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ประจำาป ีสมาพันธห์อภาพยนตร์ระหว่างชาติ 
ครั้งท่ี ๗๘

 นำาภาพยนตร์กลับสู่หอ้งเรียน การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาพยนตร์ในหอ้งเรียน” 

 ประมวลกิจกรรมเดือนเมษายน-มถิุนายน 
๒๕๖๕

คลัังอนุรื่กัษ์์ 
 เบื้องหลังหนงั ดวง 

บทความพิิเศษ์
 การทำาจดหมายเหตุส่วนบุคคล ตอนท่ี ๔

 การทำาความสะอาด ดูแล และจัดการวัตถุ
ประเภทสื่อโสตทัศน ์ 

ห้อ้งสมุดแลัะโสตทัศนสถาน เชิิด ทรื่งศรื่ี
 ภาพยนตร์ฮิปฮอปในยุค ๘๐ 

กิจกรื่รื่ม 
 Focus on Anti-Archive  
 ภาพยนตร์สโมสร คิดถึง คนจรฯลฯ -  

๑๐ ป ีอรรถพร จรจากไกล 
 Cinema Lecture   

ถอดรหสัดนตรีใน West Side Story 

โปรื่แกรื่มฉายภาพิยนตรื่ ์

ในช่วงเวลาท่ีหน้าปฏิทินของปี ๒๕๖๕ ได้

พลิกมาถึงคร่ึงปหีลังอย่างรวดเรว็ พรอ้มกับสภาวะ

โรคระบาดท่ัวโลกท่ีค่อย ๆ ทุเลาลง จนทำาให้

สถานการณต่์าง ๆ  เริม่กลับสูภ่าวะปรกติ เมอืงมายา 

ของหอภาพยนตร์ ท่ีปิดปรับปรุงภูมิทัศน์ไปนาน 

กว่าท่ีคาดหมายด้วยผลกระทบจากการแพรร่ะบาด 

จะกลับมาเปดิบรกิารใหทุ้กท่านได้คลายความคิดถึง

ในเดือนกรกฎาคม พรอ้มด้วยซุุ้ม้ประตใูหมท่ี่จำาลองจากซุุ้ม้หนา้โรงหนงัพฒันากร

ในอดีต ซุ้ึ่งเรานำามาขึ้นเปน็ปกจดหมายข่าวฉบับนี ้

นอกจากโปรแกรมภาพยนตร์ท้ังท่ีจัดขึ้นเพ่ือรำาลึกถึงบุคคลสำาคัญท่ี

เสียชีวิตในช่วงท่ีผ่านมา รวมถึงโปรแกรมอ่ืน ๆ อีกหลากหลายและกิจกรรม

พิเศษมากมาย ภายในเล่ม ยังมีเรื่องราวของการอนุรักษ์ ท้ังบทความพิเศษ 

เร่ืองการทำาจดหมายเหตุสว่นบุคคลท่ีเดินทางมาถึงตอนท่ี ๔ และบทสมัภาษณ์

ทายาทผูอ้ำานวยการสรา้งเรื่อง ดวง ท่ีทำาใหไ้ด้ขอ้มลูมาเติมเต็มใหแ้ก่ภาพยนตร์

ท่ีเหลือแต่เพียงเบื้องหลังการถ่ายทำาเรื่องนี ้

จากการอนรุักษ์ ไปสู่องค์ความรู้ท่ีได้จากภาพยนตร์ ตามคำาขวัญท่ีว่า 

“ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา” จดหมายข่าวฉบับนี้ได้นำาเสนอถึงหนังสือใน 

หอ้งสมดุหอภาพยนตร ์ท่ีวิเคราะหถึ์งภาพยนตรฮ์ปิฮอปในชว่งทศวรรษ ๑๙๘๐ 

ได้อย่างนา่สนใจ และรายงานเรื่องการอบรมครูสำาหรับโครงการนำาภาพยนตร์

ไปใช้ในห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหอภาพยนตร์ได้จัดขึ้น รวมท้ังวาระการ

ประชุมใหญข่องสมาพนัธห์อภาพยนตร์ระหว่างชาติ ท่ีเจ้าหนา้ท่ีหอภาพยนตร์

ได้นำาส่วนหนึ่งของโครงการนีไ้ปนำาเสนอแก่ชาวหอภาพยนตร์ท่ัวโลก



หลังจากปิดปรับปรุงภูมิทัศน์ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  

เดือนกรกฎาคมนี ้เมอืงมายา ของหอภาพยนตร์ จะกลับมาเปดิใหทุ้กท่าน

ได้เท่ียวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อีกครั้ง พร้อมด้วยสิ่ง 

ก่อสร้างใหม่ เป็นซุุ้้มประตูไม้ลวดลายวิจิตรบรรจง ต้ังตระหง่านโดดเด่น 

รอคอยต้อนรับทุกท่านอยู่บริเวณทางเข้า 

ซุุ้้มประตูนี้ หอภาพยนตร์นำาต้นแบบมาจากซุุ้้มทางเข้าโรงหนัง

พฒันากร ซุ้ึง่เปน็โรงภาพยนตรล์ำาดับแรก ๆ  ของสยาม และขึน้ชื่อเรื่องความ

สวยงาม สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลท่ี ๕ เปดิใหบ้ริการวันแรก ๘ เมษายน  

๒๔๕๓ ต้ังอยู่บนถนนเจริญกรุงใกล้กับศาลเจ้ากวางตุ้ง เป็นอาคารโรงไม้

หลังคาสังกะสี ภายในโรงแบ่งเปน็ช้ันเปน็ตอน หนา้โรงและซุุ้ม้ประตูทางเขา้

ทำาเปน็โค้งฉลุไมด้้วยลวดลายประดับดวงไฟเปน็ท่ีสะดุดตาแก่ผูพ้บเหน็

ดังปรากฏในรายงานขา่วเบด็เตล็ดในหนงัสือพมิพร์ายวันบางกอก

ไตมส์ ฉบับวันอังคารท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๓ “เมื่อวันท่ี ๒๕ เดือนนี ้

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จโดยรถยนต์

พระท่ีนั่งทางถนนเจริญกรุง หยุดรถพระท่ีนั่งทอดพระเนตรโรงหนังฉาย 

บริษัท พยนต์พัฒนากร ประมาณครู่หนึ่งจึงเคล่ือนรถพระท่ีนั่ง เสด็จ

ประพาสต่อไป” ไมพ่บข่าวว่าเสด็จไปทอดพระเนตรภาพยนตร์หรือไม ่

ภายหลังเจ้าของกิจการได้จัดต้ังบริษัทพยนต์พัฒนากรขึ้น และ 

ผดุโรงหนังในเครือขึ้นอีกหลายแห่ง ซุ้ึ่งจะมีคำาว่า“พัฒนา”อยู่ในชื่อโรง  

เช่น โรงหนังพัฒนากร โรงหนังพัฒนาลัย โรงหนังพัฒนารมย์ โดยมี 

เซุ้ยีวซุ้องอ๊วน  สีบุญเรือง เป็นผู้จัดการ มีตึกสำานกังานอยูบ่รเิวณทางเข้า 

โรงหนงัพัฒนากร ก่อนท่ีปี ๒๔๖๒ บริษัทพยนต์พัฒนากรจะรวมตัวกับ

บริษัทคู่แข่งคือ รูปยนต์กรุงเทพฯ ก่อต้ังเป็น สยามภาพยนตร์บริษัท  

ขยายกิจการค้าภาพยนตรไ์ปอยา่งกว้างขวาง มโีรงหนงัท้ังในกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัดเปน็จำานวนมาก 

๑

โรงภาพยนตรพ์ฒันากร

ทำาหน้าท่ีมอบความบันเทิงให้ 

แก่ผู้ชมมาหลายยุคสมัย ต้ังแต่ 

ยุคหนังเงียบ หนังเสียงในฟิล์ม 

หนังพากย์ หรือแม้แต่เป็นโรง

แสดงใหกั้บละครเวทีคณะต่าง ๆ   

รวมท้ังผ่านเหตุการณ์ร้อนหนาวมาอย่างโชกโชน ท้ังถูกไฟไหม้คร้ังใหญ่ 

วิกฤตเศรษฐกิจจากสงครามโลกครั้งท่ี ๑ ตลอดจนการท้ิงระเบิดกรุงเทพฯ 

ในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ก่อนจะเปล่ียนแปลงรูปแบบเปน็อาคารคอนกรตี 

แรก ๆ ก็ใช้ชื่อพัฒนากรตามเดิม ภายหลังเปล่ียนชื่อเปน็โรงหนงัวัฒนากร 

สุดท้ายเป็นโรงหนังสิริรามา และถูกรื้อท้ิงเช่นเดียวกับชะตากรรมของ 

โรงหนังสแตนด์อโลนท่ัวประเทศ เมื่อบรรดาโรงหนังมัลติเพล็กซ์ุ้ต่าง ๆ  

ได้เกิดขึ้นมาแทนท่ี อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่าซุุ้้มประตู

พฒันากรนีไ้ด้ถูกรื้อทำาลายลงไปเมื่อใด  ปจัจุบนั พ้ืนท่ีของโรงหนงัในตำานาน

แหง่นีคื้อโครงการแอมไชนา่ทาวน ์

ด้วยความงดงามท่ีเปน็เอกลักษณ์ ประกอบกับความสำาคัญในฐานะ

เป็นหมุดหมายท่ีแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของกิจการโรงภาพยนตร์ใน

ประเทศไทยในยุคเริม่ต้น ซุ้ึ่งไมห่ลงเหลือใหเ้หน็อีกต่อไปแล้ว หอภาพยนตร์

จึงจำาลองซุุ้้มประตูไมแ้หง่นีโ้ดยศกึษาจากรูปถ่ายท่ีค้นพบ เพื่อจัดสร้างขึ้น

เปน็ซุุ้้มทางเข้าเมอืงมายา เคียงข้างกับฉากสถานท่ีท่ีเปน็หมดุหมายสำาคัญ

ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ อาทิ ฉากโรงแรมสคริบ ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส 

ซุ้ึ่งเป็นท่ีจัดฉายภาพยนตร์ขึ้นจอเก็บค่าดูครั้งแรกของโลก ไปจนถึงฉาก

อาคารโรงละครมงคลบริษัท สถานท่ีฉายหนังครั้งแรกในสยามท่ีต้ังอยู่ 

ริมประตูสามยอด ฯลฯ นับเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวท่ีทุกท่าน 

ไมค่วรพลาด เมื่อได้เดินทางมาท่ีหอภาพยนตร์   
 

สุธรี์ น้ำาสมบูรณ์



รายงาน

การประชุมสามญัประจำาปสีมาพันธห์อภาพยนตร์ระหว่างชาติ ครั้งท่ี ๗๘ หรือ 

FIAF Congress ป ี๒๐๒๒ เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางฉากหลังอาคารท่ีงดงาม และบรรยากาศ

สดใสแห่งฤดูใบไม้ผลิอันเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นใหม่ ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 

หลังจากช่วง ๒ ปท่ีีผา่นมาทำาได้เพียงการประชุมพบปะกันระหว่างประเทศสมาชิกผา่น

ช่องทางออนไลน์ นี่จึงถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังเกิดการแพร่ระบาดท่ัวโลกของ 

โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำาให้บรรยากาศของการประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วย 

ความปติิยนิดีท่ีได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งของเหล่าสมาชิก ในชว่งขณะท่ีโลกกำาลังกลับ

เข้าสู่ภาวะปกติได้อีกครา 

FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film) หรือสมาพันธ์ 

หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ คือองค์กรความร่วมมือของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์

ภาพยนตร์หลายหนว่ยงานท่ัวโลก ท่ีจัดประชุมหารือร่วมกันในทุก ๆ ปมีาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสมาพบปะ เรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึุ้งกันและกัน  

ในปนีีจั้ดขึ้นเปน็คร้ังท่ี ๗๘ โดยสถาบันภาพยนตร์แหง่ชาติของฮังการี (National Film 

Institute - Film Archive Hungar) เปน็เจ้าภาพจัดงาน ซุ้ึ่งเลือกโรงภาพยนตร์แหง่ชาติ 

Uránia National Film Theatre โรงภาพยนตรอ์ายุกว่ารอ้ยปท่ีีสวยงามท่ีสุดในบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี เปน็สถานท่ีหลักในการจัดงาน ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๙ เมษายนท่ีผา่นมา 

ประเทศฮังการีเป็นประเทศแถบยุโรปกลางท่ีมีประชากรไม่มากนัก ประมาณ

เกือบ ๑๐ ล้านคน เมืองบูดาเปสต์เป็นเมืองหลวงซุ้ึ่งนับว่ามีความงดงามติดอันดับโลก  

ต้ังอยู่รมิสองฝั่ งแมน่้ำาดานบูท่ีค่ันกลางระหว่างฝั่ งบูดาและฝั่ งเปสต์ เมอืงนีจึ้งรวมเรยีกว่า 

บูดาเปสต์ ซุ้ึ่งงดงามจนได้รับสมญานามว่า “บูดาเปสต์ ไข่มกุแหง่แมน่้ำาดานบู” 

ในปีนี้รูปแบบการประชุมเป็นแบบผสมผสานระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมใน 

โรงภาพยนตร์แหง่ชาติ Uránia กับระบบออนไลนผ์า่น zoom (แพลตฟอร์มการประชุม

ออนไลน)์ สำาหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมท่ีไมส่ามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้ โดยหอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) ได้ส่งตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วม ประกอบไปด้วย ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต  

ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ นุชนาฏ ชิ้นพงค์ หัวหน้าฝ่าย

อนุรักษ์ และผู้เขียน ซุ้ึ่งรับหน้าท่ีนำาเสนองานส่วนหนึ่งของ 

หอภาพยนตร์บนเวทีสัมมนาท่ีอยู่ในช่วง ๒ วันแรก และจะมี

การประชุมระหว่างประเทศสมาชกิในประเด็นต่าง ๆ  อีก ๒ วัน 

จากนัน้จะเปน็การเย่ียมชมสถานท่ีท่ีสำาคัญในวันสดุท้ายของ

การประชุม  

สำาหรับเวทีประชุมสัมมนานั้นเป็นการนำาเสนอ 

ผลงาน งานวิชาการ งานศึกษาอ่ืน ๆ ภายใต้หัวข้อหลักของ 

ปีนี้คือ The Visible Archive: Archiving, preserving, 

digitizing, and sharing 'non-feature' film collections  

ซุ้ึ่งเป็นหัวข้อท่ีพูดถึงแง่มุมต่าง ๆ ของการเก็บรักษา การ

อนุรักษ์ การแปลงเป็นดิจิทัล และการเผยแพร่ คอลเลกชัน 

“Non-Feature Film” ตัวอย่างเช่น หนงัข่าว ภาพยนตร์เพื่อ

การศึกษาและอุตสาหกรรม โฆษณา ภาพยนตร์ทดลอง  

หนงับ้าน และภาพยนตร์สมคัรเล่น แมว่้าภาพยนตร์เหล่านีม้ี

คุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เปน็ท่ีรู้จัก และได้มี

ความพยายามในการเก็บรกัษา อนรุกัษ์ แปลงเปน็ดิจิทัล และ

เผยแพร่ แต่ก็ยังเป็นคอลเลกชันท่ียังคงมองเห็นไม่ท่ัวถึง  

โดยในการประชุมจะกล่าวถึงประเด็นเก่ียวกับวิธกีารวิจัยและ

อนุรักษ์สื่อท่ีมีความหลากหลายและวิธกีารทำาให้คอลเลกชัน

ดังกล่าว “มองเหน็ได้ชัดเจนขึ้น” ซุ้ึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก 

Visible Man หรือ Culture of Film ซุ้ึ่งเปน็ผลงานของ Béla 

Balázs นกัทฤษฎีภาพยนตร์ชาวฮังการี 

การประชุมสามญัประจำาปี
สมาพันธห์อภาพยนตรร์ะหวา่งชาติ ครัง้ท่ี ๗๘

๒

นศิานาถ ไทรทองคำา



บนเวทีสัมมนานี้เองท่ีผู้ เขียนได้มีโอกาสนำาเสนองานของหอภาพยนตร์ 

ประเทศไทย ในหวัข้อ Returning films to the classroom: Using archival films as 

educational tool เพื่อให้นานาชาติได้เห็นว่าหอภาพยนตร์ของไทยได้ส่งเสริมให้เกิด 

การใช้ภาพยนตร์อนุรักษ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการ ๑๐ ภาพยนตร์นำาร่อง 

ในห้องเรียน ซุ้ึ่งได้รับการตอบรับและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี 

เนื่องจากโครงการนีเ้ปน็อีกหนึง่มติิของการเผยแพร่ท่ีทำาใหบุ้คคลท่ัวไปโดยเฉพาะเยาวชน 

“มองเห็น” ภาพยนตร์ท่ีอนุรักษ์ไว้ และนำาไปสู่การเห็นคุณค่าของภาพยนตร์นั้น ๆ  

ตลอดจนคุณค่าของการอนรุักษ์ภาพยนตร์ ท้ังนีเ้ปน็ท่ีนา่สังเกตว่าเวทีสัมมนาในปนีี ้ผูท่ี้

ขึ้นมานำาเสนอส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ท่ีจะขับเคล่ือนการอนุรักษ์ภาพยนตร์ 

ต่อไปในอนาคต 

หลังจากนั้นในวันท่ี ๓ และ ๔ ของงาน เป็นการพูดคุยหารือกันในหลากหลาย

ประเด็น เช่น การหารือกันถึงแนวทางของประมวลจริยธรรมหอภาพยนตร์ (FIAF Code 

of Ethics) ท่ีได้มกีารอภิปรายเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไข ทบทวนประมวลจริยธรรมของ 

FIAF ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบูรณะ-ฟื้ นฟูด้วยระบบดิจิทัล การทำารีมาสเตอร์ ความ 

เท่าเทียมทางเพศ การไมเ่ลือกปฏิบัติ สทิธิข์องคนรุน่หลัง เปน็ต้น โดยผลของการอภิปราย

จะถูกนำาไปสู่การแก้ไขประมวลจริยธรรม เพ่ือลงคะแนนเสียงในปี ๒๐๒๓ ซุ้ึ่งท้ายท่ีสุด

แล้วจะต้องได้รับการรับรองโดยท่ีประชุมใหญ่ของสมาพันธ์

ส่วนของการประชุมสมัชชาใหญ่ (General Assembly) มีการนำาเสนอผลการ

ดำาเนินงาน สถานะทางการเงิน รายงานความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของ FIAF ให้สมาชิก 

รับทราบและลงคะแนนเสยีง อีกท้ังแจ้งถึงการรบัสมาชกิเพิม่เติมท่ีคณะกรรมการบรหิาร

ได้มมีติยอมรับ ๓ สถาบันเปน็ภาคีสมาชิกประเภทสมาชิกสมทบ ได้แก่ Cinema Center 

of Armenia (NCCA) - Film Heritage Department จากประเทศอาร์เมเนยี, The Eesti 

Ajaloomuuseum – Filmimuuseum จากประเทศเอสโตเนยี และ Ciclic Centre-Val 

de Loire จากประเทศฝรั่งเศส อีกท้ังยังกล่าวถึงการจัดงานประชุมในปต่ีอ ๆ  ไป เชน่ ในป ี

๒๐๒๓ Filmoteca UNAM จะเปน็เจ้าภาพจัดงานท่ีประเทศเมก็ซุ้โิก ระหว่างวันท่ี ๑๖-๒๑ 

เมษายน มีช่ือชั่วคราวของการประชุมคือ Women in the Modernization of Film 

Archives และในป ี๒๐๒๔ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะรับผดิชอบเปน็เจ้าภาพ

จัดงานท่ีประเทศไทย ซุ้ึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีหอภาพยนตร์ของเรากำาลังจะได้เป็น 

เจ้าภาพจัดงานในอีก ๒ ปจีากนี้

ดังท่ีบอกไปข้างต้นว่าการประชุมในปีนี้มีความพิเศษท่ีเป็นการเปิดพื้นท่ีการ

ประชุมท้ังรูปแบบการพบเจอกันท่ี Uránia พร้อมท้ังระบบออนไลน์ สำาหรับผู้เข้าร่วม

จำานวนหนึ่งท่ีไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วม ณ เมืองบูดาเปสต์ได้ และหนึ่งในนั้นคือ 

ผูเ้ขา้รว่มจากประเทศยูเครน ท่ีเราต่างทราบกันดีกว่ากำาลังพบเจอกับสถานการณส์งคราม 

ช่วงหนึ่งของการประชุมตัวแทนสมาชิกจาก National Oleksandr Dovzhenko Film 

Centre ประเทศยูเครน ได้พูดคุยถึงการปดิทำาการชั่วคราว และรายงานถึงสถานการณ์ท่ี

ผ่านมา พร้อมท้ังพาสำารวจสถานท่ีภายในให้ท่ีประชุมได้เห็นและรับรู้ถึงสภาวะของ 

Dovzhenko Centre โดยได้รับกำาลังใจจากเพื่อนสมาชิกนานาประเทศท่ีต่างหวังว่า

สถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นในเร็ววัน

จากการประชุมในโรงหนังร้อยปีท่ีอยู่ฝั่ งเปสต์ ช่วง

เวลาวันสุดท้ายเป็นการเปิดบ้าน National Film Institute 

(NFI) ท่ีอยู่ฝั่ งบูดาให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าชม พื้นท่ีแห่งนี้ถูก

แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือส่วนท่ีเป็น Film Archive สำาหรับการ

อนุรักษ์ภาพยนตร์ และมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กสำาหรับใช้ 

ในการทดสอบภาพยนตร์ตลอดจนจัดกิจกรรมกลุ่มเล็ก และ

พื้นท่ีส่วนท่ีเปน็ Film Lab ซุ้ึ่งเปน็หอ้งปฏิบัติการสำาหรับการ

แปลงสัญญาณและงานอนรัุกษ์อ่ืน ๆ เชน่ สำารองข้อมลู ปรบัส ี

ท้ังสองสว่นต้ังอยูบ่นเนนิเขาหา่งกันราว ๕๐๐ เมตร ท่ามกลาง

บรรยากาศท่ีแวดล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี เป็นสถานท่ีท่ี

สวยงามและเงียบสงบใกล้ใจกลางเมือง แม้ภายนอกจะดู

เหมือนอาคารแต่ละหลังไม่กว้างขวางนัก แต่ภายในก็เต็มไป

ด้วยห้องต่าง ๆ มากมาย อีกท้ังมีเครื่ องมือพร้อมสรรพ  

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงในการใช้เพื่องานอนุรักษ์

ภาพยนตร์

การประชุมปีนี้สิ้นสุดลงด้วยงานเล้ียงอำาลาเล็ก ๆ  

ท่ีสนุกสนาน เป็นกันเอง และสร้างความสุขให้กับผู้ร่วมงาน 

การได้กลับมาพบเจอกัน เหน็หนา้ ยนืเคียงขา้งและพูดคุยกัน 

อีกครั้ง หลังจากท่ีต้องพบเจอกันผ่านช่องทางออนไลน์เพียง

อย่างเดียว เป็นความสุขของผู้ร่วมงาน ทำาให้บรรยากาศ 

มีความครึกครื้น ร่ืนเริง และเต็มไปด้วยความประทับใจ ซุ้ึ่ง

ต้องขอขอบคุณสถาบันภาพยนตร์แห่งชาติของฮังการีเป็น 

อย่างยิ่งกับการทุ่มเทแรงใจในการจัดงานท่ีสมบูรณ์ครั้งนี ้  

 



ผ่านช่องทางการรับชมท้ังจอโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ รวมถึงช่องทาง

ออนไลน์ต่าง ๆ หากภาพยนตร์สามารถนำากลับไปเป็นสื่อในห้องเรียนได้ 

จะเพิ่มความน่าสนใจในบทเรียน ผู้เรียนจะได้เห็นภาพเคล่ือนไหวบันทึก

เหตุการณ์จริง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ท่ีมคีวามสอดคล้องกับการเรียน และครูก็

สามารถนำาสื่อภาพยนตร์ไปประยุกต์ในการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 

ดังนั้นหอภาพยนตร์จึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาพยนตร์ในหอ้งเรียน” ใหแ้ก่ครู

ในระดับมัธยมศึกษาท่ีสนใจ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู 

ให้สามารถนำาภาพยนตร์ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการ 

นำาภาพยนตร์ไปใช้เป็นสื่อการสอนประกอบในรายวิชาของกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ต่าง ๆ หรือแม้กระท่ังนำาไปเปิดสอนวิชาภาพยนตร์เพื่อเป็นวิชา 

เพิ่มเติมในหลักสูตรมธัยมศกึษาตอนปลาย

เนื้อหาของกิจกรรมการอบรมจะมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ

ภาพยนตร์ในฐานะเป็นศิลปะและเป็นภาษาหนึ่งของการสื่อสาร โดยมี

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์และเครือข่ายครูท่ีเคยนำาภาพยนตร์

ไปใช้เพื่อการศึกษาในห้องเรียนมาช่วยช้ีแนะ ระดมความคิด แลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์ในการสอน รวมท้ังทดลองจัดทำาแผนการสอน 

ร่วมกัน โดยทางหอภาพยนตร์มุ่งหวังว่าการอบรมนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ

และเป็นแนวทางให้ครูท่ีเข้าร่วมสามารถนำาไปปรับใช้หรือต่อยอดในการ 

จัดทำารูปแบบและแผนการสอนท่ีเหมาะสมของตัวเอง

รายงาน

นำาภาพยนตรก์ลับสู่หอ้งเรยีน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาพยนตรใ์นห้องเรยีน”

วชิราภรณ์ ขวาของ

หากย้อนกลับไปเมื่อราวปี ค.ศ. ๑๘๙๗ ในอดีตต้ังแต่ยุคแรกเริ่ม

ของภาพยนตร ์ นกัประดิษฐช์าวอเมรกัิน โทมสั เอวา เอดิสนั มกีารผลิต

ภาพยนตรเ์พื่อการศกึษาซ่ึุ้งมุง่เนน้ใหน้ำาไปใชใ้นหอ้งเรยีน และในประเทศไทย 

พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธนิ ทรงเปน็ผูใ้ชภ้าพยนตร์

เพ่ือสอนนักเรียนทหาร ต่อมาเมื่อทรงดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการกรม 

รถไฟหลวง ก็ทรงต้ังกองภาพยนตร์เผยแผข่่าว ซุ้ึ่งถือเปน็หนว่ยงานภาครัฐ

แหง่แรกของประเทศไทยท่ีมหีนา้ท่ีในการผลิตภาพยนตร ์โดยภาพยนตรท่ี์

ถูกผลิตส่วนหนึ่งก็ถูกนำาไปใช้ในหอ้งเรียนเช่นเดียวกัน 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเหน็ถึงความสำาคัญของการ

ใชภ้าพยนตรเ์ปน็สื่อในการเรยีนรู ้ซุ้ึ่งนบัเปน็พันธกิจหลักของหอภาพยนตร์

ในปัจจุบัน เยาวชนคุ้นเคยกับการรับชมส่ือภาพเคล่ือนไหวมาตั้งแต่เด็ก  



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน” จัดขึ้น

เมื่อวันท่ี ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซุ้ด์ 

จ.พษิณโุลก เครือขา่ยบุคลากรโรงเรยีนท่ีเขา้รว่มกิจกรรมรวม ๒๐ โรงเรยีน 

จาก ๑๔ จังหวัดท่ัวประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กำาแพงเพชร, เชียงใหม,่ 

ราชบุรี, ลพบุรี, ลำาพูน, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, นครปฐม, นครสวรรค์, 

ปทุมธาน,ี มหาสารคาม, อุตรดิตถ์ และอุทัยธาน ี โดยเนื้อหาการอบรมท้ัง  

๓ วันจะครอบคลุมประเด็นกิจกรรมโรงหนงัโรงเรียน วิชาภาพยนตร์ และ

กิจกรรมการนำาภาพยนตร์กลับสู่ห้องเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ใน 

ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก กิตติศักด์ิ สุวรรณโภคิน อาจารย์สอนภาพยนตร์ 

และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู, โดม สุขวงศ์ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์

เกียรติคุณ, ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้เขียนตำาราวิชา

ภาพยนตร์สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นวิทยากรในการ

อบรมวิชาภาพยนตร์ และอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่ ดร.ประสรรค์ 

ตันติเสนาะ (โรงเรียนมัธยมสาธติ มหาวิทยาลัยนเรศวร), ทวิช ลักษณส์ง่า 

(โรงเรยีนสิรินธรราชวิทยาลัย), มานนท์ ผสมสัตย์ (โรงเรียนมหิดลวิทยา- 

นสุรณ์) เปน็วิทยากรในการอบรมการใช้ภาพยนตร์ในหอ้งเรียน และนกัจัด

กิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่อง จากหอภาพยนตร์เป็นวิทยากรใน 

การอบรมกิจกรรมโรงหนงัโรงเรียน 

การอบรมครั้งนี้มีครูจากหลากหลายหมวดวิชาเข้าร่วมการอบรม 

เชน่ คณติศาสตร ์ศลิปะ สงัคมศกึษา วิทยาการคอมพวิเตอร ์ภาษาไทยและ

วรรณกรรม และศกึษานเิทศก์ ผลตอบรบัจากการจัดอบรมเชิงปฏิบติัการฯ 

มคีรูสนใจนำากิจกรรมในแต่ละส่วนไปบูรณาการกับบทเรียนตามเนื้อหาตัว

ชี้วัดของกลุ่มสาระ โดยสอดแทรกเข้ากับเนื้อหารายวิชาตามหมวดหมูก่าร

สอนของตนเอง และนำาความรูเ้รื่ององค์ประกอบของภาพยนตรไ์ปเปน็สาร

ต้ังต้นในการชวนผู้เรียนสังเกตและต้ังคำาถามกับบริบทของภาพยนตร์  

การประกอบสร้างการเล่าเรื่อง และกลวิธีการสื่อสารท่ีประกอบเข้ากับ 

วิถีชีวิต สภาพสังคม และตำาราเรียน ซุ้ึ่งแต่ละส่วนของกิจกรรมครูสามารถ

นำาไปเปิดสอนพัฒนาหลักสูตรเป็นวิชาเลือกเสรี วิชาชุมนุม หรือวิชา 

เพิ่มเติมได้ 

ในปจัจุบนัหลักสูตรวิชาภาพยนตรส์ำาหรบันกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษา

ตอนปลายได้ผา่นการรบัรองของสำานกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

(สพฐ.) พิจารณาให้หลักสูตรวิชาภาพยนตร์ในกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะตาม

หลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เบ้ืองต้นผ่าน 

การพิจารณาแล้วว่าให้นำาวิชาภาพยนตร์ไปเป็นวิชาเพ่ิมเติมในการเรียน 

การสอนในโรงเรียนและหลักสูตรดังกล่าว เป็นประโยชน์สำาหรับผู้เรียน

สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน และต่อยอดเป็น

อาชีพได้ โดยทางหอภาพยนตร์ยินดีท่ีจะใหก้ารสนบัสนนุเรื่องแหล่งข้อมลู

ภาพยนตร์แก่โรงเรียนท่ีสนใจ 

หอภาพยนตร์หวังว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาพยนตร์

ในหอ้งเรียน” ครั้งนีจ้ะเปน็จุดเริ่มต้นของการทำาใหค้รูนำาภาพยนตร์ไปเปน็

เครื่องมือหนึ่งสำาหรับการสอน เป็นทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้โดย 

ต้องอาศยัการบม่เพาะวิชาความรูจ้ากครู เปน็ผูช้ีน้ำาแนวทางโดยใช้ภาพยนตร์

เป็นสื่อการสอนหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการ 

เรยีนรูใ้หกั้บครูและนกัเรยีนอันนบัเปน็การใช้ภาพยนตรอ์ยา่งเกิดประโยชน์

สูงสุด การท่ีมนุษย์เราจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ได้ก็ต่อเมื่อ 

เราได้เรียนรู้จากภาพยนตร์อย่างถูกต้องอย่างสมควร ตามปณิธานของ 

หอภาพยนตร์ท่ีกล่าวว่า “ภาพยนตร์ยังใหเ้กิดปญัญา”   

ครู-อาจารย์ท่ีสนใจการใช้สื่อภาพยนตร์ในการสอน หรือต้องการ

ขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียวกับแนวทางการใชส่ื้อภาพยนตร์ สามารถติดต่อ

สอบถามได้ท่ี ฝา่ยเผยแพร่ ๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๕ ต่อ ๑๓๐๘ หรือ 

faschoolcinema@fapot.org

๕



รายงาน

๒๐-๒๔ เมษายน 
เนื่ องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดฉาย

ภาพยนตร์ “วิจิตรสมัย” ภาพยนตร์ความเรียงท่ีเรียงร้อยภาพของ 

กรุงรตันโกสนิทรจ์ากยุค ๒๔๗๐ จนถึงปจัจุบนั โดยใชฟุ้ตเทจจากคลิป

ข่าวและภาพยนตร์หลายเรื่องมาเรียงร้อยต่อกัน โดยมุ่งเน้นนำาเสนอ

ภาพอันน่าจำาและความรุ่งเรืองของเมืองหลวง ผ่านภาพหายาก 

ในประวัติศาสตร์ พร้อมกับภาพยนตร์ทรงคุณค่า ๔ เรื่อง ได้แก่  

หว้งรักเหวลึก (๒๔๙๘), ปกัธงไชย (๒๕๐๐), เศรษฐอีนาถา (๒๕๐๐), 

สวรรค์มืด (๒๕๐๑) ณ หอ้งออดิทอเรียม หอศลิปร์่วมสมยัราชดำาเนนิ

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน 

๒๑-๒๒ เมษ์ายน  สถาบนัแหง่ชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว  

 มหาวิทยาลัยมหดิล

๑๗ มิถนุายน  RBIS International School, Bangkok

๒๔ มิถนุายน  ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์

๔-๖ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เเละโรงเรียนมัธยมสาธติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน ณ โรงแรม

เดอะแกรนด์รเิวอรไ์ซุ้ด์ จ.พษิณโุลก โดยมุง่หวังพฒันาบุคลากร ผูส้อน

ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจภาพยนตร์ในฐานะศิลปะเเละภาษา 

อันเปน็ท่ีนยิมสำาหรับการสื่อสารในปจัจุบัน เเละคาดหวังใหผู้เ้ข้าร่วม

อบรมมคีวามเขา้ใจเเละได้รับทักษะเพ่ิมเติม สามารถนำาภาพยนตรไ์ป

ประยุกต์ใชกั้บวิธกีารสอนตามความเหมาะสมในชัน้เรยีนและเพื่อสร้าง

เครือข่ายครูนำาร่องการใช้ภาพยนตร์ในหอ้งเรียน โดยมหีอภาพยนตร์

เปน็ศนูยก์ลางและเปน็ผูส้นบัสนนุองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับภาพยนตร์ 

โดยมีผู้อบรมรวม ๒๐ โรงเรียนจาก ๑๔ จังหวัดท่ัวประเทศ (อ่าน 

เพิ่มเติมได้ท่ีหนา้ ๔) 

ประมวลกิจกรรม เดืือนเมษายน-มิถุุนายน ๒๕๖๕

ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

๓๐ เมษ์ายน – ๙ พิฤษ์ภาคม หอภาพยนตร์นำาหนงัสั้นทดลอง เรื่อง 

Taboo และ Thousandth Birth ไปฉายท่ี International Short Film 

Festival Oberhausen

๓๐ มิถนุายน หอภาพยนตร์นำาหนงัสั้นทดลอง เรื่อง City Dog และ 

Farange ไปรว่มฉายในโปรแกรม re-selected – Counter Encounters: 

Fleeting Topographies ท่ีโรงภาพยนตร ์Arsenal : Institute of Film 

and Video ประเทศเยอรมน ี

๑๐ พิฤษ์ภาคม - ๑๗ กรื่กฎาคม หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์เรื่อง  

ทองปาน และ พัฒนากร จัดฉายท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ไทเป  

โดยเปน็ส่วนหนึ่งของนทิรรศการ Unaccounted Travelogue

๖

กิจกรรมภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 

๑๙ เมษ์ายน  ชมรมผูสู้งอายุหมูบ่้านร่วมเก้ือ

๒๒ เมษ์ายน  กลุ่มวัยหวานวันวาน

๒๐ พิฤษ์ภาคม  ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลนครอ้อมนอ้ย

๒๔ พิฤษ์ภาคม  ชมรมผูสู้งอายุหมูบ่้านร่วมเก้ือ

๒๗ พิฤษ์ภาคม  กลุ่มวัยหวานวันวาน

๓๐ พิฤษ์ภาคม  กลุ่มนอ้งใหมจุ่ฬาฯ ๒๕๑๒ 

๒๐ มิถนุายน  กลุ่มนอ้งใหมจุ่ฬาฯ ๒๕๑๒ 

๒๑ มิถนุายน  กลุ่มมติรเทพธดิาดอย

๒๓ มิถนุายน  กลุ่มผูสู้งอายุสร้างสุขทุกวัย บางกะปิ

๒๔ มิถนุายน  กลุ่มวัยหวานวันวาน

๒๘ มิถนุายน  กลุ่ม YES Chorus

๓๐ มิถนุายน  สมาคมนกัเขียนแหง่ประเทศไทย

๒๓ เมษายน 
กิจกรรม Cinema Lecture 

หอภาพยนตร์จัดฉาย Hannah 

Arendt ภาพยนตร์เยอรมนัว่าด้วย

นักปรัชญาคนสำาคัญแห่งศตวรรษ

ท่ี ๒๐ ต่อด้วยการบรรยายจาก

ผศ.ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำาภาควิชาปรัชญา คณะ 

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา 



หน่วยงานและสถุาบัน 
การศึกษาเข้าศึกษาดืูงาน 
๕ เมษ์ายน  วิทยาลัยนานาชาติ  

 มหาวิทยาลัยมหดิล

๘ เมษ์ายน  ศนูย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

๗

๒๔ พฤษภาคม   
สุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

และชลิดา เอ้ือบำารุงจิต ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ พร้อมด้วย

ข้าราชการในจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเคล่ือนท่ี  

ในหวัขอ้ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ท่ีจัดขึน้โดย พพิธิภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั และ หอภาพยนตร ์(องค์การ

มหาชน) และในวันดังกล่าวได้มกีารบรรยายพิเศษในหวัข้อ “มอง

สยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  

จันทรางศ ุ และพธิลีงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมอืทางวิชาการ 

การอนุรักษ์และการจัดกิจกรรมระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า  

กับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อีกด้วย นิทรรศการจะจัด 

แสดงไปถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ บริเวณห้องโถง ชั้น ๕ อาคาร 

สรรพสาตรศภุกิจ

๒๕ พฤษภาคม   
Woof Pack Projects, Doc Club & Pub และ  

หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) รว่มกันจัดงานนทิรรศการ 

“ใบปดิ” โดยรวบรวมงานต้นฉบบัท่ีหาชมได้ยาก ท้ังในอดีต 

และปจัจุบนั ของศลิปนิช่างเขยีนใบปดิจากท่ัวฟ้าเมอืงไทย 

เชน่ เปี๊ ยก โปสเตอร์, บรรหาร ไทธนบูรณ,์ ทองดี ภาณมุาศ, 

ชวนะ บุญชู, พัชร์ อนรรฆวิบูล ฯลฯ ใหกั้บผูท่ี้สนใจได้ชม 

และเพื่อเป็นการสร้าง

คุณค่าให้กับศิลปะใน

การสร้างสรรค์ ใบปิดท่ี

อยู่คู่วงการหนังไทยมา

นานกว่า ๕๐ ป ีณ Woof 

Pack แกลลอร่ี ช้ัน ๒ ตึก 

Woof Pack ศาลาแดง 

ซุ้อย ๑ โดยนทิรรศการฯ 

จะจัดแสดงไปถึงวันท่ี 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๒๗ พฤษภาคม   
Lorenzo Galanti 

เอกอัครราชทตูอิตาลี ประจำา

ประเทศไทย รว่มเปน็ประธาน 

ในพิธเีปดินทิรรศการ Dolce 

Vita: Italian Cinema and 

Culture ท่ีจัดขึ้นโดย สถาน-

เอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำาประเทศไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แหง่ชาติอิตาลี (Museo Nazionale del Cinema) จัดแสดง 

ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๓ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ เพื่อเฉลิมฉลองปีท่ี ๗๖ ของ

สาธารณรฐัอิตาลี (76th Day of the Italian Republic) โดยใชภ้าพยนตรเ์ปน็ประตู

เพื่อทำาความรู้จักกับวัฒนธรรมในแง่มุมอ่ืน ๆ เช่น อาหาร การท่องเท่ียว และ 

จิตวิญญาณของความเปน็ “เมอืง” อันเปน็สว่นประกอบท่ีทำาใหอิ้ตาลีเปน็ประเทศ

ท่ีน่าหลงใหล ท้ังหมดนี้จัดแสดงผ่านภาพถ่าย โปสเตอร์ คลิปภาพยนตร์ และ 

ภาพยนตร์วนลูปแบบ VR นทิรรศการ Dolce Vita: Italian Cinema and Culture 

จะเปดิใหเ้ข้าชมไปจนถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ค
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สำาหรบัผูท่ี้สนใจชมกิจกรรมออนไลนย์อ้นหลังสามารถเข้าไปท่ี 

Facebook: หอภาพยนตร์ Thai Film Archive หรือช่อง 

YouTube: หอภาพยนตร์ และสามารถอ่านสรุปบทความได้ท่ี

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



๗ มิถุนายน 
เจ้าหน้าท่ีและผู้เท่ียวชม

หอภาพยนตร์ ร่วมวางดอกไม้บน

รอยมอืรอยเท้าของ สุริยา ชินพันธุ ์

เพ่ือไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตดาราภาพยนตร์ ผู้เป็นท่ีจดจำาใน

ฐานะพระเอกวัยรุ่นหนา้หยก และมผีลงานการแสดงจำานวนมาก โดย 

สุริยา ชินพันธุ ์  ได้มาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงท่ี ๕๖ บน

ลานดารา หอภาพยนตร์ เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๖ มิถุนายน 
เนื่ องในวาระครบรอบ 

๑๐๐ ป ีกองภาพยนตรเ์ผยแผข่า่ว 

กรมรถไฟหลวง หอภาพยนตร์ได้

จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา  

“๑๐๐ ปี กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง [เปิดกรุ 

หนังหลวงกล]” โดยนำาภาพยนตร์ในกรุกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว  

กรมรถไฟหลวง บางส่วนมาจัดฉายให้ชมบนจอใหญ่ เช่น ร.๗ เสด็จ

ตรวจโรงงานไฟฟ้ามักกะสัน, งานแข่งเรือ, งานภูเขาทองและงาน 

แขง่เรือวัดนางชี พรอ้มสนทนากับ โดม สุขวงศ,์ ศรัณย ์ทองปาน และ 

ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา

รายงาน

๓๑ พฤษภาคม 
ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ ร่วมกิจกรรม

บรรยายในหัวข้อ “กรณีตัวอย่างของเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

ของยูเนสโก” ท่ีจัดขึ้นโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือ

การท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำานกังานพื้นท่ี

พิเศษ ๓ โดยหลังจากนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  

การขับเคล่ือนเมืองพัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้าน

ภาพยนตร์ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์  

โดยหอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) ได้รว่มกับ ๑๒ องค์กร ประกอบด้วย 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

(องค์การมหาชน), สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรมการ 

ท่องเท่ียว, สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก, เมืองพัทยา, สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นทิรรศการ (องค์การมหาชน), สำานกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

(องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา,  

สมาพนัธส์มาคมภาพยนตรแ์หง่ชาติ, สมาคมผูป้ระกอบการแอนเิมชัน่

และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย และสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์

วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย ณ หอ้งออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศลิปวัฒนธรรม

แหง่กรุงเทพมหานคร

๓๐ พฤษภาคม 
  หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) รว่มกับ 

ชมรมสมองใสใจสบาย  

ศนูย์ดแูลภาวะสมองเสือ่ม 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย และบรษัิทชวีามติร วิสาหกิจ

เพื่อสังคม จำากัด จัด Live Talk สนทนาเก่ียวกับภาพยนตร์สารคดี  

เรื่อง Good Neighbors ในกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ รูปแบบ

ออนไลน ์โดยหลังจบภาพยนตร์ได้มกีารสนทนากับ คุณหญิงจำานงศรี  

หาญเจนลักษณ,์ รศ.นพ.สขุเจรญิ ต้ังวงษ์ไชย, กนกวรรณ กนกวนาวงศ ์

ดำาเนนิรายการโดย สัณหช์ัย โชติรสเศรณี

๘

๑๐ มิถุนายน 
เนื่ องในวาระครบรอบ 

๑๒๕ ปี “วันกำาเนิดภาพยนตร์ใน

สยาม” หอภาพยนตรไ์ด้จัดกิจกรรม 

๒ กิจกรรมควบคู่กัน หนึ่งคือ การ

ย้อนบรรยากาศชมภาพยนตร์ใน 

โรงหนงัย้อนยุค จัดฉาย รูปประดาน้ำา 

และ รูปศรีต่อมวย ภาพยนตรท่ี์ฉาย

ครัง้แรกในสยาม และ แสงมวับอด 

ภาพยนตร์ ท่ี เล่าประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์ผ่านคนทำาและคนดู โดย ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์ เจ้าของ 

ผลงาน และร่วมฟังการเล่านิทานภาพ “คามิชิไบ” ตอน “กำาเนิด

ภาพยนตร์ในสยาม” ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

และอีกหนึ่งกิจกรรมกับรายการเสวนาภาพยนตร ์“แสงฉายท่ี

ไมเ่คยมอดดับ” รำาลึกถึง วิคเตอร์-เกรียงศกัด์ิ ศลิากอง นกัจัดเทศกาล

ภาพยนตร์ผู้ล่วงลับ ซุ้ึ่งมีบทบาทสำาคัญในการเปิดโลกและขยาย

ขอบเขตวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในเมืองไทย ผ่านภาพยนตร์

จำานวนมากท่ีเขานำามาจัดฉายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๒๐ ปี  

นำาเสวนาโดย พิมพกา โตวิระ, ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ และ ณัฐวุฒิ  

นมิติชัยโกศล ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา



๕

คลังอนุรกัษ์

 คลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นั้น  

ไม่เพียงแต่เก็บรักษาภาพยนตร์ไทยเรื่องยาวตามมาตรฐานและ 

สิง่เก่ียวเนื่องเท่านัน้ ยงัม ีภาพยนตรข์า่ว ภาพยนตรส์ารคดี ฟุตเทจ 

และสื่อภาพเคล่ือนไหวอีกจำานวนหนึ่ง เช่น ภาพยนตร์บันทึก 

เบื้องหลังการสรา้งภาพยนตร,์ outtake หรอืสว่นของฟล์ิมท่ีตัดออก 

ในกระบวนการตัดต่อ 

 กรณีเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง ดวง นี ้ หอภาพยนตร์ได้

รับมอบมาจากคณุเปี๊ยก โปสเตอร ์ (สมบูรณส์ขุ นยิมศริ)ิ มาต้ังแต่ 

เริม่ก่อต้ังหนว่ยงานในป ี๒๕๒๗ ซุ้ึ่งคณุทินกร ทายาทของคณุอาทร 

ติวะสุระเดช ผูอ้ำานวยการสรา้ง ได้เขา้มาสบืค้นและรบัชมท่ีหอ้งสมดุ

หอภาพยนตร์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ คุณทินกรใหข้้อมลู

ว่า ตนเองพยายามตามหาตัวหนงัฉบับเต็มท่ีได้สญูหายไป แมจ้ะยงั

ไม่พบ แต่ก็รู้สึกยินดีท่ีได้พบว่ามีภาพยนตร์บันทึกเบื้องหลังการ

สร้างภาพยนตร์เรื่อง ดวง นีท่ี้หอภาพยนตร์

 หลังจากความสำาเร็จอย่างไมค่าดคิดของ โทน (๒๕๑๓) 

จากการกำากับของ เปี๊ ยก โปสเตอร์ ศิลปินนักวาดใบปิดหนังท่ี 

ตกกระไดพลอยโจนจากแรงยุของเพื่ อนให้มากำากับหนังบ้าง  

เปี๊ ยก โปสเตอร์ ได้มีผลงานต่อเนื่องในปีต่อไปทันทีโดยมี อาทร  

ติวะสุระเดช เข้ามาเป็นผู้อำานวยการสร้างหนังเป็นเรื่ องแรก  

ดวง ได้ออกฉายเมื่อวันท่ี ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๑๔ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย 

 ราว ๕๐ ปีต่อมา ทินกร ติวะสุระเดช หนึ่งในทายาทของ อาทร  

ติวะสุระเดช นกัธุรกิจหลากหลายวงการ ผูอ้ำานวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องท่ี ๒ 

ของผู้กำากับชื่อดัง เปี๊ ยก โปสเตอร์ พยายามตามหาม้วนฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง 

ดวง ผลงานอำานวยการสร้างหนงัเพียงเรื่องเดียวของบิดา นอกจากนั้นก็ยังเปน็

ผลงานกำากับเร่ืองเดียวของ เปี๊ ยก โปสเตอร์ ท่ีต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงาน

ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องในฐานะผูก้ำากับฝมีอืดี ท่ียังไมถ่กูค้นพบท้ังต้นฉบบัและ

ก๊อบปี้ ใด ๆ เลย

 แม้จะยังไม่พบฟิล์มภาพยนตร์ แต่คุณทินกรได้ให้โอกาสทีมงาน 

หอภาพยนตร์สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากความทรงจำาในวัยเด็ก โดยมีภาพยนตร์

เบื้องหลังการถ่ายทำาเปน็เครื่องมอืช่วยรำาลึก 

 “คุณพ่อเป็นเพื่อนสนิทกับคุณชวน ห้องภาพสุวรรณ (ชวนไชย  

เตชศรีสุธี) ท่ีเป็นผู้อำานวยการสร้างหนังเรื่องโทนน่ะครับ แล้วหลังจากท่ีโทน

ประสบความสำาเรจ็ คณุชวนก็เลยมาชกัชวนคณุพอ่เขา้มาสรา้งเรื่องดวงนะ่ครบั” 

 ภาพยนตร์เร่ือง ดวง เล่าเรื่องชีวิตของชายหนุม่สองคน ดวงและคำา 

ดวง (ไพโรจน ์ใจสงิห)์ เปน็คนท่ีเขา้กรุงเทพฯ มาก่อน และด้วยอุบติัเหตุเล็กนอ้ย

จึงได้ไปเป็นภารโรงอยู่บริษัทแผ่นเสียง ฟาร์อีสท์ เรคอร์ด ต่อมาดวงได้มี 

ความรักและได้เสียกับ สายใจ (วนดิา อมาตยกุล) หลานสาวของหวัหนา้บรษัิท 

แต่ต่อมาดวงก็ได้ไปหลงใหล ฤดี (นงลักษณ์ โรจนพรรณ) เป็นช่วงเดียวกับ  

คำา (จีระศกัด์ิ ปิ่ นสวุรรณ) ท่ีเริม่เปน็นกัรอ้งลูกทุ่งมชีื่อเสยีงขึ้นมา เมื่อคำาพบดวง

ท่ีบริษัทแผน่เสียงและดวงยังไมไ่ด้เปน็นกัร้อง คำาจึงพูดจาดูถูกดวง ดวงช้ำาใจจึง

ร้องเพลงระบายความในใจเป็นเสียงเพลง บังเอิญท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบันทึกเสียง

ได้บันทึกเสียงดวงไว้ จึงได้ลองอัดแผ่นเสียงจากการร้องของดวงขาย ได้รับ 

ความสำาเร็จดีมาก ดวงจึงโด่งดังข้ึนมาในฐานะนักร้อง แม้จะเลิกกับฤดีแล้ว  

แต่กลับต้องเริ่มหา่งเหนิกับสายใจ เพราะต้องปดิบังแฟนผลงานว่ามคีรอบครัว 

เบื้องหลังหนัง
ธติิพงษ์ ก่อสกุล

๒ ๓

๙

๑

บรรยายภาพ ๑. การถ่ายทำาบนหอ้งอาหารชั้นบนของโรงแรมดุสิตธาน ี 
๒. อาทร ติวะสุระเดช ผูอ้ำานวยการสร้าง ๓. ทินกร ติวะสุระเดช 



ส่วนคำาเริ่มตกอับด้านอาชีพการงาน และได้เสริมเข้ามาช่วยเหลือ ต่อมา 

ฤดีได้ฆ่าเสริมตายด้วยความเข้าใจผิด ส่วนดวงเสียใจท่ีสายใจหนีไปขับรถ

เมามายจนประสบอุบัติเหตุกลายเป็นคนพิการ คำาหมดท่ีพึ่งจนสุดท้าย 

หมดหนทางจึงต้องยึดอาชีพแมงดาเล้ียงตัว ส่วนดวงไปหางานทำาท่ีไร่ 

ทางเหนอื และได้พบสายใจและลกูสาวด้วยความบงัเอิญ ดวงท้ังอับอายและ

สำานกึในความผดิคิดจะหนไีป แต่สายใจใหอ้ภัยดวงและปรบัความเขา้ใจกัน

ได้ในท่ีสุด

 แม้จะได้นักแสดงนำาเป็นหน้าใหม่ท้ังคู่คือ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ซุ้ึ่งมี

อาชีพหลักเป็นครู และเล่นดนตรีกลางคืนเป็นอาชีพเสริม และ วนิดา  

อมาตยกุล สมทบด้วย จีรศักด์ิ ปิ่ นสุวรรณ, นงลักษณ์ โรจนพรรณ และ 

วงดนตรีดิอิมพอสซุ้ิเบิ้ล อีกท้ังแนวเรื่องเป็นแนวชีวิตซุ้ึ่งไม่ใช่แนวเรื่องท่ี 

ผู้ชมนิยมมากนัก แต่ภาพยนตร์เรื่อง ดวง ก็ประสบความสำาเร็จและสร้าง

ความประทับใจใหผู้ช้มสมยันั้นพอสมควร

 “พระเอกนี่ อาเปี๊ ยกหามา ส่วนนางเอกดูเหมือนจะเป็นคุณ

นงลักษณ์ชักจูงเข้ามา คือนางเอกสมัยนั้นเป็นแอร์โฮสเตสการบินไทยอยู่

นะครับ ท่ีผมทราบมาจากพี่ชาย คือนางเอกอยากเล่นเรื่องนี ้อยากลองแค่

เรื่องเดียว และตอนจบเนีย่การบินไทยเรียกตัวกลับไป เพราะอย่างนั้นเขา

บอกว่าตอนจบเนีย่ ถ้าสังเกตดี ๆ หนงัเรื่องนีจ้ะไมม่นีางเอก คือนางเอกไม่

ได้กลับเข้าฉากแล้ว ไมม่คิีว ต้องกลับไปทำางานเปน็แอร์ฯ ต่อครับ”

 ด้วยความท่ีกองถ่ายภาพยนตร์ของคุณเปี๊ ยกมักทำางานในเวลา

กลางคืน อาทรในฐานะผู้อำานวยการสร้างจึงไม่มีโอกาสแวะไปท่ีกองถ่าย

มากนัก แต่จะมามีบทบาทในช่วงท่ีหนังเข้าฉาย คือส่งทีมงานและญาติ 

พีน่อ้งไปเชก็ยอดขายต๋ัวหนงัท่ีฉายตามโรงภาพยนตรต่์าง ๆ  และยงัมเีทคนคิ

สร้างกระแสความสนใจอีก เช่น “หนงัเข้าฉายกรุงเทพฯ ท่ีศาลาเฉลิมไทย  

ถ้าเป็นในปัจจุบันก็ใช้สื่อออนไลน์ช่วยกันต่าง ๆ นานา แต่เทคนิคของ 

คณุพอ่คือ เอาลกูนอ้งไปยนือยูห่นา้โรงหนงัรมิถนนท่ีมรีาวเหล็กก้ันเปน็แนว 

ให้คนขับรถผ่านไปมารู้สึกว่า หนังเรื่องนี้คนล้นโรง แล้วคุณพ่อทำาถ่านไม้ 

ลูกนอ้งแกเยอะไง คือคนสมยัก่อน มองไปโรงหนงั เหน็หนงัเรื่องไหนคนล้น

ออกมาก็คิดว่าหนังเรื่องนี้ต้องมาดู แล้วสุดท้ายหนังก็ทำารายได้ดีนะครับ  

เปน็หลักล้าน แต่ผมไมท่ราบแนช่ัดว่าก่ีล้าน”

 นอกจากเทคนิคการโปรโมตหนังท่ีคุณอาทรคิดเองทำาเองตาม

ประสาคนทำาธุรกิจมาต้ังแต่อายุนอ้ยแล้ว สมาชิกในครอบครัวก็ได้เข้ามามี

สว่นรว่ม รวมไปถึงการขอความชว่ยเหลือจากเพ่ือนฝงู ด้วยความกว้างขวาง

ของคุณอาทรเองท่ีมมีติรสหายในวงการต่าง ๆ มากมาย

 “จะมีอยู่ฉากหนึ่ง ฉากงานปีใหม่ เท่าท่ีผมจำาได้ คุณพ่อก็ 

เอาไปหมด ท้ังผม คุณแม่ พี่น้องก็เดินเข้าไปในฉากกันหมด โดยบ้านท่ี 

ถ่ายฉากนั้นเปน็บ้านของคุณอายุส พัฒนพ์งศพ์านชิ ซุ้ึ่งเปน็เพื่อนสนทิคุณ

พ่อ ก็เลยใช้บ้านของท่านถ่ายฉากงานปใีหม่

 “ในโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องดวงนะครับ จะเห็นรถสีขาวอยู่ 

คันหนึ่ง รถในคลิปเบื้องหลังเนีย่จะเปน็สีแดง แต่คันนีส้ีขาว ถ้าผมจำาไมผ่ดิ 

สมัยก่อนเขาจะเรียกรถ Vauxhall Viva คันนั้นรู้สึกจะเป็นรถคุณพ่อ 

ท่ีเอาไปเข้าฉาก น่าจะเป็นคันท่ีในหนังคุณไพโรจน์ขับไปชนสิบล้อแล้วก็

พิการ ก็มหีลายจุดท่ีคุณพ่อเสริมเข้าไปเท่าท่ีจะช่วยได้ เพราะในฐานะของ

คนจีนค้าขายเนีย่ อะไรท่ีประหยัดต้นทุนได้ แกพยายามใหป้ระหยัด พึ่งพา

พรรคพวกบ้าง”

๑๐

๕ ๖

๔



๑๑

๙ ๑๐

 เปี๊ ยก โปสเตอร์ เองก็เคยเล่าถึงความกว้างขวาง รู้จักคนมากของ อาทร ติวะสุระเดช ท่ีได้ 

ชว่ยแก้ปญัหานกัแสดงขาดระหว่างการถ่ายทำากลางดึกไว้ในหนงัสอื ไมใ่ชแ่ค่ส่ังแอ็กชัน่ ท่ีหอภาพยนตร์

จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อป ี๒๕๕๙ ดังยกข้อความบางส่วนมาดังนี้

“ตอนท่ีผมถ่ายทำาภาพยนตรเ์ร่ือง “ดวง”…ฉากนางเอกปว่ย พระเอกไปรบัหมอมาดูอาการและ

เยียวยา ถ่ายทำากันในโรงถ่ายอัศวินภาพยนตร์ซุ้ึ่งต้ังอยู่ท่ีหนองแขม ในช่วงเวลานั้นบริเวณท่ีกล่าวถึงนี้

เปน็ทุ่งนาเว้ิงว้าง หาอาคารบา้นคนแทบไมเ่จอ เราถ่ายทำาฉากอ่ืน ๆ  กันมาก่อนต้ังแต่ตอนกลางวัน จนถึง

ประมาณตีหนึ่งก็เริม่เตรยีมการจะถ่ายฉากนี ้ปรากฏว่าตัวประกอบท่ีจะแสดงเปน็หมอไมม่า ยุ่งละส ิผอ. 

ผู้ออกทุนสร้างเรื่องนี้แกอยู่ในเหตุการณ์ด้วย แกเป็นคนท่ีมีสังคมกว้างขวางมาก พอแกทราบปัญหาก็

ยกโทรศัพท์ไปโรงพยาบาลมาตรฐานรัฐแห่งหนึ่ง “หมอต้องมาเด๋ียวนี้เลย กองถ่ายคอยอยู่”… 

“ไปหาหมอคนอ่ืนมาผ่าแทนก่อน หมอรีบมาเข้าฉากเด๋ียวนี้เลย” ผมคิดว่าถึงเสี่ยจะไม่ได้เป็นเจ้าของ 

โรงพยาบาลนั้นก็ต้องเปน็คนใกล้ชิดผูอ้ำานวยการแน ่ๆ”

 ในขณะนั้นคุณอาทรทำาธุรกิจส่วนตัวค้าขายถ่านไม้ ในช่วงท่ีเริ่มเข้ามาสร้างหนังก็ได้ 

เริ่มขยับขยายไปสู่กิจการปั๊ มน้ำามัน อย่างไรก็ตาม การสร้างหนังเพื่อเข้าฉายตามโรงก็เป็นเรื่องท่ี 

คณุอาทรไมค่าดคิดมาก่อน และแมจ้ะถือว่าประสบความสำาเรจ็ ก็มโีอกาสได้ทำาเพยีงแค่เรื่องเดียวเท่านัน้

 “ผมคิดว่าท่ีพ่อผมเข้าไปทำาหนังเรื่อง ดวง ส่วนหนึ่งเพราะพ่อผมอาจจะต้องการเรียนรู้

ประสบการณ์วงการนี้ ซุ้ึ่งมันฉีกไปจากวงการท่ีทำาอยู่ แกก็อาจจะอยากรู้ว่าวงการบันเทิงมันน่าสนใจ

ระดับไหน ประการท่ีสอง คือเพื่อนท่ีสนทิกันประสบความสำาเร็จแล้วมาชวนใหท้ำาบ้าง เท่าท่ีผมทราบ 

หนังก็ทำากำาไรนะ แต่แกอาจหักลบกันแล้ว คุณพ่ออาจจะมองเรื่องความเหนื่อย แล้วก็อยู่ในช่วง 

กำาลังจะเริ่มทำาปั๊ มน้ำามันด้วย...แล้วก็เหมือนกับว่าอาเปี๊ ยกจะมาชวนคุณพ่อทำาเรื่องท่ี ๓ แต่คุณพ่อก็

ปฏิเสธไป คืออาจจะในแง่การค้า แกมองว่าเป็นธุรกิจท่ีใช้เวลา เหนื่อย แล้วเวลาท่ีใช้ก็แตกต่างกัน  

จึงไม่อาจไปร่วมดูแลได้เต็มท่ี ถ้าตอนนั้นคุณพ่อยังรู้สึกมันไม่เลิก คงได้ทำาเรื่อง ชู้ แล้วเรื่อง ชู้ เนี่ย 

ได้รางวัล (หวัเราะ)”

 โดยปกติแล้วภาพยนตรเ์บื้องหลังการถ่ายทำานัน้ จะบนัทึกการทำางานของหลายชีวิตท่ีเกิดขึ้น

หลังกล้องถ่ายทำาภาพยนตร ์และในบางครัง้ก็มคีวามสำาคัญเพิม่ขึ้นมา นอกจากในแง่ได้เหน็ภาพในแบบ

ท่ีหน้ากล้องไม่มีให้เห็นแล้ว ในกรณีท่ีภาพยนตร์เรื่องนั้นยังไม่ถูกค้นพบหรือสูญหายไปตามกาลเวลา 

อย่างนอ้ยก็ยงัมภีาพเบื้องหลังเปน็อนสุรณถึ์งการมอียูแ่ละระลึกถึงภาพยนตรเ์รื่องนัน้ ๆ ซุ้ึ่งอาจจะเป็น

ภาพยนตร์ในดวงใจของใครหลายคน เช่นเดียวกับกรณีเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์เรื่อง ดวง นี ้

 ผู้สนใจสามารถรับชมเบื้องหลังภาพยนตร์เร่ือง ดวง ได้ในช่อง YouTube: หอภาพยนตร์  

(Film Archive Thailand ) https://www.youtube.com/c/FilmArchiveThailand  

บรรยายภาพ

๔. ไพโรจน ์ใจสิงห ์และนงลักษณ์ โรจนพรรณ 

๕. วนดิา อมาตยกุล

๖. วงดนตรีดิอิมพอสซุ้ิเบิ้ลขณะถ่ายทำา 

๗. ภาพจากฉากงานเล้ียงปใีหม ่

๘. เปี๊ ยก โปสเตอร์ในเรือกับ โสภณ เจนพานชิ ตากล้อง  

๙. ภาพเบื้องหลังกองถ่ายจากกล้องภาพนิง่ 

๑๐. อาทร ติวะสุระเดช ผูอ้ำานวยการสร้าง (ซุ้้าย) 

และเปี๊ ยก โปสเตอร์ ผูก้ำากับเรื่อง ดวง (ขวา)

๗

๘



บทความพิเศษ

การทำา
จดืหมายเหตุ 
ส่วนบุคคล
ตอนที่ ๔

การทำาความสะอาด ดูแล 
และจดัการวตัถุประเภทส่ือโสตทัศน์

กองบรรณาธกิาร

บทความเรื่องการทำาจดหมายเหตุส่วนบุคคล ตอนท่ี ๔ นี ้ 

จะเป็นเรื่ องการดูแลจัดการและเก็บรักษาวัตถุประเภทสื่ อ 

โสตทัศน์ โดยสื่อโสตทัศน์หรือสื่อบันทึกภาพและเสียงในท่ีนี้  

จะหมายถึงแผน่เสียง เทปคาสเซุ้ตต์ เทปวีดิทัศน ์หรือท่ีเราเรียก

อย่างคุ้นเคยว่าเทปวิดีโอ แผน่ซุ้ีดี และดีวีดีก่อน ยังไมข่อกล่าวถึง

ฟิล์มภาพยนตร์ ไฟล์ภาพยนตร์ หรือคลิปภาพยนตร์ ท่ีมลัีกษณะ

การจัดการแตกต่างออกไป ซุ้ึ่งเราจะกล่าวต่อไปในฉบับหนา้

แผ่นเสียง  

ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแผ่นเสียง   

• เชื้อรา ซุ้ึ่งเกิดจากการจัดเก็บในสภาพแวดล้อมท่ีร้อนและชื้น

• ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ซุ้ึ่งเกิดจากการจัดเก็บไม่มิดชิดหรือ 

การหยิบจับด้วยมอืท่ีสกปรก

• รอยขีด แตก หรือหกั ซุ้ึ่งอาจเกิดจากการจัดเก็บไมถู่กวิธ ีเช่น จัดเก็บ

บนชั้นวางท่ีแนน่จนเกินไป หรือหยิบจับโดยไมร่ะมดัระวัง

• การลอก ร่อน เกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุท่ีเคลือบแผน่เสียง

การทำาความสะอาดแผ่นเสียง
• กรณีท่ีแผน่เสียงไมส่กปรกมากใหใ้ชแ้ปรงขนนุม่ เชน่ แปรงขนกระต่าย 

เช็ดฝุ่นโดยรอบแผ่นเสียงเป็นวงกลมตามร่องแผ่นเสียงไปในทิศทาง

เดียวกัน

• กรณแีผน่เสยีงมคีราบสกปรกมากควรทำาความสะอาดด้วยน้ำากรอง โดย

ระมัดระวังไม่ให้ฉลากแผ่นเสียงโดนน้ำา จากนั้นใช้น้ำายาล้างจานผสม

น้ำาสะอาดฉีดพรมให้ท่ัวแผ่น แล้วใช้ฟองน้ำาหรือแปรงสีฟันถูไปตาม

ร่องแผน่เสียงในทิศทางเดียวกันใหส้ะอาด ล้างออกด้วยน้ำากรอง และ

เชด็แผน่เสยีงใหแ้หง้ด้วยผา้ไมโครไฟเบอรโ์ดยเช็ดไปในทิศทางเดียวกัน

การดูแลและเก็บรกัษาแผ่นเสียง 
• เก็บแผน่เสียงไว้ในท่ีมดิชิด ปราศจากฝุน่ แหง้และเย็น

• หลีกเล่ียงการเก็บในหอ้งท่ีถกูแสงแดด ความร้อนและความชื้นสงู หรอื

สถานท่ีท่ีมคีวามแตกต่างของอุณหภมูมิาก

• จัดเก็บในซุ้องสำาหรับใส่แผน่เสียงท่ีมสีภาพดี

• ควรจัดเก็บแผน่เสียงในแนวต้ังโดยไมว่างแนน่จนเกินไป

• ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับแผ่นเสียง และหยิบจับด้วยความ

ระมดัระวัง

• ไม่ควรสัมผัสบริเวณร่องแผ่นเสียงโดยตรง ให้จับท่ีบริเวณขอบของ 

แผน่หรือบริเวณฉลากเท่านั้น

• หากเป็นไปได้ เมื่อทำาความสะอาดและดูแลรักษาเบ้ืองต้นแล้ว ควร 

รบีนำาแผน่เสยีงไปแปลงสญัญาณเปน็ไฟล์ดิจิทัลก่อนท่ีแผน่เสยีงนัน้ ๆ  

จะเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่มีเครื่ องเล่น 

แผ่นเสียงแล้ว และหลังการแปลงสัญญาณควรนำาไฟล์ท่ีได้จัดเก็บ 

ในรูปแบบท่ีท่ีต่างกันอย่างนอ้ย ๓ ประเภท (ซุ้ึง่เราจะกล่าวถึงการจัดเก็บ

ไฟล์ดิจิทัลอย่างละเอียดในฉบับหนา้)

๑๒



เทปคาสเซตต์และเทปวีดิืทัศน์ 

ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของเทปคาสเซตต์และ
เทปวดิีทัศน์

• เทปยับหรือฉีกขาดจากการท่ีเทปเข้าไปพันในเครื่องเล่น

• เทปยืดจากการเก็บในท่ีท่ีมอุีณหภมูสิูง

• ฝุ่นละอองและคราบสกปรกต่าง ๆ เกิดจากการจัดเก็บในสถานท่ีท่ี 

ไมม่ดิชิด

• เทปขึ้นรา เกิดจากการจัดเก็บในสภาพแวดล้อมท่ีรอ้นและช้ืนเกินไป

• การแตก หกั ของตลับ เกิดจากการหยิบจับท่ีไมร่ะมดัระวัง

การทำาความสะอาดเทปคาสเซตต์และเทปวดิีทัศน์
• ใช้ผา้แหง้เช็ดทำาความสะอาดฝุน่ท่ีตลับเทป

• หากกล่องท่ีใส่เทปฉีกขาดควรเปล่ียนกล่องใหม่

• คัดแยกเทปท่ีเสื่อมสภาพหรือมเีชื้อราออกจากเทปมว้นอ่ืน ๆ

• หากพบเชื้อราบนเทปเพียงเล็กน้อย ให้นำาม้วนเทปไปกรอในเครื่อง

เล่นเทปท่ีไม่ใช้แล้ว และแกะตลับเทปออก ทำาความสะอาดด้วย

แอลกอฮอล์ก่อนจะประกอบกลับดังเดิม 

การดูแลและเก็บรกัษาเทปคาสเซตต์และเทปวดิีทัศน์ 
• กรอเทปใหสุ้ดมว้นทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ

• เก็บเทปไว้ในกล่องท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพดี

• ควรจัดเก็บเทปในแนวต้ัง

• หลีกเล่ียงการสัมผสัเนื้อเทป หากมคีวามจำาเปน็ใหส้วมถุงมอืทุกครั้ง

• เก็บเทปไว้ในท่ีมดิชิด ปราศจากฝุน่ แหง้และเย็น

• หลีกเล่ียงการเก็บในห้องท่ีถูกแสงแดด ความร้อนและความช้ืนสูง 

หรือสถานท่ีท่ีมคีวามแตกต่างของอุณหภมูมิาก

• ระมดัระวังในการหยิบจับหรือเคล่ือนย้ายเทป

• หลีกเล่ียงการวางเทปไว้ใกล้กับอุปกรณ์ท่ีมสีนามแมเ่หล็ก

• นำาเทปมากรอกลับไป-มา อยา่งนอ้ยปลีะ ๒ ครั้ง เพื่อบริหารเนื้อเทป

• หากเป็นไปได้ เมื่อทำาความสะอาดและดูแลรักษาเบื้องต้นแล้วควร

รีบนำาเทปไปแปลงสัญญาณก่อนท่ีเทปนั้น ๆ จะเกิดความเสียหาย 

จนไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่มีเครื่องเล่นท่ีสามารถเปิดได้ และ 

หลังการแปลงสัญญาณควรนำาไฟล์ท่ีได้จัดเก็บในรูปแบบท่ีท่ีต่างกัน 

อย่างนอ้ย ๓ ประเภท

แผ่นซีดืีและดืีวีดืี

ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแผ่นซดีีและดีวดีี 

• ฝุ่นละอองและส่ิงสกปรก เกิดจากการจัดเก็บท่ีไม่มิดชิดหรือการ 

หยิบจับด้วยมอืท่ีสกปรก

• รอยขูดขีด รอยแตกหกั เกิดจากการหยิบจับโดยไมร่ะมดัระวัง และ

การจัดวางแผน่บนชั้นท่ีแนน่เกินไป

• การลอก ร่อน เกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุท่ีเคลือบบนแผน่

การทำาความสะอาดแผ่นซดีีและดีวดีี 
• ใช้แปรงขนนุ่มและลูกยางเป่าลมทำาความสะอาดฝุ่นผงท่ีติดอยู่ 

บนแผน่

• หากพบรอยนิ้วมือบนแผ่น ให้ใช้ผ้าเช็ดแว่นตาหรือผ้าเช็ดเลนส์ 

กล้องเช็ดไปในทิศทางเดียวกัน คือจากศนูย์กลางไปท่ีขอบแผน่ หาก

คราบสกปรกยังออกไม่หมด ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำาผสมน้ำายาล้างจาน 

เช็ดทำาความสะอาด จากนั้นล้างออกด้วยน้ำาสะอาด ใช้ผ้าแห้งซุ้ับ 

และผึ่งลมจนแหง้สนทิ

• ไมค่วรใช้สารเคมทีำาความสะอาดแผน่โดยเด็ดขาด

การดูแลและเก็บรกัษาแผ่นซดีีและดีวดีี
• จับท่ีขอบแผน่หรอืใช้นิว้ชีส้อดรูตรงกลางแผน่ เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิด

รอยนิว้มอื

• หลีกเล่ียงการสัมผัสผิวแผ่นท้ังสองด้าน เนื่องจากจะทำาให้แผ่นเป็น

รอยหรือมคีราบสกปรก

• ใช้ปากกาสำาหรับเขียนแผน่โดยเฉพาะเท่านั้น เนื่องจากสารเคมขีอง

ปากกาชนดิอ่ืนอาจท้ิงร่องรอยท่ีทำาลายพื้นผวิแผน่ได้

• เก็บแผน่ใส่กล่องเสมอเมื่อไมไ่ด้ใช้งาน

• หลีกเล่ียงการเก็บในห้องท่ีถูกแสงแดด ความร้อนและความชื้นสูง 

หรือสถานท่ีท่ีมคีวามแตกต่างของอุณหภมูมิาก

• ระมดัระวังในการหยิบจับหรือเคล่ือนย้ายแผน่

• เมื่อทำาความสะอาดและดูแลรักษาเบ้ืองต้นแล้วหากเป็นไปได้ควร 

รีบนำาไปแปลงสัญญาณก่อนท่ีแผ่นซุ้ีดีหรือดีวีดีนั้น ๆ จะเกิดความ 

เสยีหายจนไมส่ามารถใชง้านได้ หรอืไมม่เีครื่องท่ีสามารถเปดิเล่นได้ 

และหลังการแปลงสัญญาณควรนำาไฟล์ท่ีได้จัดเก็บในรูปแบบท่ี 

ท่ีต่างกันอย่างนอ้ย ๓ ประเภท 

๑๓



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

๑๔

 ภาพยนตร์ฮิปฮอป (Hip Hop) ท่ีรุ่งเรืองในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๘๓  

ถึง ๑๙๘๕ เป็นกลุ่มภาพยนตร์ท่ีนำามาใช้ตอบโต้ความกดดันหลายด้านใน 

ช่วงสมัยนั้น เช่น การเมือง เชื้อชาติ ความยากจน ความตกต่ำาทางเศรษฐกิจ 

ของแถบชานเมือง และความยุ่งเหยิงในเมือง ตามแบบฉบับภาพยนตร์เพลง

ของฮอลลีวูด การปรากฏตัวของภาพยนตร์ฮิปฮอปในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 

๑๙๘๐ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดท่ีแปลกใหม่สำาหรับเหล่า

โปรดิวเซุ้อร์ เจ้าของโรงภาพยนตร์ ผู้จัดจำาหน่ายภาพยนตร์หลายค่ายเลย 

ทีเดียว อีกท้ังยังเป็นจุดกำาเนิดของคลังศัพท์แนวใหม่ท่ีแปลกประหลาดใน

แวดวงการทำาเพลง การเต้น และการแสดงออกทางศิลปะท่ีมุ่งเน้นนำาเสนอ 

เก่ียวกับกลุ่มสังคมเมอืง 

 คอลัมน์ห้องสมุดชวนอ่าน Hip Hop on Film: Performance  

Culture, Urban Space, and Genre Transformation in the 1980s เขียนโดย 

Kimberley Monteyne ซุ้ึ่งวัฒนธรรมฮิปฮอปมีจุดเด่นในภาพยนตร์มา 

ยาวนานกว่า ๓๐ ปแีล้ว เช่น ในภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Do the Right Thing, 

Boyz N the Hood, 8 Mile และอ่ืน ๆ อีกนบัไมถ้่วน แต่ Monteyne กลับสนใจ

ศึกษาภาพยนตร์ท่ีมีความเฉพาะกลุ่ม เธอเน้นการวิเคราะห์ภาพยนตร์ 

จำานวนหนึง่ท่ีสรา้งขึน้มาด้วยความคล่ังไคล้การเต้นเบรกแดนซ์ุ้ (Breakdancing) 

ในชว่งกลางครสิต์ทศวรรษ ๑๙๘๐ เช่น Breakin', Beat Street, Krush Groove, 

Wild Style อีกท้ังเธอมีความคิดเห็นว่า แม้ภาพยนตร์เหล่านี้จะโด่งดังอยู่ใน 

ภาพยนตร์

วิมลิน มศีริิ

ในยุค ๘๐



๑๕

โลกใต้ดิน แต่มีเพียงเรื่อง Wild Style และ Beat Street เท่านั้น 

ท่ีน่าจดจำา ในขณะท่ีภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่มักถูกลืมไป 

หลังจากออกฉาย แต่ภาพยนตร์เหล่านี้เป็นช่องว่างสำาคัญท่ี 

ขาดหายไปในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์แอฟริกันอเมริกัน  

ซุ้ึ่ง Monteyne มคีวามเหน็เชิงเปรียบเทียบว่า ภาพยนตร์ฮิปฮอป

ท่ีสร้างในยุค ๘๐ นั้น มีความก้าวหน้ามากกว่าท้ังภาพยนตร์ของ 

คนผิวสี (Blaxploitation Films) ในช่วงยุค ๗๐ และภาพยนตร์ 

นอกกระแส ท่ีสร้างผลงานโดยผูก้ำากับภาพยนตร์เช้ือสายแอฟรกัิน

อเมริกันแหง่ยุค ๙๐ หรือ New Black Cinema ดังนั้น Monteyne 

จึงสนใจศกึษาภาพยนตรก์ลุ่มนี ้เพื่อแสดงใหเ้หน็ถึงความพยายาม

อันนา่ท่ึงของวงการภาพยนตรฮ์อลลีวูดในการหลอมรวมวัฒนธรรม

เมืองอย่างฮิปฮอปเข้ากับรูปแบบการเล่าเรื่ องตามแบบฉบับ

ภาพยนตร์ ซุ้ึ่งภาพยนตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้นได้นำาเสนอการผสม

ผสานทางดนตรี โดยมีฉากหลังเป็นรถไฟท่ีสาดสีไปด้วยกราฟฟิต้ี 

(Graffiti) และตึกแถวท่ีถูกท้ิงร้างในชุมชนเมือง ซุ้ึ่งเป็นจุดกำาเนิด

ของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมอืงท่ีรุนแรง 

 ตัวอย่างการศึกษาของ Monteyne กล่าวว่า Breakin', 

Body Rock, Beat Street เป็นท่ีรู้จักครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๘๔  

แต่มีเพียงแค่เหล่าโปรดิวเซุ้อร์ของ Breakin' เท่านั้นท่ีโปรโมต

ภาพยนตร์ของพวกเขาว่าเป็นภาพยนตร์เบรกแดนซ์ุ้ และต้ังใจท่ี

จะโฆษณาว่าเป็นภาพยนตร์ท่ีมีแนวเฉพาะเจาะจง Stan Lathan 

ผู้กำากับภาพยนตร์ Beat Street กล่าวถึงผลงานของตนเองว่า  

“ผมไม่มั่นใจว่าจะเรียกหนังเรื่องนี้ว่าเป็นหนังเบรกแดนซ์ุ้ได้ไหม  

แต่ด้วยเหตุผลหลาย ๆ อย่างแล้ว เราก็คิดจะโปรโมตว่ามันเป็น 

หนังแนวนี้ อีกท้ังหนังเรื่ องนี้เป็นเรื่ องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งท่ี

พยายามก้าวผ่านปัญหาและความท้าทายของความเป็นลูกผู้ชาย 

และพยายามท่ีจะเป็นศิลปินให้ได้” Lathan พยายามท่ีจะใช้

ภาพยนตร์ Beat Street เปน็ตัวผลักดันใหก้ารเต้นเบรกแดนซุ้์เปน็

ท่ีรู้จัก โดยนำาเสนอผ่านเรื่องราวด้านดนตรี ส่วนการเปิดตัว Wild 

Style เมื่อป ีค.ศ. ๑๙๘๓ โปสเตอร์ท่ีใช้โปรโมตการฉายภาพยนตร์

เป็นภาพของผู้ดำาเนินรายการวิทยุคนหนึ่งท่ีจินตนาการอยู่ใน 

ความคิดว่าตนเองกำาลังเต้นสนกุ พร้อมกับคำาอธบิายบนโปสเตอร์

ระบุว่า “Wild Style ผลงานภาพยนตร์โดย Charlie Ahearn  

เป็นภาพยนตร์ฮิปฮอปโรแมนติกท่ีสร้างมาเพื่อนำาเสนอท่าเต้น

เบรกแดนซ์ุ้ (Breaking) การแรป (Rapping) และการเป็นดีเจ 

สแครตช์ (Scratch) แผ่นเสียงท่ีเจ๋งสุดขั้ว” น่าแปลกใจท่ีการ 

โปรโมตภาพยนตรเ์รื่องนีก้ลับเล่ียงการนำาเสนอแก่นสาระสำาคัญท่ี

ภาพยนตร์ต้องการสื่อกับผู้รับสาร คือการเจาะลึกมุมมองในโลก

ของเหล่านักวาดกราฟฟิต้ี เพราะจากภาพโปสเตอร์จะเห็นได้ว่า 

มีนักเต้นเบรกแดนซุ้์อยู่ก่ึงกลางของภาพวาดกราฟฟิต้ี เนื่องจาก

ภาพยนตรฮ์ปิฮอปยุคแรกเริม่มกันำาเสนอการเต้นเบรกแดนซ์ุ้ไว้ใน

ทุกแง่มมุของวัฒนธรรมฮิปฮอป จึงทำาใหโ้ปรดิวเซุ้อร์บางท่านเหน็

คณุค่าความสำาคัญของดนตรฮีปิฮอปลดนอ้ยลง และเลือกท่ีจะขาย

ผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบของภาพยนตร์เพลงธรรมดาท่ัวไป 

 นอกจากนั้นยังมปีระเด็นอ่ืน ๆ อีกท่ี Monteyne ศกึษา เช่น 

การแสดงข้อมลูเก่ียวกับการจลาจลในช่วงท่ี Krush Groove ออกฉายใน

โรงภาพยนตร์นั้น มีข่าวการทำาพฤติกรรมรุนแรงในหมู่วัยรุ่นปรากฏ 

บนหนา้หนงัสือพิมพ์มากมายนบัไมถ้่วน รวมถึงการถกเถียงท่ีเกิดขึ้นใน

กลุ่มสื่อหนังสือพิมพ์กระแสหลักเผยให้เห็นถึงความกลัวท่ีฝังแน่นของ 

คนสมยัก่อนว่าจะ “ถูกคนผวิดำายึดครอง” หรือ “black engulfment” 

ซุ้ึ่งเก่ียวข้องกับประเด็นเรื่องพื้นท่ีของสื่อบันเทิงสาธารณะ ความต่าง 

ทางภูมิศาสตร์ระหว่างแถบชานเมืองกับตัวเมือง และลักษณะของ

วัฒนธรรมท่ีแบ่งแยกเชื้อชาติกันอย่างชัดเจนในหมูวั่ยรุ่นสมยันั้น อีกท้ัง

การวิเคราะห์ Body Rock ท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์

ยอดแย่ หรือ The Golden Raspberry Awards โดย Monteyne ได้ 

อธบิายลักษณะเชิงถากถางประชดเหยียดหยามแรปเปอร์ (Rapper) ท่ี 

ไมเ่ปน็ตัวของตัวเอง และความคิดเหน็ด้านทักษะการแสดงอันยอดเย่ียม

ของนักแสดง Lorenzo Lamas โดยเขารับบทบาทเป็นตัวละคร Chilly  

ในภาพยนตร์ Body Rock อีกท้ังหนังสือเล่มนี้มีการศึกษาเก่ียวกับการ 

จัดเทศกาลภาพยนตร์ เช่น Hip Hop Odyssey International Film 

Festival, Black Soil International Hip Hop Film Festival โดยเทศกาล

ภาพยนตร์เหล่านี้จัดขึ้นเพ่ือช่วยให้ภาพยนตร์ฮิปฮอปท่ัวโลกมีการ 

พัฒนามากขึ้น และเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมการแสดงในบริบทของแต่ละ

ประเทศ จุดเปล่ียนครัง้นีท้ำาใหเ้กิดผลงานต่าง ๆ  ท่ีแปลกใหมแ่ละโดดเด่น 

เช่น ภาพยนตร์อียิปต์ Microphone (๒๐๑๐) ท่ีนำาเสนอเก่ียวกับเพลง

ใต้ดินและหอศิลป์ในเมืองอเล็กซุ้านเดรีย ภาพยนตร์ต้นทุนต่ำาของ

เวียดนามอย่าง Saigon Electric (๒๐๑๑) ท่ีใช้ภาพยนตร์เพลงเพื่อสื่อ 

ให้เห็นความต่างระหว่างการเต้นริบบอนแดนซุ้์ (Ribbon Dance) แบบ

ด้ังเดิมกับการแสดงแนวสมัยใหม่ของคนในเมือง ซุ้ึ่งอาจกล่าวได้ว่า

เป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับวัฒนธรรมฮิปฮอปได้อยู่ร่วมในวงการ

ภาพยนตร์ท่ัวโลก  

ท่ีมาภาพ www.moviepostershop.com



คดิถงึ คนจร ฯลฯ - ๑๐ ป ีอรรถพร จรจากไกล 

Anti-Archive คือบริษัทผลิตภาพยนตร์ท่ีก่อต้ังโดยกลุ่ม 

คนทำาหนงักัมพชูารุน่ใหม ่ในป ีค.ศ. ๒๐๑๔ ประกอบด้วย Davy Chou,  

Steve Chen และ Kavich Neang จากนั้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ Park 

Sungho ผู้อำานวยการสร้างและโปรแกรมเมอร์ภาพยนตร์ได้เข้าร่วม

เปน็สมาชิกคนท่ี ๔ และในป ีค.ศ. ๒๐๒๐ Daniel Mattes เปน็สมาชิก

คนล่าสุด

แม้ชื่อ Anti-Archive จะต้ังใจยั่วล้อถึงความสัมพันธร์ะหว่าง 

ผู้สร้างภาพยนตร์กับประวัติศาสตร์ในอดีต แต่ Anti-Archive ได้

ตระหนกัถึงความจำาเปน็ของโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตภาพยนตร์

ของกัมพชูา โดยมุง่สนบัสนนุคนทำาหนงักัมพชูารุ่นใหมท่ี่เพิง่มผีลงาน 

ตลอดจนภาพยนตรอิ์สระของผูก้ำากับระดับนานาชาติท่ีเขา้มาถ่ายทำา

ในกัมพชูาและเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ซุ้ึ่งหลายเรื่องได้รบัรางวัลและ

ออกฉายในเทศกาลสำาคัญ เช่น คานส์, เวนิส, เบอร์ลิน, โลคาร์โน,  

รอตเตอร์ดัม ฯลฯ

ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน White Building ภาพยนตร์ 

จาก Anti-Archive ซุ้ึ่งได้เดินทางไปเทศกาลระดับนานาชาติมาแล้ว

หลายแห่ง จะเข้าฉายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยกลุ่ม 

Common Move และในวันเสารื่ท์ี� ๒ กรื่กฎาคมนี้ จะมาจัดฉายท่ี 

หอภาพยนตร์ ในโปรแกรม “Focus on Anti-Archive” ร่วมกับชุด 

หนังสั้น และ Dream Land หนังยาวเรื่องแรก พร้อมท้ังพูดคุยกับ

ตัวแทนของพวกเขาถึงวิธีคิดและกระบวนการทำางานในการพัฒนา

วงการภาพยนตรกั์มพชูาใหเ้ปน็ท่ีจับตามอง อ่านรายละเอียดโปรแกรม 

“Focus on Anti-Archive” ได้ท่ีหนา้ ๒๕

ปลายปี  ๒๕๔๒  ภาพยนตร์ไทยเรื่อง คนจร ฯลฯ ของผู้กำากับ 

หนุ่มวัย ๓๐ ปี ได้สร้างปรากฏการณ์สำาคัญให้แก่วงการภาพยนตร์ไทย  

ท้ังการเปน็หนงัทนุอิสระท่ีมดีารารว่มแสดงอยา่งคับค่ัง เปน็หนงันอกกระแส

เรื่องแรกท่ีได้โอกาสฉายตามโรงภาพยนตร์ท่ัวไป รวมถึงการนำาเสนอด้วย

ภาพท่ีส่ันไหว สแีสงฉดูฉาด ตัวละครแต่งตัวแปลกประหลาด และมเีนื้อหา

ท่ีเสียดสีสังคมอย่างรุนแรง 

คนจร ฯลฯ เป็นผลงานการกำากับภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่อง

สุดท้ายของ อรรถพร ไทยหริญั อดีตนกัแสดงเด็ก ลกูชายของ ยุวดี ไทยหริญั  

ผูจั้ดละครท่ีเคยเปน็ผูด้ำาเนนิงานสร้างภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง 

วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อรรถพรประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

กะทันหนั ด้วยวัยเพียง ๔๓ ป ีไมทั่นท่ีจะได้รบัรูว่้า อีก ๒ เดือนต่อมา ผลงาน 

อันแสน “พิเศษ” และ “มาก่อนกาล” ของเขาจะได้รบัการขึ้นทะเบยีนเปน็

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำาปนีั้น 

ในวาระการจากไปครบ ๑๐ ปขีอง อรรถพร ไทยหริญั หอภาพยนตร์

จะนำาฟิล์มภาพยนตร์ ๓๕ มม. ของ คนจร ฯลฯ มาจัดฉายอีกครั้ง ใหผู้ช้ม

ได้สมัผสักับงานสรา้งสรรค์อันประหลาดล้ำาของเขาบนจอใหญ ่ ในกิจกรื่รื่ม

ภาพิยนตรื่ส์โมสรื่ วันศุกรื่ท์ี� ๒๒ กรื่กฎาคม เวลัา ๑๔.๐๐ น. โดยได้ 

เชิญ ยุวดี ไทยหริัญ ผูเ้ปน็ท้ังแมแ่ละผูอ้ำานวยการสร้าง รวมท้ังเปน็ผูม้อบ

ฟล์ิมใหห้อภาพยนตรอ์นรุกัษ์ มารว่มพดูคยุหลังจบภาพยนตร ์และจัดฉาย

ซุ้้ำาอีกหนึ่งรอบ ในวันเสาร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม วันครบรอบ ๑๐ ปีท่ีเขาได้ 

จรจากไกล

ภาพยนตรส์โมสร ศุกรท์ี ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕



กิจกรรม

๑๗

กิจกรรม Cinema Lecture ในเดือนสิงหาคมคราวนี้ จะแตกต่าง 

ไปจากกิจกรรมครั้งท่ีผ่านมา ท่ีมักมุ่งเน้นไปท่ีเนื้อหาหรือทฤษฎีทาง

ภาพยนตรเ์ปน็หลัก แต่การบรรยายครัง้นีจ้ะเจาะลึกไปท่ีเรื่องของ “ดนตร”ี 

ในภาพยนตรท่ี์มดีนตรแีละบทเพลงโดดเด่นราวกับเปน็หนึง่ในตัวละครหลัก 

นั่นคือ West Side Story ผลงานชิน้สำาคัญจากฮอลลีวูดท่ีครองใจคนท่ัวโลก

West Side Story เริ่มต้นจากเปน็ละครเพลงท่ีประสบความสำาเร็จ

อย่างสูง หลังจากออกแสดงครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๕๗ ก็ได้หวนกลับมาสู่ 

บรอดเวย์อีกอย่างนอ้ย ๓ ครัง้ รวมไปถึงการออกแสดงท่ัวโลกนบัคร้ังไมถ้่วน 

ก่อนจะได้รับการดัดแปลงเปน็ฉบับภาพยนตร์ถึง ๒ ฉบับ ในป ีค.ศ. ๑๙๖๑ 

และ ค.ศ. ๒๐๒๑

เร่ืองราวของ West Side Story ได้รบัแรงบนัดาลใจมาจาก Romeo 

and Juliet ของเชกสเปยีร ์โดยถอดแบบความรกัต้องหา้มระหว่างสองกลุ่ม/

สงักัดท่ีไมถู่กกัน คือความขดัแยง้ระหว่างตระกลูมอนตะคิวกับคาปุเล็ตแหง่

เมอืงเวโรนา ประเทศอิตาลี ในช่วงสมยัเรอเนสซุ้องส์ ถูกนำามาเล่าใหมเ่ปน็

ความขัดแย้งระหว่างสองแก๊งวัยรุ่น Jets (คนขาว) กับ Sharks (กลุ่มคน 

เชื้อสายเปอร์โตริโก) ท่ีอาศัยอยู่ในนิวยอร์กช่วงกลางทศวรรษ ๑๙๕๐  

ดังนั้นความรักของคู่พระ-นาง (โทนี กับ มาเรีย) จึงมีอะไรมากไปกว่า 

ความรักต้องห้ามระหว่างสองตระกูล พร้อมท้ังเต็มไปด้วยเรื่องอุดมการณ์

ทางการเมอืง เชื้อชาติ ศาสนา ท่ีแฝงฝงัเอาไว้ในเรื่อง 

สิ่งท่ีทำาให ้West Side Story ประสบความสำาเร็จมไิด้มเีพียงแง่มมุ

ในส่วนของเนื้อเรื่องท่ีเข้มข้น แต่อีกปัจจัยท่ีสำาคัญยังรวมถึงบทเพลงและ

ดนตรีในเรื่องจากปลายปากกาของสองเจ้าพ่อแห่งวงการเพลง-ดนตรีของ

อเมริกา ได้แก่ สตีเฟน ซุ้อนด์ไฮม ์(Stephen Sondheim) และ เลนนาร์ด 

เบิร์นสไตน์ (Leonard Bernstein) ซุ้ึ่งงานเพลงเหล่านี้มิได้มีเพียงความ

ไพเราะของคำาร้องและทำานองเท่านั้น แต่ยังมี “รหัส” ทางดนตรีต่าง ๆ 

ซุุ้กซุ้่อนอยู่ เปน็เครื่องมอืทำาใหง้านท้ังชิ้นถูกร้อยเรียงอย่างมเีอกภาพ และ

เชื้อเชญิใหผู้ช้มตีความงานชิน้นีอ้อกไปได้ใน

อีกหลายแง่มมุ ซุ้ึ่งรหสัท่ีซุ้อ่นอยูเ่หล่านีก็้เชน่ 

การใช้กลุ่มทำานองเล็ก ๆ (motif) ท่ีจะถูกนำา

ไปดัดแปลงและขยายส่วนเพ่ือนำาไปสร้าง 

เปน็เพลงต่าง ๆ โดยหลายครั้งทำาหนา้ท่ีเปน็

สัญลักษณ์สื่อถึงความหมายบางอย่าง หรือ

เชน่การเลือกใชส้ว่นผสมของดนตรท่ีีสะท้อนเชื้อชาติ-ศาสนาของตัวละคร 

ไปจนถึงการใช้ “คำา” ในคำาร้องท่ีนอกจากจะเล่าใจความของเพลงแล้ว  

ยังเปน็รหสัแฝงอุดมการณ์ต่าง ๆ และช่วยขับเคล่ือนบทละครท้ังชิ้นด้วย

นอกจากนี้ เพลงและดนตรีใน West Side Story ยังมีนัยยะอัน 

สำาคัญในเชงิสงัคมและวัฒนธรรม ซุ้ึง่การประกอบสรา้งดนตรขีองเบร์ินสไตน ์

นั้นนอกจากจะเต็มไปด้วยเทคนิคอันน่าต่ืนตาต่ืนใจแล้ว ยังมีลักษณะเป็น

ด่ังการสรุปรวบยอดความคิดและภาพของนิวยอร์กกลางศตวรรษท่ี ๒๐  

ผ่านดนตรีท่ีสะท้อนวิธีคิดแบบโมเดิร์นนิสม์ ผ่านสำาเนียงดนตรีท่ีตกทอด 

มาจากคีตกวีอเมริกันรุ่นก่อนหน้า และการควบรวมขนบดนตรีคลาสสิก  

ดนตรีแจ๊ส และดนตรีละติน เข้าด้วยกันประหนึ่งเปน็สัญลักษณ์ของความ 

หลากหลายของรากเหง้าต่าง ๆ ท่ีมาเทรวมกันอยู่ในอเมริกานีเ้อง

Cinema Lecture ในครั้งนี ้ผศ.ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ วาทยกร

และนักประพันธด์นตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จะมานำาเสนอ

แง่มุมต่าง ๆ ทางดนตรี ในเรื่อง West Side Story ท้ัง “รหัส” ในดนตรี  

การประกอบสร้างดนตรีและเนื้อเพลง การผสมผสานดนตรีคลาสสิกกับ

ดนตรีแจ๊สและละติน ความสัมพันธร์ะหว่างบทเพลงและบทละคร บริบท

ต่าง ๆ ท่ีแวดล้อมวิธีคิดในการสร้างดนตรีสไตล์แบบ West Side Story  

ไปจนถึงเปรียบเทียบบางแง่มมุระหว่างภาพยนตร์ท้ังสองฉบับ

กิจกรรมจะมขีึน้ในวันเสารท่ี์ ๒๐ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. เปน็ต้นไป 

ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
 

โดย ผศ.ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ 
เสารท่ี์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ถอดรหัสดนตรีใน 



ฟลิม์ ๓๕ มม.

   = English Language or English Subtitles
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

รำาลึึก วิิทยา ศุุภพรโอภาส

นอกจากจะเป็นพิธีกรและนักจัด

รายการวิทยุท่ีเป็นท่ีรู้ จักมากท่ีสุดคนหนึ่ง 

ของไทย วิทยา ศุภพิรื่โอภาส ยังเคยมบีทบาท

ในวงการภาพยนตร์ไทย ท้ังในฐานะนักแสดง

และผูอ้ำานวยการสรา้ง เพื่อรำาลึกถึงการจากไป

ของเขาเมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายนท่ีผ่านมา หอ-

ภาพยนตรจึ์งได้นำาผลงานสำาคัญของเขามาจัดฉาย ท้ังบทบาทการแสดง

ใน สยามสแควร์ (๒๕๒๗) และงานท่ีเขาอำานวยการสรา้งซุ้ึ่งได้รวบรวม

ศิลปินนักร้องมาร่วมแสดงจำานวนมากคือ มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม. 

(๒๕๔๕) 

สยามสแควร ์
๒๕๒๗ / กำากับโดย ศภัุกษร / สร้างโดย OA, Comm. 
Arts Production / นำาแสดงโดย วงศกร รัศมิทัต, 
อนุสรา จันทรังษี, อรรถพล ประเสริฐยิ่ง, สุริวิภา  
กลุตังวัฒนา, วิทยา ศภุพรโอภาส / ความยาว ๑๐๓ นาที

แอ๊ป ชอบเท่ียวย่านสยามสแควร์ และ

หลงใหลในเสียงของดีเจแหบเสน่ห์ วิทยา  

ศุภพรโอภาส จนตามเขาไปถึงเชียงใหม่ เมื่อ 

เธอทราบขา่วว่าเขาต้องขึ้นไปหาครูเพลงผูเ้คยมพีระคณุ ท่ีนั่น แอ๊ปได้

พบกับ กร ลูกศิษย์ท่ีครูเพลงฝากให้วิทยาพาเข้าสู่วงการร้องเพลง  

แมจ้ะเริม่ต้นด้วยการเปน็ไมเ้บื่อไมเ้มากัน แต่สดุท้ายความรกัของท้ังคู่

ก็ได้ก่อตัวขึน้ท่ีสยามสแควร์ เมื่อกรเดินทางเขา้มารอ้งเพลงในกรุงเทพฯ 

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๙ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ.เอม็. 
๒๕๔๕ / กำากับโดย บณัฑิต ทองดี / สรา้งโดย สหมงคล 
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, ลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม. 95 / 
นำาแสดงโดย ยิ่งยง ยอดบัวงาม, รุ่ง สุริยา, อาภาพร 
นครสวรรค์, สุนารี ราชสีมา / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ท่ีรวมบรรดานักร้องลูกทุ่ง

คร้ังย่ิงใหญท่ี่สดุในโลกภาพยนตร ์เล่าเรื่องราว

การประกวดรอ้งเพลงลกูทุง่ชิงเงินหนึง่ล้านบาท กลายเปน็จุดนดัฝนัของ

คนรักลูกทุ่งทุกชนชั้น ไมว่่าจะเปน็ รุ่ง หนุม่บ้านนา กุ้งและจ้ิงหรีดขาว 

ลิเกหนุม่สาว ศรินิทรา สาวขบัรถสองแถว จนถึง อาภาพร นกัร้องคาเฟ ่

หรือแมแ้ต่ พระทศพล ท่ียอมสึกมาเปน็ทิดเพื่อเข้าประกวดร้องเพลง

ครั้งนี้ ด้วยหลากหลายชีวิตท่ีรวมตัวเพ่ือจุดมุ่งหมายเดียวกัน จึงเกิด 

ท้ังมติรภาพและการแข่งขันไปพร้อม ๆ กัน

รื่อบฉาย: พุธท่ี ๖ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อังคารท่ี ๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

รำาลึึก เพ็ญพร ไพฑููรย์ 

เพิ็ญพิรื่ ไพิฑูรื่ย์ เป็นอดีตนางแบบ 

ชื่อดังท่ีสร้างความประทับให้แก่แฟน ๆ และ

ผูค้นในวงการบันเทิง ด้วยรูปลักษณ์ท่ีโฉบเฉีย่ว

และบุคลิกท่ีมเีสนห่ ์ครั้งหนึ่ง เธอเคยรว่มสร้าง

สสัีนในวงการภาพยนตรไ์ทยจากหลายบทบาท 

ในโปรแกรมรำาลึกเนื่องในวาระท่ีเธอได้เสยีชวิีต

ลงเมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายนนี ้หอภาพยนตร์ได้จัดฉายท้ัง หนามยอกอก 

(๒๕๒๒) ผลงานการแสดงนำาภาพยนตร์เรื่องแรกท่ีฉายในระบบฟิล์ม 

๓๕ มม. และ ความรัก...ไมม่ีชื่อ (๒๕๓๓) ท่ีผูก้ำากับ ม.ล.พันธุเ์ทวนพ 

เทวกุล ได้นำาเรื่องราวบางส่วนในชีวิตเธอมาสร้างเปน็ภาพยนตร์

หนามยอกอก
๒๕๒๒ / กำากับโดย กรสวัสด์ิ / สรา้งโดย โอ.พ.ี พคิเจอร ์
อารต์ติส / นำาแสดงโดย วิฑรูย ์กรุณา, ภิญโญ ทองเจือ, 
อำาภา ภูษิต, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, เพ็ญพร ไพฑูรย์ / 
ความยาว ๑๒๒ นาที

หลังอกหกัจากรกัแรกท่ีบา้นนา จรรยา

ก็บุ่มบ่ามหนีมากรุงเทพฯ และได้พบ วิษณุ 

วิศวกรหนุ่มใหญ่บนรถไฟ เขาคอยช่วยเหลือ

เธอเรื่องท่ีพกัจนเกิดเปน็ความรกัและแต่งงานในท่ีสุด ทว่าเมื่อถึงคราว

ท่ี ขุน คนรักเก่าของจรรยาเข้ามาเสี่ยงโชคในเมอืงกรุงบ้าง โชคชะตา

กลับแกล้งใหขุ้นได้พบรักกับ แพ็ต นอ้งสาววิษณุ รวมท้ังจรรยาอีกครั้ง 

ขุนกับจรรยาพยายามปรับความเข้าใจกันโดยไม่รู้เลยว่าจะกลายเป็น

หนามยอกใจคนรักของแต่ละฝา่ย

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๙ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๑๓ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ความรกั...ไม่มีชื่อ
๒๕๓๓ / กำากับโดย ม.ล.พันธุเ์ทวนพ เทวกุล / สร้าง
โดย แอ๊ค-อาร์ต โปรดัคชั่น / นำาแสดงโดย ทรงสิทธิ ์
รุ่งนพคุณศรี, ขวัญภิรมย์ หลิน, ธานนิทร์ ทัพมงคล, 
เล็ก ไอยศรูย์, ศกัราช ฤกษ์ธำารง, ฮาเมอร ์ซุ้าลวาลา / 
ความยาว ๑๑๗ นาที

ผลงานท่ีสร้างจากเค้าโครงชีวิตรักอัน

ชอกช้ำาของ เพ็ญพร ไพฑูรย์ อดีตนางแบบคนดัง และได้ดัดแปลงมา

เปน็ภาพยนตร์ท่ีนอกจากพดูถึงความรกัในแง่มมุอันปวดรา้วของหญิง

ผูพ้บเจอแต่ผดิหวังมาท้ังชวิีต ยงัเปลือยชวิีตเหล่าคนดังในวงการมายา

ท่ีล้วนไขว่คว้าหาหนทางสานฝันสู่ความเป็นซูุ้เปอร์สตาร์ ชนิดท่ียอม

ทุ่มทุกอย่างแมก้ระท่ังร่างกายและหวัใจ

รื่อบฉาย: พุธท่ี ๖ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๒๖ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP



รำาลึึก เฉลึิม วิงค์์พิมพ์

การจากไปอย่างกะทันหันของ เฉลิัม 

วงค์พิิมพิ์ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ได้สร้าง

ความอาลัยและใจหายให้แก่แฟนหนังไทย 

และผู้คนในวงการภาพยนตร์ไทยจำานวนมาก 

นอกจากผลงานท่ีสรา้งชื่อเสยีงและเปน็ท่ีจดจำา

อยา่งมากเช่นชุด 7 ประจัญบาน ท้ัง ๒ ภาค หรอื 

ฅนไฟบิน (๒๕๔๙) เฉลิมยังมผีลงานกำากับภาพยนตร์หลากหลายแนว 

ท้ังหนงัตลก ไนน์ต้ีช๊อค เตลิดเปิดโลง (๒๕๔๐) หนงัแอ็กชัน ล่าระเบิด

เมือง (๒๕๔๒) ไปจนถึงหนังสยองขวัญ ตะเคียน (๒๕๔๖) ซุ้ึ่ง 

หอภาพยนตร์ได้คัดสรรนำามาจัดฉายในโปรแกรมนี ้เพื่อเปน็การรำาลึก

ถึงคนทำาหนงัฝมีอืดีผูล่้วงลับ 

ไนน์ต้ีช๊อค เตลิดเปิดโลง 
๒๕๔๐ / กำากับโดย เฉลิม วงค์พิมพ์ / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย พัสสน  
ศรินทุ, เจมี ่บูเฮอร์, กพล ทองพลับ / ความยาว 
๑๐๑ นาที

คืนหนึง่รายการวิทยุเก่ียวกับเรื่องผี

ชื่อดัง ไนนต้ี์ช๊อค ได้จัดใหม้กีารสำารวจสถาน

รบัเล้ียงเด็กกำาพรา้รา้งท่ีร่ำาลือว่ามวิีญญาณ

ดุร้ายของเหล่าเด็กกำาพร้าสิงอยู่ คณะสำารวจได้เดินทางไปโดยไม่รู้ว่า

สองโจรใจโหดได้หลบซุ่้อนตัวอยู่ในสถานท่ีแห่งนี้ด้วย ความชุลมุน

วุ่นวายมากมายจึงได้ก่อตัวขึ้น จนกระท่ัง ปอ๋ง ได้เดินทางมาชว่ยพรอ้ม

กับอุปกรณ์ปราบผคีรบมอื โดยมกีลุ่มผูฟ้ังทางบ้านคอยเชียร์

รื่อบฉาย: อังคารท่ี ๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ล่าระเบิดเมือง 
๒๕๔๒ / กำากับโดย เฉลิม วงค์พิมพ์ / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ดอม  
เหตระกูล, วรรณวลัย โปษยานนท์, ศุภกรณ์  
กิจสุวรรณ, ปเีตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อคชิ / ความยาว 
๑๑๑ นาที

ก้อง บอด้ีการด์มอืหนึง่ของ ธรรมคุณ 

นักการเมืองผู้มีเบื้องหลังเป็นธุรกิจค้ายา

เสพติดรายใหญ่ระดับประเทศ แต่ในขณะ

เดียวกัน ก้องก็ถูกว่าจ้างเป็นสายให้แก่หน่วยปราบปรามพิเศษ โดยมี 

แดน หนุย่ และอ๊อฟ หนว่ยปราบปรามพิเศษ เพ่ือล้วงความลับเก่ียวกับ

ขบวนการค้ายาเสพติด แต่แล้วเหตกุารณก์ลับพลิกผนั ทำาใหก้้องตกเปน็

ฝ่ายถูกตามล่าเสียเอง ท่ามกลางเรื่องราวท่ีเต็มไปด้วยการหักหลัง 

อิทธพิล และอำานาจของเงินตรา 

รื่อบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

7 ประจญับาน  
Heaven's Seven  
(Thailand / 2002 / 111 min)

๒๕๔๕ / กำากับโดย เฉลิม วงค์พิมพ์ / สร้างโดย  
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย 
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, พงษ์ศักด์ิ พงษ์สุวรรณ,  
อัมรนิทร ์นติิพน, อาคม ปรดีากลุ, ทศพล ศริวิิวัฒน,์ 
พิเศก อินทรครรชติ, วิวัฒน ์แชม่รมัย ์ / ความยาว 
๑๑๑ นาที

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรบเพื่อชาติในสงครามเวียดนาม  

เหล่าผองเพ่ือนท้ังเจ็ดคนในนาม เจ็ดประจัญบาน ต่างแยกย้ายไปใช้

ชวิีตของตนเอง แต่เมื่อ หมดั เชงิมวย และ อัคคี เมฆยันต์ กำาลังวางแผน

ล้มมวย ท้ังคู่กลับได้รับข้อเสนอภารกิจทำาลายแผนขนทองของทหาร

อเมริกัน เปน็เหตุใหห้มดัต้องเรียกรวมกลุ่มเจ็ดประจัญบานอีกครั้ง

รื่อบฉาย: อังคารท่ี ๑๙ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 19 Jul / 13.00

 ศกุร์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 29 Jul / 15.30

ตะเคียน 
๒๕๔๖ / กำากับโดย เฉลิม วงค์พิมพ์ / สร้างโดย  
สหมงคลฟิล์ม อินเตอรเ์นชัน่แนล, บาแรมยู / นำาแสดง 
โดย สรพงศ ์ชาตร,ี นนัทวัฒน ์อาศริพจนกลุ, รุง่ระวี 
บริจินดากุล / ความยาว ๙๙ นาที

เมื่อเขื่อนท่ีสร้างไว้เกิดทำาให้น้ำาท่วม

หมู่บ้าน กำานันวิทยาจึงต้องรีบตัดต้นไม้ท่ี 

ได้รบัสมัปทานใหเ้สรจ็ ก่อนท่ีน้ำาจะท่วมหมด

จนสูญเสียเงินมหาศาล เขาได้ตัดต้นไม้ทุกชนิดท่ีอยู่ในพื้นท่ีไม่เว้น

แม้แต่ต้นตะเคียนยักษ์ท่ีน่ากลัวและเคยฆ่าเพื่อนรักของเขาในอดีต  

เปน็ผลใหเ้รื่องราวอันนา่กลัวได้เกิดขึ้นกับคนรอบขา้ง ไมเ่ว้นแมแ้ต่ พร 

ลูกสาวของเขาท่ีต้องกลายเปน็เจ้าหญิงนทิราโดยไมท่ราบสาเหตุ

รื่อบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๕ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

7 ประจญับาน 2  
๒๕๔๘ / กำากับโดย เฉลิม วงค์พิมพ์  / สร้างโดย  
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย 
พงษ์พัฒน ์วชิรบรรจง, สามารถ พยคัฆอ์รุณ, อัมรนิทร์ 
นติิพน, ทศพล ศริวิิวัฒน,์ พเิศก อินทรครรชติ, วิวัฒน ์
แช่มรัมย์, อาคม ปรีดากุล / ความยาว ๑๐๒ นาที

ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

เหล่าผูก้ล้าท้ังเจ็ด ประกอบด้วย จ่าดับ จำาเปาะ, 

เหมาะ เชงิมวย, ตังกวย แซุ้ล้ี่, อัคคี เมฆยันต์, ด่ัน มหทิธา, กล้า ตะลมุพกุ 

และ จุก เบีย้วสกลุ ถกูทางการญีปุ่น่หมายหวัว่าเปน็อาชญากรสงคราม

ท่ีต้องกำาจัดโดยด่วน พวกเขาจึงต้องเผชิญกับการถูกไล่ล่าจากเหล่า 

มอืสังหารท่ีถูกส่งตรงมาจากญี่ปุน่ในนาม ๗ เซุ้ียนซุ้ามไูร 

รื่อบฉาย: ศกุร์ท่ี ๘ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๑๙ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.



ฅนไฟบิน 
๒๕๔๙ / กำากับโดย เฉลิม วงค์พมิพ ์/ สรา้งโดย  
สหมงคลฟล์ิม อินเตอรเ์นชัน่แนล / นำาแสดงโดย 
ชูพงษ์ ช่างปรุง, พุฒพิงศ ์ศรีวัฒน,์ พนันา ฤทธไิกร, 
สามารถ พยคัฆอ์รุณ, กัญญาภัค สุวรรณกูฏ / 
ความยาว ๙๙ นาที

ในอดีตเมื่อการเดินทางไกลยังใช้

ควายเทียมเกวียนเป็นหลัก นายฮ้อย ผู้มี

วิชาต่อสู้ติดตัวมีหน้าท่ีดูแลขบวนคาราวาน ต่อมาเมื่อ พระยาแหว่ง  

นำารถไถฝรั่งเข้าสู่โคราชเพื่อหวังค้ากำาไรแก่ชาวนา ด้วยราคาท่ีแพงไป

และชาวนายังนิยมใช้ควาย พระยาแหว่งจึงหันไปร่วมมือกับ ปอบดำา  

ผู้มีวิชาอาคมวางแผนฆ่าคาราวานวัวควายให้หมด เพ่ือทุกคนจะใช้ 

รถไถฝรั่งแทน มเีพียงแค่ โจรบั้งไฟ ผูม้อีาวุธร้ายเปน็บั้งไฟบินคนเดียว 

เท่านั้นท่ีจะหยุดยั้งแผนการชั่วนีไ้ด้

รื่อบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 เสาร์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

รำาลึึก สุรยิา ชิินพันธุ์ุ์

โปรแกรมคัดสรรผลงานการแสดง

เรื่องเด่นของ สรุื่ยิา ชิินพิันธ์ุ อดีตพระเอก

ภาพยนตร ์ ผูล่้วงลับเมื่อวันท่ี ๕ มถุินายน 

ท่ีผา่นมา สรุยิาเริม่มผีลงานการแสดงต้ังแต่

ช่วงกลางทศวรรษ ๒๕๑๐ และเปน็ท่ีจดจำา

ในฐานะพระเอกวัยรุน่หนา้หยก  ในโปรแกรม

นี้มีท้ังผลงานท่ีเขารับบทบาทวัยรุ่นอย่าง 

ทางโค้ง (๒๕๑๘) และ กระดังงากลีบทอง (๒๕๑๙) ท่ีเขาแสดงเป็น

พระเอกอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียงอย่าง

มากเรื่อง มนต์รักแม่น้ำามูล (๒๕๒๐) ท่ีเขาท้ังแสดงและร้องเพลงจน 

โด่งดังและได้หนัไปต้ังวงดนตรีลูกทุ่งอยู่ระยะหนึ่ง รวมไปถึงงานแสดง

อันเข้มข้นใน เจ้าแม ่(๒๕๑๙) และ ลูกเจ้าพระยา (๒๕๒๐) 

ทางโค้ง 
๒๕๑๘ / กำากับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย  
นครพิงค์ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ  
เมทะน,ี ทัศนว์รรณ เสนยี์วงศ ์ณ อยุธยา, สุริยา 
ชินพันธุ ์/ ความยาว ๑๑๑ นาที

ความบาดหมางระหว่างพ่อและ

ลูกชายกลายเป็นปมให้  วัน เด็กหนุ่ม 

เลือดร้อนเกลียด นายวิศวัตร ผู้เป็นบิดา  

มาต้ังแต่เขายงัจำาความได้ ความเขม้งวดเจ้าระเบียบของวิศวัตรมแีต่จะ

ทำาให้วันต่อต้านเขามากขึ้น ดีท่ีได้คุณครูแสงอุษา ครูประจำาชั้นคอย

ปลอบประโลมชว่ยเหลือใหเ้ขายงัมกีำาลังใจกลับมาเปน็เด็กดี จนวันรู้สกึ

ตกหลุมรักครูแสงอุษาเข้าโดยไมรู้่ตัว

รื่อบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๗ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

กระดังงากลีบทอง 
๒๕๑๙ / กำากับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย  
นครพิงค์ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สุริยา ชินพันธุ,์ 
มยุรา ธนะบุตร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, 
ทาริกา ธดิาทิตย์ / ความยาว ๘๔ นาที 

นติยา เปน็หญงิสาวท่ีถกูแมจั่บแต่งงาน 

กับพ่อม่ายลูกติดท่ีมีอายุมากกว่าเธอหลายปี 

แต่ยังคงพฤติกรรมเสเพลด้วยการเท่ียวกลางคืนกับหนุ่ม ๆ อยู่เสมอ  

วันหนึ่งเธอได้พบรักกับ ศักด์ิ หนุ่มหล่อท่ีเป็นท่ีหมายปองของสาว ๆ 

มากมาย รวมท้ัง ศริญญา ลูกเล้ียงสาววัยรุ่นผูเ้ปน็ไมเ้บื่อไมเ้มากับเธอ 

แม้ศักด์ิกับนิตยาจะมีใจให้กัน แต่กฎเกณฑ์ของสังคมยังรับไม่ได้กับ

ความสัมพันธข์องท้ังคู่

รื่อบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๗ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 อังคารท่ี ๒๖ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

เจา้แม่ 
๒๕๑๙ / สรา้งและกำากับโดย ม.จ.ทิพยฉตัร ฉตัรชยั, 
ฉลวย ศรีรัตนา / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี,  
อรัญญา นามวงษ์, สุริยา ชินพันธุ ์/ ความยาว ๑๐๖ 
นาที   

วิจิตรา อัยการสาวใหญ่ของจังหวัด  

ต้ังตนเป็นเจ้าแม่ซุ้ึ่งเต็มไปด้วยอิทธิพลเถ่ือน 

โดยม ี เสี่ยเมง้ และ เสี่ยสุรินทร์ พ่อค้าฉ้อฉลอยู่ในอำานาจ ทางการจึง

ส่งตัว พ.ต.ต. สันต์ โสธร นายตำารวจฝมีอืดีมากวาดล้างความโสมมท่ี

เกิดขึ้น แต่กระนั้นการปฏิบัติภารกิจกวาดล้างของสันต์ใช่ว่าจะเปน็ไป

อย่างง่ายดาย ด้วยความรู้ทางข้อกฎหมายท่ีเปน็รองวิจิตรา 

รื่อบฉาย: พุธท่ี ๓ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี ๙ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

มนต์รกัแม่น้ำามูล
๒๕๒๐ / กำากับโดย พงษ์ศกัด์ิ จันทรุกขา / สรา้งโดย ดวงกมล มหรสพ / นำาแสดง
โดย สมบติั เมทะน,ี นยันา ชวีานนัท์, ปยิะ ตระกลูราษฎร,์ เนาวรตัน ์ยุกตะนนัท์, 
สุริยา ชินพันธุ ์/ ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์สะท้อนชีวิตคนอีสานท่ีได้รับความนิยมจนกลาย

เป็นปรากฏการณ์ และเป็นจุดเริ่มต้นของความนิยมในหนังอีสาน  

เล่าเรื่องราวความรัก ความฝันของหนุ่มสาวลุ่มแม่น้ำามูล ๓ คู่ ได้แก่  

ครูตะวัน กับ สายไหม ผดงุครรภ์สาว และ ครูพณิ ครูชว่ยสอนท่ีหลงรกั 

เดือน สาวบ้านนา รวมท้ัง แคน นักร้องหนุ่มท่ีเข้ากรุงสร้างฝัน และ

ปล่อยให ้คำาหล้า สาวคนรักรอการกลับไปอย่างทุกข์ทน

รื่อบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี ๙ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

DCP



DCPลูกเจา้พระยา
๒๕๒๐ / กำากับโดย ชรินทร์ นันทนาคร / สร้างโดย นันทนาครภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะน,ี เพชรา เชาวราษฎร์, สุริยา ชินพันธุ ์ / ความยาว 
๑๒๔ นาที

หาญ ล่องแพมาพร้อมเมียและลูก แต่เกิดพายุจนแพแตก 

จนทำาใหเ้ขาช่วยชีวิต แก้ว ลูกชายไว้ได้เพียงคนเดียว เวลาผา่นไปเมื่อ

แก้วเข้าโรงเรียน หาญกลับถูกตำารวจจับ ครูมาลัยเกิดความสงสารจึง

รับแก้วไปเล้ียง ต่อมา เมื่อครูมาลัยลาออกและไปทำางานใหกั้บพอ่เล้ียง

บุญล้อม เธอถกูขม่เหงจนต้องใหห้าญท่ีเพิง่ออกจากคกุมาชว่ยต่อต้าน

และปลดปล่อยชาวบ้านท่ีถูกกดขี่จากพ่อเล้ียงเช่นกัน

รื่อบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

Strange Creatures  
สััตวิ์ประหลึาดมหันตภัย

หนังสัตว์ประหลาดเป็นตระกูลหนังเก่าแก่ของโลกภาพยนตร์ 

และเป็นหนึ่งในประเภทของหนังท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้แก่ผู้ชม 

ทกุยุค ด้วยการใชศ้กัยภาพทางเทคนคิของภาพยนตรอ์ยา่งเต็มท่ี  ไล่เรยีง

มาต้ังแต่ยุคหนงัคิงคอง สัตว์ต่างดาว ฉลามยักษ์ ไปจนถึงไดโนเสาร์ 

สำาหรับคนทำาหนังไทย ความทะเยอทะยานในการสร้างหนัง

สัตว์ประหลาด และสิ่งมชีีวิตพิสดารอ่ืน ๆ ท่ีออกอาละวาดสร้างความ

วุ่นวายให้ชาวบ้านหรือเป็นมหันตภัยคุกคามมนุษย์มีมาต้ังแต่หลาย 

สิบปก่ีอน เมื่อครั้งท่ีเทคนคิการสร้างภาพพิเศษยังไมพ่ัฒนามาก และ

แมห้นงัประเภทนีม้กัต้องการต้นทนุในการทำาเทคนคิพเิศษค่อนข้างสงู 

แต่ในปัจจุบันก็ยังมีผู้สร้างหนังสัตว์ประหลาดฟอร์มยักษ์ออกมาใน

ตลาดอยู่เสมอ ๆ 

โปรแกรม สตัว์ปรื่ะห้ลัาดมห้นัตภัย (Strange Creatures) 

เป็นความพยายามนำาเสนอภาพยนตร์ไทยแนวสัตว์ประหลาดหลาย 

สายพันธุ์ เริ่มต้นจากงานของ สมโพธิ แสงเดือนฉาย เจ้าพ่อแห่ง 

สเปเชียลเอฟเฟกต์เมืองไทยผู้ล่วงลับ ท้ังสัตว์ประหลาดแบบตลก

แฟนตาซุ้ีใน ก้ิงก่ากายสิทธิ์ (๒๕๒๘) และ จระเข ้(๒๕๒๓) ท่ีสร้างเปน็

แนวระทึกขวัญ นอกจากงานของสมโพธิ จระเข้ยังเป็นสัตว์ร้ายท่ีมัก

ปรากฏในหนังไทยอีกหลายเรื่อง อีกหนึ่งตัวอย่างท่ีนำามาให้ชมคือ  

โคตรเพชฌฆาต (๒๕๔๘) ซุ้ึ่งกล่าวถึงจระเขย้กัษ์ท่ีเคยเปน็ท่ีกล่าวขวัญ

ในสังคมไทย

งูก็เป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งความล้ีลับ 

นา่กลัวตามความเชื่อคนไทย ในโปรแกรมนีม้ท้ัีงหนงัแนวผจญภัยเรื่อง 

โบอา งยัูกษ์ (๒๕๔๙) หรอืหนงัท่ีว่าด้วยเรื่องเหนอืธรรมชาติอย่าง นาคี 

ฉบับแรกท่ีสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี ๒๕๒๒ และ งูเกงกอง (๒๕๑๓) 

หนังเขมรท่ีสร้างปรากฏการณ์ในไทย และหอภาพยนตร์มีฟิล์มฉบับ

พากย์ไทยอนุรักษ์ไว้ งูในตำานานอันลึกลับเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึง 

คติด้ังเดิมเก่ียวกับสัตว์ท่ีอาศัยปลอมแปลงอยู่ในร่างคน เช่นเดียวกับ

หนังไทยอีกเรื่องในโปรแกรมคือ พระจันทร์แดง (๒๕๑๓) ท่ีกล่าวถึง 

“สาง” วิญญาณเสือร้ายท่ีสิงร่างมนษุย์ 

นอกจากสัตว์ร้ายในความเชื่อเก่าแก่ สัตว์ประหลาดของ

โปรแกรมนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตในหนังไทยแนวไซุ้ไฟแบบตะวันตก ท้ังท่ีมา 

ในรูปแบบสยองขวัญอย่าง มาห์ (๒๕๓๔) หรือนกยักษ์ในหนงัแอ็กชัน

ฟอรม์ใหญ ่ปกัษาวายุ (๒๕๔๗) ใหผู้ช้มได้สนกุสนานและหวาดกลัวไป

พร้อม ๆ กัน 

จระเข้ 
๒๕๒๓ / กำากับโดย พีระศษิฐ ์/ สรา้งโดย ไชโยภาพยนตร ์/ 
นำาแสดงโดย นาท ภวูนยั, มานพ อัศวเทพ, เถียนหน ี/  
ความยาว ๙๓ นาที

จระเข้ยักษ์ความยาวกว่า ๕๐ ฟุต โผล่

มากลางตลาดน้ำาจากการทดลองระเบดิปรมาณใูต้

ทะเลลึก จนทะเลเกิดปั่ นปว่นสง่ผลใหผู้ค้นต่างพา

กันหนีเอาตัวรอดจากการถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมทารุณ แต่เมื่อ

ลูกสาวนักวิทยาศาสตร์ผู้ทดลองปรมาณูเป็นฝ่ายถูกจระเข้คาบไป  

การต่อสูร้ะหว่างมนษุย์ท่ีมเีทคโนโลยีและจระเขยั้กษ์ท่ีมกีำาลังมหาศาล

จึงได้เริ่มขึ้น

รื่อบฉาย: พุธท่ี ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี ๑๖ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

มาห์
๒๕๓๔ / กำากับโดย เลิศฤทธิ์ จ่ันสัญจัย / สร้างโดย  
แอพพลาย กรุ๊ป / นำาแสดงโดย พงษ์พัฒน ์วชิรบรรจง, 
มาช่า วัฒนพานชิ / ความยาว ๙๙ นาที

    ภาพยนตร์ไทยแนวไซุ้ไฟสยองขวัญท่ี

สร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการเมื่อออกฉาย  

เล่าเรื่องราวของนกัศกึษากลุม่หนึง่ท่ีไปเท่ียวปา่และได้เจอไขป่ระหลาด

ใบหนึ่งในถ้ำา จึงตัดสนิใจนำาเอาไขก่ลับมา เปน็เหตใุหสั้ตว์ประหลาดซ่ึุ้ง

เปน็เจ้าของไข่ออกตามล่าพวกเขาเพื่อทวงไข่ของมนักลับคืน 

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธท่ี ๑๐ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ปักษาวายุ 
๒๕๔๗ / กำากับโดย มณฑล อารยางกูร / สร้างโดย  
อาร์ เอส ฟิล์ม / นำาแสดงโดย ศรราม เทพพิทักษ์, ซุ้าร่า 
เล็กจ์, ชลัฏ ณ สงขลา / ความยาว ๑๑๐  นาที

เมื่อโครงการขุดเจาะรถไฟฟ้าใต้ดินของ

ไทยขุดเจอโครงกระดูกสัตว์โบราณโดยบังเอิญ  

ลีน่า จึงถูกติดต่อให้ไปทำาการวิจัยโครงกระดูกนี้ เพราะมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับท่ีพ่อเธอเคยค้นพบ ท่ีนั่นเธอได้พบกับ แทน นายทหาร

หนุม่ท่ีดแูลกองทหารซ่ึุ้งได้รบัคำาสัง่ใหม้าควบคมุดแูลการขุดค้น ก่อนท่ี

ท้ังคูจ่ะค้นพบว่าหลมุขุดเจาะนัน้เชื่อมไปยงัถ้ำาของสตัว์โบราณซ่ึุ้งจำาศลี

อยู่มาเปน็เวลานานนบัหมื่นปี

รื่อบฉาย: อังคารท่ี ๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหสับดีท่ี ๒๕ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP



โบอา งยูักษ์ 
๒๕๔๙ / กำากับโดย ชนนิทร เมอืงสุวรรณ / สร้าง
โดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดง
โดย พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, นพพันธ ์บุญใหญ่, 
ต้องรัก อัศวรัตน ์/ ความยาว ๙๕ นาที

พนา ชายหนุ่มท่ีรักการถ่ายภาพได้

หายตัวไปในป่าอย่างลึกลับ กลุ่มเพื่อนของ

เขาจึงเข้าป่าเพื่อตามหาด้วยการโดยสารไป

กับบอลลูนเพื่อจะได้เห็นภูมิทัศน์ของป่าอย่างชัดเจน แต่ลมพายุท่ี

รุนแรงทำาให้บอลลูนตกลงในป่าลึกแห่งหนึ่งท่ามกลางฝนท่ีตกหนัก 

พวกเขาจึงตัดสนิใจเขา้พกัแรมในถ้ำาลับท่ีพบกลางปา่ โดยหารูไ้มว่่าได้

ย่างกรายเข้าสู่อันตรายท่ียากจะต้านทาน

รื่อบฉาย: อังคารท่ี ๒ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๑๙ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

กิ้งก่ากายสิทธิ ์
๒๕๒๘ / กำากับโดย สมโพธิ แสงเดือนฉาย /  
สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย เด๋อ  
ดอกสะเดา, ล้อต๊อก, ลักษณ์ อภิชาติ, สีเทา,  
เหีย่วฟ้า / ความยาว ๑๐๓  นาที

เรื่องราวของ ก้ิงก่ากายสิทธิ์ ก้ิงก่า 

ตัวใหญ่ท่ีเฝ้าแก้วมณีใต้ฐานพระปรางค์ 

วัดอรุณ วันหนึ่งแก้วมณีถูกมนุษย์ต่างดาว

ขโมยไป ทำาให้ก้ิงก่ากายสิทธิ์จึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากยักษ์ 

วัดแจ้ง ขณะท่ีตัวเองก็ต้องหนไีปตามท่ีต่าง ๆ  จากการตามล่าของคนท่ี

ต้องการเอาเขาไปออกงานวัด และได้ผจญภัยไปกับสิง่ต่าง ๆ  เชน่ จระเข้

กินคน หมคีวายแมล่กูอ่อน ยุงยกัษ์ และผโีครงกระดกูในถ้ำามหาสมบติั

รื่อบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๔ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี ๑๖ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นาคี 
๒๕๒๒ / กำากับโดย รตัน ์เศรษฐภักดี / 
สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์
เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย ทินกร  
ปฏิพัฒน์, เบญจวรรณ บุญญกาศ,  
ศรพีงษ์ มานติ / ความยาว ๑๒๔ นาที

คำาแก้ว เป็นเด็กสาวใน

หมู่บ้านโขงเจียมท่ีห่างไกลความเจริญ ตอนท่ีเธอเกิดนั้น พ่อของเธอ

ถูกงเูผอืกท่ีเขาจับได้ฉกตาย และงไูด้ออกอาละวาดก่อนจะหายเข้าไป

ในตัวเธอท่ียังเป็นทารก เธอจึงเติบโตขึ้นพร้อมอาการประหลาดจน

ทำาให้ชาวบ้านหวาดกลัว จนกระท่ังได้พบกับ ทศพล นักศึกษา

โบราณคดีท่ีเข้ามาในหมู่บ้านและหลงรักเธอ แต่ในขณะเดียวกัน  

เขากลับได้รับแหวนท่ีเชื่อกันว่ามีอำานาจในการปราบนาคี เพื่อให้

หมูบ่้านนีพ้้นจากอาเพศ 

รื่อบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๔ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๑๙ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

พระจนัทรแ์ดง  
๒๕๑๓ / กำากับโดย เนรมติ / สรา้งโดย บุศรนิทร ์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา,  
อรัญญา นามวงษ์, ครรชิต ขวัญประชา /  
ความยาว ๑๒๘ นาที

ปาริชาต ได้เดินทางไปเป็นครูท่ี

บ้านหนองโหง คืนแรกท่ีไปถึง เธอกลับ

ต้องพบเจอกับสัตว์ประหลาดก่ึงเสือก่ึงมนษุย์ แต่ทว่าเมื่อเล่าเรื่องราว

ให้ หมอศมา หมอหนุ่มรูปงามท่ีคอยดูแลเธอฟัง เขากลับคิดว่าเธอ

ตาฝาดเพราะพษิไข ้จนเมื่อเธอสืบทราบว่าสัตว์ประหลาดท่ีเธอพบคือ 

“สาง” ซุ้ึ่งเป็นวิญญาณของเสือร้ายท่ีเข้าสิงสู่มนุษย์และออกล่าเหยื่อ

ทุกคืนวันเพญ็ ปารชิาตจึงพยายามค้นหาความจรงิว่าใครคือผูท่ี้ถกูสาง

สิงสู่คนนั้น

รื่อบฉาย: พุธท่ี ๑๐ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 อังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

งเูกงกอง  
๒๕๑๓ / สร้างและกำากับโดย Tea Lim Koun / 
นำาแสดงโดย Chea Yothorn, Dy Saveth, Peov 
Vicheth / ความยาว ๙๗ นาที (พากย์ไทย) 

ภาพยนตร์ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในช่วง

ยุคทองของภาพยนตรกั์มพชูา เล่าเรื่องราว

ของหญิงสาวคนหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ราชาแหง่งแูล้วต้ังครรภ์ สามขีี้หงึของเธอจึง

ฆ่างูและเธอเสีย แล้วผ่าท้องเธอออกมา 

ฆ่าลูกงูทุกตัว แต่ลูกงูตัวหนึ่งกลับหนีรอดไปได้และเติบโตขึ้นกลาย 

เปน็หนุม่หล่อรูปงาม ซุ้ึ่งไปหลงรักหญิงสาวลูกเศรษฐ ีแต่แมเ่ล้ียงของ 

หญิงสาวอิจฉาท้ังคู่ จึงพยายามหยุดยั้งความสัมพันธข์องพวกเขา

รื่อบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 อังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

โคตรเพชฌฆาต 
๒๕๔๘ / กำากับโดย อนตั ยวงเงิน / สร้างโดย ซุ้เีอ็ม 
พิคเจอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย  
ชาติชาย งามสรรพ์, จิรภัทร์ วงศ์ไพศาลลักษณ์,  
วรพรต ชะเอม, ลักขณา ลิสน ิ/ ความยาว ๘๗ นาที

ภาพยนตร์ ท่ีสร้างจากเรื่ องของ

จระเข้ยักษ์ “ไอ้ด่างบางมุด” ท่ีเคยสร้าง

ความหวาดกลัวใหแ้ก่ชาวบ้าน เมื่อ นรินทร์ 

นายตำารวจหนุ่ม ออกตามหาชายคนหนึ่งท่ีหายไปอย่างไร้ร่องรอย  

ก่อนจะพบว่าเป็นฝีมือของจระเข้ท่ีอยู่ในลำาคลองอันเป็นสายน้ำา 

แหง่วิถีชีวิตของชาวบางมดุ ซุ้ึ่งสร้างความนา่สะพรึงกลัวด้วยขนาดอัน

ใหญโ่ตและมรีอยด่างท่ีลำาตัว เขาและเจ้าหนา้ท่ีรวมถึงชาวบา้นจึงต้อง 

ร่วมมอืกันปราบมนัท่ามกลางอุปสรรคมากมาย 

รื่อบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒๕ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 พุธท่ี ๓๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

DCP



Law and Disorder
กฎหมายกับค์วิามยุติธุ์รรม? 

ภาษิตละตินกล่าวว่า “Ubi societas, ibi jus” หรือ “ท่ีใดมสีังคม 

ท่ีนั่นมีกฎหมาย” อันเป็นหลักนิติปรัชญาท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

อันแนบแน่นระหว่างกฎหมายกับสังคมท่ีไม่อาจตัดขาดจากกันได้ 

เนื่องจากกฎหมายนั้นถือกำาเนิดขึ้นจากสังคมและนำามาใช้เพื่อมนุษย์ใน

สังคม

อยา่งไรก็ตาม แมก้ฎหมายจะเปน็เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการปฏิบติัเพื่อ

ควบคมุพฤติการณใ์นสังคม ตลอดจนผดงุและทำานไุว้ซุ้ึ่ง “ความยุติธรรม” 

แต่จากความผิดปรกติในหลาย ๆ อย่าง ท้ังความเหล่ือมล้ำาท่ีเกิดขึ้นจาก

การบงัคับใช้ ตลอดจนการใช้อำานาจในทางไมช่อบของผูบั้งคับใชก้ฎหมาย 

ได้นำามาซุ้ึง่คำาถามท่ีว่า หลักท่ีมนษุย์ทกุคนล้วนอยูภ่ายใต้มาตรฐานเดียวกัน

อยา่งเสมอภาคตามท่ีกฎหมายบัญญติั และกระบวนการยุติธรรมเปน็ท่ีพึ่ง

สุดท้ายใหแ้ก่ทุกคน ยังคงเปน็ไปตามนั้นอยู่หรือไม่

เนื่องในวันท่ี ๗ สงิหาคมของทกุป ีตรงกับ “วันรพ”ี หรอืวันคล้าย

วันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่ง

กฎหมายไทย ตลอดเดือนสงิหาคมนี ้หอภาพยนตรจึ์งจัดโปรแกรม “Law 

and Disorder กฎห้มายกับความยุติธรื่รื่ม?” โดยคัดสรรชุดภาพยนตร์

ไทยท่ีเก่ียวพันกับประเด็นคำาถามดังกล่าวข้างต้น เมื่อบรรดาผูค้นในหนงั

ต้องเผชิญและต่อสู้ เพ่ือให้ได้มาซุ้ึ่งความยุติธรรม ไม่ว่าจะด้วยการใช้

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์นอกระบบ 

เริม่ต้นจากผลงานท่ีถ่ายทอดใหเ้หน็ผลพวงท่ีเกิดจากกระบวนการ 

ยุติธรรมของไทย ท้ังความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายยุติธรรม

ใน เชอร่ี แอน (๒๕๔๔) ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากคดีฆาตกรรมสุดอ้ือฉาว  

การต่อสูอ้ย่างยืดเยื้อในระบบศาลยุติธรรมของ สุภิญญา กลางณรงค์ ท่ีถูก

ฟอ้งหมิน่ประมาทจากบรษัิทยกัษ์ใหญ ่ในสารคดี ความจริงพดูได้ (๒๕๕๑) 

หรือภาพยนตรท่ี์เล่าถึงชวิีตในเรอืนจำา ท้ัง มนษุย์ 100 คกุ (๒๕๒๒) ท่ีสรา้ง

จากนยิายท่ีเขยีนขณะเปน็ผูคุ้มของ คำาพูน บุญทวี ว่าด้วยชะตากรรมของ

ชายผูถู้กจำาคุกนบัสิบ ๆ ครั้ง  และ น.ช. นักโทษชาย (๒๕๔๕) ภาพยนตร์

ท่ีเล่าเรื่องราวของสภาพชวิีตอันหลากหลายในเรอืนจำาผา่นตัวละครนกัโทษ

ท่ีแอบเปน็สายสืบใหผู้บ้ัญชาการ 

จากกระบวนการในระบบสู่นอกระบบ ภาพยนตร์ชุดนี้มี   

คืนยุติ-ธรรม (๒๕๖๒) หนงัไทยร่วมสมยัท่ีว่าด้วยชายท่ีชีวิตต้องพลิกผนั

จากระบบยุติธรรมของรัฐ จนนำาไปสู่การไล่ล่าล้างแค้นแบบ “ศาลเต้ีย” 

เช่นเดียวกับ คนแซ่ล้ี (๒๕๓๖) ท่ีกล่าวถึงศาลเต้ียในอีกด้านหนึ่ง เมื่อ

อิทธิพลของผู้ท่ีอยู่ในวงราชการไทยได้คุกคามเอาชีวิตคนตัวเล็ก ๆ ท่ี 

ขัดขวางการทุจริต ในขณะเดียวกันยังมี ซุ้มมือปืน (๒๕๔๘) ซุ้ึ่งสะท้อน

ความเหล่ือมล้ำาในการบงัคับใช้กฎหมายผา่นโลกแหง่อำานาจและอิทธพิลมดื 

ของบุคคลท้ังในและนอกเครื่องแบบ และ เสือ โจรพันธุ์เสือ (๒๕๔๑) 

ภาพยนตร์ท่ีเล่าถึงสภาพสังคมไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เมื่อ 

ผูบ้งัคับใช้กฎหมายไมอ่าจพึ่งพิงได้ ชาวบา้นจึงต้องอาศยัผูท่ี้อยู่นอกเหนอื

กฎหมายเพื่อใหไ้ด้มาซุ้ึ่งความเปน็ธรรม รวมไปถึง เจ้าแม ่(๒๕๑๙) หนงัท่ี

ว่าด้วยการต่อสู้ระหว่างอัยการหญิงผู้ฉ้อฉลกับตำารวจน้ำาดี ซุ้ึ่งร่วมจัดอยู่

ในโปรแกรมรำาลึก สุริยา ชินพันธุ ์อีกด้วย

เชอรี ่แอน 
 ๒๕๔๔ / กำากับโดย จรูญ วรรธนะสิน / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย รุ่งนภา บรู๊ค, 
ศกัราช ฤกษ์ธำารง / ความยาว ๙๙ นาที

ภาพยนตร์ซุ้ึ่ ง ดัดแปลงจากคดี

ฆาตกรรมเด็กสาวลกูครึง่อายุ ๑๖ ป ีเชอรี ่แอน 

เมื่อตำารวจจับผูต้้องสงสัยในการฆาตกรรม

ท้ังหมด ๕ คน คือเสี่ยวิชัยและลูกนอ้ง เมื่อ

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เสี่ยวิชัยสามารถรอดพ้นข้อหาไปได้ แต่ 

ลูกน้องท้ัง ๔ คนกลับถูกตัดสินประหารชีวิต กว่าจะพิสูจน์ได้ว่า 

พวกเขาบรสิทุธิ ์ท้ังหมดต้องถกูจองจำานานไมน่อ้ยกว่า ๖ ป ีนบัเปน็คดี

อ้ือฉาวท่ีเปิดเผยให้เห็นถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ของกระบวนการ

ยุติธรรมไทย

รื่อบฉาย: พุธท่ี ๓ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เสือ โจรพันธุเ์สือ 
๒๕๔๑ / กำากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย อำาพล ลำาพูน, 
ดอม เหตระกูล, ศานนัทิน ีพันธชู์จิตร / ความยาว 
๑๒๕ นาที 

หนึ่งในภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจาก

เรื่องราวของ เสือใบ จอมโจรชื่อดังในชว่งหลัง 

สงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ยุคขา้วยากหมากแพงท่ี

ประชาชนเดือดร้อนไปท่ัว แม้การกระทำาของเสือใบจะเป็นท่ีรักของ 

ชาวบ้านจากการออกปล้นคนรวยช่วยคนจน แต่เหล่าตำารวจนำาโดย  

ผูก้องยิ่ง มอืปราบคนสำาคัญก็จำาต้องปราบปรามเขาอย่างเด็ดขาด

รื่อบฉาย: ศกุร์ท่ี ๕ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ซุม้มือปืน 
๒๕๔๘ / กำากับโดย สนานจิตต์ บางสพาน /  
สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / 
นำาแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานชิ, บงกช คงมาลัย, 
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, สันติสุข พรหมศิริ, ปิติศักด์ิ 
เยาวนานนท์ / ความยาว ๙๑ นาที

ภาพยนตร์สะท้อนเรื่องราวในโลก

อาชญากร ผา่นตัวละคร สหายแทนไท มอืปนื 

รับจ้าง อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีเคยผ่านสมรภูมิรบ และเป็น

มอืปนืระดับพระกาฬท่ีหาตัวจับยาก เส้นทางของเขาพัวพันไปกับปม

ความขัดแย้งของบรรดาผูม้อิีทธพิลท้ังในและนอกเครื่องแบบ รวมท้ัง

ยังมีมือสังหารคู่ตรงข้ามคือ อิฐ อัมพวา อดีตทหารผู้เคยเป็นศัตรู 

ต่างขั้วอุดมการณ์ของสหายแทนไท 

รื่อบฉาย: ศกุร์ท่ี ๕ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 เสาร์ท่ี ๒๗ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.



น.ช. นักโทษชาย 
๒๕๔๕ / กำากับโดย มานพ เจนจรัสกุล / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / 
นำาแสดงโดย ชลัฏ ณ สงขลา, สหสัชัย ชุมรุม, พรชัย หงษ์รัตนาภรณ์, คงศกัด์ิ 
แก่นมผีล / ความยาว ๑๐๗ นาที

เรย์ ถูกจำาคุกด้วยข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาท เขาต้องทน

ทรมานจากการท่ีไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในเรือนจำา 

กระท่ังเมื่อผู้บัญชาการเรือนจำาได้อ่านประวัติของเขา แล้วพบว่าไม่มี

ประวัติด่างพร้อย จึงยื่นข้อเสนอใหเ้ขาเปน็สาย คอยสบืความเคล่ือนไหว

ของนกัโทษในแดนต่าง ๆ เพื่อแลกกับการได้รับอิสรภาพโดยเร็ว

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๗ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๘ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ความจรงิพูดได้ The Truth Be Told: The 
Cases Against Supinya Klangnarong 
(Thailand / 2008 / 104 min)

๒๕๕๑ / กำากับโดย พมิพกา โตวิระ / สร้างโดย เอ็กซ์ุ้ตร้า เวอร์จ้ิน / ความยาว ๑๐๔ นาที 

ภาพยนตรส์ารคดีท่ีติดตามชวิีตของ สภิุญญา กลางณรงค์ อดีต

เลขาธกิารคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) ผูถู้กบริษัท

ชิน คอร์ปอเรชั่น ซุ้ึ่งในขณะนั้นเป็นสมบัติของเครือญาติอดีตนายก

รัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ฟ้องเป็นจำาเลยท่ีหนึ่งร่วมกับ

หนงัสือพิมพ์ไทยโพสต์ในข้อหาหมิน่ประมาท

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๗ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 7 Aug / 15.30

 พุธท่ี ๒๔ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 24 Aug / 15.30

คนแซล่ี้
๒๕๓๖ / กำากับโดย ชูชัย องอาจชัย / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย จักรกฤษณ์ 
อำามรัตน์, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, เกรียงไกร 
อุณหะนันทน์, วัชรเกียรติ บุญภักดี / ความยาว 
๑๐๕ นาที

เมื่อ แจ็ค ปฏิเสธท่ีจะร่วมมอืในการ

คอร์รัปชันกับเจ้านายท่ีมีอิทธิพลสูงในวง

ราชการ ช่ือของเขาจึงถูกสั่งเก็บในบญัชีดำา เขาต้องหนจีากการตามฆ่า

ไปหา ศักด์ิสิทธิ์ เพื่อนรุ่นพี่ท่ีต่างประเทศ ท่ีนั่นเขาได้พบกับ นัท  

หญงิสาวคนไทยซุ้ึ่งอาสาเปน็ไกด์พาเท่ียว แต่ท้ังคู่กลับถกูรถไล่ชนโดย

ไมม่สีาเหตุ แจ็คจึงเช่ือว่ามคีนตามมาฆา่เขาถึงท่ีนี ่แต่แท้ท่ีจรงินั้นยงัมี

เบื้องลึกอีกหลายอย่างท่ีเขาไมไ่ด้ล่วงรู้

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๓ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๒๔ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

คืนยุติ-ธรรม 
๒๕๖๒ / กำากับโดย กัณฑ์ปวิตร ภวูดลวิศษิฏ์ / สรา้งโดย เอ็ม พคิเจอรส์ / นำาแสดง
โดย จิรายุ ตันตระกูล, รามาวดี นาคฉัตรีย์, ณัฏฐธิดา ดำารงวิเศษพาณิชย์,  
เกียรติ กิจเจริญ / ความยาว ๘๘ นาที

มานพ ชายหนุ่มผู้มีอนาคตอันสดใสท้ังเรื่องการงานและ 

ความรัก และกำาลังจะแต่งงานกับ ดวงใจ แต่อนาคตของเขากลับต้อง

พังทลาย เมื่อดวงใจโดน สิทธิชน ผู้เป็นเจ้านายข่มขืน ทำาให้มานพ 

โกรธแค้นและไปทำาร้ายสิทธชินท่ีบริษัท นำาไปสู่เหตุการณ์ท่ีไมค่าดคิด

เมื่อสิทธชินพล้ังมอืยิงดวงใจตาย ส่วนมานพได้รับบาดเจ็บสาหสั และ

ต่ืนขึน้มาพรอ้มตกเปน็ผูต้้องหาในคดีฆา่ภรรยาตัวเองจนเขาต้องติดคุก  

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๓ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๒๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

มนุษย์ 100 คุก
๒๕๒๒ / กำากับโดย ม.ร.ว. ธติิสาร สุริยง / สร้างโดย โค., โปรโมชั่น / นำาแสดง
โดย ปยิะ ตระกลูราษฎร,์ สลิตา กระแสนธิ,ิ พมิพใ์จ พรหมมาลี / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากนวนิยายเรื่องแรกของ คำาพูน บุญทวี 

อดีตผูค้มุเรอืนจำาท่ีผนัตัวมาเปน็นกัเขยีนชื่อดัง เล่าเรื่องราวของ คงคา 

ฟ้าพยับ หนุ่มชาวใต้ท่ีมีชีวิตอาภัพต้ังแต่เด็ก เมื่อโตขึ้น เขาตัดสินใจ

ออกตามหาพ่อผู้เคยเป็นนักโทษการเมืองและท้ิงเขาไว้กับตา แต่เขา

กลับต้องเผชญิเคราะหก์รรมทำาใหถ้กูจำาคกุหลายต่อหลายคร้ัง กระท่ัง

ได้พบรกักับ คัดเค้า หญงิสาวท่ีตกเปน็แพะในคดีวางเพลิงเรือนหอ จน

เจ้าบ่าวของตนเสียชีวิตในคืนแต่งงาน

รื่อบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๘ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 เสาร์ท่ี ๒๗ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดูหนังค์ลึาสสิักกับ
กิตติศัักดิ� สุวิรรณโภค์ิน

Cléo de 5 à 7  
(Cleo from 5 to 7)  
(France, Italy / 1961 / 90 min) 

๒๕๐๔ / กำากับโดย Agnès Varda / นำาแสดงโดย 
Corinne Marchand, Michel Legrand, Antoine 
Bourseiller / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส  
คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ) / สนบัสนนุโดย สถาน 
เอกอัครราชทตูฝรัง่เศสประจำาประเทศไทย, สถาบนัฝร่ังเศสประจำาประเทศไทย

ภาพยนตร์ยุค French New Wave เร่ืองสำาคัญของผู้กำากับ  

อานเญส วารด์า ว่าด้วยเรื่องราวของ เคลโอ สาวสวย

ในกรุงปารีส ท่ีกำาลังรอฟังผลการตรวจโรคร้าย เธอ

ใช้เวลา ๙๐ นาที เดินท่องเมอืงและพบเจอผูค้น ท้ัง

แฟนหนุม่ เพื่อน และคนแปลกหนา้

รื่อบฉาย: ศกุร์ท่ี ๒๖ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. Fri 26 Aug / 14.00 

(สนทนากับนกัวิจารณ์ชัน้ครู กิตติศกัด์ิ สุวรรณโภคิน หลังจบภาพยนตร)์



โปรแกรมควบ จัดฉายภาพยนตร์บูรณะใหม ่โดย Asian Film Archive 

สิงคโปร์ คู่กับหนงัไทยในคลังอนรุักษ์ของหอภาพยนตร์
Archives: Double Bill

ทรชนคนสวย  
Operation Revenge  
(Thailand / 1967 / 146 min) 

๒๕๑๐ / กำากับโดย หม่อมอุบล ยุคล ณ 
อยุธยา / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, มิสจ้ินหลู / 
ความยาว ๑๔๖ นาที

อดีตนายตำารวจหนุ่มตัดสินใจออกตามล่าแก๊งค้ายาเสพติดเพียง

ลำาพงั จนทำาใหเ้ขาได้พบกับ หลิน ลูกสาวอดีตหวัหนา้แก๊งคนก่อน ผูเ้ขา้มา 

ช่วยทลายแก๊ง เพื่อล้างแค้นคนท่ีสังหารพ่อเธอแล้วขึ้นครองอำานาจแทน 

ในขณะเดียวกันยังมนีกัสืบไทยจากหนว่ยต้านยาเสพติด เขา้มาพวัพนักับ

การตามล่าล้างแค้นภายในแก๊งครั้งนี้

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 31 Jul / 15.30

They Call Her…  
Cleopatra Wong  
(Singapore, Philippines / 1978 / 93 min) 

๒๕๒๑ / กำากับโดย Bobby A.Suarez / นำาแสดง
โดย Marrie Lee, George Estregan, Dante 
Varona / ความยาว ๙๓ นาที (ภาษาอังกฤษ  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

คลีโอพตัรา หว่อง เจ้าหนา้ท่ีองค์การตำารวจอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศระดับแถวหนา้ของสงิคโปรแ์ละคู่หชูาวฟิลิปปนิส์ ออกปฏิบัติการ

จับกุมการปลอมแปลงสกุลเงิน ซุ้ึ่งแพร่ระบาดในหลายประเทศท่ี 

ล้มละลายในเอเชีย ภารกิจนี้ได้นำาพาพวกเขาเดินทางจากสิงคโปร์ไปยัง

ฮ่องกง และสิ้นสุดท่ีมะนลิา ซุ้ึ่งเปน็ท่ีต้ังสำานกังานใหญ่ของอาชญากร

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 31 Jul / 13.00

Penchuri (The Thief)  
(Singapore / 1956 / 95 min)

๒๔๙๙ / กำากับโดย K.M. Basker / นำาแสดงโดย 
Yusof Latiff, Siput Sarawak / ความยาว ๙๕ นาที 
(ภาษามาเลย์ คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

 จามิลาห์ เป็นนักแสดงหญิงประจำาคณะละครเร่ ผู้มีความคิด

ปฏิเสธการแต่งงาน วันหนึง่ขณะกลับบา้นพรอ้มกับ อิสมาอิล เพื่อนรว่มงาน 

เธอได้พบกับ อูมาร์ ชายยากไร้ซุ้ึ่งบุกมาขโมยข้าวของในบ้านเธอ เมื่อถูก

จับได้ อูมาร์ได้สารภาพถึงแรงจูงใจท่ีทำาให้เขาต้องกระทำาเช่นนี้ นั่นจึง

ทำาใหจ้ามลิาหรู์ส้กึสงสารเขาเปน็อยา่งมาก หลังจากนั้นมติรภาพระหว่าง

ท้ังสองก็ได้เริ่มต้นขึ้น

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 28 Aug / 13.00

DCP

DCP

DCP

DCP
โรงแรมนรก  
Country Hotel  
(Thailand / 1957 / 139 min) 

๒๕๐๐ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย 
หนุมานภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล,  
ศรินทิพย์ ศริิวรรณ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี / ความยาว ๑๓๙ นาที  

เรื่องราวในโรงแรมสวรรค์ โรงแรมเล็ก ๆ ในชนบท วันหนึ่ง เรียม 

สาวแปลกหน้าได้เดินทางมาถึงท่ีนี่และดึงดันจะขอเข้าพัก แม้ว่า ชนะ  

หนุม่รูปงามจะเชา่หอ้งซ่ึุ้งมเีพียงหอ้งเดียวอยูก่่อนแล้ว เรื่องย่ิงวุ่นหนกัเมื่อ

เหล่าเสอืรา้ยบุกเขา้มายดึโรงแรม เพื่อดักปล้นคนจากบรษัิทท่ีจะหอบเงิน

หกแสนบาทมายังโรงแรมแหง่นี้

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 28 Aug / 15.30

Focus on Anti-Archive 

รวมผลงานจากกลุ่มคนทำาหนังกัมพูชา อ่านรายละเอียด

โปรแกรมได้ท่ีหนา้ ๑๙

Anti-Archive Short Films (๘๐ นาที)  
Cambodia 2099 
(France, Cambodia / 2014 / 21 min)

๒๕๕๗ / กำากับโดย Davy Chou / 
นำาแสดงโดย Sotha Kun, Kavich 
Neang, Sothea Vann / ความยาว 
๒๑ นาที (ภาษาเขมร คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ณ เกาะเพชร ศูนย์กลางแห่งความทันสมัยของกรุงพนมเปญ 

เพื่อนสองคนผลัดกันเล่าถึงความฝันเมื่อคืนก่อนของตัวเองให้กันและ

กันฟัง

White Building  
(Cambodia, France, China, Qatar / 2021 / 90 min)

๒๕๖๔ / กำากับโดย Kavich Neang / นำาแสดงโดย Piseth 
Chhun, Hout Sithorn, Ok Sokha / ความยาว ๙๐ นาที 
(ภาษาเขมร คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

เมื่อบ้านท่ีอยู่มาตลอดชีวิตของ สัมนาง  

เด็กหนุม่วัย ๒๐ ป ีในกรุงพนมเปญกำาลังจะถูกรื้อถอน เขาจึงต้องเผชิญ

กับแรงกดดันรอบตัว พร้อมกับความเปล่ียนแปลงอยา่งกะทันหนัในชวิีต

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๒ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๐๐ น. Sat 2 Jul / 12.00

DCP



Boding 
(Cambodia / 2014 / 9 min)

๒๕๕๗ / กำากับโดย Kanitha Tith / ความยาว ๙ นาที (ภาษาเขมร คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีบันทึกภาพตึกขาว (White Building) หรือ

ท่ีคนในท้องท่ีเรยีกว่า “Boding” โครงการบา้นสาธารณะแหง่แรกของ

ประเทศกัมพูชา ซุ้ึ่งสร้างขึ้นสำาหรับบุคคลผู้มีรายได้ปานกลางในช่วง

ต้นทศวรรษป ี๑๙๖๐

Kong Bei (Three Wheels)
(Cambodia, France / 2015 / 20 min)

๒๕๕๘ / กำากับโดย Kavich Neang / นำาแสดงโดย Phanna Pho, Kimhut Chea, 
Danam Ly / ความยาว ๒๐ นาที (ภาษาเขมร คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

คนขบัรถตุ๊กตุ๊กพบกับผูห้ญงิคนหนึง่ท่ีทำาใหเ้ขานกึถึงอดีต เขา

บอกเมยีเขาถึงความจริงท่ีซุ้่อนอยู่จากการคลุมถุงชนในยุคเขมรแดง

New Land Broken Road
(Cambodia, Malaysia / 2018 / 15 min)  

๒๕๖๑ / กำากับโดย Kavich Neang / นำาแสดงโดย Piseth Chhun, Chinnaro 
Some, Puthy Hour / ความยาว ๑๕ นาที (ภาษาเขมร คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เด็กหนุ่มกลุ่มนักเต้นฮิปฮอปขี่มอเตอร์ไซุ้ค์มาหยุดท่ีถนนร้าง 

เพื่อให ้วิน ตามหาโทรศพัท์มอืถือ ระหว่างนั้น คาคาดา และ เลียพ ได้

เริ่มบทสนทนาว่าด้วยความหวังในกรุงพนมเปญ ก่อนท่ีแมค้่าสาวสวย 

ผูข้ี่รถพ่วงข้างประดับด้วยหลอดไฟหลากสีจะปรากฏตัวขึ้น

Sunrise in My Mind 
(Cambodia / 2020 / 14 min)  

๒๕๖๓ / กำากับโดย Danech San / นำาแสดงโดย Madeza Chhem, Vicheka 
Yorn, Bopha Neng / ความยาว ๑๔ นาที (ภาษาเขมร คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

สาวพนกังานร้านเสรมิสวยกะกลางคืนแอบสนใจหนุม่พนกังาน

ส่งอาหารท่ีใช้เวลาตลอดช่วงเย็นขี่รถไปท่ัวกรุงพนมเปญ

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๒ กรกฎาคม เวลา ๑๔.๓๐ น. Sat 2 Jul / 14.30

Dream Land  
(USA, Cambodia / 2015 / 90 min)

๒๕๕๘ / กำากับโดย Steve Chen / นำาแสดงโดย 
Nhem Sokun, Lida Duch, Hak Kim / ความยาว 
๙๐ นาที (ภาษาเขมร คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

ลิดา นักอสังหาริมทรัพย์สาวใน

พนมเปญ กำาลังประสบกับปญัหาด้านความ

สมัพนัธกั์บแฟนหนุม่ จนทำาใหเ้ธอต้องหนไีป 

รักษาแผลใจท่ีเมอืงชายทะเลแหง่หนึ่ง ท่ีนัน่ เธอพบว่านอกจากคนแล้ว 

ยังเปน็ท่ีสิงสู่ของภตูผท่ีียังคงยึดติดกับอดีตท่ีไมม่วัีนหวนคืน

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๒ กรกฎาคม เวลา ๑๖.๐๐ น. Sat 2 Jul / 16.00           

ธุ์รรมะหรรษา

โปรแกรมพิเศษ จัดฉายหนงัไทยสนกุสนานท่ีสอดแทรกธรรม

มะควบคู่กันไป ต้อนรับช่วงหยุดยาวต่อเนื่อง ๕ วัน เนื่องในวันสำาคัญ

ทางศาสนาพุทธ กลางเดือนกรกฎาคม

หลวงตา 
๒๕๒๓ / กำากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ล้อต๊อก,  
จตุพล ภอูภิรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / ความยาว 
๑๒๖ นาที  

ณ วัดชานเมอืงแหง่หนึ่ง หลวงตาได้

รับบุญหลง เด็กชายตัวน้อยจากหญิงอาชีพ

โสเภณีมาเล้ียง โดยใหม้าอยู่ร่วมกับ เอก และ

จุก เด็กวัดซ่ึุ้งพากเพียรเขียนอ่านภายใต้ความเข้มงวดของหลวงตา 

ท่ามกลางความวุ่นวายของชวิีต ท้ังหมดต่างก็ได้ดีเพราะยดึถือคณุธรรม

ของหลวงตาค้ำาชูไว้ในจิตใจ

รื่อบฉาย: พุธท่ี ๑๓ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

หลวงพ่ีเท่ง The Holy Man  
(Thailand / 2005 / 92 min)

๒๕๔๘ / กำากับโดย โน้ต เชิญย้ิม / สร้างโดย   
พระนครฟิลม ์ / นำาแสดงโดย เท่ง เถิดเทิง, สาวิกา 
ไชยเดช, โนต้ เชิญยิ้ม / ความยาว ๙๒ นาที  

หลวงพี่เท่ง อดีตนกัเลงเก่าท่ีกลับตัว

กลับใจมาบวชเป็นพระ ได้ย้ายมาอยู่ท่ีวัดใน

ชุมชนแห่งหนึ่ง ท่ีซุ้ึ่งชาวบ้านกำาลังเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาและ 

หันไปพึ่งไสยศาสตร์ของเจ้าพ่อจอมปลอม หลวงพี่เท่งจึงต้ังใจจะ

พฒันาจิตใจชาวบา้นใหดี้ข้ึน โดยม ีมคันายกสง่ คอยชว่ยเหลือ แต่แล้ว

วันหนึ่งหลวงพ่ีกลับถูกกล่ันแกล้งโดยนักการเมืองท้องถ่ินท่ีใส่ความ 

เพื่อใหห้ลวงพี่เท่งต้องพ้นออกไปจากวัด

รื่อบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 14 Jul / 15.30

นะโม OK
๒๕๕๗ / กำากับโดย ฐิติพงศ์ ใช้สติ / สร้างโดย  
พระนครฟิลม ์ / นำาแสดงโดย อดัม ซุ้ีมา่, เก่งกาจ 
จงใจพระ, จุมพล ทองตัน  / ความยาว ๙๘ นาที 

เรื่องราวท่ีวัดเล็กนอกเมืองเพชรบุรี 

ในอำาเภอเล็ก ๆ อันเงียบสงบ ท่ีได้คึกคักขึ้น  

เมื่อพระฝรั่งความจำาเสื่อมรูปหนึ่ง ต้องมา

อาศัยจำาวัดเพื่ อรักษาความทรงจำา ชาวบ้านจึงพากันต่ืนเต้นท่ีมี 

พระฝรั่งเข้ามา และพากันคาดเดาเรื่องราวท่ีหายไปจากความทรงจำา

ของพระรูปนี ้ไปต่าง ๆ นานา 

รื่อบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.



โปรแกรมภาพยนตรโ์ลึก

ภาพยนตรเ์ยอรมัน
สนบัสนนุโดย สถาบันเกอเธ ่ประเทศไทย

Undine  
(Germany, France / 2020 / 91 min)

๒๕๖๓ / กำากับโดย Christian Petzold / นำาแสดง 
โดย Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree /  
ความยาว ๙๑ นาที (ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษา
ไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์รางวัลนกัแสดงหญิงยอดเยี่ยม และรางวัลชนะเลิศ 

FIPRESCI Prize จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ครั้งท่ี ๗๐ 

ท่ีนำาตำานานผีพรายน้ำาของยุโรปมาตีความในบริบทร่วมสมัย ผ่าน 

เรื่องราวของ อึนดิเน เจ้าหนา้ท่ีพิพิธภัณฑ์ฝา่ยบรรยายประวัติศาสตร์

ผังเมืองกรุงเบอร์ลิน ท่ีเพิ่งถูกแฟนบอกเลิก และได้พบกับ คริสตอฟ 

นกัประดาน้ำาหนุม่ ผูต้กหลุมรักเธออย่างสุดหวัใจ

รื่อบฉาย: อังคารท่ี ๕ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 5 Jul / 13.00

 อาทิตย์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 10 Jul / 15.30     

มากับพระ  
๒๕๔๙ / กำากับโดย อุดม อุดมโรจน์ / สร้างโดย  
พระนครฟิลม ์/ นำาแสดงโดย อัมรนิทร ์นติิพน, วัชรบูล  
ล้ีสุวรรณ, ไปรยา สวนดอกไม ้/ ความยาว ๙๗ นาที  

เณรเล็ก เณรบวชใหม่ลูกเศรษฐีท่ีพ่อ

ขอร้องให้บวชเณรเนื่องจากความเชื่อเรื่องดวง

ชะตา ได้เดินทางโดยรถไฟมายังวัดทองพันชั่ง 

เมื่อถึงท่ีหมาย สามเณรจำาเป็นผู้นี้ก็ได้พบกับเรื่องวุ่น ๆ ภายในวัดท่ี 

ดูแลโดยหลวงพี่สิทธิ ์ เจ้าอาวาสอารมณ์ร้อน รวมท้ังเรื่องราวความรัก

ของ พล ชายหนุม่ตกอับท่ีหนปีญัหา และแตงโม สาวสวยท่ีไมเ่ข้าใจใน

ความรัก ซุ้ึ่งเณรเล็กเคยบังเอิญรู้จักท้ังคู่ระหว่างอยู่บนรถไฟ

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

อรหนัต์ซมัเมอร์
๒๕๕๑ / กำากับโดย ภวัต พนงัคศริิ / สร้างโดย เอ.จี. 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ / นำาแสดงโดย ธัชพล ชุมดวง,  
ฉายนนัทน ์มโนมยัสันติภาพ, อรุณ ภาวิไล, ยอดชาย 
เมฆสุวรรณ / ความยาว ๙๔ นาที  

หลวงพี่ใบบุญ พระพี่เล้ียงมอืใหม ่ต้อง

งัดสารพัดวิธทีางธรรมมาปราบกลุ่มเณรน้อยท่ี

ผู้ปกครองส่งมาบวชเณรช่วงฤดูร้อน แต่นอกจากต้องสู้รบปรบมือกับ

เหล่าสามเณรจอมแสบ เขายังต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเองในทุกครั้งท่ี

ต้องเผชิญหนา้กับ น้ำาใส อดีตคนรักผูม้จิีตใจชอบทำาบุญกุศล

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑๗ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

Atlas  
(Germany / 2018 / 100 min)

๒๕๖๑ / กำากับโดย David Nawrath / นำาแสดงโดย Rainer 
Bock, Albrecht Abraham Schuch / ความยาว ๑๐๐ นาที 
(ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายไทยและภาษาอังกฤษ)    

วัลเทอร์ เปน็ชายวัย ๖๐ ป ีทำางานขนย้าย

เฟอรน์เิจอร์ตามบา้นท่ีถกูขบัไล่ท่ี วันหนึ่ง โรลันด์ โกรเนอ เจ้านายของ

เขาได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจสีเทาวางแผนขับไล่ผู้เช่าออกจากตึก เพื่อ

นำาไปขายต่อในราคาแพง ทว่าแผนกลับไม่สำาเร็จเมื่อมีผู้เช่ารายหนึ่ง

ปฏิเสธ วัลเทอร์จำาได้ว่าชายคนนีคื้อลูกชายแท้ ๆ  ท่ีตนท้ิงไปเมื่อหลาย

สิบปก่ีอน เขาจึงพยายามเข้าตีสนทิเพื่อช่วยเหลือ ภายใต้สถานการณ์

ท่ีกดดันมากขึ้นเรื่อย ๆ

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๖ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 6 Aug / 13.00

                พุธท่ี ๑๗ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 17 Aug / 13.00    

ภาพยนตรส์เปน
สนบัสนนุโดย 

สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำาประเทศไทย

El secreto de sus ojos  
(The Secret in Their Eyes)  
(Argentina, Spain / 2009 / 129 min)

๒๕๕๒ / กำากับโดย Juan José Campanella / นำาแสดง
โดย Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago / 
ความยาว ๑๒๙ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ

ยอดเยี่ยม เล่าเรื่องราว ณ กรุงบัวโนสไอเรส ในช่วงปลายทศวรรษ 

ท่ี ๑๙๙๐ ของ เบนฆามิน เอสโปซุ้ิโต อดีตเจ้าหน้าท่ีสำานักอัยการ  

ผู้ปลดเกษียณและผันตัวมาเป็นนักเขียน โดยเลือกคดีอุกฉกรรจ์ท่ีตน

เคยมีส่วนร่วมเป็นหัวข้อของหนังสือเล่มแรก ซุ้ึ่งได้นำาพาให้เขาหวน

กลับไปพบบุคคลท่ีเคยเก่ียวข้อง ตลอดจนอดีตท่ียังค้างคาอยู่ในใจ

รื่อบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๑๗ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 17 Jul / 13.00

              พุธท่ี ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 27 Jul / 15.30        

Plácido  
(Spain / 1961 / 85 min)

๒๕๐๔ / กำากับโดย Luis García Berlanga / นำาแสดงโดย 
Cassen, José Luis López Vázquez, Elvira Quintillá /  
ความยาว ๘๕ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคม ผลงานของ 

ผูก้ำากับชัน้ครู หลยุส ์การ์เซุ้ยี เบรลั์งกา ซุ้ึง่ได้เขา้ชงิรางวัลออสการ ์สาขา

ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม เล่าเรื่องราวอลเวงในเมือง 

เล็ก ๆ เมื่อกลุ่มคุณหญิงคุณนายวางแผนจัดงานการกุศลในคืนวัน

คริสต์มาส โดยเชิญคนจรจัดมาร่วมโต๊ะอาหาร แต่ในขณะเดียวกัน  

บนท้องถนนท่ีกำาลังคึกคัก พลาซุ้โิด เจ้าของรถสามล้อเครื่อง กลับกำาลัง

จะถูกยึดรถ ถ้าไมน่ำาเงินไปจ่ายค่างวดก่อนเท่ียงคืน

รื่อบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๑๔ สงิหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 14 Aug / 15.30

              พุธท่ี ๓๑ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 31 Aug / 15.30      



Gomen 
๒๕๔๕ / กำากับโดย Togashi Shin / นำาแสดงโดย 
Hisano Masahiro, Sakuratani Yukika, Sato  
Shoichi / ความยาว ๑๐๓ นาที (ภาษาญี่ปุ่น  
คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่ องราวว้าวุ่นของ เซุ้อิ หนุ่มน้อย

นกัเรียนวัย ๑๒ ป ีผูต้กหลมุรกั นาโอโกะ รุน่พีท่ี่ 

อยู่ชั้น ม.๒ เมื่อเขานดัเธอออกเดตเปน็ครั้งแรก 

แต่ทุกอยา่งกลับล้มเหลวไมเ่ปน็ท่า ประสบการณค์รัง้นีบ้ัน่ทอนกำาลังใจ 

ท่ีสุดครั้งหนึ่งในชีวิต แต่เขาก็ไม่ย่อท้อท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรครักเพื่อ 

ครอบครองใจสาวท่ีหมายปองมาใหไ้ด้

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑๔ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

              อังคารท่ี ๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ภาพยนตรอ์หิรา่น
สนบัสนนุโดย ศนูย์วัฒนธรรม 

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรฐัอิสลามแหง่อิหรา่น ประจำากรุงเทพฯ

Khab-e ab (The Dream of Water)  
(Iran / 2016 / 95 min)

๒๕๕๙ / กำากับโดย Farhad Mehranfar / นำาแสดง
โดย Payam Fazli, Hossein Mahjoub, Maryam 
Nahvi / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาเปอร์เซุ้ีย  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ขณะเดินทางอยู่กลางทะเลทราย  

อาเมยีร์ บัณฑิตสาขาธรณีวิทยา พบว่ารถยนต์

ของตนเกิดความร้อนขึ้นสูง เขาจึงเดินเท้าเข้าไปหาน้ำาในหมู่บ้าน 

แห่งหนึ่งท่ีมีชายชราอาศัยอยู่เพียงคนเดียว เมื่อชายชราทราบถึง 

การศกึษาของอาเมยีร์ เขาจึงส่งอาเมยีร์ไปหาน้ำาจากบ่อน้ำาท่ีแหง้สนทิ  

ซุ้ึ่งมหีญิงสาวชื่อ นาฮีด เปน็เจ้าของ

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 3 Jul / 15.30

              ศกุร์ท่ี ๘ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 8 Jul / 13.00   

Hoze Naghashi  
(The Painting Pool)  
(Iran / 2013 / 96 min)

๒๕๕๖ / กำากับโดย Maziar Miri / นำาแสดงโดย 
Keyvan Beygi, Sepahrad Farzami, Shahab 
Hosseini / ความยาว ๙๖ นาที (ภาษาเปอร์เซุ้ีย  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

แม้ครอบครัวของมาร์ยัมและเรซุ้าจะแตกต่างจากครอบครัว

ท่ัวไป แต่พวกเขาก็ต่างได้พยายามพิสูจน์ว่า สามารถใช้ความรักแก้

ปญัหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัว   

รื่อบฉาย: เสาร์ท่ี ๖ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 6 Aug / 15.30

 อังคารท่ี ๒๓ สงิหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 23 Aug / 13.00

ภาพยนตรฝ์รัง่เศส
สนบัสนนุโดย สถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย

Les yeux sans visage  
(Eyes Without a Face)  
(France, Italy / 1960 / 90 min)

๒๕๐๓ / กำากับโดย Georges Franju / นำาแสดงโดย Pierre 
Brasseur, Alida Valli, Juliette Mayniel / ความยาว  
๙๐ นาที (ภาษาฝร่ังเศส คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ฝรั่งเศสสยองขวัญท่ีได้รับการกล่าวขาน ว่าด้วย 

เรื่องราวของ ดร.เจเนสซุ้ร์ี และครอบครวัท่ีประสบอุบัติเหตทุางรถยนต์  

ส่งผลให ้ครสิตียาน ลกูสาวของเขาเสียโฉม เขาจึงสัง่ใหผู้ช่้วยไปลักพาตัว

สาว ๆ มาถลกหนงัท่ีใบหนา้ เพื่อนำามาใช้ผา่ตัดปลูกถ่ายฟื้ นฟูใบหนา้

ใหกั้บลูกสาวของตน

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 3 Jul / 13.00

              พุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 20 Jul / 13.00     

Adults in the Room  
(France, Greece / 2019 / 124 min)

๒๕๖๒ / กำากับโดย Costa-Gavras / นำาแสดงโดย Christos 
Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur /  
ความยาว ๑๒๔ นาที (ภาษาฝรั่งเศส กรีก และอังกฤษ  
คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตรท่ี์ดัดแปลงจากหนงัสอืของ ยานสิ วารูฟากิส บนัทึก

เรื่องราวหลังวิกฤติการณ์การเงินป ีค.ศ. ๒๐๑๕ ช่วงเวลาเปล่ียนผา่น

ทางการเมืองครั้งสำาคัญของประเทศกรีซุ้ เมื่อรัฐบาลฝ่ายซุ้้ายผู้ชนะ 

การเลือกต้ัง พยายามกอบกู้เศรษฐกิจท่ีตกต่ำา ส่งผลให้พวกเขาต้อง

เผชิญกับความขดัแย้งท้ังจากขัว้การเมอืงท่ีแตกต่างของผูค้นในประเทศ 

และบรรดาประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

รื่อบฉาย: พุธท่ี ๑๗ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 17 Aug / 15.30

              อาทิตย์ท่ี ๒๑ สงิหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 21 Aug / 15.30      

ภาพยนตรญ่ี์ปุ่น
สนบัสนนุโดย เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ

Darkness in the Light
๒๕๔๓ / กำากับโดย Kumai Kei / นำาแสดงโดย Nakai Kiichi, 
Terao Akira, Hosokawa Naomi / ความยาว ๑๑๙ นาที 
(ภาษาญี่ปุน่ คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตรซ์ุ้ึง่อ้างอิงจากเหตกุารณ์ท่ีสมาชกิ

ลัทธโิอมชินริเกียว ใช้ก๊าซุ้พิษซุ้ารินโจมตีประชาชน

เปน็ครั้งแรกท่ีเมอืงมตัสึโมโตะ จังหวัดนางาโนะ บอกเล่าเรื่องราวผา่น

มนุษย์เงินเดือนวัยกลางคน ผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัว  

แต่แล้ววันหนึง่ เขากลับตกเปน็ผูต้้องสงสัยจากคดีท่ีสรา้งความสะเทือน

ขวัญใหแ้ก่ผูค้นท้ังประเทศ 

รื่อบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

              พุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.   

   

ฟลิม์ ๑๖ มม.

ฟลิม์ ๑๖ มม.
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จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จัดฉายวันอังคาร-อาทิตย ไมเสียคาใชจายในการรับชม
อานรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่ www.fapot.or.th  
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มาห
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คนจร ฯลฯ

13.00 น. 
เสือ โจรพันธุเสือ
15.30 น. 
ซุมมือปน

13.00 น. 
ลูกเจาพระยา 
15.30 น. 
งูเกงกอง

13.00 น. 
น.ช. นักโทษชาย
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ความจริงพูดได
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มนตรักแมนํ้ามูล

13.00 น. 
มนุษย 100 คุก
15.30 น. 
น.ช. นักโทษชาย

13.00 น. 
คนแซลี้
15.30 น. 
ความจริงพูดได

13.00 น. 
คนแซลี้
15.30 น. 
คืนยุติ-ธรรม

13.00 น. 
มนุษย 100 คุก
15.30 น. 
ซุมมือปน

13.00 น. 
Atlas
15.30 น. 
Adults 
in the Room

13.00 น. 
นาคี
15.30 น. 
โบอา งูยักษ

13.00 น. 
กิ้งกากายสิทธิ์
15.30 น. 
จระเข

13.00 น. 
ปกษาวายุ
15.30 น. 
โคตรเพชฌฆาต

13.00 น. 
The Painting Pool
15.30 น. 
Gomen

13.00 น. 
คืนยุติ-ธรรม
15.30 น. 
Adults in the Room

13.00 น. 
Gomen
15.30 น. 
Plácido

14.00 น. 

ถอดรหัสดนตรีใน
West Side Story

13.00 น. 
โคตรเพชฌฆาต
15.30 น. 
Plácido

13.00 น. 
งูเกงกอง
15.30 น. 
พระจันทรแดง

13.00 น. 
Penchuri
15.30 น. 
โรงแรมนรก

13.00 น. 
Eyes Without 
a Face
15.30 น. 
Darkness 
in the Light

13.00 น. 
ลาระเบิดเมือง
15.30 น. 
ไนนตี้ชอค
เตลิดเปดโลง

13.00 น. 
เจาแม
15.30 น. 
เชอรี่ แอน

13.00 น. 
กิ้งกากายสิทธิ์ 
15.30 น. 
นาคี

13.00 น. 
The Secret 
in Their Eyes
15.30 น. 
อรหันตซัมเมอร

13.00 น. 
7 ประจัญบาน
15.30 น. 
7 ประจัญบาน 2

13.00 น. 
They Call Her…
Cleopatra Wong 
15.30 น. 
ทรชนคนสวย

13.00 น. 
ปกษาวายุ
15.30 น. 
โบอา งูยักษ

13.00 น. 
ความรัก...ไมมีชื่อ
15.30 น. 
กระดังงากลีบทอง

13.00 น. 
Atlas
15.30 น. 
The Painting Pool

โปรแกรม รำลึก วิทยา ศุภพรโอภาส รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย รำลึก เฉลิม วงคพิมพ รำลึก สุริยา ชินพันธุ Strange Creatures สัตวประหลาดมหันตภัย

Law and Disorder กฎหมายกับความยุติธรรม? Archives: Double Bill Focus on Anti-Archive ธรรมะหรรษาโปรแกรมภาพยนตรโลก

8th International 
Festival Signes

de Nuit in 
Bangkok

8th International 
Festival Signes

de Nuit in 
Bangkok

14.00 น. 
ดูหนังคลาสสิก
กับ กิตติศักดิ์
สุวรรณโภคิน
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