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รายงาน
 Film Archive in Your Area ดูหนงัหายาก 

จากคลังอนรุักษ์หอภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณ
 ประมวลกิจกรรมเดือนธนัวาคม ๒๕๖๕ - 

กุมภาพันธ ์๒๕๖๖
 รถโรงหนงับุกตึกไทยคู่ฟ้าในวันเด็กแหง่ชาติ 

๒๕๖๖ ก่อนสัญจร ๓ จังหวัดในภาคอีสาน 

ห้อ้งสมุุดและโสตทััศนสถาน เชิิด ทัรงศรี
 แอนเิมชันของสตูดิโอจิบลิ

นิทัรรศการและพิิพิิธภััณฑ์์ 
 ประติมากรรม สวรรค์์มืืด 

และหนงัสือสวรรค์สว่าง

เร่�องจากปก 
 ตามรอย สันติิ-วีณา ท่ีเพชรบุรี

คลังอนุรกัษ์์
 ละครสัตว์ญี่ปุน่ในสวนลุมพินก่ีอนป ี๒๕๐๐ 

กิจกรรมุ 
 The Visible Woman: Selected Works of 

Chantal Akerman 
 ภาพยนตร์สนทนา รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

 ภาพยนตร์สโมสร ปมืไหมื (ฉบับตัดต่อใหม)่

โปรแกรมุฉายภัาพิยนตร ์

ภาพยนตร์เก่าสามารถมชีวิีตใหม ่และโลดแล่นเดินทาง

ไปยังท่ีต่าง ๆ รวมท้ังพบปะผูช้มกลุ่มใหม ่ไมว่่าเวลาจะผา่นไป

นานเท่าไร ภาพยนตร์เรื่อง สันติิ-วีณา ท่ีหอภาพยนตร์ได้ 

ค้นพบและบูรณะ อาจจะได้รับการจัดฉายในหลายงาน 

หลายวาระตลอด ๖ ปีท่ีผ่านมา แต่ล่าสุดกิจกรรมสำาคัญ 

เกิดขึ้นตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อหอภาพยนตร์ร่วมกับ 

กลุ่มชาวเมืองเพชรบุรี จัดฉาย สันติิ-วีณา แบบกลางแปลง 

เป็นคร้ังแรกในจังหวัดท่ีหนังไปถ่ายทำาเมื่อเกือบ ๗๐ ปีก่อน 

ท่ามกลางบรรยากาศท่ีท้ังรื่นเริงและเต็มไปด้วยมนตร์ขลัง  

เมื่อจอหนงัถกูต้ังขึน้ไมไ่กลจากโลเคชนัของการถ่ายทำา ทับซอ้น

โลกแห่งภาพยนตร์และโลกความจริงเข้าด้วยกัน รายละเอียดของกิจกรรมครั้งพิเศษนี้ 

มใีหอ่้านเต็ม ๆ ในจดหมายข่าวท่ีท่านถืออยู่

ภายในเล่มยังมีบทความแนะนำาสิ่งอนุรักษ์หรือให้บริการ ท้ังหุ่นขี้ผึ้งจาก  

สวรรค์์มืดื ประติมากรรมชิน้ล่าสดุภายในพพิธิภัณฑ์ภาพยนตรไ์ทย หนงับนัทึกภาพคณะ 

ละครสตัว์จากญีปุ่น่ท่ีสวนลมุพินก่ีอนป ี๒๕๐๐ ท่ีนา่สนใจเปน็อยา่งยิง่ และหนงัสือสำาคัญ

เก่ียวกับแอนเิมชนัจิบลิท่ีมใีหบ้รกิารในหอ้งสมดุฯ ซึ่งสามารถมานัง่อ่านประกอบการชม

โปรแกรมแอนเิมชันไทยท่ีหอภาพยนตร์รวบรวมมาจัดฉายในเดือนเมษายนนี ้

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมหนังน่าสนใจอีกมากมาย เช่น ภาพยนตร์ในชุด  

Media Dystopia ท่ีพูดถึงด้านมืดของส่ือสารมวลชน ในช่วงเวลาท่ีปี่ กลองการเมือง 

เริ่มเซ็งแซ่ขึ้นอีกครั้ง เดือนมนีาคมยังเปน็เดือนสตรีสากล เราจึงเตรียมโปรแกรมท่ีเนน้ 

ความสำาคัญของผู้หญิงในวงการหนัง ท้ังโปรแกรมรำาลึกนักแสดงหญิงไทยคนสำาคัญ  

และโปรแกรมพิเศษระดับหา้ดาวของผูก้ำากับชาวเบลเยียม ชองทาล อัคเคอร์มาน ท่ีจะ

ฉายต่อเนื่องต้ังแต่ต้นเดือนมนีาคมไปจนถึงปลายเดือนเมษายน 

เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ วงการหนังไทยยังได้สูญเสีย ชาญ ทองมั่น อดีต 

คนทำาหนงัไทยเชื้อสายจีน เจ้าของผลงานเด่น เช่น 2 สิงห์ 2 แผน่ดิน (๒๕๑๕) รสสวาท 

(๒๕๑๖) ฯลฯ และยังเปน็บิดาของ ปเีตอร์ ชาน ผูก้ำากับสำาคัญแหง่ฮ่องกง หอภาพยนตร์

จึงขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจมา ณ ท่ีนี ้



พันธกิจสำาคัญของหอภาพยนตร์คือการจัดเก็บรักษาและดูแล

ภาพยนตรท้ั์งประเทศ ซ่ึงมรดกภาพเคล่ือนไหวเหล่านีเ้ปรียบเสมอืนสมบติั

เก่าแก่และล้ำาค่าของชาติ หากไม่ได้รับการดูแลเก็บรักษาอย่างถูกวิธีอาจ 

มสีภาพชำารุดหรือสูญสลายไปตามกาลเวลา

ปจัจุบนั โลกภาพยนตรไ์ด้เขา้สูยุ่คระบบดิจิทัลแบบเต็มตัว ขอบขา่ย

งานอนุรักษ์ท่ีสำาคัญของหอภาพยนตร์จึงได้รับการขยายมากกว่าเดิม เช่น 

การสแกนหรือบูรณะฟิล์มสำาหรับจัดเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล โดยองค์ประกอบ

อยา่งหนึง่ท่ีเสรมิใหพ้นัธกิจงานอนรุกัษ์ของหอภาพยนตรส์ำาเรจ็โดยสมบูรณ ์

คือการนำาผลงานในคลังอนุรักษ์เหล่านี้มาเผยแพร่แก่สาธารณชน ท้ังเพ่ือ

ความบันเทิงหรือการศึกษาค้นคว้า ซึ่งขณะนี้หอภาพยนตร์เปิดให้บริการ

ผา่น ๒ ชอ่งทาง คือ รบัชมผา่นระบบสืบค้นของหอ้งสมดุและโสตทัศนสถาน 

เชิด ทรงศรี และผ่านการจัดฉายในโรงภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ท่ีมี 

ท่ีต้ังอยู่เพียงแหง่เดียวในไทย นำามาซึ่งข้อจำากัดในการเข้าถึงผลงานเหล่านี้

แก่ผูส้นใจในวงกว้าง

เพื่อขยายขอบเขตงานจัดรายการฉายภาพยนตร์ให้กว้างขวาง 

ยิ่งขึ้น หอภาพยนตร์จึงจัดทำาโครงการ FILM ARCHIVE IN YOUR AREA 

โดยได้คัดสรรภาพยนตร์ในคลังอนรุกัษ์ท่ีไมม่ปีญัหาด้านลิขสทิธิ ์ซ่ึงได้สแกน

ภาพใหม่เป็นไฟล์ดิจิทัลท่ีคมชัดและสะดวกต่อการนำาออกเผยแพร่แล้ว  

เพื่อใหผู้ส้นใจสามารถนำาไปจัดฉายในพื้นท่ีจัดฉายอ่ืน ๆ  นอกหอภาพยนตร ์

ซึ่งปัจจุบันมีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก 

ชมรมภาพยนตร์ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ห้องประชุมของสถาบัน 

การศึกษา หรือการฉายภาพยนตร์ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่ายแต่ประการใด 

ท้ังนี ้เพื่อเปน็การสง่เสริมองค์ความรูแ้ละประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

ท่ีไม่ได้อยู่ในกระแสหลัก ทำาให้ผู้ท่ีสนใจได้มีโอกาสและทางเลือกในการ 

เขา้ถึงผลงานท่ีได้รบัการดแูลจัดเก็บรกัษาเปน็อยา่งดี ตลอดจนตระหนกัถึง

คุณค่าความสำาคัญของงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ รวมท้ังเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม

การชมภาพยนตรท่ี์ไมใ่ชเ่พื่อแค่ความบันเทิงแต่เพียงอยา่งเดียว ตามคำาขวัญ

ของหอภาพยนตร์ท่ีว่า “ภาพยนตร์ยังใหเ้กิดปญัญา”

ภาพยนตร์ในโครงการดังกล่าวล้วนแต่เป็นผลงานทรงคุณค่า 

ท่ีหารับชมยาก มีความสำาคัญในแง่มุมด้านต่าง ๆ ท้ังในเชิงงานสร้าง 

ประวัติศาสตร์ การเมือง ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถต่อยอดการ 

เรยีนรูใ้หเ้กิดบทสนทนาหลังชมภาพยนตร ์ไมว่่าจะเปน็ สนัติิ-วีณา (๒๔๙๗) 

หนงัไทยเรื่องแรกท่ีได้รบัรางวัลระดับนานาชาติ พระเจ้าชา้งเผอืก (๒๔๘๔) 

หนังไทยพูดภาษาอังกฤษท่ีสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดสันติภาพแก่ 

นานาประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ผลงานการแสดงของตำานาน

พระเอกผู้ยิ่งใหญ่ มิตร ชัยบัญชา ท้ัง สมืิงบ้านไร่ (๒๕๐๗) เงิน เงิน เงิน 

(๒๕๐๘) และ ทรชนค์นสวย (๒๕๑๐) และนอกจากหนงัไทย ยงัม ีLumiere! 

(๒๕๕๙) ภาพยนตร์สารคดีฝรั่งเศส ว่าด้วยความมหัศจรรย์ในผลงานของ

สองพ่ีน้องลูมิแอร์ ผู้ให้กำาเนิดภาพยนตร์โลก ท่ีหอภาพยนตร์ซื้อสิทธิ์มา 

จัดฉายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์  

รายชิ่�อภัาพิยนตรท์ัี�ห้อภัาพิยนตรใ์ห้ก้ารสนับสนุน

๑. พระเจ้าชา้งเผอืก (๒๔๘๔, สัณห ์วสุธาร)

๒. สันติิ-วีณา (๒๔๙๗, มารุต หรือ ทวี ณ บางช้าง)

๓.  ชั่วฟา้ดินสลาย (๒๔๙๘, รัตน ์เปสตันยี)

๔.  โรงแรมืนรก (๒๕๐๐, รัตน ์เปสตันยี)

๕.  สวรรค์์มืืด (๒๕๐๑, รัตน ์เปสตันยี)

๖.  แพรดำา (๒๕๐๔, รัตน ์เปสตันยี)

๗.  เรือนแพ (๒๕๐๔, พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์

ยุคล และ เนรมติ)

๘.  น้ำาติาลไมืห่วาน (๒๕๐๗, รัตน ์เปสตันยี)

๙.  สมืิงบา้นไร่ (๒๕๐๗, พันคำา)

๑๐.  เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘, พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าอนสุร

มงคลการ)

๑๑. ทรชนค์นสวย (๒๕๑๐, หมอ่มอุบล ยุคล ณ อยุธยา)

๑๒. อีแติน (๒๕๑๑, พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าอนสุรมงคลการ)

๑๓. เกาะสวาทหาดสวรรค์์ (๒๕๑๒, พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้า

อนสุรมงคลการ)

๑๔.  ไอ้ทุย (๒๕๑๔, ดอกดิน กัญญามาลย์) 

๑๕.  Lumiere! (๒๕๕๙, เธยีรี เฟรโมซ์)

๑๖.  ค์ำาสั่งค์ำาสาป (๒๔๙๗, เบอร์เนต็ต์ ลามอนต์)

๑๗.  สาย สีมืา นักสูส้ามืัญชน (๒๕๒๔, หนุม่ '22)

* หมายเหตุ: รายชื่อภาพยนตร์อัปเดตจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจมี 
การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อในภายหลัง

สำาหรับผู้ท่ีสนใจนำาหนังในคลังอนุรักษ์ของ

หอภาพยนตร์ไปจัดฉาย สามารถอ่านรายละเอียด

และข้อกำาหนดในการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ท่ี 

www.fapot.or.th/main/news/893

รายงาน

FILM ARCHIVE IN YOUR AREA 
ดูหนังหายากจากคลังอนุรกัษ์หอภาพยนตรใ์กล้บ้านคุณ!

อธพิันธ ์สิมมาคำา

๑



๒

๑๗-๒๕ ธนัวาคม 
เทศกาลภาพยนตร์สั้น 

(Thai Short Film and Video 

Festival) โดยหอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) และมูลนิธิ

หนังไทย จัดโปรแกรมประกวดภาพยนตร์สั้นไทยหลากหลายสาขาและ

โปรแกรมพเิศษมากมายท้ังของไทยและต่างประเทศ อาทิ Best Selection 

of Clermont-Ferrand ท่ีรวมหนังสั้นโดดเด่นจากเทศกาล Clermont-

Ferrand แห่งฝรั่งเศส, S-Express 2022 ชุดหนังสั้นจาก ๘ ประเทศ

อาเซยีน, 1932 LENS ผลงานจากเวิรก์ชอ็ปและการประกวดภาพยนตรส์ัน้

ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕  

โดยในวันท่ี ๒๕ ธนัวาคม ได้มพีธิปีระกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนตรส์ัน้ 

ครั้งท่ี ๒๖ ในหลายสาขารางวัล ภายในโรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา โดย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี www.facebook.com/ThaiShort 

FilmVideoFestival

๒๓-๒๕ ธนัวาคม 
หอภาพยนตร์จัด

งาน Night@Maya City 

มายาราตรี ๓ โดยเปดิเมอืง

มายาและนิทรรศการรอบ

พเิศษ พร้อมประดับตกแต่ง

ไฟยามค่ำาคืน ให้บุคคลท่ีสนใจเข้าเท่ียวชม ถ่ายรูป และเรียนรู้เรื่องราว

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ รวมท้ังกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  

ฉายหนังกลางแปลง การแสดงเปิดหมวก และการออกร้านขายของจาก 

คนในพื้นท่ีศาลายา รวมท้ังนิทรรศการพิเศษเคล่ือนท่ี “วิวิธชาติพันธุ”์  

ท่ีได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหดิล มาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย

๒๐-๒๕ มกราคม 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมจัดโปรแกรม ASEAN 

CLASSIC ในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๕  

ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยคัดสรรภาพยนตร์สายคลาสสิกจาก ๓ 

ประเทศ มาจัดฉายคือ ค์นจร ฯลฯ (๑๙๙๙ / ไทย) Thamp (The Circus 

Tent) (๑๙๗๘ / อินเดีย) และ Itim (The Rites of May) (๑๙๗๖ / ฟลิิปปนิส)์  

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโดดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรมจาก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดินแดนใกล้เคียง ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ 

เวิลด์ ซีเนมา่ และโรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนเีพล็กซ์

๑๔ มกราคม 
วันเด็กแหง่ชาติ ประจำา

ปี  ๒ ๕ ๖ ๖  ห อ ภ า พ ย น ต ร์  

จัดกิจกรรมมากมายสำาหรับ 

เด็กตลอดท้ังวัน ไม่ว่าจะเป็น 

เวิร์กช็อป วาดภาพระบายสี  

สอยดาวรับของขวัญ และเกม

บิงโก พร้อมไปกับการเท่ียวชมนิทรรศการต่าง ๆ ในหอภาพยนตร์ 

ท่ีจัดแสดงอยู่ท้ังภายในและนอกอาคาร โดยภายในโรงภาพยนตร์ศาลา 

ศีนิมายังได้จัดฉายภาพยนตร์สำาหรับเด็กในโครงการโรงหนังโรงเรียน  

เรื่อง Ferdinand และ The Witches อีกด้วย

๑๔ มกราคม
หอภาพยนตร์สนับสนุนภาพยนตร์เรื่ อง พระเจ้าช้างเผือก 

(๒๔๘๔) สมืงิบา้นไร ่(๒๕๐๗) และ ไอ้ทุย (๒๕๑๔) ฉายในกิจกรรมสง่เสริม

การอ่านและการเรียนรู้สำาหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็ก 

แหง่ชาติ ประจำาป ี๒๕๖๖ ณ หอ้งฉายภาพยนตร์ ๓ มติิ หอสมดุแหง่ชาติ

เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จ.นครราชสีมา

๑๗ มกราคม 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมสมองใสใจสบาย 

ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ สถาบันฝรั่งเศส และบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม จำากัด จัดฉายภาพยนตร์ในกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ  

ครั้งท่ี ๔๒ เร่ือง The Umbrellas of Cherbourg (Les parapluies de 

Cherbourg) พร้อมสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ คุณหญิงจำานงศรี  

หาญเจนลักษณ,์ รศ.นพ.สขุเจรญิ ต้ังวงษ์ไชย และ กนกวรรณ กนกวนาวงศ ์

ดำาเนนิรายการโดย สัณหช์ัย โชติรสเศรณี ณ สมาคมฝรั่งเศส ถนนวิทยุ

๒๓ ธนัวาคม 
ห อ ภ า พ ย น ต ร์ จั ด กิ จ ก ร ร ม 

“Masterclass ชั้นครู ๒๐ - อัคริศเฉลิม 

กัลยาณมิตร” ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น 

ครั้งท่ี ๒๖ กับการบรรยายพิเศษโดย 

นกัออกแบบเสียงคนสำาคัญของวงการหนงัไทยรว่มสมยั ซ่ึงมาเล่าถึงวิธคิีด

และเบื้องหลังการสร้างสรรค์เสียงต่าง ๆ ในภาพยนตร์ พร้อมจัดฉาย

โปรแกรมหนงัส้ันท่ีเขาออกแบบเสียง จำานวน ๖ เร่ือง ณ โรงภาพยนตร์

ศาลาศนีมิา โดยสามารถอ่านสรุปสาระสำาคัญจากกิจกรรมได้ท่ีเว็บไซต์ 

www.fapot.or.th ในชื่อบทความ “เสียง” ของนกัออกแบบ 

ประมวลกิิจกิรรมเดืือนธัันวาคม ๒๕๖๕ - กิุมภาพัันธั์ ๒๕๖๖

รายงาน



๓

๑๑ กุมภาพันธ ์
หอภาพยนตร์ จัด

กิจกรรม “๑๔ ปี October 

Sonata รกัท่ีรอคอย” จัดฉาย

ภาพยนตร์เรื่ อง October 

Sonata รักท่ีรอค์อย พร้อม

ได้เชิญ สมเกียรต์ิ วิทุรานชิ ผูก้ำากับ มาร่วมสนทนาย้อนความทรงจำากับ

นกัแสดงนำา รัชวิน วงศวิ์ริยะ ผูร้ับบท “แสงจันทร์” หลังจากภาพยนตร์

เรื่องนีไ้ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกภาพยนตรข์องชาติ ประจำาป ี๒๕๖๕ 

ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา โดยหลังจบการสนทนา ก้อย-รชัวิน วงศวิ์ริยะ 

ได้รว่มประทับรอยมอืรอยเท้าเปน็ดาวดวงท่ี ๑๙๕ ณ ลานดารา เพื่อจารกึ

ไว้เปน็อมตนสุรณ์ต่อไป 

๒๘-๒๙ มกราคม 
หอภาพยนตร์  

(องค์การมหาชน) รว่มกับ 

United International 

Pictures Thailand จัด

โปรแกรมภาพยนตร์ “Steven Spielberg: The Magic of Cinema” โดย

ได้เปดิตัวรอบปฐมทัศนข์องภาพยนตรเ์รื่องใหมล่่าสดุของสปลีเบิรก์เรื่อง 

The Fabelmans รอบสื่อมวลชนและบุคคลท่ัวไป และในโปรแกรมยัง 

จัดฉายผลงานของสปีลเบิร์กอีกสองเร่ืองประกอบการเสวนาหลังจบ

ภาพยนตร ์คือ The Sugarland Express (๑๙๗๔) โดยม ีประวิทย ์แต่งอักษร, 

ปรัชญา ปิ่ นแก้ว และ ธกฤต สมบัตินนัท์ (แชมป ์JUSTดูIT) ร่วมสนทนา

ในวันท่ี ๒๘ มกราคม และภาพยนตร์เร่ือง Always (๑๙๘๙) ซึ่งม ีกิตติศกัด์ิ 

สุวรรณโภคิน, จิระนนัท์ พิตรปรีชา และ ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต ร่วมสนทนา

ในวันท่ี ๒๙ มกราคม ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา

๓-๔ กุมภาพันธ ์
หอภาพยนตร์ร่วม 

จั ด ฉ า ย ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง  

สันติิ-วีณา (๒๔๙๗) ฉบับ

กลางแปลงฉายด้วยฟิ ล์ม  

๓๕ มม. ในวันท่ี ๓ กมุภาพนัธ ์

ท่ีจังหวัดเพชรบุรี กับ กลุม่ลกูหว้า นาบุญขา้วหอม และเพื่อนเครอืข่าย  

รว่มมอืกับ หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) องค์การบรหิารสว่นตำาบลธงชยั 

เทศบาลเมอืงเพชรบุรี การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย สำานกังานเพชรบุรี 

TAT Phetchaburi สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และอีกหลาย

องค์กร พร้อมมีกิจกรรมตามรอย สันติิ-วีณา สำารวจสถานท่ีการถ่ายทำา

ภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งถ่ายทำาท่ีเพชรบุรีท้ังเรื่อง ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์  

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหนา้ ๑๐

๕ กุมภาพันธ ์
ก้อง ฤทธิ์ดี รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ร่วมวงเสวนาถึง

อนาคตของลุมพินสีถานกับ วิชญ มกุดามณี และ ชาตรี ประกิตนนทการ 

ในหัวข้อ “ภาพยนตร์และศิลปะไทยในยุคสงครามเย็น” ณ Jim 

Thompson Art Center

๗ กุมภาพันธ ์
ห อ ภ า พ ย น ต ร์

สนับสนุนภาพยนตร์เรื่ อง 

ทองปาน (๒๕๒๐) จัดฉายท่ี 

NOIR ROW ART SPACE 

จ.อุดรธาน ี

๑๘ กุมภาพันธ ์
หอภาพยนตรส์นบัสนนุภาพยนตรเ์รื่อง สดุสาค์ร (๒๕๒๒), อ.ปยุต 

เงากระจ่างทำาภาพยนตร์การ์ตูน สุดสาค์ร อย่างไร และหนังสั้นคัดสรร

สาขา ปยุต เงากระจ่าง จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งท่ี ๒๖ จัดฉายใน

กิจกรรม 5C Happy Tak ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนรุักษ์

และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อ.แมส่อด จ.ตาก 

๔–๑๒ กุมภาพันธ ์ 
หอภาพยนตร์สนับสนุน

ภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก 

(๒๔๘๔) สันติิ-วีณา (๒๔๙๗)  

ชั่วฟ้าดินสลาย (๒๔๙๘) แพรดำา 

(๒๕๐๔) และ Lumiere! (๒๕๕๙) จัดฉายในงาน Art Centre Silpakorn 

University Film Festival ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 

วังท่าพระ ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Design Week 2023

ประมวลกิิจกิรรมเดืือนธัันวาคม ๒๕๖๕ - กิุมภาพัันธั์ ๒๕๖๖

ความรว่มมือกับต่างประเทศ 

๘ มุกราคมุ และ ๕ กุมุภัาพิันธ์ หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์สั้นทดลอง 

เรื่อง …; Farang ; etc. ไปฉายในโปรแกรมพิเศษของเทศกาลภาพยนตร์

สารคดีไต้หวัน ท่ีจัดโดยสถาบันภาพยนตรแ์ละส่ือโสตทัศนแ์หง่ชาติไต้หวัน

๑๕ และ ๒๔ มุกราคมุ หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์เรื่อง ชู ้ไปฉายในงาน  

To Save and Project ครั้งท่ี ๑๙ ท่ีจัดโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย 

นวิยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

๑๘-๒๒ มุกราคมุ หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์สั้นทดลอง เ ร่ือง 

Thousandth Birth ไปฉายท่ีงาน Experimenta 2023 ณ เมอืงบังคาลอร์ 

ประเทศอินเดีย



รายงาน

 รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ เริ่มทริปแรกของปี ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์พิเศษ 

“วิจิตรสมัย” ภาพยนตร์ความเรียงท่ีร้อยเรียงภาพอันน่าจดจำาและความรุ่งเรืองของกรุง

รัตนโกสินทร์จากยุค ๒๔๗๐ จนถึงปัจจุบัน และ “ร้อยมรดกภาพยนตร์ของชาติ” ตัวอย่าง

ภาพยนตร์ร้อยเรื่องท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกของชาติ ประจำาป ี๒๕๕๔-๒๕๕๗ ในกิจกรรม

งานวันเด็กแหง่ชาติ ประจำาป ี๒๕๖๖ ท่ีจัดขึน้โดยความรว่มมอืของหอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) 

และ กระทรวงวัฒนธรรม ณ บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับ

ความสนใจจากเด็ก ๆ และครอบครัวมารอรับบัตรชมภาพยนตร์บนรถโรงหนังอย่างคึกคัก 

ตลอดท้ังวัน

 หลังจากจัดกิจกรรมพิเศษในงานวันเด็กแห่งชาติท่ีกรุงเทพฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

ในวันรุ่งขึ้นทีมรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ได้ออกเดินทางกันต่อเพื่อไปจัดกิจกรรมรถโรงหนังสำาหรับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร อำานาจเจริญ และปิดท้ายกันท่ี

มุกดาหาร ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีรถโรงหนังเคยเดินทางมาแล้วเมื่อเกือบ ๕ ปีท่ีผ่านมา ในครั้งนี้ 

เราได้ย้ายจุดจอดรถไปยังสถานท่ีในอำาเภอต่าง ๆ ท่ียังไม่เคยใช้เป็นพื้นท่ีจัดกิจกรรมมาก่อน  

ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนบนรถโรงหนัง และ

ประชาชนท่ัวไปท่ีเดินทางมาร่วมเข้าชมภาพยนตร์ไทยคลาสสิกในรอบเย็นกันอย่างสนุกสนาน

และประทับใจ ทำาใหม้คีรู/อาจารย ์และประชาชนบางสว่นเขา้มาแสดงความคิดเหน็ในเพจเฟซบุก๊ 

ของรถโรงหนงักันอย่างต่อเนื่อง แสดงใหเ้หน็ถึงความสนใจของคุณครู และความประทับใจของ

เด็ก ๆ ท่ีมโีอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรถโรงหนงัครั้งนี ้

รถโรงหนัง
บุกตึกไทยคู่ฟา้ในวนัเด็ก ๒๕๖๖ 
ก่อนสัญจร ๓ จงัหวดัในภาคอสีาน

ทีมงานรถโรงหนงั 

๔



สถานท่ีจดักิจกรรม
ลำ�ดับ สถ�นที่ วันที่จัดฉ�ย

๑ กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ทำาเนยีบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๔ มกราคม

๒ ลานปูนกีฬา ท่ีว่าการอำาเภอคำาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ๑๗-๒๐ มกราคม 

๓ วิมานพญาแถน อ.เมอืงยโสธร จ.ยโสธร ๒๓-๒๕ มกราคม 

๔ ท่ีว่าการอำาเภอปา่ต้ิว จ.ยโสธร
๒๖-๒๗ มกราคม และ 
๓๐-๓๑ มกราคม 

๕
องค์การบริหารส่วนตำาบลคำาพระ อ.หวัตะพาน 

จ.อำานาจเจริญ
๑-๓ กุมภาพันธ์

๖
องค์การบริหารส่วนตำาบลปง่ขามดงหม ูอ.หว้านใหญ่ 

จ.มกุดาหาร
๖-๙ กุมภาพันธ์

  

๕



๖

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิิด ทรงศรี

ความพิเศษในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) น่าจะมาจาก 

การทุ่มเทแรงกายแรงใจจากทีมท่ีมคีวามพยายาม มฝีมีอื และมากประสบการณ์ในญีปุ่น่ รวมถึง

วิถีทางของสตูดิโอจิบลิท่ีปรารถนาจะสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้ความบันเทิงและส่ือสาร 

สิ่งต่าง ๆ ไปถึงผูช้ม ซึ่งแอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิมีความเข้าใจเก่ียวกับโลก ความเป็นมนุษย์ 

และยุคสมยัท่ีเราดำารงชีวิตอยู่ 

คอลัมนห์อ้งสมดุฯ ฉบบันีแ้นะนำาหนงัสือนา่อ่าน Ghibliotheque จากผูเ้ขยีน Michael 

Leader และ Jake Cunningham ท่ีพาชมแอนิเมชันของจิบลิ และช่วยเตือนความทรงจำา 

ของพวกเราถึงผลงานชิ้นโบแดงอย่าง Princess Mononoke ตัวละครโทโทโร่กับรถบัสแมวใน  

My Neighbour Totoro และ Spirited Away ผลงานรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์แอนเิมชัน 

แอนิเมชันของ
สตูดิโอจบิลิ

วิมลิน มศีริิ

จุดเริม่ต้นก่อนท่ีจะเปน็หนงัสอืเล่มนี ้Michael 

Leader และ Jake Cunningham ได้ให้ข้อมูลกับผู้ท่ี

สงสยัใคร่รู้เก่ียวกับจิบลิมาต้ังแต่ป ีค.ศ. ๒๐๑๘ ผา่นทาง

พอดแคสต์ (podcast) ในชื่อรายการ Ghibliotheque 

โดยเนื้อหารายการพดูถึงแอนเิมชันเรื่องต่าง ๆ  ของจิบลิ 

ประมวลเรื่องราวจากข้อเท็จจริงและการมุ่งมั่นศึกษา

แบบเข้มข้นของ Leader ผู้เป็นแฟนตัวยงของจิบลิ 

มาประกอบกับบทวิจารณจ์ากมมุมองของ Cunningham 

ผู้เป็นมือใหม่หัดรู้จักจิบลิ อีกท้ังยังมีการสร้างสีสัน 

ด้วยช่วงพูดคุยกับแขกรับเชิญท่ีเป็นนักทำาแอนิเมชัน 

(animator) นักวิจารณ์ และคนวงในของจิบลิอีกด้วย 

โดยท้ังพอดแคสต์และหนังสือมีเป้าหมายเหมือนกัน  

คือการหาจุดตรงกลางของความกระหายใคร่รู้ข้อมูล

ระหว่างเหล่าแฟนตัวยงกับมอืใหมห่ดัรูจั้กจิบลิ Leader 

และ Cunningham ผูเ้ขยีนท้ังสองได้สัง่สมประสบการณ์

ร่วม ๓ ปี สำาหรับการทำาหนังสือเล่มนี้ด้วยการค้นคว้า

ขอ้มลูอย่างเขม้ขน้และอิงจากความเหน็สว่นตัวในทางท่ี

สรา้งสรรค์ ซึง่พวกเขารวบรวมขอ้มลูแอนเิมชนั ๒๔ เร่ือง 

เริ่มต้ังแต่ผลงานก่อนก่อต้ังจิบลิ Nausicaä of the 

Valley of the Wind ไปจนถึงแอนเิมชนัสรา้งด้วยเทคนคิ

สามมติิ (3D) เรื่องแรกของจิบลิ Earwig and the Witch 

หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยเนื้ อหาสาระและ 

อ่านสนุก โดย Leader ได้รวมประวัติและผลงานของ 

จิบลิฉบบัครบจบในท่ีเดียว เชน่ ผลงานท่ีจิบลิพยายาม

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาแต่ได้ผลลัพธอ์อกมาไม่เป็นไป

ด่ังใจหวัง การเนน้ย้ำาซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าของ Hayao Miyazaki 

ถึงเรื่อง “การอำาลาวงการ” และ Toshio Suzuki เขาเปน็

เพื่อนคู่คิดคนสนทิคนหนึ่งของ Hayao Miyazaki และ

เป็นผู้ร่วมก่อต้ังจิบลิ ซ่ึงเขาพยายามสร้างคนทำางาน 

รุ่นใหม่ของจิบลิ อีกท้ังถือได้ว่าเขาเป็นพระเอกของ

ความสำาเร็จระยะยาวของจิบลิ เพราะในป ีค.ศ. ๑๙๙๖ 

เขาเคยได้ไปเจรจาต่อรองเรือ่งการจัดจำาหนา่ยภาพยนตร์

กับ The Walt Disney Company แมว่้างานศกึษาของ 

Leader ท่ีเนื้ อหาอัดแน่นอยู่แล้ว แต่ยังพอมีพ้ืนท่ี 

หน้ากระดาษให้ลงรายละเอียดอันเป็นประโยชน์ 

เก่ียวกับการเป็นหุ้นส่วนด้านความคิดสร้างสรรค์มา 

ร่วมหลายสิบปี ก่อนท่ีจะก่อต้ังจิบลิระหว่าง Hayao 

Miyazaki กับ Isao Takahata สองคนนี้เป็นท้ังเพื่อน  

ผูร้่วมงาน และคู่หยูาวนานถึง ๕๕ ป ีมาต้ังแต่การสร้าง 

Horus, Prince of the Sun (หรือ Little Norse Prince, 

๑๙๖๘) จนกระท่ัง Isao Takahata จากไปในปี ค.ศ. 

๒๐๑๘ ซึ่ งข้อมูลส่วนนี้มีความสำาคัญต่อการทำา 

ความเขา้ใจในประเด็นการขบัเคล่ือนและการรว่มก่อต้ัง

จิบลิในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ อย่างไรก็ตามเหล่าทีมงานของ



๗

ทุกซอกทุกมุม พวกเขาท้ังสองยังมีความรอบคอบในการทำาให้เนื้อหาส่วน

ท่ีอภิปรายเรื่องการเปล่ียนแปลงของเทคนคิการทำาแอนเิมชันสองมติิ (2D) 

ของจิบลิให้อยู่ในระดับท่ีคนท่ัวไปท่ีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าใจได้ 

อีกด้วย ส่วนการออกแบบรูปเล่มของหนังสือมีความพิถีพิถัน พิมพ์ด้วย

กระดาษแบบด้าน (matt) และสีคุณภาพสูงท่ีถอดแบบออกมาจาก

แอนิเมชันโดยตรง ทำาให้ผู้อ่านท่ัวไปสามารถแยกแยะความต่างระหว่าง 

การใส่รายละเอียดของภาพใน Howl's Moving Castle กับการใช้ลายเส้น

หนาและสีอันคมชัดท่ีทำาให ้Ponyo เด่นทะลุจอได้ 

หนงัสือเล่มนีม้กีารเล่าถึงเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยสนกุ ๆ  อย่าง เรื่องราว

ชวนหวัอันเปน็ท่ีเล่ืองลือ เช่น เมื่อครั้งช่วงท่ี Princess Mononoke จะออก

ฉายในอเมริกา Toshio Suzuki ส่งดาบซามูไรไปให้ Harvey Weinstein  

ผูอ้ำานวยการสรา้งภาพยนตร ์พรอ้มแนบคำาเตือนว่า “หา้มตัดต่อเด็ดขาด!” 

เป็นการเพิ่มสีสันให้เนื้อหาในหนังสือ ส่วนเรื่องท่ีเล่าตามความจริงถึง

ประเด็นท่ีจิบลิต้องต่อสู้ฝ่าฟันอย่างยาวนานเพื่อให้จัดจำาหน่ายฉบับภาษา

อังกฤษท่ีได้คุณภาพและบทภาพยนตร์มีความเหมาะสม ในท่ีสุดทุกวันนี้ 

เราสามารถดูแอนิเมชันของจิบลิหลาย ๆ เรื่องได้สะดวกท่ัวโลกผ่านทาง 

Netflix และ HBO ก็เปน็สิ่งท่ีช่วยย้ำาเตือนได้ดีว่าแอนเิมชันของจิบลิเข้าถึง

กลุ่มผูช้มท่ีใช้ภาษาอังกฤษกลุ่มใหญ่ได้ 

Ghibliotheque อาจสะท้อนให้เราเข้าใจว่า แอนิเมชันของจิบลิ

สามารถสัมผัสถึงสิ่งท่ีซ่อนอยู่ลึกภายในจิตวิญญาณของเราได้ ทำาให้ 

เราจินตนาการอยากมีโลกอีกใบหนึ่ง โลกท่ีไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ยังมี 

ความงดงามเสมอ เผลอ ๆ  พวกเราอาจจะเชื่อว่าสถานท่ีนัน้ ๆ  ในแอนเิมชนั

ของจิบลิมีอยู่จริงท่ีไหนสักแห่ง และอยู่ไม่ห่างไกลจากความเป็นจริงท่ี 

เราอยู่ก็ได้  

จิบลิพากันออกโรงยืนยนัว่า แก่นแท้ของความเปน็ “สตดิูโอจิบลิ” นัน้ไมไ่ด้

อยู่ในตัวของ Hayao Miyazaki เพียงคนเดียว แต่ว่าร่วมก่อต้ังกับเพ่ือน 

นกัสรา้งภาพยนตร์ Isao Takahata และ Toshio Suzuki ผูม้ากความสามารถ 

เพราะว่าจิบลิต้องการท้ังนักสร้างภาพยนตร์และนักการตลาด นอกจากนี้ 

Leader ได้เปรียบเปรยให ้Hayao Miyazaki เสมอืนเปน็ “ผูส้านฝนัในทาง

ท่ีเปน็มติรกับเหล่าครอบครัว” ส่วนอีกคนหนึ่ง Isao Takahata เปน็เหมอืน

คนนอกรีตท่ีพยายามก้าวข้ามเกณฑ์มาตรฐานผลงานของจิบลิด้วย 

การเล่าเรื่องสะเทือนอารมณ์เกินต้านอย่าง Grave of the Fireflies ผลงาน

ท่ีแอบฉีกแนวแบบ My Neighbours the Yamadas และการนำาเสนอ 

ด้านสิ่งแวดล้อมแบบเนน้ ๆ ใน Pom Poko 

ส่วนเนื้อหาการพินิจพิเคราะห์ผลงานของจิบลินั้น Cunningham 

ยึดหลักการวิเคราะหแ์บบไมล่ำาเอียงมท้ัีงติท้ังชม เช่น เขาออกโรงโนม้นา้ว

เพื่อปกป้อง From up on Poppy Hill ของ Goro Miyazaki ท่ีเขามี 

ความเห็นว่าเรื่องนี้มีจุดบกพร่องอยู่มาก แต่ก็เป็นการสร้างงานท่ีใส่ใจใน 

รายละเอียดสูง นอกจากนั้น การอ่านบทวิจารณ์ของเขาเพียงแค่กวาดตา

อ่านแบบผิวเผินก็กระตุ้นให้เกิดความอยากดู Only Yesterday ผลงาน 

อันนา่ปลาบปล้ืมใจของ Isao Takahata ท่ีมุง่เนน้แสดงอารมณ์ แมจ้ะเปน็

ผลงานท่ีอยู่นอกสายตาของผูช้ม หรือหากได้อ่านแบบละเอียดก็จะเหน็ถึง

ความช่ำาชองในด้านการกระตุ้นความอ่อนไหวทางความรู้สึกในงานของ 

Hiromasa Yonebayashi แล้วจะนึกอยากกลับไปดู When Marnie  

Was There ใหมอี่กครั้งหนึ่ง แมว่้า Cunningham มกัแสดงความคิดเหน็ท่ี

ชอบจับผดิสไตล์ภาษาในแอนเิมชนัของจิบลิและอาจจะดเูกินเรื่องไปก็ตาม 

แต่บทวิจารณ์ของเขาก็ยังคงมคีวามแปลกใหมแ่ละความเฉพาะตัว

ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มนีท้ั้ง Cunningham และ Leader ลงทุนลงแรง

กันอย่างมากท่ีจะศึกษาท้ังผลงานและการจัดจำาหน่ายของจิบลิให้ครบ 

ตัวอย่างการจัดหนา้ภายในหนงัสือ Ghibliotheque หนา้ ๑๓๘-๑๓๙



ใครท่ีเคยไปเท่ียวหอภาพยนตร์  และได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

ภาพยนตร์ไทย ในอาคารสีเหลืองสะดุดตาท่ีจำาลองแบบมาจากโรงถ่าย

ภาพยนตร์เสยีงศรกีรุงท่ีเคยรุ่งเรอืงในอดีต คงจะจำาบรรยากาศในพพิธิภัณฑ์

ของเราได้ ว่ามกีารจำาลองฉากการถ่ายภาพยนตรไ์ว้ ๗ เร่ือง คือฉากประตหูอ้ง 

เร่ืองติลก 69 ท่ีภายในห้องได้รวบรวมผลงานอีกหลายเรื่องของผู้กำากับ  

เปน็เอก รตันเรอืง ฉากบา้นแมน่าค สำาหรบัหนงั แมืน่าค์ และหนงัผหีลาย ๆ 

เรื่องผสมกัน ฉากป้ายรถเมล์ จากหนังเรื่อง กล่อง ของ ม.จ. ชาตรีเฉลิม 

ยุคล ฉากห้องโถงของโรงแรมสวรรค์ จากหนังเรื่อง โรงแรมืนรก ของ 

หนุมานภาพยนตร์ โดย รัตน์ เปสตันยี ฉากภายในและภายนอกบ้าน 

ซอมซ่อของ ชูวิทย์ คนเก็บขยะเทศบาลกรุงเทพฯ จากหนงัเรื่อง สวรรค์์มืืด 

ของคันจราภาพยนตร์ ถ่ายท่ีโรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์ และกำากับโดย  

รัตน ์เปสตันยี อีกเรื่องหนึ่ง ฉากระเบียงอาคารจากหนงัเรื่อง เพลงหวานใจ 

ของภาพยนตร์เสียงศรีกรุง และสุดท้าย ฉากท่ี มิตร ชัยบัญชา ในวินาที 

วิกฤตขณะแสดงการโหนบันไดลิงจากเฮลิคอปเตอร ์ในหนงัเรื่อง อินทรีทอง 

เมื่อเริม่ทำาพพิธิภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยมาต้ังแต่ป ี๒๕๔๕ หอภาพยนตร์

มแีผนการท่ีจะจัดสรา้งประติมากรรมแบบหุน่ข้ีผึ้งประกอบการจัดแสดงไว้

ในฉากและในบางมุมของนิทรรศการ แต่จัดทำาประติมากรรมไปได้เพียง  

นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์์

ทีมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ประติมากรรม
สวรรค์มืด
และหนังสือสวรรคส์วา่ง

๘



๓ ชุด คือ มติร ชัยบัญชา โหนบันไดเฮลิคอปเตอร์, รัตน ์เปสตันยี นั่งอยู่กับ

รถดอลล่ีและกล้องมติเชลล์ท่ีได้รบัเปน็รางวัลจากภาพยนตรเ์รื่อง สนัติิ-วีณา 

และ มาน ีสุมนนฏั กับ จำารัส สุวคนธ ์คู่พระคู่นางจาก เพลงหวานใจ ยืนอยู่

บนระเบียง แถมยังมี ไอ้จุ่น สุนัขไทยตัวแรกท่ีบริษัทศรีกรุงฝึกไว้แสดง

ภาพยนตร์ จากหนงัสั้นเรื่อง จ๊ะเอ๋ ยืนอยู่บนระเบียงด้วย  

ในสองปีท่ีผ่านมา ซึ่งหอภาพยนตร์ต้องปิดการบริการบางส่วน  

โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ ท้ังจากกรณีโรคระบาดโควิด-๑๙ และการก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหอภาพยนตร์ครั้งใหญ่ ทำาให้ต้องปิดพิพิธภัณฑ์

ภาพยนตร์ไทยและนิทรรศการเมืองมายาท้ังหมด เราได้ใช้โอกาสนี้จัดทำา

ประติมากรรมแบบหุ่นขี้ผึ้งตามแผนท่ีกำาหนดไว้แต่เดิมได้อีก ๑ ชุด คือ  

ชูวิทย์และเนยีร คู่พระนางในฉากบ้านของ สวรรค์์มืืด เปน็ฉากขณะชูวิทย์

ซึ่งแสดงโดย สุเทพ วงศก์ำาแหง แอบอยู่ท่ีฝาเรือนนอกบ้าน เพื่อร้องเพลง

เผยความในใจจีบ เนียร ซ่ึงแสดงโดย สืบเนื่อง กันภัย ท่ีคิดว่าเสียงนั้น 

ดังออกมาจากวิทยุไม่มีเครื่องท่ีชูวิทย์เอามาจากกองขยะมาวางไว้ในบ้าน  

นับเป็นฉากท่ีโรแมนติกท่ีสุดฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย  

ซึ่งนำามาจัดแสดงไว้ในส่วนกระบวนการผลิตภาพยนตร์ ห้องถ่ายทำา

ภาพยนตร์ โพรดักชันท่ีได้จำาลองฉากสำาคัญจากภาพยนตร์ไทยเรื่อง  

สวรรค์์มืดื ป ี๒๕๐๑ โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายเบ้ืองหลังการถ่ายทำาภาพยนตร์  

ซึ่งผู้อำานวยการสร้างคือ เทวมิตร กุญชร ณ อยุธยา ได้แรงดลใจจากการดู

ละครเรื่องนีท้างโทรทัศนช่์อง ๔ บางขุนพรหม ซึ่งแต่งเรื่องโดย รพพีร (สวัุฒน ์

วรดิลก) แล้วปรารถนาจะสร้างเป็นภาพยนตร์ โดยมอบให้โรงถ่ายหนุมาน

ภาพยนตร์ ถนนวิทยุ ผลิต ผลงานกำากับของ รัตน ์เปสตันยี บันทึกเสียงจริง

ขณะถ่ายทำาโดย ปง อัศวินิกุล ถ่ายโดย ประสาท สุขุม ช่างถ่ายภาพยนตร์ 

สมาชิกสมาคมช่างถ่ายภาพยนตร์แห่งอเมริกา (ASC) เพียงคนเดียวใน

ประวัติศาสตรภ์าพยนตร์ไทย และเปน็ภาพยนตรส์ ีถ่ายต้นฉบับเนกาทิฟด้วย

ฟิล์มสีเฟอร์ราเนีย เป็นภาพยนตร์ไทยท่ีผู้สร้างต้องการถ่ายทำาในระบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรม คือ ๓๕ มม. เสียงในฟิล์ม ในยุคท่ีผูส้ร้างภาพยนตร์

ไทยส่วนใหญ่ถ่ายทำาระบบ ๑๖ มม. พากย์สดในโรง นำาแสดงโดย สุเทพ  

วงศ์กำาแหง นักร้องท่ีกำาลังโด่งดัง เข้าวงการบันเทิงด้วยการแสดงละคร

โทรทัศนแ์ละภาพยนตรค์วบคู่กัน เคยได้รบัฉายาจาก รงค์ วงษ์สวรรค์ ว่าเปน็ 

“นักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์” เป็นนักร้องชายคนแรกท่ีได้รับ

พระราชทานแผ่นเสียงทองคำา ประสบความสำาเร็จอย่างสูงในอาชีพนักร้อง 

มีผลงานเพลงเป็นจำานวนมากและต่อเนื่องยาวนาน ท้ังยังได้รับเกียรติคุณ 

ต่าง ๆ  มากมาย เชน่ เปน็ศลิปนิแหง่ชาติ สาขาเพลงไทยสากล-ขบัร้อง ประจำา

ป ี๒๕๓๓ และ สืบเนื่อง กันภัย นางงามถ่ินไทยงาม 

ขอเชิญชวนให้แฟนสุเทพ ซึ่งเชื่อว่ามีมากมาย และแฟนสืบเนื่อง  

ซึ่งนา่จะมมีากและมากขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะ สวรรค์์มืืด ในปจัจุบันมใีหดู้ในยูทูบ 

ในอนาคตอาจหาชมได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ืน ๆ สืบเนื่อง กันภัย  

ปจัจุบนัอายุ ๘๕ ป ีแล้วเธอได้เขยีนหนงัสอือัตชวีประวัติ ช่ือ “สวรรค์มดื แล้ว 

สวรรค์สว่าง” ผูส้นใจชีวิตของเด็กสาวบ้านนอกท่ีกลายมาเปน็ดาราดวงหนึ่ง

ในท้องฟ้าหนังไทย แม้นเธอมีผลงานสู่แฟนภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียว  

แต่เรื่ องเดียวก็เพียงพอแล้วสำาหรับผลงานคุณภาพสุดคลาสสิกท่ีสร้าง 

ความประทับใจแก่ผู้ชมแล้วอย่างมากมาย และขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในร้อย 

หนงัไทยท่ีควรดู สามารถหาซื้อได้ท่ีร้านไมบริดจ์ของหอภาพยนตร์ 

พพิธิภัณฑ์ภาพยนตรไ์ทย แหล่งเรยีนรูป้ระวัติศาสตรภ์าพยนตร์ไทย

ท่ีเปิดให้ทุกท่านได้เข้าชมผ่านการบรรยายจากวิทยากรของหอภาพยนตร์  

๓ หัวเรื่อง คือ นิทรรศการหนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ไทย หอเกียรติยศ และ

นิทรรศการขบวนการผลิตภาพยนตร์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม เปิดให้เข้าชม 

เป็นรอบ วันอังคาร-ศุกร์ ๔ รอบ คือ ๑๑.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น., ๑๕.๐๐ น.,  

๑๖.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ๖ รอบ คือ ๑๐.๐๐ น., 

๑๑.๐๐ น., ๑๓.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น., ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.  

๙



๑๐

เรือ่งจากปก

เย็นวันศุกร์ท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ท่ีตำาบลไร่ส้ม อำาเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี จอหนังกลางแปลงขนาด ๑๐ เมตรของพรประเสริฐ

ภาพยนตร ์หนว่ยบรกิารหนงัเก่าแก่ของท้องถ่ิน พรอ้มด้วยเครื่องฉายฟิล์ม

โบราณแบบเตาถ่าน ได้ต้ังตระหง่านอยู่กลางทุ่งนาแห่งการเรียนรู้ท่ีชื่อ  

นาบุญข้าวหอม มองเลยไปเห็นภูเขาสำาคัญของเมืองเพชร ท้ังเขาวัง  

เขาบันไดอิฐ และเขาก่ิว ต้ังอยู่รายรอบ ท่ามกลางบรรยากาศการออกร้าน

อย่างคึกคัก เคล้าด้วยเสียงประโคมดนตรีไทย และสายลมโชยท่ีพัดผ่าน 

ทิวตาลอันเรียงรายเปน็ฉากหลัง

ท้ังหมดนี้มีขึ้นเพื่ อต้อนรับฟิล์มภาพยนตร์ สันติิ-วีณา จาก 

หอภาพยนตร์ ผลงานท่ีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดย รัตน์ เปสตันยี  

แหง่บรษัิท หนมุานภาพยนตร ์ซึง่ได้เดินทางมาถ่ายทำาท่ีเพชรบุรีตลอดท้ังเรื่อง 

ตามรอย
สันติ-วีณา ที่เพชรบุรี

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

และได้บนัทึกภาพวิถีชวิีตชนบท รวมถึงวัฒนธรรมประเพณ ีผา่นทัศนยีภาพ

อันงดงามของเมอืงเพชรในยุคก่อนก่ึงพทุธกาลไว้อยา่งประณีตบรรจง จนเปน็

สว่นสำาคัญใหภ้าพยนตรไ์ด้รบัรางวัลระดับนานาชาติเปน็เรื่องแรกของไทย 

จากการประกวดภาพยนตร์แหง่เอเชียอาคเนย์ ครั้งท่ี ๑ ท่ีประเทศญี่ปุน่

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ได้บูรณะ สันติิ-วีณา ขึ้นมาใหม่  

หลังจากค้นพบฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งหายสาบสูญไปนานหลายสิบปี และได้

ตระเวนจัดฉายท้ังในเมืองไทยไปจนถึงเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ  

รวมท้ังจัดทำาเป็นดีวีดี ตลอดจนเผยแพร่ทางออนไลน์ต้ังแต่ปี ๒๕๖๓  

เป็นต้นมา เพื่อชุบชีวิตให้ผลงานชิ้นเอกของคนไทยกลับมาเป็นท่ีรู้จัก 

อีกครัง้ จนกระท่ังคราวนีจึ้งได้ฤกษ์สำาคัญท่ี สนัติิ-วีณา จะหวนคืนมายงัพื้นท่ี

ท่ีเคยใหก้ำาเนดิภาพยนตร์เรื่องนีเ้มื่อเกือบ ๗๐ ปท่ีีแล้ว



๑๑

รวมพลังพาหนังเก่ากลับบ้าน
กิจกรรมฉาย สันติิ-วีณา กลางแปลงท่ีเพชรบุรีครั้งนี้ ไม่เพียงแต่

ประชาชนชาวบ้าน หากยังมีบุคคลสำาคัญมาร่วมงานอย่างคับค่ัง เช่น 

ธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, คนึง ไข่ลือนาม 

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, เอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำานวยการการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงานเพชรบุรี รวมไปถึง ออกัส เปสตันยี 

ทายาทของ รัตน ์เปสตันยี ท่ีเดินทางมาพร้อมครอบครัว

หวัเรี่ยวหวัแรงของงานคือ จำาลอง บัวสุวรรณ์ อดีตครูมธัยม ผูท้ำา

หนา้ท่ีปลุกจิตวิญญาณเมอืงเพชร ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ของ “กลุ่มลูกหว้า” 

กลุ่มการเรียนรู้นอกระบบของเยาวชนท่ีเขาเป็นผู้ก่อต้ัง ก่อนหน้านี้  

ครูจำาลองเคยทราบข่าวท่ีหอภาพยนตร์บูรณะ สันติิ-วีณา และเคยสั่ง 

แผ่นดีวีดีท่ีหอภาพยนตร์จัดทำาขึ้นมารับชม จนกระท่ังวันหนึ่ง จึงได้รับ 

คำาแนะนำาจาก อนสุรณ์ ติปยานนท์ นกัเขยีนผูเ้คยชม สนัติิ-วีณา เมื่อคร้ังท่ี

หอภาพยนตรน์ำาไปฉายท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมาดูซ้ำาอีกครั้งเมื่อ 

ออกฉายทางเนต็ฟลิกซ์ในปท่ีีผา่นมา 

“ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเก็บบางอย่างของเพชรบุรีไว้แบบลึกมาก  

ผมเลยมาบอก โห อาจารย์จำาลอง ถ้าสมมติเรามีพื้นท่ีหนึ่งนะ ท่ีเราฉาย 

สันติิ-วีณา แล้วขา้งหลังเปน็ฉากท่ี สนัติิ-วีณา เคยมาถ่ายทำา มนัคงเปน็อะไร

ท่ีเมจิกมาก ๆ คงเปน็อะไรท่ีจินตนาการไมอ่อก ว่าเราย้อนไป ๗๐ ป ีลึกไป

ตรงนี ้กล้องต่าง ๆ  มนัเคยอยู่หลังจอท่ีนี”่ อนสุรณ์กล่าวในกิจกรรมสนทนา

ก่อนเริ่มฉาย 

เมื่อได้รับการจุดประกาย ครูจำาลองจึงชักชวนผู้คนมาต้ังคณะ

ก่อการ โดยประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในเพชรบุรีท้ังภาครัฐและ

เอกชน รวมถึงติดต่อมายังหอภาพยนตร์ จากท่ีอนุสรณ์เคยคาดว่าน่าจะ

สำาเร็จใน ๒-๓ ปี ครูจำาลองกลับสามารถรวบรวมเครือข่ายต่าง ๆ ให้มา 

ร่วมมอืกันได้สำาเร็จภายในเวลาไมถึ่ง ๑ ป ีโดยนอกจากฉายหนงั ในวันนั้น

ยังมกิีจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับสิ่งท่ีปรากฏในภาพยนตร์ เช่น การทอด

กล้วยทอดแบบโบราณ การรำาละครชาตร ีหรอืแมก้ระท่ังเพงิไมท่ี้ทำาข้ึนใหม ่

โดย นริศ เจียมอุย หรือ “ครูจ๊ีด” ผูส้ร้างนาบุญข้าวหอม อีกเรี่ยวแรงสำาคัญ

ของงาน ซ่ึงได้ลงทนุทำาฝาขดัแตะใหเ้หมอืนกับฝาบา้นของตัวละครในเรื่อง 

“จริง ๆ แล้ว ความสำาเร็จท่ีเกิดขึ้นในวันนี้ มันเกิดจากหลายฝ่าย

มากเลย แค่บอก ๆ กัน ทุกคนก็ช่วยกันดี คนนูน้นดิ คนนีห้นอ่ย มาช่วยกัน

“ต้องขอบคณุทางทีมงานคณุรตัน ์ เปสตันยี ผูอ้ำานวยการสรา้งด้วย 

ท่ีเลือกใช้เพชรบุร ีสำาหรบัตัวผม มนัต่ืนเต้นตรงท่ีว่า เฮย้ ท่ีตรงนีเ้ราก็เคยเหน็ 

แต่พอไปดูจริง ๆ กลับไม่ใช่ ต้องหาใหม่ ในถ้ำาเขาหลวงนี่ไม่น่าเป็นห่วง  

ยงัได้เหน็ฉากเก่า ๆ  เยอะ แต่ว่านอกถ้ำานีม่นันา่ต่ืนตาต่ืนใจมากเลย” ครูจำาลอง

กล่าวถึงความรูสึ้กหลังจากท่ีได้ออกค้นหาสถานท่ีถ่ายทำาต่าง ๆ   จนกลายเปน็

กิจกรรมตามรอยภาพยนตร์ซึ่งมขีึ้นในวันถัดไป 

ความทรงจำาจากประจักษ์พยาน
พอพลบค่ำา ท้ังลูกเด็กเล็กแดง หนุม่สาว ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ต่างมาจับจอง

ท่ีนั่งกันหนาตา เพื่อรอคอยช่วงเวลาประวัติศาสตร์ เมื่อเครื่องฉายเตาถ่าน

เริ่มเดินเคร่ืองฉายภาพ สันติิ-วีณา จากฟิล์ม ๓๕ มม. ท่ีหอภาพยนตร์ 

นำาไฟล์ท่ีได้รับการบูรณะมาพิมพ์ขึ้นใหม่ และแล้วเพชรบุรีในวันวานก็ได้

ตามรอย
สันติ-วีณา ที่เพชรบุรี

เคล่ือนไหวผา่นสายตาลกูหลาน

ชาวเพชรอีกครั้งกลางลานขา้ว

แหง่นี ้

แม ้อนฉุตัร โตษยานนท์ 

ผู้รับบท วีณา ในวัยเด็ก ซ่ึง 

เป็นนักแสดงเพียงคนเดียวท่ี

หอภาพยนตร์สืบทราบว่ายังคงมีชีวิตอยู่ จะติดภารกิจไม่สามารถมาร่วม

กิจกรรมได้ แต่ในค่ำาคืนนั้น ยังมีประจักษ์พยานผูเ้กิดทันเหน็การถ่ายทำา 

สนัติิ-วีณา มารว่มชมด้วยถึงสองคน 

คนแรกคือ สงวน ทิมวัตร หรือ คุณตาแกละ ปัจจุบันอายุ ๘๕ ปี 

สงวนเล่าว่า หนังไทยเรื่องแรกท่ีมาถ่ายทำาท่ีเพชรบุรีคือ ชายสามืโบสถ์  

(๒๔๙๕) นำาแสดงโดย คำารณ สัมบุญณานนท์ ซึ่งในตอนนั้นตัวเขาเองก็ได้

ร่วมสังเกตการณ์และเข้าฉากเปน็ตัวประกอบด้วย 

สองปถัีดมา เมื่อทีมงาน สันติิ-วีณา เดินทางมายังเพชรบุรี สงวนก็

ไปรว่มชมการถ่ายทำาเชน่เดิม ฉากท่ีเขาจำาได้ คือฉากวีณาพาสนัติหน ีซึ่งเขา

ชี้ว่าอยู่ตรงบริเวณเขาก่ิว ไม่ไกลจากสถานท่ีฉายหนังในวันนี้ นอกจากนี้ 

เขายังจำาได้อีกว่า มีฉากท่ีมาถ่ายทำาท่ีบ้านของเขา แต่เท่าท่ีได้มานั่งชม 

ยังไมพ่บฉากดังกล่าว โดยนีเ่ปน็ครั้งแรกท่ีเขาได้ดูหนงั สันติิ-วีณา 

คนท่ีสองคือ สามารถ นวลละออง อายุ ๗๙ ป ีเจ้าของท่ีดินบริเวณ

นาบุญขา้วหอม และพื้นท่ีโดยรอบ สามารถเล่าใหฟ้งัว่า ในเวลานั้นเขาอายุ

ราว ๑๐ ขวบ บ้านของเขาอยู่ใกล้กับท่ีจัดงานในวันนี้ และเมื่อได้ยินว่า 

มคีณะมาถ่ายหนงัใกล้บ้าน เขาจึงไปร่วมมงุดูการถ่ายทำา เหน็ทีมงานกำาลัง

คร่ำาเคร่ง ถ่ายฉากวีณาหอบทองหมั้นหน ีซ้ำาแล้วซ้ำาอีกอย่างยาวนานเกือบ

ท้ังวัน จนกระท่ังตัวเขากลับบ้านไป 

เมื่อถามว่า นี่เป็นครั้งแรกท่ีได้ดูหนัง สันติิ-วีณา หรือไม่ สามารถ

ตอบว่า “เคยดคูรัง้หนึ่ง ผมไมแ่นใ่จ นา่จะตอนอยูท่ี่กรุงเทพฯ เทศกาลอะไร

ก็ไม่ทราบ ได้ดูจนผมลืมไปแล้ว จนเมื่อวานนี้พอเขาบอกว่าจะฉายหนัง 

สันติิ-วีณา เลยบอกลูกว่า นี่มาดูกันหน่อยสิว่าตอนท่ีพ่อยืนดูเขาถ่ายนี่มัน

เปน็ยงัไงมัง่ แต่มนีดิเดียวเองท่ีถ่ายตรงนี ้เขาตัดมาใส่นดิเดียว ตอนท่ีนางเอก

ขโมยทอง แล้วเดินผ่านมา เขามาถ่ายตรงนี้แวบหนึ่ง แล้วเขาก็ไปถ่าย 

ตรงอ่ืนนะ แล้วก็เอามาปะติดปะต่อกัน ไมไ่ด้ถ่ายตรงนีท้ั้งหมด”



สำารวจสถานที่ถ่ายทำา
เช้าวันเสารท่ี์ ๔ กมุภาพนัธ ์หลังเสรจ็สิน้กิจกรรมตักบาตรท่ีนาบุญ

ขา้วหอม ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของการดำาเนนิตามรอยภาพยนตรท่ี์มฉีากใสบ่าตร

เป็นหนึ่งในฉากสำาคัญ คณะจากหอภาพยนตร์พร้อมด้วยผู้ร่วมกิจกรรม 

คนอ่ืน ๆ ก็ได้ไปพร้อมกันท่ี สถานี ดีจัง เขาวังเคเบิลคาร์ เพื่อขึ้นรถราง 

ชมเมอืง ออกเดินทางไปตามรอยฉากต่าง ๆ ใน สันติิ-วีณา

จุดแรกเริ่มต้นท่ี วัดถ้ำาแกลบ หรือ วัดบุญทวี ซึ่งสันนษิฐานว่าเปน็

สถานท่ีถ่ายทำาฉากโรงเรยีนของวีณาในวัยเด็ก และฉากบวชของสนัติในตอน

ท้ายเร่ือง ครูจำาลองเล่าว่า เมื่อเริ่มต้นตามหาว่าโรงเรียนในเรื่องอยู่ท่ีไหน 

เขาได้สงัเกตเหน็ฉากหนึ่งในหนงัท่ีเมื่อมองลอดหนา้ต่างหอ้งเรยีนไปจะเหน็

หนา้ต่างไมเ้ล็ก ๆ  ของโบสถ์วัด ตอนแรกเขาและทกุคนก็พุง่เปา้ไปท่ีโบสถ์เก่า 

วัดสนามพราหมณ์ แต่เมื่อไปดูพระประธานในโบสถ์ ก็ไม่ตรงกันกับ 

พระประธานในฉากบวชของสันติท่ีควรจะเปน็วัดเดียวกัน 

แต่แล้วด้วยความบังเอิญ ก่อนวันงานสองสัปดาห ์เขาได้รบัรูปภาพ

ทักทายสวัสดีในไลน์จากเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปวัดต่าง ๆ ในเพชรบุรี  

เมื่อไล่ดูจึงพบว่าพระประธานแบบท่ีปรากฏในฉากบวชนั้นอยู่ท่ีวัดบุญทวี

แหง่นี ้นอกจากนี ้ในวัดบุญทวียังมเีจดีย์บนเขา ซึ่งมลัีกษณะเดียวกันกับท่ี

พบในฉากเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา โดยเฉพาะลูกกรงรอบเจดีย์ท่ีเป็นรูปตุ๊กตา

แบบเดียวกัน ฉากนี้อยู่ในส่วนท่ีถูกตัดออกจากฉบับจริง (outtake) ท่ี 

หอภาพยนตร์อนรุักษ์ไว้ และเพิ่งส่งใหค้รูจำาลองได้ดูก่อนวันงาน 

จุดท่ีสองคือถ้ำาเขาหลวง ถ้ำาท่ีมพีระพุทธรูปโบราณประดิษฐานอยู่

มากมาย และมีช่องกว้างขนาดใหญ่ให้แสงอาทิตย์สามารถสาดเข้ามา 

กระทบกับหินงอกหินย้อยท่ีประดับอยู่ท่ัวผนังถ้ำาได้อย่างงดงาม ฉากนี้ 

เปน็ฉากหลักท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ สันติิ-วีณา ปจัจุบัน ส่วนต่าง ๆ ของถ้ำายัง

คงสภาพใกล้เคียงกับท่ีปรากฏในภาพยนตร์ จนสามารถนำารูปมาเทียบกัน

ได้แบบฉากต่อฉากแทบทุกมมุ 

ถัดจากลงไปชมถ้ำาเขาหลวง ในช่วงบ่าย ครูจำาลองได้พาคณะจาก

หอภาพยนตร์ขึ้นเขาวัง ไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เพื่อไป 

ชมมุมท่ีทีมงาน สันติิ-วีณา เคยข้ึนมาถ่ายทำา มุมหนึ่งนั้นคือ มุมท่ีถ่ายให้ 

เห็นวัดพระแก้วน้อยและพระธาตุจอมเพชรอยู่ระยะไกลในฉากเปิดเร่ือง  

และอีกมุมหนึ่ง เป็นตอนท่ีสันติในวัยเด็กกำาลังนั่งเป่าขลุ่ยอยู่บนเขาวัง  

๑๒

จำาลอง บวัสุวรรณ์ กำาลังอธิบายแผนท่ีถ้ำาเขาหลวง

ภาพเจดีย์ในวัดบุญทวี (ซ้ายบน) กับ ภาพวัดพระแก้วนอ้ยบนเขาวัง  (ซ้ายล่าง)  ใน สันติิ-วีณา  
เทียบกับภาพปจัจุบัน (ขวา)



โดยกล้องเคล่ือนกวาดภาพฉากหลังให้เห็นเขาก่ิวและเขาบันไดอิฐอยู่ 

เบื้องล่าง ล้อมรอบด้วยภมูทัิศนเ์มอืงเพชรบุรท่ีียงัคงเต็มไปด้วยต้นตาลและ 

ท่ีราบอันกว้างขวางสุดลูกหลููกตา 

ทรปิตามรอย สนัติิ-วีณา สำาหรบักิจกรรมนีไ้ด้สิน้สดุลงตรงท่ีเขาวัง

นีเ้อง นอกจากจะได้เหน็ภาพสถานท่ีท่ีเคยปรากฏในหนงั ความเหนด็เหนื่อย

ในการข้ึนเขาลงถ้ำา ยงัทำาใหเ้ราจินตนาการได้ถึงความยากลำาบากของทีมงาน

ท่ีต้องขนย้ายอุปกรณ์อันใหญ่โตสำาหรับถ่ายทำาในระบบฟิล์ม ๓๕ มม. โดย

ในขณะนั้น ผูส้รา้งหนงัไทยเกือบท้ังหมดนบัต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

เป็นต้นมา ล้วนถ่ายทำาด้วยฟิล์มสมัครเล่นขนาด ๑๖ มม. ท่ีสะดวกดาย

มากกว่า แต่คณะ สันติิ-วีณา ได้เลือกท่ีจะลงทุนลงแรงเพิ่มขึ้น เพื่อต้องการ

ยกระดับหนงัไทยใหไ้ด้มาตรฐานสากลและสง่เขา้ประกวดระดับนานาชาติ 

ซึ่งนอกจากผลลัพธท่ี์ได้มาเป็นรางวัล ความอุตสาหะนั้นยังนำามาซ่ึงมรดก

ภาพเคล่ือนไหวอันมีคุณค่ามหาศาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนรุ่นหลังใน

ท้องถ่ินท่ีพวกเขาได้มาถ่ายทำา 

อยา่งไรก็ตาม แมกิ้จกรรมจะจบลง วันต่อมา ขณะท่ีผูเ้ขยีนยงัอยูท่ี่

เพชรบุรี ก็ได้รับข่าวจากครูจำาลองว่า ฉากพายเรือในงานลอยกระทงท่ียัง 

ไม่ทราบว่าถ่ายทำาท่ีไหนนั้น เพิ่งมีผู้มาแสดงความคิดเห็นในโพสต์เฟซบุ๊ก

ของผูท่ี้ได้มาชมหนงักลางแปลงท่านหนึ่งว่า ในหนงัมฉีากพายเรอืท่ีสระพงั

หรือไม ่เพราะเคยได้ยินแมเ่ล่าใหฟ้ัง 

เย็นวันนั้น ระหว่างเดินทางกลับศาลายา ผู้เขียนจึงได้แวะไปชม 

สระพังท่ีอำาเภอเขาย้อย พบว่าเปน็สระน้ำาขนาดใหญท่ี่มปีระวัติว่าถกูขุดข้ึน

โดยทหารพม่าในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ลักษณะใกล้เคียงกับท่ีเห็น 

ในหนัง ต่างกันตรงขอบสระท่ีทำาใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม และตรงข้างสระมี

ศาลเจ้าพ่อวังทอง ซึ่งอาจจะเปน็ศาลเดียวกับท่ีปรากฏภาพขึ้นก่อนจะเข้า

ฉากลอยกระทง 

กระบวนการตามรอยและปลุกความสำาคัญของ สันติิ-วีณา จึงยังมี

ภารกิจอีกมากให้ผู้เก่ียวข้องและเห็นคุณค่าได้ดำาเนินการต่อไป ในขณะ

เดียวกัน กิจกรรมท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนอัน 

คุม้ค่าของการอนรัุกษ์สื่อภาพเคล่ือนไหว ซึง่เปน็หวัใจหลักของหอภาพยนตร์

ท่ีไมอ่าจหยุดนิง่ได้เช่นกัน  

ฉากพายเรอืลอยกระทงใน สนัติ-วีณา



คลังอนุรกัษ์

ปี ๒๕๖๘ สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย  

จะมอีายุครบ ๑๐๐ ป ี

จากจุดเริ่มต้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(รัชกาลท่ี ๖) พระราชทานท่ีดินกว่า ๓๖๐ ไร่ด้วยพระราชประสงค์สำาหรับ

สร้าง “สยามรัฐพิพิธภัณฑ์” เพื่อจัดแสดงสินค้าไทยเป็นครั้งแรก ดังเช่น 

ประเทศตะวันตกจัดงาน Expo และเมื่อเลิกจัดงานแล้วจะจัดให้เป็น  

“สวนพฤกษชาติ” เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อน พร้อมท้ัง

พระราชทานนามว่า “สวนลุมพินี” แต่เนื่องจากพระองค์เสด็จสวรรคต 

ก่อนกำาหนดเปิดจึงต้องล้มเลิกงานไป ท่ีดินแปลงนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้าง 

แมว่้าจะก่อสร้างในส่วนของสวนและองค์ประกอบต่าง ๆ ไปมากแล้ว 

จนป ี๒๔๗๒ นายพลตำารวจตร ีพระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมอืง 

(เทียบ อัศวรักษ์) ขอเช่าพื้นท่ี ๙๐ ไร่จากกรมโยธาเทศบาลเปน็เวลา ๑๐ ป ี

จัดทำาเปน็สวนสนกุชื่อ วนาเริงรมย์ และได้มกีารกราบทูลเชิญรัชกาลท่ี ๗ 

เสด็จเปิดสวนสนุกในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน โดยประกอบไปด้วย  

โรงละครขนาดใหญจุ่คนดไูด้กว่าพนัคน สถานกีฬากลางแจ้ง ท่ีแสดงมโหรสพ

ส่วนกลาง พื้นท่ีขายของ พื้นท่ีเล่นกิจกรรมทางน้ำา เวทีมวย มกีารฉายหนงั 

ละครสัตวญ่ี์ปุ่น
ในสวนลุมพินีก่อนปี ๒๕๐๐

ธติิพงษ์ ก่อสกุล

๑๔

และมกีารจัดประกวดต่าง ๆ  เช่น ชายงาม หญิงงาม แต่ต้องมอัีนเลิกกิจการ

ไปในเวลาต่อมา

ในปี ๒๔๘๑ รัฐบาลได้โอนย้ายสวนลุมพินีมาให้เทศบาลนคร

กรุงเทพดูแล และในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี ๒ กองสถาปัตยกรรม 

กรมศิลปากร ได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งแรกของพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัขึ้นในป ี๒๔๘๕ 

อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีสว่นใหญข่องสวนลมุพนิอียู่ในสภาพทรุดโทรม 

รกร้าง กลายเป็นท่ีท้ิงขยะมูลฝอย เน่าเหม็น ส่วนสระน้ำาก็มีผู้มาลักลอบ

เล้ียงปลา ถือสทิธิเ์ปน็บอ่สว่นตัว จนระหว่างป ี๒๔๙๔-๒๕๙๕ เกิดกระแสข้ึน

ในหมูป่ระชาชนและวงการนกัหนงัสอืพมิพเ์รยีกรอ้งใหฟ้ื้ นฟบููรณะพื้นท่ีของ

สวนลมุพิน ีรฐับาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ขอพระบรมราชานญุาต

เพื่อขยายและปรับปรุงสวนลุมพินีอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีผู้เสนอให้ปรับปรุง

เปน็สวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ แต่หลังจากได้มกีารต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาท้ังพื้นท่ีสวนลุมพินีและเขาดินวนา ได้สรุปผลออกมาว่าควร 

แยกสวนพฤกษศาสตร์และสวนสัตว์ออกจากกัน และให้ใช้สวนลุมพินี 

เป็นสวนพฤกษศาสตร์และพักผ่อนหย่อนใจเช่นเดิม แต่เสนอให้พัฒนา

ลิงจูงรถลากทีม่นัีกเรยีนเปน็ผู้โดยสาร ลิงจูงรถลากทีม่นัีกเรยีนเปน็ผู้โดยสาร 

ผู้ควบคุมช้างโบกมือลาผู้ชมหลังจบโชว์ 



๑๕

เขาดินวนาขยายเป็นสวนสัตว์สำาหรับประชาชน หลังการปรับปรุงครั้งนี้ 

สวนลุมพนิถูีกใช้เปน็ท่ีจัดงานระดับชาติ เชน่ งานฉลองรฐัธรรมนญู ประกวด

นางสาวไทย รวมท้ังเป็นท่ีจัดงานลอยกระทง งานวันเด็ก และจัดรายการ

โชว์ต่าง ๆ จากต่างประเทศ 

ในช่วงเวลานี้เอง ได้มีคณะละครสัตว์จากญี่ปุ่นชื่ อ กิโนชิตา  

(Kinoshita Circus) ได้เขา้มาเปดิรอบการแสดงในพื้นท่ีสวนลุมพนิ ีการแสดง

ละครสัตว์จากญี่ปุ่นนี้ได้มีผู้บันทึกภาพยนตร์ไว้ โดยสันนิษฐานจากข้อมูล

บนเว็บไซต์ของคณะละครสัตว์ และอายุของสต็อกฟิล์มว่าการแสดงท่ี 

บันทึกไว้นี้ถูกจัดขึ้นในปี ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นปีเดียวกับท่ีภาพยนตร์ฮอลลีวูด 

เก่ียวกับคณะละครสัตว์เรื่อง The Greatest Show on Earth ออกฉาย 

ในสหรัฐอเมริกาสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้ผู้ชม และเป็นปีเดียวกับทูต

สันถวไมตรีญี่ปุน่มาเยือนไทย รวมถึงมกีารเปดิสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน่

ประจำาประเทศไทย และแต่งต้ังนาย อิจิโร โอตะ เอกอัครราชทูตวิสามัญ 

ผู้มีอำานาจเต็มประจำาประเทศไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพยายาม 

ยกระดับความสัมพันธท้ั์งทางการทูตและการค้าของท้ังสองประเทศอย่าง

เปน็รูปธรรมหลังการจบลงของสงครามโลกครั้งท่ี ๒

การแสดงละครสัตว์ในญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน โดยการ

แสดงบนหลังม้าท่ีถูกเรียกว่า เคียวคุบาดัน เฟื่ องฟูอย่างมากในยุคเอโดะ  

จนกระท่ังญี่ปุ่นถูกบังคับให้เปิดประเทศ และนักแสดงกายกรรมชาว

อเมริกันได้ทำาให้ญี่ปุ่นรู้จักการแสดงละครสัตว์สมัยใหม่ จนราวปี ๒๔๔๐  

ก็มคีณะละครสัตว์ต่าง ๆ เดินทางเปดิการแสดงไปท่ัวประเทศ ส่วนคนไทย

เองนั้นก็รูจั้กคุ้นเคยกับละครสตัว์จากต่างประเทศซึ่งเรเ่ขา้มาต้ังแต่ต้น ร.๕ 

เช่นกัน โดยเราเรียกการแสดงในลักษณะนีว่้า ลครมา้ ซึ่งมกัมาต้ังกระโจม

แสดงท่ีสนามหลวง  

 คณะละครสัตว์กิโนชิตา เริ่มก่อต้ังขึ้นโดย กิโนชิตา ยูสุเกะ ในป ี

๒๔๔๕ ในเมืองต้าเหลียน ประเทศจีน และย้ายกลับมายังประเทศญี่ปุ่น 

หลังจากการปะทุของสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น ละครสัตว์ท่ีมีนักกายกรรม  

นกัขี่มา้ หม ีและช้าง ยังคงทำาการแสดงต่อเนื่องในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

โดยใช้นักแสดงผู้หญิงเท่านั้น เนื่องจากผู้ชายท้ังหมดถูกเรียกให้เข้าร่วม

สงคราม หลังสงครามส้ินสดุลงในป ี๒๔๘๘ กิโนชิตา มซิโึซ ถูกวางตัวใหเ้ปน็

ผูส้ืบทอด เขาพยายามหาช่องทางใหค้ณะละครสัตว์ภายใต้การนำาของเขา

มชีอ่งทางการออกแสดงในต่างประเทศ โดยคณะละครสตัว์กิโนชติาได้ออก

ไปทำาการแสดงในแถบเอเชียและแปซฟิกิ เชน่ ไทย สิงคโปร ์มาเลเซยี ฮ่องกง 

ฮาวาย อยา่งต่อเนื่อง จนถือได้ว่าคณะละครสตัว์กิโนชิตาได้เปดิเสน้ทางใหม่

ในการออกไปแสดงต่างประเทศได้อย่างมั่นคง กิโนชิตา มิซึโซ ได้รับการ 

แต่งต้ังใหเ้ปน็หวัหนา้คณะรุ่นท่ี ๒ อย่างเปน็ทางการในป ี๒๕๐๒

 ภาพยนตร์บันทึกการแสดงของคณะละครสัตว์กิโนชิตาจาก

ประเทศญี่ปุน่ท่ีมาเปดิการแสดง ณ สวนลุมพินนีี ้มคีวามยาว ๑๓.๓๐ นาที 

หอภาพยนตร์ฯ ได้รับมอบเปน็ฟิล์มขาวดำา ๑๖ มม. ๑ มว้นจาก จ.ส.อ. ธรีะ 

นตุาคม และ คุณฟ้าฟื้ น รอดผอ่งผดุ ในป ี๒๕๓๐ โดยไมป่รากฏข้อมลูว่า 

ผูใ้ดเปน็ผูถ่้ายทำาภาพยนตร์ 

ภาพแรกของภาพยนตร์บันทึกภาพไปท่ีสิ่งปลูกสร้างคล้ายเต็นท์

ขนาดใหญ่ซึ่งติดปา้ยมขี้อความว่า คณะลครสัตว์กิโนชิตา 団馬曲大下木 

(เรียงอักษรตามปรากฏในภาพยนตร์) เหนอืจากปา้ยเปน็วัตถุทรงกลมลาย

และสีธงชาติไทย บริเวณหน้าอาคารมีรถยนต์ รถสามล้อถีบ และผู้คน

ขวักไขว่ ต่อมาจึงเป็นภาพเริ่มการแสดงท่ีการเต้นเตะสลับขาเรียงแถวใน

สไตล์อเมริกันของนกัแสดงหญิงจำานวน ๑๐ ท่าน ต่อจากนัน้จึงเปน็การเต้น

รวมหญิงชายหนา้ยกพื้นท่ีมนีกัดนตรีบรรเลงดนตรีอยู่ ถัดมาเปน็เด็กหญิง

ในชุดนักเรียนซึ่งน่าจะเป็นเด็กไทยเต้นโยกตัวไปตามจังหวะดนตรี ต่อมา

เป็นการแสดงกายกรรมของนักแสดงชายโหนเชือกซ่ึงโล้ไปมาบนท่ีสูง,  

การแสดงขีจั่กรยานผาดโผน, การแสดงโยนและรบัมดี, การแสดงการทรงตัว

บนเส้นลวด, การขี่จักรยานบนเส้นลวด จากนั้นเป็นการแสดงของแมวน้ำา

แสนรู้ท่ีถูกฝึกมาให้แสดงการหมุนจานด้วยปลายไม้ โยนและรับส่ิงของ,  

การแสดงการข่ีจักรยานล้อเดียวเป็นกลุ่ม, การแสดงการใช้เท้ายกสิ่งของ

และนกัแสดงด้วยกันท่ีทรงตัวอย่างนา่ท่ึง, การแสดงของลิงท่ีขีจั่กรยานและ

เด็กหญิงในชุดนักเรยีนไทยเต้นโยกตัวผู้ชมการแสดงละครสัตว์

นักแสดงหญิงกับการแสดงโยนรบัสิ่งของ



๑๖

ลากรถท่ีมีเด็กนักเรียนโดยสารอยู่อย่างคล่องแคล่ว, การแสดงการทรงตัว

บนเก้าอ้ี, การแสดงการทรงตัวบนเส้นลวดโดยใช้ร่มประกอบการแสดง ซึ่ง

เป็นการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของคณะท่ีดัดแปลงมาจากการแสดง

สมยัเก่า, การแสดงกายกรรมหมู ่และจบการบันทึกท่ีการแสดงของช้างซึ่ง

ถูกควบคุมโดยเหล่าผู้ควบคุมหญิงจำานวนหลายท่าน ตลอดการแสดงจะได้

เหน็บรรยากาศของผูช้มท่ีชมการแสดงอย่างสนใจ รวมไปถึงลานการแสดง

และโครงสรา้งภายในของสิง่ปลกูสรา้งท่ีจัดการแสดง ซึ่งต้องมคีวามสงูของ

เพดานเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงหลายชุด นอกจากนั้นใน 

ฉากหลังของการแสดง ยังปรากฏชื่อของ Morinaga Confectionery  

Co. .ltd ซึ่งเป็นบริษัทขายขนมและลูกอมซึ่งเข้ามาทำาการค้าในไทยท่ีเป็น 

ผูว่้าจ้างและสนบัสนนุการแสดงด้วย

จากบันทึกของชาวญี่ปุ่นท่ีมาทำางานในไทยช่วงเวลานั้นได้ให้ 

รายละเอียดเปน็เกรด็ไว้ด้วยว่า สมาชิกของคณะละครสตัว์ท่ีมาแสดงในครัง้นัน้ 

พกัอยูใ่นเต็นท์บรเิวณสวนลุมพนินีัน้เอง โดยการอาศยัในเต็นท์เมอืงไทย 

มีอากาศร้อนอบอ้าวอย่างเหลือเชื่อ สำาหรับการอาบน้ำาของสมาชิกคณะ 

พวกเขานำากลองมาใช้ในเต็นท์แทนถังอาบน้ำา และดูเหมือนชายไทยจะ

อยากดูหญิงสาวญี่ปุน่อาบน้ำาจึงพากันมาเมยีงมองแถวเต็นท์ทุกคืน

คณะละครสัตว์กิโนชิตา ยืนหยัดผา่นกาลเวลากว่า ๑๒๐ ป ีถือเปน็

คณะละครสตัว์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของญีปุ่น่ท่ียงัเปดิทำาการแสดงมาถึงในปจัจุบนั 

ในแต่ละรอบการแสดงมีผู้ชมประมาณ ๒,๐๐๐ คน และจากข้อมูลของ

บริษัท พวกเขามลีูกค้ามากกว่า ๑ ล้านคนต่อป ีมนีกัแสดงราว ๕๐-๖๐ คน 

ประมาณ ๒๐ คนมาจากต่างประเทศ มชุีดการแสดง มา้ลาย สิงโต และช้าง

ในโชว์ของพวกเขา แม้ว่าจะมีอนุสัญญาวอชิงตันห้ามการซ้ือขายช้าง  

ซึ่งญี่ปุน่ลงนามเข้าร่วมในป ี ๒๕๑๘ แต่ทางคณะมขี้อตกลงกับรัฐบาลไทย 

ซึ่งอนญุาตใหพ้วกเขาเช่า/ยืมช้างในเวลาสั้น ๆ โดยคณะละครสัตว์บริจาค

กำาไรสว่นหนึ่งใหกั้บการอนรุกัษ์ชา้งและสนบัสนนุการสรา้งโรงพยาบาลชา้ง

ในประเทศไทย ด้วยขอ้จำากัดเชน่นีท้ำาใหกิ้โนชติาเปน็หนึ่งในคณะละครสตัว์

จำานวนนอ้ยท่ียังมกีารแสดงซึ่งประกอบด้วยท้ังสิงโตและช้างในปจัจุบัน

แนวความคิดเรื่องการใช้สัตว์ในการแสดงเป็นท่ีถกเถียงกันใน

ปจัจุบนั เช่นเดียวกับค่านยิมต่าง ๆ เก่ียวกับการแสดงของคณะละครสัตว์ 

ซึ่งรวมถึงการแสดงประเภทกายกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาตลอดระยะ

เวลาเป็นศตวรรษ คณะละครสัตว์กิโนชิตาก็เช่นกันท่ีมีการเปล่ียนแปลง

มากมาย เช่นเดียวกับพื้นท่ีสวนลุมพินีท่ียังเป็นพื้นท่ีให้บริการประชาชน 

แมจ้ะมกีารเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้งานไปจากเมื่อครั้งในอดีต

นอกจากเป็นบันทึกการแสดงของคณะละครสัตว์ท่ีดำาเนินกิจการ

มาอย่างยาวนานของญี่ปุ่น และบันทึกกิจกรรมในพื้นท่ีสาธารณะท่ีมี 

ความเป็นมายาวนานของไทยอย่างสวนลุมพินีแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมี

ความสำาคัญในฐานะของการบนัทึกบรบิทความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทย

และญี่ปุน่ในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เพิ่งยุติลงไมน่านอีกด้วย 

ภาพยนตรบ์นัทึกการแสดงของคณะละครสัตว์ญีปุ่น่ในสวนลมุพนิี

ท่ีนำาเสนอในบทความนี ้และภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ

ในสวนลุมพินใีนอดีต อยู่ในการอนรุักษ์ของหอภาพยนตร์ ผูส้นใจสามารถ

เข้ามาสืบค้นและรับชมได้ท่ีห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี  

ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๓๐ น. (หยุดวันจันทร์) โดย 

ไมเ่สียค่าใช้จ่ายในการรับชม  

การแสดงปั่ นจักรยานทรงตัวบนเส้นลวดการแสดงปั่ นจักรยานทรงตัวบนเส้นลวด

โชว์การแสดงของแมวน้ำา 

ภาพก่อนการเดินทางมาทำาการแสดงในไทย  
(จากเว็บไซต์คณะละครสัตว์กิโนชิตา) 

คณะละครสัตว์กิโนชิตาในสมัยปัจจุบัน (จาก 
เพจ 木下大サーカス Kinoshita Circus) 

การแสดงบนเส้นลวด ประยุกต์จากการแสดงสมัยก่อนการแสดงบนเส้นลวด ประยุกต์จากการแสดงสมัยก่อน



๑๗

กิจกรรม

ขา่วดังท่ีทำาใหแ้ฟนหนงัประหลาดใจและต่ืนเต้นเมื่อปลายปท่ีีแล้ว 

คือการท่ี Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles 

(๑๙๗๕) ของ ชองทาล อัคเคอร์มาน คว้าอันดับหนึ่งในโพลสำารวจ  

The Greatest Films of All Time ของนติยสาร Sight & Sound (ตีพิมพ์

โดย British Film Institute) อันเปน็โพลท่ีถือว่ามคีวามนา่เช่ือถือ มนี้ำาหนกั 

และสำารวจมานานต่อเนื่องกว่าครึ่งศตวรรษ ทำาให้หนังตัวเต็งอ่ืน ๆ อย่าง 

Vertigo (๑๙๕๘) และ Citizen Kane (๑๙๔๑) ท่ีต่างเคยครองอันดับหนึ่ง

ของโพลนี ้ได้คะแนนร่นไปเปน็อันดับสองและสาม

ถึงแม้ว่าภาพยนตร์ความยาวกว่าสามชั่วโมงเรื่องนี้และชื่อของ  

ชองทาล อัคเคอร์มาน จะเปน็ท่ีรู้จักในหมูค่นดูหนงัอาร์ตมานาน ในฐานะ

ผู้กำากับหนังยุโรปยุคหลัง French New Wave ท่ีมีเอกลักษณ์อันเข้มข้น 

ในการสำารวจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและคนรอบข้าง แต่การขึ้น 

อันดับหนึ่งอย่างเซอรไ์พรส ์ทำาใหก้ระแสความสนใจในตัวอัคเคอรม์านและ

งานของเธอกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

หอภาพยนตร์จัดโปรแกรมพิเศษ The Visible Woman: Selected 

Works by Chantal Akerman ในวันท่ี ๒๓, ๒๙ และ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

โดยนำาผลงานเรื่องดังกล่าว และงานอ่ืน ๆ ของ ชองทาล อัคเคอร์มาน  

รวม ๖ เรื่อง ต้ังแต่หนงัสั้นเรื่องแรกไปจนถึงหนงัยาวเรื่องสุดท้ายของชีวิต 

มาจัดฉายในฉบับบูรณะใหม่โดย Royal Film Archive of Belgium หรือ 

CINEMATEK ประเทศเบลเยียม

ชองทาล อัคเคอร์มาน เป็นชาวเบลเยียมเช้ือสายยิว ยายของเธอ

และญาติหลายคนเสียชีวิตในค่ายกักกันนาซี ช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

ภาพยนตรข์องอัคเคอรม์าน พร่าเลือนเสน้แบง่ระหว่างสารคดี หนงัทดลอง 

บนัทึกส่วนตัว ประวัติครอบครวั และเรื่องแต่ง ขณะเดียวกันเธอตอบสนอง

และส่งเสริมกระแสสตรีนิยมในโลกตะวันตก 

ช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐ ด้วยการทำาหนงัท่ีมตัีวละคร

ผูห้ญิงอันจุดประกายการถกเถียงได้ไมห่ยุดหยอ่น 

ตัวอย่างท่ีชัดท่ีสุดคือ Jeanne Dielman, 23,  

Quai du Commerce, 1080 Bruxelles หนังท่ี

ติดตามชีวิตแม่บ้านในกรุงบรัสเซลส์ โดยจดจ้อง 

ไปท่ีรายละเอียดเล็กน้อยทุกอย่างในชีวิตของเธอ  

The Visible Woman:
Selected Works of 
Chantal
Akerman
รวมท้ังฉากทำามตีโลฟอันโด่งดัง ท้ังหมดเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่า ภายใต้ฉากหนา้

ของความนา่เบื่อและกิจวัตรประจำาวันซ้ำาซาก แท้จริงแล้วแฝงไว้ด้วยดรามา

ท่ีปะทุและเฝา้รอพร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อ หนงัเรื่องนีย้ังได้รับการ

ยกยอ่งว่าเปน็งานมาสเตอร์พซีของหนงัเฟมนิสิต์ ในการแสดงภาพชีวิตผูห้ญิง

อยา่งละเอียดลออในแบบท่ีสื่อภาพยนตร์ไมเ่คยทำามาก่อน

ใน D’est (From the East) อัคเคอรม์านเดินทางออกเก็บภาพผูค้น

และบา้นเมอืงในยุโรปตะวันออกหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ในบรรยากาศ

ท่ีท้ังโหยหา นุม่นวล และเศร้าสร้อย หนงัสำาคัญอีกสองเรื่อง ได้แก่ News 

from Home และ No Home Movie เป็นงานบันทึกภาพและความรู้สึก  

รวมท้ังความสมัพนัธร์ะหว่างอัคเคอร์มานกับแมข่องเธอ โดยใน News from 

Home เธอใช้เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านจดหมายท่ีแม่เขียนติดต่อกับเธอ 

ตอนท่ีเธอย้ายไปอยู่ในนิวยอร์ก ซึ่งได้แสดงภาพมหานครอันยิ่งใหญ่ 

พลุกพล่าน และเปล่าเปล่ียวไปพร้อม ๆ กัน ส่วน No Home Movie เปน็

บันทึกการใช้เวลาด้วยกันระหว่างอัคเคอร์มานกับแม่ของเธอ เป็นงานท่ี 

ท้ังสว่นตัวมาก และทำาหนา้ท่ีราวกับบทสรุปชวิีตการทำาหนงัของอัคเคอรม์าน

ไปพร้อม ๆ กัน   

รอบฉาย 

วนัอาทิตย์ท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖  
๑๔.๐๐ น. Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 

 1080 Bruxelles (๑๙๗๕ / ๒๐๒ นาที)

วนัเสารท่ี์ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
๑๓.๐๐ น.   หนงัสั้น Saute ma ville (๑๙๖๘ / ๑๓ นาที) และ 

 La Chamber (๑๙๗๒ / ๒๔ นาที) 

๑๓.๓๐ น.   Cinema Lecture โดย รัชฏ์ภมู ิบุญบัญชาโชค ผูก้ำากับ

 และอาจารย์สอนภาพยนตร์

๑๕.๓๐ น.   D’est (๑๙๙๓ / ๑๐๗ นาที)

วนัอาทิตย์ท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
๑๓.๐๐ น.   News from Home (๑๙๗๗ / ๘๕ นาที)

๑๕.๓๐ น.   No Home Movie (๒๐๑๕ / ๑๑๕ นาที)

อ่านเรื่องย่อภาพยนตร์ได้ท่ีหนา้ ๒๖

Collections CINEMATEK - © Fondation Chantal Akerman

Collections CINEMATEK - 
© Fondation Chantal Akerman

ก้อง ฤทธิดี์



กิจกรรม

ภาพยนตรส์โมสร 
ปมไหม (ฉบับตัดต่อใหม่)  
อาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ บริษัท เนชั่น ทีวี ในเครือเนชั่น ได้ผลิต

ภาพยนตร์ก่ึงสารคดี เรื่อง ปมืไหมื จำานวน ๑๐ ตอนจบ ออกฉายทาง

สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ผลงานเรื่องนี้สร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการ 

โทรทัศน์ไทย ในฐานะงานท่ีเปิดโลกทัศน์ใหม่ของสื่อบันเทิง ซึ่ง 

ผสมผสานระหว่างสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะภาพยนตร์และเนื้อหา 

เข้มข้นแบบสารคดี อันแตกต่างจากละครหลังขา่วท่ัวไปท่ีกำาลังเฟื่ องฟ ู

ปมืไหมื ดำาเนนิเรื่องผา่นปรศินาการหายตัวไปอย่างไรร้อ่งรอย

เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๐ ของ “ราชาไหมไทย” จิม ทอมป์สัน  

ชาวอเมริกันผู้โด่งดังจากการทำาธุรกิจผ้าไหมของไทย ควบคู่ไปกับ

บรรยากาศสังคมไทยในทศวรรษแห่งสงครามเย็นอันร้อนระอุ 

ภาพยนตร์กำากับโดย สุรพงษ์ พินิจค้า ซ่ึงในขณะนั้นมีชื่อเสียงอยู่ 

ในแวดวงโฆษณา และเคยมีผลงานสารคดีเชิงทดลองเรื่องสำาคัญทั้ง  

! อัศเจรีย์ (๒๕๑๙) และ สำาเพ็ง (๒๕๒๕) นีจึ่งอาจนบัได้ว่าเปน็ผลงาน

ขนาดยาวเรื่องแรกของสรุพงษ์ ก่อนท่ีต่อมาเขาจะสรา้งงานท่ีกลายเปน็

เพชรเมด็สำาคัญของวงการหนงัไทยอย่าง ทวิภพ (๒๕๔๗) 

วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ วันครบรอบการหายตัวไป

ของ จิม ทอมป์สัน หอภาพยนตร์ขอเชิญชม ปมืไหมื ฉบับท่ีสุรพงษ์ 

ได้ทำาการทดลองเล่าใหม่ จากความยาว ๑๐ ตอน ตอนละ ๔๕ นาที  

เขาได้ตัดต่อ พลิกแพลง และหัน่แบ่งออกเปน็สองชว่ง ชว่งแรกคือโหมโรง 

ความยาว ๑ ชั่วโมง ช่วงท่ีสองคือเนื้อเรื่องท้ังหมดท่ียาวเกือบ ๔ ช่ัวโมง 

และถึงแม้นี่จะเป็นงานท่ีทำาเพ่ือออกฉายทางโทรทัศน์ แต่วิธีคิด  

การทำางาน และภาพท่ีปรากฏ แทบไม่ต่างจากภาพยนตร์ขนาดยาว  

ปมืไหมื ฉบบัตัดต่อใหมน่ีจึ้งเปน็งานอันควรค่าแก่การศกึษาและทดลอง

รับชม ในยุคท่ีคำาว่า “ภาพยนตร์” ถูกท้าทายให้ปรับเปล่ียนนิยามไป

ตามสื่อใหมท่ี่เปล่ียนไป

กำาหนดการ 
๑๒.๐๐ น. โหมโรง ปมืไหมื (๖๐ นาที)

๑๓.๐๐ น. สนทนากับ สุรพงษ์ พินจิค้า

๑๔.๓๐ น. ปมืไหมื ฉบับตัดต่อใหม ่(๒๒๗ นาที)

ภาพยนตรส์นทนา  
รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
เสารท์ี่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ในโลกยุคท่ีสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media ได้กลาย 

เป็นปัจจัยสำาคัญในชีวิตมนุษย์ ท่ีเชื่อมโยงคนท้ังโลกไว้ด้วยกัน แต่ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเปิดเผยด้านมืดออกมาให้

พบเหน็กันอยู่ทุกวัน 

The Social Dilemma เปน็ภาพยนตร์สารคดีป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ผลงานการกำากับของ เจฟฟ์ ออร์โลวสกี  

ท่ีนำาเสนอปัญหาสำาคัญหลายอย่างจากส่ือสังคมออนไลน์ในชีวิต 

ประจำาวัน ท้ังความสัมพันธแ์ละอิทธพิลท่ีส่งผลต่อผูใ้ช้งาน ซึ่งนำาไปสู่

การถูกครอบงำาท้ังด้านชีวิตท่ัวไป การเมอืง มนษุยธรรม ความถูกต้อง 

หรือแมแ้ต่การแพร่กระจายของข่าวปลอมต่าง ๆ 

ในขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ยังพาผู้ชมไปรับฟังกระบวนการ

ออกแบบสื่อสังคมออนไลน์ผ่านการบอกเล่าของอดีตผู้บริหารและ

วิศวกรผูท่ี้คิดค้นระบบและอยูเ่บื้องหลังความสำาเรจ็ของ เฟซบุ๊ก กเูกิล 

อินสตาแกรม และพินเทอเรสต์ สลับกับการเล่าผา่นเหตุการณ์จำาลอง

ของครอบครัวหนึ่ง และการแปรภาพการทำางานของอัลกอริทึมมา 

เปน็ทีมงานจัดการควบคุมชีวิตผูใ้ชง้าน เพ่ือใหผู้ช้มเขา้ใจกระบวนการ

อันซับซ้อนของระบบอัลกอริทึมบนสื่อสังคมออนไลนม์ากยิ่งขึ้น

เพื่อสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใน

ปจัจุบัน วันเสารท่ี์ ๑๘ มนีาคมนี ้เวลา ๑๓.๐๐ น. หอภาพยนตร์ขอเชญิ

ชม The Social Dilemma ท่ีจะจัดฉายพร้อมการสนทนาหลังจบ

ภาพยนตร์กับ สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช. และผูร้่วม

ก่อต้ัง COFACT โครงการความร่วมมือของหลากหลายองค์กรเพ่ือ 

ร่วมกันแก้ปัญหาข่าวลวง ท่ีจะมาบอกเล่ามุมมองและประสบการณ์

เก่ียวปญัหาด้านสื่อสังคมออนไลนใ์นประเทศไทย  

สนบัสนนุกิจกรรมโดย  

นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคมหอภาพยนตร์ยังจัดโปรแกรม

ภาพยนตร์ Media Dystopia จัดฉายภาพยนตร์ท่ีว่าด้วยอิทธิพล 

ของสื่อและข้อมูลข่าวสารท่ีมีผลต่อผู้คนต้ังแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน  

     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหนา้ ๒๓

๑๘



   = English Language or English Subtitles
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

รำาลึึก ลึินดา ค้้าธััญเจรญิ

เดือนมนีาคม เดือนแหง่วันสตรี

สากล หอภาพยนตร์ขอร่วมรำาลึกถึง  

ลินดา ค้าธัญเจรญิ ผูจ้ากไปเมื่อปลายปี

ท่ีแล้ว (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เธอคือ

ผู้หญิงท่ีเคยมีบทบาทสำาคัญของวงการบันเทิงไทยในช่วงทศวรรษ 

๒๕๒๐ ท้ังในฐานะนางแบบและนกัแสดง ด้วยรูปรา่งหนา้ตาและบุคลิก

อันมีเอกลักษณ์ ในเดือนนี้หอภาพยนตร์ได้คัดสรรผลงานภาพยนตร์

ของเธอมาจัดฉายท้ังงานระดับมาสเตอร์พีซ ๒ เรื่อง นั่นคือ แก้ว 

(๒๕๒๓) ผลงานเรื่องแรกซึ่งอยู่รวมอยู่ในโปรแกรม เปี๊ ยกโปสเตอร์  

90+ และ ผูห้ญิงค์นนั้นชื่อบุญรอด (๒๕๒๘) รวมถึงภาพยนตร์ท่ีเธอ

รบับทรองแต่ก็ยงัคงความโดดเด่นไมว่่าจะเปน็ ภชูชิย์-นริศรา (๒๕๒๔) 

และ ปริศนา (๒๕๒๕) ซึ่งต่างก็ได้รับการรีมาสเตอร์ภาพใหม่

ผู้หญิงคนน้ันชื่อบุญรอด  
Boon Rawd  
(Thailand / 1985 / 122 min)

๒๕๒๘ / กำากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สรา้งโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักช่ัน / นำาแสดงโดย ลินดา  
ค้าธญัเจริญ, วิลเลียม เมลเชอร์ / ความยาว 
๑๒๒ นาที

 ภาพยนตร์ท่ี วิจิตร คุณาวุฒิ ดัดแปลงจากบทประพันธ์ 

เรื่องดังของ โบต๋ัน หนึ่งในการแสดงท่ีสำาคัญท่ีสุดในชีวิตของ ลินดา  

ค้าธญัเจรญิ กับบทบาท บุญรอด หญงิสาวผูย้นืหยดัไมย่อมเปน็เมยีเชา่

ใหแ้ก่ทหารอเมรกัิน แมจ้ะประสบกับความยากลำาบากและคำาสบประมาท

ต่าง ๆ นานา เป็นเสมือนคำาประกาศในศักด์ิศรีของผู้หญิงไทย ช่วงท่ี

ส่วนหนึ่งของประเทศตกเปน็ฐานทัพของกองทัพอเมริกา

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๓ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 3 Mar / 15.30

 พุธท่ี ๘ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 8 Mar / 15.30 

ภูชิชย์-นรศิรา
๒๕๒๔ / กำากับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้าง
โดย พรเทวาโปรดัคชั่น / นำาแสดงโดย พศิาล 
อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พอเจตน์ 
แก่นเพชร, ลินดา ค้าธญัเจรญิ, มนตร ีเจนอักษร, 
ธติิมา สังขพิทักษ์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่อของ รักประกาศติิ ท่ีสร้างจากนวนยิายของ 

ก.สุรางคนางค์ เล่าเรื่องราวของ ภูชิชย์ พี่ชายคนโตของครอบครัวท่ี

กำาลังประสบปญัหาเมื่อคูห่มัน้คือ นรศิรา คอยหงึหวงอดีตคนรกัเก่าอยา่ง 

มาลิน ีแต่ในขณะเดียวกัน มาลินกีลับเปน็ผูค้อยใหก้ำาลังใจ วิทย ์นอ้งชาย

คนกลางของภชูิชย์ท่ีกำาลังเสียใจกับการจากไปของภรรยาและลูก

รอบฉาย: อังคารท่ี ๗ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๒๒ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เป๊�ยกโปสเตอร ์90+

ภาพยนตร์สองเรื่องสุดท้าย

ในโปรแกรมท่ีนำาผลงานการกำากับ

ภาพยนตร์ของ เ ป๊ียกโปสเตอร์  

มาจัดฉายควบคู่ไปกับนิทรรศการ 

“เปี๊ ยกโปสเตอร์ 90+” นิทรรศการ 

ท่ีนำาสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ของ

นักเขียนใบปิดและผู้กำากับชั้นครูผู้นี้ ท่ีหอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้  

ซึ่งจัดแสดงมาต้ังแต่วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และจะสิ้นสุดในวันท่ี  

๑๙ มนีาคม ๒๕๖๖ นี้

แก้ว
๒๕๒๓ / กำากับโดย เปี๊ ยกโปสเตอร์ / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร ์โปรดักชัน่ / นำาแสดงโดย ทนู หริญัทรพัย,์ 
ลินดา ค้าธัญเจริญ, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, ครรชิต  
ทิมกุล, มรกต จรรยาดี / ความยาว ๑๑๙ นาที

  ผลงานของ เปี๊ ยกโปสเตอร์ ท่ีเปน็

บทบันทึกของหนุ่มสาวสมัยใหม่ในยุคท่ี 

ออกฉาย โดยมีจุดเด่นคือดนตรีดิสโก และ 

การแสดงอันเปน็ท่ีจดจำาของ ลินดา ค้าธญัเจรญิ 

ในบท แก้ว สาวสวยแต่ฐานะยากจน ผู้ต้องยอมเป็นเมียน้อยของ  

ทวีศกัด์ิ เศรษฐใีหญ่ กระท่ังวันหนึ่งเธอพบกับ นที นกัแต่งเพลงหนุม่ 

ท่ีมองโลกสดใส ท้ังคูเ่กิดมคีวามรกัและไปใชช้วิีตอยูด้่วยกัน อยา่งไรก็ตาม 

แก้วจำาต้องกลับไปสู่อ้อมกอดของทวีศกัด์ิเพื่อใหแ้มไ่ด้อยู่สุขสบาย  

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๓ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๑๙ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

โทน
๒๕๑๓ / กำากับโดย เปี๊ ยกโปสเตอร์ / 
สร้างโดย สุวรรณฟิล์ม / นำาแสดงโดย 
ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงษ์, สายัณห ์
จันทรวิบูลย์, จารุวรรณ ปัญโญภาส / 
ความยาว ๑๓๗ นาที

ผลงานการกำากับภาพยนตร์

เรื่องแรกของ เปี๊ ยกโปสเตอร์ ท่ีปฏิวัติวงการ ในฐานะ “คล่ืนลูกใหม”่  

ผูพ้าหนงัไทยออกไปจากความซ้ำาซากจำาเจ เล่าเรื่องราวของ โทน เด็กวัด

ท่ีได้เขา้ไปเรยีนท่ีกรุงเทพฯ ด้วยความอนเุคราะหข์อง อ๊อด ซึ่งโทนเคย

ช่วยชีวิตไว้ ท่ีนั่นโทนได้พบกับ แดง นอ้งสาวของอ๊อดผูท่ี้เขาใช้ความดี

จนสามารถเอาชนะใจเธอได้ แต่ความรกัของท้ังคู่ก็มอุีปสรรคสำาคัญคือ 

อิทธพิล หนุม่ใหญ่ผูก้ว้างขวางท่ีมแีผนร้ายจะครอบครองแดง

รอบฉาย: อังคารท่ี ๗ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๑๙ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

DCP

DCP

DCP

DCP

๑๙



รำาลึึก หม่อมหลึวงสุรยี์วัลึ สุรยิง

ห้มุ่อมุห้ลวงสุรยี์วัล สุริยง ดาราผู้ 

ล่วงลับเมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายนปก่ีอน เปน็อีก

หนึ่งนกัแสดงหญงิคนสำาคัญในประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์ไทยจากฐานะ “นางเอกนักบู๊” 

บทบาทท่ีเธอได้รบัมกัจะเปน็ผูห้ญงิท่ีเขม้แขง็

และเป็นนักต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำาลังทางกายหรืออุดมการณ์ ซึ่ง 

โดดเด่นและแตกต่างจากนางเอกหนงัไทยท่ัวไป 

เนื่องในเดือนมีนาคม เดือนแห่งวันสตรีสากล (๘ มีนาคม)  

หอภาพยนตร์จึงได้นำาผลงานบางส่วนของเธอมาเผยแพร่อีกครั้งใน

บทบาทท่ีหลากหลาย ท้ังการเปน็โจรหนา้กากหญงิใน เหา่ดง (๒๕๒๖) 

หรืองานท่ีได้แสดงฝีมือในฉากแอ็กชันอย่าง พยัค์ฆ์ย่ีเก (๒๕๒๖)  

ลูกสาวเจ้าพ่อ (๒๕๒๖) บทสาววัยรุ่นสลัมในหนังตลก สาวแดดเดียว 

(๒๕๒๖) หรือบทดรามาหนกั ๆ ใน ค์นดีท่ีบา้นด่าน (๒๕๒๘) ไปจนถึง 

กองทัพเถ่ือน (๒๕๓๓) ผลงานท่ีเป็นตัวแทนในยุคท่ี ม.ล.สุรีย์วัล  

หันไปแสดงหนังบู๊สำาหรับฉายโรงต่างจังหวัดและชานเมือง ซึ่งเป็น 

การร่วมงานกับ พันนา ฤทธไิกร ผูฝ้กึสอนคิวบู๊ใหเ้ธอ

พยัคฆ์ยี่เก 
๒๕๒๖ / กำากับโดย คมน ์อรรฆเดช / สร้าง
โดย โคลีเซี่ยมฟิล์ม / นำาแสดงโดย สรพงศ ์
ชาตรี, เดวิด เจียง, ฉีเส้าเฉียน, ม.ล.สุรีย์วัล 
สุริยง, ชลิดา เสาวดี / ความยาว ๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์บู๊ท่ีนำา ๓ พระเอกแห่งเอเชียในยุคนั้นคือ สรพงศ์ 

ชาตรี, เดวิด เจียง และ ฉีเส้าเฉียน มาปะทะกัน ร่วมด้วยนางเอกนกับู๊

ของไทย ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง เล่าเรื่องราวของ ทวนทอง สะท้านพรหม 

พระเอกลิเกเนื้อหอม และคณะลิเกของเขาท่ีถูก ผู้ใหญ่เปียง ผู้มาก

อิทธพิลคุกคาม 

รอบฉาย: พุธท่ี ๑ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อังคารท่ี ๑๔ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

๒๐

ปรศินา 
๒๕๒๕ / กำากับโดย รุจน ์รณภพ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย จารุณ ีสขุสวัสด์ิ, เกรยีงไกร 
อุณหะนนัทน,์ ลินดา ค้าธญัเจรญิ / ความยาว ๑๒๔ นาที

ภาพยนตร์ ท่ีสร้างจากบทประพันธ์  

ยอดนิยมของ ว.ณ ประมวญมารค เล่าเรื่องราว

ของ ปริศนา สาวนักเรียนนอกท่ีกลับมาทำางานเป็นครูในกรุงเทพฯ  

เธอได้พบกับ ประวิช คนสนทิของ ท่านชายพจน ์ปรีชา ผูร้่ำารวย ฝา่ย

ประวิชรักเธอต้ังแต่แรกพบ หากปริศนาก็ให้ค่าเขาเพียงเพื่อนสนิท  

จนกระท่ังปริศนาได้เจอท่านชายพจน์ ท้ังสองต่างมีใจให้กัน แต่ก็ 

พบเจออุปสรรคโดยเฉพาะจาก รตี ญาติผูน้อ้งของท่านชายพจน์

รอบฉาย: พุธท่ี ๒๒ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๓๐ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

สาวแดดเดียว
๒๕๒๖ / กำากับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สรา้งโดย กัญญามาลย์ภาพยนตร ์/ 
นำาแสดงโดย สรพงศ ์ชาตรี, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง / ความยาว ๑๒๔ นาที

ผลงานการกำากับภาพยนตร์เรือ่งสดุท้ายของ ดอกดิน กัญญามาลย์ 

เล่าเรื่องราวของ บะหมี่ สาวน้อยแสนดีจากสลัมท่ีได้พบกับ เอก  

หนุม่หล่อบ้านรวยจอมแสบ วันหนึ่งเอกได้กลายเปน็ผูร้บัมรดกท้ังหมด

ของตระกูลมหาเทพ แต่มีข้อแม้ว่าเขาจะได้ก็ต่อเมื่อสมรสอย่าง 

ถกูกฎหมายเสียก่อน ไมอ่ยา่งนัน้ทรพัย์สนิจะตกทอดถึงคนอ่ืน เอกและ

คนรับใช้ของเขาจึงวางแผนจัดฉากหลอกใหบ้ะหมีม่าเปน็คู่แต่งงาน

รอบฉาย: พุธท่ี ๑ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๑๗ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลูกสาวเจา้พ่อ
๒๕๒๖ / กำากับโดย พรไพโรจน์ / สร้างโดย สตาร์
อินเตอร์โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ทูน หริัญทรัพย์, 
ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง / ความยาว ๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์ท่ีหอภาพยนตร์นำาสำาเนา

ฉบับฟิล์ม ๑๖ มม. ท่ีหลงเหลืออยู่มาสแกน 

ภาพใหม ่เรื่องราวของอดีตตำารวจหนุม่เดินทาง

มายังบ้านเวียงกุศัยเพื่อสืบเบาะแสการหายตัวไปอย่างปริศนาของ 

พีช่ายตน ซ่ึงเขาสงสยัว่าเปน็ฝมีอืผูม้อิีทธพิลในยา่นนี ้ท่ีนัน่เขาได้เผชิญ

หน้ากับสาวมาดบู๊ท่ีไม่ชอบขี้หน้าเขาต้ังแต่แรกเจอ และพบว่าเธอคือ

ลูกสาวของเจ้าพ่อผูอ้ยู่ใกล้ชิดกับคนท่ีอาจเก่ียวข้องกับเรื่องนี้

รอบฉาย: พุธท่ี ๘ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๖ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

กองทัพเถื่อน 
๒๕๓๓ / กำากับโดย พันนา ฤทธไิกร / สร้างโดย รั้วหนามกรุ๊ฟ / นำาแสดงโดย 
พันนา ฤทธไิกร, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง / ความยาว ๘๗ นาที

การรว่มงานกันระหว่าง พนันา ฤทธไิกร และ ม.ล.สรีุยวั์ล สรุยิง 

ว่าด้วยเรื่องของชายลึกลับหนังเหนียวท่ีเข้ามาสู้กับขบวนการฟางจิน 

ขบวนการท่ีคิดจะสร้างประเทศข้ึนมาใหม่ ขณะเดียวกันก็ได้ปรากฏ

กลุ่มคนตามล่าชายลึกลับรายนี้ เพ่ือมาแย่งชิงของศักด์ิสิทธิ์จากเขา 

ท้ังหมดจึงได้จับพลัดจับผลูเข้าไปต่อสู้กับคนของขบวนการจนเกิด 

การนองเลือดครั้งใหญ่ขึ้น

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๙ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อังคารท่ี ๑๔ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP



๒๑

คนดีท่ีบ้านด่าน
๒๕๒๘ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิถ์กล / สร้างโดย เพื่อนสยาม / นำาแสดงโดย 
บิณฑ์ บรรลือฤทธิ,์ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง / ความยาว ๑๐๗ นาที

ผลงานภาพยนตร์สะท้อนสังคมในยุคเริ่มต้นการเป็นผู้กำากับ

ภาพยนตร์ของ บัณฑิต ฤทธิถ์กล เล่าเรื่องราวของ ชนวน หนุม่นกักีฬา

ท่ีมาร่วมออกค่ายอาสาพัฒนาชาวบ้านยังหมู่บ้านกันดารในอำาเภอ 

บา้นด่าน จังหวัดกาญจนบุร ีเพื่อพบกับ อรณฐั อดีตสาวคนรกัท่ีมาเปน็

ครูสอนเด็ก ๆ อยู่ท่ีนี่ ขณะเดียวกันเขากลับต้องพบเจอความเลวร้าย

ของนายบุญส่งและพรรคพวกท่ีมีต่อหมู่บ้าน อันกลายเป็นจุดเริ่มต้น

ใหช้นวนยืนหยัดต่อสู้กับอิทธพิลเถ่ือนของเจ้าพ่อผูน้ี ้

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๙ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๑๗ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เหา่ดง 
๒๕๒๖ / กำากับโดย เปี๊ยก มคุีณสตุ, ชาย มคีณุสตุ / สรา้งโดย พนูทรัพย์โปรดักช่ัน / 
นำาแสดงโดย สรพงศ ์ชาตรี, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง / ความยาว ๑๑๔ นาที

กรุงเทพมหานครกำาลังวุ่นวายจากแก๊งโจร เล็บเหล็ก และ  

แสงเทียน กับ เห่าดง ผู้ชอบทำางานคนเดียวและมักจะปล้นตลบหลัง

เล็บเหล็ก กระท่ังวันหนึ่ง เห่าดง ถูกสมุนแก๊งเล็บเหล็กฆ่าตาย ทำาให้

ตำารวจทราบว่าแท้ท่ีจริงแล้วเขาคือ เพลิง พชัรพิบูลย ์อดีตนายทหารมา้ 

แต่ทว่ากลับมีโจรลึกลับปริศนาอีกคนท่ีสวมรอยเป็นเห่าดงออก 

ทำาการแทน 

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๑ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๓๐ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP

รำาลึึก ทม วิศวชาติ

ทัมุ วิศวชิาติ เป็นนักแสดงภาพยนตร์

ไทยท่ีมผีลงานยาวนานต้ังแต่ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

ต่อเนื่องมาจนถึงทศวรรษ ๒๕๒๐ โดยมภีาพจำา

สำาหรับแฟนหนังไทยยุคปัจจุบัน คือการรับ

บทนำาใน แพรดำา หนงัไทยเรื่องสำาคัญ ผลงาน 

การสร้างของ รัตน์ เปสตันยี ท่ีได้เข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติเบอรลิ์น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ รวมท้ังได้รบัเลือกในสาย Cannes 

Classics ของเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติเมอืงคานส์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อรำาลึกถึงการจากไปของ ทม วิศวชาติ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธนัวาคม 

๒๕๖๕ หอภาพยนตร์จึงได้คัดสรรผลงานภาพยนตร์ของเขาท่ียัง 

หลงเหลืออยู่มาจัดฉาย นอกเหนือจาก แพรดำา (๒๕๐๔) แล้วยังมี  

โนห์รา (๒๕๐๙) หนึ่งในผลงานยุคหนัง ๑๖ มม. กับภาพยนตร์ใน 

ยุคหลังท้ัง เสาร์ 5 (๒๕๑๙) และ ติามืฆ่า 20,000 ไมืล์ (๒๕๒๐)  

ท่ีใหเ้หน็ถึงฝมีอืการแสดงและบทบาทท่ีแตกต่างกันออกไป 

แพรดำา Black Silk  
(Thailand / 1961 / 118 min)

๒๕๐๔ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย 
หนมุานภาพยนตร ์/ นำาแสดงโดย รตันาวดี รตันาพนัธ,์ 
ทม วิศวชาติ / ความยาว ๑๑๘ นาที   

ผลงานเรื่องสำาคัญของ รตัน ์เปสตันย ี

ท่ีหอภาพยนตร์บูรณะใหม่ เล่าเรื่องราวของ 

แพร หญงิมา่ยลกูติดท่ีสวมชุดสดีำาเพื่อไว้ทกุข์

ให้แก่สามีผู้ล่วงลับ แต่ความสัมพันธร์ะหว่าง

เธอกับ ทม คนคุมไนต์คลับ กลับชักนำาเธอให้เข้าไปพัวพันกับเหตุ

ฆาตกรรม เกิดเปน็ผลร้ายแก่ทุกคนจนยากจะมชีีวิตดังเดิม

รอบฉาย: อังคารท่ี ๔ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 4 Apr / 15.30

 เสาร์ท่ี ๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 8 Apr / 15.30

ตามฆ่า 20,000 ไมล์ 
๒๕๒๐ / กำากับโดย วินิจ ภักดีวิจิตร / สร้างโดย 
บางกอกการภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ 
ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, ทัศน์วรรณ  
เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา, นรุิตต์ิ ศริจิรรยา, ทม วิศวชาติ / 
ความยาว ๑๐๗ นาที

เมื่อสืบทราบได้ว่าคดีการค้ายาเสพติด

ข้ามชาติรายใหญ่เป็นอิทธิพลของ นายชาญ 

โสภณ นักธุรกิจช่ือดัง ทางการไทยจึงส่งตัว ดอน เจดีย์ นายตำารวจ 

ปราบปรามยาเสพติด ไปรว่มงานกับ ลีรอยด์ บราวน ์เจ้าหนา้ท่ีเอฟบีไอ 

ผู้ดูแลคดีอยู่ท่ีอเมริกา ท้ังสองต้องเผชิญหน้ากับอิทธิพลมืดท่ีใหญ่ 

เกินตัว จนทำาใหบ้ราวนต้์องสญูเสยีครอบครัว ดอนจึงมุง่มัน่จะล้างแค้น

เพื่อเพื่อนและกระชากหนา้กากของพวกคนขายชาติใหจ้งได้

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อังคารท่ี ๑๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดูหนังค้ลึาสสิิกกับ 
กิตติศัักดิ� สุวรรณโภค้ิน

หวัใจทรนง  
The Adventure of Iron Pussy  
(Thailand / 2004 / 89 min)

๒๕๔๗ / กำากับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / 
สรา้งโดย Kick the Machine, G-Gate Production / 
นำาแสดงโดย กฤษดา สุโกศล แคลปป์, ไมเคิล  
เชาวนาศยั / ความยาว ๘๙ นาที

ผลงานภาพยนตรแ์นวเสียดสท่ีี อภิชาติพงศ ์

วีระเศรษฐกุล นำาตัวละคร ไอออน พุซซี ของ ไมเคิล 

เชาวนาศัย มาเล่าในรูปแบบท่ีผสมผสานระหว่าง 

หนงัไทยยุคเก่า หนงัเพลง และหนังสายลับ เมื่อคราวนี้ ไอออน พุซซี  

ต้องปฏิบัติภารกิจระดับชาติ ด้วยการปลอมตัวเปน็สาวใช้ในคฤหาสน์

ห่างไกล เพื่อสืบเรื่องของมาดามปอมปาดอยตามคำาสั่งของรัฐบาล  

แต่เธอกลับตกหลุมรัก แทง ลกูชายของมาดาม ผูเ้ปน็หนึง่ในผูต้้องสงสยั

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๒๑ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น. Fri 21 Apr / 14.00 

(สนทนากับนกัวิจารณช์ัน้ครู กิตติศกัด์ิ  สุวรรณโภคิน หลังจบภาพยนตร์)



๒๒

DCP

โนหร์า
๒๕๐๙ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / 
สร้างโดย เชิดไชยภาพยนตร์  / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะน,ี พิศมยั 
วิไลศักด์ิ, รัตนาภรณ์ อินทรกำาแหง, 
ทม วิศวชาติ / ความยาว ๑๐๙ นาที 

ทิว ทองเติม โนราหนุม่มคีวามรกักับสาวสวยชื่อ พมิพา แต่กลับ

มอุีปสรรคทำาให ้พิมพา ต้องตกเปน็ของขุนอรรถกรคดี และตัดใจจาก

ทิวมาอยู่กรุงเทพฯ โดยไมไ่ด้บอกว่าเธอต้ังท้องกับเขา ต่อมา พิมพาได้

เล้ียงดูลูกสาวท่ีต้ังชื่อว่า โนหร์า จนเติบใหญ่ และเปน็ท่ีหมายปองของ 

ครรชิต เศรษฐีหนุ่ม  ในขณะท่ีทิวเมื่อทราบความจริงเรื่องลูกจึงเข้า

มาตามหา และได้พบโนหร์าร่ายรำาบนเวที แต่ไมก่ล้าแสดงตัว 

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๑๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เสาร ์5 
๒๕๑๙ / กำากับโดย วินจิ ภักดีวิจิตร / สร้างโดย 
บางกอกการภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย กรุง ศรีวิไล, 
สรพงศ ์ ชาตรี, ทัศนว์รรณ เสนย์ีวงศ ์ ณ อยุธยา, 
ไพโรจน ์ใจสิงห,์ นรุิตต์ิ ศริิจรรยา, สิงหา สุริยง / 
ความยาว ๑๒๙ นาที 

เมื่อประเทศไทยถกูกลุ่มก่อการรา้ย

จาร์ก้าบุกยึดจังหวัดทางตอนเหนือเป็นฐาน

ท่ีมั่นเพื่อเรียกเงินจำานวนมหาศาลแลกกับการหยุดยิงขีปนาวุธมาท่ี

กรุงเทพฯ ทางการจึงมอบหมายให้หน่วยรบพิเศษ เสาร์ 5 เสี่ยงตาย

แทรกซึมเข้าไปในรังของจาร์ก้า รวมท้ังตามหา พันตำารวจโท เติมพงษ์ 

กับ ร้อยตรีหญิง ดวงกมล สองสายลับท่ีหายไปจากภารกิจ

รอบฉาย: พุธท่ี ๑๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๑๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

โปรแกรมพิเศษท่ีคัดสรรผลงาน 

การแสดงของ สมุบติั เมุทัะน ีท่ีรมีาสเตอรใ์หม่

จากฟิล์มในการอนุรักษ์ มาจัดฉายเดือนละ 

๑ เรื่อง ใหผู้ช้มได้ร่วมรำาลึกถึงพระเอกตลอดกาลผูจ้ากไป

ข้ามากับพระ 
๒๕๒๗ / กำากับโดย คมน ์อรรฆเดช / สรา้งโดย โคลีเซีย่ม 
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี /  
ความยาว ๑๑๑ นาที

ผลงานการประกบคู่กันของสองพระเอก

ผูย้ิง่ใหญ ่สมบติั เมทะน ีและ สรพงศ ์ชาตร ีเรือ่งราว

ของหนุม่พเนจรท่ีหนกีารไล่ล่าจากเหล่ารา้ยจนมา

พบพระธุดงค์รูปหนึ่ง เขาจึงเข้ามาขอฝากตัวเป็นศิษย์หวังพึ่งใบบุญ 

แมพ้ระธุดงค์จะไมย่อมรบัในคราวแรก แต่การต๊ือตามติดอย่างไมล่ดละ

ของเจ้าหนุม่ทำาใหเ้หล่าร้ายออกตามล่าตัวพระรูปนีด้้วยเช่นกัน

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๑ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๖ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นักเลงเทวดา 
๒๕๑๘ / กำากับโดย สมบัติ เมทะน ี/ สร้างโดย เมทะนี
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะน,ี อรัญญา นามวงษ์ / 
ความยาว ๙๒ นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียงและแจ้งเกิด 

ในฐานะผูก้ำากับใหแ้ก่ สมบัติ เมทะน ีเล่าเรื่องราว

ของ เทวดา นายตำารวจหนุม่ซึ่งแฝงตัวมาในมาด

ของนักเลงฝีมือดีท่ีเหล่าอันธพาลต้องพากันขยาด ในขณะเดียวกัน 

ก็ยังเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่สำาหรับสาว ๆ เพราะเมื่อปฏิบัติการสืบหา

คนร้ายของเขาเริ่มขึ้นมกัจะมาพร้อมกับความรักเสมอ 

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๒๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐  น.

DCP

โปรแกรมพิเศษ 
Indonesian Reality

สนบัสนนุโดย Common Move, KawanKawan Media

Autobiography  
(Indonesia, France, Singapore, Poland, Philippines, Germany, Qatar / 2022 / 
115 min)

๒๕๖๕ / กำากับโดย Makbul Mubarak / นำาแสดงโดย Kevin Ardilova, Arswendy 
Bening Swara, Haru Sandra / ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาอินโดนเีซีย คำาบรรยาย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ราคิบ เด็กหนุ่มผู้ดูแลคฤหาสน์หลังใหญ่ในชนบทของอินโดนีเซีย

ใหกั้บ พูร์นา นายพลเกษียณท่ีกลับมาลงสมคัรเลือกต้ังท้องถ่ิน เมื่อพบว่า

ปา้ยหาเสยีงของอดีตนายพลถูกทำาลาย ราคิบได้รบัมอบหมายใหต้ามหาคน

ลงมอื ก่อนท่ีคำาสัง่นีจ้ะนำาพาเขาไปเจอกับความรุนแรงท่ีทวีขึน้จนเกินรบัมอื

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๕ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 25 Mar / 13.00

You and I  
(Indonesia / 2020 / 76 min)

๒๕๖๓ / กำา กับโดย Fanny 
Chotimah / ความยาว ๗๖ นาที 
(ภาษาอินโดนีเซีย คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีท่ีว่าด้วย คามินาห์และคุสดาลินี อดีตผู้ถูก

คุมขังทางการเมืองหญิงของอินโดนีเซีย ในช่วงกลางทศวรรษปี ค.ศ. 

๑๙๖๐ ซึ่งพบรักกันในเรือนจำาและอยู่กินด้วยกันมานบัต้ังแต่นั้น

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๕ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 25 Mar / 15.30



๒๓

Media Dystopia

นยิามของคำาว่า “สื่อ” หรือ “สื่อสารมวลชน” ถูกปรับเปล่ียน

ไปตามเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนทุกขณะ จากสื่อในขนบเดิม เช่น 

หนงัสอืพมิพ ์วิทยุ โทรทัศน ์ขยบัขยายมาเปน็ “สื่อใหม”่ และ “ส่ือสงัคม

ออนไลน์” แต่ไม่ว่าจะมีวิวัฒนาการไปอย่างไร ด้านมืดของการใช้สื่อ

เพื่อแสวงหาผลประโยชนย์งัคงเปน็ประเด็นถกเถียง ควบคู่ไปกับความ

พยายามสรา้ง Media Literacy หรอืการรูเ้ท่าทันสื่อ เพ่ือสรา้งภมูคิุ้มกัน

ใหผู้ร้ับสารไมต่กหลุมพรางของข้อมลูและรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ท่ามกลางปัญหาอันซับซ้อนและแหลมคมมากขึ้นทุกที  

ในเดือนมีนาคมนี้ หอภาพยนตร์ได้จัดโปรแกรม Media Dystopia  

เพื่อพาไปสำารวจภาพยนตร์ท่ีสอดแทรกให้เห็นถึงอิทธพิลด้านลบของ

ส่ือและขอ้มลูขา่วสาร เริม่ต้นจากยุคสงครามเยน็ซึง่ใชส้ื่อเปน็อาวุธหลัก 

ท้ัง ค์ำาสั่งค์ำาสาป (๒๔๙๗) งานโฆษณาชวนเช่ือต่อต้านคอมมิวนิสต์  

ท่ีแสดงภาพการป้อนข้อมูลเพื่อยุยงปลุกปั่ น ผ่านรูปปั้ นของบุคคล 

ผูน้า่เล่ือมใส และ ไผแ่ดง (๒๕๒๒) หนงัจากนยิายเก่ียวกับชาวบ้านซึ่ง

ถูกครอบงำาความคิดทางการเมอืงจนแตกแยกออกเปน็สองฝา่ย  

จากเร่ืองการเมืองไปสู่สังคมและปัจเจกบุคคล ในโปรแกรมนี้

ม ีกามื (๒๕๒๑) ท่ีนำาเสนอภาพของนกัหนงัสือพิมพ์ผูจ้งใจใช้ข้อเขียน

ทำาลายชื่อเสียงเพื่อนมนุษย์ วิดีโอค์ลิป (๒๕๕๐) ซึ่งพูดถึงปัญหา 

คลิปหลดุในยุคสมยัท่ีภัยอินเทอร์เนต็เร่ิมปะท ุ#อวสานโลกสวย (๒๕๕๙)  

หนังว่าด้วยพฤติกรรมในโซเชียลออนไลน์ของวัยรุ่นท่ีย้อนมาท่ิมแทง

ตัวเองและนำาไปสู่อาชญากรรม และ แอน Faces of Anne (๒๕๖๕)  

ผลงานร่วมสมัยท่ีเล่นกับประเด็นของสื่ อยุคใหม่ซึ่งท้ังสร้างและ 

พร่าเลือนตัวตนของผูค้นไปได้พร้อม ๆ กัน

นอกจากหนังไทยยังมีหนังสารคดีต่างประเทศเข้มข้นอีก 

สองเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Citizenfour (๒๕๕๗) เจ้าของรางวัลออสการ์  

ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวของ เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ผู้เปิดโปงการสอดแนม

ประชาชนในโลกอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลสหรัฐฯ และ The Social 

Dilemma (๒๕๖๓) สารคดีตีแผ่ด้านมืดของสื่อสังคมออนไลน์จาก 

Netflix ท่ีจะฉายพร้อมกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาหลังชมในวันท่ี  

๑๘ มนีาคมนี้

กาม Kama   
(Thailand / 1978 / 124 min)

๒๕๒๑ / กำากับโดย หมอ่มเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้าง
โดย พร้อมมิตรโปรดักชั่น, สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์-
เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์  
คุ้มวงศ,์ มนฤดี ยมาภัย / ความยาว ๑๒๔ นาที

ด้วยความอับอายท่ีเป็นลูกสาวของ 

มาณวิกา นกัแสดงสาวดาวยั่วชื่อดัง วีณา จึงกลายเปน็เด็กเก็บตัวและ

ไมค่่อยสงุสงิกับเพื่อน กระท่ังเธอได้พบและสนทิสนมกับ มารุต จิตรกร

หนุ่มใหญ่ท่ีมีแต่ผลงานเก่ียวกับเร่ืองเพศและศีลธรรมจนถูกคน

ประณาม เปน็เหตุให ้สุรศกัด์ิ นกัหนงัสือพิมพ์จอมเจ้าเล่ห ์นำาเรื่องมา

ปั้ นแต่งเขียนข่าวเพื่อหวังใหช้ีวิตครอบครัวของมาณวิกาต้องล่มจม

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 2 Mar / 13.00

 พุธท่ี ๑๕ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 15 Mar / 15.30

แอน Faces of Anne 
๒๕๖๕ / กำากับโดย คงเดช จาตรุนัต์รศัม,ี ราสิเกต์ิ สขุกาล / 
สรา้งโดย เอ็ม พคิเจอรส์, ซองซาวด์โปรดักชัน่ / นำาแสดง
โดย ชุติมณฑน ์ จึงเจรญิสขุยิง่, วรนัธร เปานลิ, วิโอเลต 
วอเทียร,์ ภัณฑิรา พิพิธยากร, อรชัพร โภคินภากร, สุทัตตา 
อุดมศลิป,์ เจนนษิฐ ์โอ่ประเสรฐิ, แพรวา สุธรรมพงษ์, อิษยา 
ฮอสุวรรณ, ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

เมื่ อผู้หญิงชื่ อ แอน ต่างต่ืนขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำา 

เลือนรางในสถานท่ีลึกลับแห่งเดียวกัน และพบว่าพวกเธอกำาลัง 

ถูกตามล่า แต่ละคนจึงต้องพยายามร่วมมอืกันคล่ีคลายปมปริศนานี ้

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๔ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อังคารท่ี ๒๑ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

คำาส่ังคำาสาป 
๒๔๙๔ (สร้างโดย เซานด์ม๊าสเตอร์) และ 
๒๔๙๗ (สร้างโดย ภาพยนตร์อิสรภาพ) / 
กำากับโดย เบอร์เนต็ต์ ลามอนต์  / นำาแสดง
โดย วสันต์ สุนทรปักษิน, สวลี ผกาพันธุ์, 
มารศร ีอิศรางกรู ณ อยุธยา, อาร ีโทณะวณกิ, 
อุโฆษ จันทร์เรือง, สุคนธ ์ค้ิวเหล่ียม, ประหยัด ศ. นาคะนาท 

ภาพยนตร์ท่ีสร้างโดยทีมงานจากฮอลลีวูด แต่นำาแสดงโดย 

นกัแสดงไทยชื่อดัง และประพันธเ์รื่องโดย กุมทุ จันทร์เรือง นกัเขียน

บทละครเวทีคนสำาคัญ เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนหนุม่ท่ีมท้ัีงนกัสืบและ

นกัวิชาการ ซึ่งร่วมกันสืบหาเบื้องหลังของเหตุการณ์ลึกลับ เมื่อรูปปั้ น

ของ ดร.ทองคำา นักวิทยาศาสตร์ผู้มีใจรักในประชาธปิไตย กลับเปล่ง

เสียงเชิญชวนให้ผู้คนท่ีศรัทธาเขาหันไปเล่ือมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์  

ซ้ำายังเกิดเหตุฆาตกรรมปริศนาภายในบ้าน

สันนิษฐานว่าภาพยนตร์สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ แต่ได้รับ 

การตัดต่อใหม่สำาหรับฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ทำาให้

ภาพยนตรท่ี์ค้นพบมท้ัีงหมด ๒ ฉบบั และมเีครดิตผูส้รา้งท่ีแตกต่างกัน

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๔ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 4 Mar / 15.30

 (ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๗ ความยาว ๑๐๒ นาที) 
 ศกุร์ท่ี ๒๔ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 (ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๔ ความยาว ๑๓๘ นาที)

วดีิโอคลิป 
๒๕๕๐ / กำากับโดย ภาคภูมิ วงษ์จินดา / สร้างโดย  
สหมงคลฟล์ิม อินเตอรเ์นชัน่แนล / นำาแสดงโดย เผา่พล 
เทพหสัดิน ณ อยุธยา, งามสิริ อาศริเลิศสิริ, ณัฏฐพงษ์ 
แตงเกษม, วรฐก์ ปฏิกานนท์ / ความยาว ๗๙ นาที

ภาพยนตร์ท่ีนำาเสนอพิษภัยของมนุษย์ 

ในโลกยุคอินเทอร์เนต็ ผา่นเรื่องราวของ เคน พนกังานซ่อมโทรศพัท์

มอืถือท่ีมกัขโมยคลิปลับของลกูค้า นพ เกย์หนุม่ฐานะดีท่ีชอบดูคลิปโป๊

และสง่ต่อใหค้นอ่ืน อ๊อด ดีเจในผบัโคโยต้ีท่ีสรรหากิจกรรมวาบหวิวกับ

สาว ๆ ด้วยการถ่ายคลิปเด็ดไว้อวด และ เสี่ยเก้ง เจ้าของผับผู้ก่อต้ัง

เว็บไซต์ฉาวท่ีสะสมและเผยแพร่คลิปหลุด

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๐ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๒๙ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

DCP



๒๔

#อวสานโลกสวย 
๒๕๕๙ / กำากับโดย ปญัญ์ หอมชืน่, อรอุษา ดอนไสว / 
สร้างโดย กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส / นำาแสดงโดย 
อภิญญา สกุลเจริญสุข, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์,  
ณภศศิ สุรวรรณ, ลัทธ์กมล ปิ่ นโรจน์กีรติ, ลฎาภา  
รัชตะอมรโชติ / ความยาว ๑๐๐ นาที

เกรซ เด็กสาวผู้มีอดีตอันเลวร้ายจาก

การเคยเป็นเน็ตไอดอล ได้ร่วมมือกับ แจ๊ค 

หนุ่มโรคจิตท่ีเป็นแฟนคลับตัวยงของ แคร์และเปิ้ ล สองสาววัยมัธยม

ปลายท่ีสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจขึ้นมาเพ่ือเรียกยอดไลก์ เกรซและแจ๊ค 

อาศัยข้อมูลส่วนตัวท่ีแคร์ชอบเปิดเผยผ่านการโพสต์ในอินเทอร์เน็ต

ตลอดเวลา เพื่อวางแผนจับตัวแคร์และเปิ้ ลมากักขังไว้ ก่อนจะสร้าง

สถานการณ์ใหท้ั้งคู่ได้เจอความจริงท่ีเลวร้ายเหมอืนกับท่ีเธอเคยเจอ

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๐ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๒๑ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ไผ่แดง
๒๕๒๒ / กำากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สรพงศ ์ชาตรี, 
ผศ.สุรพล วิรุฬหร์ักษ์, ลลนา สุลาวัลย์ / ความยาว 
๑๒๓ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากนิยายของ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ ปราโมช เร่ืองราวของ สมภาร

กรา่ง เจ้าอาวาสวัดไผแ่ดง กับ แกว่น แก่นกำาจร 

สหายหนุ่มจากบ้านไผ่ตัน ผู้ยึดมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์ ท้ังคู่จึงปะทะ

คารมกันอยู่เสมอ แต่สิ่งหนึ่งท่ีเหมือนกันคือ ความมุ่งหวังให้เกิด 

ความเจริญแก่ท้ังสองหมูบ่้าน 

รอบฉาย: พุธท่ี ๑๕ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๒๙ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

Citizenfour  
(UK, Germany, USA / 2014 / 114 min)

๒๕๕๗ / กำากับโดย Laura Poitras / ความยาว ๑๑๔ 
นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย) / 
สนบัสนนุโดย Documentary Club

เดือนมกราคม ๒๐๑๓ ผูก้ำากับ ลอรา 

พอยทราส เริ่มได้รับอีเมลเข้ารหัสจากบุคคล

ลึกลับ ผู้ใช้นามแฝงว่า “พลเมืองสี่” ซึ่งกล่าวอ้างว่า ตนมีหลักฐาน 

ยืนยันโครงการสอดแนมผิดกฎหมายท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง

สำานักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานข่าวกรอง

ท่ัวโลก ๕ เดือนต่อมา เธอกับ เกลนน ์กรนีวาลด์ และ ยูเวน แมก็แอสคิลล์ 

นกัขา่วจากหนงัสือพิมพเ์ดอะการเ์ดียน ตัดสินใจบินสูฮ่อ่งกงเพ่ือนดัพบ

กับบุรุษวัย ๒๙ ปนีาม เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน เปน็ครั้งแรก 

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๕ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 5 Mar / 15.30

 ศกุร์ท่ี ๒๔ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 24 Mar / 13.00

The Social Dilemma  
(USA / 2020 / 94 min)

๒๕๖๓ / กำากับโดย Jeff Orlowski-Yang / ความยาว  
๙๔ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย) / 
สนบัสนนุโดย Netflix

 ภาพยนตร์สารคดีท่ีตีแผ่มุมมืดของ 

สื่อสังคมออนไลน์ ท้ังความสัมพันธ์และอิทธิพลท่ีส่งผลต่อผู้ใช้งาน  

ซึ่งนำาไปสู่การถูกครอบงำาท้ังด้านชีวิตท่ัวไป การเมือง มนุษยธรรม  

ความถูกต้อง หรือแมแ้ต่การแพร่กระจายข่าวปลอมต่าง ๆ 

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๘ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 18 Mar / 13.00

(กิจกรรมภาพยนตรส์นทนา รูเ้ท่าทันสือ่สังคมออนไลน ์หลังจบภาพยนตร)์ 

เหตุมหัศจรรย์แห่งแอนิเมชัันไทย

ประวัติศาสตรภ์าพยนตรไ์ทยบนัทึก

ไว้ว่า ปยุต เงากระจ่าง เป็นผู้สร้างสรรค์ 

“แอนเิมชัน” หรือ “หนงัการ์ตูน” ได้สำาเร็จ

เป็นคนแรกของไทย ด้วยผลงานเรื่ อง  

เหติุมืหัศจรรย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ความสำาเร็จนี้มีจุดเริ่มต้นมาจาก

ปณิธานท่ีเขาอยากจะสานต่อความฝนัของ เสนห่ ์คล้ายเคล่ือน ศลิปนิ

ผู้เริ่มต้นกรุยทางการทำาการ์ตูนเคล่ือนไหวมาก่อน แต่ต้องพบกับ 

ความผดิหวัง เพราะขาดการสนบัสนนุ

อย่างไรก็ตาม แม้ ปยุต เงากระจ่าง จะสร้าง เหติุมืหัศจรรย์  

ใหเ้กิดขึ้นได้ แต่เสน้ทางของแอนเิมชนัไทยยังคงขรุขระและเต็มไปด้วย

ขวากหนาม ถึงขนาดท่ีกว่าปยุตเองจะสามารถทำา สุดสาค์ร (๒๕๒๒) 

หนงัการตู์นเรื่องยาวเรื่องแรกได้สำาเรจ็ตามท่ีต้ังใจ ก็ต้องอดทนรอคอย

นานกว่า ๒๐ ปี และต้องแลกมากับความยากลำาบากแสนสาหัส  

ท้ังการขาดแคลนทุนทรัพย์และสุขภาพท่ีทรุดโทรม อันส่งผลให้ต้อง

ผจญกับความทุกข์ทรมานจากเหตุสายตาเสื่อมในบั้นปลายชีวิต

ถึงกระนั้น วงการแอนิเมชันในเมืองไทยก็ยังแทบจะหยุดนิ่ง 

และต้องใช้เวลานานกว่า ๒๐ ปีอีกเช่นกัน จนถึงทศวรรษ ๒๕๔๐  

เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนา บรรยากาศจึงเริ่มคึกคักและมีภาพยนตร์

แอนิเมชันเรื่องยาวของไทยออกฉายตามมา แม้ปัญหาอุปสรรคยังคง

รายล้อม แต่ก็มกีารผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปจัจุบัน 

เดือนเมษายนนี ้หอภาพยนตรไ์ด้จัดโปรแกรม เห้ตมุุห้ศัจรรย์

แห้่งแอนิเมุชัินไทัย เพื่อฉายภาพให้เห็นเส้นทางของการฝ่าฟันและ

พยายามสรา้งสรรค์ความมหศัจรรยใ์หแ้ก่ผูช้มในรูปแบบหรือเทคนคิท่ี

หลากหลาย โดยภาพยนตร์ในโปรแกรมนี้เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างหนึ่ง

ของหนงัการต์นูไทยท้ังหมดท่ียงัมอียูอี่กมาก เปดิโปรแกรมด้วยกิจกรรม

เสวนาภาพยนตรกั์บสมาคมผูป้ระกอบการแอนเิมชนัและคอมพวิเตอร์

กราฟิกส์ไทย (TACGA) ในวันเสาร์ท่ี ๑ เมษายน อันตรงกับวันคล้าย 

วันเกิดของ ปยุต เงากระจ่าง บิดาแหง่แอนเิมชันไทย นอกจากนี ้ยังมี

ภาพยนตรแ์อนเิมชนัจากฝรัง่เศสและสเปนในโปรแกรมภาพยนตรโ์ลก 

มาจัดฉายใหผู้ช้มได้เรียนรู้ควบคู่ไปในเดือนเดียวกันอีกด้วย



๒๕

สุดสาคร 
๒๕๒๒ / กำากับโดย ปยุต เงากระจ่าง / สรา้งโดย จิรบนัเทิงฟล์ิม จำากัด / ความยาว 
๘๗ นาที

ภาพยนตรแ์อนเิมชันไทยเรื่องยาวเรื่องแรก ผลงานช้ินเอกของ 

ปยุต เงากระจ่าง เล่าเรื่องท่ีสร้างจากวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี 

ตอนท่ี สุดสาคร เด็กชายท่ีเกิดจากพระอภัยมณแีละนางเงือก ต้องออก

ผจญภัยบนหลังมา้นลิมงักรเพื่อตามหาพอ่ โดยมพีระฤๅษีชว่ยฝกึสอน

วิชา และชีเปลือยเจ้าเล่หค์อยขัดขวาง

รอบฉาย: อังคารท่ี ๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

๙ ศาสตรา 
๒๕๖๑ / กำากับโดย พงศา กรศรี, ณัฐ ยศวัฒนานนท์, กันย์ พันธุ์สุวรรณ /  
สร้างโดย เอ็กฟอร์แมท ฟิล์มส์, เอ็ม พิคเจอร์ส / ความยาว ๑๑๐ นาที

แอนเิมชันไทยแนวแฟนตาซ ีเล่าเรื่องราวการผจญภัยของ อ๊อด 

เด็กหนุ่มผู้ศึกษาศิลปะมวยไทย และผองเพื่อน ท่ีมีภารกิจอันยิ่งใหญ่

ในการนำาสุดยอดศาสตราวุธ ๙ ศาสตรา ไปมอบใหอ้งค์ชายรัชทายาท 

เพื่อใช้ในการกอบกู้อาณาจักรรามเทพนคร ให้รอดพ้นอำานาจของ  

เทหะยักษา เจ้าแหง่ยักษ์ผูก่้อความทุกข์เข็ญใหกั้บเหล่าประชาชน  

รอบฉาย: พุธท่ี ๕ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๑๖ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

พระมหาชนก The Story of Mahajanaka  
(Thailand / 2014 / 101 min)

๒๕๕๗ / กำากับโดย เกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี, ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา,  
นพ ธรรมวานชิ / สร้างโดย สำานกัพระราชวัง, สำานกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมช่ันและ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย / ความยาว ๑๐๑ นาที

ภาพยนตร์แอนิเมชันจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี ๙ 

เรื่องราวของ “พระมหาชนก” บุตรของพระเจ้าอริฏฐชนกแห่งเมือง 

มถิิลา ท่ีทรงมเีหตใุหต้้องออกจากพระราชวังขณะยงัทรงอยูใ่นพระครรภ์

พระมารดา ก่อนจะทรงดำาเนินชีวิตต้ังมั่นในหลักความเพียร เมื่อทรง

ประสบพายุจนเรือล่ม พระมหาชนกได้ทรงว่ายน้ำาข้ามมหาสมุทรถึง 

“๗ วัน ๗ คืน” จนได้มาสมรสและครองเมอืงมถิิลาอีกครั้ง

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 6 Apr / 13.00

 พุธท่ี ๒๖ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 26 Apr / 15.30

รามาวตาร จติรกรรมฝาผนังมีชีวติ 
๒๕๖๒ / กำากับโดย อธปิตัย์ กมลเพช็ร / สรา้งโดย อะมบีาฟล์ิม, 
กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม / ความยาว ๗๐ นาที

ผลงานท่ีสร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการ

แอนิเมชันไทย ด้วยการนำาภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง

รามเกียรต์ิแห่งวัดพระแก้วมาเรียงร้อยเนรมิตให้เป็น

ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความสง่างามแบบโขน ผสานด้วยบทร้อยแก้ว  

ร้อยกรอง และดนตรีไทยท่ีทำาขึ้นใหมโ่ดยเฉพาะ

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๖ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๑๑ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ยักษ์  
๒๕๕๕ / กำากับโดย ประภาส ชลศรานนท์ / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์
เนชัน่แนล, บา้นอิทธฤิทธิ,์ ซูเปอรจ๋ิ์ว, เวิรค์พอยท์ พคิเจอรส์ / ความยาว ๑๐๑ นาที

ผลงานท่ีได้แรงบันดาลใจจากวรรณคดีรามเกียรต์ิ ว่าด้วย  

นา้เขียว หุน่ใหญ่ยักษ์กับ เจ้าเผอืก หุน่กระปอ๋งมนิตัิวเล็ก ท่ีต่ืนขึ้นมา

จากการถูกขุดและอาละวาดจนเมอืงขายของเก่ากระเจิดกระเจิง ท้ังคู่

ต้องร่วมผจญภัยไปด้วยกัน จนวันหนึ่งจึงได้รู้ถึงตัวตนท่ีแท้จริงของ 

ตัวเอง ทำาให้พวกเขาต้องเลือกระหว่างมิตรภาพกับหน้าท่ีว่าสิ่งใด 

สำาคัญกว่ากัน

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

อภินิหาร นิทาน เวตาล 
๒๕๔๘ / กำากับโดย สุเทพ ตันนิรัตน์,  
ภาณเุทพ สทุธเิทพธำารง / สรา้งโดย Anya 
Animation, BEC-Tero Entertainment, 
รังสิโรตมว์นชิ / ความยาว ๘๗ นาที

ภาพยนตร์แอนิเมชันไทยยุคแรกท่ีผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 

ตลอดเรื่อง โดยนำา นทิานเวตาล มาดัดแปลงใหม้สีีสันและสนกุสนาน 

ว่าด้วยเรื่องราวของพระวิกรมาทิตย์ ผู้เดินทางมานำาปีศาจเวตาล  

ไปประกอบพิธเีพื่อชุบชีวิตว่าท่ีพระชายา แต่เวตาลกลับพยายามเล่า

นิทานเพื่อหลอกล่อพระองค์ และคราวนี้เป็นเรื่องของ นางมธุมาลตี 

สาวงามท่ีสุดในปฐพี ท่ีเวตาลต้ังปริศนาให้พระองค์ทรงตัดสินว่า 

ใครควรจะได้เปน็คู่ครองของนาง

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๑๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ก้านกล้วย 
๒๕๔๙ / กำากับโดย คมภิญญ์ เข็มกำาเนิด / สร้างโดย  
กันตนา แอนนเิมชั่น สตูดิโอ / ความยาว ๙๒ นาที

หนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชันไทยท่ีได้รับ

การยอมรับในต่างประเทศ และเป็นท่ีจดจำาของ

ผูค้นรว่มสมยั ว่าด้วยเรื่องราวของ ก้านกล้วย ชา้ง

ตัวน้อยท่ีออกผจญภัยด้วยความอยากรู้เรื่องของพ่อท่ีหายไป จนได้ 

พบกับ ชบาแก้ว ชา้งสชีมพสูดใส ซึ่งได้พาก้านกล้วยไปอาศยัท่ีหมูบ่า้น

หินขาวจนเติบใหญ่และได้แต่งงานกัน หลังคืนวันแต่งงาน ทหาร 

หงสาวดีได้เข้ามารีดไถเสบียงแต่ถูกเหล่าช้างขับไล่ออกไป เปน็เหตุให้

ก้านกล้วยต้องแยกทางกับชบาแก้วเพื่อทำาหนา้ท่ีช้างศกึในสงคราม

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๒๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP

DCP

DCP



๒๖

โปรแกรมพิเศษ 
The Visible Woman: Selected 

Works of Chantal Akerman
สนบัสนนุโดย Royal Film Archive of Belgium (CINEMATEK) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหนา้ ๑๘

Jeanne Dielman, 23, Quai du  
Commerce, 1080 Bruxelles  
(Belgium / 1975 / 200 min)

๒๕๑๘ / กำากับโดย Chantal Akerman / นำาแสดงโดย 
Delphine Seyrig, Jan Decorte, Henri Storck /  
ความยาว ๒๐๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษา
ไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ช้ินเอกของ ชองทาล อัคเคอร์มาน ท่ีถ่ายทอด 

ภาพวิถีชวิีตและกิจวัตรอันสดุแสนนา่เบื่อและซ้ำาซาก ตลอดระยะเวลา 

๓ วันของ ฌานน ์ดีลมาน แมบ่้านหญิงมา่ยผูอ้าศยัอยู่กับลูกชายวัยรุ่น

ในอะพาร์ตเมนต์เล็ก ๆ แหง่หนึ่งในกรุงบรัสเซลส์

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๒๓ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น. Sun 23 Apr / 14.00

Saute ma ville  
(Blow Up My Town)  
(Belgium / 1968 / 13 min)

๒๕๑๑ / ความยาว ๑๓ นาที (ภาษาฝรั่งเศส  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

ภาพยนตรส้ั์นเรื่องแรกของ ชองทาล อัคเคอร์มาน นำาเสนอ 

ภาพการทำากิจกรรมต่าง ๆ  ภายในอะพารต์เมนต์ของหญิงสาวคนหนึ่ง 

โดยมเีสียงฮัมเพลงของเธอประกอบภาพกิจวัตรเหล่านั้น

La Chambre (The Room)  
(Belgium / 1972 / 11 min)

๒๕๑๕ / ความยาว ๑๑ นาที (ภาษาฝรั่งเศส  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานแรกท่ี ชองทาล อัคเคอร์มาน ถ่ายทำาในนิวยอร์ก  

โดยต้ังกล้องบันทึกภาพบรรยากาศของห้องพักเล็ก ๆ ท่ีแสนรกรุงรัง 

และมภีาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงเปน็ฉากหลัง

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 29 Apr / 13.00

(กิจกรรม Cinema Lecture หลังจบภาพยนตร์)

เอคโค่ จิว๋ก้องโลก
๒๕๕๕ / กำากับโดย คมภิญญ์ เข็มกำาเนิด / สร้างโดย  
กันตนา แอนนเิมชั่น สตูดิโอ / ความยาว ๘๒ นาที

ภาพยนตร์แอนิเมชันเล่าเร่ืองราวของ

สองพี่นอ้งชาวกะเหรี่ยง หนอ่วา และ จ่อเป ท่ีได้

ชว่ยชวิีต แซม ลกูชายประธานาธบิดี จากอุบัติเหตุ

ในปา่หมอก ขณะเดียวกับท่ีได้เกิดภาวะโลกร้อนเกินขดีจำากัด ทำาใหเ้กิด

ปีศาจความร้อน บรรดาผู้นำาโลกคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยการใช้ระเบิด 

ความเย็น มีเพียงเด็กน้อยท้ังสามท่ีรู้ว่าการระเบิดความเย็นไม่ใช่

ทางออกในการแก้ไขปญัหาท่ีแท้จริง 

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๓ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๑๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ครฑุ มหายุทธ หมิพานต์
๒๕๖๑ / กำากับโดย ชัยพร พานชิรุทติวงศ ์/ สร้างโดย 
มหาวิทยาลัยรังสติ, เอ็ม พิคเจอรส์ / ความยาว ๙๘ นาที

แอนิเมชันไทยแนวสงครามแฟนตาซี  

เล่าเร่ืองราวยุคท่ีสัตว์ปา่หมิพานต์ต่างทำาสงคราม

แย่งชิงอาณาจักรกัน เมื่อเมอืงอโยธยาของ พญา

วัชรครุฑ ถูก รากษส สัตว์เผ่าพันธุ์ดุร้ายเข้ามาตีประชิดเมือง ทำาให้ 

พญาวัชรครุฑต้องตีฝ่าวงล้อมข้ามมหานทีสีทันดร ไปขอความช่วย

เหลือจากเหล่าสัตว์พิสดารน้อยใหญ่ในป่าหิมพานต์ มหาสงคราม

ระหว่างเผา่พันธุจึ์งบังเกิดขึ้น

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๔ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๒๕ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

นาค
๒๕๕๑ / กำากับโดย ณฐัทพงศ ์รตันโชคสิรกิลู / สรา้งโดย 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / ความยาว ๙๐ นาที

การนำาตำานานผแีมน่าคมาตีความใหมใ่น

รูปแบบแอนเิมชัน เมื่อวิญญาณนาคเลือกหลบหนี

ความวุ่นวายในกรุงเทพฯ  ไปยังต่างจังหวัด แต่ 

กลับต้องพัวพันกับเหตุการณ์วุ่นวาย เพราะผีร้ายจากโลกวิญญาณ 

ได้จับเด็กชายธไีป นาคจึงต้องรวมพรรคพวกผไีทย รวมท้ัง แก้ม พี่สาว

ของธใีหร้ว่มกันชว่ยธอีอกมา ท้ังยงัต้องกูโ้ลกมนษุยเ์อาไว้จากแผนการ

ชั่วท่ีเหล่าผรี้ายหมายจะบุกขึ้นมาก่อกวนในช่วงกลางวัน

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๕ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๒๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

รวมมิตรการตู์นไทยคลาสสิก 
โปรแกรมภาพยนตร์การต์นูขนาดสั้นหลากหลายรูปแบบและ

บริบทจากคลังอนรุักษ์ของหอภาพยนตร์ 

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

หนังส้ันคัดสรรรางวลัปยุต เงากระจา่ง
โปรแกรมผลงานบางส่วนท่ีเคยได้รับรางวัลปยุต เงากระจ่าง 

จากเทศกาลภาพยนตรส้ั์นครั้งต่าง ๆ  ท่ีแสดงใหถึ้งพฒันาการและสีสนั

จากคนทำาหนงัแอนเิมชันสั้นในเมอืงไทย 

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

*ติดตามรายละเอียดโปรแกรม Archive Animation และหนังสั้น 

คัดสรรรางวัลปยุต เงากระจ่าง ได้ทาง www.fapot.or.th

DCP
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D’Est (From the East)  
(Belgium, France / 1993 / 110 min)

๒๕๓๖ / กำากับโดย Chantal Akerman / 
ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาฝรั่ ง เศส  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีท่ีบันทึกภาพการเดินทางในช่วงเวลาท่ี

สหภาพโซเวียตกำาลังจะล่มสลาย โดยมจุีดเริม่ต้นจากเยอรมนตีะวันออก 

สู่จุดหมายปลายทาง คือกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ผลงานท่ี ชองทาล 

อัคเคอร์มาน ถักทอร้อยเรียงภาพและเสียง ผ่านใบหน้าของผู้คน  

สิง่ก่อสรา้ง ทัศนยีภาพ และทิวทัศนข์องบ้านเมอืงประเทศต่าง ๆ  ท่ีเธอ

เดินทางผ่าน ท้ังโปแลนด์ ลิทัวเนีย และยูเครน ประกอบเข้าด้วยกัน  

จนเปน็บทกวีอันนา่หลงใหล 

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 29 Apr / 15.30

News from Home  
(Belgium, France / 1976 / 90 min)

๒๕๑๙ / กำากับโดย Chantal Akerman / ความยาว ๙๐ 
นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ท่ี ชองทาล อัคเคอร์มาน นำา

ขอ้ความบนจดหมายของแมท่ี่แสดงถึงความหว่งใย

และห่วงหา มาบรรยายเล่าเรื่องประกอบเข้ากับภาพทิวทัศน์และ

บรรยากาศของนิวยอร์ก เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงสภาวะอ้างว้างเปล่า

เปล่ียวและห่างเหินระหว่างเธอกับมหานครอันยิ่งใหญ่และแสน

พลุกพล่านแหง่นี้

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๓๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 30 Apr / 13.00

No Home Movie  
(Belgium, France / 2015 / 115 min)

๒๕๕๘ / กำากับโดย Chantal Akerman / ความยาว ๑๑๕ 
นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ผลงานภาพยนตรเ์รือ่งสุดท้ายของ ชองทาล  

อัคเคอร์มาน ท่ีเธอบันทึกภาพของ นาตาเลีย  

อัคเคอร์มาน ผู้เป็นท้ังแม่และผู้รอดชีวิตจากการถูกสังหารหมู่ใน 

ค่ายกักกันจากโปแลนด์ และอพยพมายังเบลเยียมในป ีค.ศ. ๑๙๓๘ 

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๓๐ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 30 Apr / 15.30

โปรแกรมภาพยนตรโ์ลึก 

ภาพยนตรเ์ยอรมัน
สนบัสนนุโดย สถาบันเกอเธ ่ประเทศไทย

Magical Mystery oder: die 
Rückkehr des Karl Schmidt 
(Magical Mystery or:  
The Return of Karl Schmidt)  
(Germany / 2017 / 111 min)

๒๕๖๐ / กำากับโดย Arne Feldhusen / นำาแสดงโดย 
Charly Hübner, Annika Meier, Detlev Buck /  
ความยาว ๑๑๑ นาที (ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

คาร์ล ชมิดต์ เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลจิตเวช 

เนื่องจากเคยเป็นศิลปินติดยาและล้มป่วยในคืนท่ีกำาแพงเบอร์ลิน 

ล่มสลาย วันหนึง่ คาร์ลบงัเอิญเจอเพื่อนเก่า ผูเ้ปน็นกัดนตรเีพลงเทคโน

ท่ีกำาลังมีชื่อเสียง ซึ่งได้ชักชวนให้เขามาเป็นคนขับรถ เพื่อเดินสาย 

ออกทัวรไ์ปท่ัวประเทศ ท่ามกลางชีวิตกลางคืนท่ีเต็มไปด้วยปาร์ต้ีและ

ยาเสพติด ด้านมดืของคาร์ลจึงหวนกลับมาอีกครั้ง

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๕ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 5 Mar / 13.00

 พฤหสับดีท่ี ๒๓ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 23 Mar / 15.30

Vor der Morgenröte  
(Stefan Zweig: Farewell to Europe)  
(Austria, Germany, France / 2016 / 106 min)

๒๕๕๙ / กำากับโดย Maria Schrader / นำาแสดงโดย 
Josef Hader, Barbara Sukowa / ความยาว ๑๐๖ นาที 
(ภาษารสัเซยี เยอรมนั อังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทยและ
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ท่ีถ่ายทอดเรื่องราวของ ชเตฟาน ชไวก์ นักเขียน

และปัญญาชนชาวยิว ผู้ต้องละท้ิงอาชีพของตัวเองไว้ท่ีบ้านเกิด และ

หลบซ่อนตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในหลากหลายประเทศ เนื่องจากการ 

ยึดอำานาจของนาซี แม้จะได้รับมิตรภาพและความเอ้ือเฟื้ อจากผู้คน 

ท่ีคอยชว่ยเหลือ แต่ทกุวันเขาต้องทนทุกขกั์บการรบัรู้ขา่วสถานการณ์

การเมอืงอันเลวร้ายในเยอรมน ีจนทำาใหเ้กิดอาการฟุง้ซา่น ส้ินหวัง และหดหู่

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 2 Apr / 15.30

 พฤหสับดีท่ี ๒๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 27 Apr / 15.30

DCP

DCP

DCP



๒๘

ฟลิม์ ๑๖ มม.

La planète sauvage (Fantastic Planet)  
(France, Czechoslovakia / 1973 / 72 min)

๒๕๑๖ / กำากับโดย René Laloux / ความยาว ๗๒ นาที (ภาษาฝรั่งเศส  
คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์แอนิเมชันไซไฟสุดคลาสสิกของผู้กำากับเซอร์เรียล 

เรอเน ลาลซู ์บอกเล่าเร่ืองราวบนดวงดาวอันหา่งไกลชื่อ ยมั ท่ีม ีดรากส ์

หุ่นยนต์สีฟ้าเป็นผู้ปกครอง ส่วนมนุษย์ท่ีถูกเรียกว่า ออมส์ มีสถานะ

เป็นเพียงสัตว์เล้ียง วันหนึ่ง ออมส์ท่ีถูกดรากส์เก็บมาเล้ียงต้ังแต่ยัง 

เปน็ทารก คิดก่อการกบฏและปลดแอกเผา่พันธุต์นเองจากการถกูกดขี่

ของดรากส์  

รอบฉาย: พุธท่ี ๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 5 Apr / 13.00

 อาทิตย์ท่ี ๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 9 Apr / 15.30

La Traversée (The Crossing)  
(France, Czech Republic, Germany / 2021 / 84 min)

๒๕๖๔ / กำากับโดย Florence Miailhe / ความยาว ๘๔ นาที (ภาษาฝรั่งเศสและ
อังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

แอนิเมชันเล่าเรื่ องการอพยพหลบหนีท่ีไม่มีสิ้นสุดของ  

เคียวนาและเอเดรยีล ผูก้ำาลังก้าวเขา้ไปสูวั่ยหนุม่สาว ท่ีต้องพลัดพราก

จากครอบครัวตัวเอง พวกเขาพยายามก้าวผ่านเส้นทางท่ีผกผัน 

และอันตรายในพื้นท่ีท่ีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากสงครามและ 

ความทรงจำาของผูค้น เพื่อหาสถานท่ีท่ีเรียกว่า “บ้าน”

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 9 Apr / 13.00

 พฤหสับดีท่ี ๒๐ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 20 Apr / 15.30

ภาพยนตรญ่ี์ปุ่น
สนบัสนนุโดย เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ

Waiting for You Akira  
๒๕๒๘ / กำากับโดย KATSUHIKO Fujii / 
นำาแสดงโดย MINAGAWA Tetsuya, KANE 
Keizo, IRIE Wakaba / ความยาว ๙๗ นาที 
(ภาษาญี่ปุน่ คำาบรรยายภาษาไทย)

แมจ้ะสนกุกับชวิีตเด็กนกัเรยีน

ชั้น ป.๔ ท่ีโรงเรียนประถมอะรากาวา 

แต่อะกิระจำาต้องจากโรงเรยีนและเพือ่น ๆ  ท่ีรกัไป เนือ่งจากคณะละครเร่

ท่ีพอ่ของเขาเปน็หวัหนา้ได้เดินทางโยกย้ายไปทำาการแสดง ณ เมอืงอ่ืน ๆ 

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑๒ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๓๑ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ภาพยนตรส์เปน
สนบัสนนุโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำาประเทศไทย

El Bola (Pellet)  
(Spain / 2000 / 88 min)

๒๕๔๓ / กำากับโดย Achero Mañas / นำาแสดงโดย Juan 
José Ballesta, Pablo Galán, Alberto Jiménez /  
ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ปาโบล เด็กชายวัย ๑๒ ป ีเติบโตท่ามกลาง

ความรุนแรงและเสื่อมโทรม เขาอยู่กับพ่อท่ีคอยจัดการทุกอย่าง และ

แม่ท่ีไม่มีปากเสียง กระท่ังวันหนึ่งเขารู้จักกับ อัลเฟรโด เพ่ือนใหม่ท่ี

เติบโตมากับครอบครัวหัวสมัยใหม่ และมีน้องชายท่ีกำาลังหัดพูด 

มติรภาพท่ีเกิดขึ้นของท้ังคู่ทำาใหช้ีวิตของปาโบลเปล่ียนไป

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒๓ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 23 Mar / 13.00

 ศกุร์ท่ี ๓๑ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 31 Mar / 13.00

Chico y Rita (Chico & Rita)  
(Spain, UK, France / 2010 / 94 min)

๒๕๕๓ / กำากับโดย Tono Errando, Javier Mariscal, 
Fernando Trueba / ความยาว ๙๔ นาที (ภาษาสเปน  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แอนเิมชนัเขา้ชงิออสการ ์สาขา

ภาพยนตรแ์อนเิมชันยอดเยีย่ม ประจำาป ีค.ศ. ๒๐๑๑ บอกเล่าเรื่องราว

ท่ีเกิดขึ้นท่ีประเทศคิวบา ในปี ๑๙๘๔ ของ ชิโค นักเปียโนหนุ่มผู้มี 

ความฝนัอันยิ่งใหญ่ และ ริตา นกัร้องสาวสวยผูม้เีสียงร้องอันไพเราะ 

ด้วยเสียงเพลงทำาใหท้ั้งสองเริ่มผกูพันกัน 

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 2 Apr / 13.00

 พฤหสับดีท่ี ๒๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 20 Apr / 13.00

    

ภาพยนตรฝ์รัง่เศส
สนบัสนนุโดย สถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย

Une histoire d'amour et de désir  
(A Tale of Love and Desire)  
(France, Tunisia / 2021 / 102 min)

๒๕๖๔ / กำากับโดย Leyla Bouzid / นำาแสดงโดย Sami Outalbali, Zbeida 
Belhajamor, Diong-Kéba Tacu / ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาฝรั่งเศสและ 
อารบิก คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

อาห์เม็ด เด็กหนุ่มฝรั่งเศสเช้ือสายแอลจีเรีย ผู้เติบโตในย่าน

ชานเมือง เกิดตกหลุมรัก ฟาราห์ เด็กสาวชาวตูนิเซีย ผู้เต็มไปด้วย 

ความมีชีวิตชีวาและเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงปารีส ขณะเพิ่งค้นพบ 

คลังวรรณกรรมอาหรับแนวอีโรติก 

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 2 Mar / 15.30

 อาทิตยท่ี์ ๑๒ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 12 Mar / 13.00
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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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โปรแกรม สมบัติ เมทะนี ReMASTER
Media Dystopia

เหตุมหัศจรรยแหงแอนิเมชันไทย

โปรแกรมพิเศษ Indonesian Reality โปรแกรมพิเศษ The Visible Woman: Selected Works of Chantal Akerman
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13.00 น.
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ภาพยนตรสนทนา

ปดใหบรกิาร
เพือ่ซอมแผนปองกัน

และระงับอัคคภียั
ของหนวยงาน

เสวนาภาพยนตร
อนาคตแอนเิมชันไทย

14.00 น. 
ดูหนังคลาสสิกกับ
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หวัใจทรนง

6 7 8 9

2

10 11

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25

28 29 30 3127

5

31 4

12

19

26

3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22

26 27 28 2925

2

1

9

16

2423

30




