑

๒๑

ภาพยนตร์สนทนา

เสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ภาพยนตร์สนทนา

ณ สยาม
แม้ไฟแห่งสงครามโลก ครั้งที่ ๒ จะสงบลงมานานแล้ว
หลายสิบปี แต่เรื่องราวความโหดร้ายทารุณของมหาสงครามที่อุบัติ
ขึ้นในยุโรปเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ นี้ ก็ยังคงได้รับการถ่ายทอดมาสู่
คนรุ่นปัจจุบัน ทั้งจากค�ำบอกเล่า เอกสาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
ตลอดจนปรากฏอยู่ในงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นบทเพลง วรรณกรรม
หรือภาพยนตร์

กล่าวเฉพาะประเทศไทย แม้อยู่จะห่างไกลจากดินแดน
ต้นก�ำเนิดสงคราม แต่ก็ได้รับผลกระทบอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าลืม
ไม่ ล ง ไม่ ต ่ า งจากอี ก หลายประเทศทั่ ว โลก รวมทั้ ง ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ กลายเป็นประวัตศิ าสตร์หน้าส�ำคัญของชาติ ตัง้ แต่
กรณีพิพาทอินโดจีน ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีในสมัยนัน้ ตัดสินใจส่งกองทัพไทยบุกเข้าไปในอินโดจีน
ของฝรัง่ เศส เพือ่ เรียกร้องดินแดนบางส่วนทีเ่ คยเป็นของไทยกลับคืน
มา, การยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่นในปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งน�ำ
ไปสู่การประกาศสงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรคือ อังกฤษ และสหรัฐ
อเมริกาอย่างเต็มตัวของรัฐบาลไทย จนเกิดการทิ้งระเบิดมากมายใน
กรุงเทพฯ และสุดท้ายคือการเกิดขึน้ ของขบวนการเสรีไทย ขบวนการ
ใต้ดินต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้การประกาศสงครามของไทย
ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะ และไทยไม่ตกอยูใ่ นฐานะผูแ้ พ้สงคราม
เมื่อ นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในฐานะผู้ส�ำเร็จ
ราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล ได้
ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยฯ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งต่อมาได้รับการก�ำหนดให้เป็น “วันสันติภาพไทย”
สื่อที่สามารถบันทึกและท�ำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงบริบท
ต่าง ๆ ของสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ในเมืองไทยเหล่านี้ได้ดีที่สุดสื่อหนึ่ง
คือ สื่อภาพยนตร์ แม้ช่วงระหว่างสงคราม วงการภาพยนตร์ไทยจะ
ซบเซาลงถึงขีดสุด จนแทบจะไม่มีการผลิตภาพยนตร์เรื่องออกมา

๒๒

ฉายในช่วงเวลานัน้ อย่างไรก็ตาม ยังมีหนังข่าว หนังสารคดี รวมไปถึง
หนังบ้าน ซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญ สภาพบ้านเมือง ตลอดจนวิถี
ชีวิตของคนไทยในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ ๒ และช่วงเวลาใกล้เคียง
ให้ได้ศึกษา เช่น ภาพยนตร์ข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดลเสด็จนิวัตพระนคร (๒๔๘๑) ภาพยนตร์บันทึกกรณี
พิพาทไทยกับอินโดจีนของฝรัง่ เศส เรือ่ ง รวมไทย (๒๔๘๓) หนังบ้าน
ของ แท้ ประกาศวุฒิสาร บันทึกเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ
(๒๔๘๕) ภาพยนตร์บันทึกภาพการทิ้งระเบิดกรุงเทพในสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ (๒๔๘๗) ภาพยนตร์บนั ทึกภาพการสวนสนามของกองก�ำลัง
เสรีไทย (๒๔๘๘) ภาพยนตร์บนั ทึกภาพในหลวงรัชกาลที่ ๘ กับลอร์ด
หลุยส์ เมานท์แบทเทน แม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตร ในพิธีสวนสนาม
ของกองก� ำ ลั ง ทหารอั ง กฤษและทหารในเครื อ จั ก รภพ (๒๔๘๘)
เป็นต้น
วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมร�ำลึกและเรียนรู้ถึงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ผ่านการชมภาพยนตร์ส�ำคัญเหล่านี้ในรายการภาพยนตร์
สนทนา “สงครามและสันติภาพ ณ สยาม” หนึง่ ในกิจกรรมของงาน
ครบรอบ ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
สถาบันปรีดี พนมยงค์ น�ำเสนอและชวนสนทนาในรายการโดย โดม
สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นักวิชาการอิสระ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐–๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม
ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

กว่า๕ ปี ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาได้เปิด
ด�ำเนินการฉายภาพยนตร์เป็นประจ�ำต่อเนือ่ งทุกวัน ซึง่
นอกจากโปรแกรมฉายหนังให้ประชาชนทีส่ นใจเข้าร่วม
ชมแล้ว ในช่วงเช้าหรือบ่ายของวันท�ำการ โรงภาพยนตร์
แห่ ง นี้ ยั ง ได้ ใ ช้ ง านเพื่ อ กิ จ กรรมโรงหนั ง โรงเรี ย น
กิจกรรมฉายภาพยนตร์เพือ่ ผูส้ งู อายุ และกิจกรรมพิเศษ
อื่นๆ อีกหลายกิจกรรม ซึ่งหากเปรียบโรงภาพยนตร์
เป็นคน ก็ถือได้ว่าท�ำงานหนักอย่างมาก กลุ่มงาน
กิ จ กรรมฯ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยของ
โรงภาพยนตร์ จึงเห็นสมควรให้ โ รงภาพยนตร์ ศรี ศาลายาได้มีเวลาพัก โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้น
ไป โรงภาพยนตร์ ศ รี ศ าลายาจะงดฉายภาพยนตร์
โปรแกรมปรกติในทุกวันจันทร์
ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน
ประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ได้รับการก�ำหนดให้เป็น
วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ได้จดั โปรแกรมพิเศษน�ำภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ
ที่มีประเด็นเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมมาจัดฉายให้
ชมกัน
ส�ำหรับโปรแกรมหลักของเดือนนีค้ อื โรงหนัง
ในภาพยนตร์ โดยน�ำหนังไทยที่มีฉากโรงภาพยนตร์
ปรากฏอยู่ในหนังมาให้ได้ชม ทั้งที่มีโรงหนังเป็นฉาก
หลักของเรื่อง หรือประกอบอยู่ในฉากเล็ก ๆ นัยหนึ่ง
คื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ห วนระลึ ก และเรี ย นรู ้ บ รรยากาศหรื อ
บทบาทของโรงหนังไทยต่างรูปแบบต่างยุคสมัยทีไ่ ด้รบั
การถ่ายทอดในภาพยนตร์ และเพื่อน�ำไปต่อยอดพูด
คุยกันในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “การชุบชีวิตโรง
หนังเก่า” ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคมนี้ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหน้า ๒๑)
ส�ำหรับโปรแกรมหลักในเดือนสิงหาคม คือ
โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย ซึ่งจะเวียนมาถึงใน
วันที่ ๑๖ สิงหาคมนี้ วันสันติภาพไทยมีความส�ำคัญใน
ฐานะที่เป็นวันที่ นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการ
เสรีไทย ในฐานะผูส้ �ำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล ในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยฯ
ให้การประกาศสงครามของไทยต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็น
โมฆะ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๘ ซึ่งส่งผลให้ไทยไม่ตกอยู่ใน
ฐานะผูแ้ พ้สงคราม เพือ่ เป็นการร�ำลึกถึงช่วงเวลาส�ำคัญ
นี้ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจึงได้คดั สรรภาพยนตร์ไทย
ที่มีฉากหลังเป็นเหตุการณ์สงครามโลก ครั้งที่ ๒ รวม
ทั้งช่วงเวลาใกล้เคียง เพื่อให้ได้เห็นถึงสภาพชีวิตผู้คน
ไทยในยุคก่อนและหลังสงคราม รวมทั้งน�ำหนังต่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลก ครั้งที่ ๒ มาให้
เรียนรู้ความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งนี้ในแง่มุม
อื่น ๆ อีกด้วย
อีกโปรแกรมที่จัดฉายเป็นประจ�ำในเดือน
สิงหาคมช่วงหลายปีหลังคือ โปรแกรมผลงาน รัตน์
เปสตันยี ซึ่งได้น�ำผลงานระดับขึ้นหิ้งของท่านทั้ง ๕
เรื่อง มาจัดฉายเนื่องในเดือนครบรอบการเสียชีวิตของ
ผู้ก�ำกับระดับปูชนียบุคคลแห่งวงการท่านนี้ (เสียชีวิต
๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๓)
และเป็นประจ�ำทุกปี ที่จะมีการจัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์สั้นในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งในปีนี้
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓–๒๓ สิงหาคม ศกนี้ ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โปรแกรมฉายเดือนกรกฎาคม

พุ ธที่ ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผีจ้างหนัง (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย ทรงศักดิ์ มงคลทอง / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริงที่มีผู้อ้างว่า
ถูกผีจา้ งไปฉายหนังให้ดทู ปี่ า่ ค�ำชะโนด จ. อุดรธานี เมือ่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เล่าเรื่องราวผ่าน หมอยุทธ ผู้หมกมุ่น
ในการพิสูจน์เรื่องลี้ลับดังกล่าว โดยมี จิ และ พรรณ
คู่สามีภรรยานักข่าวรุ่นใหญ่ร่วมเป็นทีมงานเพื่อหวัง
สร้างชื่อเสียงในการท�ำข่าว รวมทั้ง โรจน์ หนุ่มจรจัด
ผู้แอบชอบภรรยาสาวของหมอยุทธ ซึ่งได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติภารกิจอันน่าสะพรึงกลัวนี้
พฤหัสบดีท่ี ๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ข้างหลังภาพ (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย บริษทั สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากบทประพันธ์อมตะของนักเขียน
ชั้นครู ศรีบูรพา เรื่องราวของหม่อมราชวงศ์กีรติ ผู้
เดินทางตามสามีวัยชราไปยังประเทศญี่ปุ่น และได้พบ
กับ นพพร หนุ่มนักเรียนชาวไทยที่คอยปรนนิบัติดูแล
เธอจนเกิดเป็นความรักระหว่างกัน แต่คุณหญิงไม่อาจ
ตอบรับรักนพพรได้ จนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี หลังจากสามี เธอสิ้ นลง คุ ณหญิ งกี ร ติ ไ ด้ เ ฝ้ า รอการกลั บ
มาของนพพรทีท่ า่ เรือ แต่กลับพบว่า เขามาเพือ่ แต่งงาน
กับหญิงสาวที่หมั้นหมายไว้แล้ว
ศุกร์ท่ี ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สัตว์ประหลาด (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / สร้างโดย
Kick the Machine Films / ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ชนะรางวัลขวัญใจกรรมการ (Prix du Jury)
จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ผลงานของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผูก้ �ำกับภาพยนตร์
นอกกระแสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของไทย เล่า
เรื่องราวซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ระหว่างความรักของ
โต้ง ลูกจ้างโรงน�้ำแข็ง และเก่ง พลทหารหนุ่ม กับ
ต�ำนานลี้ลับเกี่ยวกับนายพรานที่สะกดรอยล่าเสือสมิง
ซึ่งมีวิญญาณของเหยื่อที่ถูกกินสิงสู่

เสาร์ท่ี ๔ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. หมานคร

(โปรแกรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๙๔ นาที

เรื่องราวอันเหนือจริงของ ป๊อด หนุ่มบ้านนอกที่เข้ามา
หางานในเมืองกรุงพร้อมกับค�ำทักอันแปลกประหลาด
ของยาย วันหนึ่ง ขณะที่ป๊อดได้งานเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัย เขาได้พบ จิน พนักงานท�ำความสะอาด
สาว ผู้มีความฝันอยากอ่านหนังสือปกขาวเล่มหนึ่ง
ซึง่ ตกจากฟ้า เกิดกลายเป็นความรักท่ามกลางเรือ่ งราว
ประหลาดล�้ำมากมายที่เขาได้พบเจอในมหานครที่เต็ม
ไปด้วยขยะและมลพิษแห่งนี้
เวลา ๑๕.๐๐ น. Erin Brockovich
(โปรแกรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย)
๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย Steven Soderbergh / สนับสนุนโดย
บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด / ความยาว
๑๓๑ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงจากชีวติ จริงของ เอริน บร็อกโควิช
แม่ม่ายลูกสาม ผู้ท�ำงานอยูในส�ำนักงานทนายความ
และต้องดูแลลูกสามคนเพียงล�ำพัง วันหนึ่ง เธอได้พบ
ข้อมูลลับทีป่ กปิดข้อเท็จจริงเกีย่ วกับนำ�้ ทีป่ นเปือ้ นสาร
พิษในชุมชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรง
เธอจึงตัดสินใจเป็นตัวแทนต่อสู้ให้แก่ชาวบ้านจ�ำนวน
มากที่ได้รับผลกระทบจากความเลวร้ายในครั้งนี้ จน
กลายเป็นคดีความส�ำคัญในหน้าประวัตศิ าสตร์อเมริกา

๒๓

อาทิตย์ท่ี ๕ กรกฎาคม

พฤหัสบดีท่ี ๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น. คืนไร้เงา

๙ พระคุ้มครอง (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย ธีระธร สิริพันธ์วราภรณ์ / สร้างโดย
บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด, Red
Rocket / ความยาว ๑๐๔ นาที

สิปาง สาวทันสมัย ได้พบรักกับ นภัทร อาจารย์มหาวิทยาลัย และตัดสินใจแต่งงานกันในเวลาไม่นาน แต่ใน
คืนวันแต่งงาน นภัทรกลับหายตัวไปอย่างลึกลับ ท�ำให้
สิปางต้องออกตามหา ด้วยความช่วยเหลือของ ชาติชาย
และบุษบา พีช่ ายและพีส่ ะใภ้ของนภัทร ในระหว่างนัน้
สิปางก็ได้ใกล้ชิดกับบุษบา และพบว่าหล่อนอยู่ในโลก
ที่แตกต่างกับเธอโดยสิ้นเชิง

เรื่องราวของกลุ่มเด็กน้อยต่างจังหวัด ที่ยึดถือพระเอก
จากหนังเรื่อง เสาร์ห้า ที่พวกเขาได้ดูเป็นฮีโร่ประจ�ำตัว
กระทั่งวันหนึ่ง ได้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เมื่อยายผี
ปอบได้เข้ามาช่วยเด็กหญิงในกลุ่มไม่ให้โดนรถไฟใน
อุโมงค์ชน แต่ยายผีปอบกลับเป็นฝ่ายถูกรถไฟชนแทน
ท�ำให้พวกเขาต้องการตอบแทนบุญคุณ ด้วยการออก
ตามหาลูกชายยายผีปอบที่หายไปในกรุงเทพฯ ตั้งแต่
เด็ก โดยมีพระเครือ่ งปลอม ๆ เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ

(โปรแกรมฟิล์มทัศนา–ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย พิมพกา โตวิระ / สร้างโดย บริษัท
จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ จ�ำกัด / ความยาว ๙๕ นาที

เวลา ๑๕.๐๐ น. แปดวัน แปลกคน

(โปรแกรมฟิล์มทัศนา–ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ฉัตรชัย ยอดเศรณี / สร้างโดย บริษัท
เอ แอนด์ เอ ฟิล์ม เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ขาว-ด�ำฟอร์มเล็ก ซึ่งเรียกความสนใจได้
อย่างมากเมือ่ ครัง้ เข้าฉายตามโรงใหญ่ เรือ่ งราวเกิดขึน้
ในชุมชนแห่งหนึง่ ซึง่ อยูอ่ ย่างสงบสุข จนกระทัง่ วันหนึง่
น้องแพร เด็กหญิงตัวน้อยเกิดหายตัวไปอย่างไร้รอ่ งรอย
โดยมีผู้ต้องสงสัยคือ ป้าชุบ หญิงชราผู้เริ่มมีอาการทาง
ประสาทและอาศัยอยูใ่ นบ้านเก่าเพียงล�ำพัง คนเดียวที่
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคือ หนุ่ม นักศึกษาแพทย์ด้าน
จิตเวชผู้เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ลึกลับอยู่ตลอดเวลา
อังคารที่ ๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
อ�ำมหิตพิศวาส (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๙๙ นาที

เรื่องราวของ ชัย หัวหน้าฝ่ายอาคารของโรงหนังครบ
วงจรขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ได้แอบติดตั้งกล้องวงจรปิด
ทัว่ ทุกมุมเพือ่ เก็บภาพอนาจารของสาว ๆ ทีม่ าใช้บริการ
ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงหนัง เพือ่ ขายให้แก่คนโรคจิต
คืนหนึ่ง ระหว่างที่เฝ้าดูจอมอนิเตอร์ ชัยได้สะดุดกับ
ความเซ็ ก ซี่ ข อง แพรว สาวสวยที่ ก�ำลั ง ดู ห นั ง รอบ
สุดท้ายอยู่ในโรง จนเกิดเป็นความหื่นกระหายและ
บานปลายเป็นการปิดโรงหนังไล่ล่า เพื่อสนองตัณหา
อย่างอ�ำมหิต
พุ ธที่ ๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
คู่แท้ 2 โลก (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย อุดม อุดมโรจน์ / สร้างโดย บริษทั ไท
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๙๖ นาที

เรื่องราวความรักต่างสายพันธ์ของ ชายหนุ่มผู้มีอาชีพ
เป็นสตันท์แมนในกองถ่ายภาพยนตร์ ซึง่ ได้บงั เอิญช่วย
เหลือหญิงสาวแปลกหน้าคนหนึง่ เอาไว้ในคืนฝนตก จน
เกิดเป็นความรักความผูกพันที่ ย ากจะสมหวั ง เมื่ อ
แท้จริงแล้ว เธอคือผีดบิ ดูดเลือด หรือ แวมไพร์ การต่อสู้
เพือ่ ความรักอันบริสทุ ธิจ์ งึ เกิดขึน้ เมือ่ หญิงสาวทีเ่ ขารัก
ก�ำลังถูกเจ้าแห่งแวมไพร์ตามล่า

ศุกร์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Love Syndrome รักโง่ ๆ
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ / สร้างโดย บริษัท
แอล.เอช.มูฟวี่ ฟิวชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๓๕ นาที

เรือ่ งราวความรักหลายรูปแบบของคนสีค่ สู่ วี่ ยั เริม่ ตัง้ แต่
อาร์ม ชายหนุ่มผู้ไม่สามารถลืม พลอยพิณ แฟนเก่าที่
รักกันมานานได้, พริกแกง สาวออฟฟิศขี้เหงา ซึ่งแอบ
หลงรัก เต็งหนึ่ง หนุ่มที่เพื่อนของเธอเตือนว่าเขาเป็น
ชายรักร่วมเพศ, โจ สาวนักศึกษาที่ตกหลุมรัก ฟอง
หนุ่มต่างคณะที่มาจีบรุ่นน้องของเธอ และสุดท้ายคือ
เปตอง หนุ่มมัธยมสุดเสี่ยว ที่แอบชอบเพื่อนสาวมาด
ทอมอย่าง อิงลิช มาตลอดเวลา
เสาร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. The Lunchbox

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกั บ โดย Ritesh Batra / สนั บ สนุ น โดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๐๔ นาที (ภาษา
ฮินดี, อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เฟอร์นานเดส เป็นนักบัญชีหนุ่มใหญ่ที่ใช้ชีวิตอย่าง
เดียวดายหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิต วันหนึ่ง เขาได้รับ
อาหารกลางวันเป็นปิน่ โตทีส่ ง่ มาผิดเถา ซึง่ มีรสเลิศกว่า
ร้านปิ่นโตเจ้าประจ�ำที่เขารับ โดยเจ้าของปิ่นโตนั้นคือ
อิลา หญิงสาวทีต่ งั้ ใจท�ำอาหารสุดฝีมอื เพือ่ เอาใจสามีที่
หมางเมินเธอ โชคชะตาทีเ่ ล่นตลกนีไ้ ด้น�ำไปสูม่ ติ รภาพ
อันงดงามระหว่างทั้งสองคน
เวลา ๑๕.๐๐ น. L’Esquive (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย Abdellatif Kechiche / สนับสนุนโดย
สถาบันฝรัง่ เศส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๑๑๗ นาที
(ภาษาฝรัง่ เศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของอับเดลการิม หรือ “ครีโม” เด็กหนุ่มอายุ
๑๕ ปี ผู้อาศัยอยู่ในย่านชุมชนแออัดในชานเมืองกรุง
ปารีส และหลงเสน่ห์ ลิเดีย เพื่อนร่วมชั้นที่พูดมากและ
ชอบแกล้งคนอื่น เขามีความฝันอันยิ่งใหญ่คือการล่อง
เรือเดินทางไปทั่วโลก แต่ระหว่างการรอคอยนั้น เขา
ต้องทนใช้ชวี ติ ไปวัน ๆ อย่างเบือ่ หน่าย

อาทิตย์ท่ี ๑๒ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Das merkwurdige Katzchen

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Ramon Zürcher / สนับสนุนโดย
สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๗๒ นาที
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

วันเสาร์หนึง่ ในฤดูใบไม้รว่ ง คาริน กับ ซีโมน ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมพ่อแม่และน้องสาวคนเล็กของพวกเขา แต่
ระหว่างที่รอสมาชิกคนอื่น ซึ่งก�ำลังทยอยเดินทางมา
ถึงเพือ่ ทานอาหารเย็นร่วมกัน สุนขั และแมวตัวหนึง่ ก็ได้
โผล่เข้ามา จนกลายเป็นศูนย์กลางของกิจวัตรประจ�ำวันอันมีรายละเอียดซ�้ำไปซ�้ำมาของครอบครัวนี้
เวลา ๑๕.๐๐ น.Tres días con la familia

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Mar Coll / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๘๖
นาที (ภาษาคาตาลัน, สเปน, ฝรัง่ เศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์กึ่งอัตชีวประวัติของ Mar Coll ผู้ก�ำกับหญิง
ชาวสเปน เรื่องราวของ เลอา หญิงสาววัย ๒๑ ปี อาศัย
อยู่ในฝรั่งเศส ได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อร่วม
งานศพปูท่ สี่ เปน โดยเธอไม่เคยพบกับครอบครัวของเธอ
ตั้งแต่ที่พ่อแม่แยกทางกันและเธอย้ายไปเรียนต่อ การ
กลับมาครัง้ นีท้ �ำให้เธอได้พบกับแม่ซงึ่ มาร่วมงานศพแค่
เป็นพิธี และพ่อผูม้ จี ติ ใจอ่อนไหว ซำ�้ เธอยังถูกแฟนหนุม่
บอกเลิก ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เธอกลายเป็นหญิงสาวที่
สับสนและโดดเดี่ยว
อังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สยิว (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย คงเดช จาตุรนั ต์รศั มี, เกียรติ ศงสนันทน์ /
สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด,
บริษัท บาแรมยู จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

เต่า สาวมาดทอม นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ คิดหา
รายได้พิเศษด้วยการเขียนเรื่องสั้นบอกเล่าประสบการณ์ทางเพศให้แก่นิตยสารปลุกใจเสือป่าชื่อ “สยิว”
ของเฮียกังฟู ผู้คร�่ำหวอดในวงการ และหลังจากที่การ
เขียนแบบเดิม เริ่มได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่าง
รวดเร็ว เต่าก็ได้คดิ หาเทคนิคการเล่าเรือ่ งแบบใหม่ทใี่ ห้
อารมณ์และถึงใจกว่า โดยมีคู่แข่งเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่
เจ้าของนามปากกา “หนุม่ พลังม้า” ผูม้ ากประสบการณ์
พุ ธที่ ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
บุปผาราตรี (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย บริษัท
นครไทย พิคเจอร์ จ�ำกัด, มหากาฬภาพยนตร์ / ความยาว
๑๑๑ นาที

บุปผา ราตรี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หนึ่งถูก เอก ลูก
เศรษฐีหลอกตามจีบจนใจอ่อน แต่เมือ่ เธอตัง้ ครรภ์ เอก
กลับพาเธอไปท�ำแท้งและหนีไปเรียนต่อเมืองนอกทันที
กระทั่งวันหนึ่ง เจ๊ส่ี เจ้าของออสการ์อพาร์ตเมนต์ที่
บุปผาเช่าอยู่ เห็นเธอเงียบหายไปจึงได้งัดห้องเข้าไป
และพบว่าบุปผาตายมาเกือบเดือนแล้วจากการตกเลือด
หลังท�ำแท้ง เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองขวัญปั่นป่วน
ทัง้ อพาร์ตเมนต์ เมือ่ ผีบปุ ผาเกิดเฮีย้ นออกมาอาละวาด

พฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์ / สร้างโดย บริษทั
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๒ นาที

เรื่องราวในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความ
เปลีย่ นแปลงของวัยรุน่ ๔ คู่ ประกอบด้วย พุ กับ ไม้ เด็ก
หนุ่มคู่ซี้วัย ๑๕ ปี ที่หลงรัก นานา เพื่อนสาวในอดีตซึ่ง
กลับมาเจอกันอีกครั้ง, โอ๋เล็ก เด็กสาวชั้นมัธยมต้นที่
คลัง่ ไคล้ ตีต่ ี๋ ศิลปินนักร้องชาวไต้หวัน , โจ้ นักศึกษาหนุม่
น้องใหม่ที่ตกหลุมรักเพื่อนสนิทอย่าง ซี และ เหิร กับ
นวล คู่รักที่เดินทางมาถึงบททดสอบแห่งความรัก
ศุกร์ท่ี ๑๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ท่ี ๑๘ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ตุ๊กแกรักแป้งมาก

(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย บริษัท
ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๐ นาที

เรื่องราวของ ตุ๊กแก เด็กหนุ่มผู้มีวัยเด็กคลุกคลีผูกพัน
อยูก่ บั โรงหนัง “เพชรเชียงคาน” ในบ้านเกิด หลังเรียน
จบ ปวช. ด้านศิลปะ ตุ๊กแกตัดสินใจออกมาช่วยเพื่อน
รุ่นพี่ท�ำงานในกองถ่ายเพราะความรักหนังเป็นชีวิต
จิตใจ และนั่นท�ำให้เขาได้พบกับ แป้ง ลูกสาวนายอ�ำเภอที่เคยเรียนอยู่ชั้นเดียวกัน และยังคงอยู่ในความ
ทรงจ�ำของเขาเสมอมา
เวลา ๑๕.๐๐ น. ภาพยนตร์สนทนา

“การชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า”

ร่วมสนทนาถึงการจัดการบูรณะโรงภาพยนตร์ กับ ดร.
รังสิมา กุลพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรม และ Philip Jablon เจ้าของโครงการ
The Southeast Asia Movie Theater
อาทิตย์ท่ี ๑๙ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. O Invasor (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Beto Brant / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๗
นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของชายสามคน ซึ่งร่วมหุ้นกันเปิดบริษัทรับ
เหมาก่อสร้าง และด�ำเนินกิจการไปด้วยดีกว่า ๑๕ ปี
กระทั่ ง เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางธุ ร กิ จ ที่ ท�ำให้ พ วกเขา
แตกคอกัน จน เอสเตวาโอ หุ้นส่วนใหญ่ ได้ขู่ว่าจะ
ยกเลิกหุน้ ส่วนทัง้ หมด ท�ำให้อวี าน และ กิลแบร์โต้ เกิด
หวาดกลัว จึงตัดสินใจจ้าง อนิซิโอ นักฆ่ามือฉมังให้
ก�ำจัดเขาทิ้งไปเพื่อที่ทั้งคู่จะได้ยึดบริษัทไว้เอง

เวลา ๑๕.๐๐ น. Antonio Lobo Antunes :
Escrever, escrever, viver
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Solveig Nordlund / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต โปรตุ เ กส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๕๓ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ศุกร์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กิจกรรมเปิดตัว

ภาพยนตร์ ส ารคดี เ ล่ า เรื่ อ งราวของนั ก เขี ย นชาว
โปรตุเกสผู้ซึ่งก้าวไปยังจุดสูงสุด ด้วยการที่งานเขียน
ของเขาได้รับรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมจากเมือง
กัวดาลาจารา ประเทศเม็กซิโก เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การ
ส�ำรวจชีวิตส่วนตัวและการท�ำงานของเขา

เสาร์ท่ี ๒๕ กรกฎาคม

อังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Special Mexican Animation

เก๋า..เก๋า (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย วิทยา ทองอยู่ยง / สร้างโดย บริษัท
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๘ นาที

เรื่องราวย้อนกลับไปในปี ๒๕๑๒ วง The Possible
นับเป็นวงสตริงคอมโบที่ประสบความส�ำเร็จมากที่สุด
ทว่าพวกเขากลับมัวแต่หลงใหลในชื่อเสียง จนกระทั่ง
ในคืนคอนเสิร์ตเปิดโรงหนังพระโขนง ซีเนม่า กลับเกิด
เหตุมหัศจรรย์สง่ พวกเขาข้ามเวลามาปี ๒๕๔๙ ทัง้ หมด
จึงพบว่าแทบไม่มีใครรู้จัก The Possible เลย ใน
ขณะทีว่ งรุน่ น้องอย่าง The Impossible ทีพ่ วกเขาเคย
ถากถางกลับกลายเป็นต�ำนาน
พุ ธที่ ๒๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปงลางสะดิ้ง ล�ำซิ่งส่ายหน้า
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย ฤกษ์ชยั พวงเพ็ชร์ / สร้างโดย อาวอง /
ความยาว ๑๐๕ นาที

โรงหนังเฉลิมพลรามา เป็นโรงหนังที่เคยมีคนดูเต็มโรง
แต่เมือ่ มีผอี อกอาละวาด ท�ำให้รายได้ซบเซาลงไป โตมร
หลานชายของ ลุงปาย เจ้าของโรงหนังจึงหาวิธีขาย
โรงหนังทิง้ แต่ลงุ ปายอยากเก็บรักษาไว้ จนเมือ่ ถึงเวลา
ที่โรงหนังจะต้องปิดตัว พนักงานทุกคนต่างร่วมใจกัน
แยกย้ายไปหางานพิเศษ เพือ่ หวังน�ำเงินมาช่วยโรงหนัง
แต่ก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ สุดท้ายโตมรจึงตัดสินใจ
ท�ำบางอย่าง เพื่อพลิกเปลี่ยนโรงหนังสู่มิติใหม่
พฤหัสบดีท่ี ๒๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โหน่ง เท่ง นักเลงภูเขาทอง
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย พาณิชย์ สดสี / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด, บริษัท เวิร์คพอยท์
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์ตลกที่ดัดแปลงมาจากเหตุการณ์การสร้าง
หนังเรื่อง “นางสาวสุวรรณ” หนังเรื่องแรกที่ใช้คนไทย
แสดงเป็นตัวเอก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เล่าเรื่องราวของ
ชาวคณะลิเกทีไ่ ม่พอใจการเข้ามาถ่ายหนังของฝรัง่ ครัง้
นี้ โดยมี บุญเท่ง พระเอกลิเกขวัญใจแม่ยก กับ น้อยโหน่ง
เป็นคนอาสาไปท�ำลายกองถ่ายภาพยนตร์ แต่เหตุการณ์
กลับไม่เป็นตามที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้ เรื่องราว
วุ่นวายมากมายจึงเกิดขึ้น

by CutOut Fest International Animated
Short Film Festival

เวลา ๑๕.๐๐ น. Biutiful (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Alejandro González Iñárritu /
สนับสนุนโดย บริษทั ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด /
ความยาว ๑๔๗ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ผลงานของ อเลฮานโดร กอนซาเลซ อินาร์รติ ู
ผู้ก�ำกับชื่อดังชาวเม็กซิกัน เล่าเรื่องราวของ อักซ์บาล
ชายผู ้ ที่ ก ารท�ำมาหาเลี้ ย งชี พ ของเขาถู ก จ�ำกั ด ด้ ว ย
ขอบเขต และเส้นทางชีวิตเดินมาถึงจุดหักเห แต่เขายัง
คงทุ่มเทน�ำพาให้ลูก ๆ ของเขาได้ก้าวต่อไป ไม่ว่า
เส้นทางนัน้ จะมืดมิด สว่างไสว ขรุขระ หรืองดงามเพียง
ใดก็ตาม
อาทิตย์ท่ี ๒๖ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Aiko Sweet Sixteen

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย Imazeki Akiyoshi / สนับสนุนโดย
มูลนิธิญี่ปุ่น / ความยาว ๙๘ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่องราวของ เซกิ อาคิโยชิ ไอโกะ นักเรียนชั้นปีที่หนึ่ง
ของโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองนาโงย่าผู้ก�ำลังฟันฝ่า
ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตวัยรุ่นของเธอ โดยเฉพาะเรื่อง
มนุษยสัมพันธ์ในโลกเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยการตีสอง
หน้า
๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ

ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์
อังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จี้ (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท เอจี
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๖ นาที

เรื่องราวของ พี ผู้ก�ำกับหนังตกอับที่ไปขอพักอาศัยกับ
เฮียตง เจ้าของตงฉินภาพยนตร์ผู้ตกอับพอ ๆ กัน
วันหนึ่ง เขาได้ไปเจอ จี้ ลูกสาวเจ้าพ่อแอ๊ด ซึ่งก�ำลังหนี
การแต่งงาน เขาจึงชวนเธอมาเป็นนางเอกหนังโป๊ทเี่ ขา
จับพลัดจับผลูได้มาก�ำกับ และคาดหวังว่างานชิ้นนี้จะ
ท�ำให้เขาได้กลับมาในวงการอีกครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มี
ใครล่วงรู้คือ จี้นั้นมีอาการของโรคฮิสทีเรีย ที่มักจะ
ก�ำเริบเป็นระยะ เรื่องราวสุดป่วนจึงเริ่มขึ้น

๒๕

โปรแกรมฉายเดือนสิงหาคม
พุ ธที่ ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ / สร้างโดย บริษัท
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ำกัด / ความยาว ๘๐ นาที

เรื่องราวสยองขวัญของ เชน พนักงานฉายหนังซึ่ง
ร่วมมือกับ ยอด หัวหน้าห้องฉายแอบลักลอบบันทึก
ภาพหนังผีเรื่อง “วิญญาณอาฆาต” แต่เชนกลับพบว่า
ภาพที่บันทึกไว้นั้นกลายเป็นภาพคลื่นสัญญาณที่ว่าง
เปล่า ในขณะที่ ยอดซึง่ หายตัวไป กลับกลายเป็นศพอยู่
ในจอหนัง ซ�้ำเขายังต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
เหมือนกับที่ตัวละครในหนังได้เจอ จนกระทั่ง ส้ม แฟน
เก่าของเขาได้รู้ความจริงว่า หนังผีเรื่องนี้สร้างจาก
เหตุการณ์จริงในอดีต เชนจึงตัดสินใจออกค้นหาค�ำตอบ
ของเรื่องลี้ลับนี้
พฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
สตางค์ (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิถกล / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๓๑ นาที

ภาวะหลังสงครามโลก ครัง้ ที่ ๒ ท�ำให้ชวี ติ ผูค้ นในตรอก
โรงเจแห่งหนึง่ ในพระนครเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
กระทั่ ง วั น หนึ่ ง เมื่ อ พวกเขาล่ ว งรู ้ ข ่ า วลื อ ว่ า แพ
ชลประทานร้างเป็นทีซ่ อ่ นธนบัตรจ�ำนวนมากซึง่ ถูกปล้น
ไปในช่วงระหว่างสงคราม ชาวตรอกโรงเจซึ่งมีทั้งชาย
หนุม่ ผูม้ องโลกในแง่ดี คุณหนูตกอับ ศิลปินหนุม่ โสเภณี
และคนอื่นอีกมากมายที่ล้วนได้รับพิษภัยจากมหาสงคราม จึงร่วมกันเดินทางเพื่อค้นหาธนบัตรอันมีค่านี้
ศุกร์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
The Railway Man (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Jonathan Teplitzky / สนับสนุนโดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเี อ / ความยาว ๑๑๖ นาที / (ภาษา
อังกฤษ, ญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)

แม้จะผ่านมานานหลายสิบปี แต่ความโหดร้ายทารุณ
ของสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ก็ยังคงตามหลอกหลอน
เอริก โลแมกซ์ อดีตนายทหารแห่งกองทัพสหราช
อาณาจักร จนกระทั่ง เขาตัดสินใจเดินทางกลับไปยัง
สถานที่ที่เขาเคยถูกคุมขัง จ.กาญจนบุรี ประเทศไทย
ที่นั่นโลแม็กซ์ได้พบ นากาเซะ อดีตนายทหารญี่ปุ่นที่
เคยทรมานเขาในช่วงสงคราม การกลับมาเผชิญหน้า
กันครั้งนี้ท�ำให้ทั้งคู่พบกับทางเลือกครั้งส�ำคัญของชีวิต

๒๖

เสาร์ท่ี ๑ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Flags of Our Fathers

(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Clint Eastwood / สนับสนุนโดย บริษทั
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / ความยาว
๑๓๒ นาที / (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเหตุการณ์การยกพลขึ้นบกของ
กองทัพอเมริกนั เพือ่ ต่อสูก้ บั ทหารญีป่ นุ่ บนเกาะอิโวจิมา่
ในสงครามโลก ครั้งที่ ๒ หลังสิ้นสุดการสู้รบ ทหาร
อเมริกนั ๖ นายได้ชว่ ยกันปักธงชาติบนยอดเขาซูรบิ าชิ
เพือ่ ถ่ายภาพเฉลิมฉลอง ซึง่ กลายเป็นภาพแห่งประวัต-ิ
ศาสตร์ที่สร้างก�ำลังใจให้กับชาวอเมริกัน แต่เหตุการณ์
ในสมรภูมิครั้งนั้นกลับสร้างความขัดแย้งขึ้นในใจของ
ทหาร ๓ นายที่เหลือรอดชีวิตกลับมา เมื่อพวกเขาได้
เห็นความจริงอันโหดร้ายของสงคราม
เวลา ๑๕.๓๐ น. Letters from Iwo Jima

(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Clint Eastwood / สนับสนุนโดย บริษทั
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / ความยาว
๑๔๑ นาที / (ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่เล่าเหตุการณ์เดียวกับที่เกิดขึ้นใน Flags
of Our Fathers แต่เล่าผ่านมุมมองของฝ่ายญี่ปุ่นที่
ต้องปกป้องผืนแผ่นดินของตน แม้จะขาดการสนับสนุน
การรบทัง้ ทางนำ�้ และทางอากาศ แต่นายพล คูรบิ ายาชิ
ผู้บัญชาการรบ ยังคงยืนหยัดอย่างกล้าหาญ เพื่อน�ำพา
กองทัพต้านทางกองก�ำลังฝ่ายศัตรูที่มีมากกว่าหลาย
เท่าตัว
อาทิตย์ท่ี ๒ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ

(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย และโปรแกรมฟิล์ม
ทัศนา–ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
แกรมมี่ภาพยนตร์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

เรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียน ๘ คน ของโรงเรียน
ศรียาภัย จ. ชุมพร ที่พร้อมใจกันอาสาสมัครเป็นยุวชน
ทหารเพือ่ เสริมก�ำลังพลของชาติทมี่ ไี ม่เพียงพอหากเกิด
สงคราม โดยมี ร้อยเอกถวิล เป็นครูฝกึ แต่การฝึกครัง้ นี้
กลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ เพราะไม่มี
ใครคาดคิดว่าสงครามโลก ครั้งที่ ๒ จะมาถึงเมืองไทย
กระทั่งวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อทหารญี่ปุ่น
ยกพลขึ้นบกที่ จ. ชุมพร ร้อยเอกถวิลและยุวชนทหาร
ทั้งหมดจึงต้องออกไปรบร่วมกันเพื่อป้องกันประเทศ

เวลา ๑๕.๐๐ น. คู่กรรม (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพ
ไทย และโปรแกรมฟิล์มทัศนา–ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์,
นิพนธ์ ผิวเณร / สร้างโดย บริษทั แกรมมี่ ภาพยนตร์ จ�ำกัด /
ความยาว ๑๓๓ นาที

หนึ่งในภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายรักเรื่องดังของ
ทมยันตี เล่าเรือ่ งราวของ โกโบริ นายทหารหนุม่ ประจ�ำ
กองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานทัพบนแผ่นดินไทยในช่วง
สงครามโลก ครั้งที่ ๒ กับ อังศุมาลิน หญิงสาวชาวไทย
แม้องั ศุมาลินจะเกลียดชังโกโบริตงั้ แต่แรกพบด้วยอคติ
เพราะเห็นว่าเป็นคนญีป่ นุ่ ซึง่ เปรียบเสมือนศัตรูของชาติ
แต่ยงิ่ เวลาผ่านไป ความรักของทัง้ สองกลับค่อย ๆ ก่อตัว
ขึ้นท่ามกลางความรุนแรงของสงคราม
อังคารที่ ๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ระย้า (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า งจากวรรณกรรมเรื่ อ งดั ง ของ สด
กูรมะโรหิต เรื่องราวของ ระย้า ชายหนุ่มในแถบเขา
ทะโมน ผู้แอบท�ำงานร่วมมือกับหมวดโรมรันและกลุ่ม
เสรี ไ ทย ในการต่ อ ต้ า นทหารญี่ ปุ ่ น ที่ เ ข้ า มาในช่ ว ง
สงครามโลก ครั้งที่ ๒ เขาพยายามขัดขวางการท�ำงาน
ของญี่ปุ่นทุกทางจนถูกหมายหัว ซ�้ำยังมีศัตรูคู่อาฆาต
เป็น ขุนรอน เจ้าพ่อที่คอยเอาเปรียบชาวบ้าน
พุ ธที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โหมโรง (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย อิทธิสนุ ทร วิชยั ลักษณ์ / สร้างโดย บริษทั
สหมงคลฟิ ล ์ ม อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ�ำกั ด , พร้ อ มมิ ต ร
โปรดักชั่น, ภาพยนตร์หรรษา และกิมมิคฟิล์ม / ความยาว
๑๐๑ นาที

ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากชีวติ ของ “หลวงประดิษฐไพเราะ”
ราชทินนามของ “ศร ศิลปบรรเลง” บรมครูดนตรีไทย
แห่งยุครัตนโกสินทร์ เล่าเรื่องราวตั้งแต่วัยเด็กจนถึง
วัยหนุ่มซึ่งมีฝีมือเลื่องลือไปทั่วพระนคร และล่วงสู่
บั้นปลายชีวิตในวันที่ดนตรีไทยถูกคุกคาม เมื่อรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายเปิดรับวัฒนธรรม
ตะวันตก เพื่อปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัย

พฤหัสบดีท่ี ๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
อีพริ้งคนเริงเมือง (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย เริงศิริ ลิมอักษร / สร้างโดย โดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๓๖
นาที

ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากบทประพันธ์ของ สุวรรณี สุคนธา
เล่าเรื่องราวของ พริ้ง สาวสวยซึ่งพ่อแม่ได้เสียชีวิตไป
ตั้งแต่เธอยังเด็ก และต้องอาศัยอยู่กับพี่สาวคนโต ซึ่ง
คอยดุด่าและเฆี่ยนตีเธออยู่เป็นประจ�ำ กระทั่ง คุณ
ประเทียบ ผูม้ ศี กั ดิเ์ ป็นภรรยาของญาติหา่ ง ๆ ได้น�ำเธอ
มาเลี้ยงดูและอบรมให้เป็นกุลสตรี แต่เธอกลับหมกมุ่น
ไขว่คว้าหาความรัก จนมีผู้ชายมากมายผ่านเข้ามาใน
ชี วิ ต ท่ า มกลางความผั น ผวนของบ้ า นเมื อ งในช่ ว ง
สงครามโลก ครั้งที่ ๒
ศุกร์ท่ี ๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Busu (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย Ichikawa Jun / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษา
ไทย)

เรื่องราวของ มุงิโกะ สาวน้อยขี้อายวัย ๑๘ ปี ที่ได้รับ
การเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาในชนบท วันหนึ่ง เมื่อมีคน
บอกเธอว่าแม่ของเธอร่ายร�ำได้งดงาม ท�ำให้เธอตัง้ ใจที่
จะร�ำให้สวยอย่างแม่ และในงานประจ�ำปีของโรงเรียน
มุงิโกะได้ร่ายร�ำอย่างสุดความสามารถ ซึ่งนั่นเป็นครั้ง
แรกที่เธอได้ค้นพบความสุขอย่างแท้จริง
เสาร์ท่ี ๘ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Caramuru a Invençao do Brasil
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย Guel Arraes / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๘๕
นาที / (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ดิโอโก้ อัลวาเรซ นักวาดแผนที่ชาวโปรตุเกส ได้ออก
เดินทางมาถึงชายฝัง่ ประเทศบราซิล หลังจากทีเ่ รือของ
เขาจมลงจากพายุที่โหมกระหน�่ำ เขาได้รับการช่วย
เหลือจากหัวหน้าชาวเผ่าและลูกสาวคนสวยทัง้ สอง ซึง่
ต่ อ มาได้ ห มั้ น หมายกั บ เขาและอยู ่ ด ้ ว ยกั น อย่ า งมี
ความสุข จนกระทั่งเขาได้มีโอกาสกลับไปยังโปรตุเกส
และตระหนักว่าความรักในรูปแบบนี้ ไม่ใช่ค�ำตอบ
สุดท้ายในชีวิต
เวลา ๑๕.๐๐ น. Bartolomeu Cid Dos Santos :

Por Terras Devastadas (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Jorge Silva Melo / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต โปรตุ เ กส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๖๑ นาที / (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีเล่ า เรื่ อ งราวของ บาร์ ท โธโลมิ ว
ซิด โดส ซานโตส (๒๔๗๔–๒๕๕๑) ช่างแกะสลักและ
จิตรกร ผู้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่
๒๐ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง โลกยุ ค สิ้ น สุ ด ของจั ก รวรรดิ
โปรตุเกส และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อต่อต้านลัทธิการ
ล่าอาณานิคม

อาทิตย์ท่ี ๙ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Scherbenpark

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Bettina Blümner / สนับสนุนโดย
สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๗๒ นาที
(ภาษาเยอรมัน, รัสเซีย ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ซาช่า เด็กสาววัย ๑๗ ปี ต้องคอยปกป้องน้องชายจาก
การท�ำร้ายโดยกลุม่ เด็กทีโ่ ตกว่า และช่วยเหลือป้าทีพ่ ดู
ได้ เ พี ย งภาษารั ส เซี ย แม้ ภ ายนอกเธอดู เ ป็ น คนที่ มี
ไหวพริบและชาญฉลาด แต่ลึก ๆ แล้วเธอกลับซ่อน
ความโกรธแค้นที่มีต่อโลกรอบตัวเอาไว้ และพยายาม
รับมือกับบาดแผลในจิตใจ จากการเห็นแม่ทถี่ กู ฆ่าตาย
ต่อหน้าต่อตา
เวลา ๑๕.๐๐ น. La mujer sin piano
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Javier Rebollo / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๕
นาที / (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ โรซ่า แม่บ้านชนชั้นกลางผู้ใช้ชีวิตอย่าง
เบื่อหน่ายอยู่ในกรุงมาดริด เธอสูญเสียความสามารถ
ทางการได้ยินไปบางส่วนและมักจะหูแว่วอยู่เสมอ คืน
หนึง่ หลังจากสามีของเธอเข้านอน เธอตัดสินใจออกจาก
บ้านเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ และได้พบกับ ราเดก
เพื่อนใหม่ซึ่งเป็นผู้อพยพชาวโปแลนด์
อังคารที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เสือ โจรพันธุ์เสือ (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๔๑ / ก�ำกับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๕ นาที

หนึ่งในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวของ เสือใบ
จอมโจรชื่อดังในช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ยุคข้าว
ยากหมากแพงที่ประชาชนเดือดร้อนไปทั่ว แม้การ
กระท�ำของเสือใบจะเป็นทีร่ กั ของชาวบ้านจากการออก
ปล้นคนรวยช่วยคนจน แต่เหล่าต�ำรวจน�ำโดยผู้กอง
ยิ่ง มือปราบคนส�ำคัญ ก็จ�ำต้องปราบปรามเขาอย่าง
เด็ดขาด

พุ ธที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
แพรด�ำ (โปรแกรมผลงานของ รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

เรื่องราวของ ทม คนคุมไนท์คลับเป็นผู้ปักใจรัก แพร
หญิงม่ายลูกติด และอยากจะฉุดให้เธอพ้นทุกข์ เขาจึง
ไขว่คว้าหางานที่สร้างความร�่ำรวยอย่างรวดเร็ว นั่นคือ
การร่วมมือกับ เสนีย์ เจ้าของไนท์คลับ เพื่อวางแผน
ฆาตกรรมหวังมรดกก้อนโตที่เสนีย์ควรได้ แต่แล้วการ
ดึงเอาแพรเข้ามามีส่วนร่วม ท�ำให้เกิดผลร้ายแก่ทุกคน
จนยากจะมีชีวิตดังเดิม
เสาร์ท่ี ๑๕ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. จันดารา ปฐมบท

(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้าง
โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด /
ความยาว ๑๑๘ นาที / เรท น ๑๘+ (ภาพยนตร์ที่เหมาะสม
กับผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป)

ภาพยนตร์ฉบับล่าสุดทีด่ ัดแปลงจากนวนิยายเรื่องเอก
ของอุษณา เพลิงธรรม โดยแบ่งเรื่องออกเป็น ๒ ภาค
ภาคแรกเล่าเรื่องราวตั้งแต่วัยเด็กของ จัน ดารา ผู้เกิด
มาพร้อมกับความตายของแม่ จนสร้างความเกลียดชัง
ให้แก่ คุณหลวงวิสนันท์เดชา เจ้าของบ้านผูต้ อ้ งสูญเสีย
ภรรยาไป จันเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับการเรียนรู้รสชาติ
แห่งกามคุณ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความ
มักมากในกามของคุณหลวง กระทั่งวันหนึ่ง เมื่อเขา
ล่วงรูค้ วามจริงบางอย่างอันน่าอดสูเกีย่ วกับตระกูลของ
ตน ท�ำให้จนั ต้องเดินทางหนีภยั จากพระนครไปยังบ้าน
เกิดของแม่ที่เมืองพิจิตร

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (๑๘.๐๐ น.)
โปรแกรมเดือนกรกฎาาคม ๒๕๕๘

เสาร์ที่ ๔ – อาทิตย์ที่ ๕ หนังสั้นมาราธอน**
อังคารที่ ๗ – ศุกร์ที่ ๑๐ หนังสั้นมาราธอน*
เสาร์ที่ ๑๑ – อาทิตย์ที่ ๑๒ หนังสั้นมาราธอน**
อังคารที่ ๑๔ Das merkwürdige Kätzchen
พุธที่ ๑๕ – ศุกร์ที่ ๑๗ หนังสั้นมาราธอน*
เสาร์ที่ ๑๘ – อาทิตย์ที่ ๑๙ หนังสั้นมาราธอน**
อังคารที่ ๒๑ – ศุกร์ที่ ๒๔ หนังสั้นมาราธอน*
เสาร์ที่ ๒๕ – อาทิตย์ที่ ๒๖ หนังสั้นมาราธอน**
อังคารที่ ๒๘ Tres Días Con La Familia
พุธที่ ๒๙ หนังสั้นมาราธอน*
พฤหัสบดีที่ ๓๐ – ศุกร์ที่ ๓๑ หนังสั้นมาราธอน**
* ฉายเวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ น.
** ฉายเวลา ๑๑.๐๐-๒๐.๓๐ น.

โปรแกรมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

เสาร์ที่ ๑ – อาทิตย์ที่ ๒ หนังสั้นมาราธอน**
พฤหัสบดีที่ ๖ Caramuru a Invenção do Brasil
อังคารที่ ๑๑ Scherbenpark
พฤหัสบดีที่ ๑๓ เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๙
อังคารที่ ๑๘ เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๙
พฤหัสบดีที่ ๒๐ เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๙
อังคารที่ ๒๕ La Mujer Sin Piano
พฤหัสบดีที่ ๒๗ Bartolomeu Cid dos Santos

เวลา ๑๕.๐๐ น. จันดารา ปัจฉิมบท

(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้าง
โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด /
ความยาว ๑๑๘ นาที / เรท น ๑๘+ (ภาพยนตร์ที่เหมาะสม
กับผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป)

เรือ่ งราวต่อจากภาคแรก หลังจากที่ จัน ดารา และ เคน
กระทิงทอง บ่าวผูเ้ ป็นสหายคนสนิท ได้หนีภยั คุณหลวง
วิสนันท์เดชา ไปพ�ำนักอยูก่ บั คุณท้าวพิจติ รรักษา ผูเ้ ป็น
ญาติผใู้ หญ่คนเดียวทีย่ งั มีชวี ติ อยูท่ เี่ มืองพิจติ ร ทีน่ ที่ �ำให้
จันได้รู้สึกถึงอิสรภาพของชีวิตอย่างแท้จริง แต่เพียงไม่
นาน เขาก็ได้ล่วงรู้ความจริงอันไม่คาดฝันเกี่ยวกับพ่อผู้
ให้ก�ำเนิด อันน�ำไปสูส่ งครามแห่งการช�ำระแค้นและทวง
คืนทุกอย่างให้กลับมาเป็นของเขาและตระกูลพิจิตรวานิช
อาทิตย์ท่ี ๑๖ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสือใบ (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย วิสันต์ สันติสุชา / สร้างโดย สันติสุชา
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ดดั แปลงจากชีวติ ของ เสือใบ โจรทีม่ ชี อื่ เสียง
มากที่สุดคนหนึ่งในช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ โดย
เล่าเรื่องราวของ นายใบ ผู้เคยมีชีวิตเรียบง่าย แต่กลับ
ถูกข่มเหงจาก ก�ำนันเยี่ยม และลูกชายจอมกร่างอยู่
ร�่ำไป วันหนึ่ง ใบเกิดพลาดยิงลูกชายก�ำนันจนตาย เขา
จึงหลบหนีเข้าป่าจับพลัดจับผลูเป็นพวกกับเสือฝ้าย
และได้สมญาใหม่ว่า เสือใบ ขณะเดียวกัน ก�ำนันเยี่ยม
ก็ได้อ้างสมญานี้เพื่อออกปล้นฆ่าชาวบ้าน
เวลา ๑๕.๐๐ น. จอมโจรมเหศวร

(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย พลสัณห์
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๓ นาที

อีกหนึง่ เรือ่ งราวทีด่ ดั แปลงจากกลุม่ โจรไทยในช่วงหลัง
สงครามโลก ครั้งที่ ๒ เรื่องราวของ ศวร เภรี ที่ต้อง
ระหกระเหินหนีการตามล่าของ หมื่นชน ผู้ลอบสังหาร
ผูใ้ หญ่สขุ พ่อของเขา โชคชะตาพลิกผันให้ศวรตัดสินใจ
หนีไปขอเป็นสมัครพรรคพวกของ เสือฝ้าย จอมโจรชือ่
กระฉ่อน แม้ในตอนแรกเขาจะเป็นเพียงลูกไล่ภายใน
ชุมเสือ แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็น�ำพาให้ศวรได้พิสูจน์
ตนเองจนขึน้ เป็นมือขวาเสือฝ้ายและได้รบั ฉายาว่า เสือ
มเหศวร

เสาร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. สวรรค์มืด

(โปรแกรมผลงานของ รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๑ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย คันจรา
ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๘ นาที

ภาพยนตร์เพลงของ รัตน์ เปสตันยี ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เรื่องราวของ
ชู หนุ่มเข็นรถขยะที่ได้พบกับ เนียร สาวจรจัดโดย
บังเอิญ เขาชักชวนเธอให้มาอาศัยที่บ้านพร้อมเลี้ยงดู
อย่างดี จนเกิดเป็นความรัก ทว่าไม่ชา้ ชูกถ็ กู เกณฑ์เป็น
ทหารไปรบในสงครามเกาหลี และต้องสูญเสียดวงตา
ทั้งสองข้าง ฝ่ายเนียรกลับโชคดีมีเศรษฐินีใจบุญน�ำเธอ
ไปชุบเลี้ยงและเอ็นดูเหมือนเป็นลูกแท้ ๆ
เวลา ๑๕.๐๐ น. โรงแรมนรก
(โปรแกรมผลงานของ รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๐ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๘ นาที

ภาพยนตร์ขาว-ด�ำ ผลงานชิ้นเอกของ รัตน์ เปสตันยี ที่
ว่ากันว่าเป็นหนังซึ่งคนไทยควรดูก่อนตาย เรื่องราวใน
โรงแรมสวรรค์ โรงแรมเล็ก ๆ ในชนบท วันหนึ่ง เรียม
สาวแปลกหน้าได้เดินทางมาถึงทีน่ ี่ และดึงดันจะขอเข้า
พัก แม้ว่า ชนะ หนุ่มรูปงามจะเช่าห้องซึ่งมีเพียงห้อง
เดียวอยู่ก่อนแล้ว เรื่องยิ่งวุ่นหนักเมื่อเหล่าเสือร้ายบุก
เข้ามายึดโรงแรม เพื่อดักปล้นคนจากบริษัทที่จะหอบ
เงินหกแสนบาทมายังโรงแรมแห่งนี้
อาทิตย์ท่ี ๒๓ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ชั่วฟ้าดินสลาย

(โปรแกรมผลงานของ รัตน์ เปสตันยี)
๒๔๙๘ / ก�ำกับโดย มารุต / สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์ /
ความยาว ๑๐๗ นาที

ผลงานเรื่ อ งเด่ น จากหนุ ม านภาพยนตร์ ข อง รั ต น์
เปสตันยี สร้างจากบทประพันธ์ขนึ้ หิง้ ของ มาลัย ชูพนิ จิ
เรื่องราวของ ยุพดี สาวหัวสมัยใหม่จากเมืองหลวงที่ได้
แต่งงานกับ พะโป้ ชายชราเจ้าของปางไม้แห่งเมือง
ก�ำแพงเพชร แต่เธอกลับไปสนิทชิดเชื้อกับ ส่างหม่อง
หลานชายวัยหนุ่มของพะโป้ จนเกิดเป็นความรักความ
พิศวาสที่อยากอยู่ด้วยกันตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย
เวลา ๑๕.๐๐ น. น้ำ�ตาลไม่หวาน
(โปรแกรมผลงานของ รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๗ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรือ่ งสุดท้ายของ รัตน์ เปสตันยี ทีร่ วม
เอาขนบความนิยมของหนังไทยในยุคนั้นมาไว้ในเรื่อง
มนัส ทายาทมหาเศรษฐีชาวจีนเจ้าของบริษัทยาปลูก
ผม ทีถ่ กู พ่อบังคับให้แต่งงานกับ นำ�้ ตาล ลูกสาวคนเดียว
ของเพื่อนชาวอินเดีย แต่มนัสนั้นยินยอมแต่งงานกับ
น�้ำตาลเพื่อหวังมรดกเท่านั้น และท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้
เธอขอหย่ากับตน เพื่อจะได้แต่งงานใหม่กับ วัชรี หญิง
สาวที่เขารักสุดหัวใจ

อังคารที่ ๒๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
พระเจ้าช้างเผือก (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๔๘๔ / ก�ำกับโดย สันธ์ วสุธาร / สร้างโดย ปรีดโี ปรดักชัน่ /
ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ ไ ทยพู ด ภาษาอั ง กฤษที่ ปรี ดี พนมยงค์
รัฐบุรษุ อาวุโสของไทย สร้างขึน้ เพือ่ ส่งสารแนวคิดเรือ่ ง
สันติภาพสู่ประชาคมโลกในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ ๒
เรือ่ งราวของ พระเจ้าจักรา กษัตริยอ์ โยธยา ผูเ้ ป็นธรรม
ราชา และโปรดการขับช้าง เมือ่ พระเจ้าหงสาส่งกองทัพ
บุกประเทศบังคับขอช้างเผือกของพระองค์ พระเจ้า
จักราได้ยกกองทัพไปสู้รบด้วยพระองค์เองจนชนะศึก
และทรงสร้างสันติภาพด้วยการปล่อยชาวหงสาเป็น
อิสระ
พุ ธที่ ๒๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๑๘ / ก�ำกับโดย สักกะ จารุจนิ ดา / สร้างโดย บริษทั ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

สมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นใช้ประเทศไทย
เป็นเส้นทางล�ำเลียงของข้ามไปยังประเทศใกล้เคียง
ฝ่ายเสรีไทยซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านญี่ปุ่นของไทย จึงเริ่มจัด
ตั้งขบวนการไทยถีบท�ำหน้าที่ปล้นสะดมและบุกโจมตี
ขบวนรถไฟของญี่ปุ่น ทหารญี่ปุ่นได้จับทุกคนที่ต้อง
สงสัยรวมทั้ง พจน์ แต่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จน
เมื่อ อรุณี สายลับเสรีไทยได้ช่วยให้เขารอดพ้นจาก
ทหารญีป่ นุ่ ไว้ พจน์จงึ เข้าร่วมกับเสรีไทยแบบตกกระได
พลอยโจน เพื่อช่วยอรุณีและพรรคพวกระงับแผนขน
ธนบัตร ๑๐๐ ล้าน ของฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อน�ำไปใช้ในการ
สงคราม
พฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
7 ประจัญบาน 2 (โปรแกรม ๗๐ ปีวันสันติภาพไทย)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย เฉลิม วงศ์พิมพ์ / สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๑ นาที

ในช่วงระหว่างสงครามโลก ครัง้ ที่ ๒ เหล่าผูก้ ล้าทัง้ เจ็ด
ประกอบด้วย จ่าดับ จ�ำเปาะ, เหมาะ เชิงมวย, ตังกวย
แซ่ลี้, อัคคี เมฆยันต์, ดั่น มหิทธา, กล้า ตะลุมพุก และ
จุก เบี้ยวสกุล ได้ถูกทางการญี่ปุ่นหมายหัวว่าเป็น
อาชญากรสงครามทีต่ อ้ งก�ำจัดโดยด่วน พวกเขาจึงต้อง
เผชิญกับการถูกไล่ลา่ จากเหล่ามือสังหารทีถ่ กู ส่งตรงมา
จากญี่ปุ่นในนาม ๗ เซียนซามูไร
ศุกร์ท่ี ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปีศาจ

(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย หนุม่ ‘๒๒ / สร้างโดย พิฆเณศภาพยนตร์
ความยาว ๙๙ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยาย ซึ่งส่งผลสะเทือนอย่าง
รุนแรงต่อกลุ่มปัญญาชนในยุค ๑๔ ตุลา และยังคงได้
รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เรื่องราวของ
สาย สีมา ทนายความหนุม่ ผูเ้ ปีย่ มไปด้วยอุดมการณ์แห่ง
การต่อสูก้ บั ความไม่เท่าเทียมกันทางชนชัน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับตระกูลผูด้ ขี องคนรัก ทีร่ งั เกียจเหยียดหยาม
เขา เพียงเพราะเขามีพื้นเพมาจากครอบครัวชาวนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. แผ่นดินของเรา
(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๑๙ / ก�ำกับโดย ส. อาสนจินดา, แสนยากร / สร้างโดย
จิรบันเทิงฟิล์ม / ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานจากบทประพันธ์เลื่องชื่อของ มาลัย ชูพินิจ
เรื่องราวความรักที่ไม่ลงตัว เมื่อ ภัคคินี ลูกสาวของ
พระวรนาตประณต เกิดตกหลุมรัก นเรนทร์ คูห่ มัน้ ของ
อัจฉรา พี่สาวต่างมารดาที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศส การ
ตัดสินใจหนีตามกันไปของภัคคินแี ละนเรนทร์ ส่งผลให้
เกิดเรื่องราวชีวิตอันน่าสะเทือนใจ โดยมีคฤหาสน์
จิระเวสน์และทุ่งวัวแล่นเป็นฉากหลัง

อาทิตย์ท่ี ๓๐ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Le Chant des Mariées

(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย และโปรแกรมภาพยนตร์โลก)
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นูร์ และ มีเรียม เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็ก และ
อาศัยอยูใ่ นบ้านหลังเดียวกันในย่านคนจนของกรุงตูนสิ
ประเทศตูนิเซีย ที่ทั้งชาวยิวและชาวมุสลิมใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ในขณะทีน่ รู ร์ สู้ กึ เสียใจทีไ่ ม่ได้
ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน มีเรียมกลับเพ้อฝันถึงเรื่อง
ความรัก กระทั่งในเดือนพฤศจิกายน ปี ๑๙๔๒ เมื่อ
กองทัพนาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงตูนิส ชีวิตของพวกเขา
ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป
๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ

ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

ประกาศ
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยมีความจ�ำเป็นต้องปิดให้บริการ
ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๘
เพื่อติดตั้งระบบดับเพลิง
โดยเมืองมายา และส่วนนิทรรศการภายนอก
ยังคงเปิดให้บริการตามปรกติ
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

