บทความหลักของจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ในฉบับนี้ เป็นเรื่องราวของ ปง อัศวินิกุล
ศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์คนล่าสุด ต�ำนานแห่งวงการบันทึกเสียง-ผสมเสียงของหนังไทยที่
ท�ำงานมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ เรื่องราวของเขาเชื่อมโยงกับการเติบโตของวงการภาพยนตร์
ไทยอย่างแยกไม่ออกตลอดหลายทศวรรษที่ผา่ นมา   นอกจากนีย
้ ังมีสาระอื่น ๆ ทั้งเรื่องกรุหนังที่
ถ่ายโดยคุณทวีศักดิ์ วิรยศิริ ประวัติศาสตร์หนังอิหร่าน และบทความสรุปใจความงานเสวนาของ
หอภาพยนตร์ที่เพิ่งจัดไป
แม้ ใ นขณะที่ ก� ำ ลั ง ปิ ด เล่ ม จดหมายข่ า วฯ ฉบั บ นี้ หอภาพยนตร์ จ� ำ ต้ อ งปิ ด ให้ บ ริ ก าร
เนื่องจากการกลับมาระบาดอย่างกว้างขวางของโรคโควิด-๑๙ แต่ในเล่มยังมีโปรแกรมภาพยนตร์
ส�ำหรับเดื อนพฤษภาคมและมิถุนายน ด้ วยความหวั งว่ าเราจะสามารถเปิดให้บริการอี กครั้งได้
ในวาระของเล่มนี  ้ โดยมีท้ังโปรแกรมหนังไทยและหนังต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมพิเศษอัดแน่น
เหมือนที่เคยเป็นมา
หนึ่งในโปรแกรมภาพยนตร์ดังกล่าวคือ โปรแกรมร�ำลึก กิตติ ดัสกร และ ไพโรจน์ ใจสิงห์
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รายงาน

เสวนาภาพยนตร์

ราคาชีวิตของ

คนกอง
เมธากุล ชาบัญ

นักศึกษาฝึกงานหอภาพยนตร์

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์จัดงานเสวนา
ภาพยนตร์ “ราคาชีวิตของคนกอง” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่
ยุวดี ไทยหิรัญ ผูจ
้ ัดการกองถ่ายมากประสบการณ์ที่เริ่มท�ำงานใน
วงการภาพยนตร์ต้ังแต่ปี ๒๕๐๖ ผ่านยุคหนัง ๑๖ มม. มาจนถึง
ระบบสตู ดิ โ อในยุ ค ๓๕ มม. รวมไปถึ ง กองถ่ า ยละครโทรทั ศ น์
โมไนย ธาราศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ก�ำกับภาพยนตร์ที่มีประสบการณ์การ
ท�ำงานในกองถ่ายภาพยนตร์ไทยมากว่า ๒๐ ปี รวมถึงกองถ่าย
ต่างประเทศ และ ชาติชาย เกษนัส ตัวแทนจากสมาคมผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์ไทยในการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงการ
ท�ำงาน และสวัสดิการต่าง ๆ ของคนท�ำงานในกองถ่าย
งานเสวนานี้หวังจะเปิดพื้นที่ให้คนท�ำงานในกองถ่ายได้
ร่วมพูดคุย แลกเปลีย
่ น และผลักดัน เพื่อปรับมาตรฐานการท�ำงาน
และการดู แ ลสวั ส ดิ ภ าพทางร่ า งกายและจิ ต ใจของคนท� ำ งาน
กองถ่าย ทั้งในแง่กฎหมาย ความเป็นไปได้ในการตั้งสหภาพแรงงาน
ซึ่ ง มี แ รงตั้ ง ต้ น มาจากการเสี ย ชี วิ ต ขณะถ่ า ยท� ำ ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง
อินทรีทอง ของ มิตร ชัยบัญชา พระเอกตลอดกาลเมื่อปี ๒๕๑๓
ยุวดี ไทยหิรัญ ซึ่งตอนนั้นเริ่มท�ำงานในฐานะคนกองแล้ว
เล่าถึงเหตุการณ์ครัง้ นัน
ิ รอาจพักผ่อนไม่เพียงพอ
้ ว่า เป็นไปได้ที่มต
เนื่องจากบางครั้งต้องถ่ายภาพยนตร์ราว ๒-๓ เรื่องต่อวัน ตั้งแต่
เช้าจรดเย็นและตั้งแต่ชว่ งหัวค่�ำไปจนถึง ๒ ยาม นอกจากนีอ
้ าจเกิด
จากระบบความปลอดภั ย ที่ ยั ง ไม่ เ พี ย บพร้ อ มเท่ า กั บ ในปั จ จุ บั น
อีกทั้งกรณีนไี้ ม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนที่มค
ี วามเชีย
่ วชาญ เนื่องจากเป็น
ความต้องการของมิตรที่จะเล่นเอง และถึงแม้จะเป็นบุคคลที่ทรง
อิทธิพลในวงการภาพยนตร์ แต่การเสียชีวต
ิ ของมิตรก็ยงั ไม่ได้ทำ� ให้
คนในวงการฉุกคิดถึงสวัสดิภาพในการท�ำงานเท่าที่ควร
ส�ำหรับการท� ำงานกองถ่ ายในยุ คนั้นยุ วดี เล่าให้ฟังว่ า ๑
เดื อนจะออกถ่ ายท�ำกัน ๔-๕ คิ ว ซึ่ง ๑ คิ วถ่ ายจะนับตั้งแต่ เช้า

จรดเย็นเป็นเวลา ๑๒ ชั่วโมง ส่วนคนท�ำงานจะสังกัดอยูก
่ ับผูก
้ �ำกับหรือบริษัทนั้น ๆ
ท�ำให้การดูแลคนในกองถ่ายเปรียบเหมือนกับระบบครอบครัวที่แต่ละบริษัทก็จะมี
วิธก
ี ารดูแลทีมงานแตกต่างกันไป ไม่มรี ะบบกลาง
ด้ า น โมไนย ธาราศั ก ดิ์ ได้ เ ล่ า ว่ า ตนเริ่ ม งานกองถ่ า ยจากภาพยนตร์
นอกกระแส จากนัน
้ จึงได้ไปท�ำงานภาพยนตร์ในกระแสและภาพยนตร์ต่างประเทศ
ท� ำ ให้ ไ ด้ พ บกั บ ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ในการท� ำ งานของแต่ ล ะระบบแล้ ว น� ำ มาปรั บ ใช้ กั บ
การท�ำงานผูช
้ ่วยผูก
้ �ำกับของตน เช่น หลังจากการถ่ายท�ำเสร็จในแต่ละวัน ทีมงาน
ทุกคนต้องได้พักอย่างน้อยเป็นเวลา ๑๐ ชั่วโมงจึงจะสามารถกลับมาท�ำงานได้ใหม่
อีกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงานดี และได้เสริมว่า แต่เดิมยังไม่มีใครคิดถึง
เรื่องสวัสดิภาพและความมั่นคงเนื่องจากงานและรายได้ยงั มีมากอยู่ จนกระทั่งอายุ
มากขึ้น มีคนรุน
่ ใหม่เข้ามามากขึ้น แต่จ�ำนวนงานกลับน้อยลง และการท�ำงานที่เริม
่
กระชับมากขึ้น เรื่องนีจ
้ ึงได้ถูกพูดถึงและเริ่มมีคนให้ความส�ำคัญ
ส�ำหรับ ชาติชาย เกษนัส ในฐานะตัวแทนจากสมาคมผูก
้ ำ� กับภาพยนตร์ไทย
ได้เล่าถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ปัจจุบันมีท้ังคนน�ำสถานะผู้ก�ำกับไปแอบอ้างเพื่อ
การล่วงละเมิดทางเพศผู้อ่ ืน เด็กจบใหม่ที่เข้ามาในวงการท�ำงานไม่ได้มาตรฐาน
ตลอดจนกองถ่ ายที่ ไม่เป็นมืออาชีพจนไม่สามารถผลิตภาพยนตร์ออกมาส�ำเร็จ
ส่งผลกระทบกับทีมงานและผู้ลงทุน ดังนั้นการรวมกลุ่มกันซึ่งในที่นี้ชาติชายขอใช้
ค�ำว่า “union (สหภาพแรงงาน)” จะท�ำให้เกิดการสร้างมาตรฐานแรงงาน และช่วย
ก�ำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ฐานของค่าแรง มาตรฐานความปลอดภัย จริยธรรม
ในการท�ำงาน ตลอดจนการท�ำประกันภัยให้คนในสหภาพแรงงาน เพื่อคุ้มครอง
คนท�ำงานให้มส
ี วัสดิภาพที่ดีข้ึน ทั้งยังเป็นการประกันให้การท�ำงานมีมาตรฐานขึ้น
อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานที่ดีข้ึนตามไปด้วย
ชาติชายระบุว่า ในแวดวงภาพยนตร์มีความพยายามที่จะจัดตั้งสหภาพ
แรงงานกันมาโดยตลอด แต่มก
ั จะมีผท
ู้ ี่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากกลัวจะเสียผลประโยชน์
อยู่เสมอ ๆ ซึ่งชาติ ชายได้ เน้นย้�ำถึ งความจ� ำเป็นในการจั ดตั้ งสหภาพแรงงานว่ า
จะต้องท�ำให้เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นจะส่งผลให้คุณภาพของงานค่อย ๆ ลดลง อีกทั้ง
มาตรฐานชัว่ โมงการท�ำงานที่ถก
ู ต้องกอปรกับคนท�ำงานที่มค
ี ณ
ุ ภาพจะช่วยต่อยอด
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปสู่คอนเทนต์โลกจริง ๆ
ส�ำหรับผูท
้ ส
ี่ นใจสามารถอ่านสรุปและชมบันทึกการเสวนาฉบับเต็มเพิม
่ เติม
ได้ทาง www.fapot.or.th/main/information/article/view/706

๑

รายงาน

กิจกรรม
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

๑๓ มีนาคม
กิ จ กรรม ทึ่ ง ! หนั ง โลก x
Cinema Lecture โดยหอภาพยนตร์
ได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Starship
Troopers พร้อมกับการบรรยายถึง
ประเด็นทางสังคม การเมือง การทหาร
ที่ แ ฝงอยู่ ใ นหนั ง จาก ผศ.เมธาวี
โหละสุต นักวิชาการและอาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงภาพยนตร์
ศาลาศีนม
ิ า อาคารสรรพสาตรศุภกิจ

๒๐ มีนาคม
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมลานดารา โดยได้ จัดฉายภาพยนตร์

๑๗ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์จัดภาพยนตร์สนทนา “๔๕ ปี คึกฤทธิเ์ ยือนจีน”
ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง [คึกฤทธิเ์ ยือนจีน] ภาพยนตร์ที่เพิง่ ได้รบ
ั
การขึน
่ า่ นมา
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�ำปี ๒๕๖๓ ทีผ
พร้อมสนทนากับ เตช บุนนาค และ สุทธิชัย หยุ่น ณ โรงภาพยนตร์ศาลา

เรื่อง เวลาในขวดแก้ว และได้เชิญ นฤเบศร์ จินปิ่ นเพ็ชร วาสนา พูนผล
และปวี ณ า ชารี ฟ สกุ ล นั ก แสดงน� ำ จากภาพยนตร์ มาร่ ว มพู ด คุ ย ถึ ง
เบื้องหลังของการแสดงภาพยนตร์และบอกเล่าประสบการณ์การท�ำงานใน
วงการภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศาลาศีนม
ิ า ก่อนจะไปประทับรอย
พิมพ์มอ
ื -เท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๙๐, ๑๙๑ และ ๑๙๒ บนลานดารา

ศีนม
ิ า อาคารสรรพสาตรศุภกิจ

๒๖ กุมภาพันธ์
กิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก x Cinema Lecture โดยหอภาพยนตร์ได้
จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง In the Mood for Love พร้อมด้วยการบรรยาย
จาก ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “สิ่งของ ร่องรอยสถานที่ และการมีส่วน
ร่วมสร้างความหมายข้ามชาติของภาพยนตร์ In the Mood for Love
(2000)” ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนม
ิ า อาคารสรรพสาตรศุภกิจ

๓ เมษายน
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก x Cinema Lecture จัด
ฉายภาพยนตร์เรื่อง Vertigo พร้อมการบรรยายหลังจบภาพยนตร์จาก
อาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร ผูเ้ ขียนหนังสือ “ต�ำนานระทึกขวัญ อัลเฟรด
ฮิตช์ค็อก” ในหัวข้อ “ALFRED HITCHCOCK: ส�ำรวจ ตรวจสอบ ร�ำลึก
คารวะ” ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนม
ิ า อาคารสรรพสาตรศุภกิจ

๑๐ มีนาคม
หอภาพยนตร์ จั ด รายการเสวนาภาพยนตร์ “ราคาชี วิ ต ของ
คนกอง” โดยได้รับเกียรติจาก ยุวดี ไทยหิรัญ โมไนย ธาราศักดิ์ และ
ชาติ ช าย เกษนั ส เล่ า ประสบการณ์ แ ละความเห็ น ว่ า ด้ ว ยสวั ส ดิ ภ าพ
และความมั่นคงของคนท�ำงานในกองถ่าย ณ โรงหนังช้างแดง อาคาร
สรรพสาตรศุภกิจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑

๒

ความร่วมมือกับต่างประเทศ
๑๗ มีนาคม - ๗ เมษายน
Thai-French Carte
Blanche Cinema Exchange
โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หอภาพยนตร์ของไทยกับภาพยนตร์
สถานฝรั่งเศส (La Cinémathèque

๔ เมษายน
หอภาพยนตร์ ร่วมกั บ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จั ดฉายมรดก
ภาพยนตร์ของชาติเรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” เนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ปี
วั นแรกฉาย พร้อมสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัตศ
ิ าสตร์และทีป
่ รึกษามูลนิธิ
ปรีดี พนมยงค์, กษิดศ
ิ อนันทนาธร กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
และ ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต ผูอ
้ ำ� นวยการหอภาพยนตร์ ในกิจกรรมภาพยนตร์
สนทนา “๘๐ ปี พระเจ้าช้างเผือก” ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนม
ิ า อาคาร
สรรพสาตรศุภกิจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๔

française) โดยการแลกเปลีย
่ นหนัง
คลาสสิกทางช่องทางออนไลน์บน
เว็บไซต์ช่ อ
ื HENRI www.cinematheque.fr/henri กับเว็บไซต์หอภาพยนตร์
www.fapot.or.th เพื่อขยายโลกทัศน์และส่งเสริมงานอนุรักษ์ภาพยนตร์
ของหอภาพยนตร์ท้ังสองประเทศ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้น�ำภาพยนตร์ไทย
คลาสสิก ๔ เรื่องร่วมฉายในครั้งนี้ ได้แก่ สันติ-วีณา, พรายตะเคียน, กะเทย
เป็นเหตุ และ สวรรค์มืด

๙ เมษายน
หอภาพยนตร์น�ำภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา จัดฉายในงาน The

๖ เมษายน
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง ทวิ ภพ ฉบับ Director’s Cut ใน
โปรแกรม “กรุงเทพฯ ที่เคลื่อนไหว” โดย
หอภาพยนตร์ ไ ด้ น� ำ ฟิ ล์ ม ๓๕ มม. มา
สแกนภาพใหม่ฉายให้ผู้สนใจได้ ชม ซึ่ง
หลังจากจบภาพยนตร์ สุรพงษ์ พินิจค้า
ผูก
้ �ำกับภาพยนตร์ ได้ร่วมพูดคุยกับผูม
้ าร่วมชมในวันนั้นด้วย

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๑๒ มีนาคม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๖ มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑๙ มีนาคม

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

๒๕ มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

๗ เมษายน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย

Thai Auteur Film Week เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมษายน - กันยายน
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ Cipta Citra Indonesia และสมาคม
อนุรก
ั ษ์ภาพยนตร์แห่งญีป
่ ุน
่ จัดโปรแกรมคอเลกทีฟ เอเชีย (Kolektif Asia)
โปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดฉายภาพยนตร์และการพูดคุยกับ
ผูช
้ มใน ๓ ประเทศ (อินโดนีเซีย ญีป
่ ุน
่ และไทย) ด้วยระบบออนไลน์ ระหว่าง
เดื อ นเมษายน - กั น ยายน ๒๕๖๔ โดยในแต่ ล ะเดื อ นจะมี ก ารจั ด ฉาย
ภาพยนตร์ ๑ โปรแกรมจาก ๑ ชาติ ประกอบการสนทนาหลังจบภาพยนตร์
และการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ
ผู้ ที่ ส นใจสามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มชมโปรแกรมได้ ที่ http://bit.do/
joinkolektifasia หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kolektif
film.id/kolektif-asia

ศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน
๙ มีนาคม

โรงเรียนพิมลวิทย์

๑๐ มีนาคม

โรงเรียนเบญญาพัฒน์

๒๙ มีนาคม

โรงเรียนวัดประชานาถ

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียนสัญจร
๑-๓ มีนาคม

โรงเรียนประทุมอนุสรณ์

กิจกรรมภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ
๑๕ มีนาคม

กลุ่มน้องใหม่จุฬาฯ ๒๕๑๒

๑๖ มีนาคม

ชมรมผูส
้ ูงอายุหมูบ
่ ้านร่วมเกื้อ

๒๕ มีนาคม

กลุ่มวัยหวานวันวาน

๒๖ มีนาคม

ชมรมศิริราชอาวุโส

อ่านบทความสรุปกิจกรรมได้ที่หน้าสาระภาพยนตร์
www.fapot.or.th/main/information

๓

รายงาน

ภาพยนตร์สนทนา
เมธากุล ชาบัญ
นักศึกษาฝึกงานหอภาพยนตร์

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดฉายมรดกภาพยนตร์ของชาติเรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก”
เนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ปีวันแรกฉาย พร้อมสนทนาหลังชมภาพยนตร์
กับ ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัตศ
ิ าสตร์
และที่ปรึกษามูลนิธป
ิ รีดี พนมยงค์, กษิดิศ อนันทนาธร กรรมการบริหาร
สถาบันปรีดี พนมยงค์ และ ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต ผูอ
้ �ำนวยการหอภาพยนตร์
ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “๘๐ ปี พระเจ้าช้างเผือก”

ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

กษิดิศ อนันทนาธร

พอสมควร เช่น การยืนเข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริยใ์ นท้องพระโรง การน�ำเสนอ

“พระเจ้ า ช้า งเผือ ก” อ� ำ นวยการสร้ า งและเขี ย นเรื่ อ งโดย ปรี ดี

ฉากร้องเพลง ฉากรับประทานอาหาร หรือการน�ำเสนอภาพกรุงเทพฯ ในปี

พนมยงค์ ซึ่งได้ น�ำเหตุการณ์ในประวั ติศาสตร์คือสงครามช้างเผือกและ

๒๔๘๔ ซึ่งเป็นปีปัจจุบันเมื่อครั้งสร้างภาพยนตร์ ทั้งที่เนื้อเรื่องว่าด้วยยุค

สงครามยุทธหัตถี มาผูกเป็นเรื่องราวระหว่าง พระเจ้าจักราแห่งอโยธยา กับ

สมัยเมื่อ ๔๐๐ ปีที่แล้ว

พระเจ้าหงสา แม้จะแสดงโดยนักแสดงไทยทั้งหมดแต่ทุกตัวละครในเรื่อง

กษิดิศมองว่ า ปรีดี พนมยงค์ ท� ำการเชื่อมสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ คื อ

ล้วนพูดภาษาอังกฤษ   โดยมีจุดประสงค์สำ� คัญคือเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่อง

เรื่องราวยุ ทธหัต ถี ในสมัยกรุ งศรีอยุ ธยามาเชื่อมกั บ วั ฒ นธรรมร่วมสมัย

สันติ ภาพให้แก่นานาประเทศในช่วงที่ สงครามโลกครั้งที่ ๒ ก�ำลังคุกรุ่น

หลาย ๆ อย่างผ่าน พระเจ้าช้างเผือก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยะ

รวมถึงแสดงเจตนารมณ์วา่ คนไทยกลุม
่ หนึง่ ไม่เห็นด้วยกับลัทธิชาตินย
ิ มของ

ของประเทศไทย จุ ด ยื น ทางการเมื อ งในสงครามที่ ยึ ด มั่ น ในสั น ติ ภ าพ

ผูน
้ ำ� รัฐบาลไทยในขณะนัน
่ ำ� ลังน�ำพาประเทศเข้าสูส
่ งคราม โดยภาพยนตร์
้ ทีก

ตลอดจนการสอดแทรกคติ ประชาธิปไตย ความสุขสมบู รณ์ของราษฎร

ได้ ออกฉายรอบปฐมทั ศน์พร้อมกัน ๓ ประเทศ คื อ ไทย สิงคโปร์ และ

และคุณธรรมของพระมหากษัตริย์ ซึ่งถึงแม้จะผ่านกาลเวลามากว่า ๘๐ ปี

สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๔๘๔

แต่สารในภาพยนตร์ยังคงทันสมัยมาจนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้เล่าย้อนไปว่าตนได้

ส�ำหรับแง่มม
ุ ของการอนุรก
ั ษ์ภาพยนตร์ ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต เล่าว่า

รับชมภาพยนตร์เรื่องนีค
้ รั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๕ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พระเจ้าช้างเผือก เป็นภาพยนตร์ทห
ี่ อภาพยนตร์ได้นำ� มาบูรณะมากครัง้ ทีส
่ ด
ุ

รูส
้ ก
ึ ตื่นเต้นและประทับใจเป็นอย่างมาก จึงได้เขียนจดหมายมาบอกเล่ากับ

เพราะหลายปีทผ
ี่ า่ นมา ได้ทยอยพบส�ำเนาฟิลม
์ ภาพยนตร์เรื่องนีห
้ ลายฉบับ

สุชาติ สวั สดิ์ ศรี นักเขียนเจ้ าของนามปากกา สิงห์สนามหลวง จากนั้น

และมีขนาด ความยาว หรือรายละเอียดที่ต่างกัน โดยเฉพาะฉบับล่าสุดเป็น

สุชาติจงึ น�ำเรื่องราวมาตีพม
ิ พ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์ปริทศ
ั น์ ท�ำให้คนไทย

ฟิลม
์ เนกาทีฟ ๓๕ มม. ที่ได้จากครอบครัวพนมยงค์ ซึง่ ใกล้เคียงกับต้นฉบับ

ได้รู้จักกับภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก อีกครั้ง จนน�ำมาสู่การที่ภาพยนตร์

มากที่สุด แต่มีจ�ำนวนไม่ครบและเส้นเสียงเสื่อมสภาพ ท�ำให้ต้องใช้เวลา

ได้กลับมาฉายในประเทศไทยอีกหลายครั้งในวาระต่าง ๆ

ในการบูรณะอีกพอสมควร นอกจากนีใ้ นกระบวนการแต่ละครัง้ ก็จะค้นพบ

ชาญวิทย์ให้ความเห็นว่าการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกฉายรอบ

เรื่องราวใหม่ ๆ ให้ได้ประหลาดใจอยูเ่ สมอ เช่นครัง้ นีท
้ ี่ได้ไปค้นคว้าเอกสาร

ปฐมทัศน์พร้อมกัน ๓ ประเทศในปี ๒๔๘๔ นั้น เป็นความตั้งใจของ ปรีดี

ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม

พนมยงค์ ที่ต้องการประกาศให้โลกรู้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่รักสันติ

ก็ ได้ พ บจดหมายเหตุที่ส�ำคั ญต่ า ง ๆ โดยเฉพาะบัน ทึ ก ข้อบกพร่องของ

และเป็นกลาง ดังนั้นจึงถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ท�ำหน้าที่ช่วยรักษาไว้ซ่งึ

พระเจ้าช้างเผือก ซึ่งเขียนโดยปรีดีเอง ท�ำให้ได้ตอบค�ำถามหลายอย่างที่

เอกราชของประเทศไทยเมื่อครั้งต้องเผชิญภัยในสงครามโลกครั้งที่ ๒

ค้างคาใจมานาน ชลิดาจึงเห็นว่า ภาพยนตร์เรื่องนีย
้ งั คงรอคอยการค้นพบ

ด้าน กษิดศ
ิ อนันทนาธร กล่าวว่า ตนได้ดู พระเจ้าช้างเผือก ครัง้ แรก
เมื่อปี ๒๕๕๔ ที่หอภาพยนตร์ โดยในครั้งนั้นรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น
ภาพยนตร์สงครามย้อนยุคที่ผด
ิ แผกไปจากภาพจ�ำของหนังในแนวเดียวกัน

๔

ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต

สิง่ ใหม่ ๆ เพื่อปะติดปะต่อเรื่องราวให้ออกมาสมบูรณ์
รับชมบันทึกภาพยนตร์สนทนา “๘๐ ปี พระเจ้าช้างเผือก” ฉบับเต็ม
ได้ที่ http://bit.ly/80yearwhiteelephant

คลังอนุรักษ์

ช่างภาพหนังข่าว
ผู้เปิดเมืองไทยสูส
่ ายตาชาวโลก
ฝ่ายอนุรักษ์

ในยุคปัจจุบันที่ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในทุกมุมโลกสามารถ
ถ่ายทอดสดไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างเรียลไทม์และตลอดเวลาทุก

ใหญ่ทส
ี่ งิ ค์โปร และไปร่�ำเรียนวิชาทางด้านการบัญชีจนส�ำเร็จการศึกษา
กลับมารับราชการในส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

วินาที ผ่านทางช่างภาพของส�ำนักข่าวต่างชาติที่มาประจ�ำอยู่ในเมือง

ในระหว่างที่ทวีศก
ั ดิ์รบ
ั ราชการเขาก็ยงั รักการถ่ายภาพ โดยรับ

ไทย หรือภาพจากช่างภาพไทยที่สง่ ไปยังต่างประเทศ และที่สำ� คัญผ่าน

ถ่ายภาพนิง่ เบื้องหลังต่าง ๆ ให้กองถ่ายหนัง จนครัง้ หนึง่ ทวีศก
ั ดิม
์ โี อกาส

สายตาและมือถือของพลเมืองธรรมดาทั่วโลก แต่หากย้อนไปเมื่อราว

ได้ถ่ายภาพยนตร์บันทึกการแสดงละครเวทีเรื่องราชาธิราช ตอนสมิง

๗๐ ปีก่อนเรื่องเหล่านีล
้ ้วนเป็นไปไม่ได้เลย กว่าอีกซีกโลกหนึ่งจะได้รบ
ั

พระรามอาสา ที่จัดแสดงโดยกรมศิลปากร และหนังเรื่องนีเ้ องที่กลาย

รู้เรื่องราวของอีกซีกโลกหนึ่งนั้นใช้เวลาร่วมสัปดาห์ ร่วมเดือน ล�ำพัง

เป็นหนังเปลี่ยนชีวิตของทวีศก
ั ดิ์ เมื่อ สุจิต หิรัญพฤกษ์ เพื่อนที่ท�ำงาน

คนทีม
่ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถจะถ่ายภาพเหล่านีเ้ องในเมืองไทยอย่างเป็น

อยู่กระทรวงต่างประเทศได้ขอน�ำหนังไปฉายเผยแพร่ในต่างประเทศ

อาชีพก็นบ
ั ได้ว่าแทบไม่มเี ลย จนเมื่อวันที่ ทวีศก
ั ดิ์ วิรยศิริ ชายผูม
้ ใี จรัก

จนภาพของหนังไปเข้าตาประธานบริษท
ั เมโทร นิวส์ บริษท
ั ที่กำ� ลังมอง

ในการถ่ายภาพคนหนึ่งได้ถ่ายท�ำหนังข่าวให้แก่บริษัทเมโทร นิวส์ใน

หาผู้แทนข่าวจากดินแดนตะวันออกไกล จึงอยากให้ทวีศักดิ์เป็นผู้รับ

อเมริกา จุดเริ่มต้นของช่างภาพหนังข่าวอาชีพที่ท�ำงานในระดับสากล

งานถ่ายหนังข่าวให้แก่บริษัท เมื่อสุจิตกลับมาเมืองไทยจึงได้น�ำความ

ในเมืองไทยจึงได้เริ่มต้นขึ้น

ประสงค์ของเมโทร นิวส์มาบอกกล่าวแก่เขา ทวีศักดิ์ในวัยสี่สิบกว่า

ทวีศก
ั ดิ์ วิรยศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๔๔ (ทวีศก
ั ดิ์เชื่อ

จึงได้เริ่มต้นอาชีพช่างภาพหนังข่าว และชีวิตที่สองของเขาก็เริ่มขึ้น

ว่าเขาเป็นคนไทยคนแรกที่ช่ อ
ื นี)้ เป็นลูกชายของ พระยามหาอ�ำมาต-

นับแต่น้น
ั โดยหนังข่าวเรื่องแรก ๆ จากความทรงจ�ำของทวีศก
ั ดิ์ที่ถ่าย

ยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) อดีตราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยใน

ให้แก่เมโทร นิวส์ คือ พระราชพิธถ
ี วายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาล

รัชกาลที่ ๕ กับ นางนาฎ วิริยศิริ มีพี่นอ
้ งร่วมมารดา ๔ คน หนึ่งในนั้น

ที่ ๘ ในปี ๒๔๙๓ หนังที่ถ่ายท�ำออกมาได้อย่างงดงาม

คือ สรรพสิริ วิรยศิริ ผูบ
้ ุกเบิกวงการข่าวโทรทัศน์และโฆษณาของเมือง
ไทย และ สมบูรณ์ วิรยศิริ ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์รายการมรดกของ
ไทย สารคดีโทรทัศน์ช่ อ
ื ดังในอดีต
ทวีศักดิ์มีความสนใจในการถ่ายภาพมาตั้งแต่เด็ก เพราะบิดา
เป็นคนที่ ช่ ืนชอบในการถ่ ายภาพ ท� ำให้ตนเองรวมถึ งน้องชายอย่าง
สรรพสิ ริ แ ละสมบู ร ณ์ พ ลอยได้ รั บ อานิ ส งส์ ใ นเรื่ อ งนี้ ม าจนเติ บ ใหญ่
มีหน้าที่การงานในวงการข่าว
เมื่อเรียนจบ ม.๖ ทวีศก
ั ดิ์ตัดสินใจไปเรียนต่อโรงเรียนนายเรือ
เพราะทางครอบครัวอยากให้สมาชิกในครอบครัวสักคนรับราชการเป็น
ทหาร แต่เมื่อเรียนไปได้ ๒ ปีทวีศักดิ์พบว่าตนเองเป็นคนเมาคลื่นจึง
ออกจากโรงเรียนไปอยูส
่ งิ ค์โปรกับ เพิม
่ ายซึ่งเป็นกงศุล
่ ศักดิ์ วิรยศิริ พีช

ทวีศก
ั ดิ์กับขาตั้งกล้องพิเศษที่เขาคิดค้นขึ้นเพื่อให้สามารถถ่ายได้หลายกล้อง
ในเวลาเดียวกัน

๕

๑

เมื่อหนังถูกน�ำออกเผยแพร่ในต่างประเทศ ผลงานของทวีศก
ั ดิก
ั การ
์ ไ็ ด้รบ
บอกต่อกันไปปากต่อปาก หลายส�ำนักข่าวต่างพากันติดต่องานมายังทวีศก
ั ดิ์เพื่อ
ให้เขาเป็นผู้ถ่ายข่าวในเมืองไทยรวมถึงประเทศใกล้เคียงส่งกลับมายังส�ำนักข่าว
ทั้ ง CBS, ABC, NBC จากอเมริ ก า Visnews, IPN, BBC จากอั ง กฤษ, ABC
ออสเตรเลีย, German Television ฯลฯ มีงานหลากหลายประเภททั้งข่าวและ
สารคดีที่มอบหมายให้ทวีศักดิ์เป็นคนถ่ายแต่เพียงผู้เดียวในไทยเวลานั้นเพราะ
ความไว้เนื้อเชื่อมือ พร้อมกับกล้องฟิล์มและเครดิตค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกส่งมาให้
๖

ทวีศก
ั ดิ์เป็นพิเศษ จนเขาเองต้องคิดค้นขาตั้งกล้องแบบพิเศษที่สามารถวางกล้อง
ได้หลายตัว เพื่อให้สามารถถ่ายได้หลายกล้องในเวลาเดียวกัน โดยได้ นวลละออง
พวงทอง คู่ชีวิตเป็นคนคอยช่วยเหลือท�ำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ผูช
้ ่วยถ่าย ท�ำสคริปต์
และประสานงานส่งหนังต่าง ๆ ให้แก่ส�ำนักข่าว
แต่ถงึ แม้วา่ ทวีศก
ั ดิจ
์ ะเป็นช่างถ่ายหนังข่าวอิสระให้สำ� นักข่าวต่างประเทศ
คนไทยเพียงคนเดียวในเวลานั้นที่ได้น�ำภาพเมืองไทยออกสู่สายตาชาวโลก ทว่า
ในเมืองไทยเองเขากลับไม่ได้รับการยอมรับและอ�ำนวยความสะดวกเท่าที่ควร
คราวหนึ่งในยุคของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทวีศักดิ์ถูกนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ไล่ลงจากรถไฟเมื่อรูว้ า่ เขาจะขอติดขบวนไปถ่ายภาพโศกนาฏกรรมจากมหาวาตภัย
ที่แหลมตะลุมพุกเมื่อปี ๒๕๐๕ ทั้งที่ทวีศก
ั ดิ์รอ
้ งขอว่าการให้เขาถ่ายภาพส่งไปยัง

๗

ต่างประเทศนั้นจะส่งผลดีต่อเมืองไทยในแง่ที่ท�ำให้ต่างชาติได้รับรู้และส่งความ
ช่วยเหลือมายังเมืองไทยได้ แต่นายทหารผู้น้ันก็มิได้รับฟัง ดีที่ทวีศักดิ์สามารถ
โบกรถบรรทุกเดินทางไปเองและถ่ายงานมาได้สำ� เร็จ หรืออีกคราวหนึง่ เมื่อสมเด็จ
พระบรมราชินน
ี าถเอลิซาเบธที่ ๒ เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนประเทศไทยครัง้ แรก
ในปี ๒๕๑๕ เมื่อเจ้าหน้าทีท
่ ราบว่าทวีศก
ั ดิเ์ ป็นช่างภาพของส�ำนักข่าวต่างประเทศ
ก็แสดงอาการหยามเหยียดไม่ต้องการให้เขาถ่าย โดยอ้างว่ามีชา่ งภาพของตนเอง
อยู่แล้ว จนทวีศักดิ์ต้องอาศัยประสบการณ์และความช�ำนาญของตนเองในการ
หาทางถ่ายภาพออกมาได้ส�ำเร็จ

๘

๖

๔

๒

๓

นอกจากปัญหาการถ่ายงานแล้ว อีกปัญหาหนึง่ ทีเ่ ป็นเรื่องเหนื่อย

อีกประการคือหนังเหล่านีเ้ ป็นหนังทีท
่ วีศก
ั ดิส
์ ง่ ไปให้สำ� นักข่าวต้นทางโดย

หน่ายใจของเขาก็คือระบบราชการไทยที่กรมศุลกากรในสมัยนัน
้ เมื่อการ

มิได้ขออนุญาตเก็บไว้เอง ด้วยเพราะความเร่งรีบในอาชีพการท�ำข่าวจึง

ส่ ง ฟิ ล์ ม ไปยั ง ส� ำ นั ก ข่ า วต่ า งประเทศไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย เหตุ จ ากความไร้

ยังไม่มีหนังส�ำคัญเหล่านี้ให้เราได้รับชม แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังมีหนังข่าว

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่บางคน รวมไปถึงการเรียกรับสินบนต่าง ๆ

อีกมากมายรวมทัง้ หนังบ้านส่วนตัวทีท
่ วีศก
ั ดิไ์ ด้มอบไว้ให้กบ
ั หอภาพยนตร์

เพื่อให้งานเป็นไปได้อย่างคล่องตัว ที่ท�ำให้ทวีศักดิ์ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่ง

อนุรักษ์ ซึ่งผูส
้ นใจสามารถมารับชมได้ที่หอภาพยนตร์

ไปกั บ การผู ก มิ ต รข้ า ราชการเหล่ า นี้ เ พื่ อ ให้ ง านของตนลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี

ทวีศก
ั ดิ์ท�ำอาชีพช่างถ่ายหนังข่าวมาจนถึงอายุ ๗๕ ปี ก่อนเลิก

ต่างจากในต่างประเทศที่ศุลกากรนั้นให้ความส�ำคัญกับงานข่าวมาเป็น

อาชีพนีไ้ ปเพราะสังขารที่โรยรา แต่ยังคงท�ำหน้าที่เป็นช่างภาพและช่าง

อันดับต้น ๆ หรือแม้แต่การถ่ายท�ำต่าง ๆ เองก็ได้รบ
ั ความสะดวกมากกว่า

ภาพยนตร์สมัครเล่น หรือจะเรียกแบบเก่าว่าเชลยศักดิ์ คอยถ่ายภาพ

ในเมืองไทย

และภาพยนตร์บน
ั ทึกกิจกรรมในสังคม ญาติมต
ิ รและครอบครัว จนวาระ

หนังข่าวที่ทวีศก
ั ดิ์ถ่ายนัน
้ มีมากมายหลากหลายทั้งข่าวการเมือง

สุดท้ายของชีวิต เมื่อเสียชีวิตในวัย ๙๐ ปีด้วยโรคถุงลมโป่งพอง แต่ท่าน

กีฬา แฟชั่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม การเสด็จฯ ของรัชกาลที่ ๙ และไม่ใช่

ได้ท้ิงมรดกผลงานภาพยนตร์ท้ังในงานอาชีพและงานเชลยศักดิ์จ�ำนวน

แต่ เหตุการณ์ในเมืองไทยเท่ านั้น เขายังได้ รับมอบหมายให้เป็นผู้ถ่าย

มากนับร้อยเรื่องไว้ทห
ี่ อภาพยนตร์ ให้แก่คนรุน
่ หลังได้เห็นและศึกษาภาพ

ภาพยนตร์ข่าวในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย แม้แต่ข่าวสงคราม

ของสังคมไทยในอดีตในแบบที่ชาวโลกได้เห็นและรับรู้กันตั้งแต่เมื่อ ๗๐

ในยุ คสงครามเย็นหรือสงครามเวี ยดนาม ทวี ศักดิ์ ต้องออกไปเสี่ยงภั ย

ปีที่แล้ว

๕

เสีย
่ งอันตรายเป็นช่างภาพยนตร์ขา่ วสงครามด้วยผูห
้ นึ่ง แต่หนังในความ
ทรงจ�ำที่ทวีศักดิ์ยังคงนึกถึงจากค�ำบอกเล่าของเขาคือ ข่าวการเดินทาง
เยือนประเทศพม่าของ โจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน ที่ทางการจีนและ
พม่าไม่อนุญาตให้ส�ำนักข่าวต่างชาติเข้ามาถ่ายท�ำภายในได้ แต่ทวีศักดิ์
เป็นนักข่าวต่ างประเทศเพี ย งคนเดี ย วที่ ไ ด้ เ ข้ า ไปถ่ า ยเหตุ การณ์อย่า ง
ใกล้ชิด ด้วยการปลอมตัวเป็นนักข่าวพม่าจนท� ำให้ได้ข่าวออกมา หรือ
ข่าวเครื่องบินตกที่เขาใหญ่ที่ท�ำให้เขาได้เห็นภาพความสยดสยองจาก
เหตุการณ์นอ
ี้ ย่างไม่เคยมาก่อน แต่ขา่ วที่นบ
ั เป็นเกียรติในชีวิตของเขาคือ
ข่าวสารคดีฝิ่นที่ถ่ายให้แก่ส�ำนักข่าว CBS เล่าเรื่องกระบวนการทั้งหมด
ของมั น ตั้ ง แต่ ก ารปลู ก ฝิ่ นที่ เ ชี ย งใหม่ ม าจนถึ ง ปลายทางที่ โ รงฝิ่ นใน
เยาวราช ซึ่งเป็นข่าวที่ถ่ายท�ำออกมาได้อย่างดี จนได้รับการเสนอชื่อเข้า
ชิงรางวัลพูลต
ิ เซอร์ แต่นา่ เสียดายทีเ่ ขาพลาดรางวัลนีไ้ ป และทีน
่ า่ เสียดาย

บรรยายภาพ

(๑) ละครเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ภาพยนตร์ที่เปลี่ยนชีวิตของ

ทวีศก
ั ดิ์  (๒) ภาพยนตร์การเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนเมืองไทยครัง้ แรกของสมเด็จ
พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระสวามี

ในปี ๒๕๑๕  (๓) ภาพยนตร์บน
ั ทึกเหตุการณ์การชุุมนุมของนักเรียนและนักศึกษา

ในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙   (๔) ทวีศักดิ์ขณะก�ำลังถ่ายท� ำภาพวิถีชีวิตชาวบ้านที่

ตลาดน้�ำด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  (๕) ภาพถ่ายบนเครื่องบินขณะนายทหาร

ชาวอเมริ กั น ก� ำ ลั ง เล็ ง ปื น ส� ำ รวจข้ า ศึ ก ในสงครามเวี ย ดนาม (๖) นวลละออง

พวงทอง คู่ชีวิตผู้เป็นผู้ช่วยงานข้างกายทวีศักด์   (๗) การเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่

โรงแรมนารายณ์ในปี ๒๕๑๑  (๘) พิธเี ปิดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๕ ในปี ๒๕๐๙ ซึ่ง
เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

๗

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

ท�ำความรู้จัก
หนังอิหร่าน
จากอดีตถึงปัจจุบน
ั
ก้อง ฤทธิด
์ ี

๘

หอภาพยนตร์เริม
่ ฉายหนังอิหร่านร่วมสมัยในโปรแกรมภาพยนตร์

และมีโรงหนังเกิดขึ้น ถึงแม้ว่า

ต่ า งประเทศตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ที่ ผ่ า นมา ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ของ

การต่อสู้ทางความคิดระหว่าง

สถานทูตอิหร่านประจ�ำประเทศไทย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จดหมายข่าว

นักการศาสนากับภาพยนตร์จะ

ในฉบับนีจ
้ ะพาผูอ
้ า่ นไปรูจ
้ ก
ั ประวัตศ
ิ าสตร์ภาพยนตร์ของประเทศอิหร่าน

ยั ง ปรากฏให้ เ ห็ น อยู่ ต่ อ มาอี ก

ดิ น แดนของอาณาจั ก รเปอร์ เ ชี ย ที่ ร่� ำ รวยด้ ว ยนั ก ปราชญ์ กวี ศิ ล ปิ น

เป็นร้อยปี

นักเขียน และคนท�ำหนังคนส�ำคัญของโลกมากมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบน
ั

ในปี ๑๙๒๔ คนท� ำ

โดยเป็นการเดิ นทางผ่านหนังสือหลายเล่มที่ มีบริการในห้องสมุดและ

หนังอเมริกน
ั เมเรียน ซี. คูเปอร์

โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

และ เออร์เนสต์ บี. โชดแซก

บทความนี้จะสรุ ปความและพาท่ านไปรู้จักหนังอิ หร่านตั้งแต่

ผู้สร้างหนังเรื่อง King Kong

อดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น โดยสั ง เขป โดยทุ ก ท่ า นสามารถมาอ่ า นหรื อ ค้ น คว้ า

(รวมทัง้ ต่อมาสร้างเรื่อง Chang

เพิ่มเติมได้ที่หอ
้ งสมุดของหอภาพยนตร์ ทั้งนีเ้ พื่อเพิ่มอรรถรสในการชม

ในสยาม ปี ๑๙๒๗) ถ่ายหนังสารคดีชนเผ่าเร่ร่อนเรื่อง Grass ถือว่าเป็น

หนังอิหร่านอย่างเต็มเปี่ ยม

หนึ่งในหนังสารคดีที่เก่าแก่ที่สุดและยังหลงเหลืออยู่ของอิหร่าน ต่อมา
มีหนังเล่าเรื่องเรื่องแรกของอิหร่านออกฉายในปี ๑๙๓๐ เป็นหนังตลก

แรกเริ่มมีภาพยนตร์ในอิหร่าน

ชวนหัวชื่อ Abi and Rabi สิง่ ที่นา่ สนใจคือ หนังถูกมองด้วยมิติทางการ

หนังสือ Iranian Cinema, A Political History โดย Hamid

เมืองมากกว่าเนื้อหาของมัน โดยเฉพาะการที่หนังสร้างภาพกรุงเตหะราน

Reza Sadr ไล่เรียงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อิหร่านเริ่มต้นขึ้น

ในช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงภายใต้การปกครองของกษัตริย์ชาห์

ในวังของพระเจ้าชาห์ ราวปี ค.ศ. ๑๙๐๐ กษัตริย์โมซาฟฟาร์ อัลดิน ชาห์

เรซา ปาห์ลาวี จากนั้นระหว่างปี ๑๙๓๐ - ๑๙๓๗ มีหนังออกฉาย ๙ เรื่อง

เดินทางไปยุโรปและตื่นเต้นกับสิง่ ประดิษฐ์ที่ท�ำให้ภาพเคลื่อนไหวบนจอ

ทั้งหมดเป็นหนังเงียบ ส่วนหนังเสียงเรื่องแรกคือ Lor Girl ในปี ๑๙๓๓

ได้ จึ งสั่งให้ลูกชายของช่างภาพประจ�ำวั งซื้ออุ ปกรณ์ถ่ายหนังกลับมา

เป็นหนังผจญภัยที่ ถ่ายท�ำในอินเดี ย และถื อเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคั ญของ

อิหร่าน กษัตริย์โมซาฟฟาร์จึงเป็นคนอิหร่านคนแรกที่ถูกถ่ายด้วยกล้อง

วิวัฒนาการอุตสาหกรรมหนังอิหร่าน

ภาพยนตร์ จากนัน
ึ ในประเทศ ก่อนที่จะ
้ ไม่นานมีการตั้งโรงภาพยนตร์ข้น

ต่อมาในทศวรรษ ๑๙๔๐ หนังอิหร่านแผ่วก�ำลังลง ด้วยเหตุที่

ถู ก สั่ ง ปิ ด โดยนั ก การศาสนาที่ มี ม ติ ว่ า ภาพยนตร์ เ ป็ น งานของมารร้ า ย

ว่ า หนั ง ยุ โ รปเข้ า มาแทนที่ พร้ อ ม ๆ กั บ ภั ย สงครามและการรุ ก ราน

จวบจนหลั งปี ค.ศ. ๑๙๑๑ หลั งเกิ ดการปฏิ วัติและอิ หร่านกลายเป็น

เข้าครอบง�ำของอังกฤษและฝ่ายสัมพันธมิตร ก่อนที่หนังอิหร่านจะกลับ

ประเทศที่ปกครองด้วยรัฐธรรมนูญโดยยังมีกษัตริย์ จึงมีการผ่อนคลาย

มาฟื้ นคื นชีพในศตวรรษที่ ๑๙๕๐ มีการสร้างสตูดิโอหนังที่ ส�ำคั ญชื่อ

Mitra Studio และผลิ ต หนั ง ออกมาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อง ส่ ว นมากเป็ น หนั ง ที่ แ สดงความ
ก้าวหน้าทางความคิด ทั้งปัญหาสังคม บทบาท
ผู้ ห ญิ ง ประเด็ น การต่ อ ต้ า นจั ก รวรรดิ นิ ย ม
ตะวันตก ความขัดแย้งระหว่างกษัตริยช
์ าห์กบ
ั
ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประเด็นที่ว่า
ด้วยศาสนาอิสลาม

บทกวีและการปฏิวต
ั ิอส
ิ ลาม
หนังสืออีกเล่มที่จะช่วยให้เห็นประวัติศาสตร์และแนวคิดของหนังอิหร่านคือ
The Poetics of Iranian Cinema โดย Khatereh Sheibani หนังสือเริม
่ ต้นโดยอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กับศาสนาอิสลาม อยาตอลเลาะห์ โคไมนี ผู้น�ำการ
ปฏิวต
ั อ
ิ ส
ิ ลามในปี ๑๙๗๙ (เมื่อพระเจ้าชาห์ถก
ู โค่นล้มและอิหร่านกลายเป็นสาธารณรัฐ

จิตวิญญาณและความท้าทาย
หนังสือที่นา่ สนใจอีกสองเล่มเกีย
่ วกับหนังอิหร่าน
ได้แก่ Shi’I Islam in Iranian Cinema: Religion and
Spirituality in Film โดย Nagini Pak-Shiraz เล่มนี้
พูดถึงภาพยนตร์ในสถานะของสื่อทางจิตวิญญาณ เป็น

อิ สลาม) เคยแข็งกร้าวว่ า ภาพยนตร์ คื อ ต้ น เหตุ ของความเสื่ อมทรามทั้ งหลาย แต่

งานศึก ษาเชิ ง ลึ ก ที่ แ สดงให้เ ห็น ว่ า ผู้ก� ำ กั บ หนัง อิ ห ร่ า น

หลังจากเขาขึน
่ ำ� นาจ น้�ำเสียงของโคไมนีออ
่ นลงเพราะเห็นประโยชน์ในการโน้มน้าว
้ สูอ

รวมทั้งนักวิจารณ์และนักวิชาการบางสาย มีแนวคิดในการ

จิตใจคนด้วยหนัง เขาจึงกล่าวเพียงว่า “เราไม่ได้ต่อต้านภาพยนตร์ วิทยุ หรือโทรทัศน์
ภาพยนตร์ควรถูกใช้เพื่อการศึกษาแทนที่ จะใช้เพื่อสร้างมลทิ น” ความสัมพันธ์อัน
ซั บ ซ้ อ นระหว่ า งภาพยนตร์ กั บ ศาสนาและการเมื อ งของอิ ห ร่ า นมี ใ ห้ เ ห็ น มาตลอด

ตีความภาพยนตร์ในแง่มุมการบ�ำเพ็ญเพียรทางความคิด
และการเปิ ด การรั บ รู้ ข้ั น สู ง ใกล้ เ คี ย งกั บ หลั ก การทาง
ศาสนาบางอย่าง เช่น พลังธรรมชาติที่เปิดเผยตัวตนของ

ทั้งการเซ็นเซอร์ไปจนถึงการเผาโรงหนังในช่วงที่การต่อต้านรุนแรง แต่ในขณะเดียวกัน

ตัวละครใน Baran (๒๐๐๑) หนังของ มายิด มาจีดี หรือ

คนท� ำหนังคนส�ำคั ญเริ่มมีบทบาทหลังการปฏิ วัติอิสลาม และภาพยนตร์กลายเป็น

หนั ง ที่ อ้ า งอิ ง และตี ค วามหลั ก คั ม ภี ร์ อั ล กุ ร อ่ า น เช่ น

ศิลปะที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ของชาติอิหร่านต่อคนดูหนังทั้งโลกในเวลาต่อมา

A Piece of Bread (๒๐๐๕) โดย คามาล ตาบรีซี หนังสือ

แนวคิดส�ำคัญที่สุดของหนังสือ The Poetics of Iranian Cinema ว่าด้วยการ

เล่มนีย้
้ ำ� เตือนให้เห็นถึงความเข้มข้นทางความคิดของหนัง

เปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมและกวีแบบเปอร์เชีย มาสู่การแสดงออก

อิหร่าน และการเชื่อมโยงศิลปะภาพยนตร์กบ
ั ความคิดเชิง

ด้วยภาพและภาพยนตร์ของคนท�ำหนังยุค ๑๙๖๐ ต่อเนื่องไปถึงช่วงหลังการปฏิวัติ

จิตวิญญาณ

อิ สลามในปี ๑๙๗๙ พูดอี กอย่างคื อ แต่ เดิ มนั้นกวี นิพนธ์เป็นศิลปะขั้นสูงของชาว

เล่มสุดท้ายทีห
่ อ
้ งสมุดฯ ของหอภาพยนตร์นำ� เสนอ

เปอร์เซียและเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องต่อเนื่องยืนยาว จากนั้น “หนังศิลปะ”

คือ Iranian Cinema Uncensored: Contemporary

ของอิ หร่านโดยคนท� ำหนังรุ่นใหม่ โอบรับเอาวั ฒนธรรมแบบกวี และถ่ ายทอดมาสู่
โลกภาพยนตร์ ดังเห็นได้จากหนังของผู้ก�ำกับอย่างอับบาส เคียรอสตามี, โมห์เซน
มัคมาลบาฟ, บาห์ราม เบไซ, ดาริอุส เมฮ์จิว ฯลฯ

Film-makers Since the Islamic Revolution โดย
Shiva Rahbaran เป็นการรวมบทสัมภาษณ์ผู้ก�ำกับหนัง
ของอิหร่านมากมาย เช่น อับบาส เคียรอสตามี, มายิด

ตั้งแต่ชว่ งทศวรรษที่ ๑๙๘๐ เป็นต้นมา ผูก
้ �ำกับนิวเวฟของอิหร่านเริม
่ ท�ำหนัง

มาจีด,ี โมห์เซน มัคมาลบาฟ, ดาริอส
ุ เมฮ์จวิ , จาฟาร์ พานาฮี

อย่างต่อเนื่อง โดยใช้รากฐานของกวีนพ
ิ นธ์และศิลปะการเล่าเรื่องแบบเปอร์เชีย และ

และอื่น ๆ ในประเด็นอันหลากหลาย แนวคิด การท�ำงาน

สุนทรียศาสตร์ที่เน้นย้�ำถึงแนวคิดมนุษย์นิยมและความหลากหลายของเชื้อชาติและ

และหนังอิหร่านในบริบทการเมืองและสังคม

เผ่าพันธุ์ คนท�ำหนังคนส�ำคัญอย่าง อับบาส เคียรอสตามี ได้มรดกทางความคิดจาก

หนั ง อิ ห ร่ า นมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ย าวนานและ

บทกวีเปอร์เชีย โดยเฉพาะการสร้างความลื่นไหลด้วยภาพลองเทก การพินจ
ิ พิเคราะห์

รุ่ ม รวยทางความคิ ด มาก การศึ ก ษาหนั ง จาก

ชีวิตในสภาวะปัจจุบันที่ท้ังสวยงามและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และการอุปมา

ประเทศนี้ ท้ั ง โดยการชมและอ่ า นหนั ง สื อ

อุปไมยถึงสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่นในหนัง Where is the Friend's House?

ประกอบจะท�ำให้เกิดความเข้าใจในมิติอัน

(๑๙๘๗) Life and Then Nothing (๑๙๙๒) และ Through the Olive Trees (๑๙๙๔)

หลากหลายของวัฒนธรรมอันเก่าแก่

นอกจากนีเ้ คียรอสตามียงั ทดลองผสมเรื่องแต่ง เรื่องจริง หนังเล่าเรื่อง และหนังสารคดี

ของโลกแห่งนี้

เพื่อแสวงหานิยามใหม่ของภาพยนตร์ในรูปแบบของบทกวี จนเขากลายเป็นคนท�ำหนัง
อิหร่านที่ได้รับการยกย่องทั่วโลกมากที่สุด (เคียรอสตามีเสียชีวิตในปี ๒๐๑๖)

๙

เรื่องจากปก

ปรมาจารย์แห่งเสียง

ศิลปินแห่งชาติ และไม้ใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์ไทย
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

เมื่อวั นที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปง อั ศนิวิกุล ได้ รับ
การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจ�ำปี
๒๕๖๓ สาขาศิลปะการแสดง (ผูก
้ ำ� กับระบบเสียง–สร้างสรรค์ และ
บันทึกเสียงภาพยนตร์) เป็นเกียรติยศล่าสุดท่ามกลางรางวัลและ
คุณูปการมากมายจากงานท�ำเสียงให้แก่ภาพยนตร์มาทั้งชีวิต
ในวาระส�ำคัญนี้ ทีมงานหอภาพยนตร์ได้เดินทางไปคารวะ
คุณปงในวัย ๙๐ ปี ที่หอ
้ งบันทึกเสียงรามอินทราซึง่ เขาเป็นผูก
้ อ
่ ตั้ง
และขอสัมภาษณ์ถึงเส้นทางการท�ำงาน โดยมี สุนิตย์ อัศวินิกุล
ลูกชายผู้สืบสานงานท�ำเสียงภาพยนตร์มาร่วมสนทนา และนี่คือ
บางส่วนของประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่าที่เราได้รับในวันนั้น

จุดเริ่มต้นที่หนุมานภาพยนตร์
ปง อัศวินก
ิ ล
ุ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓ เมื่ออายุ
ได้ราว ๒๐ ปีเขาได้กา้ วเข้ามาสูว่ งการภาพยนตร์ ด้วยการเป็นผูช
้ ว่ ยกล้อง
ของ รัตน์ เปสตันยี ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อ ตุ๊กตาจ๋า ออก
ฉายในปี ๒๔๙๔
ตุ๊กตาจ๋า เป็นภาพยนตร์ ๑๖ มม. พากย์ ตามรูปแบบนิยมของ
หนังไทยในเวลานัน
้ ต่อมารัตน์ได้ลงทุนสร้างโรงถ่าย “หนุมานภาพยนตร์”
เพื่อถ่ายภาพยนตร์เสียง ๓๕ มม. มาตรฐานสากล โดยปงได้รบ
ั มอบหมาย
ให้ศก
ึ ษาอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่รต
ั น์และหุน
้ ส่วนคือ โรเบิรต
์ จี. นอร์ท สั่งเข้ามา
จากสหรัฐอเมริกา รวมทั้ งได้เริ่มต้นเรียนรู้และฝึกฝนด้านการท�ำเสียง
ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกของโรงถ่ายคือ สันติ-วีณา ซึ่งได้ฉายและ
ได้รางวัลในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์ ครัง้ ที่ ๑
ประเทศญี่ปุน
่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นภาพยนตร์เสียง ๓๕ มม. แต่เสียงสนทนา
ใน สันติ-วีณา นัน
์ ภายหลัง ในขณะทีเ่ ครดิตผูบ
้ น
ั ทึก
้ เป็นการพากย์ลงฟิลม
เสียงในภาพยนตร์เป็นของ ลีโอนาร์ด ลี   ปีถัดมาหนุมานภาพยนตร์ได้
สร้าง ชั่วฟ้าดินสลาย ซึ่งเป็นผลงานเรื่องแรกที่บันทึกเสียงขณะถ่ายท�ำ
และเรื่องแรกที่ปงได้ท�ำหน้าที่ผบ
ู้ ันทึกเสียงอย่างเต็มตัว โดยอุปสรรคใน
การถ่ายท�ำบางฉากนั้นยังคงอยู่ในความทรงจ�ำ
“ตอนที่ ไ ปถ่ า ยที่ น้� ำ ตกที่ เ ชี ย งใหม่ ถ่ า ยวั น แรกยั ง ไม่ จ บ พอ
กลางคืนฝนตกข้างบนภูเขา รุง่ เช้าไปถ่าย เสียงน้�ำมันไหลแรงกว่าเดิมมาก
เพราะฝนมันตกกลางคืน เสียงน้�ำมันก็ดังขึ้น เสียงในฉากเลยไม่เท่ากัน”

ปง อัศวินก
ิ ุล ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา (๒๔๙๗)

๑๒
๑๐

ผมขอมีนายคนเดียว ผมจะไม่ไปรับจ้างกินเงินเดือนใคร ไม่มน
ี ายคนทีส
่ อง
จากนั้นผมก็ไม่ได้ท�ำงานให้ใครอีก แล้วก็ออกมารับงานเอง”
แม้จะต้ องออกจากหนุมานภาพยนตร์ แต่ รูปถ่ ายของรัตน์ใน
โรงถ่ายแห่งนี้ที่ปงน�ำมาขยายใหญ่ใส่กรอบประดับไว้ในห้องบันทึกเสียง
รามอินทรา บ่งบอกให้เรารูว้ ่าเขายังคงร�ำลึกถึงครูและเจ้านายคนเดียวใน
ชีวิตอยู่เสมอ

คนท�ำเสียงมือหนึ่ง
ของวงการหนังไทย

๑

“พอออกมา งานแรกที่รับก็คืองานของ เชิด ทรงศรี เขาถ่ายหนัง
๑๖ แล้วก็มีเพลง ๓๕ ผมไปรับท�ำเพลงให้เขา เพลงหนึ่งหมื่นห้า สี่เพลง
ก็หกหมื่น ก็มีทุนแล้ว (หัวเราะ)
“ตอนนัน
้ บุศยพรรณของคุณปริญญา (ปริญญา ทัศนียกุล เจ้าของ
โรงหนังบุศยพรรณและผูส
้ ร้างภาพยนตร์ – ผูเ้ ขียน) เขามีกล้อง ๓๕ ผม
ก็เช่ากล้องเขาไปถ่าย”
ช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ ที่ ปง อัศวินก
ิ ล
ุ ออกจากหนุมานภาพยนตร์
๒

หนังไทย ๑๖ มม. หลายเรื่องจะมีฉากเพลงที่ถ่ายท�ำด้วยระบบ ๓๕ มม.
เสียงในฟิลม
์ เป็นจุดขาย ปงได้เช่ากล้องมารับจ้างถ่ายท�ำฉากเพลงเหล่านี้
และน�ำฟิล์มไปท�ำแล็บที่ฮ่องกง ด้วยในเวลานั้นยังไม่มีแล็บภาพยนตร์

การท� ำหน้าที่ ใน ชั่วฟ้าดิ นสลาย ท� ำให้ปงได้ รับเกียรติ ยศแรก
ของชีวิต เป็นรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมในการประกวดภาพยนตร์ไทย
ครัง้ ที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ และได้อก
ี ๒ ครัง้ ติดต่อกันจาก รักริษยา (๒๕๐๑)
ผลงานของกรรณสูตภาพยนตร์ที่ถ่ายท�ำในโรงถ่ายหนุมานฯ และ โรงแรม
นรก (๒๕๐๐) ของรัตน์ เปสตันยี
นับตั้งแต่นน
ิ ล
ุ ก็รบ
ั หน้าทีบ
่ น
ั ทึกเสียงให้แก่ภาพยนตร์
้ั ปง อัศวินก
ที่ รัตน์ เปสตันยี ก�ำกับทุกเรื่อง ทั้ง สวรรค์มืด (๒๕๐๑) แพรด�ำ (๒๕๐๔)
และ น้�ำตาลไม่หวาน (๒๕๐๗) ซึง่ ได้รบ
ั รางวัลบันทึกเสียงยอดเยีย
่ มอีกครัง้
รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เช่าโรงถ่ายหนุมานฯ จนกระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนส�ำคัญ

๓๕ มม. มาตรฐานในเมืองไทย โดยจะพิมพ์ส�ำเนาเป็นฟิล์ม ๓๕ มม.
๓ ส�ำเนา ส�ำหรับโรงหนังในกรุงเทพฯ ที่มเี ครื่องฉาย ๓๕ มม. (ฉากเพลง
จะฉายแยกจากฉากทั่วไปที่ฉายด้วยเครื่อง ๑๖ มม.) และฟิล์ม ๑๖ มม.
๒ ส�ำเนา ส�ำหรับจัดฉายในต่างจังหวัดที่ไม่มเี ครื่องฉาย ๓๕ มม. ไม่นาน
เขาก็ได้เปิดบริษัทแรกในชีวิตชื่อ MPA Service ซึ่งย่อมาจากชื่อภาษา
อังกฤษ Mr. Pong Asvinikul  โดยลงทุนซื้อกล้อง ๓๕ มม. ยี่หอ
้ Arriflex
เพื่อมารับจ้างถ่ายท�ำ รวมทั้งให้ผส
ู้ ร้างรายอื่นเช่า
ในช่วงนัน
่ นผ่านจากระบบ ๑๖ มม.
้ การสร้างหนังไทยค่อย ๆ เปลีย
พากย์ เป็น ๓๕ มม. เสียงในฟิล์ม แต่เกือบทั้งหมดยังเป็นการพากย์เสียง

ของชีวิต
“วันนั้นผมไปช่วยเพื่อนผมถ่ายหนังเรื่อง แก้วแก่นกล้า เป็นหนัง
๑๖ มม. คุณรัตน์เขาก็เรียกหาตัวแต่เช้า สักพักผมกลับมา เขาบอกว่า
เมื่อเช้าไปไหนมา ถ้าผมโกหก ผมก็ไม่ต้องออกจากหนุมาน แต่ผมไม่โกหก
ผมบอกว่าผมไปช่วยเพื่อนเปิดกล้อง แกก็ว่าเห็นคนอื่นดีกว่าฉันแล้วเหรอ
ผมก็บอกว่า ช่วงนั้นหนุมานงานไม่ค่อยมี ผมเลยขอถือโอกาสนี้ลาสัก

บรรยายภาพ

(๑) ปง อัศวินก
ิ ุล ขณะถ่ายเสียงลงฟิล์มระบบออปติคัล ที่โรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์
(๒) ปง อัศวินก
ิ ุล (ที่สองจากขวา) กับกล้อง Arriflex ที่ซ้ อ
ื มาใช้งาน และ
ก้องเกียรติ  อัศวินก
ิ ุล (สวมแว่นด�ำ) หลานชายที่เป็นตากล้องถ่ายหนัง
(๓) ปง อัศวินก
ิ ุล ขณะซิงค์เสียงในแล็บที่ประเทศญี่ปุน
่
ที่มาภาพ: พูนศักดิ์ อุทัยพันธุ์

หนึ่งเดือน ไปช่วยเขาถ่ายหนังเรื่องนี้ให้จบ คุณรัตน์เขาบอกว่า ลาท�ำไม
ก็ลาออกเสียเลยสิ เราก็สะเทือนใจเหมือนกัน ผมไม่ได้ข้น
ึ ไปห้องท�ำงาน
เลย นั่งอยู่ขา้ งล่างหน้าห้องครัวของคุณรัตน์ตลอดทั้งวัน รุ่งเช้าผมก็ไม่ได้
ไปท� ำงาน ท่ านก็โทรไปถามที่ ถ่ายหนังทุกแห่ง อย่างอั ศวิ นภาพยนตร์
ถามว่าปงมันมาหรือเปล่าอะไรท�ำนองนี้
“ผมก็ ไ ปที่ อั ศวิ น ภาพยนตร์ เ หมื อ นกั น คิ ด ว่ า จะไปของานท� ำ
ไปถึงเห็นพระองค์เจ้าภาณุพน
ั ธุย
์ ุคล (เจ้าของอัศวินภาพยนตร์ – ผูเ้ ขียน)
ก�ำลัง์ ธนะรั
ท�ำอะไรอยู
่กับคนของท่าน พอเห็นแล้วผมเกิดตัดสินใจตรงนั้นว่า
จอมพล สฤษดิ
ชต์

๓

๑๓
๑๑

พ.ศ. ๒๕๓๖ ห้องบันทึกเสียงรามอินทราได้ก้าวไปอีกขั้น เมื่อได้
รับลิขสิทธิ์ในการท�ำเสียงภาพยนตร์ระบบของบริษัท Dolby ประเทศ
อังกฤษ เป็นแห่งแรกของไทยก่อนหน้าฮ่องกง เริม
่ จาก Dolby SR ท�ำให้ที่
นีม
่ โี อกาสท�ำเสียงให้แก่ผลงานของผูก
้ ำ� กับเอเชียคนส�ำคัญ และผสมเสียง
พากย์ไทยให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องดังหลายเรื่อง
“หนังฝรั่งเรื่องแรกที่ท�ำดอลบี้ที่นี่คือ Speed ส่วนหนังไทยคือ
ฉลุยหิน เรื่องนี้คนด้านเทคนิคของดอลบี้เขามาดูแลให้ค�ำแนะน�ำ ส่วน
ผู้ก�ำกับที่เคยมาท�ำก็มี หว่องกาไว, เอ็ดเวิร์ด หยาง, แอนน์ ฮุย และอีก
หลายคน สมัยก่อนหนังไต้หวันก็เยอะ แต่ชว่ งหลังรัฐบาลเขาไม่ให้มาท�ำ
หนังนอกประเทศ ถ้ าออกมาเขาจะไม่ให้เงินสนับสนุน เมื่อก่อนอย่าง

ปง และ สุนิตย์ อัศวินิกุล

หนังเกาหลีผมก็มิกซ์ให้อยู่ รัฐบาลเวียดนามเขาก็เคยส่งคนมาดูงานที่นี่”
ทับภายหลัง จากแค่เสียงในฉากเพลง ปงจึงได้รับงานเป็นคนมิกซ์ (mix)

สุนต
ิ ย์กล่าว

หรือผสมเสียงภาพยนตร์ทง้ั เรื่อง ทัง้ เสียงพากย์ เสียงเพลง ชาวนด์เอฟเฟกต์

ตลอดหลายปี ที่ ป งได้ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น หั ว เรื อ ใหญ่ ใ นการพาห้ อ ง

หรือเสียงประกอบ (foley)  ที่แล็บในฮ่องกง ด้วยความที่รู้ภาษาจีนผนวก

บันทึ กเสียงรามอิ นทราก้าวไปจนได้ รับการยอมรับในระดั บสากล แต่

กับทักษะทีส
่ ง่ั สมมาตั้งแต่อยูห
่ นุมานภาพยนตร์ เขาจึงแทบจะเป็นคนไทย

ท่ามกลางความรุ ดหน้าไปของเทคโนโลยีที่ต้องคอยตามให้ทันอยู่เสมอ

คนเดียวที่ท�ำหน้าที่นี้ และนอกจากฮ่องกง ปงยังเคยไปท�ำที่แล็บในญี่ปุน
่

สิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่อาจมีใครก้าวขึ้นมาท�ำแทนนั่นคือ

โดยมีล่ามชาวไต้หวันคอยช่วยสื่อสาร
ในฐานะคนท�ำเสียงมือหนึ่งของวงการ ปง อัศวินก
ิ ล
ุ ถือเป็นกลไก

การถ่ายเสียงลงฟิล์ม ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ปงต้องปฏิบัติเองทุกครั้ง
ราวกับเป็นเคล็ดวิชาโบราณที่เขาฝึกฝนมาจนช่�ำชอง

ส�ำคัญในการเปลี่ยนระบบและเติบโตของหนังไทยในยุค ๓๕ มม. แทบ

“ในบ้านนี้เขาไม่ไว้ใจให้ใครท�ำ (หัวเราะ) ผมเองก็ไม่รู้เท่าพ่อ

ทุกเดือนเขาต้องจับเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อท�ำเสียงของภาพยนตร์

พ่อผมเขารูเ้ ยอะ ทั้งเรื่องตั้งแสง เรื่องอะไร เขาได้มาจากที่หนุมานทั้งหมด

แต่ละเรื่องให้สมบูรณ์ โดยมี สุนต
ิ ย์ อัศวินก
ิ ล
ุ ลูกชายซึ่งคลุกคลีกบ
ั กิจการ

เลย ล้างฟิล์ม พิมพ์ฟิล์ม เรื่องน้�ำยา เขารู้หมด”

ท�ำหนังของครอบครัวมาตั้งแต่เด็กเป็นผูช
้ ่วย

อย่างไรก็ตามเมื่อโลกภาพยนตร์เปลี่ยนผ่านจากฟิล์มไปสูด
่ ิจิทัล

“ช่วงที่หนังไทยพากย์แล้วไปมิกซ์ที่ฮ่องกง ที่พ่อผมรับท�ำเสียง

ทั้งระบบ ราว ๑๐ ปีที่ผา่ นมา ปง อัศวินก
ิ ุล จึงได้เวลาเกษียณตัวเองออก

พากย์เสร็จ วางเพลงเสร็จ แล้วก็ทำ� เอฟเฟกต์ทฮ
ี่ อ
่ งกง ผมไปกับพ่อผมสลับ

มาเป็นที่ปรึกษาให้ครอบครัว พร้อม ๆ เครื่องถ่ายเสียงลงฟิล์มระบบ

กัน รูส
้ ก
ึ ว่าสิบวันกับเจ็ดวัน พ่อผมกลับ ผมก็ข้น
ึ ไปต่อ สลับกันคนละเรื่อง

ออปติ คัลที่ จ�ำต้ องปลดระวางลง และเตรียมส่งมอบให้หอภาพยนตร์

“ค่าพากย์ ค่าห้องพากย์ ค่าวางเพลง ค่าพิมพ์ฟิล์ม เจ้าของหนัง

น�ำมาอนุรักษ์ เพื่อให้อนุชนได้เรียนรู้ถึงเครื่องมืออันเป็นที่รักและเป็น

เป็นคนจ่าย เราแค่เป็นคนเอาเสียงมารวม ส่วนค่าท�ำเอฟเฟกต์ โฟลีย์ เรา

หลักฐานแห่งความอุตสาหะของนักท�ำเสียงผูก
้ ลายเป็นต�ำนานบทส�ำคัญ

จ่าย ค่าสิ่งต่าง ๆ ที่ไปท�ำที่ฮอ
่ งกงเราเหมาหมด” สุนต
ิ ย์กล่าว

แห่งวงการภาพยนตร์ไทย
เมื่ อ ถามว่ า ภาพยนตร์ เ รื่ อ งไหนที่ เ ขาท� ำ แล้ ว ประทั บ ใจที่ สุ ด

เปิดห้องบันทึกเสียง
รามอินทรา

ปงตอบอย่างซื่อสัตย์ต่องานทุกชิ้นของตนว่า
“ไม่มีเรื่องไหนที่ภม
ู ิใจ มันเป็นหน้าที่ที่ต้องท�ำ ไม่มีเรื่องอะไรให้
ภูมิใจ”

เมื่ อ ได้ เ รี ย นรู้ เ ทคนิ ค การท� ำ เสี ย งที่ ต่ า งประเทศจนแตกฉาน
ประกอบกับงานที่มากจนล้นมือ ปงจึงตัดสินใจสร้างห้องบันทึกเสียงเป็น
ของตัวเองที่ย่านรามอินทราเพื่อให้สามารถรับงานได้อย่างเต็มที่
“พ่อผมบอกมาท�ำห้องเสียงในเมืองไทยเองดีกว่า เพราะขนาด
ฮ่องกงไกลกว่าเรา และบางทีมีเสียงอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนบ้านเรา
ก็ยงั ต้องบินไปท�ำทีฮ
่ อ
่ งกงกัน จากกรุงเทพฯ ไปรามอินทราตอนนัน
ื ว่า
้ ก็ถอ
ไกลมาก แต่ขนาดฮ่องกงก็ยังไป”
ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา เปิดกิจการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ จากที่
ช่วงแรกยังต้องไปท�ำเสียงเอฟเฟกต์หรือโฟลียท
์ ี่ฮอ
่ งกง ปงได้สง่ สุนต
ิ ย์ไป
ศึกษางานและน�ำมาพัฒนา รวมทั้งขายกล้องเพื่อซื้ออุปกรณ์ท�ำเสียงที่
ทั นสมัย จนท� ำให้ห้องบันทึ กเสียงแห่งนี้สามารถปฏิ บัติการได้ ครบทุก
ขั้นตอน กลายเป็นสถานที่ท�ำเสียงให้หนังไทยจ�ำนวนมาก

๑๒

สุนต
ิ ย์ อัศวินก
ิ ุล กับเครื่องออปติคัลที่ปลดระวางและเตรียมส่งมอบให้หอภาพยนตร์

นอกจากการสัมภาษณ์ หอภาพยนตร์ยังได้เชิญบุคคลส�ำคัญในวงการภาพยนตร์
มาร่วมเขียนถึงประสบการณ์และความทรงจ�ำที่เคยได้ร่วมงานหรือเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
ศิลปินแห่งชาติ ผูเ้ ป็นที่รักและเคารพอย่างกว้างขวางท่านนี้

พูนศักดิ์ อุทัยพันธุ์

นักล�ำดับภาพมือรางวัล (อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป, ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด,
กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้) และผูบ
้ ันทึกเสียงภาพยนตร์ (อารีดัง,
คนทรงเจ้า, ต้องปล้น)

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ถนนรามอินทรายังเป็นถนนลาดยางรถวิ่งสวนทางและสภาพ
มีหลุมบ่อ สองข้างถนนเป็นคูคลองขนานยาวไปตลอดเส้นจากแยกวัดพระศรีฯ ไปจนถึง

ปง อัศวินิกุล และ พูนศักดิ์ อุทัยพันธุ์

ตลาดมีนบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ท�ำนา เริ่มมีโครงการบ้านจัดสรรใหญ่เกิดขึ้นมา
หลายโครงการ มีโครงการหนึ่งชื่อ “หมูบ
่ ้านรามอินทรานิเวศน์” อยู่ตรง กม.๗
สมัยนั้นผมเพิ่งมาจากสุราษฎร์ธานี เข้ามาเรียน มศ.๔ คุณพ่อได้ตัดสินใจมาซื้อ
บ้านในหมูบ
่ ้านรามอินทรา
ณ ที่สุดซอย ๑๑ ลึกสุดของโครงการ มีบ้านหลังหนึ่งก�ำลังก่อสร้างแบบผิดรู ป
ผิดแบบชาวบ้านทั่วไป ชั้นล่างยกสูงเหมือนจะเป็นโกดังอะไรสักอย่าง มี รปภ. ยืนเฝ้า
ความอยากรูเ้ ลยเข้าไปถามโฟร์แมนที่ก่อสร้าง เขาบอกว่าก�ำลังท�ำบ้านเป็นห้องอัดเสียง
เจ้าของจะมาดูงานทุกวันศุกร์ ผมเลยขออนุญาตเข้าไปชมภายใน

พ่อปงเอางานมาซิงค์ทบ
ี่ า้ น แล้วหอบงานเดินทาง
ไปท�ำงานขัน
่ ล็บ
้ ตอนเสียง Effect/Music/Final Mix ต่อทีแ
แมนดารินที่ฮ่องกง หรือแล็บฟูจิที่ญี่ปุน
่ ทั้งด้านเสียงและ
ภาพ ท�ำหนังเรื่องหนึ่ง ๆ ท่านหายไปเกือบครึ่งเดือน  ผม
เริ่มมองท่านเป็นไอดอลของผม
วันทีห
่ อ
้ งบันทึกเสียงรามอินทราเปิดบริการ ทีมงาน
ชุดเดิมของท่านมาท�ำงานในห้องที่เพิ่งเสร็จ ด้วยอุปกรณ์

สมัยนั้นผมชอบฟังเพลงฝรั่งและไปร่วมกับเพื่อน ๆ ตั้งวงดนตรี ซื้อเครื่องดนตรี

พื้น ๆ สมถะสุด ๆ และต้องใช้ฝม
ี อ
ื และทักษะมาก ๆ ผมดู

มาซ้อมกัน พอเข้าไปชมในบ้านที่ว่าจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า “น่าจะหาทางยกเครื่อง

และจ�ำได้ทก
ุ ขัน
้ ตอน และได้มโี อกาสลองท�ำดูเป็นบางครัง้

ดนตรีของวงมาซ้อมในนี”
้

จนวันหนึ่งขณะบันทึกเสียงพากย์ภาพยนตร์ไทย

วันที่เจอพ่อปงครัง้ แรก พ่อปงมากับลูกชายคนโต สุรช
ั ต์ อัศวินก
ิ ล
ุ (เสียชีวิตแล้ว)

เรื่องหนึ่ง อยู่ ๆ เกิดเหตุ เมื่อเฮียไฮ้ผู้ควบคุมเสียงป่วย

ผมเห็นท่านครั้งแรกผมก็อินเลย พูดจาโอบอ้อมอารีกับคนงานก่อสร้างทุกคน โฟร์แมน

กะทันหันต้องส่งโรงพยาบาล ขณะนั้นทีมพากย์ชุดใหญ่

แนะน�ำผมว่ามารอพบ ผมจึงเดินเข้าไปอธิบายสิ่งที่ต้องการอย่างตรงไปตรงมา

มาบันทึกเสียง ท่านมาเรียกผมให้ผมไปควบคุมเสียงแทน

ท่านนิง่ มองผมสักพัก แล้วบอกตกลง แต่ขอให้ชว่ ยกันเฝ้าดูแลทรัพย์สน
ิ ระหว่าง
การก่อสร้างให้ด้วย

เพราะท่ านต้ องรีบไปขึ้นเครื่องบินไปฮ่องกง ผมงงมาก
แต่ตลอดมาผมรู้ว่าต้องท�ำอย่างไร ก็เข้าไปท�ำหน้าที่ จน

แล้วผมก็ได้เข้ามาอยู่กินใช้ชีวิตซ้อมดนตรี เฝ้าบ้านให้ท่านตั้งแต่บัดนั้น

นักพากย์ท้ังหมดเห็นความผิดปกติหน
ั มามองผม ผมบอก

วันแรกที่เริม
่ ลิ่นอายของการท�ำหนัง พ่อปงพาผมไปที่บา้ นไม้สองชั้นของ
่ เข้าสูก

ไปตามเรื่องจริงว่าเกิดอะไรขึ้น ก็โกลาหลพอสมควรจน

ท่านในซอยโชคชัยร่วมมิตร (ซอยทะลุหมอชิตกับช่อง ๗) ผมได้เจอลูก ๆ ของท่าน ทีส
่ ำ� คัญ

เสร็จสิ้น (สุดท้ายภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รางวัลตุ๊กตาทอง

คือได้เจอลูกชายคนที่สองของท่านคือ สุนต
ิ ย์ อัศวินก
ิ ุล

นักพากย์ชายและหญิง)

จากนัน
ุ ที่ที่ท่านไปท�ำงานเรื่องเสียงบ่อย ๆ ที่แรกคือห้อง
้ ท่านก็ให้ผมตามไปดูทก

ผมมีโอกาสได้นั่งท�ำตรงนั้นมาอีกหลายเรื่อง จน

บันทึกเสียงศรีสยาม แถวดินแดง อุปกรณ์สำ� หรับบันทึกเสียงหนังเป็นระบบของ Westrex

เฮียไฮ้หายกลับมาท�ำงานได้ ท่านและครอบครัวย้ายเข้า

ฉายหนั ง เพื่ อ อั ด เสี ย งแบบลู ป สองเครื่ อ งฉาย บั น ทึ ก ลงเครื่ อ งสปรอเก็ ต แมกเนติ ก

มาที่รามอินทราหมด ผมก็ยังอยู่ช่วยท�ำงาน แม้ไม่มีเงิน

๑๗.๕/๓๕ มม. ตอนนั้นยังมีหอ
้ งบันทึกเสียงอัศวิน ซึ่งมีระบบที่สูงกว่าคือระบบ Lock &

เดื อ นแต่ ท่ า นก็ ห ยิ บ ยื่ น ให้ ต ลอดตามสถานะและเวลา

Roll และอุปกรณ์ระดับโลกเพียบ ด้วยความเป็นคนอยากรู้อยากท�ำ  ผมก็เริ่มช่วยเป็น

จนรูส
้ ก
ึ อบอุ่นและรักเหมือนพ่ออีกคนหนึ่ง แล้วผมก็เรียก

คนเปลี่ยนลูปฟิล์มเครื่องฉาย เดินเครื่องฉาย ใส่เทปแมกเนติกเข้าเครื่อง แล้วลามปาม

ท่านว่า “ป๊ะ” ตามลูก ๆ ท่านมาตั้งแต่ตอนนั้น

มาถึงช่วยกดปุม
่ บันทึกเสียง  

๑๓
๑๐

ต่อมาท่านตัดสินใจขายกล้องถ่ายหนัง ARRI ทั้งสองตัวพร้อม
อุปกรณ์มาซื้อเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องตัดต่อให้ทันสมัยขึ้น เพื่อท�ำ
เสียงทุกขั้นตอนให้เสร็จในเมืองไทยที่รามอินทราเลย
ตอนนั้นหนังไทยที่อัดเสียงในขณะถ่ายท�ำยังมีนอ
้ ยมาก ท่านเริม
่
ลงทุนเพิ่มเพราะอุ ปกรณ์ เปลี่ ยนแปลงรุ่ นเร็ วและแพงมาก ห้องเสียง
รามอินทราเริ่มมีเครื่องมือระดับสากลมากขึ้น ต่อเติมห้องบันทึกเสียง
ท�ำเสียงหนังจบในที่เดียว
ผมดูแลด้านเสียงพูด ส่วนสุนต
ิ ย์ดแ
ู ลด้านซาวนด์เอฟเฟกต์ เพลง
ประกอบแล้วแต่จะจ้างใครมาจัดวางโดยใช้แผ่นไวนิลหรือซีดี สุดท้าย

พูนศักดิ์ อุทัยพันธุ์ เมื่อครั้งท�ำงานที่หอ
้ งบันทึกเสียงรามอินทรา

คนมิกซ์เสียงทุกเส้นเสียงของทุกฝ่ายที่คัดกรองสมบูรณ์แล้วคือพ่อปง แต่
ยังคงต้องไปลงออปติคัลที่เมืองนอก ซึ่งตอนนั้นแล็บในเมืองไทยก็มแ
ี ล้ว
เช่น อริยะภาพแล็บ, ประวิทย์แล็บ, ประมวลแล็บ (สยามพัฒนา)
เมื่อ มีก ารเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ จ ากระบบแอนะล็ อ กสู่ ดิ จิ ทั ล
จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนใหม่ ท่านพยายามติดต่อจนได้เป็นตัวแทน Dolby

แล้ ววั นหนึ่งก็ มีการจากลา ผมมีความจ� ำเป็นต้ องออกมาจาก
รามอินทราหลายปีแล้ว แต่ก็คอยตามดูแลมาตลอดเวลา เพราะได้พอ
่ ปง
พระอาจารย์ใหญ่ ให้วิชาความรู้มาท� ำงานเป็นอาชีพหลักท� ำมาหากิน
ตลอดมา ทั้งด้านท�ำเสียงและตัดต่อ

ในไทย ในขณะที่เกิดกันตนาฟิล์มแล็บขึ้นมาอีกแล็บหนึ่ง จากนั้นท่าน

ค�ำสอนของพ่อปงที่จดจ�ำมาถึงทุกวันนี้ “อัดเสียง กับ ท�ำเสียง

ตั ดสินใจสั่งเครื่องลงออปติ กมารองรับระบบที่ เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จาก

มันต่างกันนะศักดิ์ จะอัดเสียงให้ติดท�ำง่าย อัดเสียงให้เสียงดังก็ง่าย แต่

Dolby Stereo, SR, SRD, Digital 5.1 และ 7.1 จนปัจจุบัน Dolby Atmos

การท�ำเสียงให้มันใช่ มีอารมณ์ของเสียงในเหตุการณ์ต่าง ๆ มันยากนะ

เมื่อท่านอายุมากขึ้น สุนต
ิ ย์ อัศวินก
ิ ุล ลูกชายได้เข้ามาท�ำหน้าที่

เราต้องมีจิตวิญญาณของศิลปินร่วมด้วย”

ด้าน Final Mix เแทนท่าน แต่ท่านจะมาช่วยในการลงเสียงฟิล์มออปติก

กราบแทบเท้าพระอาจารย์พ่อ ปง อัศวินก
ิ ุล ศิลปินแห่งชาติ

อยู่เสมอ

ด้วยความเคารพรักบูชาอย่างสูงยิ่งครับ

ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์

นักออกแบบและดูแลการท�ำเสียงภาพยนตร์ไทย (สี่แพร่ง, กวน มึน โฮ, มะลิลา)

และภาพยนตร์ต่างประเทศ (Shinjuku Incident, Ashes of Time Redux, The Grandmaster)
ผมรูส
้ ก
ึ ยินดีและนับว่าเป็นเกียรติมาก ๆ ที่มโี อกาสได้เขียนถึงบุคคลที่เราเคารพและชื่นชม ผมเองอาจจะไม่เคย
ท�ำงานกับคุณปงโดยตรงแต่กม
็ โี อกาสร่วมงานกับพีส
่ น
ุ ต
ิ ย์ ลูกชายคุณปงอยูบ
่ อ
่ ยครัง้ ผมยังจ�ำได้ดีถึงครัง้ แรกที่เดินเข้าไป
ในอาคารของห้องเสียงห้องแรกในประเทศไทย ต้องบอกว่าตอนนั้นตื่นเต้นมาก ๆ ผมเห็นถ้วยรางวัลมากมายเรียงราย
อยู่บนชั้นวาง ความรู้สึกของผมได้แต่คิดว่าคนเราในหนึ่งชีวิตจะผลิตงานและได้รับรางวัลมากมายขนาดนีไ้ ด้อย่างไรกัน
ตอนนั้นผมรู้สึกเลยว่าตัวผมเล็กมาก ๆ แต่ในใจกลับฮึกเหิมและพองโตมากพอ ๆ กัน ได้แต่คิดว่าเมื่อไรเราจะไปถึงจุดที่
เราก�ำลังมองอยู่ตรงหน้า จะว่าไปผมเองก็เพิ่งเริ่มท�ำงานได้ไม่นาน ถ้าจ�ำไม่ผด
ิ ผมเริ่มท�ำงานเสียงให้ภาพยนตร์ราว ๆ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นปีที่ผมได้รบ
ั รางวัลสุพรรณหงส์ สาขาบันทึกและผสมเสียงยอดเยีย
่ มเป็นครั้งแรก
ในชีวิต (จากภาพยนตร์เรื่อง ปืนใหญ่จอมสลัด) ปีน้น
ั เป็นปีที่ผมไม่ได้ไปร่วมงานเพราะผมยังท�ำงานอยูก
่ ับอีกบริษัทหนึ่ง
แต่ก็ถก
ู เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในนามของห้องบันทึกเสียงรามอินทรา ผมต้องขอบคุณพีส
่ น
ุ ต
ิ ย์และห้องเสียงไว้ ณ ที่นท
ี้ ี่ให้
ความส�ำคัญกับคนท�ำเสียงหน้าใหม่อย่างผมในขณะนั้น นับเป็นก�ำลังใจในการเดินทางต่อในเส้นทางสายอาชีพในฐานะ
ช่างเสียงของผมในเวลาต่อ ๆ มา
การมองเห็นโอกาสในสายงานของคนท�ำเสียงที่คณ
ุ ปงวางรากฐานไว้ น่าจะเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เจริญเติบใหญ่
ได้จะต้องมีรากแก้วที่แข็งแรง อย่างที่คุณปงเป็นผู้ให้ก�ำเนิดห้องเสียงแห่งแรกนี้ เมื่อรากแก้วของงานเสียงเติบโตและ
เข้มแข็ง ล�ำต้นและกิ่งก้านใบก็พร้อมที่จะแตกหน่อออกผลตามมา สุดท้ายผมหวังว่าเราทุกคนจะมองเห็นความพยายาม
และเวลาที่ถูกใช้ไปกับการท�ำงานอย่างหนักที่อยู่เบื้องหลังของรางวัลและเกียรติคุณต่าง ๆ ที่ถูกยกขึ้นมานี้

๑๔

โดม สุขวงศ์

ผูก
้ ่อตั้งและอดีตผูอ
้ �ำนวยการหอภาพยนตร์

คุณปง อัศวนิกล
ุ กับ หนังไทยกลับบ้าน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ หอภาพยนตร์ได้ทำ� โครงการหนังไทยกลับบ้าน เมื่อได้ขอ
้ มูล
จากคุณเปี๊ ยก โปสเตอร์ ว่าแมนดารินแล็บที่ฮ่องกงก�ำลังมีแผนเลิกกิจการ เขาจึง
ต้องการให้เจ้าของหนังไทยที่ไปท�ำโพสต์โปรดักชันที่นัน
่ กันมากตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ ๒๕๒๓ มารับฟิลม
์ เนกาทีฟคืน มิฉะนัน
้ อาจจะต้องท�ำลาย โดยเบื้องต้นหอภาพยนตร์

ช่วยสืบให้ นอกเวลาท� ำงานคุณปงยังพาผมตระเวนไปสัมผัส

ได้ติดต่อรับบัญชีรายชื่อภาพยนตร์ท้ังหมดมา ขั้นต่อไปคือการติดต่อเจ้าของหนัง

แหล่งทีก
่ น
ิ ทีเ่ ทีย
่ วส�ำคัญ แต่โดยมากจะเป็นทีก
่ น
ิ เพราะท่านบอก

เกือบหนึ่งพันเรื่อง กรณีที่เจ้าของเป็นบริษท
ั มีหลักมีฐานไม่สม
ู้ ป
ี ญ
ั หา เมื่อติดต่อได้

ว่าเคยแต่มาท�ำงานตลอดเวลา ไม่เคยได้มาเที่ยวเฉย ๆ ซึ่งผม

ก็ได้รับความร่วมมือลงนามในเอกสารยินดีให้หอภาพยนตร์น�ำฟิล์มทุกเรื่องของ

ได้ เ ห็ น ประจั ก ษ์ ว่ า คุ ณ ปงเป็ น คนประเภทเมื่ อ รั บ งานแล้ ว จะ

แต่ละบริษัทกลับมา แต่ที่เป็นปัญหาใหญ่คือผู้สร้างรายเล็กรายน้อยนับร้อยราย

รับผิดชอบเต็มที่จริง ๆ

ซึ่งต้องตามหากันให้เจอ เพราะในเบื้องต้นนั้นทางแล็บตั้งเงื่อนไขว่าขอให้เรารับ
ฟิล์มกลับทั้งหมดทีเดียว

โครงการหนังไทยกลับบ้าน ค่อย ๆ ทยอยน�ำเนกาทีฟ
หนังไทยกลับจากฮ่องกง กินเวลาอยู่หลายปีจนสามารถน�ำหนัง

เมื่อหอภาพยนตร์เริม
้ ร้างทีเ่ ป็นบริษท
ั เล็ก ๆ และผูส
้ ร้างอิสระ
่ ติดตามหาผูส

ไทยกลับมาได้เกือบหนึ่งพันเรื่อง ความส�ำเร็จของงานนีต
้ ้องนับ

ก็มก
ั ได้รับค�ำแนะน�ำจากคนในวงการหนังไทยว่า ให้ติดต่อคุณปง อัศวินก
ิ ุล เพราะ

ว่ามีคุณปงเป็นผู้ปฏิบัติงานส�ำคัญตั้งแต่แรกเริ่ม หอภาพยนตร์

คุณปงคือตัวแทนของผูส
้ ร้างทีน
่ ำ� หนังไทยไปท�ำแล็บทีฮ
่ อ
่ งกง ตั้งแต่การส่งเนกาทีฟ

ได้อาศัยประสบการณ์ความรู้ความช�ำนาญ การเป็นคนท�ำงาน

ไปล้าง การท�ำส�ำเนาส่งกลับมาตัดต่อที่เรียกเวิร์กพรินต์ การพากย์และท�ำเสียง

จริ ง และความสั ม พั น ธ์อั น ดี ร ะหว่ า งคุ ณ ปงกั บ แล็ บ ต่ า ง ๆ ใน

ประกอบ ซึ่งดูเหมือนว่าจะคุณปงจะเป็นตัวแทนให้เกือบทุกเรื่องทีเดียว

ฮ่องกงเป็นธงน�ำ  แต่ท่ีผมเห็นว่าส�ำคัญที่สุดคือความเป็นคนมี

ผมไม่เคยพบคุณปงมาก่อน แต่รู้จักชื่อ ปง อัศวินก
ิ ุล เป็นอย่างดี เพราะ
ชื่อนีป
้ รากฏอยูใ่ นเครดิตไตเติลในฐานะผูบ
้ น
ั ทึกเสียงหนังไทยนับร้อยเรื่องทีผ
่ า่ นตา

จิตใจเมตตาสูงของคุณปง ซึ่งท่านมีต่อผมที่เป็นใครไม่รูจ
้ ักไปขอ
ความช่วยเหลือ

ผมจึงไปพบคุณปงเป็นครั้งแรกเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ เวลานั้นหนังไทยเราไม่ต้องไป
ท�ำแล็บที่ฮอ
่ งกงแล้ว คุณปงเองก็ได้ต้ังกิจการห้องบันทึกเสียงรามอินทราจนเจริญ
ก้ าวหน้าเป็นห้องบันทึ กเสียงที่ ดีที่สุดของไทยในเวลานั้น คุณปงยินดี ให้ความ
ร่วมมือเต็มที่ ภารกิจแรกคือการขอให้ท่านร่วมเดินทางไปฮ่องกง เวลานัน
้ หนังไทย
กลับบ้านกลายเป็นประเด็นสาธารณะ ได้รบ
ั ความสนใจจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะ
คณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสภาผูแ
้ ทนราษฎร ซึ่งมีภารกิจ

(ภาพบน) ปง อัศวินิกุล (ขวาสุด) กับคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและการ

ท่ องเที่ ยวของสภาผู้แทนราษฎร ขณะรับมอบฟิล์มที่ ฮ่องกง ในโครงการ
หนังไทยกลับบ้าน

(ภาพล่าง) โดม สุขวงศ์ กับ ปง อัศวินก
ิ ุล เมื่อคราวไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ

สันติ-วีณา ปี ๒๕๕๙ (ด้านบนคือรูปถ่าย รัตน์ เปสตันยี)

ไปดูงานต่างประเทศ ขากลับได้แวะฮ่องกงเพื่อช่วยเจรจากับเจ้าของแมนดารินแล็บ
คุณปงได้ท�ำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการเจรจาอย่างดี ไม่เพียงเพราะพูดภาษาจีน
คล่อง แต่เพราะเจ้าของแล็บและพนักงานทุกคนล้วนรูจ
้ ักและสนิทสนมกับคุณปง
เหมือนญาติ ประกอบกับการมีคณะกรรมมาธิการฯ คณะใหญ่ ท�ำให้การเจรจาเพื่อ
ขอน�ำฟิล์มเนกาทีฟกลับก่อนเป็นรุ่น ๆ ตามแต่เราจะตามหาเจ้าของได้หรือได้รับ
การยินยอม การไปฮ่องกงครัง้ นัน
์ เนกาทีฟหนังไทยกลับบ้าน
้ เราจึงสามารถน�ำฟิลม
รุ่นแรกได้ ๒๙ เรื่อง
หลังจากนั้นเมื่อเราตามเจ้าของได้อีกจ�ำนวนหนึ่ง ผมกับคุณปงก็เดินทาง
ไปฮ่องกงกันอีกครั้งสองครั้ง คราวนี้นอกจากไปที่แมนดารินแล็บแล้วเรายังขอให้
คุณปงพาไปเจรจากับแล็บอื่น ๆ ที่มห
ี นังไทยตกค้างอยูท
่ ก
ุ แห่ง ผมสังเกตว่าคุณปง
ดูสนุกกับภารกิจนีม
้ าก เพราะเวลานัน
้ ท่านไม่ค่อยได้เดินทางไปฮ่องกงแล้ว คุณปง
บอกว่าฮ่องกงเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของท่าน ท่านจึงพาผมซอกแซกเดิน
ทางโดยขนส่งสาธารณะอย่างคล่องแคล่ว ไปเจรจากับเจ้าของแล็บ และบางแล็บ
ที่เราต้องการสืบว่ายังมีหนังไทยเก็บอยูไ่ หมเพราะมีการเปลีย
่ นเจ้าของและเปลีย
่ น
สถานที่ต้ัง คุณปงสามารถใช้ความรูจ
้ ักคุ้นเคยส่วนตัวกับพนักงานเก่า ๆ ในแล็บให้

๑๕

กิจกรรม

ในหลากหลายตระกูลภาพยนตร์ ทั้งหนังบู๊ย้อนยุค หนังแฟนตาซีเสียดสีสังคม
หนังสยองขวัญ และทีส
่ ำ� คัญทีส
่ ด
ุ คือความสนใจในสุนทรียศาสตร์และเอกลักษณ์
ของหนังไทยยุคเก่าที่วิศษ
ิ ฏ์นำ� มาปรับใช้ สร้างเคมีทางภาพ เสียง สี และอารมณ์
ในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีชีวิตชีวา
วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง เติบโตมาจากวงการโฆษณา เช่นเดียวกับผูก
้ ำ� กับไทย

วิศิษฏ์

อีกหลายคนในยุค “นิวเวฟ” ที่สนธิกำ� ลังจนสามารถฟื้ นฟูอุตสาหกรรมหนังไทย
ในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๔๐ ก่อนหน้าจะมานัง่ เก้าอีผ
้ ก
ู้ ำ� กับ วิศษ
ิ ฏ์สร้างชื่อในฐานะ
คนเขียนบทหนังไทยเรื่องส�ำคัญแห่งยุค ๒๔๙๙ อันธพาลครองเมือง (๒๕๔๐)

ศาสนเที่ยง
และ

ปี

ฟ้าทะลายโจร
ก้อง ฤทธิด
์ ี

และ นางนาก (๒๕๔๒) ที่มี นนทรีย์ นิมบ
ิ ุตร เป็นผูก
้ �ำกับ ต่อมาวิศษ
ิ ฏ์จึงก้าวขึ้น
มาท�ำ ฟ้าทะลายโจร ซึง่ ออกฉายในไทยปี ๒๕๔๓ ก่อนจะไปโด่งดังในต่างประเทศ
ในปี ๒๕๔๔
ฟ้าทะลายโจร ไม่ได้ประสบความส�ำเร็จมากนักในเรื่องรายได้ แต่กลับ
เป็นหนังที่ผค
ู้ นจดจ�ำได้ท่ัวโลกและยังคงเป็นประสบการณ์ทางภาพยนตร์ท่ียาก
จะหาหนังเรื่องไหนเสมอเหมือน ด้วยเรื่องราว “รักซ้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ”
ของเสือด�ำ เสือฝ้าย เสือมเหศวร การผจญภัยบนหลังม้าของพวกเขาผสมผสาน
กับเรื่องรักโรแมนติกหวานซึ้ง ฟ้าทะลายโจร เป็นทั้งหนังคาวบอยย้อนยุค หนัง
บูท
๊ ี่ไร้กาลเวลา และเป็นการบูชาหนังไทยโบราณในภาพจ�ำของวิศษ
ิ ฏ์ งานสร้าง
ที่ประณีตในทุกรายละเอียด การย้อมสีภาพให้จัดจ้าน การแสดงที่ต้ังใจให้ “ทื่อ”
บทสนทนาและเพลงที่ต้งั ใจให้ “เชย” มุขตลกที่ท้งั “ล้อเลียน” และทั้ง “ไหว้ครู”
หนังไทยเก่าไปพร้อม ๆ กัน การสร้างภาษาภาพยนตร์ที่ท้ังสดใหม่และโบราณ

ย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ภาพยนตร์ไทยนอก

ท�ำให้นเี่ ป็นหนังที่มรี สชาติจัดจ้านและแปลกประหลาดกว่าหนังไทยปกติท่ัวไป

สายตาเรื่องหนึ่งสร้างความฮือฮาในหมู่นักข่าว นักวิจารณ์นานาชาติ

ที่สำ� คัญที่สด
ุ คือ ฟ้าทะลายโจร ถูกสร้างออกมาในช่วงที่หนังไทยเต็มไป

ฟ้าทะลายโจร หรือในชื่อภาษาอังกฤษ Tears of the Black Tiger ของ

ด้วยความน่าตื่นเต้น เป็นยุคที่ผู้ก�ำกับรุ่นใหม่ในตอนนั้นมีอิสระในการทดลอง

ผู้ก�ำกับ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง เป็นหนังไทยเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่

และแสวงหาเส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยไม่ต้องกังวลถึงเงื่อนไข

ได้รับเชิญจากเทศกาลเมืองคานส์ไปฉายในฐานะ Official Selection

ทางการตลาดมากจนเกินไป ความกล้าหาญในการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ และ

ในสาย Un Certain Regard หรือสายภาพยนตร์ที่มเี อกลักษณ์นา่ จับตา

ความรักในหนังเก่าของวิศษ
ิ ฏ์ยงั คงเป็นลายเซ็นชัดเจนในหนังเรื่องต่อ ๆ มา เช่น

เป็นพิเศษ “คุณไม่เคยดูหนังอย่าง Tears of the Black Tiger มาก่อน

เปนชูก
้ บ
ั ผี ทีม
่ บ
ี รรยากาศคล้ายหนังผีสมัยก่อน อินทรีแดง ซึง่ เป็นการจินตนาการ

ในชีวิต” นักวิจารณ์ของ The Washington Post เขียนไว้ด้วยน้�ำเสียง

หนังดังของ มิตร ชัยบัญชา ออกมาในรูปแบบใหม่ นอกจากนีค
้ วามชื่นชอบใน

ตื่นเต้นในตอนนั้น “…และคุณไม่นา่ จะได้ดูหนังอะไรแบบนีอ
้ ีก”

การใช้เทคนิคพิเศษทางภาพยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของวิศษ
ิ ฏ์เช่นกัน โดยเฉพาะ

ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีที่ ฟ้าทะลายโจร ออกฉายในระดับ
นานาชาติ หอภาพยนตร์รว่ มร�ำลึกถึงหนังไทยสุดล้�ำเรื่องนีใ้ นโปรแกรม

นอกจากผลงานที่จะน�ำมาฉายตลอดเดือนในวันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคมนี้

“วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเทีย
่ ง และ ๒๐ ปี ฟ้าทะลายโจร” โดยจัดฉายหนังยาวของ

หอภาพยนตร์ยังจัดกิจกรรม Masterclass ชั้นครู ๑๕: วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง โดย

วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง ทุกเรื่องตลอดเดือนพฤษภาคม ตั้งแต่ ฟ้าทะลายโจร

เชิ ญ เขามาบอกเล่ า ประสบการณ์ ก ารท� ำ งานภาพยนตร์ ต้ั ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนถึ ง

(๒๕๔๓) หมานคร (๒๕๔๗) เปนชูก
้ ับผี (๒๕๔๙) อินทรีแดง (๒๕๕๓)

ปัจจุบน
ั หลังจบการฉาย ฟ้าทะลายโจร ในรูปแบบฟิลม
์ ๓๕ มม. รอบ ๑๓.๐๐ น.

รุ่นพี่ (๒๕๕๘) และ สิงสู่ (๒๕๖๑) รวมถึง นางนาก (๒๕๔๒) และ เฉือน

ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนม
ิ า ชั้น ๖ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ

(๒๕๕๒) ที่ เ ขาเขี ย นบทภาพยนตร์ ทั้ ง หมดเป็ น การฉายภาพการ
เดิ น ทางทางความคิ ด สไตล์ ก ารก� ำ กั บ และความสนใจของวิ ศิ ษ ฏ์

๑๖

ใน หมานคร และ รุ่นพี่

ตรวจสอบรอบฉายโปรแกรม วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเทีย
่ ง และ ๒๐ ปี ฟ้าทะลายโจร
ได้ที่หน้า ๑๙  
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สัณห์ชัย  โชติรสเศรณี

ในวาระที่ สถานเอกอั ครราชทูตสเปนประจ� ำประเทศไทยจะน�ำ

โปรแกรมนีย
้ ังมี The Flower of my Secret (๒๕๓๘) ที่แม้จะไม่ได้

ผลงานภาพยนตร์ที่โดดเด่นของ เปโดร อัลโมโดวาร์ (Pedro Almodóvar)

รับการพูดถึงมากนักหากเทียบกับภาพยนตร์เรื่องอื่น แต่มผ
ี ต
ู้ ้ังข้อสังเกตว่า

ผูก
้ ำ� กับภาพยนตร์รว่ มสมัยจากสเปนทีม
่ ช
ี ่อ
ื เสียงและเป็นทีย
่ อมรับมากทีส
่ ด
ุ

ผลงานเรื่องนีเ้ ป็นจุดเปลีย
่ นผ่านแนวทางการท�ำภาพยนตร์ของเขา จากเดิม

ในโลก มาจัดฉายที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ ๑๘

ที่เน้นความหวือหวา กลายมาเป็นรูปแบบที่ใช้ความประณีตและความคิดที่

พฤษภาคม – ๒๙ มิถน
ุ ายน และที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่าง

ตรึกตรองมากขึ้น โดยเนื้อเรื่องบางส่วนของภาพยนตร์ได้ขยายกลายเป็น

วันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔   จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้จึงขอแนะน�ำให้

All about my Mother (๒๕๔๒) ผลงานเรื่องส�ำคัญที่สุดของอัลโมโดวาร์

รู้จักกับอัลโมโดวาร์ และผลงานทั้ง ๗ เรื่องของเขาที่จะได้ชมในงานนี้

All about my Mother เป็ น ภาพยนตร์ ที่ อั ล โมโดวาร์ ไ ด้ น� ำ

เปโดร อัลโมโดวาร์ เริม
่ ต้นท�ำภาพยนตร์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ด้วย

ภาพยนตร์ แ นวเมโลดรามามาตี ค วาม และผสมผสานกั บ องค์ ป ระกอบ

การใช้กล้อง Super 8 ถ่ายภาพยนตร์ส้ัน ไม่มเี สียง แล้วน�ำไปจัดฉายตาม

ภาพยนตร์ช่ ือดังหลายเรื่องในอดีต จนกลายเป็นความลงตัวในทุก ๆ ทาง

ผับบาร์ในกรุงมาดริดและเมืองบาร์เซโลนา เป็นการฝึกปรือฝีมอ
ื ก่อนจะเริม
่

และเป็นผลงานที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุดในอาชีพของเขา ทั้งในแง่รายได้

ท�ำภาพยนตร์เรื่องยาว ถึงแม้ผลงานในช่วงแรก ๆ จะถูกวิจารณ์อย่างหนัก

ทั่ ว โลกและค� ำ ชื่ น ชมจากนั ก วิ จ ารณ์ รวมทั้ ง ได้ รั บ รางวั ล ออสการ์ ส าขา

ในแง่ความสมบูรณ์ของเทคนิคภาพยนตร์ ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดทั้ง

ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยีย
่ ม รางวัลผูก
้ ำ� กับยอดเยีย
่ มจากเทศกาล

งบประมาณและประสบการณ์ แต่ ด้ ว ยความหวื อ หวาทั้ ง ด้ า นภาพและ

ภาพยนตร์เมืองคานส์ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

เนื้อหา รวมทั้งอารมณ์ขันในสไตล์ของอัลโมโดวาร์ ได้ท�ำให้ภาพยนตร์ของ

ความส� ำ เร็ จ ของอั ล โมโดวาร์ ไ ด้ รั บ การตอกย้� ำ ใน Talk to Her

เขากลายเป็นเหมือนลัทธิ (Cult) ที่นิยมในคนดูบางกลุ่มอย่างมาก What

(๒๕๔๕) โดยครั้งนี้เขาได้มุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ของผู้ชายสองคนที่ต้อง

Have I Done to Deserve This?! (๒๕๒๗) ภาพยนตร์เรื่องยาวล�ำดับที่ ๔  เป็น

ดูแลหญิงคนรักที่ก�ำลังป่วยขั้นวิกฤติ ผสมผสานกับขนบภาพยนตร์เงียบ

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นได้ดี เมื่อผลงานที่นำ� เสนอความโชคร้ายของแม่บา้ น

ภาพยนตร์เมโลดรามา และการตีความใหม่ของนาฏกรรมร่วมสมัย  Talk to

สเปนผู้ต้องท� ำงานหนักและครอบครัวที่ ช�ำรุ ดของเธอเรื่องนี้ มีผู้เข้าชม

Her ท�ำรายได้ดีเยี่ยมทั่วโลก และได้รับรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์

เต็มโรงเมื่อครั้งออกฉายในเทศกาลภาพยนตร์นวิ ยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ดั้ งเดิ มยอดเยี่ยม ส่วนอั ลโมโดวาร์เองก็ได้ รับการเสนอชื่อเข้าชิงผู้ก�ำกับ

ในขณะที่ Women on the Verge of a Nervous Breakdown

ยอดเยี่ยม

(๒๕๓๑) เป็ น เสมื อ นใบเบิ ก ทางที่ ท� ำ ให้ อั ล โมโดวาร์ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ในระดั บ

ปิดท้ายด้วยผลงานเรื่องล่าสุด Pain and Glory (๒๕๖๒) ที่ได้รับ

นานาชาติมากขึ้น เพราะภาพยนตร์ที่นำ� เสนอภาพผูห
้ ญิงในสังคมสมัยใหม่

ค� ำชื่นชมจากนักวิ จารณ์หลายส�ำนักว่ าเป็นผลงานที่ ดีที่สุดของเขา ด้ วย

ของสเปนแตกต่างไปจากที่หลายคนคุ้นเคยเรื่องนี้ ถือเป็นผลงานเรื่องแรก

เรื่องราวที่เป็นเสมือนงานกึ่งอัตชีวประวัติ และน�ำภาพยนตร์เก่า ๆ ของเขา

ที่เขาประสบความส�ำเร็จทั้ งรายได้และค� ำวิจารณ์ รวมไปถึงได้รับรางวัล

มาตีความ ผ่านความคิดที่ตกผลึกในวัยที่มากด้วยประสบการณ์ จนกลาย

Goya (รางวัลออสการ์ของสเปน) สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และได้รับการ

เป็นภาพยนตร์ที่ท้ังลึกซึ้งและจริงใจ  รวมทั้งได้รบ
ั การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล

เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมของออสการ์

ออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

ใน High Heels (๒๕๓๔) อั ลโมโดวาร์น�ำเนื้อหาว่ าด้ วยความ

อ่ า นรายละเอี ย ดการจั ด ฉายโปรแกรมพิ เ ศษนี้ ที่ ห อภาพยนตร์

สัมพันธ์อันระหองระแหงระหว่ างแม่ผู้เสียสละกับลูกสาวมาตี ความใหม่

ได้ที่หน้า   ๒๗ ( ยกเว้น What Have I done to Deserve this?! และ

ซึ่งการให้ความหมายใหม่ต่อตระกูลภาพยนตร์แบบดั้งเดิม หรือพล็อตเรื่อง

Pain and Glory ที่จัดฉายเฉพาะสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ติดตามโปรแกรม

ยอดนิยม ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญอย่างหนึ่งของอัลโมโดวาร์ในการ

ฉายได้ที่ www.afthailande.org)

สร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อ ๆ มา

๑๗

กิจกรรม

ทีมงานจัดรายการ

กิ จ กรรม Cinema Lecture ณ โรงภาพยนตร์ ศ าลาศี นิ ม า คราวนี้
แม้ภาพยนตร์จะไม่ใช่งานระดับคลาสสิกหรือ ทึ่ง! หนังโลก อย่างเรื่องที่ผา่ น ๆ มา
แต่ก็อัดแน่นไปด้วยสาระและประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ พร้อมด้วยเนื้อหาที่
เข้มข้นจากการบรรยายพิเศษของวิทยากรรับเชิญ  
© Heimatfilm

+ การบรรยายโดย ฐิติรต
ั น์ ทิพย์สัมฤทธิก
์ ุล
เสาร์ท่ี ๑๙ มิถุนายน เวลา ๑๔.๐๐ น.
The Social Dilemma เป็นภาพยนตร์
สารคดีปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ของเน็ตฟลิกซ์ ที่ตีแผ่
มุ ม มื ด ของความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ใ น
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) ผลงาน
การก�ำกับของ เจฟฟ์ ออร์โลวสกี (Jeff Orlowski) ผูม
้ ช
ี ่อ
ื เสียงจาก
สารคดีปญ
ั หาเรื่องโลกร้อนอย่าง Chasing Ice
The Social Dilemma น� ำ เสนอปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก

+ การบรรยายโดย ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
เสาร์ท่ี ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.
Hannah Arendt (๒๐๑๒) เป็นภาพยนตร์เยอรมัน
ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ที่ มาร์กาเรต ฟอน ทรอตตา (Margarethe von
Trotta) ผูก
้ �ำกับหญิงจากกลุ่ม New German Cinema สร้าง
จากเหตุการณ์จริงในปี ค.ศ. ๑๙๖๑ - ๑๙๖๔ ของ ฮันนาห์
อาเรนดท์ (Hannah Arendt) นักปรัชญาและนักทฤษฎี การเมืองชาวเยอรมัน
เชื้อสายยิว ที่เข้าร่วมรับฟังการไต่สวนคดีกล่าวโทษของ อดอล์ฟ ไอค์มน
ั น์ (Adolf
Eichmann) อดี ตเจ้ าหน้าที่ ระดั บสูงของนาซี ในข้อหามีส่วนพัวพันกับการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุช
์ าวยิว
ภายหลังจบการไต่สวน ฮันนาห์ อาเรนดท์ น�ำรายงานการพิจารณาคดีไป
ตีพม
ิ พ์บนนิตยสาร The New Yorker โดยนิยามการกระท�ำของไอค์มน
ั ว่าเป็นเพียง
“ความดาษดื่นของความชั่วร้าย” (The Banality of Evil) ที่คนธรรมดาคนหนึ่ง
กระท�ำสิ่งที่ช่ัวร้ายโดยปราศจากคุณสมบัติในการคิด เป็นเพียงผลของฟันเฟืองที่
เกิดจากระบบ กฎหมาย และต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่สืบทอดกันมาเท่านั้น
แนวคิดดังกล่าวของอาเรนดท์ถูกโจมตีอย่างรุ นแรงจากบรรดาชาวยิว

สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งความสัมพันธ์และอิทธิพล
ที่ส่งผลต่อผู้ใช้งาน ซึ่งน�ำไปสู่การถูกครอบง�ำทั้งด้านชีวิตทั่วไป
การเมือง มนุษยธรรม ความถูกต้อง หรือแม้แต่การแพร่กระจาย
ของข่าวปลอมต่าง ๆ นอกจากนีภ
้ าพยนตร์ยังพาผูช
้ มไปท�ำความ
เข้าใจกระบวนการออกแบบของสื่อสังคมออนไลน์ช้ันน�ำ  อย่าง
เฟซบุ๊ก กูเกิล อินสตาแกรม และพินเทอเรสต์ ผ่านการบอกเล่า
ของอดี ตผู้บริหารและวิ ศวกรผู้ที่คิดค้ นระบบและอยู่เบื้องหลั ง
ความส�ำเร็จ สลับกับการเล่าผ่านเหตุการณ์จ�ำลองของครอบครัว
หนึ่ง และการแปรภาพการท�ำงานของอัลกอริทึมมาเป็นทีมงาน
จัดการควบคุมชีวิตผู้ใช้งาน ซึ่งวิธีการเล่าเรื่องเช่นนี้มีส่วนท�ำให้
ผู้ชมเข้าใจกระบวนการอั นซับซ้อนของระบบอั ลกอริทึมบนสื่อ
สังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น
The Social Dilemma จะจัดฉายพร้อมการบรรยายพิเศษ
หลังชมภาพยนตร์ โดยอาจารย์ฐต
ิ ิรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิก
์ ุล จากคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ดิ จิทัล เพื่อมุ่งหวั งจะสร้างการรู้เท่ าทั นสื่อสังคมออนไลน์ในยุ ค
ปัจจุบัน

รวมถึงท�ำให้เกิดหัวข้อถกเถียงทางวิชาการต่าง ๆ มากมายเป็นประวัติการณ์ มีสว่ น
กระตุ้นให้เกิดการศึกษา ตลอดจนท�ำความเข้าใจในมิติอ่ ืน ๆ ที่ซบ
ั ซ้อนกว่าเรื่องการ
ประณามตัวอาชญากร โดยเฉพาะการลุแก่อ�ำนาจจากระบบความคิดชัว่ ร้าย ซึ่งถูก
ปลูกฝังมายาวนาน จนท�ำให้มนุษย์เจตนากระท�ำผิดอย่างร้ายแรงโดยไม่รู้ตัว
หลังจบภาพยนตร์ฟงั การบรรยายจาก ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินน
ั ท์ อาจารย์
ประจ� ำภาควิ ชาปรัชญา คณะอั กษรศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ที่ จะมา
วิเคราะห์ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากนักคิดคนส�ำคัญแห่งศตวรรษที่ ๒๐ ผูน
้   ี้
สนับสนุนการจัดฉายโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

๑๘

รายการ Cinema Lecture ครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรม
รูเ้ ท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งหอภาพยนตร์จะจัดฉาย The Social
Dilemma ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจได้เข้าชมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มิถน
ุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนใด
สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่
๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๕ ต่อ ๑๓๐๘ หรือ ๐๘ ๗๕๖๗ ๔๓๑๖
สนับสนุนกิจกรรมโดย เน็ตฟลิกซ์

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง
และ ๒๐ ปี ฟ้าทะลายโจร
โปรแกรมรวบรวมผลงานเด่นของ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ทั้งใน
ฐานะคนเขียนบทและผูก
้ �ำกับภาพยนตร์ เนื่องในวาระครบรอบ ๒๐ ปี
ที่ ฟ้าทะลายโจร ผลงานการก�ำกับเรื่องแรกของเขาได้กลายเป็นหนังไทย
เรื่องแรกที่ เข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔

นางนาก

๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย นนทรีย์ นิมบ
ิ ุตร / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ /
น�ำแสดงโดย วินย
ั ไกรบุตร, อินทิรา เจริญปุระ / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ ท่ี ส ร้ า งจากต� ำ นานความรั ก ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ
วิญญาณแห่งคลองพระโขนง ว่าด้วยเรื่องราวของผีแม่นากที่เสียชีวิต

ฟ้าทะลายโจร

ขณะคลอดลูกระหว่างที่สามีถูกเกณฑ์ทหารไปออกรบ โดยเน้นความ

โดย ไฟว์ ส ตาร์ โปรดั ก ชั่ น , ฟิ ล์ ม บางกอก /

มาก่อนหน้า ด้วยฝีมอ
ื การเขียนบทของ วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง ซึ่งประสบ

๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้าง
น�ำแสดงโดย ชาติชาย งามสรรพ์, สเตลล่า มาลูก,ี้

ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ / ความยาว ๑๐๙ นาที

ภาพยนตร์ทส
ี่ ร้างปรากฏการณ์สำ� คัญ
ให้แก่วงการหนังไทยในช่วงยุค ค.ศ. ๒๐๐๐ ด้วยการน�ำเสนอในรูปแบบ
ย้อนยุคเหมือนหนังคาวบอยไทยในอดีต และใช้เทคนิคย้อมสีฉูดฉาด

สมจริงทางประวัติศาสตร์มากขึ้นกว่าภาพยนตร์ทก
ุ ฉบับที่เคยสร้างกัน
ความส�ำเร็จอย่างมหาศาลทั้งรายได้และค�ำวิจารณ์ เป็นปรากฏการณ์
ส�ำคัญของวงการหนังไทย
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
เสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เล่าเรื่องราวของ เสือด�ำ  ที่ชีวิตพลิกผันมาเป็นโจรเพราะต้องการออก
ล้างแค้นให้พ่อ จนได้เข้าไปอยู่ในชุมโจรเสือฝ้ายผู้อ�ำมหิต จนกระทั่ง
ทางกรมต� ำรวจส่ง ร้อยต� ำรวจเอก ก�ำจร มาจั ดการชุ มโจรเสือฝ้าย
เสือด�ำจึงได้ล่วงรู้ว่า ร�ำเพย คนรักเก่าได้กลายเป็นคู่หมั้นของก�ำจรไป
เสียแล้ว
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

อินทรีแดง

๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้าง
โดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน
๊ / น�ำแสดง
่ , กันตนา กรุป

โดย อนันดา เอเวอริงแฮม, ญารินดา บุนนาค /
ความยาว ๑๓๐ นาที

ภาพยนตร์ ที่ ดั ด แปลงมาจากนิ ย าย
และหนังฮีโร่เรื่องดังของไทย เหตุการณ์เกิด
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อกลุ่มนักการเมือง
คอร์ รั ป ชั น ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารสร้ า งโรงงานพลั ง งานไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์
เหล่ า ประชาชนจึ ง พากั น ออกมาคั ด ค้ า น กระทั่ ง มี ช ายหนุ่ ม ภายใต้

เฉือน

๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น /
น�ำแสดงโดย อารักษ์ อมรศุภศิริ, ฉัตรชัย เปล่งพานิช / ความยาว ๙๖ นาที

หนังแนวสืบสวนสอบสวน ผลงานการเขียนบทของ วิ ศิษฏ์
ศาสนเที่ ย ง เล่ า เรื่ องราวของคดี ฆ าตกรรมต่ อ เนื่ องสะเทื อ นขวั ญ
เมื่อฆาตกรหั่นศพเหยื่อทุกรายและน� ำชิ้นส่วนแยกไปทิ้ งคนละแห่ง
จนต�ำรวจมืดแปดด้าน แต่ ไท นักโทษชั้นหนึ่งผู้เป็นอดีตมือปืน กลับ
ล่วงรูว้ ่าใครคือฆาตกร และเสนอให้ ชิน นายต�ำรวจรุน
่ ใหญ่ให้อิสระเขา
เพื่อน�ำตัวฆาตกรมาให้ได้ภายใน ๑๕ วัน แลกกับการจับภรรยาของเขา
ไว้เป็นตัวประกัน
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

หมานคร

๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น,
เดอะ ฟิล์ม แฟคตอรี่ / น�ำแสดงโดย มหาสมุทร บุ ณยรักษ์ , แสงทอง

เกตุอู่ทอง / ความยาว ๙๔ นาที

หน้ากากอินทรีสีแดงลึกลับออกมาขับไล่อาชญากรและผู้คอร์รัปชัน

หนึ่งในผลงานส�ำคัญของวงการหนังไทย จากฝีมือการก�ำกับ

รวมถึงฆ่าทุกคนที่เป็นภัยบ้านเมือง โดยทิ้งเพียงนามบัตรที่แจ้งชื่อของ

ของ วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง เล่าเรื่องราวของ ป๊อด หนุม
่ บ้านนอกที่เข้ามา

เขาไว้ว่าเป็น อินทรีแดง

หางานในเมืองกรุงพร้อมกับค�ำทักอันแปลกประหลาดของยาย วันหนึ่ง

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ขณะที่ป๊อดได้งานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย เขาได้พบ จิน
พนักงานท�ำความสะอาดสาว ผู้มีความฝันอยากอ่านหนังสือปกขาว
เล่มหนึ่งซึ่งตกจากฟ้าให้ออก จนเกิดเป็นความรักท่ามกลางเรื่องราว
ประหลาดล้�ำมากมายที่เขาได้พบเจอในมหานครแห่งนี้

= English Language or English Subtitles

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เปนชู้กับผี

๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น /

น�ำแสดงโดย ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, สุพรทิพย์ ช่วงรังษี, ทัศน์วรรณ เสนียว์ งศ์
ณ อยุธยา / ความยาว ๙๓ นาที

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี
นิทานพื้นบ้าน คือความบันเทิงที่อยูค
่ ่ค
ู นไทยมาช้านาน จาก

หนังสยองขวัญที่ วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง ได้แรงบันดาลใจมาจาก

เรื่องเล่าปากต่อปากพัฒนาเป็นบันทึกทีม
่ ล
ี ายลักษณ์อก
ั ษร และแผ่ขยาย

เรื่องผีของ เหม เวชกร เล่าเรื่องราวของ นวลจัน หญิงสาวผู้อุ้มท้อง

ไปในศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้งวรรณคดี ละครนอก หนังตะลุง หมอล�ำ ลิเก

มาขออาศั ย อยู่ ที่ ค ฤหาสน์ ใ หญ่ ก ลางสวนเปลี่ ย วเพื่ อ ตามหาสามี ที่

ฯลฯ กระทั่งเป็นที่รูจ
้ ักอย่างกว้างขวางจากสื่อสมัยใหม่อย่างภาพยนตร์

หายตัวไป โดยมี รัญจวน แม่มา่ ยเจ้าของคฤหาสน์ และ สมจิต แม่บ้าน

และละครโทรทัศน์

ใหญ่คอยจับตาดูตลอด ไม่ชา้ นวลจันทร์กพ
็ บเงื่อนง�ำบางอย่างเกีย
่ วกับ
สามี รวมทั้งความลับอันน่าสะพรึงกลัวของผูค
้ นในคฤหาสน์แห่งนี้
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
พุธที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

หนึ่งในลักษณะเด่นของนิทานพื้นบ้านไทย คือการน�ำเสนอ
เนื้อหาในแบบที่เรียกว่า “จักร ๆ วงศ์ ๆ” ซึ่งมักมีท้องเรื่องเกิดขึ้นใน
ดินแดนสมมติ หรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า “เมืองทิพย์” ตัวละคร
เอกของเรื่องอาจเป็นปุ ถุชนหรือเจ้ าเมืองผู้สูงศักดิ์ ที่ต้องพบเจอกับ
เรื่องอภินห
ิ ารหรือสิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ แม้จะอยู่เหนือจินตนาการและ
ยากที่จะพบได้ในชีวิตจริง แต่องค์ประกอบเหล่านี้ก็ครองความนิยม

รุ่นพี่

๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเทีย
่ ง / สร้างโดย เอ็ม เทอร์ตไี้ นน์ / น�ำแสดง

โดย ญานนีน ภารวี ไวเกล, พงศกร โตสุวรรณ, คาร่า พลสิทธิ์ / ความยาว
๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของ อทิติ เด็กสาวชั้น ม.๖ ที่สามารถ
สัมผัสวิญญาณได้จากการดมกลิ่น กับวิญญาณชายหนุม
่ ที่เธอเรียกว่า
“รุ่นพี่” ที่ได้ร่วมกันสืบคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ ๕๐ ปีก่อนในวังเก่า
ของเชื้ อ พระวงศ์ ท่ า นหนึ่ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น โรงเรี ย นที่ อ ทิ ติ เ รี ย นอยู่
ในขณะเดี ยวกั นเธอเองก็ ต้องค้ นหาว่ าวิ ญญาณของรุ่นพี่ผู้นี้คือใคร
และตายด้วยสาเหตุอะไร
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่อยมา มีแฟนประจ�ำกลุ่มใหญ่ และเป็นรูปแบบเรื่องเล่าที่สะท้อนให้
เห็นถึงวิธค
ี ิดและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ โดยเฉพาะ
“เมื อ งทิ พ ย์ ไทยแฟนตาซี ” เป็ น โปรแกรมที่ ร วบรวม
ภาพยนตร์ไทยแนวแฟนตาซีโบราณ ซึ่งเป็นตระกูลหนังที่ได้รบ
ั อิทธิพล
มาจากนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ เหล่านี้ ไล่เรียงตั้งแต่ ลูกสาวพระอาทิตย์
(๒๕๑๒) หนัง ๑๖ มม. ที่ ส. อาสนจินดา ผูก
้ �ำกับประพันธ์เรื่องขึ้นเอง
พระลอ (๒๕๑๑) ผลงานที่ ไถง สุวรรณทัต นักการเมืองคนส�ำคัญที่นำ�
วรรณคดี “ลิลต
ิ พระลอ” มาสร้างเป็นภาพยนตร์ ๓๕ มม. มาตรฐานสากล
กากี (๒๕๒๓) และ พระรถเมรี (๒๕๒๔) งานก�ำกับจากวรรณคดีดังโดย
ครู เนรมิต ผู้ก�ำกับระดับครู ของวงการหนังไทย ปลาบู่ทอง (๒๕๓๗)
นิ ท านพื้ น บ้ า นที่ โ ด่ ง ดั ง และได้ รั บ การถ่ า ยทอดเป็ น ภาพยนตร์ แ ละ
ละครโทรทัศน์มาแล้วหลายฉบับ รวมทั้ง สุดสาคร (๒๕๔๙) ภาพยนตร์
ที่สร้างจากตัวละครในวรรณคดีเอกของสุนทรภู่

สิงสู่

๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้างโดย Transformation Films

/ น�ำแสดงโดย อนันดา เอเวอริงแฮม, ณัฐฐาวีรนุช ทองมี, พลอย ศรนรินทร์,

ทาริกา ธิดาทิตย์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

ณ ส�ำนักบนเขาที่ โดดเดี่ ยวห่างไกล คนชุ ดด� ำทั้ ง ๖ คนมา
รวมตัวกัน น�ำโดย นายแม่ หญิงชราผมขาวซึ่งก�ำลังท�ำพิธก
ี รรมปริศนา
บางอย่างกับศพลึกลับอยู่ ความสยองขวัญเริ่มต้นขึ้น พวกเขาหารู้ไม่
ว่ าพิธีกรรมนั้นได้ ไปปลุกวิ ญญาณแปลกหน้าที่ ไม่ได้ รับเชิญที่ พร้อม
จะเข้ามาสิงร่างของพวกเขาไปตลอดกาล
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมนี้ยังมีผลงานยุคหลังที่มีกลิ่นอายของงานจักร ๆ
วงศ์ ๆ ทั้ง ปืนใหญ่จอมสลัด (๒๕๕๑) มหาสงครามแห่งการแย่งชิง
อ� ำ นาจ ซึ่ ง อ้ า งอิ ง จากประวั ติ ศ าสตร์ ข องคาบสมุ ท รมลายู โนราห์
(๒๕๖๑) หนั ง โรแมนติ ก ที่ น� ำ การเดิ น ทางข้ า มเวลามาผสมผสาน
ด้วยศิลปะการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้ ปิดท้ายด้วย ขุนแผน ฟ้าฟื้ น
(๒๕๖๒) การตีความวรรณคดี “ขุนช้างขุนแผน” ในมุมมองวัฒนธรรม
ป๊อปร่วมสมัยที่เคลือบด้วยลักษณะของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่

พระรถเมรี

๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย เอเพ็กซ์

ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์, สุพรรษา
เนื่องภิรมย์ / ความยาว ๑๒๖ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณคดี พ้ ืนบ้าน
เรื่องนางสิบสองและพระรถเมรี เล่าเรื่องราวตั้งแต่
เมื่อพีน
่ อ
้ งสิบสองคนได้เป็นมเหสีของกษัตริย์ ก่อนจะถูกกลัน
่ แกล้งโดย
นางยัก ษ์ ให้ถูก จองจ� ำในถ้� ำและถูก ควั ก ลูก ตาออกมา แต่ โชคยังดี ที่
ลูกชายของน้องคนสุดท้องยังมีชีวิตรอดอยู่ เขาจึงพยายามช่วยเหลือ
แม่และป้า ๆ แม้จะต้องขัดแย้งกับคนรักของตนก็ตาม
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ปลาบู่ทอง

๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย สิทธิชัย พัฒนด�ำเกิง / สร้างโดย กรุ๊ฟโฟร์ โปรดัคชั่น /
น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ขวัญภิรมย์ หลิน, เกรียง ไกรมาก, นวพร

อินทรวิมล / ความยาว ๘๘ นาที

ภาพยนตร์ทส
ี่ ร้างจากนิทานพื้นบ้านเรื่องดังของไทย ในปี พ.ศ.
เดี ย วกั บ ที่ นิ ท านเรื่ อ งนี้ ไ ด้ รั บ การสร้ า งเป็ น ละครโทรทั ศ น์ ที่ โ ด่ ง ดั ง

ปืนใหญ่จอมสลัด

อย่างมาก เล่ าเรื่องราวของหญิงสาวที่ ถูกสามีบันดาลโทสะผลั กให้

สหมงคลฟิ ล์ ม อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล, โนวา กรุ๊ ป /

พบกับลูกสาวผูอ
้ าภัพที่ถูกแม่เลี้ยงและพี่ ๆ คอยรังแกอยู่เสมอ

เอเวอริงแฮม, ชูพงษ์ ช่างปรุง / ความยาว ๑๑๕ นาที

รอบฉาย: พุธที่ ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร / สร้างโดย

น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, อนันดา

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากประวัติศาสตร์

จมน้�ำตาย ก่อนที่เธอจะเกิดใหม่เป็นปลาบู่ และคอยว่ายมาที่ท่าน้�ำเพื่อ

ศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ในคาบสมุทรมลายู เล่าเรื่องของลังกาสุกะ เมืองท่า
ของกษัตริย์รายาฮีเจา ซึ่งตกเป็นเป้าหมายการยึดครองของโจรสลัด
น�ำโดย เจ้าชายราไว และ อีกาด�ำ  สมุนจอมเวทย์ แม้รายาฮีเจาจะมี
ยะรัง นักรบผู้กล้าคอยช่วยเหลือและมีกองทัพพันธมิตรของพระเจ้า
ปาหังอยู่ในมือ แต่ก็ต่อต้านได้เพียงชั่วคราว จะมีก็แต่ ปารี หนุม
่ ชาวเล
ผูม
้ วี ิชาดูหล�ำเท่านัน
่ น
้ บึ้งมหาสมุทร
้ ที่จะช่วยน�ำมหาปืนใหญ่ซ่งึ จมอยูก
มาก�ำหนดชัยชนะครั้งนีไ้ ด้
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
พุธที่ ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

สุดสาคร

๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย ไกรสร บูรณ์สิงห์ / สร้างโดย โมโนฟิล์ม / น�ำแสดงโดย

ชาลี ไตรรัตน์, สุรชัย แสงอากาศ, วรวิทย์ แก้วเพ็ชร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล /
ความยาว ๘๖ นาที

ภาพยนตร์ทด
ี่ ด
ั แปลงมาจากวรรณคดีเอกของสุนทรภู่ เล่าเรื่อง
ราวการผจญภั ย ของ สุ ด สาคร กั บ ม้ า นิ ล มั ง กร ที่ เ ดิ น ทางตามหา
พระอภัยมณี ผูเ้ ป็นพ่อ ขณะทีฝ
่ า่ ยพระอภัยมณีเกิดอุบต
ั เิ หตุเรืออับปาง
ลงกลางทะเล จนถู ก อุ ศ เรน จั บ ไว้ เ ป็ น ตั ว ประกั น ในการท� ำ ศึ ก กั บ
ศรีสุวรรณ เจ้าเมืองรมจักรผูเ้ ป็นน้องของพระอภัยมณี
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

กากี

๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย

ไชโยภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สรพงศ์

ชาตรี , ทู น หิ รั ญ ทรั พ ย์ , อ� ำ ภา ภู ษิ ต /
ความยาว ๑๐๑ นาที

จากวรรณคดีเลื่องชื่อเป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยจินตนาการ
เล่าถึงเสน่ห์ความงามของนางกากี ที่ท�ำให้นางเป็นที่หมายปองของ
ชายหนุม
่ ที่ได้พบเธอ จนเกิดศึกชิงนางและลุกลามไปถึงการก่อสงคราม
สุดท้ายเสน่หข
์ องนางก็ย้อนกลับมาท�ำร้ายนางเอง
รอบฉาย: อังคารที่ ๔ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

อังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลูกสาวพระอาทิตย์

๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย ส. อาสนจินดา / สร้างโดย ส. อาสนจินดาภาพยนตร์ /

น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๔๗ นาที

ศึกชิงราชบัลลังก์จากภายในและภายนอกราชวงศ์สรุ ย
ิ า ท�ำให้
องค์ จักรินทร์และพระนางอุ ษาเทวี ผู้ครองอั ครนครพร้อมด้ วยธิดา
สุริยาน้อย ต้องพลัดพรากจากกัน บัลลังก์จึงตกเป็นของจอมวายร้าย
ฮราแง แต่การจะได้ครองบัลลังก์อย่างสมบูรณ์นน
ิ า
้ั ต้องอาศัยสร้อยสุรย
สมบัติอันทรงพลานุภาพของราชวงศ์ที่ห้อยอยู่บนคอของสุริยาน้อย
ซึ่งถ้าใครคิดประสงค์รา้ ยต่อเธอจักต้องถูกเผาด้วยแรงแห่งแสงอาทิตย์
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระลอ

๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย ไถง สุวรรณทัต / สร้าง

โดย สุริยะเทพภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย
มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ /
ความยาว ๑๒๖ นาที

ผลงานภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณคดี เรื่องเอก ว่ าด้ วย
เรื่องราวของ พระลอดิลกราช โอรสกษัตริย์แห่งเมืองแมนสรวงผูไ้ ด้รับ
การร่�ำลือไปทั่วสารทิศในเรื่องรู ปโฉมอันงดงาม วันหนึ่งพระลอได้ฟัง
ค� ำ พรรณนาถึ ง ความงามของ พระเพื่ อ นและพระแพง สองพี่ น้ อ ง
เจ้าหญิงแห่งเมืองสรอง พระลอจึงออกเดินทางมุง่ หน้าตามหาเจ้าหญิง
เป็นจุดเริม
ี่ ลายเป็นต�ำนาน
่ ต้นไปสูโ่ ศกนาฏกรรมความรักครัง้ ยิง่ ใหญ่ทก
รอบฉาย: อังคารที่ ๔ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

พฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ขุนแผน ฟ้าฟื้น

๒๕๖๒ / ก�ำกับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ / สร้างโดย

เอ็ม พิคเจอร์ส / น�ำแสดงโดย มาริโอ้ เมาเร่อ, ณัทธนพล

ทินโรจน์, ยงวรี งามเกษม / ความยาว ๑๔๐ นาที

แก้ว เด็กหนุม
่ สุพรรณบุรท
ี ี่จดจ�ำเรื่องราว
ของตั ว เองไม่ ไ ด้ เขาออกเดิ น ทางตามหาความ
ทรงจ� ำ ว่ า เขาเป็ น ใครและเป็ น ลู ก ของใคร ในขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ ง
ผจญภัยไปกับแก๊งเพื่อนสุดฮา โดยมีวิชาคาถาอาคมที่ร่�ำเรียนมาคอย
ช่วยเหลือเพื่อก�ำจัดอุปสรรคที่ขวางกั้น
รอบฉาย: พุธที่ ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
เสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

โนราห์

๒๕๖๑ / ก� ำ กั บ โดย เอกชั ย ศรี วิ ชั ย / สร้ า งโดย
เอ็ม พิคเจอร์ส, แม่ เรียงฟิล์ม, DJ Vision / น�ำแสดง

โดย เอกชัย ศรีวิชัย, แองเจลินา่ โฟรม็องโต้, ไพศาล

ขุนหนู / ความยาว ๑๐๐ นาที

นอร์รา่ สาวลูกครึง่ ออกเดินทางตามพ่อแม่
มาท�ำธุรกิจที่จังหวัดพัทลุง แต่ระหว่างที่เธอสัมผัสกับความสวยงาม
ตามธรรมชาติอยู่น้น
ั เธอกลับได้เจอกับเรื่องราวประหลาดที่ท�ำให้เธอ
ข้ามมิติกาลเวลาไปยังอดีต และได้พบกับ สิงหร ชายหนุม
่ รูปงาม พร้อม
เรื่องราวสุดอัศจรรย์ของต�ำนานโนราห์ ที่ท�ำให้คน ๒ ภพมาบรรจบ
พบกันผ่านการผจญภัยและเหตุการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นความผูกพัน
และกลายเป็นความรักที่เป็นต�ำนาน
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
เสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

คู่หู

๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย เปี๊ ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย เปี๊ ยกโปสเตอร์ฟิล์ม /

น�ำแสดงโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศันสนีย์ วัฒนานุกูล, อุเทน บุญยงค์, ดวงใจ
หทัยกาญจน์ / ความยาว ๑๐๕ นาที

ครู พ ละหนุ่ม ถู ก ไล่ ล่ า จากกลุ่ ม นัก เลงโดยที่ เ ขาก็ ไ ม่รู้ ส าเหตุ
ระหว่างหนีการตามล่าเขาได้ผูกมิตรกับชายหนุ่มตาบอดที่ช่วยให้เขา
สามารถหนีจากกลุ่มนักเลงได้ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ
ระหว่ า งชายหนุ่ ม ทั้ ง สองที่ ต้ อ งช่ ว ยกั น จั ด การกั บ กลุ่ ม นั ก เลงที่ ต าม

ดูหนังคลาสสิ กกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

รังควานไม่สิ้นสุด   
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๕ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๑๕ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ร่วมชมหนังคลาสสิกกั บ ม.ล.วราภา เกษมศรี ครู โรงเรียน
ทางเลือก ผู้อยู่เบื้องหลังหนังไทยเรื่องส�ำคั ญ ที่ จะมาชวนผู้ชมร่วม
แลกเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและชีวิตหลังชมภาพยนตร์

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๑๔.๐๐ น

191 ½ มือปราบทราบแล้วป่วน Crazy Cops
(Thailand / 2003 / 100 min)

๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย บุญส่ง นาคภู่ / สร้างโดย ซีเอ็ม ฟิล์ม / น�ำแสดงโดย

ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดนัย สมุทรโคจร, วิทิตนันท์ โรจนพานิช / ความยาว

๑๐๐ นาที

เรื่องราวของต�ำรวจสายตรวจ 191 ที่แตกต่างกันสุดขั้ว เมื่อ

ร�ำลึก ไพโรจน์ ใจสิ งห์
โปรแกรมร�ำลึกถึง ไพโรจน์ ใจสิงห์ นักแสดงอาวุโสผูจ
้ ากไปเมื่อ

คนหนึ่งเป็นนายร้อยต�ำรวจไฟแรง กับอีกคนเป็นจ่าแก่ ๆ ที่ก�ำลังจะ
หมดไฟ ความต่างและทิฐข
ิ องทั้งคู่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย จนน�ำพาให้
พวกเขาพบกับนักข่าวสาวอาชญากรรมหน้าใหม่ ทีก
่ ลายเป็นทัง้ ตัวป่วน

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา ทั้งผลงานการเป็นพระเอกเดี่ยวใน ดรุณี

และตัวกลางประสานความขัดแย้งของทั้งสองโดยไม่รู้ตัว

ผีสิง (๒๕๑๖) บทบาทครูพละซึ่งพ้องพานกับอาชีพก่อนเข้าวงการใน

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๕ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 5 Jun / 15.30

คู่หู (๒๕๑๗) จากการก�ำกับของ เปี๊ ยก โปสเตอร์ ผูช
้ ักน�ำเขาเข้าสู่โลก
ภาพยนตร์ รวมไปถึง เสาร์ 5 (๒๕๑๙) หนึ่งในหนังบู๊รวมดาราชายที่
เขาร่วมแสดงและมีช่ ือเสียงมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ปิดท้ายด้วย 191 ½
มือปราบทราบแล้วป่วน (๒๕๔๖) ผลงานในยุคหลังที่สะท้อนให้เห็น

พฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 17 Jun / 13.00

ดรุณีผีสิง

ฝีมอ
ื การแสดงทีไ่ ม่เคยตกและการยืนระยะในวงการมาได้อย่างยาวนาน

๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ / สร้างโดย เชียงค�ำภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุทิศา พัฒนุช / ความยาว ๑๔๓ นาที

เสาร์ 5

ภรรยา ท�ำให้ เอิบจิต น้องสาวของอิ่มใจคิดแผนร้ายหมายให้ อรทัย

๒๕๑๙ / ก�ำกับโดย วินจ
ิ ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอกการภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย กรุ ง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ทัศน์วรรณ

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา / ความยาว ๑๐๓ นาที

เมื่อประเทศไทยถูกกลุ่มก่อการร้ายจาร์ก้าบุกยึดจังหวัดทาง
ตอนเหนือเป็นฐานที่ม่น
ั เพื่อเรียกเงินจ�ำนวนมหาศาลแลกกับการหยุด
ยิงขีปนาวุธมาทีก
่ รุงเทพฯ ทางการจึงมอบหมายให้หน่วยรบพิเศษเสาร์ ๕
เสีย
่ งตายแทรกซึมเข้าไปในรังของจาร์กา้ รวมทั้งตามหา พันต�ำรวจโท
เติมพงษ์ กับ ร้อยตรีหญิง ดวงกมล สองสายลับที่หายไปจากภารกิจ
รอบฉาย: อังคารที่ ๑ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ด้วยทรัพย์สมบัติอันมหาศาลของ อัครเดชา และ อิ่มใจ ผูเ้ ป็น
ลูกสาวตนได้ตกแต่งกับ อ๊อด ลูกชายของทั้งคู่ แต่อ๊อดกลับมีคนรักอยู่
แล้วคือ ศจี เอิบจิตจึงหาวิธก
ี ำ� จัดเธอด้วยการท�ำให้เข้าใจผิดกับอ๊อดจน
เธอคิ ด สั้ น ฆ่ า ตั ว ตาย แต่ ศ จี ก ลั บ
กลายเป็นวิ ญญาณเร่ร่อนคอยหา
ทางแก้ แ ค้ น เอิ บ จิ ต ที่ เ ป็ น ต้ น เหตุ
ท�ำให้เธอต้องจบชีวิต
รอบฉาย: พุธที่ ๙ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๒๓ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ร�ำลึก กิตติ ดัสกร

เงาสงครามเย็น: ผีคอมมิวนิสต์

กิ ต ติ ดั ส กร นั บ เป็ น ดาราที่ แ ฟนหนั ง ไทยยุ ค หนึ่ ง รู้ จั ก และ

“เงาสงครามเย็น” เป็นซีรส
ี โ์ ปรแกรมภาพยนตร์วา่ ด้วยอิทธิพล

คุ้นหน้าเป็นอย่างดีจากบทบาทดาวร้ายที่เขาได้รบ
ั ในภาพยนตร์หลาย

ของสงครามเย็นที่เคยก่อผลสะเทือนส�ำคัญต่อสังคมไทย โดยในเดือน

ต่ อ หลายเรื่ อ ง เนื่อ งในวาระการจากไปเมื่อ วั น ที่ ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ์ที่

มิถุนายนนีจ
้ ะชี้ให้เห็นถึงภาพของ “ผีคอมมิวนิสต์” ว่าถูกสร้างขึ้นมา

ผ่านมา หอภาพยนตร์ขอย้อนร�ำลึกถึงด้วยผลงานยุคแรกที่ท�ำให้เขา

หลอกหลอนประชาชนผ่านภาพยนตร์ไทยในรู ปแบบใดและมีสถานะ

เป็นที่รู้จักของประชาชน ทั้ง เทวดาเดินดิน (๒๕๑๙)  ของ หม่อมเจ้า

อย่างไรเมื่อสงครามเย็นนั้นได้มอดดับลง

ชาตรีเฉลิม ยุคล ผูน
้ ำ� พาเข้าสู่วงการการแสดง และ แผลเก่า (๒๕๒๐)
ผลงานอมตะของ เชิด ทรงศรี ที่เขาได้สร้างสีสันจนเป็นที่นา่ จดจ�ำ  

โปรแกรมเริ่มต้นที่ช่วงทศวรรษ ๒๕๐๐ ซึ่งสงครามจิตวิทยาที่
สหรัฐอเมริกาปูทางมาหลายปีเริ่มท�ำงานจน “ผีคอมมิวนิสต์” ปรากฏ
รูปร่างชัดเจน  โดยจะเห็นได้จาก “ชุดภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อของ

เทวดาเดินดิน

๒๕๑๙ / ก� ำ กั บ โดย ม.จ.ชาตรี เ ฉลิ ม ยุ ค ล /

สร้ า งโดย พร้ อ มมิ ต รภาพยนตร์ , ไฟว์ ส ตาร์

โปรดักชัน
่ / น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา
อุ ม าริ น ทร์ , ต่ อ ลาภ ก� ำ พุ ศิ ริ , กิ ต ติ ดั ส กร /
ความยาว ๑๓๐ นาที

เรื่องราวของกลุม
่ วัยรุน
่ ทีท
่ ำ� งานเถื่อน
เริม
่ จากขนยาเสพติด ขโมยของ ปล้นร้านทอง

ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน” รวมไปถึงหนังของคนท�ำหนังไทยเองอย่าง  
แผ่ น ดิ น ของใคร (๒๕๐๒) ซึ่ ง แสดงภาพการสู้ ร บกั บ กองก� ำ ลั ง
คอมมิวนิสต์ที่ชายแดนกัมพูชา โดยมีปราสาทพระวิหารเป็นฉากหลัง
และ คนเหนือคน (๒๕๑๐) หนังรวมดาราขวัญใจประชาชนและได้รับ
การสนั บ สนุ น จากสี่ เ หล่ า ทั พ ซึ่ ง เป็ น ตั ว อย่ า งของการขยายภาพ
คอมมิวนิสต์ให้ใหญ่โตจนเป็นองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ
กระบวนการสร้าง “ผีคอมมิวนิสต์” รุ นแรงไปสู่จุดสูงสุดเมื่อ

ขโมยรถ และฆ่าคน พวกเขาใช้ชวี ต
ิ อย่างอิสระและไม่เกรงกลัวกฎหมาย

กลายเป็น “ใบอนุญาตฆ่าคน” อย่างโหดเหีย
้ มในเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม

จนได้รับฉายาว่า “เทวดาเดินดิน” แต่ก็ถูกต�ำรวจตามล่าจนต้องหนี

๒๕๑๙ พร้อม ๆ กับการเกิดขึ้นของหนังต้านคอมมิวนิสต์จ�ำนวนมาก

ลงใต้

ในโปรแกรมนี้มีท้ั ง เสาร์ 5* (๒๕๑๙) หนังที่ รวมพระเอกมาปราบ

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๒๒ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

แผลเก่า The Scar

(Thailand / 1977 / 132 min)

๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย

เชิดไชยภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี,
นันทนา เงากระจ่าง / ความยาว ๑๓๒ นาที

ภาพยนตร์ ร ะดั บ ปรากฏการณ์ ที่
สร้างจากวรรณกรรมขึ้นหิ้งของไม้ เมืองเดิม
ซึ่งหอภาพยนตร์บูรณะขึ้นใหม่จากฟิล์มใน
การอนุรักษ์ เล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมของ
ขวัญและเรียม คู่รักแห่งท้องทุ่งบางกะปิที่สาบานกับเจ้าพ่อไทรว่าจะ
ซื่อสัตย์ต่อกัน แต่พอ
่ ของเรียมกลับกีดกันด้วยการขายเรียมให้ไปอยูก
่ บ
ั
คุณนายทองค�ำที่บางกอก เมื่อเรียมกลับมาเยี่ยมบ้านขวัญก็พบว่าเธอ
ดูสูงส่งจนไม่เหมือนเรียมคนเดิมอีกต่อไป
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๓ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 3 Jun / 15.30
พฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 24 Jun / 13.00

คอมมิวนิสต์  และชุดหนัง “หลัง ๖ ตุลา” ในปี ๒๕๒๐ ทั้ง หนักแผ่นดิน
ที่กลายเป็นภาพแทนอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างถึงราก
เก้ายอด ซึ่งพาดพิงถึงกรณี ๖ ตุลาโดยตรง และ สิงห์ส�ำออย ที่ตอกย้�ำ
ภาพความเลวร้ายของคอมมิวนิสต์ในแบบฉบับดอกดิน กัญญามาลย์
นอกเหนื อ จากหนั ง บู๊ ใ นโปรแกรมยั ง มี ไผ่แ ดง หนั ง เสี ย ดสี
คอมมิวนิสต์ ในระดั บปรัชญา ซึ่งสร้างจากนิยายของ ม.ร.ว.คึ กฤทธิ์
ปราโมช และออกฉายปลายปี ๒๕๒๒ ก่อนหน้าที่สงครามคอมมิวนิสต์
ในไทยจะยุตล
ิ งได้ไม่นาน ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์ในยุคหลังสงครามเย็น
อย่าง ฟ้าใส ใจชื่นบาน (๒๕๕๒) ซึ่งผีคอมมิวนิสต์ได้เสื่อมฤทธิล
์ ง จน
ถูกสร้างออกมาในเชิงตลกขบขัน และ ลุงบุญมีระลึกชาติ (๒๕๕๓) หนัง
ที่แสดงให้เห็นถึงผีคอมมิวนิสต์ในด้านกลับ ด้านที่เป็นผีซ่งึ หลอกหลอน
ความทรงจ�ำของอดีตทหารที่เคยฆ่าคอมมิวนิสต์เอง
*เรื่องย่อและรอบฉายของ เสาร์ 5 รวมอยูใ่ นโปรแกรมร�ำลึก ไพโรจน์ ใจสิงห์

หนักแผ่นดิน

๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย สมบัติ เมทะนี / สร้างโดย สยามพัฒนาฟิล์ม / น�ำแสดง
โดย สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา,

ครรชิต ขวัญประชา / ความยาว ๑๓๑ นาที

กลุ่มลูกเสือชาวบ้านวั งหินถูกลอบยิงจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย
ขณะเดินทางกลับจากการอบรม ส่งผลให้ ชวน หัวหน้ากลุ่มเสียชีวิต

ชุดภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อโดยส�ำนักข่าวสารอเมริกัน

ก่อนตายเขาได้ฝากให้ลก
ู บ้านร่วมต่อสูเ้ พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
แต่โชคชะตากลับน�ำพาให้ ชาติ หนึ่งในสมาชิกต้องกลายเป็นสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์ และกลับมาเผยแพร่ลัทธิยังบ้านเกิดของตน ไท ซึ่ง
เป็นอดีตเพื่อนลูกเสือชาวบ้านจึงลุกขึ้นมาเป็นแกนน�ำต่อต้าน
รอบฉาย: อังคารที่ ๑ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๑๖ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

เก้ายอด

๒๕๒๐ / ก� ำ กั บ โดย สุ พ รรณ
พราหมณ์พันธุ์ / สร้างโดย หจก.

ร่วมใจฟิลม
์ / น�ำแสดงโดย เผ่าพันธุ์

พงษ์นที, พิศมัย วิไลศักดิ์, อนันต์
สั ม มาทรั พ ย์ , เมตตา รุ่ ง รั ต น์ /

ความยาว ๑๒๐ นาที

องค์กรเก้ายอด องค์กรก่อการร้ายที่มีเครือข่ายทั่วโลกก�ำลัง
วางแผนก่อวินาศกรรมในเมืองไทย โดยตั้งศูนย์ฝก
ึ ฝนสุดยอดมือสังหาร
อยูภ
่ ายในประเทศ และมีแผนการใหญ่กำ� จัดรัฐมนตรีกลาโหมของไทย
แต่แผนการนีก
้ ลับถูกขัดขวางด้วย ธง มือสังหารของเก้ายอดที่หลบหนี
ออกมาได้ เพราะรัฐมนตรีคนนั้นคือพ่อแท้ ๆ ของเขาเอง
รอบฉาย: พุธที่ ๒ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ชุดภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่ อ
โดยส�ำนักข่าวสารอเมริกัน
ส�ำนักข่าวสารอเมริกน
ั หรือ USIS (United States Information
Service) เป็นหน่วยงานย่อยที่สหรัฐอเมริกาจัดตั้งขึ้นในประเทศต่าง ๆ
ช่วงสงครามเย็น โดยมีจุดประสงค์ส�ำคัญคือเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์
ทางการเมืองและต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สื่อภาพยนตร์
ภาพยนตร์ ใ นชุ ด นี้ หอภาพยนตร์ ไ ด้ น� ำ ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น
๒ เรื่องของส�ำนักข่าวสารอเมริกัน ซึ่งสร้างสรรค์โดย ปยุต เงากระจ่าง
ผูบ
้ ุกเบิกงานแอนิเมชันของไทย และหอภาพยนตร์เพิง่ ค้นพบฉบับที่มี
คุณภาพสมบูรณ์ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา มาจัดฉาย
ร่วมกับ แผ่นดินของเรา หนึ่งในภาพยนตร์แบบด�ำเนิน

พุธที่ ๑๖ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่ อ งต่ อ ต้ า นคอมมิ ว นิ ส ต์ ลั ก ษณะเดี ย วกั บ ไฟเย็ น
(๒๕๐๘) ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก แพร่ ห ลายและได้ รั บ การ

ไผ่แดง

๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย เพิม
่ พล เชยอรุณ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ผศ.สุรพล

วิรุฬห์รักษ์, ลลนา สุลาวัลย์ / ความยาว ๑๒๒ นาที

ภาพยนตร์ทด
ี่ ด
ั แปลงจากนิยายเรื่องดังของ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เรื่องราวของ สมภารกร่าง
เจ้าอาวาสวัดไผ่แดง กับ แกว่น แก่นก�ำจร สหายหนุ่มจากบ้านไผ่ตัน
ผู้ยึดมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์ ทั้งคู่จึงปะทะคารมกันอยู่เสมอ แต่เมื่อ
มีนายทุนและผู้อ้างตนวิเศษในพื้นที่แห่งนี้ พวกเขาจึงต้องร่วมมือกัน
ผลักดั นความไม่เป็นธรรมและความเชื่ออั นไร้เหตุผลให้ออกไปจาก

เผยแพร่อยู่ในช่องยูทูบหอภาพยนตร์

หนุมานเผชิญภัย ครั้งใหม่

๒๕๐๑ / ก�ำกับโดย ปยุต เงากระจ่าง / ความยาว ๑๔ นาที

ภาพยนตรการ์ตูนที่ส�ำนักข่าวสารอเมริกันสนับสนุนเงินและ
เทคโนโลยีให้ ปยุต เงากระจ่าง ผลิตขึ้น จนกลายเป็นผลงานเรื่องแรก
ของตัวเองที่เขาเห็นว่าท�ำได้ตามมาตรฐานสากล เล่าเรื่องของ หนุมาน
ตัวแทนค่ายเสรีประชาธิปไตยซึง่ เต็มไปด้วยความสุขและแสนยานุภาพ
ทางอาวุธ กับ ทศกัณฐ์ ผูน
้ ำ� ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มอมเมาและกวาดต้อน
ประชากรลิงให้ท�ำงานหนักเพื่อความสุขสบายของเหล่ายักษ์

หมูบ
่ ้านไผ่แดงและไผ่ตัน

เด็กกับหมี

รอบฉาย: พุธที่ ๒ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ค�ำบรรยายไทย)

อังคารที่ ๘ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

๒๕๐๒ / ก�ำกับโดย ปยุต เงากระจ่าง / ความยาว ๑๔ นาที (ภาษาอังกฤษ

ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น ที่ ส ร้ า งเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ใจถึ ง การ
รวมตัวของประเทศสมาชิกในองค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) หรือ SEATO ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๙๘

โปรแกรมพิ เศษ
วันก�ำเนิดภาพยนตร์ในสยาม
Lumière!

(France / 2016 / 90 min)

๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Thierry Frémaux / สร้าง

โดย Sorties d’Usine Productions, Centre

National du Cinéma et de L’image Animée,
Institut Lumière / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษา

ฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

สารคดี ที่ เ ล่ า เรื่ องราวการเผยแผ่
ประดิ ษฐกรรมและภาพยนตร์ออกไปทั่ วโลกของพี่น้องลูมิแอร์แห่ง
ฝรั่งเศส ผ่านภาพยนตร์ขนาดสั้นนับร้อยเรื่องระหว่าง ค.ศ. ๑๘๙๕๑๙๐๕ ของบริษัทลูมิแอร์ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้ก�ำเนิดภาพยนตร์โลก
การเดินทางของภาพยนตร์ที่พวกเขาผลิตขึ้นยังได้กลายเป็นจุดเริม
่ ต้น
ของภาพยนตร์ในหลายประเทศ
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 10 Jun / 13.00

เพื่ อ ป้ อ งกั น การรุ ก รานของคอมมิ ว นิ ส ต์ โดยเล่ า ผ่ า นภาพของเด็ ก
นานาชาติของสมาชิก SEATO ทั้ง ๘ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฝรัง่ เศส
นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ที่
ร่วมกันสู้กับหมีข้ัวโลกที่ออกอาละวาดกินเด็กชาติต่าง ๆ

แผ่นดินของเรา

๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย ป. พิมล / น�ำแสดงโดย วิน วิษณุรักษ์ / ความยาว ๑๐๐

นาที

ภาพยนตร์ที่มเี นื้อหาเกีย
่ วกับกลุม
่ คอมมิวนิสต์ “พรรคชาวนา
กู้ชาติ ” ในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ที่ ขาดแคลนอาวุ ธและเงินจน
ตัดสินใจปล้นหมู่บ้านโนนจ�ำปา และได้ยิงก�ำนันเสียชีวิต เมื่อ ณรงค์
ลู ก ชายของก� ำ นั น ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ก� ำ นั น คนใหม่ เขาจึ ง ประกาศ
อุดมการณ์ปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งแก้แค้น
ให้กับพ่อของตน และได้ส่งชายหนุ่มจ�ำนวนหนึ่งไปฝึกอาวุธที่อ�ำเภอ
เพื่อเป็นกองก�ำลังป้องกันหมูบ
่ ้าน
รอบฉาย: อังคารที่ ๘ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ฟ้าใส ใจชื่นบาน

แผ่นดินของใคร

สร้างโดย บิก
๊ วอร์เนอร์ / น�ำแสดงโดย พิชญะ วัชจิตพันธ์,

สุวรรณสิงห์ฟล
ิ ม
์ / น�ำแสดงโดย ทักษิณ แจ่มผล, แมน

๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย เกริกชัย ใจมัน
่ , นภาพร พูลเจริญ /
ร่มฉัตร ข�ำศิร,ิ สุรสิทธิ์ เอีย
่ มโอภาสวงศ์, ค่อม ชวนชื่น,
ฝันดี จรรยาธนากร  / ความยาว ๙๘ นาที

เรื่องราวของ เม็ดทราย หญิงสาวที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จน
ตัดสินใจเข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อแสวงหาและสร้างสังคม
ในอุดมคติ แต่ที่น่น
ั เธอกลับพบกับ ก้อง จอบ คิด และเสียม สี่สหายที่
ร่วมกันสร้างความสนุกสนานปั่ นป่วน และสัน
่ คลอนแนวทางการปฏิวัติ
อันตึงเครียดด้วยความตลก
รอบฉาย: พุธที่ ๙ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
อังคารที่ ๑๕ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

คนเหนือคน

๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย วิจต
ิ ร คุณาวุฒิ /

สร้างโดย สหการภาพยนตร์ไทย /

น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ

เมทะนี, โสภา สถาพร, มิสออเดรย์

ชิง / ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ แ อ็ ก ชั น เรื่ องยิ่ ง ใหญ่ ที่ เ ล่ า เรื่ องราวขององค์ ก ร
ดอกจิก ซึง่ มาตัง้ สาขาในไทยโดยมีวต
ั ถุประสงค์เพื่อหวังท�ำลายประเทศ
ทางการไทยจึงส่ง พันต�ำรวจตรี พิเชษฐ์ มาดูแลคดีร่วมกับ ร้อยต�ำรวจ
ตรีหญิง ชิงชิง ต�ำรวจลับพิเศษแห่งภาคตะวันออกไกล แต่เขากลับจน
ถูกจับได้ระหว่างการต่อสู้ ร้อยต�ำรวจเอก สมบัติ เมทะนี จึงต้องเข้าไป
แทรกซึมในองค์กรเพื่อพาตัวพี่ชายออกมา
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒๕๐๒ / ก�ำกับโดย ปริญญา ลีละศร / สร้างโดย
ธีระพล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช / ความยาว ๘๘ นาที

เมื่ อเกิ ด เหตุ ไ ม่ ส งบบริ เ วณชายแดน
ไทย-กัมพูชา เมิลและขุน จึงถูกทางการส่งมาเป็น
สายลับเพื่อปราบแผนก่อการร้ายบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี
อุมา หญิงสาวที่ขอร่วมขบวนการติดตามไปด้วย ที่น่ันพวกเขาได้พบ
กับ เจ้าหลวง ผูก
้ อ
่ การร้าย และ นายใหญ่ พ่อค้าไม้เถื่อนซึ่งเป็นหัวหน้า
โจร และเป็นลุงของ ประพิณ หญิงสาวที่ขุนตกหลุมรัก
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
พุธที่ ๓๐ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

สิงห์ส�ำออย

๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้าง

โดย กัญญามาลย์ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ
เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร / ความยาว ๑๒๕ นาที

เอกบดี ได้รับมรดกโดยมีข้อแม้ว่าต้อง
ไปเป็นต�ำรวจตระเวนชายแดน และแต่งงานกับคน
ที่เจ้าคุณพ่อหมั้นหมายไว้ให้ เขายอมท�ำตามและได้พบรักกับ นนท์
ลู ก สาวของแม่ ค รู เ จ้ า ของโรงเรี ย นชนบท ซึ่ ง ก็ คื อ คนที่ เ จ้ า คุ ณ พ่ อ
หมัน
้ หมายไว้นน
่ั เอง แต่พวกโจรเถื่อนกับสหายคอมมิวนิสต์กลับบุกมา
จับแม่ครูไปเรียกค่าไถ่และเผาโรงเรียนทิ้ง เอกบดีจึงรวบรวมความกล้า
ที่มน
ี ำ� ก�ำลังพลบุกไปช่วยแม่ครูกลับมา
รอบฉาย: อังคารที่ ๒๒ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
อังคารที่ ๒๙ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

อังคารที่ ๒๙ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลุงบุญมีระลึกชาติ
Uncle Boonmee Who Can
Recall His Past Lives
(Thailand / 2010 / 108 min)

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
ภาพยนตร์เยอรมัน

๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / สร้าง

สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

Illuminations Films Past Lives, Anna Sanders

3 Tage in Quiberon
(3 Days in Quiberon)

โดย Illuminations Films, Kick the Machine Films,
Films, The Match Factory, GFF Film-und

Fernsehproduktion KG, Eddie Saeta SA / น�ำแสดงโดย ธนภัทร สายเสมา,
เจนจิรา จันทร์สุดา, ศักดิ์ดา แก้วบัวดี / ความยาว ๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์ ไ ทยที่ ช นะเลิ ศ รางวั ล ปาล์ ม ทองค� ำ จากเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ เล่าเรื่องราวการระลึกชาติของ บุญมี ชายซึง่ ป่วย
เป็นโรคไตวายเรื้อรัง และเชื่อว่าอาจเป็นกรรมเก่าที่เขาเคยฆ่าสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์หลายราย ขณะเดียวกันวิญญาณของภรรยาได้กลับ
มาดูแลเขาในช่วงท้ายของชีวิต รวมทั้งลูกชายที่หายสาบสูญไปนาน
ก็หวนออกมาจากป่าในสภาพคล้ายลิง
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 12 Jun / 13.00
พฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 24 Jun / 15.30

(Germany, Austria, France / 2018 / 115 min)

๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย Emily Atef / น�ำแสดงโดย Marie

Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner /

ความยาว ๑๑๕ นาที / ภาษาเยอรมันและฝรั่งเศส
ค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดช่วงบั้นปลายชีวิตขณะเข้ารับการบ�ำบัด
ปัญหาทางสุขภาพจิ ตของ โรมี ชไนเดอร์ นักแสดงหญิงชื่อดั งชาว
เยอรมันเชื้อสายออสเตรีย เธอแทบไม่เปิดเผยปัญหาชีวต
ิ ต่อสาธารณชน
มาก่อน จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ ที่เธอได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหา
ดังกล่าวกับนิตยสาร Stern
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 2 May / 15.30
พฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 13 May / 13.00

Yella

(Germany / 2007 / 89 min)

๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย Christian Petzold / น�ำแสดง

The Films of

Pedro Almodóvar

โดย Nina Hoss, Devid Striesow, Hinnerk

Schönemann / ความยาว ๘๙ นาที (ภาษา
เยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ส่งให้ นีนา ฮอสส์ คว้ า
รางวั ล นั ก แสดงหญิ ง ยอดเยี่ ย มจากเทศกาลภาพยนตร์ น านาชาติ
เบอร์ลิน ครั้งที่ ๕๗ เล่าเรื่องราวของ เยลลา หญิงสาวจากเยอรมนี
ฝั่ งตะวันออก ผูห
้ นีสามีเก่าอารมณ์รา้ ยไปเริม
ั่
นตก
่ ต้นชีวิตใหม่ที่ฝงตะวั
รังควานเธออยู่

Mujeres al borde de un ataque de nervios
(Women on the Verge of a Nervous
Breakdown)

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 6 Jun / 15.30

๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย Pedro Almodóvar / น�ำแสดงโดย Carmen Maura,

แต่ ยังมีหลาย ๆ สิ่งจากอดี ตทั้ งที่ มองเห็นและมองไม่เห็นคอยตาม

พฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 17 Jun / 15.30

ภาพยนตร์สเปน
สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจ�ำประเทศไทย

¡Ay, Carmela!

(Spain, Italy / 1990 / 102 min)

๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย Carlos Saura / น�ำแสดงโดย

Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego /

ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

พอลลิโนและคาร์เมลา สองสามีภรรยา
นักแสดงละครเร่ผู้นิยมฝ่ายสาธารณรัฐ ต้อง
ออกตระเวนแสดงไปยั ง ที่ ต่ า ง ๆ ช่ ว งสงครามกลางเมื อ งในสเปน
วั นหนึ่งผู้ช่วยของพวกเขาซึ่ งหูหนวกและเป็นใบ้ เกิ ดหลงเข้าไปใน
เขตฝ่ า ยชาติ นิ ย มจนถู ก จั บ ได้ ทั้ ง คู่ จึ ง จ� ำ ต้ อ งแสดงละครล้ อ เลี ย น
ฝ่ายสาธารณรัฐเพื่อแลกกับอิสรภาพ ตามค�ำสั่งของผู้บัญชาการชาว
อิตาเลียนผูช
้ ่ ืนชอบละครเป็นชีวิตจิตใจ
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 2 May / 13.00
พฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 20 May / 13.00

El mar nos mira de lejos
(The Sea Stares at Us from Afar)

(Spain / 1988 / 88 min)

Antonio Banderas, Julieta Serrano / ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาสเปน

ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวตลกร้าย เรื่องราวชุลมุนของ เปป้า หญิงสาว
ที่ถูกสามีทอดทิ้งไปหาหญิงอื่น ขณะที่ก�ำลังตามไปพูดคุยให้รู้เรื่อง
เธอก็ได้พบกับภรรยาอีกคนพร้อมลูกของเขาแบบไม่ได้ต้ังใจ ก่อนที่
สาวคนใหม่ของสามีจะตามเข้ามาพัวพันจนท�ำให้เรื่องราวทั้งหมด
กลับอลเวงยิ่งกว่าเดิม
* สนทนาหลังชมภาพยนตร์ ในรายการ

ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน เวลา ๑๔.๐๐ น. Fri 25 Jun / 14.00

Tacones lejanos (High Heels)
(Spain, France / 1991 / 112 min)

๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย Pedro Almodóvar / น�ำแสดงโดย Victoria Abril,

Marisa Paredes, Miguel Bosé, Anna Lizaran / ความยาว ๑๑๒ นาที

(ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ แ นวตลกดรามา ว่ า ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ อั น
กระท่ อนกระแท่ นของ เบ็กกี นักร้องสาวใหญ่ ผู้เดิ นทางกลับมา
ยังกรุงมาดริดอีกครั้งในรอบ ๑๕ ปี เพื่อหา รีเบกา ลูกสาววัย ๒๗ ปี
ผูซ
้ ่งึ แต่งงานกับอดีตคนรักของตนเอง
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๒๖ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 26 Jun / 13.00

(Spain, Netherlands / 2017 / 93 min)

La Flor de mi Secreto
(The Flower of My Secret)

ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษา

๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย Pedro Almodóvar / น�ำแสดงโดย Marisa Paredes,

๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย Manuel Muñoz Rivas /

อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีแนวทดลองทีบ
่ น
ั ทึก
ภาพคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวใน Doñana
National Park เขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเลตอนใต้ ข องสเปน
สถานที่ที่เคยเป็นพื้นที่อันรุ่งเรืองของเผ่าพันธุด
์ ้ังเดิมมาก่อน

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 6 Jun / 13.00
พุธที่ ๒๓ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 23 Jun / 15.30

(Spain, France / 1995 / 103 min)

Juan Echanove, Carme Elias, Rossy de Palma / ความยาว ๑๐๓ นาที
(ภาษาสเปนและฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เลโอ มาเซียส นักเขียนหญิงรุน
่ ใหญ่ผป
ู้ ระสบความส�ำเร็จใน
เส้นทางอาชีพจากนวนิยายรัก แต่ชีวิตจริงของเธอกลับสวนทางกัน
เนื่ อ งจากเธอมั ก มี ปั ญ หาระหองระแหงกั บ สามี ท หารผู้ ซ่ึ ง ไม่ ค่ อ ย
กลับบ้าน จึ งท� ำให้เธอพยายามท� ำทุกวิ ถีทางเพื่อจะเปลี่ยนแปลง
ชีวิตคู่อีกครั้ง
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๒๖ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 26 Jun / 15.30

Todo sobre mi madre
(All About My Mother)

Hedi

(Tunisia, Belgium, France / 2016 / 88 min)

๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Mohamed Ben Attia / น�ำแสดง

(Spain, France / 1999 / 101 min)

โดย Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah

โดย Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela

ค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย Pedro Almodóvar / น�ำแสดง
Peña, Penélope Cruz / ความยาว ๑๐๑ นาที

(ภาษาสเปนและคาตาลัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ
ยอดเยี่ยมและผู้ก�ำกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
เล่าเรื่องราวของ มานูเอลลา พยาบาลแผนกปลูกถ่ายอวัยวะในกรุง
มาดริ ด ผู้ สู ญ เสี ย เอสเตบาน ลู ก ชายจากอุ บั ติ เ หตุ เธอตั ด สิ น ใจ
เดินทางไปยังบาร์เซโลนา เมืองทีเ่ ธอจากมาพร้อมลูกในท้อง เพื่อบอก
ข่าวแก่พ่อของเอสเตบาน ผู้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตนเองมีลูกและเพิ่ง
เปลี่ยนแปลงเพศสภาพพร้อมกับชื่อใหม่ว่า ลอลา

Bouzouita / ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาอารบิก

ภาพยนตร์รางวัลหนังเรื่องแรกยอดเยีย
่ ม
และนักแสดงน�ำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินครั้งที่
๖๖ เล่าเรื่องราวของ เฮดี ชายหนุม
่ บุคลิกเงียบขรึม ผูซ
้ ่งึ ใช้ชีวิตโดยถูก
ก�ำหนดกรอบเอาไว้แล้วจากครอบครัว ระหว่างที่แม่กำ� ลังจัดเตรียมพิธี
วิวาห์ให้กับเขา เฮดีกลับตกหลุมรักกับ ริม หญิงสาวนักเดินทางที่เปี่ ยม
ไปด้ วยจิตวิ ญญาณเสรี ผู้เปลี่ยนแปลงความคิ ดและวิ ถีชีวิตของเฮดี
อย่างรวดเร็ว
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 4 Jun / 15.30
อาทิตย์ที่ ๒๐ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 20 Jun / 15.30

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๒๗ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 27 Jun / 13.00

Hable con ella (Talk to Her)
(Spain / 2002 / 112 min)

๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Pedro Almodóvar / น�ำแสดงโดย Javier Cámara,

Darío Grandinetti, Leonor Watling, Rosario Flores / ความยาว ๑๑๓
นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ร างวั ล ออสการ์ สาขาบทภาพยนตร์ ดั้ ง เดิ ม
ยอดเยี่ยม เล่าเรื่องราวของ มาร์โก นักเขียนหนุ่มผู้ต้องดูแล ลีเดีย
นักสู้วัวกระทิงสาว ซึ่งประสบอุบัติเหตุระหว่างการประลองจนสลบ
ไร้สติ ทีส
่ ถานพยาบาลแห่งนีท
้ ำ� ให้เขาได้พบกับ เบนิโญ บุรุษพยาบาล
ผูอ
้ ท
ุ ศ
ิ ตนดูแล อลิเซีย นักเต้นบัลเลต์ผต
ู้ กอยูใ่ นอาการโคม่า การพบกัน
ของทั้งคู่นำ� ไปสู่มต
ิ รภาพและแรงบันดาลใจในชีวิตของกันและกัน
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๒๗ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 27 Jun / 15.30

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

What the Snow Brings

๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Kichitaro Negishi / น�ำแสดง

โดย Yûsuke Iseya, Kôichi Satô, Kyôko Koizumi /
ความยาว ๑๓๒ นาที (ภาษาญีป
่ ุน
่ ค�ำบรรยายภาษา
ไทย)

ภายหลั ง ล้ ม เหลวจากชี วิ ต ครอบครั ว
และการท� ำ ธุ ร กิ จ ในกรุ ง โตเกี ย ว มานาบุ ต้ อ ง
เดิ นทางกลับมายังบ้านเกิดเพื่อเป็นผู้ช่วยดูแล
กิ จ การคอกม้ า แข่ ง ให้ กั บ พี่ ช ายผู้ ห่ า งเหิ น ของ
ตนเอง จากการทุ่มเทท�ำงานอย่างหนักและคลุกคลีอยู่กับม้าตัวหนึ่ง
ท�ำให้เขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างในชีวิตและตั้งความหวังกับการเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ในครั้งนี้

ภาพยนตร์ฝรั่งเศส
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

Rashomon

๒๔๙๓ / ก�ำกับโดย Akira Kurosawa / น�ำแสดงโดย

Z

(France, Algeria / 1969 / 127 min)

(๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย Costa-Gavras / น�ำแสดงโดย

Yves Montand, Irene Papas, Jean-Louis

Trintignant / ความยาว ๑๒๗ นาที (ภาษาฝรัง่ เศส
รั ส เซี ย และอั ง กฤษ ค� ำ บรรยายภาษาไทยและ
อังกฤษ)

ภาพยนตร์รางวัลขวัญใจกรรมการจากเทศกาลหนังเมืองคานส์
และรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม สร้างจาก
เหตุการณ์จริงทางการเมืองในประเทศกรีซ ช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐ เมื่อ
ผูพ
้ พ
ิ ากษาหนุม
่ พยายามสืบสวนและเปิดโปงความจริงของคดีการลอบ
สังหารผูน
้ ำ� ฝ่ายค้านทางการเมืองที่มแ
ี นวคิดเสรีนย
ิ มฝ่ายซ้าย
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 7 May / 15.30
อาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 23 May / 13.00

Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori,

Takashi Shimura / ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาญีป
่ น
ุ่
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ผลงานทีท
่ ำ� ให้ อากิระ คุโรซาวา มีช่อ
ื เสียง
โด่งดังไปทั่วโลก เล่าเรื่องราวสมัยศตวรรษที่ ๑๐
ในวันที่พายุโหมกระหน่�ำ พระ คนรับใช้ และคน
ตัดฟืน ได้เข้าไปหลบฝน ณ ประตูราโชมอน ทั้งสามต่างถกเถียงผ่าน
ปากค�ำและมุมมองของแต่ละคนเกี่ยวกับเหตุคดีฆาตกรรม เมื่อนักรบ
ซามูไรคนหนึ่งถูกแทงตายในพุ่มไม้ริมทาง
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
พุธที่ ๓๐ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ภาพยนตร์อิหร่าน
สนับสนุนโดย ศูนย์วัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจ�ำกรุงเทพฯ

Crazy Castle

(Iran / 2015 / 110 min)

๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย Abolhassan Davoodi / น�ำแสดง

โดย Tannaz Tabatabaei, Saber Abar, Saed Soheili /

ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาเปอร์เซีย ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ แ นวเขย่ า ขวั ญ เชิ ง จิ ต วิ ท ยา เล่ า เรื่ องราวของ
กลุ่มเพื่อนจากโลกออนไลน์ที่นัดรวมตัวกันเที่ยวเตร่ในกรุ งเตหะราน
ก่อนจะเกิดเรื่องราวสุดระทึกขึน
่ ารขุดคุ้ยอดีตของแต่ละคน
้ จนน�ำไปสูก
โดยมีจุดเริ่มต้นแค่การหยอกล้อกันเพียงเล็กน้อย
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 6 May / 15.30
อาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 23 May / 15.30

Season of Narges
(Iran / 2017 / 95 min)

๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย Negar Azarbayjani / น�ำแสดง

โดย Amir Aghaee, Pejman Bazeghi, Shirin

Esmaeeli / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาเปอร์เซีย
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวคูข
่ นาน ผ่านมุมมองของหญิงสาว
๓ คน ประกอบด้วย กีซู คนขับแท็กซีซ
่ ่งึ วันหนึ่งบังเอิญรับนักแสดงชาย
ชื่อดังเป็นผูโ้ ดยสาร ไอย์ลาร์ ผูต
้ กหลุมรัก อีเลีย ชายที่ทนทุกข์กับการ
จากไปของคู่หมัน
้ ตัวเอง และ นาร์เกส หญิงผูเ้ ชื่อมัน
่ ในความเป็นมนุษย์
และตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตตนเองอยู่เสมอ
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 11 Jun / 15.30
อาทิตย์ที่ ๒๐ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 20 Jun / 13.00

ภาพยนตร์ไต้หวัน
สนับสนุนโดย ชุดเครื่องมือภาพยนตร์ไต้หวัน
Taiwan Cinema Toolkit,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย

Eighteen

(Taiwan / 1993 / 106 min)

๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย Ho Ping / น�ำแสดงโดย Lu Hsiao-Fen, Wu Hsing-Kuo,

Tou Tsung-Hua / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาจีนกลางและฮกเกี้ยน
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวทดลองทีน
่ ำ� เรื่องราวตามขนบหนังไต้หวันนิวเวฟ
มาผสมผสานเข้ากับงานภาพสุดหวือหวาแบบมิวสิกวิดโี อได้อย่างลงตัว
เรื่องราวของไกด์ น� ำเที่ ยว ผู้ถูกครอบครัวทิ้ งไว้ ที่เมืองติ ดชายทะเล
แห่งหนึ่งเพราะเขาเอาแต่เล่นการพนัน จนเมื่อได้อยู่เพียงล�ำพังเขาจึง
ค่ อย ๆ ดื่ มด่� ำกับบรรยากาศของหมู่บ้านชาวประมงอั นเงียบสงบที่
เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง และคนแปลกหน้า
รอบฉาย: พุธที่ ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 5 May / 13.00
อาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 9 May / 13.00

Quicksand: the Life of
Hsu Pu-Liao as an Actor
(Taiwan / 2011 / 30 min)

๒๕๕๔ / ก� ำ กั บ โดย Jino Chen, Wu
Yao-Tung / ความยาว ๓๐ นาที (ภาษาจีน

กลางและฮกเกี้ยน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ส ารคดี ที่ จ ะพาไปพบกั บ เรื่ อ งราวของ ซู่ พู่ เ ลี ย ว
ต�ำนานนักแสดงตลกชาวไต้หวัน ผ่านเสียงสัมภาษณ์ของอดีตเพื่อน
ร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว ที่ มาบอกเล่าถึ งความสามารถอัน
หลากหลายในช่วงเวลาที่ดาวตลกมากพรสวรรค์ผู้นี้ยังคงโลดแล่นอยู่
ในวงการบันเทิง ก่อนที่เขาจะจากไปด้วยวัยเพียง ๓๔ ปี
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 4 Jun / 13.00
อาทิตย์ที่ ๑๓ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 13 Jun / 13.00

ภาพยนตร์นานาชาติ

The Long Walk

สนับสนุนโดย

(Laos / 2019 / 116 min)

๒๕๖๒ / ก� ำ กั บ โดย Mattie Do / น� ำ แสดงโดย

Yannawoutthi Chanthalungsy, Vilouna Phetmany, Por Silatsa,
Noutnapha Soydara / ความยาว ๑๑๖ นาที (ภาษาลาว ค�ำบรรยายภาษา
ไทยและอังกฤษ)

ชายชราผูอ
้ าศัยอยูใ่ นหมูบ
่ า้ นอันห่างไกลในประเทศลาวได้รบ
ั
การติดต่อจากต�ำรวจท้องถิน
่ า้ น
่ ให้ชว่ ยตามหาศพของหญิงสาวในหมูบ
ที่หายตัวไป โดยหวังว่าความสามารถในการติดต่อกับวิญญาณของเขา
จะช่วยในการสืบหาด�ำเนินคดี แต่โชคชะตาน�ำพาให้ชายชราต้องเผชิญ
กับปริศนาด�ำมืดที่ซ่อนมานานกว่า ๕๐ ปี
รอบฉาย: พุธที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 26 May / 15.30

The Woman Who Ran

สนับสนุนโดย

(South Korea / 2020 / 77 min)

๒๕๖๓ / ก�ำกับโดย Hong Sang-soo / น�ำแสดงโดย Kim

Min-hee, Song Seon-mi, Lee Eun-mi / ความยาว ๗๗
นาที (ภาษาเกาหลี ค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ระหว่างที่สามีออกเดินทางไปท�ำงานต่างเมือง กัมมี ตัดสินใจ
แก้เหงาในยามว่างด้วยการไปพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อนสาวสามคน การ
ใช้เวลาสัน
้ ๆ ร่วมกันของพวกเธอได้กลายเป็นจุดเริม
่ ต้นของบทสนทนา
ซึ่งมีต้ังแต่เรื่องราวสัพเพเหระไปจนถึงการค้นพบบางสิ่งที่กัมมีไม่เคย
ใช้เวลาคิดถึงมันมาก่อน
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน เวลา ๑๓.๔๐ น. Fri 4 Jun / 13.40
อาทิตย์ที่ ๑๓ มิถน
ุ ายน เวลา ๑๓.๔๐ น. Sun 13 Jun / 13.40

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร
1
13.00 น.

จัดฉายอังคาร - อาทิตย ไมเสียคาใชจายในการรับชม
อานรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่ www.fapot.or.th

พระรถเมรี
15.30 น.
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โปรแกรมฉายเดือนพฤษภาคม

ปนใหญจอมสลัด
13.00 น.

¡Ay, Carmela!

2

3

3 Days in
Quiberon
9

What the Snow
Brings

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

16

สุดสาคร

ปลาบูทอง

ลูกสาวพระอาทิตย

Crazy Castle

11

12

13.00 น.

Z

13

13.00 น.

ปนใหญจอมสลัด

3 Days in
Quiberon

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

17

ขุนแผน ฟาฟน
18

19

ฟาทะลายโจร
สนทนา
วิศิษฏ ศาสนเที่ยง

กิจกรรม
Hannah Arendt

โนราห
20

21

22

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

หมานคร

พระรถเมรี

อินทรีแดง

สุดสาคร
23

24

Z

13.00 น.

หมานคร

กากี
25

What the Snow
Brings

15.30 น.

Crazy Castle
อาทิตย

จันทร
30

26

The Long Walk
พุธ

31

15.30 น.

ลูกสาวพระอาทิตย
พฤหัสบดี

1

3

2

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

รุนพี่

หนักแผนดิน

เฉือน

เสาร 5

6
The Sea Stares
at Us from Afar
13.00 น.

7

15.30 น.

13

Quicksand: the Life of
Hsu Pu-Liao as an Actor

8
ชุดหนังโฆษณาชวนเชื่อ

13.00 น.

ของสำนักขาวสารอเมริกัน

ดรุณีผีสิง

15.30 น.

15.30 น.

15

15.30 น.

ฟาใส ใจชื่นบาน
21

22

13.00 น.

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

Season of Narges

เทวดาเดินดิน

Hedi

27
All About My
Mother

28

15.30 น.

โปรแกรม

15.30 น.

15.30 น.

13.00 น.

ดรุณีผีสิง

29

23

ขุนแผน ฟาฟน

ศุกร

เสาร

13.00 น.

4

Quicksand: the Life of
Hsu Pu-Liao as an Actor

แผลเกา

15.30 น.

ลุงบุญมีระลึกชาติ

คูหู

15.30 น.

191 ½ มือปราบ
ทราบแลวปวน
12
13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

ลุงบุญมีระลึกชาติ

คนเหนือคน
Season of Narges
13.00 น.

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

แผนดินของใคร

18

14.00 น.

ชุดหนังโฆษณาชวนเชื่อ

25
14.00 น.
ดูหนังคลาสสิกกับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

Women on the Verge
of a Nervous Breakdown

Social Dilemma
13.00 น.

High Heels
15.30 น.

เงาสงครามเย็น

ภาพยนตรโลก

รำลึก ไพโรจน ใจสิงห

26

The Flower of
My Secret

Rashomon

เมืองทิพย ไทยแฟนตาซี

19

กิจกรรม

ของสำนักขาวสารอเมริกัน

แผนดินของใคร

วิศิษฏ ศาสนเที่ยง

5

13.00 น.

13.00 น.

เสาร 5
24

โนราห

11

15.30 น.

13.00 น.

15.30 น.

30

13.00 น.

สิงหสำออย

13.00 น.

Yella

The Sea Stares
at Us from Afar

คนเหนือคน

Talk to Her

เกายอด

หนักแผนดิน

ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

15.30 น. Hedi

10
โปรแกรมพิเศษ
วันกำเนิดภาพยนตร
ในสยาม
13.00 น. Lumière!

29
13.00 น.

The Woman Who Ran

17
191 ½ มือปราบ
ทราบแลวปวน

15.30 น.

สิงหสำออย

13.00 น.

16
13.00 น.

คูหู

15.30 น. Rashomon

20

ฟาใส ใจชื่นบาน

13.00 น.

The Woman Who Ran

9

28

13.40 น.

แผลเกา

13.00 น.

14

13.40 น.

เทวดาเดินดิน

ไผแดง

ไผแดง

Yella

13.00 น.

เกายอด

นางนาก

14.00 น.

สิงสู

15.30 น.

อังคาร

27
13.00 น.

เปนชูกับผี

สิงสู

รุนพี่

เปนชูกับผี

13.00 น.

15.30 น.

ปลาบูทอง

¡Ay, Carmela!

15

14.00 น.

เฉือน

พระลอ

8

13.00 น.

14

13.00 น.

นางนาก

13.00 น.
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13.00 น.

อินทรีแดง

15.30 น.

7

13.00 น.

Eighteen

10

Eighteen

6

13.00 น.

พระลอ

13.00 น.

5

13.00 น.

กากี

15.30 น.

ฟาทะลายโจร

โปรแกรมฉายเดือนมิถุนายน

4

รำลึก กิตติ ดัสกร

