หลังจากที่อยู่ในสถานะหายสาบสูญมายาวนานกว่า ๖๐ ปี ในตอนนี้
สันติ-วีณา หนังไทยปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ผลงานการสร้างของ รัตน์ เปสตันยี ก็ได้รับ
การค้นพบโดยหอภาพยนตร์และได้ด�ำเนินการบูรณะให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์แล้ว
ข่าวอันน่ายินดีนี้นับเป็นความส�ำเร็จครั้งใหญ่ของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสันติ-วีณา ที่ถือเป็นหลักหมาย
ส�ำคัญของประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ไทยด้วย ทัง้ เป็นเรือ่ งแรกทีถ่ า่ ยท�ำด้วยฟิลม์
สี ๓๕ มม. ตลอดทั้งเรื่อง และเป็นเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จงึ ได้น�ำกระบวนการการค้นหาและบูรณะสันติ-วีณา
มาให้ทา่ นได้อา่ นอย่างละเอียด และโปรดอดใจรอรอบปฐมทัศน์ในเมืองไทยของ
สันติ-วีณาฉบับบูรณะ ที่จะแจ้งข่าวให้ทราบทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ของหอภาพยนตร์
ส�ำหรับท่านทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วชมหอภาพยนตร์โดยรถโดยสารประจ�ำทาง
สาย ๕๑๕ ขณะนี้ถนนหน้าหอภาพยนตร์ได้ขยายช่องทางจราจรเพิ่มเป็น ๖
ช่องทางแล้ว และมีคูน�้ำกั้นกลางถนน ท�ำให้ไม่สามารถเดินข้ามถนนหน้าหอ
ภาพยนตร์ได้โดยตรงเช่นเดิม ในกรณีนี้ ท่านสามารถนั่งรถไปจนสุดเส้นทาง
(ห่างจากหอภาพยนตร์ประมาณ ๓๕๐ เมตร ตรงบริเวณจุดกลับรถ) และต่อรถ
ประจ�ำทางสาย ๕๑๕ คันใหม่มาลงป้ายรถเมล์หน้าหอภาพยนตร์ได้ โดยแจ้ง
พนักงานประจ�ำรถว่าลงหอภาพยนตร์ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เดินทางใหม่หอภาพยนตร์จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

ปรัชญา : ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการ
และบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
พันธกิจ :
๑. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์และสิง่ เกีย่ วเนือ่ ง เพือ่
เก็บรักษาเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒. วิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ด้านภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่
ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน : จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์สงู สุด
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กิจกรรม

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

๒๒ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
๒๓ กุมภาพันธ์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต
๒๕ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๓ กุมภาพันธ์ – ๒๖ มีนาคม

๒๔ กุมภาพันธ์

หอภาพยนตร์ จั ด งานแถลงข่ า วเปิ ด ตั ว
กิจกรรมขึน้ ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครัง้
ที่ ๖ ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้รบั เกียรติจากตัวแทนคณะกรรมการ คือ ศักดินา
ฉัตรกุล ณ อยุธยา, พลเอก บัญชร ชวาลศิลป์ และ
กฤติยา กาวีวงศ์ มาร่วมพูดคุยถึงรูปแบบและ
เหตุ ผ ลในการคั ด เลื อ กภาพยนตร์ ขึ้ น ทะเบี ย น
มรดกภาพยนตร์ ข องชาติ ใ นครั้ ง ที่ ผ ่ า นมา ณ
ภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ และในช่วงเย็นจัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง มรดกพระจอมเกล้า (๒๔๙๗) ณ
ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕

สถาบั น หนั ง ไทยเปิ ด หลั ก สู ต รอบรม
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น รุ่นที่ ๔
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการก�ำเนิด
ภาพยนตร์ในโลก และสามารถศึกษาค้นคว้าลง
ลึกรายละเอียดในประเด็นทีส่ นใจต่อไป การอบรม
ครั้งนี้ได้รับการสอนจาก โดม สุขวงศ์, ศักดินา
ฉัตรกุล ณ อยุธยา, ประวิทย์ แต่งอักษร และ ก้อง
ฤทธิ์ดี

๒๕ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม

หอภาพยนตร์ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศ
ไทย จัดงาน Wim Wenders : A Retrospective
จัดฉายผลงานภาพยนตร์ของผู้ก�ำกับชื่อดังระดับ
โลก Wim Wenders จ�ำนวน ๙ เรื่อง ซึ่งกิจกรรม
ครั้งนี้เริ่มเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ โดยมีไฮไลท์คือ
การจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงเรื่อง Wings of
Desire ในระบบดิจิทัลบนจอหนังสูง ๑๔ เมตร ณ
สวนลุมพินี และการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีที่เล่า
เรื่องการเต้นร�ำ เรื่อง Pina และ Every Thing will
be Fine ผลงานเรื่องล่าสุดของเขา ในรูปแบบ ๓
มิติ ซึง่ เป็นการฉายภาพยนตร์ ๓ มิตคิ รัง้ แรกของหอ
ภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์ที่เลือกฉายในครั้งนี้ได้
ท�ำให้เห็นเส้นทางการเป็นผู้ก�ำกับภาพยนตร์ของ
Wim Wenders ผู้ก�ำกับคนส�ำคัญของโลก ซึ่งมี
อิทธิพลต่อผู้ก�ำกับรุ่นใหม่จ�ำนวนมาก

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๗ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
สงครามเพลง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลท่า
ต�ำหนัก นครชัยศรี
๑๘ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
ไผ่สีทอง ให้แก่ชุมชุนหมู่บ้านร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ
๑๙ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
มนต์ รั ก ลู ก ทุ ่ ง ให้ แ ก่ วิ ท ยาลั ย ผู ้ สู ง วั ย ต�ำบล
บางเตย สามพราน
๒๓ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
พันท้ายนรสิงห์ ให้แก่ชมรมผูส้ งู อายุโรงพยาบาล
หลวงพ่อเปิ่น นครชัยศรี
๒๔ กุมภาพันธ์ จั ด ฉายภาพยนตร์ เ รื่ อ ง
ศึกบางระจัน ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
ไร่ขิง สามพราน
๒๖ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
มโนราห์ ท ่ า เรื อ ให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม วั ย หวานวั น วาน
กรุงเทพฯ

๒

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๙ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ อบต. วัดละมุด นครชัยศรี
๑๐ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน ให้แก่ กศน. ต�ำบลบางช้าง สามพราน
๑๑ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เพชรตัดเพชร ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสามพราน
๑๗ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อยู่กับก๋ง ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ
๒๓ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน ให้แก่ กศน. ต�ำบลท่าตลาด สามพราน
๒๔ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน ให้แก่ กศน. ต�ำบลกระทุ่มล้ม สามพราน
๒๕ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลโพรงมะเดื่อ
๒๙ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง มนต์รกั ลูกทุง่ ให้แก่ชมรมผูส้ งู อายุ รพ. สต. ศรีษะทอง นครชัยศรี
๓๐ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย

กิจกรรมเดือนมีนาคม

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

๔ มีนาคม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
๘ และ ๒๒ มีนาคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต
๑๑ มีนาคม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ )
๑๖ มีนาคม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
๒๑ และ ๒๘ มี น าคม คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๓๐ มีนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๑๙ มีนาคม

หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก รอน บรรจงสร้าง ร่วมประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่
๑๖๕ บนลานดารา เพื่อเป็นอมตนุสรณ์ในฐานะ
นักแสดงภาพยนตร์คนส�ำคัญ เปิดงานด้วยการฉาย
ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก สะพานรัก
สารสิน (๒๕๓๐) และร่วมบอกเล่าประสบการณ์การ
ท�ำงานในวงการภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา
๒๕–๒๗ มีนาคม

๒๑ มีนาคม

หอภาพยนตร์ ร ่ ว มกั บ ศู น ย์ ฝ ึ ก สมอง โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมภาพยนตร์กับ
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๖ จัดฉายภาพยนตร์จีนชื่อดังเรื่อง
The Road Home ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท
ยูไนเต็ด โฮม เอนเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด และร่วม
พูดคุยหลังชมภาพยนตร์กบั คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญ
เจนลักษณ์, ผศ. นพ. สุขเจริญ ตัง้ วงษ์ไทย และ คุณ
ธนิต ธนะกุลมาส ณ ห้อง ๒๓๐ ชัน้ ๒ อาคารแพทย์
พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หอภาพยนตร์รว่ มจัดกิจกรรมแนะน�ำแหล่ง
ท่องเทีย่ วในจังหวัดนครปฐม ภายใต้ชอื่ งาน “ท่องเที่ยวสุขใจไป..นครปฐม” โดยการเปิดบูธแนะน�ำ
วิ ธี ก ารดาวน์ โ หลดแอพพลิ เ คชั่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ภาพยนตร์ไทย อีกหนึ่งบริการของหอภาพยนตร์
ที่ ร องรั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายในปั จ จุ บั น ได้ ก ว้ า งขึ้ น
พร้อมด้วยกิจกรรมเชิญชวนผู้สนใจร่วมตกแต่ง
ภาพจากสติกเกอร์ของแอพพลิเคชัน่ และแชร์ภาพ
เพื่ อ ลุ ้ น รางวั ล มากมายจากหอภาพยนตร์ ณ
บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า ศาลายา

กิจกรรมเดือนเมษายน
๑๐ และ ๑๗ เมษายน

หอภาพยนตร์ ร ่ ว มจั ด ฉายภาพยนตร์ ใ น
หัวข้อวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ ง ในกิ จ กรรมเทศกาลสงกรานต์ บ านตะไท
๒๕๕๙ ที่จัดขึ้นโดยส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
(TK Park) ซึ่งหอภาพยนตร์ได้น�ำภาพยนตร์เรื่อง
มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๒๔) ไปจัดฉายในวันอาทิตย์ที่
๑๐ เมษายน และเรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
(๒๕๕๒) จัดฉายในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ณ
ห้ อ งมิ นิ เ ธี ย เตอร์ อุ ท ยานการเรี ย นรู ้ ชั้ น ๘
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

๒๖ มีนาคม – ๓ เมษายน

หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาล
ภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครัง้ ที่ ๖ (The
6th Salaya International Documentary Film
Festival) โดยในวันที่ ๒๖–๒๘ มีนาคม ณ โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา และวันที่ ๒๙ มีนาคม –
๓ เมษายน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดเทศกาลฯ ด้วย
ธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาโครเคต์ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันระหว่าง
ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และ

อาทิตย์ อัสสรัตน์ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์เรื่อง THE
SCALA
และในวันที่ ๒ เมษายน ได้มีการจัดเสวนาใน
หัวข้อ “Funding Opportunities” โดย ชลิดา
เอื้อบ�ำรุงจิต โปรแกรมเมอร์เทศกาลภาพยนตร์
สารคดีนานาชาติศาลายา, Hemi Park จากเทศกาล
สารคดี DMZ Doc, Suryani Liew จากองค์กร
In-Docs, Good Pitch2 Southeast Asia และ
วราลักษณ์ หิรญ
ั เศรษฐวัฒน์ ผูก้ �ำกับ Y/our music
ผูไ้ ด้รบั ทุนสนับสนุนจาก AND ต่อด้วยการประกาศ

ผลภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล สารคดี ย อดเยี่ ย ม
อาเซียนประจ�ำปีนี้ของเทศกาลภาพยนตร์สารคดี
นานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๖ ได้แก่ Mommy from
Jambi ก�ำกับโดย Anggun Pradesha และ Rikky
M Fajar โดยในปีนี้ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The
Memory of Justice ของ Marcel Ophüls ได้
กระแสตอบรับเป็นอย่างดี ท�ำให้ต้องเพิ่มรอบฉาย
อี ก ครั้ ง ในวั น ที่ ๔ เมษายนที่ ผ ่ า นมา ณ โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา
๓

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ภาคภูมิ ธรรมศรี

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้เปิดเวที
ให้ ๓ ตัวแทนคณะกรรมการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ ครั้งที่ ๕ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทัศนะ
มรดกภาพยนตร์ของชาติ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการคัด
เลือกภาพยนตร์ที่ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
และมีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย โดยจดหมายข่าวฉบับนี้
ขอสรุปใจความที่พูดคุยในวันดังกล่าวมาบอกเล่า

เมื่ อ กล่ า วถึ ง การจั ด กิ จ กรรมขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภาพยนตร์ ข องชาติ
ครั้งที่ ๕ ในมุมมอง ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ในฐานะประธานคณะ
กรรมการฯ และนักประวัติศาสตร์ ได้เล่าว่า “ในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะ
กรรมการมาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรก กรรมการแต่ละปีมีความแตกต่าง ฉะนั้น
เราจึงเห็นได้วา่ ภาพยนตร์บางเรือ่ งถูกเมินโดยกรรมการชุดหนึง่ แต่เห็นคุณค่า
มากกว่าโดยกรรมการอีกชุดหนึ่ง ไม่ใช่เพราะหนังไม่มีคุณค่า แต่ด้วยมุมมอง
ที่แตกต่างของกรรมการที่เลือกกันมา
“ผมเป็นคนสอนประวัติศาสตร์ ผมมีความรู้สึกว่าภาพยนตร์มันเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันมีค่ามาก อาจารย์อาจจะใช้หนังสือ หนังสือ
กว่าจะอธิบายภาพเคลื่อนไหว ๑ ภาพ อาจจะใช้เป็นหน้า ๆ แต่ว่าภาพ
เคลื่อนไหว ๑ ภาพ มันบอกอะไรเราเยอะ ถ้าเราได้ดูหนังขึ้นทะเบียน ซึ่งตอน
นี้ก็ ๑๒๕ เรื่องไปแล้ว บางเรื่องมันบอกเล่าเรื่องราวที่ส�ำคัญ ๆ อาทิเช่น
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ (อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา) ถ้าไม่มี อาจารย์ชิน หรือ
อาจารย์ทวีศักดิ์ ไปถ่ายไว้เราคงจินตนาการไม่ได้”
พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์ ซึ่งเป็นนักเขียน ได้กล่าวถึงความรู้สึกหลัง
จากที่ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการฯ ว่า “ส�ำหรับผมในฐานะที่อายุขนาดนี้
ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร แต่รู้สึกดีใจ ด้วยเหตุที่ว่าเป็นคนที่ดูหนังมาตั้งแต่เด็ก ๆ ผม
อยู่ต่างจังหวัด ก็จะดูหนังกลางแปลง หนังที่ขึ้นทะเบียนที่ผ่านมาผมคิดว่า
ผมได้ดูเยอะ และดีใจที่ได้มา “ปล่อยของ” เรื่องดูหนังมันก็เหมือนสติปัญญา
ของเรา เมือ่ ดูนาน ๆ เข้า มันก็จะละเอียดจะลึกซึง้ และมันก็จะมีอะไรต่ออะไร
มากมายขึ้น พอดูแล้วมันก็สงสัย พอสงสัยแล้วมันก็ต้องค้นคว้า”
กฤติยา กาวีวงศ์ คณะกรรมการฯ และภัณฑารักษ์ ได้กล่าวต่อว่า “ดีใจ
และตื่นเต้น เคยคุยกับเพื่อนว่าไม่ชอบเป็นกรรมการตัดสิน แต่ว่าโปรเจกต์นี้
มันสนุกที่ว่ามันมีคุณค่ามาก ที่เราจะมาคัดเลือกว่าหนังเรื่องไหนที่เราจะมา
เก็บเป็นสมบัตขิ องชาติ เราคิดว่ามันเป็นหน้าทีภ่ าระอันยิง่ ใหญ่มาก หนังมันมี
คุณค่าและไม่ได้มีแค่บันเทิงอย่างเดียว เมื่อก่อนคนคิดว่ามันไร้สาระ ไม่ได้มี
ความส�ำคัญ แต่เมื่อเราได้เรียนรู้ เราก็จะเห็นคุณค่าของมัน”
และหากพูดถึงรายละเอียดเบือ้ งหลังของการคัดเลือกภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั
การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ในครั้งนี้ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้กล่าว
ว่า “มีความหลากหลายทั้งช่วงเวลาและประเภทของหนัง จะเห็นว่ามีหนังที่

๔

เป็นภาพยนตร์บันเทิงอยู่จ�ำนวนหนึ่ง และภาพยนตร์ที่เป็นสารคดี ภาพยนตร์
ข่าว หนังบ้าน คณะกรรมการแต่ละชุดมีความแตกต่าง มีภาพยนตร์ที่เข้ามา
๓ ครั้ง แต่ก็ไม่ขึ้นทะเบียนสักทีคือ ภาพยนตร์ที่ชื่อว่า [เด็กซนสมัย ร.๗] ลุ้น
กันอยู่ปีนี้จะผ่านหรือไม่ และปีนี้ก็่ผ่าน เพราะกรรมการแต่ละปีมีมุมมอง
แตกต่างกันไป
“ส�ำหรับผมหนังปีนี้มีความน่าสนใจ อย่างหนังที่สร้างโดยยูซิส (USIS)
หรือส�ำนักข่าวสารอเมริกนั คือช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ ทีส่ องก็เกิดสงคราม
เย็น หน่วยนีก้ แ็ ปลงมาเป็นหน่วยส่งเสริมการต่อต้านคอมมิวนิสต์ แล้วก็ไปเผย
แพร่ข่าวอยู่นอกอเมริกา ในประเทศไทยก็เข้ามาช่วงสมัย ๒๔๙๐ พอเข้ามาก็
ใช้ภาพยนตร์ในการเผยแพร่ความเชือ่ ของอเมริกนั ประเทศไทยเป็นฐานทีม่ นั่
ทีส่ �ำคัญ เพราะอยูใ่ กล้กบั สมรภูมสิ งครามเย็นมากทีส่ ดุ ในปีนมี้ เี รือ่ ง [ทหารไทย
ไปเกาหลี] ที่ขึ้นทะเบียน จริง ๆ แล้วไม่รู้ชื่อเรื่องจริง ๆ ว่าชื่ออะไร มีฟิล์ม
เหลืออยู่ ๖-๗ นาที มรดกพระจอมเกล้า เป็นหนังที่คนไทยชื่นชมอเมริกัน พูด
ถึงรัชกาลที่ ๔ หมอบรัดเล เรื่อง ในหลวงทรงผนวช (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช) ยูซิสก็บันทึกไว้เหมือนกัน อเมริกันมองเห็นว่าถ้า
จะสู้คอมมิวนิสต์ต้องฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัย ๒๔๙๐ กว่า
และเรื่องที่สี่ สายเลือดเดียวกัน ผมเคยค้นคว้าได้ว่ายูซิสเขามีหน่วยวิเคราะห์
ทางจิตวิทยา เรื่องที่ผมเจอคือ สายเลือดเดียวกัน หรือ The Spread of
Kinship คือเขาศึกษาไว้ว่าคนอีสานเขาชอบหมอล�ำ เขาเอาหมอล�ำมาใส่ในนี้
และหนังเรื่องนี้ตรงตามเป้าเลยคือ พระเอกในเรื่องนี้คือใคร ผู้ร้ายในเรื่องนี้
คือใคร คนต่างชาติคืออเมริกัน ข้อสังเกตคือในปีนี้มีหนังแบบนี้ มีผลต่อสังคม
ไทยเยอะ ผมคิดว่าคนรุ่นผมได้รับอิทธิพลของยูซิสเยอะ ซึ่งมันก็สอดคล้อง
หลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนที่ให้ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
“หนังเรื่อง ประชาชนนอก เป็นอีกด้านหนึ่งของภาพยนตร์สงครามเย็น
ทั้ง ๔ เรื่อง เมื่อตะกี้เป็นเรื่องของอเมริกัน แต่นี่เป็นอีกด้านไม่ใช่เป็นฝ่าย
คอมมิวนิสต์ แต่น�ำเสนอด้านทีแ่ ตกต่าง เป็นหนังที่ คุณมานพ อุดมเดช ท�ำเมือ่
ปี ๒๕๒๔ เป็นหนังที่เสนออีกแง่มุมหนึ่งของความคิดทางการเมืองที่แตกต่าง
กัน ไม่ได้เข้าฉายในโรงใหญ่ แต่วา่ ในฐานะทีเ่ สนอมุมมองด้วยกรอบคิดอีกแบบ
หนึ่งตรงข้ามกับกระแสหลัก ถือว่าเป็นหนังส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้ฉาย
เพียงตามมหาวิทยาลัย”
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กฤติยา กาวีวงศ์ ได้กล่าวเสริมว่า “การที่กลุ่มยูซิสเข้ามาตั้ง ๔ เรื่อง
บางคนก็บอกมันเข้ามาเยอะเกินไป แต่เรากลับรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไร
เพราะว่ามันคือความเป็นจริงในช่วงยุคสงครามเย็น ช่วงนั้นหนังที่เป็น
Propaganda (โฆษณาชวนเชื่อ) ก็จะเยอะมาก ในหลาย ๆ เรื่องเราเลือกมา
นั้นเป็นหนัง Propaganda เยอะ คือไม่ใช่แค่ของยูซิส ก็มีเรื่องที่เราชอบอีก
เรือ่ งคือ โฆษณาพระเครือ่ ง (โฆษณาพระเครือ่ งฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ) อัน
นั้นชอบมาก เรารู้สึกเป็นหนังที่ต้องเก็บ มันเป็นสิ่งที่สร้างโดยกระทรวง
มหาดไทย
“ยังมีหนังเรื่อง ยุทธนา-ศิริพร งานชิ้นนี้เป็นของผู้ก�ำกับเยอรมันที่มา
ถ่ายในเมืองไทย เราคิดว่ามันน่าสนใจ เพราะพูดถึงคนไทยทีม่ นั ก�ำลังถูกท�ำให้
เป็นตะวันตกและได้รบั วัฒนธรรมยุคเอลวิสมา ช่วงยุค ๖๐ มันเป็นยุคเปลีย่ น
ทีน่ า่ สนใจ จริง ๆ แล้วมันก็ชว่ งเดียวกับสงครามเย็น สิง่ ทีเ่ ราสนใจคือมันเป็น
เรือ่ งชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ มันเป็นการศึกษาสังคมทีค่ อ่ นข้างจะดี เพราะมันไม่มี
พิธีรีตองอะไรมาก มันพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมของคนไทย ที่มีวัยรุ่นสมัยก่อน
ไปแว้นกัน แล้วไปเต้นร�ำที่สวนอัมพร สุดท้ายตอนจบก็ต้องมาบวช มันตลก
ตรงที่ว่ามันจะมีการปะกันระหว่างความที่พยายามจะเป็นสมัยใหม่ขณะ
เดียวกันมันมีประเพณีทพี่ ยายามจะท�ำให้มนั เกิดขึน้ แล้วถ่ายออกมาค่อนข้าง
จะดีมาก ร่วมสมัยจนถึงทุกวันนี้”
ส่วน พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์ ได้พูดถึงมุมมองของเขาว่า “พอได้คุย
กันมันก็น�ำไปสู่มุมมองในแง่ประวัติศาสตร์ ที่นักประวัติศาสตร์เขาวิจารณ์
ว่ามันมีแต่เรื่องชนชั้นปกครองเป็นเรื่องของผู้กล้าทั้งหลายที่รักษาแผ่นดิน
แต่สิ่งที่ขาดไปมักเป็นประวัติศาสตร์ของประชาชน
“ปกติไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นกรรมการหนัง แต่ชอบมันทุก
เรือ่ งนะ เพราะหนังทีเ่ อาให้คณะกรรมการดู มันไม่ใช่เรือ่ งบทบาทยอดเยีย่ ม
ตัดต่อดีเด่นแบบที่ออสการ์หรือสุพรรณหงส์เขาท�ำกัน มันคนละมุมกัน บาง
เรือ่ งทีน่ �ำมาฉายอย่างเช่นเรือ่ งทีเ่ ด็กมาเล่นอะไรกัน เด็กซน ([เด็กซนสมัย ร.
๗]) มันไม่ได้มีสาระอะไร ถ่ายท�ำก็ใช้ตากล้องสมัครเล่น แต่ความรู้สึกของ
ผมตอนตัดสินนั้นก็คือ ได้หรือไม่ได้ก็ได้ แต่อย่าทิ้งนะ หนังเรื่องนี้เก็บเขา
ไว้เถอะ”

๘
ส�ำหรับภาพยนตร์ที่ได้
รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้มี
การพูดถึงกันว่า มีภาพยนตร์
สร้างใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะ
ศักดินาได้กล่าวถึงประเด็นนีว้ า่
“มันมีเกณฑ์ของการพิจารณา
อยู่ ๖ ข้อที่ไม่ได้บอกว่าช่วง
เวลาของหนังว่าต้องมีอายุเท่าไร หนังของ คุณเจ้ย อภิชาติพงศ์ ปี ๕๓ ได้รับ
รางวัล ปี ๕๔ ได้ขึ้นทะเบียน อายุแค่ปีเดียวแต่องค์ประกอบได้ เลยเข้ามา”
กฤติยา กล่าวต่อ “อย่างเรื่อง บ้านผีปอบ ท�ำไมคนถึงดูแล้วดูอีก มัน
เหมือนสังคมไทย ปัญหาของพวกเรามันเหมือนเป็นห้วงเวลาวงกลม พอหนัง
มันกลับมาสร้างอีก คนจะไม่รู้สึกว่ามันผิด มันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมว่า
พวกเราเป็นอย่างนี้เหรอ ในขณะเดียวกันความน่าสนใจของเรื่อง บ้านผีปอบ
คือ ท�ำไมทุกคนถึงตามดูถึง ๑๓ ตอน เคยคุยกับอภิชาติพงศ์ว่า ถ้าคุณจะต้อง
ท�ำหนังไทยเรือ่ งหนึง่ คุณจะท�ำเรือ่ งอะไร เขาบอกจะท�ำเรือ่ ง บ้านผีปอบ เพราะ
ทุกอย่างมันแสดงให้เห็นว่าเป็นหนังผีไทย
“ส�ำหรับเรือ่ ง ทะโมนไพร มันเป็นหนังทีท่ �ำโดยช่างภาพคนล�ำปางทีไ่ ปอยู่
ใต้ มันเป็นอะไรที่อะเมซิง (Amazing) มาก เขาท�ำด้วยฟิล์ม ๑๖ มันน้อยมาก
เพราะสมัยนัน้ ส่วนใหญ่หนังพวกนีจ้ ะท�ำในสตูดโิ อ เราชอบไอเดียจากเสียงคน
เล็กคนน้อย ชาวบ้าน หนังเรือ่ งนีก้ รรมการเห็นพ้องต้องกันว่าให้ขนึ้ ทะเบียน”
และนี่ คื อ ส่ ว นหนึ่ ง จากมุ ม มองของตั ว แทนคณะกรรมการคั ด เลื อ ก
ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕ โดยใน
ปีนหี้ อภาพยนตร์ได้เปิดให้ประชาชนร่วมเสนอชือ่ ภาพยนตร์ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่
ในการคัดเลือกภาพยนตร์ขนึ้ ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครัง้ ที่ ๖ จนถึง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ศกนี้ โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าไปเสนอรายชื่อและ
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.fapot.org
บรรยายภาพ : ๑. [ทหารไทยไปเกาหลี] ๒. [เด็กซนสมัย ร.๗] ๓. มรดกพระจอมเกล้า ๔. บ้านผีปอบ 2
๕. สายเลือดเดียวกัน ๖. โฆษณาพระเครื่อง (โฆษณาพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ)
๗. ยุทธนา-ศิริพร ๘. ทะโมนไพร ๙. ภาพบรรยากาศงานวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หมายเหตุ : [...] หมายถึงภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มีไตเติ้ลชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ เป็นชื่อ
ที่หอภาพยนตร์ตั้งขึ้นเอง

๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เมื่อดินแดนหนังสารคดีขยายพื้นที่ใหญ่กว่าเดิม
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

นับเป็นปีที่ ๖ แล้วที่หอภาพยนตร์
ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา
หรือ Salaya International Documentary
Film Festival (Salaya Doc) ขึ้น
เพื่อให้นักดูหนังในเมืองไทยได้มีโอกาสรู้จัก
หนังสารคดีชั้นดีจากทั่วโลก
โดยความพิเศษของเทศกาลในครั้งนี้
คือจ�ำนวนภาพยนตร์ที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น
กว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา จากที่เคยมีภาพยนตร์
ปีละประมาณ ๒๐ เรื่อง ปีนี้นั้นมีมากถึง ๓๒ เรื่อง
จากกว่า ๒๕ ประเทศ ทั้งภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้น
๘ นาทีถึงภาพยนตร์ขนาดยาว ๕ ชั่วโมงครึ่ง
และเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวเล็ก ๆ ใน
ครอบครัวไปจนสู่ประเด็นที่ใหญ่โตระดับมนุษยชาติ
จึงอาจเรียกได้ว่า นอกจากผู้ชมจะได้มาขยับขยาย
การรับรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ผ่านภาพยนตร์สารคดีที่เรา
คัดสรรมาจากทั่วโลกแล้ว พื้นที่ของการฉายหนัง
สารคดีในเมืองไทยที่เคยมีอยู่อย่างจ�ำกัดก็ได้ขยาย
ดินแดนให้กว้างขึ้นด้วยเช่นกัน

๖

Salaya Doc 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖–๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และวันที่ ๒๙ มีนาคม–๓ เมษายน ๒๕๕๙ ที่
ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และนี่คือ
บางส่วนของเทศกาลฯ ทีร่ วบรวมมาให้ทกุ ท่านได้อา่ นกันในจดหมายข่าวฉบับนี้
#ISupportBIFF

ในพิธเี ปิด Salaya Doc ประจ�ำปีนี้ นอกจากจะเปิดด้วยการตีโครเคต์
เป็นธรรมเนียมอย่างเช่นทุกปี ก่อนการฉายภาพยนตร์เปิดเทศกาลปีนี้ ผูจ้ ดั
งานยังได้เชิญชวนให้ผู้ชมร่วมกันถือป้าย #ISupportBIFF ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่เทศกาลภาพยนตร์หลายแห่งทั่วโลกได้ร่วมมือร่วมใจกันแสดงพลังเพื่อ
สนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน หรือ Busan International
Film Festival (BIFF) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งก�ำลังมีประเด็นการถูก
แทรกแซงจากภาครัฐอยู่ในขณะนี้ โดย BIFF นั้นได้มีส่วนส�ำคัญในการ
สนับสนุนการจัดงาน Salaya Doc มาโดยตลอด อย่างเช่นในปีนี้ ทีไ่ ด้อนุญาต
ให้ Salaya Doc 6 ฉายภาพยนตร์สารคดีในการอ�ำนวยการสร้างของ BIFF
ชุด Power of Asian Cinema
Power of Asian Cinema เป็นชุดภาพยนตร์สารคดีที่ตั้งโจทย์ให้
ผู้ก�ำกับชาวเอเชียจากหลายประเทศบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ของประเทศตนผ่านสื่อภาพยนตร์สารคดี ส�ำหรับใน
Salaya Doc 6 นี้ได้น�ำมาจัดฉายทั้งหมด ๘ ประเทศ โดยตัวแทนจาก
ประเทศไทย คือ The Scala ผลงานของ อาทิตย์ อัสสรัตน์ ว่าด้วยเรื่องราว
ของโรงภาพยนตร์สกาลา โรงหนังแบบ Stand Alone เก่าแก่ของไทย ซึ่ง
ได้รับเลือกให้เป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาล แต่ปรากฏว่ามีเสียงเรียกร้องจาก
ผูท้ พี่ ลาดชมในวันแรกเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ในวันสุดท้ายต้องเปิดรอบพิเศษ
อีก ๑ รอบที่หอศิลป์กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้มาร่วมชมอย่างคับคั่ง

ประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการบริหารหอภาพยนตร์
และ อาทิตย์ อัสสรัตน์ ตีโครเคต์เปิดเทศกาล

ผู้หญิงกับหนังสารคดี

โปรแกรมเด่นโปรแกรมหนึ่งในปีนี้คือ โปรแกรม Sense and
Sensibility ซึง่ น�ำเสนอผลงานภาพยนตร์สารคดีของผูก้ �ำกับหญิงทีพ่ าผูช้ ม
ไปส�ำรวจความเป็นไปต่าง ๆ ของโลกผ่านสายตาหรือมุมมองของเพศหญิง
อาทิ คู่ชีวิตชาวจีนที่ครองรักกันยาวนานจนมาถึงบั้นปลายชีวิตใน Please
Remember Me มิตรภาพอันหอมหวานของกลุม่ เพือ่ นหญิงวัยชราในชิลที ี่
นัดดื่มชากันเดือนละครั้งไม่เคยขาดมากว่า ๖๐ ปีใน Tea Time หรือความ
ขมขืน่ ของหญิงชาวเยอรมันทีถ่ กู พ่อแท้ ๆ ล่วงละเมิดทางเพศตนและลูกสาว
ของตน ใน No Lullaby เป็นต้น ในขณะที่โปรแกรมพิเศษอีกโปรแกรมคือ
Discovery ก็ยังมีหนังสารคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับเพศหญิงหรือความเป็น
หญิงที่น่าสนใจอีกจ�ำนวนหนึ่ง เช่น เรื่องราวของ ทอม ดี้ และเลสเบี้ยน ใน
เมืองไทย ใน Visible Silence ชีวิตของผู้หญิงทางเมืองใต้ของอินโดนีเซียที่
ด�ำรงอยูด่ ว้ ยความเชือ่ ดัง้ เดิมว่ามนุษย์มี ๕ เพศ ใน Calalai In-betweenness
หรือเบื้องหลังของกลุ่มนักแสดงคาบาเร่ต์โชว์ที่มีชีวิตและเพศวิถีอันหลาก
หลายใน Before the Last Curtain Falls
สารคดีที่อยู่เหนือข้อจำ�กัดด้านเวลา

ในช่วงปีหลัง ๆ Salaya Doc มักจะมีภาพยนตร์สารคดีขนาดยาวเป็น
พิเศษเป็นไฮไลท์ส�ำคัญของเทศกาลปีละ ๑ เรื่อง ซึ่งมักจะเรียกความสนใจ
จากผู้ชมได้มากกว่าเรื่องอื่น ๆ อาจเป็นเพราะว่าภาพยนตร์ขนาดยาวนั้น
ไม่มีโอกาสหาชมได้ในระบบโรงภาพยนตร์ทั่วไปที่มีข้อจ�ำกัดเรื่องรอบเวลา
โดยปีนี้ Salaya Doc 6 ได้น�ำภาพยนตร์สารคดีขนาดยาวเป็นพิเศษมาจัด
ฉายถึง ๒ เรื่อง เรื่องแรกคือ The Memory of Justice ภาพยนตร์สารคดี
เก่าปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ความยาว ๒๗๘ นาที ผลงานของ Marcel Ophüls
ผู้ก�ำกับชื่อดัง ซึ่งถ่ายทอดประเด็นจริยธรรมและส�ำนึกในความรับผิดชอบ
ของรัฐและปัจเจกชนต่อการก่ออาชญากรรมในสงครามครั้งส�ำคัญต่าง ๆ
ทั่วโลก แม้จะวางโปรแกรมฉายอย่างท้าทายไว้ที่ช่วงเวลาของคนท�ำงาน
อย่างวันจันทร์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอภาพยนตร์ ที่หลายต่อหลายคนมัก
ชอบบ่นว่าไกลแสนไกล แต่ปรากฏว่ายังมีผู้ที่ศรัทธาทยอยเดินทางมาดูรวม
แล้วเกือบครึง่ ร้อย ทีส่ �ำคัญยังก่อให้เกิดบรรยากาศการสนทนาทางความคิด
อย่างเข้มข้นชนิดที่ผู้จัดอดชื่นใจไม่ได้ จนต้องจัดฉายซ�้ำนอกโปรแกรม
อีกหนึ่งรอบหลังปิดเทศกาล

อีกเรื่องซึ่งยาวกว่าคือ Homeland (Iraq Year Zero)
ภาพยนตร์สารคดีบันทึกชีวิตประจ�ำวันของคนอิรักก่อนและหลังการ
บุกโจมตีของกองทัพอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมความยาวทั้งสิ้น ๓๓๔
นาที แม้จะเป็นโปรแกรมที่ยาวเหยียดกว่า ๕ ชั่วโมงครึ่ง แต่กลับกลายเป็น
รอบที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดของเทศกาล โดยความยาวของภาพยนตร์นั้นมี
ผลส�ำคัญให้ผู้ชมได้ค่อย ๆ ซึมซับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาว
อิรกั ในเรือ่ ง น�ำไปสูค่ วามสะเทือนใจอย่างรุนแรงต่อชะตากรรมทีเ่ ปลีย่ นไป
หลังสงครามก่อตัว นับเป็นประสบการณ์ทไี่ ม่อาจพบเจอได้จากหนังฮอลลีวดู
ที่ว่าด้วยสงครามอิรักทั่วไป
ASEAN Competition

ส่วนส�ำคัญของ Salaya Doc ทุกครั้งก็คือ การประกวดภาพยนตร์
สารคดีอาเซียนยอดเยีย่ ม ซึง่ ในปีนมี้ ภี าพยนตร์ผา่ นเข้ารอบสุดท้ายทัง้ หมด
๘ เรื่อง จาก ๖ ประเทศ คือ พม่า (๒ เรื่อง) อินโดนีเซีย (๒ เรื่อง) มาเลเซีย
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยมีผู้ก�ำกับและทีมงานบางเรื่องได้
เดินทางมาตอบข้อซักถามของผูช้ มถึงเมืองไทย ซึง่ เมือ่ ผลการตัดสินออกมา
ก็ปรากฏว่า กรรมการทั้งสามคนอันประกอบด้วย Suryani Liauw จาก
หน่วยงาน In-Docs, Good Pitch² Southeast Asia ประเทศอินโดนีเซีย
Hemi Park จากเทศกาลหนังสารคดี DMZ Docs ของเกาหลีใต้ และ
อุรุพงษ์ รักษาสัตย์ นักท�ำหนังสารคดีเรื่องส�ำคัญของไทย อย่าง สวรรค์
บ้านนา (Agrarian Utopia) และ เพลงของข้าว ได้พิจารณาให้ภาพยนตร์
สารคดีจากอินโดนีเซีย เรื่อง Mommy from Jambi ก�ำกับโดย Anggun
Pradesha และ Rikky M Fajar เป็นภาพยนตร์สารคดีอาเซียนยอดเยี่ยม
ประจ�ำปีนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวของแม่ผู้เดินทางจากต่างจังหวัด
มายังเมืองหลวงเพื่อมาเยี่ยมลูกที่เป็นหญิงข้ามเพศและเป็นหนึ่งในผู้ก�ำกับ
ของเรือ่ ง ความสัมพันธ์อนั อบอุน่ ทีถ่ า่ ยทอดออกมาอย่างจริงใจนัน้ ส่งผลให้
หนังสารคดีเรื่องนี้ชนะใจกรรมการและคว้ารางวัลไปครอง
เหล่านีเ้ ป็นเพียงบางส่วนของ Salaya Doc 6 ทีผ่ า่ นมาเท่านัน้ ส�ำหรับ
แฟนประจ�ำหรือผูท้ พี่ ลาดโอกาสส�ำคัญนีไ้ ป โปรดอดใจรอและเตรียมตัวให้
พร้อม ส�ำหรับ Salaya Doc ครั้งต่อไปในศักราชหน้า

ทีมงานโรงหนังสกาลา
และครอบครัวเดินทางมาดู The Scala

๗

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ในช่วงเดือนมกราคม หอภาพยนตร์ได้รับ ๓ นั กศึกษาที่มีความประสงค์
ขอเข้ามาฝึ กงานกับงานประชาสั มพั นธ์ ซึ่งทั้งสามถือเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่มีความคิด
ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์จากการเรียนภาพยนตร์และวารสารศาสตร์ผ่าน
สื่ อใหม่ มาช่วยพั ฒนางานประชาสั มพั นธ์ให้กับหอภาพยนตร์ ซึ่งเป็ นงานที่สนั บสนุน
การขับเคลื่อนหอภาพยนตร์ให้เป็ นที่ร้ ู จักของประชาชนมากขึน
้
จดหมายข่าวฉบับนี้ จึงได้ถือโอกาสนี้ ให้น้อง ๆ ทั้งสามได้มาบอกความรู้ สึ ก
ในใจและประสบการณ์หลังจากได้ฝึ กงานกับหอภาพยนตร์มาเป็ นเวลา ๓ เดือน

เมื่อผมต้องหาที่ฝึกงาน ในช่วงแรกเลือกหาบริษัทต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้สมัครและส่ง Portfolio ผมก็สมัครไปอยูห่ ลายบริษทั ทีจ่ �ำได้กป็ ระมาณ
๕-๖ บริษัท ก็มีทั้งที่รับเข้าท�ำแล้วและปฏิเสธกลับมาก็มี แต่สุดท้ายก็ได้เข้ามา
ฝึกงานที่หอภาพยนตร์ เพราะอะไรหลาย ๆ อย่างมันลงตัวพอดี และด้วยความ
ชอบในสถานที่ของหอภาพยนตร์ด้วย
เวลาผ่านไปจนกระทัง่ มาถึงช่วงเริม่ ต้นฝึกงาน เป็นช่วงต้นเดือนมกราคม ผม
ได้เตรียมตัวเข้าฝึกงานตามที่เคยได้คุยว่าจะได้ท�ำงานหลัก ๆ ก็คือการถ่ายภาพ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหอภาพยนตร์ การมีผู้เยี่ยมชมหอภาพยนตร์ และยังได้ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ นอกจากนีเ้ รายังได้ศกึ ษางานประเภท
อื่น ๆ อีกมากมาย เพราะว่าผมเข้ามาฝึกงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งงานประชาสัมพันธ์ทนี่ บี่ อกได้เลยว่า สนุก โหด มัน ฮา แน่นอน เราท�ำงานเป็นทุกอย่าง ทุกสไตล์
ไม่วา่ จะเป็นงานนัง่ โต๊ะสบาย ๆ จนไปถึงงานใช้แรงงานแบกหาม
มันกันเลยทีเดียว
ชื่อเสียงของหอภาพยนตร์นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
มากขึน้ มีผเู้ ข้าเยีย่ มชมอยูต่ ลอดทัง้ เดือน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุม่
ผู้เข้าเยี่ยมชมที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งเด็กเล็ก นักเรียน
นักศึกษา และผู้สูงอายุ โดยบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่มีความชอบ
ในการชมภาพยนตร์ไทย และต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศในอดีต สิ่งเหล่านี้ส่ง
ผลให้งานของหอภาพยนตร์จ�ำเป็นต้องมีความจริงจังมาก
ขึน้ เมือ่ ผมได้ฝกึ งานไปซักระยะหนึง่ ผม
ก็ ไ ด้ ท�ำการเสนอโครงงานในการ
ฝึกงาน โดยในช่วงทีผ่ มเข้าฝึกงาน
เป็นช่วงทีห่ อภาพยนตร์มกี จิ กรรม
ต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงการ

สร้างแอพพลิเคชัน่ พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ผมได้ทดลองเล่นและศึกษาข้อมูล
ภายในแอพฯ แต่ผมรู้สึกว่าหอภาพยนตร์ยังขาดสื่อที่จะท�ำการเชิญชวนและ
ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักและมาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ ผมเลยท�ำการน�ำ
เสนอว่าจะท�ำวิดีโอแนว Infographic ให้กับพี่ ๆ ในที่ท�ำงาน พี่ ๆ ก็โอเค และ
คอยให้ค�ำปรึกษาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีโครงงานที่ได้โจทย์มาอีก โดยให้
คิดการท�ำกิจกรรมอะไรก็ได้ทจี่ ะท�ำให้เกิดการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ของเรา
ซึง่ การท�ำกิจกรรมทีค่ ดิ มาก็ผา่ นไปได้ดว้ ยดี โดยรวมตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
ส�ำหรับผมแล้วก็เป็นการเข้าฝึกงานทีเ่ ป็นไปตามทีห่ วังไว้ เพราะได้ใช้สงิ่ ทีเ่ รียน
รูม้ าอย่างเต็มที่ ได้ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ และได้เรียนรูก้ าร
ท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ท�ำให้บคุ คลภายนอกทีพ่ บเห็นสือ่ ทีผ่ มท�ำ เกิดความรูส้ กึ
อยากมาเทีย่ วชมหอภาพยนตร์ทมี่ สี งิ่ ต่าง ๆ ให้ศกึ ษาหาความรู้ ความสนุกสนาน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เมืองมายาที่มีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ได้ร่วมท�ำมากมาย
พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยทีร่ วบรวมประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ มีวทิ ยากรน�ำชม
อย่างสนุกสนาน และโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาที่มีภาพยนตร์ฉายให้ชมฟรี ซึ่ง
ในแต่ละเดือนจะคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีคุณภาพในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันมา
จัดฉายให้ได้ชมกัน
จากการเข้ารับฝึกงานในหอภาพยนตร์ท�ำให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เพิ่มขึ้นมาก และยังได้ประสบการณ์ดี ๆ อีกมากมาย
ได้เรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม รวมไปถึงมิตรภาพ ค�ำ
สอนและข้อคิดต่าง ๆ ในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากพี่ ๆ และยัง
ได้เห็นว่าองค์กรนีไ้ ม่ได้เล็กอย่างทีค่ ดิ ไว้ ภายในนัน้ มีเรือ่ งราวมากมายให้เราได้
เห็น ได้ประหลาดใจ ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวผมมาก ท�ำให้ผม
รู้จักชีวิตการท�ำงานมากขึ้นว่ามันไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยาก
หากว่าเราใส่ใจในงานที่เราท�ำ ทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี
					
		

จากสิ่ ง ที่ เ รี ย นมาในรั้ ว
มหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง แต่ ป ระวั ติ ศ าสตร์
กระบวนการผลิต การเขียนบท และการตัดต่อ คิดว่าจะได้ไป
ฝึกงานสายโปรดักชั่นเฮาส์ เพราะคิดว่าตรงกับสายที่เราเรียน ตอนแรกก็ไป
สมัครขอฝึกงานด้านโปรดักชั่นเฮาส์ไว้หลายที่ ลองส่งเรซูเม่ไปดู ใช้เวลาหลาย
อาทิตย์มาก เลยกลัวว่าจะหาที่ฝึกงานไม่ทัน ในช่วงเวลาที่รอการตอบกลับมา
ก็มีเพื่อนเห็นว่าบ้านเราอยู่แถวพุทธมณฑลสาย ๕ จึงแนะน�ำให้ลองไปที่หอ
ภาพยนตร์ วันถัดมาก็รีบเข้ามาติดต่อขอฝึกงานที่หอภาพยนตร์ พี่ที่หอ
ภาพยนตร์แนะน�ำให้ส่งเอกสารเข้ามาพร้อมกับเรซูเม่ จึงรีบท�ำเอกสารเข้ามา
ส่ง และจากนั้นก็ได้เข้ามาสัมภาษณ์กับพี่งานประชาสัมพันธ์ พี่เขาก็ถาม “ท�ำ
อะไรเป็นบ้าง” ตอนนัน้ ตืน่ เต้นมากและก็ตอบไปว่า “ตัดต่อวิดโี อเป็นค่ะ เขียน
บทได้ ถ่ายรูป วาดรูปได้ค่ะ” สัมภาษณ์เสร็จพี่ก็แจ้งว่าให้รออีเมลตอบกลับ
ระหว่างที่รอก็ได้มีโปรดักชั่นเฮาส์ติดต่อกลับมานัดสัมภาษณ์แต่ปฏิเสธไปว่า
ได้ที่หอภาพยนตร์แล้ว แต่ที่จริงยังไม่ได้เลย (มโนเองว่าได้แล้ว!) หลังจากนั้น
ประมาณหนึง่ อาทิตย์กไ็ ด้รบั อีเมลตอบกลับจากหอภาพยนตร์ให้มาฝึกงานตาม
วันที่แจ้งในเอกสารได้เลย “เย้ ๆ ได้ที่ฝึกแล้ว”
วันแรกของการฝึกงานประชาสัมพันธ์ พี่ได้พาไปน�ำชมในส่วนงาน
ต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ตอนแรกคิดว่าหอ
ภาพยนตร์คงมีหน้าที่เก็บฟิล์มภาพยนตร์และ
งานพิพิธภัณฑ์แค่นั้น แต่พอได้ฟังการน�ำชมก็
เลยรู้ว่าภายในหอภาพยนตร์ต้องท�ำหลาย
อย่างมาก และห้องที่สะดุดตาเป็นพิเศษ คือ
ห้องซ่อมฟิลม์ ทีท่ �ำหน้าทีซ่ อ่ มฟิลม์ ดูแลรักษา
ฟิล์ม พอได้เห็นก็อยากจะลองจับ ลองท�ำดู
บ้าง อีกห้องที่ท�ำให้อยากวิ่งเข้าใส่ คือ ห้อง
ดิจิทัล ได้เห็นอุปกรณ์ที่เราเคยใช้ตอนเรียน
ก็เลยรูส้ กึ อยากจะท�ำ แต่พอมารูว้ า่ ห้องนีท้ �ำ
หน้าที่แปลงสัญญาณจากฟิล์มเป็นรูปแบบ

รู้จักหอภาพยนตร์จากการได้เห็นรถโรงหนัง สืบหาข้อมูล
จึงทราบว่าเป็นหน่วยงานเดียวกัน จึงตัดสินใจยืน่ เรือ่ งเข้ามาขอ
ฝึกงาน และด้วยชือ่ ของหอภาพยนตร์จงึ คิดว่าน่าจะตรงกับสาขา
ที่เรียนมา จากนั้นได้เดินทางมายื่นเอกสารที่ห้องประชาสัมพันธ์
ได้รับค�ำแนะน�ำในการยื่นเอกสารตามกระบวนการ หลังจากยื่น
เอกสารทัง้ หมดเรียบร้อย ก็เป็นการรอการตอบกลับ ซึง่ ช่วง
เวลาของการรอคอยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมาก เพราะเรา
ไม่รู้ว่าเขาจะรับเราเข้าฝึกงานไหม จนกระทั่งพี่แผนก
ประชาสัมพันธ์โทรมาแจ้งว่าได้ฝกึ งานทีห่ อภาพยนตร์
ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากและหายกังวลไปเลย
วันแรกที่ได้เข้ามาฝึกงานในแผนกประชาสัมพันธ์ ได้ท�ำความรูจ้ กั กับพี่ ๆ ทีท่ �ำงานอยูท่ กุ แผนก
จากการน�ำชมของพี่งานประชาสัมพันธ์ รวมไปถึง
แผนกดิจิทัลที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ตอน
แรกก็มีความรู้สึกงงนิด ๆ ว่าเด็กฟิล์มมาท�ำงาน
แผนกประชาสัมพันธ์ท�ำไม เพราะความคิดแรก
ที่นึกถึงแผนกประชาสัมพันธ์คือหน้าที่ที่ต้องพูด
เก่ง ประสานงานคล่องแคล่ว แต่พอได้ศึกษา

ของดิจิทัลเพื่อออกให้บริการสาธารณชน มันก็ต้องมีความเชี่ยวชาญและใช้
ความละเอียดอ่อนมาก คิดว่าให้มีประสบการณ์มากกว่านี้ก่อนดีกว่า “กลัวพัง
ค่ะ”
ตลอดระยะเวลาทีฝ่ กึ งานในช่วงแรก ๆ ก็ท�ำงานภายในห้องประชาสัมพันธ์
ท�ำสือ่ โฆษณา ถ่ายวิดโี อ ถ่ายรูปเก็บสต็อกภาพ ตัดต่อวิดโี อ รับโทรศัพท์หน้าที่
หลักของเรา โดยส่วนมากผู้ใช้บริการจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางหอภาพยนตร์ บางทีกม็ ผี สู้ งู อายุโทรมาสอบถามใช้เวลา
คุยนานมาก ท�ำให้เราเรียนรู้ และเปิดใจรับฟัง-ท�ำความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
เพราะงานประชาสัมพันธ์เป็นหน้าด่านขององค์กร ถ้าเราสร้างภาพลักษณ์ที่
ไม่ดอี อกไปจะท�ำให้องค์กรเสือ่ มเสียได้ และนอกจากนีย้ งั ได้ไปร่วมจัดงานนอก
สถานที่ต่าง ๆ ได้เจอผู้คนมากมาย ต้องเรียนรู้และปรับตัวมากกว่าตอนเรียน
ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี และการไปท�ำงานนอกสถานที่ยังได้เงินอีกด้วย
เป็นสิ่งที่ภูมิใจกับการท�ำงาน เพราะการฝึกงานก็ไม่ได้มี
เงินเดือนแต่พอได้เงินก็รสู้ กึ อยากจะท�ำงานมากยิง่ ขึน้ และ
เข้าใจกับค�ำพูดที่ว่า “ท�ำงานแลกเงิน” หลังจากที่ฝึกงาน
ที่นี่ได้สักพักท�ำให้รู้จักหอภาพยนตร์มาก
ยิ่งขึ้น ได้น�ำเอาวิชาที่เรียนมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพกับงานประชาสัมพันธ์ โดย
ส่วนตัวแล้ว ดีใจที่ได้ท�ำงานร่วมกับพี่ ๆ
ประชาสัมพันธ์ที่หอภาพยนตร์ ท�ำให้เรารูจ้ กั
ปรับตัวเพือ่ การอยูร่ ว่ มกัน มีกระบวนการ
คิดในการท�ำงาน รูจ้ กั สังเกตสิง่ รอบตัว
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขอบคุณ
ประสบการณ์ดี ๆ ที่หอภาพยนตร์
หอภาพยนตร์วันนั้นถึงวันนี้
คนอื่ น อาจมองหอภาพยนตร์ เ ป็ น
องค์กรเล็ก ๆ ทีไ่ ม่ได้มอี ะไรมากมาย แต่
ถ้าได้เข้ามาจะท�ำให้รถู้ งึ ประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จากพิพธิ ภัณฑ์และโครงการต่าง ๆ มากมายทีน่ า่ สนใจ
จึงอยากจะให้ผู้ที่มีความสนใจรักในภาพยนตร์ได้มาที่นี่กัน
							

เรียนรูง้ านจึงได้รวู้ า่ งานแผนกประชาสัมพันธ์ ก็เกีย่ วข้องกับสิง่ ทีเ่ รียนมาเหมือน
กัน เพราะอยู่ในสายนิเทศฯ ซึ่งการท�ำงานมีทั้งถ่ายภาพ ตัดต่อ ถ่ายท�ำวิดีโอ
ท�ำแทบจะทุกอย่างที่เกี่ยวกับสื่อการประชาสัมพันธ์ของหอภาพยนตร์ ท�ำให้รู้
ว่าแผนกประชาสัมพันธ์มคี วามส�ำคัญอย่างมากกับองค์กร และ
เป็นแผนกทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบเยอะมาก นอกจากนัน้ ได้
เดินทางไปจัดงานตามสถานที่ต่าง ๆ ได้เจอกับผู้คน ฝึกการ
ท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ แล้วมันก็ผา่ นไปได้ดว้ ยดี แต่สงิ่ ทีส่ �ำคัญ
ไม่แพ้การได้เข้ามาฝึกงานที่หอภาพยนตร์ ในความรูส้ กึ
ของดิฉนั คือ พี่ ๆ เจ้าหน้าทีข่ องหอภาพยนตร์ทุกคน
เป็นคนน่ารัก มีความเป็นตัวของตัวเอง ตั้งใจท�ำงาน
และเป็นมิตรกับน้อง ๆ ฝึกงาน ท�ำให้เรารูส้ กึ เป็นส่วน
ร่วมของสถานทีน่ ี้ และดิฉนั ก็หวังว่าหอภาพยนตร์จะ
เป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับความสนใจจากบุคคล
ภายนอกมากยิ่ ง ขึ้ น จากงานที่
ทุกคนได้ตั้งใจท�ำ

๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
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พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ตั้งแต่ก่อตั้งมา หอภาพยนตร์ของไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์
ภาพยนตร์จากต่างประเทศมาคอยให้ความรูแ้ ละค�ำปรึกษาอยูเ่ สมอ หนึง่ ในนัน้
คือ บริจิตต์ เปาโลวิตซ์ (Brigitte Paulowitz) นักอนุรักษ์ภาพยนตร์ชาว
ออสเตรีย ผู้แวะเวียนมาเป็นประจ�ำไม่เคยขาดนับสิบปี บริจิตต์เคยมาท�ำงาน
อาสาสมัคร เป็นผู้ดูแลด้านการอนุรักษ์และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หอ
ภาพยนตร์หลายรุ่น เธอจึงเป็นทั้งครูและผู้สนับสนุนของหอภาพยนตร์ไทยจน
ทุกวันนี้
ปัจจุบัน บริจิตต์ท�ำงานอนุรักษ์และบูรณะภาพยนตร์อยู่ที่ Lichtspiel /
Kinemathek Bern ในสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากที่เคยท�ำงานในหอภาพยนตร์
และแล็บปฏิบัติการมาแล้วหลายแห่งในยุโรป ประสบการณ์และแนวคิดด้าน
การอนุรักษ์ภาพยนตร์ของเธอจึงมีค่ายิ่ง ดังนั้น เราจึงถือโอกาสขอสนทนากับ
เธอถึงเรื่องนี้ เมื่อคราวที่เธอมาอบรมความรู้เรื่องการอนุรักษ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
หอภาพยนตร์รุ่นปัจจุบัน ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
คุณบอกว่าคุณเรียนจบวรรณคดีเยอรมันมา
แล้วท�ำไมถึงมาเป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์

ฉันชอบภาพยนตร์ แต่ไม่อยากเรียนภาพยนตร์ และที่ออสเตรียก็ไม่มี
สอนภาพยนตร์ศกึ ษา มีแต่สอนท�ำหนัง พอเรียนจบ ฉันไปอยูฝ่ รัง่ เศส ไปท�ำงาน
ในร้านหนังสือ ตกเย็นก็ต้องเลือกระหว่างจะกินข้าวหรือดูหนัง เพราะไม่มีเงิน
ซึ่งทุกครั้งฉันก็เลือกไปดูหนัง
ฉันได้ดูหนังเงียบเก่า ๆ หลายเรื่องแล้วก็คิดว่า ท�ำไมภาพมันแย่ขนาดนี้
ใครดูแลหนังพวกนีก้ นั นะ ฉันจึงลองหาข้อมูลดู ตอนนัน้ ประมาณปี ค.ศ. ๑๙๙๗
การหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ก็โชคดี เพราะโรงเรียนใน
อเมริกา พวกเขาพอมีขอ้ มูลเรือ่ งการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วบ้าง
แล้ ว ฉั น ก็ ไ ด้ พ บกั บ ผู ้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง ที่ ท�ำงานสถาบั น ภาพยนตร์ เ ยอรมั น ใน
แฟรงค์เฟิร์ตในงานสัมมนาที่สถาบันภาพยนตร์ของฝรั่งเศส ฉันจึงถามเธอว่า
ท�ำยังไงถึงจะได้เป็นนักอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ เธอบอกว่า มาฝึกงานสิ ฉันก็ค�ำนวณ
ว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่ แล้วก็สมัครไปฝึกงานที่นั่น
๑๐

อยู่ที่แฟรงค์เฟิร์ตนานเท่าไหร่

ฝึกงานประมาณ ๓ เดือน แล้วพวกเขาก็ถามว่าต้องการอยูท่ �ำงานต่อไหม
ฉันก็ตอบตกลง ดังนัน้ รวมแล้วอยูท่ นี่ นั่ ๑ ปี จากนัน้ ฉันสมัครเข้าเรียนทีโ่ รงเรียน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ L. Jeffrey Selznick of Film Preservation ที่ George
Eastman House ที่อเมริกาอีก ๑ ปี แล้วก็ได้งานที่แล็บในอัมสเตอร์ดัม ซึ่ง
เป็นแล็บบูรณะภาพยนตร์ทดี่ ที สี่ ดุ ฉันอยูท่ นี่ นั่ ๑ ปี ก่อนทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์
ออสเตรียจะเสนองานให้ ฉันจึงกลับไปทีอ่ อสเตรีย มันค่อนข้างซับซ้อน (หัวเราะ)
ขณะที่ตอนนี้คุณก็ท�ำงานในสวิตเซอร์แลนด์ ท�ำไมถึงเปลี่ยนประเทศ

ชีวติ ก็เป็นอย่างนัน้ แหละ ประเทศส่วนใหญ่มกั มีหอภาพยนตร์เพียงแห่ง
เดียว ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่นั่น คุณก็ต้องไปที่อื่น
แต่ไม่เคยคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนงาน แทนการเปลี่ยนประเทศ
Jean-Luc Godard ๑ กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณคือการที่

คุณสามารถพบสิง่ ทีค่ ณ
ุ ชอบทีจ่ ะท�ำและคุณท�ำได้ดี ซึง่ ฉันคิดว่าฉันเจอแล้ว ฉัน
หวังว่างัน้ นะ ดังนัน้ ฉันจึงรูส้ กึ ว่ามันเป็นเรือ่ งพิเศษ และฉันไม่ตอ้ งการทีจ่ ะยอม
แพ้ต่องานที่ดี วิชาชีพที่ดี เพียงเพราะแค่หอภาพยนตร์ที่ท�ำอยู่มันมีปัญหา ใน
แต่ละประเทศก็มปี ญ
ั หาไม่แตกต่างกัน เพราะฉะนัน้ จะอยูท่ ไี่ หนก็ไม่ส�ำคัญ แต่
ตอนนี้ฉันมีความสุขดีในสวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้นมาช่วยงานที่หอภาพยนตร์ของไทยได้อย่างไร
ฉันเจอชลิดา ๒ ที่เทศกาลภาพยนตร์เงียบเมืองพอร์ดิโนเนที่อิตาลี

เรา
ไปดูหนังเงียบญี่ปุ่นและพยายามจะไปหาข้าวกินกัน แต่ฉันไม่รู้จักเมืองไทยมา
ก่อนนอกจากวัดแล้วก็ชายหาด ต่อมา ในงานสัมมนาที่หนึ่ง ฉันฟังคนจาก
กัมพูชาเล่าเกี่ยวกับปัญหาของหอภาพยนตร์ในกัมพูชา ฉันก็ถามชลิดาว่าคน
อย่างฉันพอจะไปช่วยอะไรได้มั้ย เธอบอกว่าได้ แต่ท�ำไมไม่มาเมืองไทยล่ะ ฉัน
ก็เลยตอบตกลง

ครั้งแรกที่มา คุณคิดอย่างไรกับหอภาพยนตร์ไทย

อืม... ปัญหาหลักคือความชื้น ฉันรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความชื้น
มาก่อนแล้ว แต่เป็นเพราะได้มาเมืองไทยครั้งแรก ท�ำให้รู้ซึ้งถึงเรื่องนี้จริง ๆ
ปัจจุบัน สิ่งที่หอภาพยนตร์ของไทยยังต้องพัฒนา
หรือยังไม่มีเหมือนในหอภาพยนตร์ในยุโรปคืออะไร

คุณรูม้ ยั้ ว่าพวกคุณมีหลายอย่างมากกว่าหอภาพยนตร์สว่ นใหญ่ในยุโรป
(หัวเราะ) ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันมา ฉันก็คิดว่ามันมีหลายอย่างในหอภาพยนตร์
ไทย ที่หอภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี และตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่
ที่อื่นไม่มี
ฉันว่าความแตกต่างหลัก ๆ ก็คือ หอภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในยุโรป ผู้คน
ที่ท�ำงานที่นั่นเป็นนักดูหนัง พวกเขาดูหนังเยอะมาก ๆ แต่ที่นี่ไม่เหมือนกัน แต่
มันไม่ใช่ปัญหาหรอก เป็นแค่ความแตกต่าง
ในความคิดของคุณ ถ้าใครสักคนอยากจะเป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์
จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นเรื่องแรก เพราะว่าถ้าคุณไม่รู้
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ คุณก็จะไม่สามารถลึกซึ้งกับฟิล์มภาพยนตร์ได้เลย
ต้องดูหนังเงียบให้มาก ๆ จากนั้นก็หนังเสียง ดูหนังจากทุก ๆ ประเทศ มาก
เท่าที่จะมากได้ แล้วก็ต้องรู้จักวัสดุที่มาท�ำเป็นฟิล์ม รู้ความแตกต่างของฟิล์ม
แต่ละชนิด ต้องรู้ว่าฟิล์มไม่ได้แค่ฉายตามโรงหนังใหญ่ ๆ เท่านั้น รวมทั้งต้องรู้
ประวัติศาสตร์ของหอภาพยนตร์ด้วย เพราะคุณจะเรียนรู้ได้จากข้อผิดพลาด
ของที่อื่น ๆ ตอนนี้ ฉันคิดว่าต้องศึกษาเรื่องดิจิทัลให้มากอีกด้วย เพราะใน
อนาคตทุกอย่างจะเป็นดิจทิ ลั ดิจทิ ัลท�ำให้คนเข้าใจว่า ทุกอย่างเป็นสิง่ ทีเ่ ข้าถึง
ได้งา่ ย เพราะบางอย่างก็จะท�ำอย่างมักง่าย ต้องระมัดระวังและท�ำความเข้าใจ
ให้ดีว่าจะน�ำเสนออย่างไร อย่างเช่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันไปงานสัมมนาเรื่องฟิล์ม
สี ซึ่งมีนักวิชาการ อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เขาพูดถึงแต่ตัวอย่างที่มีใน YouTube พวกเขาไม่ได้ไปค้นคว้าที่หอภาพยนตร์
แล้วก็ท�ำราวกับว่าสิง่ ทีไ่ ม่มอี ยูใ่ น YouTube เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มอี ยูจ่ ริง และนีค่ อื การ
แสดงความไม่รู้ และคุณภาพของ YouTube มันก็แย่มาก
เวลาที่คุณบูรณะฟิล์มด้วยระบบดิจิทัล คุณเลือกยังไง ระหว่างคงต�ำหนิ
บางอย่างเอาไว้ หรือท�ำให้ภาพสะอาดสะอ้านเหมือนใหม่

ถ้าคุณท�ำมันมากไป คุณจะสูญเสียคุณภาพของฟิล์มม้วนนั้น เพราะเรา
ต้องการที่จะถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของฟิล์มม้วนนั้นด้วย ถ้าท�ำมาก มันจะ
เหมือนฟิล์มใหม่ แต่ฟิล์มบางเรื่องผลิตมาเป็นร้อยปีแล้ว ไม่ใช่ฟิล์มใหม่ ไม่
จ�ำเป็นต้องท�ำให้มันดูใหม่ ฉันไม่ต้องการให้ A Trip to the Moon ๓ ดูเหมือน
Star Wars ฉันไม่คิดว่ามันดี มันผิดจริยธรรมของการบูรณะ เรามักจะต้อง
ตัดสินใจอยู่เสมอ แต่มันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แล้วแต่กรณีไป (หัวเราะ)
ยกตัวอย่างเช่นปีนี้ ทีท่ �ำงานฉันต้องบูรณะหนังเงียบ ๒ เรือ่ ง เป็นไนเตรต
๓๕ มม. เราส่งไปสแกนเป็นไฟล์ 2K พอสแกนกลับมา ฉันเห็นว่าภาพมันมืด

บริจิตต์เมื่อครั้งมาเป็นอาสาสมัครที่หอภาพยนตร์เป็นเวลา

๒ เดือน ใน พ.ศ. ๒๕๔๘

เกิ น ไป มี ร อยขี ด ข่ ว นด้ ว ย
ฉันจึงโทรหาคนทีส่ แกน เขา
บอกว่า ฉันพูดถูก มันออก
มาแย่มาก เขาจะท�ำให้ใหม่
ฟรี ๆ โดยเขาเปลี่ยนไป
ใช้เครื่องสแกนอีกเครื่อง
หนึ่ง ปรากฏว่าภาพออก
มาสวยมาก ไม่มีรอยขีด
ข่วน ฉันไม่ต้องมาบูรณะใหม่อีก สามารถฉายแบบนี้ได้เลย และทุก ๆ
คนก็คิดว่ามันดูดีมาก เพราะฉะนั้น การสแกนเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก ถ้าคุณรู้
วิธีการใช้เครื่องสแกนของคุณอย่างถูกต้อง เราอาจจะไม่ต้องบูรณะอะไรมาก
มายเลย
ปัญหาอะไรที่คุณพบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์
ในปัจจุบัน

(นิ่งคิดนาน) อาจเป็นเรื่องที่คนคิดว่าดิจิทัลนั้นสะอาด สะดวก และถูก
แต่จริง ๆ มันไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพราะมันใช้พลังงานมาก คอมพิวเตอร์ทุก ๆ เครื่องนั้นเต็มไปด้วยโลหะที่หายากจากประเทศที่มีสงคราม
กลางเมือง และก่อให้เกิดขยะมากมาย ท�ำให้โลกมีมลพิษ แล้วยังต้องใช้กระแส
ไฟฟ้าจ�ำนวนมากอีกด้วย คนไม่ได้คิดถึงปัญหาที่มาพร้อมกับเรื่องนี้
อีกเรือ่ งคือ อย่างในสวิตเซอร์แลนด์ รัฐจะให้เงินสนับสนุนมาบูรณะฟิลม์
แต่ให้แค่บางเรื่องที่ส�ำคัญ ท�ำให้เราต้องเลือก ท�ำให้เราอนุรักษ์ทุกอย่างไม่ได้
และมันก�ำลังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในท้ายที่สุดเรากลับอนุรักษ์ได้น้อย
ลงเรื่อย ๆ
อีกเรื่องก็คือ บางคนอาจไม่ได้คิดถึงว่าต้องฉาย A Trip to the Moon
พร้อมกับค�ำอธิบาย ยิ่งอธิบายให้คนฟังมากเท่าไหร่ คนก็จะรักหนังที่เราฉาย
มากขึ้นเท่านั้น ที่ผู้คนไม่ชอบหนังเก่า ก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องราวมากพอ
ดังนั้น งานของเราคือการอธิบายให้มากขึ้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น หนังบ้าน คุณ
ต้องรู้เกี่ยวกับประวัติของครอบครัว คุณต้องสามารถเล่าเรื่องของคนใน
ครอบครัวได้ ว่าท�ำไมพวกเขาถ่ายหนัง ไม่งั้นหนังก็จะไม่น่าสนใจ ถ้าคุณ
สามารถเล่าเรื่องพวกนี้ได้ คนดูจะชอบหนังมากขึ้น
คนยุโรปส่วนใหญ่คิดอย่างไรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาพยนตร์

ฉันคิดว่าคนทัว่ ไปทีส่ วิตฯ ก็ไม่ได้สนใจนะ พวกเขาจะสนใจก็ตอ่ เมือ่ เห็น
ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ (หัวเราะ) แล้วก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจนัก แต่ในฝรั่งเศส
จะต่างออกไป พวกเขามักจะภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ของตนเองเสมอ ดังนั้นจึงใส่ใจมากกว่าที่อื่น ๆ
ปัญหาหลักของหอภาพยนตร์ทั่วโลกในตอนนี้คืออะไร

อืม... มันยากถ้าจะให้พูดถึงทั่ว ๆ ไป ฉันคิดว่าพวกเขาต่างมีปัญหาเรื่อง
เงิน บางที่พวกเขาใช้เงินไปกับเครื่องฉายภาพยนตร์ แต่ไม่มีเงินในการอนุรักษ์
การจัดสรรงบประมาณอาจเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด (หัวเราะ) เรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส�ำหรับหอภาพยนตร์ทุกแห่งจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล
นั่นก็เป็นปัญหาหลักมาก ๆ ส�ำหรับดิจิทัล คุณต้องการความรู้ใหม่ ๆ มีหลาย
อย่างที่แตกต่าง และหอภาพยนตร์หลายแห่งยังไม่ได้เรียนรู้มากเพียงพอ พวก
เขาตามไม่ทนั ในขณะทีเ่ ทคโนโลยีเปลีย่ นไปเร็วมาก ดังนัน้ ปัญหาหลักคือการ
เปลี่ยนแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล พวกเขาอาจจะยังไม่พร้อม

(๑) ผูก้ �ำกับภาพยนตร์ชาวฝรัง่ เศส (๒) ชลิดา เอือ้ บ�ำรุงจิต รองผูอ้ �ำนวยการหอภาพยนตร์
(๓) หนังเงียบฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๑๙๐๒
๑๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๖๒ ปีที่หายไป

หนังไทยเรื่องแรกที่ได้รับรางวัล

ระดับนานาชาติ
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

ส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย คงจะคุ้นชื่อ
ภาพยนตร์เรือ่ ง สันติ-วีณา เป็นอย่างดี เนือ่ งจากเป็นภาพยนตร์ไทยเรือ่ งยาว
เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากงานภาพยนตร์นานาชาติแห่ง
เอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง สันติ-วีณา ได้รับรางวัล
ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (รัตน์ เปสตันยี) ก�ำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (อุไร ศิริสมบัติ)
และรางวัลพิเศษจากสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งอเมริกาในฐานะที่เป็น
ภาพยนตร์ที่แสดงวัฒนธรรมของเอเชียได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สันติ–วีณา
ยังเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ถ่ายท�ำด้วยฟิล์มสีขนาด ๓๕ มม.
เป็นทีน่ า่ เสียดาย ฟิลม์ ภาพยนตร์ของสันติ-วีณาได้หายสาบสูญไป และ
คนไทยไม่เคยได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ระดับต�ำนานเรื่องนี้ จากข้อมูลหอ
ภาพยนตร์ พบว่ามีการซื้อขายก๊อปปี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับสหภาพโซเวียต
และสาธาณรัฐประชาชนจีน ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา หอภาพยนตร์ได้พยายาม
ติดตามฟิลม์ ภาพยนตร์เรือ่ งนี้ โดยผ่านทางนักวิชาการภาพยนตร์ชาวจีนและ
รัสเซียที่เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์รู้จัก แต่ยังไม่เคยได้ข่าวคราวอย่างชัดเจน
สิ่งจุดประกายการค้นหา

ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หอภาพยนตร์ได้รับอีเมลจาก คุณ
อลงกต ด้วงใหม่ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ เจ้าของนามปากกา กัลปพฤกษ์ ซึ่ง
ขณะนัน้ ก�ำลังศึกษาปริญญาเอกทีป่ ระเทศสหราชอาณาจักร ด้วยความอยาก
ชมภาพยนตร์ไทย จึงเดินทางไปใช้บริการที่ห้องสมุดสถาบันภาพยนตร์
อังกฤษ (British Film Institute) และส่งต่ออีเมลที่ติดต่อกับ Jez Stewart
เจ้าหน้าที่ของฝ่ายภัณฑารักษ์ Non–Fiction Curatorial ซึ่งมีรายชื่อ
ภาพยนตร์ไทยทีส่ ถาบันภาพยนตร์องั กฤษมีให้บริการ ในรายชือ่ ดังกล่าวมีชอื่
ภาพยนตร์สันติ–วีณาอยู่ด้วย โดย Jez ได้เขียนในอีเมลว่า ในข้อมูลสถาบัน
ภาพยนตร์อังกฤษมีฟิล์มเสียง และภาพเพียงบางส่วนของภาพยนตร์สันติ–
วีณา
เบาะแสแรกนี้ ท�ำให้หอภาพยนตร์เขียนอีเมลถึง Jez ในวันที่ ๒๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดของฟิล์มเสียงและความ
เป็นไปได้ที่จะขอส�ำเนาฟิล์มดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับค�ำตอบว่าเป็นฟิล์มต้นฉบับ
เสียงขนาด ๓๕ มม. (Sound Negative) จ�ำนวน ๑๕ ม้วน และมีภาพ

๑๒

เบือ้ งหลังและไตเติล้ ภาพยนตร์ จ�ำนวน ๑ ม้วน โดยเมือ่ สอบถามว่าทางสถาบัน
ภาพยนตร์อังกฤษได้ฟิล์มชุดดังกล่าวมาอย่างไร ก็ได้ค�ำตอบว่าได้รับมาเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๑๘ จากการที่แล็บแรงค์ฟิล์ม (Rank Film Laboratories) ได้ย้าย
ฟิล์มภาพยนตร์ไนเตรททั้งหมดมาไว้ที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ แต่ทั้งนี้ ทาง
Jez ก็ไม่สามารถบอกได้วา่ ฟิลม์ ต้นฉบับภาพอยูท่ ใี่ ด เพราะไม่ได้มกี ารบันทึกไว้
การค้นพบฟิล์มต้นฉบับเสียงเป็นความหวังให้หอภาพยนตร์ตามหา
ฟิล์มภาพของภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา อย่างจริงจัง
ฟิล์มภาพอยู่ที่ใด

ถึงภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา ด้วย
เป็นเรื่องบังเอิญที่ในเดือนสิงหาคมปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งใน
เทศกาล มีการจัดฉายภาพยนตร์เงียบของจีนเรือ่ ง Little Toy ซึง่ หอภาพยนตร์ตอ้ ง
ขอภาพยนตร์เรือ่ งนีจ้ ากหอภาพยนตร์จนี หอภาพยนตร์จงึ ได้ตดิ ต่อกับหอภาพยนตร์
จีนเรื่องฟิล์มส�ำเนาสันติ–วีณา จากการสอบถามก็พบว่า หอภาพยนตร์จีนมีฟิล์ม
ส�ำเนาสันติ-วีณาอยู่จริง
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางหอภาพยนตร์จนี ก็ได้สง่ ภาพตัวอย่างประมาณ
ครึ่งนาทีของสันติ–วีณามาให้ จากตัวอย่างภาพยนตร์พบว่าฟิล์มส�ำเนาที่อยู่ที่หอ
ภาพยนตร์จนี มีสที ซี่ ดี มีรอ่ งรอยขีดข่วน และมีค�ำบรรยายภาษาจีนฝังอยูใ่ นเนือ้ ฟิลม์
ซึง่ การมีค�ำบรรยายฝังอยูใ่ นเนือ้ ฟิลม์ จะเป็นอุปสรรคในการท�ำการบูรณะมาก เพราะ
จะต้องมีการลบค�ำบรรยายออกจากภาพทีละเฟรม
ในขณะนัน้ หอภาพยนตร์จงึ สรุปความเป็นไปได้ส�ำหรับการบูรณะภาพยนตร์
เรื่อง สันติ-วีณา โดยการใช้เสียงจากฟิล์มต้นฉบับที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ และ
ใช้ภาพจากฟิลม์ ส�ำเนาที่ Gosfilmofond โดยก่อนจะเริม่ กระบวนการบูรณะทัง้ หมด
หอภาพยนตร์จะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจเช็คสภาพฟิล์มทั้ง ๒ แห่งอย่างละเอียด
หอภาพยนตร์จึงติดต่อทางสถาบันภาพยนตร์อังกฤษเพื่อให้ Ariane Baudat ผู้
เชีย่ วชาญด้านฟิลม์ ภาพยนตร์ เป็นตัวแทนของหอภาพยนตร์ เข้าไปตรวจสภาพฟิลม์
ต้นฉบับที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ
ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษได้ส่ง
รายชื่อของสันติ–วีณาทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล พร้อมหมายเลขเรียกของแต่ละ
รายการ เพื่อขอให้หอภาพยนตร์ยืนยันว่าผู้เชี่ยวชาญจากหอภาพยนตร์จะเข้าไป
ตรวจสอบรายการใดบ้าง อันได้แก่
- C-148730 35mm nitrate sound neg (450ft) (ฟิล์มเสียง ๔๕๐ ฟุต)
- C-148732 35mm nitrate sound neg (11550ft) (ฟิลม์ เสียง ๑๑,๕๕๐ ฟุต)
- C-148733 35mm nitrate sound original neg (11450ft) (ฟิล์มต้นฉบับเสียง
๑๑,๔๕๐ ฟุต)
- C-148735 35mm safety mute colour neg (850ft) (ฟิล์มภาพ ๘๕๐ ฟุต)
จากหมายเลขเรียก จะเห็นว่ามีหมายเลขเรียงล�ำดับกันแต่ขาดหมายเลขบาง
ชุดไป และเมื่อเข้าไปในระบบสืบค้นของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ ซึ่งรองรับการ
สืบค้นโดยการใช้หมายเลขเรียก จึงพบว่า หมายเลข C-148734 มีชื่อบันทึกในฐาน
ข้อมูลว่า Santi-Vina (ในขณะที่ชื่อของหมายเลขเรียกอื่น เขียนว่า Santi-Veena)
และในรายละเอียดระบุว่าเป็นฟิล์มต้นฉบับภาพ (Original Colour Negative) แต่
มีสถานะเป็น “pending” หรือ ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการตรวจสอบ
หอภาพยนตร์จึงแจ้งความประสงค์และหมายเลขเรียกของรายการทั้งหมด
รวมทั้งหมายเลข C-148734 ให้ทางสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ และนัดหมายให้
Ariane เข้าไปตรวจสอบ ในวันที่ ๑๒–๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
การค้นหาฟิล์มภาพของ สันติ–วีณา สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทางหอภาพยนตร์ได้รับอีเมลยืนยันจาก Ariane ว่า เธอก�ำลังตรวจ

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูเ้ ขียนเดินทางไปร่วมงานเทศกาล
ภาพยนตร์เงียบที่เมืองพอร์ดิโนเน (Pordenone Silent Film Festival) ที่นี่
Brigitte Paulowitz นักอนุรักษ์ภาพยนตร์จากสวิตเซอร์แลนด์ ได้แนะน�ำ
ผู้เขียนให้รู้จักกับ Peter Bergov นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์รัสเซีย จาก
Gosfilmofond ซึ่งเป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติของรัสเซีย และมีหน้าที่เก็บ
ภาพยนตร์ทกุ เรือ่ งทีเ่ ข้าฉายในรัสเซีย โดย Peter เป็นผูแ้ นะน�ำให้ผเู้ ขียนติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศเพื่อสอบถามถึงฟิล์มส�ำเนาสันติ–
วีณา
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หอภาพยนตร์จงึ ได้รบั อีเมลจาก Yulia
Belova เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งในฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศ ยืนยันว่ามีฟิล์ม
ส�ำเนาภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา เก็บอยู่ที่ Gosfilmofond จริง ๆ
หลังจากการติดต่อสอบถามรายละเอียด หอภาพยนตร์ก็ได้ข้อมูลว่า
ฟิล์มส�ำเนาสันติ–วีณา อยู่ในสภาพที่สีบางสีขาดหาย และจะมีรอยขีดข่วนใน
ฟิล์ม รูหนามเตยยังอยู่ในสภาพดี และฟิล์มหดประมาณร้อยละ ๐.๔ ซึ่งท�ำให้
ฟิล์มส�ำเนานี้สามารถเข้าเครื่องสแกนฟิล์ม (Film scanner) ได้
ข้อกังวลหนึ่งของหอภาพยนตร์ในขณะนั้นคือ ภาพยนตร์ สันติ–วีณา มี
การสร้าง ๒ ครั้ง นอกจากฉบับปี ๒๔๙๗ แล้ว ยังมีฉบับปี ๒๕๑๙ ซึ่งก�ำกับโดย
สันต์ เปสตันยี บุตรชายของรัตน์ เปสตันยี อีกด้วย แต่ข้อกังวลดังกล่าวก็หมด
ไป เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทาง Gosfilmofond ได้ส่งตัวอย่าง
ภาพจากฟิล์มส�ำเนาสันติ–วีณา ซึ่งจากภาพที่เห็น เป็นหลักฐานว่าฟิล์มส�ำเนา
สันติ–วีณา เป็นฉบับปี ๒๔๙๗ แต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่าภาพออกเป็นสีม่วง
ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าฟิล์มส�ำเนามีปัญหาเรื่องความเสื่อมของสีอย่างชัดเจน
ในช่วงนี้ หอภาพยนตร์ได้ปรึกษาความเป็นไปได้ในทางเทคนิคทีจ่ ะบูรณะ
ภาพยนตร์เรือ่ ง สันติ–วีณา กับทาง Gosfilmofond และ Brigitte อย่างละเอียด
แต่แล้ววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ โดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอ
ภาพยนตร์ และ ชลิดา เอือ้ บ�ำรุงจิต รองผูอ้ �ำนวยการหอภาพยนตร์ ได้รบั อีเมล
จาก Sha Yang ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านภาพยนตร์ชาวจีนที่เคยมาศึกษาหา
ข้อมูลทีห่ อภาพยนตร์ และทางหอภาพยนตร์ได้ขอร้องให้ชว่ ยลองหาฟิลม์ ส�ำเนา
ภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา ที่ประเทศจีน ในอีเมลดังกล่าว Sha Yang ได้เล่า
ว่า เขาได้ขอให้ Xu Hui รองบรรณาธิการวารสารภาพยนตร์ฉบับหนึง่ ซึง่ รูจ้ กั มัก
คุ้นกับหอภาพยนตร์จีน ช่วยค้นหาฟิล์มสันติ-วีณา แล้วพบว่าที่หอภาพยนตร์ บรรยายภาพ จากซ้ายไปขวา : ภาพจากฟิล์มส�ำเนาสันติ - วีณา ที่ Gosfilmofond, ภาพ
จีนมีฟลิ ม์ ส�ำเนาภาพยนตร์เรือ่ ง สันติ-วีณา อยูห่ นึง่ ชุด พร้อมทัง้ ในอีเมลฉบับนัน้ จากฟิลม์ ส�ำเนาสันติ-วีณา ทีห่ อภาพยนตร์จนี , บทวิจารณ์สนั ติ - วีณา ในนิตยสารภาพยนตร์
Sha Yang ยังได้ส่งภาพนิตยสารภาพยนตร์ของจีน ๒ ฉบับ ที่เขียนค�ำวิจารณ์ จีน

๑๓

ฟิล์มต้นฉบับภาพยนตร์สันติ–วีณาอยู่ และได้
เล่าว่าเกิดเหตุการณ์การเข้าใจผิด อันเกิดจาก
การสะกดชื่อที่แตกต่างกันและเวลาที่เหลือน้อย
ท�ำให้เธอต้องกลับไปทีค่ ลังเก็บฟิลม์ ของสถาบันภาพยนตร์
อังกฤษใหม่ในวันที่ ๑๔ มกราคม เพือ่ จะเช็ครายการนีโ้ ดยเฉพาะ
ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ Ariane ก็ได้ส่งราย
ละเอียดของฟิล์มแต่ละรายการที่เธอได้ตรวจสอบอย่างละเอียด
โดยฟิล์มต้นฉบับภาพที่หอภาพยนตร์ตามหา มีทั้งหมด ๑๕ ม้วน
ความยาว ๑๒,๗๐๐ ฟุต โดยฐานฟิล์มเป็นไตรอซิเตท* เป็นฟิล์ม
สีของบริษัท Eastman ที่ผลิตในปี ๒๔๙๖ มีไตเติ้ลเป็นภาษา
อังกฤษ ในส่วนต้นและท้ายฟิล์มจะมีตัวหนังสือคันจิญี่ปุ่น ซึ่งจะ
บอกชื่อเรื่อง ล�ำดับของม้วนฟิล์ม การมีตัวหนังสือญี่ปุ่น
ท�ำให้ ยื น ยั น ข้ อ มู ล ว่ า คุ ณ รั ต น์ ไ ด้ ท�ำโพสต์ โ ปรดั ก ชั่ น
ภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ทันส่งเข้า
ประกวดงานภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์
ส่วนสภาพของฟิล์มนั้น เริ่มมีเชื้อรา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตามขอบฟิล์ม แต่
ก็มีบางส่วนอยู่ในภาพ และลามไปถึงชั้นของฟิล์ม สีของฟิล์มเริ่มซีดจางฟิล์มหด
ค่อนข้างต�่ำประมาณ ร้อยละ ๐.๕–๐.๗ มีรูหนามเตยที่ฉีกขาดเพียงเล็กน้อย ส่วน
ที่ต่อฟิล์มก็มีการขาดจากกันบ้าง
ส่วนฟิล์มต้นฉบับเสียงหมายเลข C-148733 มีทั้งหมด ๑๕ ม้วน ความยาว
๑๑,๔๕๐ ฟุต ฐานฟิล์มเป็นไนเตรท เป็นฟิล์มของ Fuji ผลิตเมื่อเดือนมกราคม–
มีนาคม ปี ๒๔๙๗ ฟิล์มยังอยู่ในสภาพดี ไม่มีการเสียหายทางเคมีใด ๆ
โดยภาพรวมแล้ว ถือว่าฟิล์ม
ต้นฉบับภาพและเสียงอยู่ในสภาพ
ที่ ดี พ อที่ จ ะท�ำการบู ร ณะได้ หอ
ภาพยนตร์จงึ เริม่ กระบวนการบูรณะ
โดยใช้ฟิล์มต้นฉบับภาพและเสียงที่
เก็บไว้ที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ
เป็นตัวหลักในการบูรณะ

ที่จะท�ำการบูรณะสันติ–วีณาด้วยระบบดิจิทัล ในความละเอียดระดับ 4K ซึ่ง
เป็นระดับความละเอียดสูงสุดในเทคโนโลยีส�ำหรับการบูรณะรองรับ โดยระยะ
สัญญาทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน เพื่อให้ได้ผลงานที่ประณีตมากที่สุด
กระบวนการบูรณะเริม่ ต้นจากการขนส่งฟิลม์ ต้นฉบับสันติ–วีณาทัง้ หมด
จากสถาบันภาพยนตร์องั กฤษ ไปที่ L’Immagine Ritrovata ทีอ่ ติ าลี เนือ่ งจาก
ฟิล์มต้นฉบับเสียงซึ่งมีฐานฟิล์มเป็นไนเตรทต้องขนส่งแยกต่างหาก และใส่
ในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความร้อนเป็นพิเศษ การขนส่งจะต้องท�ำโดยบริษัทที่
ได้รับอนุญาตให้ขนส่งวัตถุอันตรายได้เท่านั้น
ขั้นตอนของการบูรณะ จะประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑. การตรวจสภาพ ซ่อม และท�ำความสะอาด ฟิล์มต้นฉบับภาพและ
เสียงอย่างละเอียด
๒. การบูรณะภาพด้วยระบบดิจิทัล จะเริ่มจากการน�ำฟิล์มต้นฉบับภาพ
เข้าเครื่องสแกนฟิล์ม เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพ และใช้โปรแกรมในการแก้ไข ลบรอย
และแก้ไขสี
๓. การบูรณะเสียงด้วยระบบดิจิทัล จะเหมือนกับการบูรณะภาพ แต่จะ
ได้ไฟล์เสียง ซึ่งฟิล์มต้นฉบับเสียงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ จึงไม่ต้องแก้ไข
อะไร
ปัญหาของการบูรณะ

ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ Davide Pozzi ผู้จัดการ L’Immagine
Ritrovata ได้น�ำภาพยนตร์ สันติ–วีณา ร่างแรก มาฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ ซึ่งบุคลากรของหอภาพยนตร์เข้าร่วมชมจ�ำนวนหนึ่ง
จากการชมร่างแรก ทางหอภาพยนตร์ได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการบูรณะสันติ–วีณาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
ปัญหาที่พบชัดเจนที่สุดในร่างแรกคือ ในภาพยนตร์เรื่องสันติ–วีณา มี
ฉากตอนกลางคืนหลายฉาก ซึ่งทางหอภาพยนตร์เข้าใจว่าในยุคสมัยนั้น การ
ถ่ายท�ำตอนกลางคืนจะนิยมใช้วิธีการถ่ายท�ำที่เรียกว่า “Day for Night” หรือ
ถ่ายกลางวันให้เป็นกลางคืน ทีมภาพยนตร์จะถ่ายฉากดังกล่าวโดยใช้รูรับแสง
ที่เล็กกว่าปกติ ท�ำให้ภาพที่ได้จะดูมืดลง ซึ่งทาง L’Immagine Ritrovata
ไม่ได้ค�ำนึงถึงวิธีการถ่ายแบบนี้ จึงแก้สีและแสงให้สว่างขึ้น ท�ำให้ภาพช่วง
การบูรณะภาพยนตร์
กลางคืนในภาพยนตร์สว่างกว่าที่ควรจะเป็น
สิ่งที่จะยืนยันข้อสันนิษฐานเรื่องวิธีการถ่ายท�ำแบบนี้ได้ดีที่สุดคือ การ
หอภาพยนตร์ตัดสินใจจ้างบริษัท L’Immagine Ritrovata ที่อิตาลีซึ่งเป็น
บริษัทที่ต้ังขึ้นมาเพื่อรับท�ำการบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัลโดยเฉพาะ มี กลับไปติดต่อขอดีวีดีจากฟิล์มส�ำเนาที่เก็บที่หอภาพยนตร์จีน เพื่อน�ำมาใช้
ผลงานบูรณะภาพยนตร์เรื่องส�ำคัญ ๆ ระดับโลก และเป็นที่ยอมรับมากมายตั้งแต่ เป็นตัวอ้างอิงความสว่างในการบูรณะ ซึ่งทางหอภาพยนตร์จีนก็ได้ส่งดีวีดี
ปี ๒๕๕๐ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ของพี่น้องลูมิแอร์, ภาพยนตร์ผลงานของ ชาลี ภาพยนตร์มาที่หอภาพยนตร์ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และก็เป็น
แชปลิน, ภาพยนตร์ผลงานของ Jacque Tati, The Apu Trilogy ประเทศอินเดีย, อย่างที่หอภาพยนตร์สันนิษฐานไว้เรื่องแสงสว่างในฉากกลางคืน ทางหอ
Rome Open City ประเทศอิตาลี รวมไปถึงภาพยนตร์จากประเทศอาเซียนอย่าง
After the Curfew จากประเทศอินโดนีเซีย และ Manila, In the Claws of Light
* หอภาพยนตร์สันนิษฐานว่า การที่ฐานฟิล์มต่างกันเกิดจากเมื่อมีการขนย้ายฟิล์มจากแล็บ
จากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น
แรงค์ฟลิ ม์ ท�ำให้ตอ้ งแยกกันเก็บ และเนือ่ งจากฟิลม์ ในคลังของสถาบันภาพยนตร์องั กฤษมีเป็น
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันลงนามในสัญญาการจ้างบูรณะภาพยนตร์ จ�ำนวนมาก ฟิล์มภาพยนตร์ที่ไม่ได้ผลิตหรือเกี่ยวข้องกับประเทศสหราชอาณาจักรจึงถูกเก็บ
สันติ–วีณา ระหว่างหอภาพยนตร์ กับ L’Immagine Ritrovata หอภาพยนตร์เลือก ไว้ โดยไม่ได้น�ำมาตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจน

ภาพจากฟิล์มที่ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว
๑๔

ภาพบางฉากที่หายไป

หอภาพยนตร์มีโครงการที่จะน�ำ สันติ-วีณา ออกฉายให้ชาวไทยได้
ชมเป็นเรื่องปฐมทัศน์ ของ มหกรรม ๗ ภาพยนตร์ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จฯ ทอดพระเนตรที่โรงภาพยนตร์ เพื่อเป็นหนึ่ง
ในกิ จ กรรมของกระทรวงวั ฒ นธรรม ในการเฉลิ ม ฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติ ๗๐ ปี โดยพระบาท
สมเด็ จพระเจ้ า อยู ่ หัว ได้ เสด็ จพระราชด� ำ เนิ น ทอดพระเนตรภาพยนตร์
สั น ติ - วี ณ า ที่ โ รงภาพยนตร์ เ อ็ ม ไพร์ เชิ ง สะพานพุ ท ธ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ส่วนก�ำหนดการและรายละเอียด หอภาพยนตร์
จะน�ำมารายงานต่อไป

ภาพยนตร์จึงส่งต่อภาพยนตร์สันติ–วีณา จากหอภาพยนตร์จีน ให้แก่ทาง
L’Immagine Ritrovata ต่อไป
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทาง L’Immagine Ritrovata ได้ส่ง
ร่างแก้ไขของสันติ–วีณามาให้หอภาพยนตร์อีก ซึ่งก็ยังคงมีปัญหาเรื่องความ
สว่ า งในฉากที่ ใ ช้ วิ ธี ถ ่ า ยท�ำ Day for Night เพราะทาง L’Immagine
Ritrovata ปรับความสว่างให้มืดเกินไป หอภาพยนตร์จึงขอให้ทาง L’Immagine Ritrovata ยึดความสว่างของท้องฟ้าในระดับเดียวกับสันติ–วีณา
ฉบับจากหอภาพยนตร์จีน
อีกปัญหาหนึ่งที่ทางหอภาพยนตร์ได้แจ้งให้ทาง L’Immagine Ritrovata ทราบ แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้คือ สีของภาพในช่วงแรก ๆ ของหนัง
สีน�้ำเงินจะเป็นสีเขียว ซึ่งทาง L’Immagine Ritrovata แจ้งว่า หากแก้ไขสี
จุดใดจุดหนึ่งก็จะกระทบกับสีของภาพทั้งเฟรม ซึ่งหลักในการแก้ไขสีจะยึดที่
สีผิวตัวละครเป็นหลัก หอภาพยนตร์สันนิษฐานว่าปัญหาน่าจะเกิดจากฟิล์ม
ต้นฉบับ เพราะในภาพยนตร์สนั ติ–วีณาทีไ่ ด้จากหอภาพยนตร์จนี ก็มปี ญ
ั หาเรือ่ ง
สีในลักษณะคล้ายคลึงกัน
บางฉากที่หายไป

การได้ภาพยนตร์สนั ติ–วีณาจากหอภาพยนตร์จนี ท�ำให้เห็นว่ามี ๒ ฉาก
ที่หายไปจากฟิล์มต้นฉบับภาพและเสียง แต่ปรากฏอยู่ที่ฟิล์มส�ำเนาของ
หอภาพยนตร์จีน และจากการตรวจสอบรายงานการตรวจฟิล์มที่สถาบัน
อังกฤษ จึงพบว่า ในฟิลม์ ภาพรายการเลขที่ C-148735 มีภาพทีน่ า่ จะเป็นภาพ
ที่หายไปจากฟิล์มต้นฉบับ ทางหอภาพยนตร์จึงแจ้งให้ทาง L’Immagine
Ritrovata ทราบ
ทาง L’Immagine Ritrovata จึงได้ส่งไฟล์ภาพที่ได้จากฟิล์มภาพเลข
ที่ C-148735 ซึ่งปรากฏว่า นอกจากฉากที่หายไปดังกล่าวแล้ว ยังมีฉากที่
ไม่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ฉบับที่อยู่หอภาพยนตร์จีน แต่ปรากฏอยู่ในบท
ภาพยนตร์ฉบับที่ใช้ในการถ่ายท�ำ ที่หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้จากการได้รับ
บริจาคจากครอบครัวคุณรัตน์ เปสตันยี และยังมีไตเติ้ลภาพยนตร์สันติ–วีณา
ภาษาไทย และประกาศเกียรติคุณภาพยนตร์เรื่องนี้ รวมไปถึงรูปโล่รางวัลที่
ภาพยนตร์สันติ–วีณา ได้รับจากงานภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์
อีกด้วย นอกจากนี้ ทาง L’Immagine Ritrovata ยังได้ส่งไฟล์จากฟิล์มเสียง
ในรายการเลขที่ C-148730 ซึ่งเป็นเสียงของฟิล์มภาพม้วนดังกล่าวด้วย
โดยปกติแล้ว การบูรณะภาพยนตร์มักจะยึดจากฟิล์มต้นฉบับเป็นหลัก
ในการบูรณะ เพราะถือว่าน่าจะเป็นฉบับที่ออกฉาย แต่เนื่องจากภาพยนตร์
ฉบับที่อยู่หอภาพยนตร์จีนแตกต่างจากต้นฉบับ รวมทั้งหอภาพยนตร์ยัง
ไม่สามารถหาฟิลม์ ส�ำเนาฉบับทีต่ รงกับฟิลม์ ต้นฉบับได้ หอภาพยนตร์จงึ ติดต่อ

ที่ Gosfilmofond เพื่ อ ขอ
ส�ำเนาดีวดี ขี องภาพยนตร์สนั ติ–
วี ณ าที่ เ ก็ บ ที่ นั่ น เพื่ อ น�ำมา
เปรียบเทียบอีกฉบับหนึ่ง จาก
การตรวจสอบภาพยนตร์สนั ติ–
วีณา ของ Gosfilmofond ก็
ปรากฏว่ า มี ค วามเหมื อ นกั บ
ฉบับทีอ่ ยูท่ หี่ อภาพยนตร์จนี ทุกประการ หอภาพยนตร์จงึ เห็นสมควรทีจ่ ะใส่ฉากดัง
กล่าวเข้าไปในภาพยนตร์สันติ–วีณาฉบับบูรณะด้วย
และเนือ่ งจากการบูรณะครัง้ นี้ หอภาพยนตร์พยายามอ้างอิงฟิลม์ ส�ำเนาทีห่ อ
ภาพยนตร์หาได้ ซึ่งภาพยนตร์สันติ–วีณาที่หอภาพยนตร์พบ ล้วนแล้วแต่มีไตเติ้ล
ภาษาอังกฤษทั้งหมดในฉบับบูรณะ หอภาพยนตร์จึงไม่ได้ใส่ไตเติ้ลภาษาไทยและ
ค�ำประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ เข้าไปแทนไตเติ้ลภาษาอังกฤษ เพราะยังไม่สามารถ
หาหลักฐานมาอ้างอิงได้ว่า ควรจะใส่อย่างไร และใช้ดนตรีประกอบหรือไม่อย่างไร
แต่กระนั้น ไฟล์ภาพเหล่านี้ก็จะถูกจัดเก็บอนุรักษ์ไว้ รอคอยวันที่หอภาพยนตร์จะ
พบเจอส�ำเนาภาพยนตร์สนั ติ–วีณา ทีใ่ ช้ไตเติล้ ภาษาไทย เพือ่ สามารถน�ำกลับมาใส่
ในภาพยนตร์อีกครั้งด้วยความมั่นใจ
๖๒ ปีที่หายไป ก�ำลังจะกลับมา

ความส�ำเร็จในการค้นหาและการบูรณะภาพยนตร์ประวัตศิ าสตร์ สันติ–วีณา
เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าที่การอนุรักษ์สื่อภาพยนตร์มีความ
ส�ำคัญอย่างไร และการอนุรักษ์ไม่ได้มีความหมายแต่เพียงการเก็บรักษาภาพยนตร์
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ การจัดท�ำ
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการบูรณะภาพยนตร์ นอกจาก
นี้ ยังรวมไปถึงการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ท�ำการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์
อื่น ๆ ทั่วโลกอีกด้วย
เป็นเรื่องที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อภาพยนตร์ สันติ–วีณา ฉบับบูรณะนี้ได้รับ
เกียรติให้ฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในสาย Cannes
Classics ซึ่งจะเลือกฉายภาพยนตร์เก่าอันทรงคุณค่าจากทั่วมุมโลก ที่ได้รับการ
บูรณะแล้วอย่างดีมาจัดฉาย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑–๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
การน�ำสันติ–วีณาไปฉายทีเ่ ทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครัง้ นี้ คงเป็นเสมือน
การสืบทอดเจตนารมณ์เมื่อ ๖๒ ปีที่แล้วของบูรพาจารย์ด้านการสร้างภาพยนตร์
รุน่ บุกเบิกของไทยอย่าง รัตน์ เปสตันยี และ มารุต หรือ ทวี ณ บางช้าง ที่พยายามสร้าง
ภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติให้ได้
หอภาพยนตร์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ท�ำหน้าที่สืบทอดเจตนารมณ์นี้จน
ส�ำเร็จอีกครั้ง
๑๕

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

นักพากย์คนดังเมืองแม่กลอง
ประสงค์ สว่างสุข

คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับนี้จะพาท่านไปรู้จัก
กับ ขจรศักดิ์ พงษ์สุวรรณ ผู้พากย์หนังมาตั้งแต่วัยเรียนจนถึงทุกวันนี้ ในอายุ ๗๔ ปี
โดยที่บ้านเกิด เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เขามีชื่อในการพากย์ว่า “ดอกรัก”
ขณะที่เมื่อพากย์ในกรุงเทพฯ ชื่อ “พรพิรุณ”
เริ่มพากย์หนังตั้งแต่เมื่อไหร่

ไปเชยเหลือเกิน นัง่ รถไฟจากแม่กลอง เปียกฝน
มอมแมม ผมพากย์ชนะ เจ้าของโรงหนังพัฒนากร
บอกคุ ณ สมพงษ์ เ อาคนนี้ พ ากย์ ป ระจ�ำที่ นี่ พี่
สมพงษ์บอกอย่าใช้ชอื่ “ดอกรัก” มันดูบา้ นนอก แก
เลยตั้งชื่อ “พรพิรุณ” คือผู้มากับสายฝน ผมพากย์ที่
โรงหนังพัฒนากร และก็มาพากย์ที่เฉลิมเกียรติ ธนบุรี ผมยังจ�ำได้ พากย์เรื่อง มนต์
รักเพลงสวรรค์ The Sound of Music (๒๕๐๘) และผมเคยไปพากย์แทนพี่
เทพอาภร ที่คาเธ่ย์ จากนั้นชีวิตผมก็อยู่ในกรุงเทพฯ ผมมีเพื่อนรักหลายคน รุจิรัตน์
พากย์อยู่ศรีย่าน พรพจน์ พากย์อยู่มงคลรามา ธงชัย หมอบุรา พากย์อยู่ศรีพรานนก
และไปดังอยู่นครสวรรค์ เพื่อนรักของผมเขารักผมมาก เพราะผมเป็นนักพากย์ทไี่ ม่
อัดเทป เพราะถ้าเราอัดเทปแล้วเพือ่ น ๆ หลายคนจะไม่มีงานท�ำ หลังจากนั้นผมก็
กลับมาพากย์ที่แม่กลองอีก แล้วก็หยุดไปท�ำงานอื่นอยู่กว่า ๓๐ ปี แล้วเพิ่งกลับมา
ช่วยเหลืองานทีต่ ลาดนำ�้ อัมพวาและรับพากย์หนังอีกครัง้ ตามงานวัดเมือ่ อายุมากแล้ว

ชีวิตผมใฝ่ฝันอยากจะพากย์หนังตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ ผมเที่ยวดูหนัง
กลางแปลงกับครูที่สอนหนังสือ คิดว่าเมื่อเรียนจบเมื่อไหร่จะไปเป็นนักพากย์
หนังให้ได้ และผมก็พยายามไปกับคณะภาพยนตร์ ไปกับเรือไฟ สมัยก่อนผม
ยังจ�ำได้ เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเอาไอ้เครื่องฉายที่มันเสียมาประกอบใหม่ แล้วใช้
มือหมุนหนังมันก็เดินได้ เรื่องหนึ่งก็ม้วนเล็ก ๆ ผมก็พากย์ไปพร้อมกับเรือไฟ
ตามงานต่าง ๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเขามีหนังมาฉายที่โรงหนังศรีอัมพวา ๕ วัน
คนประกาศเขากลับบ้าน กลับมาไม่ทนั เจ้าของโรงแกมาเรียกผมไปโฆษณา ผม
ก็บอกว่าผมไม่เป็น ลื้อไม่ต้องพูดอะไรมาก ลื้อพูดว่า “ขอเชิญซื้อบัตรดู
ภาพยนตร์ บู๊ ตื่นเต้น โลดโผน รักหวานชื่น” พูดเพียงเท่านี้ หลังจบงาน ๕ วัน
เขาเอาเงินมาให้ผม ๔๕ บาท ผมตกใจมาก ไม่เคยเห็นเงินมากขนาดนี้ ผมก็เลย
มีตังค์เรื่อยมา จากนั้นชีวิตผมเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีบุญ วันนั้นมีหนังฉายที่วัด
จุฬามณี นักพากย์มาจากกรุงเทพฯ มากินหอยทอด ๒ จาน พอถึงเวลาเขาถ่าย
ท้อง พากย์ไม่ได้ เฮียหมงจึงมาตามผม บอก “เฮ้ย เอ็งต้องไปพากย์” พอผม
คู่ที่พากย์ด้วยกันมีใครบ้าง
ขึน้ นัง่ พากย์เท่านัน้ ล่ะ มันสัน่ ไปหมด จ�ำได้วา่ เรือ่ ง สิงห์บอ่ น�ำ้ มัน Joe Dakota
คู่พากย์คนแรกคือ พี่เพ็ญศรี เรื่อง มังกรหยก และต่อมาก็ คุณบุปผา แกเป็น
(๒๕๐๐) ผมพากย์เป็นครั้งแรกที่เป็นเรื่องยาว ชีวิตผมก็เริ่มเป็นนักพากย์แถว
คนพิ
ษ
ณุโลกและเป็นคู่ชีวิตด้วย พี่นิ่มนวล พี่พัชรา พากย์ที่โรงหนังแคปปิตอล พี่
อัมพวา แม่กลอง พากย์กลางแปลง จนกระทัง่ พากย์ตามอ�ำเภอ และตามจังหวัด
อรอนงค์ (อดีตนางเอกละครเฉลิมไทย) ที่โรงหนังพัฒนากร พี่พวงเล็ก โรงหนัง
ใกล้เคียง
บรอดเวย์ คุณลัดดาวัลย์ ซึง่ เป็นภรรยาเจ้าของโรงหนังเฉลิมเกียรติ การทีไ่ ด้พากย์กบั
ชื่อ “ดอกรัก” ได้มาอย่างไร
นักพากย์รุ่นพี่ รุ่นอาจารย์ ผมสบายใจมาก
ผมไปเป็นลูกศิษย์ พีจ่ มุ๋ จิม๋ นักพากย์รนุ่ ใหญ่ เขาเป็นนักพากย์ทมี่ ชี อื่ เสียง
พูดถึงบรรยากาศของการดูหนังสมัยก่อน
มาก วันหนึ่งพี่จิ๋มพาไปเที่ยวท้องสนามหลวง ดูเขาเล่นว่าว สักครู่หนึ่ง คุณชิด
สมัยก่อน แม่กลอง นักพากย์รุ่นครูบาอาจารย์อย่าง ม.ล. รุจิรา พากย์จอไหน
บุค๊ เกอร์มงคลฟิลม์ แกเห็นพีจ่ มิ๋ แกก็ทกั “เฮ้ย มานานแล้วเหรอวะ” พีจ่ มิ๋ เห็น
พี่ชิดเศร้าแกก็ถามว่าเป็นอะไร “แหมเสียดายเว้ย รักมาก รถชนตายซะแล้ว” คนก็แน่น ตอนนั้นจอศรีเพชรภาพยนตร์ กับ กุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ หนังฉายเรื่อง
“อะไรนะ” “หมาน่ะสิ” “เหรอ” “เออ หมาชื่อ ดอกรัก” พอแกพูดเสร็จแกก็ เดียวกัน แต่จอศรีเพชรประกาศบอกคืนนี้ ม.ล. รุจิราพากย์ คนแห่มาดูจอศรีเพชร
หันมาถามพีจ่ มิ๋ ว่า “เฮ้ย นีใ่ ครเนีย่ ” จิม๋ บอกลูกศิษย์มาหัดพากย์หนัง “แล้วมัน แน่นไปหมด จอศรีเพชรภาพยนตร์ดังที่สุดในแม่กลอง จอที่ผมพากย์ประจ�ำก็คือ
มีชื่อหรือยัง” “ยังเลย” “งั้นมึงใช้ชื่อ ดอกรัก” นั่นล่ะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา มงคลซาวด์ จัดว่าเป็นจออันดับหนึง่ ของสมุทรสงคราม แสงเสียงเขาดีมาก เลือกหนัง
ฮอลลีวูด หนังดี ๆ สีสวย ๆ ใส ๆ ผมพากย์อยู่จอนี้ประมาณ ๒๐ กว่าปี เจ้าของจอ
ใช้ชื่อนี้ตลอด
คือ คุณมงคล เป็นคนส่งเสริมให้ผมเป็นนักพากย์เหมือนกัน ตั้งแต่สมัยเครื่องฉายที่
เข้ามาพากย์ในกรุงเทพฯ เมื่อไหร่
ยังเป็นระบบใช้มอื หมุน ความสุขของคนดูสมัยก่อนมันต้องหนัง แต่กอ่ นประเพณีไทย
พากย์ได้ไม่นานพอมีฝีมือ ผมก็เข้ามากรุงเทพฯ ที่โรงหนังพัฒนากรเขา ทุกงานก็ต้องมีหนังไปฉาย
มีการคัดเลือกนักพากย์ แล้วก็หนังที่จะให้พากย์ก็คือ แหกค่ายมฤตยู The
มีอะไรจะฝากถึงหอภาพยนตร์บ้าง
Great Escape (๒๕๐๖) หนังเพิ่งออกจากโรงหนังเฉลิมเขตร์มาใหม่ ๆ วันที่
ผมใฝ่ฝันมานานแล้ว อยากจะไปเห็นว่ามีอะไรบ้าง ผมอยากให้คนรุ่นใหม่
ไปสมัคร คุณสมพงษ์ วงศ์รกั ไทย อาจารย์ผม หัวเราะผมใหญ่ เพราะผมแต่งตัว
ได้ศึกษาการพากย์หนัง หนังฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ถ้ามาฉายในไทย ก็บังคับให้พูด
ไทยโดยการพากย์ เหมือนปิดทองหลังพระ ถ้าคุณพากย์หนังได้ อย่างอืน่ เกีย่ วกับการ
ใช้เสียงที่คุณก็ท�ำได้หมด ผมเคยฝึกลูกศิษย์ตามโรงเรียนที่แม่กลอง มี ดอกสร้อย,
ดอกค�ำใต้ อยู่พันธมิตร, ดอกหญ้า อยู่ช่อง ๓, ดอกดาวเรือง, ดอกฟ้า, ดอกแก้ว
นักพากย์จากแม่กลองต้องตระกูลดอก (หัวเราะ)
๑๖

หน่วยกู้หนัง

นายเว้ง จิตต์แจ้ง
ต�ำนานนักสู้ผู้บุกเบิกโรงหนัง
โรงแรกของชาวตรัง

จากค�ำบอกเล่าของ
นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ท้องถิ่น
ต้นปี ๒๕๕๘ รองผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ได้แนะน�ำให้หน่วยกู้หนังได้รู้จักบุคคลท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมชวลิต แอมบาสซาเดอร์ เคยเป็นผู้ช่วย
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ (เรื่อง อีก้อ ของ คุณไพฑูรย์ รตานนท์) และยังเป็น
อดีตผู้ด�ำเนินงานผลิตแผ่นเสียงและเทปอีกหลายชุด
ปัจจุบัน ท่านมีความหลงใหลในเรื่องประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ท้องถิ่นในจังหวัดตรัง ประกอบกับทางครอบครัวของท่านท�ำธุรกิจ
โรงหนัง จึงเป็นแรงผลักดันให้ท่านตั้งใจศึกษาเก็บรายละเอียดข้อมูล
ทางประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ในแง่มมุ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดตรัง ท่าน
ผู้นี้คอื คุณวิวยั จิตต์แจ้ง หรือ วัยน้อย เจ้าของบทความ ภูมิหลังแลตรัง
ในหนังสือพิมพ์มติตรัง (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดตรัง) และเมื่อ
ได้สนทนากับคุณวิวัยทางโทรศัพท์ ท่านได้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของ
โรงหนังในเมืองตรังอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน เป็นที่น่าสนใจ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่ท�ำให้หน่วยกู้หนังรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่
เป็นเกียรติประวัตทิ นี่ า่ ยกย่อง จนท�ำให้หน่วยกูห้ นังอดใจรอไม่ไหว ต้อง
ขออนุญาตนัดสัมภาษณ์คุณวิวัย ในหัวข้อเรื่อง นายเว้ง จิตต์แจ้ง
ต�ำนานนักสู้ผู้บุกเบิกโรงหนังโรงแรกของชาวตรัง ในวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๕๙ ที่โรงแรมเอเชีย

วันเปิดตัวโรงหนังคิงส์ตรัง

วิวัย จิตต์แจ้ง
มานัสศักดิ์ ดอกไม้

ประวัติโดยย่อ
นายเว้ง จิตต์แจ้ง เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๕๔ ที่ต�ำบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง
เป็นบุตรของ ก�ำนันพันผัก จิตต์แจ้ง กับ นางเลี่ยง จิตต์แจ้ง มีพี่น้องรวมกัน ๔ คน
นายเว้งเป็นทายาทล�ำดับที่สาม
เมื่ออายุได้สามขวบ ก�ำนันพันผักได้ส่งเด็กชายเว้ง ข้ามน�้ำข้ามทะเลไปอยู่กับ
ญาติทมี่ ณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน เพือ่ เรียนหนังสือ และเมือ่ อายุครบ ๑๖ ปี จึงได้กลับ
มาเมื อ งไทย นายเว้ ง ได้ เ ล่ า เรื่ อ งการเดิ น ทางกลั บ มาจากเมื อ งจี น ให้ คุ ณ วิ วั ย ฟั ง
ว่า โดยสารมากับเรือส�ำเภาของจีน ใช้เวลาเดินทางเดือนกว่า ๆ ระหว่างอยู่ในเรือ ต้อง
ผจญภัยกับคลื่นลม อาศัยอ่านหนังสือสามก๊กภาคภาษาจีนเป็นเพื่อนมาตลอดทาง
จนถึงกรุงเทพฯ และได้มาต่อรถไฟไปยังจังหวัดตรัง
นายเว้งอยู่ที่ตรังได้ ๒ ปี ก�ำนันพันผักได้ส่งนายเว้งไปเรียนต่อที่ปีนัง ประเทศ
มาเลเชีย สมัยนั้นชาวตรังนิยมส่งลูกไปเรียนหนังสือที่ปีนัง เพราะมีเรือเมล์ว่ิงจาก
กันตังไปปีนังทุกสัปดาห์ พอเรียนจบก็กลับมาท�ำงานกับบริษัท ฟอร์ด ตรัง มีหน้าที่

๑๗

งานเลี้ยงเปิดตัวโรงหนังคิงส์ตรัง

นักร้องบนเวทีก่อนหนังฉาย

เขียนจดหมายภาษาจีนและภาษาอังกฤษติดต่อกับต่างประเทศ
ท�ำงานได้สักพัก ก�ำนันพันผักได้มอบหมายให้นายเว้งไปดูแลสวนยางที่
ห้วยยอด ๒ ปี และที่ห้วยยอดนี่เอง นายเว้งได้พบรักกับ นางสาวยิ่ง ยุ่นเซ้งเว้ง และ
ต่อมาทัง้ สองคนจึงได้แต่งงานกันในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๗๖ ทีก่ งก๊วน (เป็นสมาคม
จีนที่ทับเที่ยง)
ปี ๒๔๗๙ หลังจากแต่งงานได้ ๓ ปี นายเว้งมีความคิดจะท�ำโรงหนัง แต่ก�ำนัน
พันผักผู้เป็นพ่ออยากให้นายเว้งท�ำธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมากกว่า นาง
เลี่ยงผู้เป็นแม่รักลูกชายมาก จึงสนับสนุนให้เงินมาสองหมื่นห้าพันบาท บวกกับเงิน
ทีน่ ายเว้งเก็บหอบรอบริบอีกก้อนหนึง่ มาซือ้ ตัวอาคารโรงละครเก่าเพือ่ มาปรับปรุง
ขยายให้ใหญ่โตขึ้นเป็นโรงหนังขนาดความจุ ๗๐๐ ที่นั่ง เป็นโรงหนังไม้สองชั้น
ส่วนที่ดินเจ้าของเดิมไม่ยอมขาย จึงได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินเป็นเวลา ๒๐ ปี นายเว้ง
ได้สั่งเครื่องฉายหนังและเครื่องปั่นไฟ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยในปี ๒๔๗๙ และได้ฤกษ์
เปิดในเดือนมกราคม ปี ๒๔๘๐ ใช้ชื่อว่า โรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์ เป็นโรงหนัง
โรงแรกที่ชาวตรังได้ยลโฉม การมีโรงหนังท�ำให้เมืองตรังที่เงียบเหงากลับเจริญขึ้น
มาทันตาเห็น และชาวตรังในเวลานั้นนิยมปั่นจักรยานมาหาของกินและดูหนังกัน
ท�ำให้ทุกค�่ำคืนที่เมืองตรังสว่างไสวมีชีวิตชีวา
หน้าโรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์ จะมีวงดนตรีบรรเลงเพลงมาร์ชสี่เหล่า เพื่อ
เรียกความสนใจจากคนดู พอเสียงแตรวงขึ้นเพลงมาร์ชสี่เหล่า ทุกคนที่ท�ำกิจกรรม
อะไรอยู่ก็จะทิ้งหมด วิ่งหน้าตั้งมุ่งตรงไปที่หน้าโรงหนัง ซึ่งจะมีนักแสดงผู้หญิงโชว์
การแสดงบนเวที แต่งกายด้วยกระโปรงยาวชุดสีสวยสด พร้อมทัง้ ดนตรีบรรเลงเพลง
ประกอบ นักดนตรีทเี่ ล่นมี ๘-๑๐ คน
เครื่องดนตรีที่เล่นก็มีกลอง ฉิ่งฉับ
ทรัมเป็ต ทรอมโบน พอหนังฉายก็
จะเข้าไปบรรเลงเพลงต่อในโรงก่อน
หนังจะฉายสัก ๑๕ นาที จะมีนกั ร้อง
๒-๓ คน มาขั บ ร้ อ งโชว์ บ นเวที
เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นคือ ไวโอลิน
และเปียโน ช่วงนี้ภายในโรงหนัง
จะมีอาหารมาขาย เช่น โอเลี้ยง
ใส่กระป๋องนม, ลูกบ๊วย, เม็ดกวยจี,๊

ผู้ชมภายในโรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์

๑๘

ซาลาเปา เป็นต้น พอหนังฉาย ตอนฉากบู๊ ทั้งปี่ กลอง และฉิ่งฉับ จะบรรเลง
เพลงเร็วมาก คนดูก็เป่าปาก หัวเราะ กระทืบเท้าเป็นที่ชอบอกชอบใจ ตอน
เศร้าก็จะบรรเลงเพลงเบา ๆ
แม้ในปี ๒๔๘๐ จะเป็นยุคหนังเสียงแล้วก็ตาม แต่โรงหนังทับเที่ยง
ภาพยนตร์ยังคงฉายหนังเงียบอยู่จนถึงปี ๒๔๘๑ นายเว้งจึงอยากให้โรงหนัง
ของตนพัฒนาขึ้นเทียบเท่าโรงหนังในกรุงเทพฯ จึงได้ลงมือท�ำเครื่องฉายหนัง
เสียงเอง โดยอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมาและต�ำราจากต่างประเทศจนส�ำเร็จ
นอกจากท�ำโรงหนังแล้ว นายเว้งได้เปิดร้านวิทยุเป็นร้านแรกของเมือง
ตรัง ชื่อร้านไทยน�ำพานิช ขายเครื่องเสียง วิทยุ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
นายเว้งยังสามารถซ่อมวิทยุและเครือ่ งเสียงได้ดว้ ย มีชอื่ เสียงเป็นทีเ่ ลือ่ งลือ่ จน
คนจากทีอ่ นื่ ๆ ในจังหวัดใกล้เคียงต่างมาให้นายเว้งซ่อม แม้กระทัง่ ในปี ๒๔๘๕
ทหารญี่ปุ่นมาตั้งค่ายทหารที่เมืองตรัง วิทยุโทรคมนาคมของทหารเกิดเสีย
ทหารญี่ปุ่นยังต้องมาเชิญแบบแกมบังคับขอให้นายเว้งไปช่วยซ่อม

สร้างเนื้อสร้างตัวจากเสือไทยบุกเมืองตรัง
หลังจากสงครามโลก ครั้งที่ ๒ สงบลง จังหวัดตรังมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
เพราะขายยางได้ในราคาที่สูง ท�ำประมงก็ดี ท�ำเหมืองแร่ก็ดี คนจึงอยาก
หาความสุข และการดูหนังก็เป็นความบันเทิงที่ราคาถูกที่สุด จึงเป็นโอกาส
ทีด่ ขี องโรงหนังทับเทีย่ งภาพยนตร์ทจี่ ะได้เงิน นายเว้งจึงเดินทางไปทีต่ า่ ง ๆ ใน
กรุงเทพฯ เพื่อไปหาซื้อหนังดัง ๆ หลายเรื่องกลับมาฉายที่ตรัง และที่ศาลา
เฉลิมกรุงนี้เอง ท�ำให้นายเว้งได้รู้จัก คุณแท้ ประกาศวุฒิสาร (ศิลปินแห่ง
ชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) ประจ�ำปี ๒๕๔๒ และ ผู้สร้าง
ภาพยนตร์เรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย) การรู้จักกันในครั้งนี้ ท�ำให้ต่อมาภายหลัง
บุคคลทั้งสองได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ “เสือไทยบุกเมืองตรัง”
ปี ๒๔๙๒ งานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งคนตรังมักจะ
เรียกสั้น ๆ ว่า “งานหลองรัฐ” เป็นงานที่ใหญ่มาก ชาวตรังและจังหวัดใกล้
เคียงจะมาเที่ยวงานนี้เยอะมาก มีทั้งหมด ๑๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕-๑๔ ธ.ค.
นายเว้งจึงได้พยายามให้หนังเรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย มาฉายให้ทันกับ “งาน
หลองรัฐ” จึงได้ติดต่อกับคุณแท้เพื่อขอหนังมาฉาย ด้วยความเป็นเพื่อนสนิท
สนมกันมาก คุณแท้ก็ยินดี ให้หนังและได้พาทีมงานมาช่วยอีกประมาณ ๑๐
ชีวิต
และเมื่อถึงวันที่หนังเรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย มาฉายให้ชาวตรังได้ชม
ในวัน “งานหลองรัฐ” ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นหลายอย่าง เช่น การน�ำ
พระเอก สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ และทีมนักพากย์มาโชว์ตัว ก่อนหนังฉายทุกรอบ
ท�ำให้แฟนหนังตื่นตัวกันมากจนต้องเพิ่มวันฉาย ขายตั๋วจนห้องขายตั๋วพัง เกิด
ความวุ่นวาย ผู้ที่ชมแล้วก็บอกกันปากต่อปาก จนวันรุ่งขึ้นแฟนหนังที่อยากดู
หนัง อดทนรอไม่ไหว ต้องไปซื้อตั๋วหนังถึงที่บ้านนายเว้ง หนังเรื่องนี้ ฉาย
ทัง้ หมด ๑๐ วัน ท�ำรายได้มากกว่าแสนบาท ท�ำให้กลายเป็นแชมป์รายได้สงู สุด

โรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์

เท่าทีห่ นังไทยและต่างประเทศเคยเข้ามาฉาย หนังเรือ่ ง สุภาพบุรษุ เสือไทย จึง
ถือว่าเป็นหนังในต�ำนานทีส่ ร้างเนือ้ สร้างตัวให้กบั นายเว้ง และโรงหนังทับเทีย่ ง
ภาพยนตร์ยงั มีโอกาสได้ฉายหนังดัง ๆ อีกหลายเรือ่ ง เช่น สาวเครือฟ้า, ๗ เซียน
ซามูไร (Seven Samurai), แซมซัน เดไลลาห์ (Samson and Delilah),
วิมานลอย (Gone with the Wind) ฯลฯ
ถึงตอนนี้บรรยากาศการดูหนังของชาวตรังนับว่าคึกคักมาก ท�ำให้ คุณวิวยั จิตต์แจ้ง
หนังสือพิมพ์มติตรัง
นายทุนกล้าที่จะลงทุนจนเกิดโรงหนังเฉลิมตรังขึ้นมา เพื่อมารองรับกับความ นัจังกหวัประวัดตรัติศงาสตร์ภาพยนตร์ท้องถิ่น
ต้องการของคนดูทเี่ พิม่ มากขึน้ โรงหนังเฉลิมตรังนับว่าเป็นโรงหนังทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
และเอกลักษณ์ของนายเว้ง
ในจังหวัดตรัง จุคนได้ถึง ๑,๒๐๐ ที่นั่ง ตั้งอยู่ตรงสถานีรถไฟ นับว่าเป็นท�ำเล
ที่ดีมาก ส่วนแชมป์เก่าโรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์ของนายเว้งได้หมดสัญญา ที่ ช าวตรั งจ�ำได้ เ สมอคื อ การ
แต่งตัวของนายเว้งที่ดูดีและ
เช่าลง ท�ำให้โรงหนังคู่บ้านคู่เมืองในเมืองตรังต้องปิดต�ำนานตัวเองลง
สุภาพอยู่ตลอดเวลา รวมถึง
ผนึกพลังสามประสานสู้
ความใจกว้ า งของนายเว้ ง
ภายหลังการปิดตัวลงของโรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์ได้ ๒ ปี ช่วงนี้ กล่าวคือ หน้าโรงหนังคิงส์
นายเว้งได้พกั ชีวติ โรงหนังไว้ชวั่ คราว และได้หนั ไปท�ำธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์หนัง ตรังจะมีร้านกาแฟอยู่ร้าน
กลางแปลงในจังหวัดตรัง ในนามของร้านไทยน�ำพานิช และเมื่อได้เวลาทวง หนึ่ง ในร้านกาแฟนั้นจะมีโต๊ะอยู่สองตัว เป็นที่รู้
บัลลังก์แชมป์กลับคืนมา นายเว้งจึงได้วางแผนสร้างโรงหนังขนาดใหญ่ที่ กันดีของคนในทับเที่ยงว่าเป็นโต๊ะของนายหัวเว้ง ใครมานั่งโต๊ะตัวนี้
สามารถกินกาแฟและอาหารโดยไม่ต้องจ่ายเงิน เพราะนายเว้งได้มาสั่งไว้ว่า ใครมา
ทันสมัยและสวยงาม จึงชวน คุณสิน ฮูมะนี มาร่วมหุ้นท�ำโรงภาพยนตร์
โรงหนังนี้มีชื่อว่า โรงหนังคิงส์ แต่ชาวตรังมักเรียกติดปากว่า โรงหนัง กินกาแฟและอาหารที่โต๊ะตัวนี้ให้ไปเก็บเงินที่นายเว้งได้เลย
และเมือ่ โรงหนังคิงส์ตรังใกล้หมดสัญญาเช่า นายเว้งได้ยา้ ยมาอยูท่ ลี่ าดพร้าว
คิงส์ตรัง ก่อสร้างด้วยปูน ไม่ใช่เป็นแบบโรงหนังไม้แต่เก่าก่อน จุคนได้ ๙๕๐
ที่นั่ง คุณวิวัยบอกว่า นายเว้งต้องการชื่อโรงหนังที่ฟังแล้วเป็นมงคลและมี เพราะคิดถึงลูก ๆ ที่มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ จึงได้มอบหมายให้ลูกน้องและ
บารมี โรงหนังคิงส์ตรังได้เปิดฉายเป็นครัง้ แรกให้ชาวตรังได้ชมในต้นปี ๒๕๐๑ ทีมงานปฏิบัติแทน ทางทีมงานได้เปลี่ยนชื่อ โรงหนังคิงส์ตรัง เป็น โรงหนังเฉลิมรัฐ
ด้วยเรื่อง GIANT หนังประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก แต่นายเว้งยังไม่หยุด เมือ่ สัญญาเช่าโรงหนังได้หมดลง โรงหนังเฉลิมรัฐ ก็ได้เลิกกิจการและทุบโรงหนังทิง้
แต่เพียงเท่านี้ ต้องการน็อคชนะอย่างเด็ดขาด จึงต้องการเอาหนังดีฟอร์มยักษ์ ในปี ๒๕๒๑
บั้ น ปลายชี วิ ต ของนายเว้ ง ได้ ใ ช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข กั บ ลู ก หลานที่ บ ้ า น
เรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการ (The Ten Commandments) มาฉายที่โรงหนัง
คิงส์ตรังให้ได้ แต่อีกโรงหนึ่งก็มีความต้องการเช่นเดียวกัน นายเว้งจึงต้อง ลาดพร้าว และเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ นายเว้ง จิตต์แจ้ง ได้จากโลกนี้
เดินทางไปหาดใหญ่ไปหา คุณสกล ผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยใต้ (ตัวแทนจัด ไปอย่างสงบในวัย ๘๒ ปี เหลือไว้เพียงต�ำนานนักสูผ้ บู้ กุ เบิกโรงหนังโรงแรกของชาว
ตรัง ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ศึกษาชีวิตต่อไป
จ�ำหน่ายภาพยนตร์ทางภาคใต้)
ย้อนไปในสมัยที่โรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์ยังมีลมหายใจอยู่ คุณสกล
กับนายเว้ง เคยท�ำธุรกิจซือ้ ขายหนัง จนประสบความส�ำเร็จอย่างมาก จากหนัง
เรื่อง จอมสลัดแดง (The Crimson Pirate) และหนังเรื่องนี้ยังได้แจ้งเกิด
นักพากย์หนัง นามว่า ชัยเจริญ บุคคลทั้งสามต่างท�ำงานเข้าขารู้ใจกัน จึงสนิท
สนมกัน และยังไปมาหาสู่กันเสมอ คุณสกลจึงช่วยเดินเรื่องให้นายเว้งได้หนัง * ขอขอบคุณ คุณวิวัย จิตต์แจ้ง นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ท้องถิ่น จังหวัดตรัง
เรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการ มาฉาย และเมื่อครบองค์ประกอบทั้งสามอย่างที่ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบ
หนังจะประสบความส�ำเร็จ คือมีโรงหนังใหม่ทันสมัย หนังฟอร์มยักษ์ และนัก
บัญชีรายชื่อสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากคุณวิวัย จิตต์แจ้ง
พากย์ชอื่ ดัง ชัยเจริญ โรงหนังคิงส์ตรังพร้อมแล้วทีจ่ ะฉาย บัญญัติ ๑๐ ประการ
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
และเมือ่ ประชาชนได้ชมหนังเสร็จ ก็เกิดปรากฏการณ์ กระแสปากต่อปาก หนัง
ดีพากย์ได้รสชาติถึงแก่นแท้ ท�ำให้ชาวตรังและจังหวัดใกล้เคียงเหมารถกัน
- หนังสือ “ย�่ำอดีตบันเทิงไทย”
มาชม จนต้องเพิ่มรอบเป็นวันละ ๒ รอบ และเพิ่มเป็น ๓ รอบ ในวันหยุด ฉาย
- เอกสาร “เว้ง จิตต์แจ้ง ราชาโรงหนัง คนเด่น ๑๐๐ ปี เมืองทับเที่ยง”
- เอกสาร “โดม สุขวงศ์ ผูอ้ �ำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จากเด็กรักหนังฝันไกลไปจนถึง”
ทั้งหมด ๑๐ วัน ท�ำรายได้มากกว่าแสนบาท และโรงหนังคิงส์ตรังได้สร้าง
- เอกสาร “ทับเที่ยงภาพยนตร์ คือแรงบันดาลใจให้ ชวน หลีกภัย เรียนศิลปะ ขณะเป็นเด็กวัดอยู่
ปรากฏการณ์ใหม่ ๆ อีกหลายอย่าง เช่น การน�ำวงดนตรีบางกอก ชะ ชะ ช่า
กรุงเทพฯ”
ทีม่ ี ปรีชา บุญเกียรติ, สมพงษ์ วงศ์รกั ไทย และ ชุตมิ า สุวรรณรัตน์ เป็นหัวหน้า
เอกสาร
“๒๔๙๒ โรงหนังทับเทีย่ งฉาย สุภาพบุรษุ เสือไทย งานฉลองรัฐธรรมนูญ...ห้องตัว๋ เกือบพัง”
วง มาแสดงที่โรงหนังได้ และสามารถเชิญ มิตร ชัยบัญชา พระเอกเบอร์หนึ่ง
- เอกสาร “ทับเที่ยงภาพยนตร์ฉาย วิมานลอย GONE WITH THE WIND หนัง ๑๐ ตุ๊กตาทอง”
ในยุคนัน้ มาโชว์ตวั ได้เป็นครัง้ แรก ก่อนโรงหนังทุกโรงในจังหวัดตรัง และจังหวัด
- เอกสาร “คิงส์ฉายหนัง บัญญติ ๑๐ ประการ ชัยเจริญพากย์ THE TEN COMMANDMENTS
อื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
สุดยอดภาพยนตร์อมตะคลาสสิค”
นอกเหนือจากปรากฏการณ์ที่ส�ำคัญแล้ว โรงหนังคิงส์ตรังยังได้สร้าง
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
แฟนประจ�ำนักดูหนังตัวจิว๋ ให้เป็นตัวยงได้ นัน่ คือ คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา (กวี
- เอกสาร “ร�ำลึกโรงหนังคิงส์ จิระนันท์ พิตรปรีชา รักประทับใจหนัง หงส์ทองคะนองศึก”
รางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๓๒) ที่ได้ชมภาพยนตร์จีนก�ำลังภายใน แล้วเห็นค�ำบรรยาย
- เอกสาร “SHANE หนัง COWBOY ที่ดีที่สุด ฉายที่ทับเที่ยงภาพยนตร์ตรัง อมตะคลาสสิค
ปรากฏขึ้นบนจอเป็นค�ำกลอนที่ประทับใจ จึงจดจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ จนเป็น
ที่ประทับใจ ไม่รู้ลืม”
แรงบันดาลใจในวัยเด็ก ว่าจะแปลค�ำบรรยายให้ได้อย่างที่เห็นในโรงหนังคิงส์
เอกสาร “เฉลิมตรังฉาย เรื่อง...เรือนแพ”
ตรัง (ภายหลังคุณจิระนันท์ ได้เป็นนักแปลบทบรรยายภาพยนตร์สมกับความ
- รูปครอบครัวจิตต์แจ้ง
ตั้งใจในวัยเด็ก)
๑๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ยุทธนาเป็นคนท�ำหนังด้วยสปิริต ด้วยความทุ่มเท
ท�ำหนังโดยตั้งเป้าหมายไว้สูง อาจจะบอกว่าเป็นนักนิยม
ความสมบูรณ์แบบก็ได้ เวลาท�ำก็จะเป็นนายของงาน
คือยอมทุกสิ่งอย่างเพื่อหนัง คือเรื่องอื่นไว้ว่ากันที่หลัง
ถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามชั่วขณะการท�ำงานก็พร้อมจะลุยเสมอ
คือมันเป็นความกล้าหาญของคนท�ำหนัง
อาจจะดูเหมือนคนไม่ประนีประนอม แต่ในความเป็นจริง
ก็ยังสามารถต่อรองในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

อาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กล่าวถึง
ยุทธนา มุกดาสนิท เพือ่ นร่วมชัน้ เรียนตัง้ แต่สมัยมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในหนังสือ
ยุทธนา มุกดาสนิท ชีวิตและผลงาน*
ค�ำกล่าวของโดมสามารถพิสจู น์ได้จากผลงานของยุทธนา มุกดาสนิท
ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ที่อยู่ในวงการบันเทิง ด้วยความกล้าที่จะคิด
กล้าที่จะท�ำ และกล้าที่จะแหวกแนว เขาจึงกลายเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์
หน้าส�ำคัญ ๆ ให้แก่วงการบันเทิงในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์
โทรทัศน์ โฆษณา และละครเวทีมาโดยตลอด คงจะเป็นการเสียเวลาหาก
จะต้องไล่ชอื่ ผลงานภาพยนตร์ทโ่ี ดดเด่นของยุทธนา เพราะในความเป็นจริง
จะพบว่า ภาพยนตร์แต่ละเรือ่ งล้วนแล้วแต่มคี วามโดดเด่นของตัวเองทัง้ สิน้
นอกจากผลงานการก�ำกับภาพยนตร์แล้ว ยุทธนายังอยู่เบื้องหลัง
ภาพยนตร์ไทยในต�ำนานอีกหลาย ๆ เรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็น ความรักครัง้ สุดท้าย
(๒๕๑๗) แผลเก่า (๒๕๒๐) และยังร่วมก�ำกับ ทองปาน (๒๕๑๙) และ ชีวิต
บัดซบ (๒๕๒๐)
ด้วยความเป็นคนที่มีความสามารถและความเป็นศิลปินสูง ท�ำให้
ภาพลักษณ์ของยุทธนาดูเหมือนเป็นคนทีม่ อี ตั ตาสูง (หรือไม่ประนีประนอม
อย่างที่โดมได้กล่าวถึง) แต่ในความจริงแล้ว ยุทธนากลับเป็นคนที่เปิดกว้าง
ยอมรับความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานมาโดยตลอด ถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้ที่
เคยร่วมงานกับยุทธนา ได้กล่าวชื่นชมว่า
“...ข้อส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ เราสามารถตรงไปตรงมาต่อกันได้
แม้ว่าแรกเริ่มพี่หง่าว (ยุทธนา) อาจไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เราเสนอ แต่เมื่อเรา
ท�ำการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แล้ว เขายอมเปลี่ยนความคิดมาเชื่อเราใน
ที่สุด นั่นแปลว่าเขาเปิดกว้าง ไม่ยึดติด และเขาก็ยอม ซึ่งในฐานะบุคคล
ระดับต�ำนานขนาดนั้นแล้ว การจะมาเปลี่ยนค�ำ บางทีจะมีค�ำว่าอีโก้อยู่ ซึ่ง
คุณสมบัตินี้ไม่พบในตัวยุทธนา มุกดาสนิท”*
สถาบันหนังไทย โดยหอภาพยนตร์ได้รับเกียรติอย่างสูงจากยุทธนา
มุ ก ดาสนิ ท ผู ้ ก�ำกั บ ภาพยนตร์ ไ ทยในต�ำนานท่ า นนี้ ที่ จ ะมาถ่ า ยทอด
เบื้องหลังความคิดของการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ของเขาในกิจกรรม
ชั้นครู ๑๐ ยุทธนา มุกดาสนิท วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. และหลังการบรรยายจะมีการจัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง ผีเสื้อและดอกไม้ (๒๕๒๙) หนึ่งในผลงานเลื่องชื่อและท�ำให้ยุทธนาได้
รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยการคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮาวาย เมื่อปี ๒๕๒๙ อีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org
หรือโทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑
*หนังสือ ยุทธนา มุกดาสนิท ชีวิตและผลงาน บรรณาธิการโดย พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๖

๒๐

ลานดารา

สุ เ ชาว์ พงษ์ วิ ไ ล เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่จังหวัดลพบุรี หลัง
จบการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง
(ปัจจุบนั คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) เขาได้เริม่ ท�ำงานเกีย่ วกับการก่อสร้างตาม
ที่ร�่ำเรียนมาอยู่ระยะหนึ่ง จากนั้นจึงมีโอกาสได้ติดตาม
สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ นักแสดงและนักจัดรายการโทรทัศน์รุ่นบุกเบิกไป
ท�ำละครโทรทัศน์ที่จังหวัดล�ำปาง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาได้แสดงละคร
โทรทัศน์เป็นครั้งแรก
เมื่อเริ่มมีประสบการณ์ทางละครโทรทัศน์ สุเชาว์ซึ่งมีความสนใจ
ในการเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็ก ได้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรอบรมด้านการ
ละครของโรงเรี ย นสถานสอนภาษาสมาคมนั กเรี ย นเก่ าสหรั ฐอเมริ ก า
(เอ.ยู.เอ.) ต่อมา เขาได้รบั คัดเลือกให้รบั บทเด่นในละครเวทีเรือ่ ง “อันตราคนี” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งดัดแปลงมาจากบทละครเสียดสี
การเมืองเรื่องดังของฝรั่งเศส ความโด่งดังของละครเรื่องนี้และฝีมือการ
แสดงของสุเชาว์ ส่งผลให้ ไพจิตร ศุภวารี นักปั้นดาราชื่อดัง ได้ชักชวนให้
เขามาแสดงภาพยนตร์เรื่อง กิเลสคน ออกฉายใน พ.ศ. ๒๕๒๐
จากบทรองในภาพยนตร์เรื่องแรก สุเชาว์ได้ก้าวขึ้นมารับบทน�ำเป็น
ครูหนุ่มผู้มีอุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่องถัดมาคือ สวัสดีคุณครู (๒๕๒๑)
ซึ่งส่งผลให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนหนังไทย จากนั้น เขาจึงมีผลงาน
ภาพยนตร์ออกมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะในช่วงสิบปีแรก อาทิ ครูขาหนู
เหงา (๒๕๒๑) เทพธิดาบาร์ 21 (๒๕๒๑) โรงเรียนดงนักเลง (๒๕๒๑) สยิว
(๒๕๒๑) สัญชาตญาณโหด (๒๕๒๑) ไผ่แดง (๒๕๒๒) ไฟนรกขุมโลกันต์
(๒๕๒๓) ลูบคมพยัคฆ์ (๒๕๒๖) น�ำ้ พุ (๒๕๒๖) อิสรภาพของทองพูน โคกโพ

(๒๕๒๗) ผีเสื้อและดอกไม้ (๒๕๒๘) ขบวนการคนใช้ (๒๕๒๙) ฯลฯ โดย
เขาถือเป็นหนึง่ ในนักแสดงทีส่ ามารถรับบทบาทได้หลากหลาย ทัง้ บทพระเอก
บทพ่อ ไปจนถึงบทกะเทย แต่บทบาทที่ได้รับมากที่สุดคือ บทร้าย จนถือ
เป็นดาวร้ายแถวหน้าของวงการหนังไทยในช่วงเวลานั้น
ปัจจุบัน สุเชาว์ พงษ์วิไล ในวัย ๗๐ ปี ถือเป็นนักแสดงอาวุโสที่
ยืนหยัดมาอย่างยาวนานและยังคงมีผลงานเป็นทีร่ จู้ กั มากทีส่ ดุ คนหนึง่ ของ
วงการบันเทิงไทย ตลอดระยะเวลาเกือบ ๔๐ ปีนบั จากภาพยนตร์เรือ่ งแรก
เขายังคงมีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกปี รวมทั้งละคร
โทรทัศน์อกี จ�ำนวนมาก จนเป็นทีค่ นุ้ หน้าของผูช้ มชาวไทยมาทุกยุคทุกสมัย
โดยผลงานภาพยนตร์ที่โดดเด่นในระยะหลังได้แก่ สุริโยไท (๒๕๔๔) องค์
บาก (๒๕๔๖) หลอน (๒๕๔๖) สุดสาคร (๒๕๔๙) ณ ขณะรัก (๒๕๕๒)
2022 สึนามิ วันโลกสังหาร (๒๕๕๒) เป็นต้น
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สุเชาว์ พงษ์วิไล จะเดินทางมา
ประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ บนลาน
ดาราของหอภาพยนตร์ และร่วมบอกเล่าถึง
ประสบการณ์การท�ำงานอันยาวนานในวงการ
ภาพยนตร์ไทย ขอเชิญแฟนหนังไทยทุกท่าน
มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส�ำคัญนี้ เปิดงาน
ด้วยการฉายผลงานภาพยนตร์เรื่อง สวัสดี
คุณครู (๒๕๒๑) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ๐๒ ๔๘๒
๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑

บรรยายภาพ (ขวาบน) สุเชาว์ พงษ์วิไล เมื่อครั้งมาประทับรอยมือ-เท้าบนลานดาราแห่งเก่าของหอภาพยนตร์ ภายในหอศิลป์เจ้าฟ้า
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ปัจจุบันรอยมือ-เท้านี้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ภาพยนตร์สนทนา

ระหว่างสิทธิของปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง
การที่ เอก จับได้ใบแดง และถูกไปเป็นทหารเกณฑ์ ไม่ได้เพียงแค่
ท�ำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปเท่านั้น แต่ยังหมายถึงชีวิตของคนอื่น ๆ ใน
ครอบครัว อันประกอบไปด้วย น้องชายที่เขารัก น้าและหลานสาวลูกของ
น้า จะต้องกระทบไปด้วย อันเนื่องมาจากเขาเป็นหลักในการหาเลี้ยง
ครอบครัวนี้ นีค่ อื สิง่ ทีภ่ าพยนตร์เรือ่ ง พีช่ าย My Hero ได้แสดงให้เห็นความ
ขัดแย้งระหว่างสิทธิการด�ำรงชีวิตของปัจเจกชนกับหน้าที่ของพลเมืองที่มี
ต่อประเทศ
ประเด็นความขัดแย้งนี้ ยังเคยถูกแสดงให้เห็นในภาพยนตร์รักอมตะ
อย่าง คูก่ รรม เมือ่ ตัวละคร โกโบริ และ อังศุมาลิน ทีต่ า่ งมีพนั ธะต่อสงคราม
ในฐานะพลเมืองของประเทศ แต่พันธะดังกล่าวกลับขัดแย้งกับความรู้สึก
ตนในฐานะปัจเจกชน โดยเฉพาะตัวของอังศุมาลิน ที่พยายามจะไม่หลงรัก
นายทหารญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นผู้รุกรานประเทศของตน ความขัดแย้งในเรื่อง
เชื้อชาตินี้ ยังถูกขยายผลใน คู่กรรม ๒ เมื่อ กลินท์ ลูกชายของโกโบริและ
อังศุมาลิน พยายามปฏิเสธความเป็นญี่ปุ่นในตัวเอง ด้วยการปิดบังเชื้อชาติ
ของตนและเข้าร่วมเป็นแกนน�ำนักศึกษาต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ในหลายกรณี การที่ ป ั จ เจกชนลุ ก ขึ้ น มาปกป้ อ งผล
ประโยชน์ของตัวเองก็กลับขัดแย้งกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ อย่าง
การทีร่ ฐั ต้องการเวนคืนทีด่ นิ ของชาวบ้าน เพือ่ น�ำไปปลูกสร้างถนนหรือเขือ่ น
ส�ำหรับใช้ประโยชน์สาธารณชน แต่ชาวบ้านไม่ต้องการ ซึ่งการถกเถียง
ประเด็นดังกล่าวนี้ ถูกน�ำเสนอในภาพยนตร์เรื่อง ทองปาน หรืออย่างใน
กรณีภาพยนตร์ต่างประเทศอย่าง Hero ที่ย้อนเล่าถึงยุคที่จีนแบ่งเป็นแว่น
แคว้นก่อนรวมชาติ และแต่ละแคว้นต่างต่อสูเ้ พือ่ แก่งแย่งอ�ำนาจ และพิทกั ษ์
ผลประโยชน์ของตน จนบุรษุ ไร้นามอาสาเข้ามาสยบความขัดแย้งเพือ่ มุง่ หวัง
จะรวมชาติจีนไว้ด้วยกัน
ข้ออ้างเรื่องเพื่อจรรโลงศีลธรรมอันดีงามของสังคม มักจะถูกใช้เพื่อ
ควบคุมสิทธิของปัจเจกชน โดยเฉพาะการแสดงออกพฤติกรรมที่สังคมมอง

๒๒

ว่าไม่เหมาะสม อย่างการเป็น
คนรักเพศเดียวกันหรือมีเพศ
วิถีที่แตกต่าง ประเด็นขัดแย้ง
นี้ ถู ก น�ำเสนอใน ไม่ ไ ด้ ข อให้
มารัก และ พรางชมพู กะเทย
ประจัญบาน
เรามั ก ได้ เ คยพบเห็ น หรื อ
อย่างน้อยเคยได้ยินประเด็นความขัด
แย้ ง ระหว่ า งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพปั จ เจกชนกั บ
หน้าที่พลเมืองที่มีต่อสังคมหรือประเทศชาติตามข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งน่า
ทบทวนว่ารากฐานความคิดของแนวคิด ๒ ขัว้ ทีด่ เู หมือนว่าจะแตกต่างและ
ขัดแย้งกันนี้ มีฐานความคิดที่มาอย่างไร และเส้นแบ่งระหว่างสิทธิของ
ปัจเจกชนกับหน้าทีข่ องปัจเจกทีม่ ตี อ่ ประเทศชาติในฐานะพลเมืองอยูท่ ตี่ รง
ไหน โดยน�ำมาวิเคราะห์ถงึ เนือ้ หาภาพยนตร์ เพือ่ สร้างความกระจ่างในการ
ชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงจัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
“ระหว่างสิทธิของปัจเจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง” ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเชิญ ดร. เกษม เพ็ญภินนั ท์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและ
พูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมนี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วย
การฉายภาพยนตร์เรื่อง พี่ชาย My Hero และหลังจบภาพยนตร์ก็จะ
เป็นการสนทนาบรรยายต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ โดยไม่เสียค่าจ่ายแต่อย่างไร ติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑

พี่ชาย My Hero (๒๕๕๘)

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนพฤษภาคม
Screening Program in May

ในเดือนพฤษภาคม โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
จัดโปรแกรมผลงานของบุคลากรคนส�ำคัญของวงการ
ภาพยนตร์ไทย ๒ ท่านคือ ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้
ก�ำกับชื่อดัง และ สุเชาว์ พงษ์วิไล นักแสดงอาวุโส
โดยท่านแรกนั้นได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบอกเล่า
ความคิ ด และประสบการณ์ ใ นการเป็ น ผู ้ ก�ำกั บ
ภาพยนตร์ไทยเรื่องส�ำคัญหลายต่อหลายเรื่อง ใน
กิจกรรม “ชั้นครู ๑๐” ที่จัดโดยสถาบันหนังไทย หอ
ภาพยนตร์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในขณะที่คุณ
สุเชาว์ พงษ์วไิ ล จะเดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้า
ณ ลานดาราของหอภาพยนตร์ ในวันเสาร์ท่ี ๒๘
พฤษภาคม ตลอดทัง้ เดือนเราจึงได้น�ำผลงานภาพยนตร์
ของทั้งสองท่านมาจัดฉายให้ชม โดยหลายเรื่องนั้น
เป็นผลงานทีท่ งั้ คูไ่ ด้มโี อกาสร่วมงานกัน อาทิ เทพธิดา
บาร์ 21, ไฟนรกขุมโลกันต์, น�้ำพุ, ผีเสื้อและดอกไม้
เป็นต้น
= English Language or English Subtitle

อังคารที่ ๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไฟนรกขุมโลกันต์
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิทและสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย กมล
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์ /
ความยาว ๑๐๘ นาที
เวลา ๑๕.๐๐ น. After the Curfew
(โปรแกรม ASEAN Classic)
๒๔๙๗ / ก�ำกับโดย Usmar Ismail / สนับสนุนโดย National
Museum of Singapore, Sinematek Indonesia และ
Alvin Rizky Ismail / น�ำแสดงโดย A.N. Alcaff, Netty
Herawati, R.D. Ismail / ความยาว ๑๐๑ นาที (ภาษา
อินโดนีเซีย ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

ภาพยนตร์แอกชั่นเรื่องเดียวในชีวิตการท�ำงานของ
ยุทธนา มุกดาสนิท และเป็นเรื่องแรกที่ท�ำรายได้เกิน
๑ ล้านบาท เล่าเรื่องราวของ เพลิง นักรบหนุ่มที่ต้อง
หลบหนีจากหมูบ่ า้ นเขาโลกันต์ เพราะถูกเจ้าพ่อท�ำร้าย
สิบปีตอ่ มา เขาได้กลับมาทีน่ อี่ กี ครัง้ และพบว่าผูค้ นต่าง
เป็นหนี้สินเพราะอบายมุขของเจ้าพ่อ

ภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานระดับขึ้นหิ้ง
ของอินโดนีเซีย เล่าเรื่องราวหลังจากที่อินโดนีเซียแยก
ตัวเป็นอิสระจากเจ้าอาณานิคม ผ่านชีวติ ของ อิสกันดาร์
นักศึกษาแพทย์และนายทหารผ่านศึก ที่พบว่าตนไม่
สามารถปรับตัวได้กบั ชีวติ พลเรือนหลังสงคราม และยัง
รู้สึกถูกหักหลังจากการคอรัปชั่นและการบริหารงานที่
ผิดพลาด ท้ายที่สุด เขาจึงพยายามหลีกหนีจากเจ้าหน้าทีร่ าชการในเมืองหลวงซึง่ ยังตกอยูใ่ นการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินหลังเหตุการณ์ปฏิวัติ

พุ ธที่ ๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Sun 1 May / 15.00 / 101 min / Indonesia / 1954

อาทิตย์ท่ี ๑ พฤษภาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. งูเก็งกอง (The Snake Man)
(โปรแกรม ASEAN Classic)
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย Tea Lim Koun / สนับสนุนโดย Tea
Lim Koun’s family / น�ำแสดงโดย Chea Yothorn, Dy
Saveth, Peov Vicheth / ความยาว ๙๗ นาที (พากย์ไทย)

ภาพยนตร์ทมี่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ในช่วงยุคทองของภาพยนตร์
กัมพูชา เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีความ
สัมพันธ์กบั ราชาแห่งงูแล้วตัง้ ครรภ์ สามีขหี้ งึ ของเธอจึง
ฆ่างูและเธอเสีย แล้วผ่าท้องเธอออกมาฆ่าลูกงูทุกตัว
แต่ลูกงูตัวหนึ่งกลับหนีรอดได้และเติบโตขึ้นกลายเป็น
หนุม่ หล่อรูปงาม ซึง่ ไปหลงรักหญิงสาวลูกเศรษฐี แต่แม่
เลี้ยงของหญิงสาวอิจฉาทั้งคู่ จึงพยายามหยุดยั้งความ
สัมพันธ์ของพวกเขา

เวลา ๑๗.๐๐ น. Manila in the Claws of Light
(โปรแกรม ASEAN Classic)
๒๔๑๘ / ก�ำกับโดย Lino Brocka / สนับสนุนโดย Film
Development Council of the Philippines / น�ำแสดง
โดย Hilda Koronel, Bembol Roco, Lou Salvador Jr.,
Joonee Gamboa / ความยาว ๑๒๕ นาที (ภาษาฟิลิปิโน,
ตากาล็อก, อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

เรือ่ งราวของ ฮูลโิ อ หนุม่ ชนบททีเ่ ดินทางมาเมือมะนิลา
เพื่อตามหาหญิงสาวคนรักในวัยเด็กซึ่งถูกพามาจาก
ชนบทพร้อมค�ำสัญญาว่าเธอจะมีชวี ติ ทีด่ กี ว่า ในมะนิลา
ฮูลิโอได้เรียนรู้ถึงการตักตวงผลประโยชน์ ความทารุณ
โหดร้าย การขายตัว และความรุนแรง รวมทัง้ ค้นพบว่า
แท้จริงแล้วอดีตคนรักถูกน�ำมาขายในซ่องคนจีน เขาจึง
พยายามหาทางช่วยเหลือเธอออกมา
Sun 1 May / 17.00 / 125 min / Philippines / 1975

Jesus Henry Christ (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Dennis Lee / สนับสนุนโดย โรง
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / น�ำแสดงโดย Toni Collette,
Michael Sheen, Jason Spevack / ความยาว ๙๒ นาที
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เฮนรี เจ้าหนูอจั ฉริยะวัย ๑๐ ขวบ อาศัยอยูก่ บั แพทริเซีย
แม่ผู้ไม่เคยบอกว่าพ่อของเขาคือใคร จนเมื่อเขาออก
สืบหาด้วยตัวเอง ก็พบว่าแท้จริงแล้วเขาเกิดมาจาก
การผสมเทียมทางหลอดแก้ว และเจ้าของสเปิร์มคือ
ศาสตราจารย์คนหนึ่งที่ก�ำลังประสบปัญหาชีวิต เฮนรี่
จึงพยายามท�ำทุกวิถที างเพือ่ สร้างครอบครัวของเขาเอง
ด้วยวิธีสุดป่วน เพื่อชดเชยชีวิตครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์
พร้อมเหมือนคนอื่น
Wed 4 May / 17.30 / 92 min / USA / 1992

พฤหัสบดีท่ี ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เงิน เงิน เงิน (โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ล้อต๊อก / ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์เพลงสนุกสนานที่ดัดแปลงจากผลงานเรื่อง
ดังในอดีตของละโว้ภาพยนตร์ และส่งผลให้ ยุทธนา
มุกดาสนิท ได้รับรางวัลผู้ก�ำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
เป็นเรื่องแรก บอกเล่าเรื่องราวของลูกชายนายทุนเงิน
กู้หน้าเลือดที่ได้รับมอบหมายให้ไปเก็บค่าเช่าที่จาก
ชาวบ้านในชุมชนแออัด แต่เขากลับไปตกหลุมรัก แก้ว
สาวสลัมจอมแก่น และเลือกที่จะอยู่ข้างชาวบ้าน เมื่อ
พ่อของเขาประกาศจะสร้างคอนโดมิเนียมและไล่พวก
เขาไปจากพื้นที่แห่งนี้
๒๓

ศุกร์ท่ี ๖ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๘ พฤษภาคม

พุ ธที่ ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

หลังคาแดง (โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย ธงไชย แมคอินไตย์, จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๒๖ นาที

เวลา ๑๓.๐๐ น. Farewell, Herr Schwarz
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Yael Reuveny / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๗ นาที (ภาษา
เยอรมัน, ฮิบรู, อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

สุดสาคร (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย ไกรสร บูรณ์สิงห์ / สร้างโดย บริษัท
โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย ชาลี ไตรรัตน์, สุรชัย
แสงอากาศ, วรวิทย์ แก้วเพ็ชร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว
๙๒ นาที

ภาพยนตร์ที่ ยุทธนา มุกดาสนิท ได้แรงบันดาลใจมา
จาก One Flew Over the Cuckoo’s Nest หนัง
เกีย่ วกับผูป้ ว่ ยจิตเวชเรือ่ งดังของฮอลลีวดู เล่าเรือ่ งราว
ของ ทองดี หนุ่มจรจัดที่ถูกจับมาอยู่ในโรงพยาบาลบ้า
เพราะถูกเข้าใจผิดว่าคือ โกยทอง มหาเศรษฐีผทู้ ภี่ รรยา
ของเขาต้องการให้ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเซ็นชื่อ
รับรองว่าเขาเป็นบ้า ที่นี่เขาได้สนิทสนมกับ อาลัย สาว
สวยผู้มีอาการทางจิตอ่อน ๆ และผู้คนมากมายที่มี
ปัญหาในชีวิต
เสาร์ท่ี ๗ พฤษภาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. น�้ำพุ
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิทและสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน,
อ�ำพล ล�ำพูน / ความยาว ๑๓๐ นาที

ภาพยนตร์เรื่องส�ำคัญของ ยุทธนา มุกดาสนิท และได้
รับการขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเมือ่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่าเรือ่ งราวทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจมาจาก
ชีวิตของ น�้ำพุ ลูกชายนักเขียนชื่อดัง สุวรรณี สุคนธา
ผู้เติบโตท่ามกลางปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและ
แม่ และคิดว่าไม่มใี ครเข้าใจในตัวเขา นำ�้ พุจงึ เริม่ คบหา
เพื่อนเพื่อเสพยา โดยไม่รู้ว่าก�ำลังพาตัวเองเดินไปสู่
จุดจบอันน่าเศร้า
เวลา ๑๕.๐๐ น. ผีเสื้อและดอกไม้
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิทและสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย สุริยา เยาวสังข์,
วาสนา พลเยี่ยม, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๑๒๗ นาที

ผลงานภาพยนตร์ทรงคุณค่าของ ยุทธนา มุกดาสนิท ที่
ได้รับเสียงชื่นชมทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติในปี พ.ศ.
๒๕๕๔ เล่าเรื่องราวของ ฮูยัน เด็กหนุ่มที่ตัดสินใจออก
จากการเรียนเพือ่ ไปท�ำงานหารายได้ชว่ ยครอบครัว จน
ได้ไปเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดของเด็กหนุม่ จ�ำนวน
มากที่ ท�ำงานขนข้ า วขึ้ น รถไฟไปขายยั ง ชายแดน
มาเลเซีย เป็นผลให้เขาได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของชีวิต
และมิตรภาพ

๒๔

ภาพยนตร์สารคดีเล่าเรือ่ งราวความขัดแย้งอันร้าวฉาน
ของครอบครัวตระกูลหนึ่ง ที่อยู่กับความแค้นในอดีต
อันแสนเจ็บปวดที่มีต่อกัน ระหว่างบรรพบุรุษเชื้อชาติ
เยอรมันกับอิสราเอล อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ชาวยิวในอดีต ซึ่งต่อมาได้คลี่คลายไปในทางที่
ดีขึ้น เมื่อลูกหลานช่วยกันเยียวยาบาดแผลในปัจจุบัน
Sun 8 May / 13.00 / 97 min / Germany / 2014

เรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากวรรณคดีเอกของสุนทรภู่
เล่าเรื่องราวการผจญภัยของ สุดสาคร กับ ม้านิลมังกร
ที่เดินทางตามหา พระอภัยมณี ผู้เป็นพ่อ ขณะที่พระอภัยมณีเกิดอุบัติเหตุเรืออับปางลงกลางทะเล จนถูก
อุศเรน จับไว้เป็นตัวประกันในการท�ำศึกกับ ศรีสวุ รรณ
เจ้าเมืองรมจักรผู้เป็นน้องของพระอภัยมณี
พฤหัสบดีท่ี ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เวลา ๑๕.๐๐ น. Vacas (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย Julio Medem / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Emma Suárez, Carmelo Gómez, Ana Torrent /
ความยาว ๙๖ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ขบวนการคนใช้ (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย อัจฉราพรรณ
ไพบูลย์สวุ รรณ, เกรียงไกร อุณหะนันท์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

เหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในแคว้นบาสก์ ที่เริ่มต้นขึ้น
พร้อมกับสงครามการ์ลิสต์เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๗๕ และจบ
ลงระหว่างสงครามกลางเมืองสเปนเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๓๖
ผ่านความไม่ลงรอยระหว่างสองครอบครัวถึง ๓ รุ่นที่
กินเวลายาวนานกว่า ๖๐ ปี

ผลงานภาพยนตร์ที่สุเชาว์ พงษ์วิไล พลิกบทบาทจาก
ดาวร้ายมารับบทเป็นกะเทย เล่าเรือ่ งราวระหว่างเจ้านาย
กับบรรดาคนใช้ทั้งหลายที่คอยสร้างปัญหาอยู่ตลอด
เวลา จนเป็นที่มาของความสนุกวุ่นวายจากพฤติกรรม
แสบ ๆ คัน ๆ ของกลุ่มคนรับใช้หลากหลายรูปแบบ

Sun 8 May / 15.00 / 96 min / Spain / 1992

จันทร์ท่ี ๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
La Cour de Babel (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Julie Bertuccelli / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๘๙ นาที
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีทตี่ ามติดชัน้ เรียนของกลุม่ เด็กนักเรียน
หลากเชือ้ ชาติ อาทิ ไอริช, เซอร์เบียน, บราซิเลียน, ตูน-ี
เซียน, จีน, เซเนกัล เป็นต้น ที่ถูกรวมให้อยู่ในชั้นเรียน
เดียวกันเพื่อศึกษาภาษาฝรั่งเศส เกิดเป็นเรื่องราวของ
ความสุข ความไร้เดียงสา ความขัดแย้ง โดยพวกเขาต่าง
ก็มจี ดุ มุง่ หมายเดียวกัน นัน่ คือการเปลีย่ นแปลงชีวติ ของ
ตนให้ดีขึ้น
Mon 9 May / 13.00 / 89 min / France / 2013

อังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จักรยานสีแดง (โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท และ นิพนธ์ ผิวเณร /
สร้างโดย บริษัท แกรมมี่ภาพยนตร์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย
ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ทาทา ยัง / ความยาว ๑๑๑ นาที

หนังวัยรุน่ เรือ่ งแรกและเรือ่ งเดียวของ ยุทธนา มุกดาสนิท
เล่าเรื่องราวของ วาที นักศึกษาปีหนึ่งที่คิดหาทางใกล้
ชิดเปรี้ยว ดาวเด่นของมหาวิทยาลัย โดยการขอยืม
จักรยานสีแดงของเธอ แต่เขากลับถูกกล่าวหาเป็นโจร
ขโมยจักรยาน จน ขม เพื่อนสาวสุดเฉิ่มได้เข้ามาช่วย
เหลือวาทีให้พ้นผิด แม้ต่อมา วาทีจะได้คบกับเปรี้ยว
อย่างที่ใฝ่ฝัน แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่ได้ล่วงรู้ก็คือ ใครกัน
แน่ที่เป็นเจ้าของจักรยานสีแดงตัวจริง

ศุกร์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
องค์บาก (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, บาแรมยู / น�ำแสดงโดย จา พนม,
หม�่ำ จ๊กมก, ภุมวารี ยอดกมล, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว
๑๐๔ นาที

ภาพยนตร์ทเี่ ปิดศักราชใหม่ของวงการหนังแอกชัน่ ไทย
ให้ได้รบั ความนิยมไปทัว่ โลก และได้รบั การขึน้ ทะเบียน
ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่า
เรื่องราวของ บุญทิ้ง หนุ่มชาวอีสานที่เดินทางเข้า
กรุงเทพฯ เพือ่ มาตามหาองค์บาก พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์
ประจ�ำหมู ่ บ ้ า น จนถู ก ดึ ง เข้ า สู ่ ก ารต่ อ สู ้ กั บ เจ้ า พ่ อ
อิทธิพลมืด
เสาร์ท่ี ๑๔ พฤษภาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. เทพธิดาบาร์ 21
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิทและสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย จันทรา ชัยนาม,
สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไกรลาศ เกรียงไกร / ความยาว ๑๒๙ นาที

ผลงานการก�ำกับภาพยนตร์อย่างเต็มตัวเรื่องแรกของ
ยุทธนา มุกดาสนิท โดยดัดแปลงมาจากบทละครเรื่อง
ดังของฝรัง่ เศส และน�ำเสนอออกมาในรูปแบบของหนัง
เพลง เล่าเรื่องราวของ ลินดา สาวประจ�ำ “บาร์ 21”
ผู ้ ผิ ด หวั ง ในความรั ก และบั ง เอิ ญ เข้ า ไปพั ว พั น กั บ
เหตุการณ์ฆาตกรรมบนรถไฟ ต่อมาเธอได้พบกับ ทนง
ชายหนุ่มผู้แสนดีและร�่ำรวยผู้หาทางมาใกล้ชิดกับเธอ
โดยหารูไ้ ม่วา่ แท้จริงแล้วเขาหวังผลประโยชน์บางอย่าง
จากความเป็นคนซื่อของเธอ

เวลา ๑๕.๑๕ น. เทพธิดาโรงงาน
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย เกรียงไกร อุณหะนันทน์, จารุณี สุขสวัสดิ์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์แนววิพากษ์สงั คมเรือ่ งดัง ผลงานของยุทธนา
มุกดาสนิท เรือ่ งราวของ อ้อย สาวชนบททีเ่ ข้ามาท�ำงาน
ในโรงงานทอผ้า และได้รู้จัก ป้าจันทร์ ซึ่งเธอเคารพรัก
เหมือนแม่ วันหนึ่งป้าจันทร์ เกิ ดป่ วยหนั กซ�้ ำ ยั ง ถู ก
โรงงานทอดทิ้ง เป็นเหตุให้อ้อยโกรธแค้นโรงงานที่
หลอกใช้ลูกจ้างและไม่เคยเหลียวแล
อาทิตย์ท่ี ๑๕ พฤษภาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. O Contador de Histórias
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Luiz Villaça / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Maria de Medeiros, Daniel Henrique, Paulinho
Mendes / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำ
บรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่ งราวของโรแบร์โต ผูถ้ กู แม่สง่ ไปยังสถาบันการศึกษา
ของรัฐทีช่ ว่ ยเหลือเด็กยากไร้ สถานทีท่ เี่ ขาต้องอยูอ่ ย่าง
ทุกข์ทรมานตั้งแต่อายุ ๖ ขวบ จนกระทั่งได้หลบหนี
ออกมาและหันหน้าเข้าสู่โลกของอาชญากรรม ต่อมา
มาเกริต นักวิจัยชาวฝรั่งเศส ได้เดินทางมายังบราซิล
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเขา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่
พัฒนาขึ้น จนโรแบร์โตเชื่อว่าตนจะสามารถมีอนาคต
ที่ดีได้
Sun 15 May / 13.00 / 100 min / Brazil / 2009

เวลา ๑๕.๐๐ น. Batuque a alma de um povo
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Júlio Silvão Tavares / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต โปรตุ เ กส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๕๒ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ ส ารคดี เ ล่ า เรื่ อ งราวของดนตรี บ าโรกใน
ประเทศเคปเวิรด์ ทีไ่ ด้เริม่ ต้นขึน้ เมือ่ ชาวโปรตุเกสได้พา
ทาสชาวแอฟริกันเข้ามาตั้งถิ่นฐานในปี ค.ศ. ๑๔๖๒
โดยทาสเหล่านี้ได้น�ำเอาวัฒนธรรมทางด้านดนตรีมา
ด้วย ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีบาโรก
ที่มีลักษณะเป็นการตีกลองล้อมวงและมีคนเต้นร�ำอยู่
กลางวง รวมทั้งได้รับการยอมรับให้เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศเคปเวิร์ด
Sun 15 May / 15.00 / 52 min / Portugal / 2005

อังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ก�ำนันสาว (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย พันค�ำ / สร้างโดย สีบุญเรืองฟิล์ม /
น�ำแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สุเชาว์ พงษ์
วิไล / ความยาว ๑๑๓ นาที

แม้ก�ำนันเล็กจะเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้าน แต่ คุณนาย
พริ้ง ภรรยาของเขา กลับเป็นเจ้าแม่เงินกู้ผู้เห็นแก่ตัว
จนทุกคนพากันเอือมระอา ต่อมา สยาม สัตวแพทย์
หนุ่มลูกชายของพวกเขาได้กลับมาตอบแทนบ้านเกิด
ด้วยการคอยช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้
วางใจเขาอยู่ดี โดยเฉพาะ วัชรี สาวสวยผู้รักความถูก
ต้อง เหตุการณ์เข้มข้นขึ้นเมื่อวัชรีตัดสินใจลงสมัคร
เป็นก�ำนัน แข่งขันกับคุณนายพริง้ ในการเลือกตัง้ ก�ำนัน
สมัยหน้าที่ก�ำลังจะเริ่มขึ้น

พุ ธที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ท่ี ๒๑ พฤษภาคม

หลอน (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย อภิชาติ โพธิไพโรจน์, บุญส่ง นาคภู่ และ
ศิวาวุธ ไพรีพินาศ / สร้างโดย บริษัท ซี เอ็ม ฟิล์ม จ�ำกัด /
น�ำแสดงโดย วรรณษา ทองวิเศษ, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์,
สมรักษ์ ค�ำสิงห์, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๑๐๘ นาที

เวลา ๑๓.๐๐ น. วิถีคนกล้า
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย นรินทร์ ทองค�ำ,
ณหทัย พิจิตรา / ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอาถรรพ์ ความเชื่อ และ
ต�ำนานของสิ่งเร้นลับในแต่ละภาคของไทย โดยแบ่ง
ออกเป็น ๔ เรื่องสั้น ประกอบไปด้วย นางตะเคียนของ
ภาคกลาง ผีตานีของภาคใต้ ปอบของภาคอีสาน และ
ผีโพงของภาคเหนือ
พฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ภาพยนตร์เรือ่ งยิง่ ใหญ่ของยุทธนา มุกดาสนิท เล่าเรือ่ ง
ราวของชนเผ่าสมมุติที่อยู่ภายใต้กรอบประเพณีอัน
เคร่งครัด จนกระทั่ง จ่อปา ชายหนุ่มผู้มีฝีมือในการ
ใช้ดาบได้ปลดปล่อยชาวบ้านจากระบอบเก่าด้วยการ
ยึดอ�ำนาจจากผู้น�ำซึ่งเชื่อในความงมงาย แต่แล้วความ
กล้าของจ่อปาก็เปลีย่ นไปเป็นความบ้าอ�ำนาจ ส่งผลให้
ชาวบ้านยังคงตกอยู่ในความหวาดกลัวเช่นเดิม

อิสรภาพของทองพูน โคกโพ
(โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, วิชุดา
มงคลเขตร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๑๑๕ นาที

เวลา ๑๕.๑๕ น. ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
แกรมมี่ภาพยนตร์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย รุ่งเรือง อนันตยะ,
วรยศ พานิชไตรภพ, รอน บรรจงสร้าง / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาคต่อของ ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น เล่าเรื่อง
ราวหลังพ้นโทษออกจากคุกของทองพูน ซึ่งต้องพบกับ
การดูถูกดูแคลนจากสังคม ส่งผลให้เขาต้องดิ้นรน เพื่อ
ให้ได้รับการยอมรับ แต่แล้วสถานการณ์ก็บีบบังคับให้
เขาต้องกลับมาหยิบปืนฆ่าคนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันคือ
บทพิสจู น์ของความดีครัง้ ส�ำคัญทีท่ �ำให้ชวี ติ ของเขาต้อง
เปลี่ยนไป

ภาพยนตร์ที่ยุทธนา มุกดาสนิท สร้างจากเรื่องจริงของ
กลุม่ เด็กนักเรียน ๘ คน ของโรงเรียนศรียาภัย จ. ชุมพร
ทีพ่ ร้อมใจกันอาสาไปเป็นยุวชนทหารเพือ่ เสริมก�ำลังพล
ของชาติที่มีไม่เพียงพอหากเกิดสงคราม กระทั่งเมื่อ
ทหารญีป่ นุ่ ยกพลขึน้ บกที่ จ. ชุมพร ยุวชนทหารทัง้ หมด
จึงร่วมแรงร่วมใจออกไปรบเพื่อป้องกันประเทศ

ศุกร์ท่ี ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
คู่กรรม (โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์,
นิพนธ์ ผิวเณร / สร้างโดย บริษทั แกรมมีภ่ าพยนตร์ จ�ำกัด /
น�ำแสดงโดย ธงไชย แมคอิ น ไตย์ , อาภาศิ ริ นิ ติ พ น /
ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ทยี่ ทุ ธนา มุกดาสนิท สร้างจากนวนิยายเรือ่ ง
ดังของทมยันตี เล่าเรื่องราวความรักของ อังศุมาลิน
หญิงสาวชาวไทย กับ โกโบริ นายทหารหนุ่มประจ�ำ
กองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานทัพบนแผ่นดินไทยในช่วง
สงครามโลก ครัง้ ที่ ๒ โดยความแตกต่างจากฉบับทีเ่ คย
สร้างก่อนหน้านี้ คือการทีย่ ทุ ธนาได้ตคี วามใหม่ดว้ ยการ
เพิ่มปูมหลังให้แก่โกโบริ

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน
ชั้ น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
(เวลา ๑๘.๐๐ น.)
โปรแกรมเดือนพฤษภาคม
อังคารที่ ๓
พฤหัสบดีที่ ๕
อังคารที่ ๑๐
พฤหัสบดีที่ ๑๒
อังคารที่ ๑๗
พฤหัสบดีที่ ๑๙
อังคารที่ ๒๔
พฤหัสบดีที่ ๒๖
อังคารที่ ๓๑

องค์บาก
จักรยานสีแดง
Farewell, Herr Schwarz
คู่กรรม (๒๕๓๘)
Batuque a alma de um povo
น�้ำพุ
O Contador de Histórias
หลอน
Vacas

โปรแกรมเดือนมิถุนายน
พฤหัสบดีที่ ๒ เวลาในขวดแก้ว
อังคารที่ ๗
A Esperança Está Onde Menos
Se Espera
พฤหัสบดีที่ ๙ ไม่ได้ขอให้มารัก
อังคารที่ ๑๔ O Passado
อังคารที่ ๒๑ The Age of Cannibals
พฤหัสบดีที่ ๒๓ ทองปาน
อังคารที่ ๒๘ Arrugas
พฤหัสบดีที่ ๓๐ คู่กรรม (๒๕๕๖)
๒๕

อาทิตย์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น.
กิจกรรมชั้นครู ๑๐ ยุทธนา มุกดาสนิท

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
2022 สึนามิวันโลกสังหาร
(โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย ทรนง ศรีเชื้อ / สร้างโดย บริษัท
ทเว็นตี้จูน เอนเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย พิศาล
ศรีมั่นคง, สิรินดา เจนเซ่น, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สุเชาว์
พงษ์วิไล / ความยาว ๙๐ นาที

ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ รัฐบาลไทยภายใต้การน�ำของนายก
รัฐมนตรีไตรภพ ได้จัดตั้งศูนย์เตือนภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟกิ และมหาสมุทรอินเดีย ภายใต้การดูแลของ ดร.
สยาม เพือ่ ป้องกันภัยจากคลืน่ ยักษ์สนึ ามิอย่างทีเ่ คยเกิด
ขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ แม้ศูนย์เตือนภัยฯ จะค�ำนวณผิด
พลาดบ่อยครั้งจนท�ำให้นายกฯ ไตรภพ ถูกกดดันอย่าง
หนัก แต่วันหนึ่ง ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นจริงจน
ยากจะต้านทาน
พุ ธที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ลูบคมพยัคฆ์ (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย กัญชลีกร / สร้างโดย อุดมศักดิ์
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๙๘ นาที

เรื่องราวของ กล้า ทหารรับจ้างกลับมายังบ้านเขานาง
เสือ พร้อมกับรูข้ า่ วว่าพ่อได้เสียชีวติ จากฝีมอื ของ พยัคฆ์
หลานชายของผู้มีอิทธิพลที่ก�ำลังวางแผนยึดครองบ้าน
เขานางเสือนี้ เมื่อทั้งคู่ได้มาเผชิญหน้ากัน การแก้แค้น
อันดุเดือดเข้มข้นจึงเปิดฉากขึ้น

พฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม

เหยื่ออารมณ์ (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๑๘ / ก�ำกับโดย สุวิชา มีแสงเงิน / สร้างโดย สุขเมฆ
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย ลิขิต เอกมงคล, จารุณี สุขสวัสดิ์,
อภิชาติ หาล�ำเจียก, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๑๐๐ นาที

เวลา ๑๓.๐๐ น. My Secret Cache
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย Yaguchi Shinobu / สนับสนุนโดย
มูลนิธิญี่ปุ่น / น�ำแสดงโดย Naomi Nishida, Gô Rijû /
ความยาว ๘๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดปัญหาความสัมพันธ์อันซับซ้อน
ของคนในครอบครัว เรื่องราวของ เทียนทอง หญิงม่าย
ผูค้ บหากับ ทรงฤทธิ์ หนุม่ อายุรนุ่ ราวคราวลูก โดยทีล่ กู
ทัง้ สองของเธอต่างกลัวว่าเขาจะมาหลอกเอาเงินแม่ ใน
ขณะที่อีกครอบครัวหนึ่ง ลพ นักธุรกิจผู้ยังไปมาหาสู่
อดีตภรรยาและลูกสาว ก�ำลังประสบปัญหาเมื่อลูกติด
ภรรยาคนปัจจุบันของเขาคอยตามหึงหวง
ศุกร์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล. วราภา เกษมศรี ทีจ่ ะมาชวน

ผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก
เสาร์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. สวัสดีคุณครู
(โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย พันค�ำ / สร้างโดย สีบุญเรืองฟิล์ม /
น�ำแสดงโดย สุเชาว์ พงษ์วไิ ล, นัฐ ไชยยงค์, จารุณี สุขสวัสดิ์ /
ความยาว ๑๑๘ นาที

ผลงานการแสดงน�ำในภาพยนตร์ครั้งแรกของ สุเชาว์
พงษ์วไิ ล เล่าเรือ่ งราวของ ทิม ครูหนุม่ ผูม้ อี ดุ มการณ์ ซึง่
ถูกบีบให้ออกจากโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เพราะไปตี
ลูกชายผู้ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียน เมื่อทิมย้ายไปประจ�ำ
ที่ โ รงเรี ย นแห่ งใหม่ เขาก็ ยั งคงต้ อ งเผชิ ญ กั บความ
วุ่นวายในการจัดการกับเหล่านักเรียนจอมแสบ โดย
เฉพาะกับ เทพพนม ผู้ไม่เกรงกลัวใคร
เพราะเป็นลูกชายเจ้าของโรงเรียน
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลานดารา

เรื่องราวของ ซากิโกะ พนักงานธนาคารสาวผู้รักเงิน
มากกว่าอะไรทั้งหมดในโลก วันหนึ่ง เธอได้รู้เรื่องเงิน
๕๐๐ ล้านเยนที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง ซากิโกะจึง
พยายามอย่างสุดก�ำลังในการค้นหาเงินนั้น
เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม

พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สุขวงศ์ ผูอ้ �ำนวยการหอ
ภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์
อังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ณ ขณะรัก (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วไิ ล)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย ณัฐพล วงศ์ตรีเนตรกุล / สร้างโดย บริษทั
สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย ชาคริต
แย้มนาม, กฤษดา สุโกศล แคลปป์, เดือนเต็ม สาลิตลุ , สินทิ ธา
บุญยศักดิ,์ นภัสกร มิตรเอม, สุเชาว์ พงษ์วไิ ล, มยุรญ
ิ ผ่องผุดพันธ์ / ความยาว ๙๘ นาที

เรื่องราวความรักของคน ๖ คนที่ต้องเผชิญกับความ
สัมพันธ์ที่ยากต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย ปกรณ์
และ พล ทีพ่ บว่าการใช้ชวี ติ ร่วมกันนัน้ ไม่ได้เป็นไปตาม
ทีค่ าด, อรัญญา ผูเ้ ดินทางไปหา กรุง ผูช้ ายทีเ่ ธอรักมัน่
มาตลอด ๓๐ ปี และว่าที่เจ้าสาวผู้พบว่าตัวเองได้อยู่
ในสถานการณ์ที่ล�ำบากใจที่สุดเมื่อเธอตกหลุมรักกับ
เพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งมีครอบครัวแล้ว

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนมิ
ถุนายน
Screening Program in June

ในวั น เสาร์ ที่ ๔ มิ ถุ น ายน โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายาจัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “ระหว่าง
สิทธิของปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง” เพื่อพูดคุย
วิ เ คราะห์ ถึ ง ประเด็ น ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งสิ ท ธิ
เสรีภาพปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมืองที่มีต่อสังคม
หรือประเทศชาติทปี่ รากฏในสือ่ ภาพยนตร์ โปรแกรม
ภาพยนตร์ประจ�ำเดือนนี้จึงเป็นภาพยนตร์ไทยและ
ต่างประเทศที่ถ่ายทอดประเด็นดังกล่าวให้ผู้ชมได้
ศึกษาเป็นตัวอย่างจากกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
ส�ำหรับในช่วงวันที่ ๑๖–๒๒ มิถุนายน หอ
ภาพยนตร์จัด เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๓ ที่
โรงภาพยนตร์ลิโดและสกาลา ในช่วงเวลาดังกล่าว
จะงดฉายภาพยนตร์ ที่ โ รงภาพยนตร์ ศ รี ศ าลายา
ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งยังคงเปิดรอบฉายตาม
ปรกติ
= English Language or English Subtitle

พฤหัสบดีท่ี ๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เขาชื่อกานต์ (โปรแกรมสิทธิปจั เจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย บริษทั ไฟว์สตาร์
โปรดักชัน่ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย วรุฒ วรธรรม, จินตหรา
สุขพัฒน์, ตฤน เศรษฐโชค / ความยาว ๑๒๑ นาที

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของ สุวรรณี
สุคนธา เล่าเรือ่ งราวของ หมอกานต์ ผูม้ อี ดุ มการณ์และ
เลือกไปท�ำงานเป็นหมอชนบท ที่นั่นไม่ใช่แค่ต้องดูแล
รักษาคนไข้ เขายังต้องรับมือกับเหล่าข้าราชการในท้อง
ถิ่น ซึ่งไม่พอใจที่หมอกานต์มาเปิดเผยเรื่องการคอรัปชั่นภายใน ไม่ช้าการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ก็ดุเดือด เมื่อ
หมอกานต์ตั้งมั่นสู้กับระบบคอรัปชั่นนี้จนตัวตาย
ศุกร์ท่ี ๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ทองปาน (โปรแกรมสิทธิปจั เจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย ไพจง ไหลสกุล, สุรชัย จันทิมาธร, ยุทธนา
มุกดาสนิท, รัศมี เผ่าเหลืองทอง / สร้างโดย Isan Film: Mike
Morrow / น�ำแสดงโดย องอาจ มณีวรรณ์, ผมหอม พิลาสมบัติ / ความยาว ๖๐ นาที

ภาพยนตร์นอกกระแสทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากปัญหา
สร้างเขือ่ นผามองในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ แสดงให้เห็นถึงชีวติ
ชาวบ้านตัวเล็ก ๆ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการสร้างเขือ่ น
และการสัมมนาของนักวิชาการ นักปกครอง และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ต่าง ๆ ขณะทีภ่ าพยนตร์ยงั สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้เกิด
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และกลายเป็นหนังต้อง
ห้ามอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบัน ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากหอภาพยนตร์ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เสาร์ท่ี ๔ มิถุนายน

พุ ธที่ ๑ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
สัญชาตญาณโหด (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วไิ ล)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย เพิม่ พล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษทั
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย จตุพล ภูอภิรมย์,
นันทนา เงากระจ่าง, สุเชาว์ พงษ์วไิ ล / ความยาว ๑๒๐ นาที

ทศ เป็นโรคประสาทหลอนจากผลพวงที่เขาไปเป็น
ทหารรับจ้างรบในช่วงสงคราม จนต้องรักษาตัวใน
โรงพยาบาลเป็นเวลานาน เมื่ออาการเริ่มดีข้ึน เขาได้
กลับมาอยูบ่ า้ นกับ ชาดา ภรรยาทีท่ �ำงานให้กบั นักธุรกิจ
หนุม่ ทีล่ กั ลอบค้าผงขาว น�ำไปสูเ่ หตุการณ์อนั เลวร้ายที่
ท�ำให้ภาพในอดีตผุดขึ้นมาหลอกหลอนเขาอีกครั้ง

เวลา ๑๓.๐๐ น. พี่ชาย My Hero
(โปรแกรมสิทธิปจั เจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง)
๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย จอช คิม / สร้างโดย บริษทั อิเล็คทริคอีล
ฟิลม์ จ�ำกัด, แอดเวิรด์ โปรดักชัน, คริสลีโปรดักชัน / น�ำแสดง
โดย ถิร ชุตกิ ลุ , อิงครัต ด�ำรงค์ศกั ดิก์ ลุ , จิณณะ นวรัตน์, โทนี่
รากแก่น / ความยาว ๘๐ นาที

ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสเรื่องส�ำคัญของปี ๒๕๕๘ ที่
คว้ารางวัลมากมายทัง้ ในและต่างประเทศ เล่าเรือ่ งราว
ของ โอ๊ต และ เอก สองพี่น้องซึ่งก�ำพร้าทั้งพ่อและแม่
จึงต้องอาศัยอยูก่ บั ลุงและป้า โดยเอกซึง่ เป็นพีช่ ายคอย
ดูแลประคบประหงมโอ๊ตเป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน เอก
ต้องขายบริการทางเพศเพือ่ หาเลีย้ งน้องและครอบครัว
กระทั่งชะตาชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไป เมื่อถึงคราวที่
ต้องไปเกณฑ์ทหาร

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ภาพยนตร์สนทนา

ระหว่างสิทธิของปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง

กับ ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิตย์ท่ี ๕ มิถุนายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. O Passado
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Hector Babenco / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดง
โดย Mabi Abele, Mariana Anghileri, Mimí Ardú /
ความยาว ๑๑๔ นาที (ภาษาโปรตุเกส, ฝรัง่ เศส, สเปน, อังกฤษ
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่ งราวของ รีมนิ ี นักแปลหนุม่ ผูม้ ชี วี ติ รักไม่สมหวัง ทัง้
กับภรรยาที่คบกันมานานถึง ๑๒ ปี และกับหญิงสาวที่
เคยออกเดต กระทั่งเขาได้แต่งงานกับ คาร์เมน เพื่อน
นักแปลด้วยกัน แต่แล้ววันหนึ่ง รีมินีกลับพบว่าเขาได้
สูญเสียความจ�ำทางด้านภาษา ด้วยการช่วยเหลือของ
คาร์เมน ท�ำให้เขาพยายามที่จะเป็นสามีที่ดี แต่มันก็ไม่
ง่ายนัก
Sun 5 June / 13.00 / 114 min / Brazil / 2007

เวลา ๑๕.๐๐ น. A Esperança Está Onde
Menos Se Espera (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Júlio Silvão Tavares / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดง
โดย Alcides, Alex, Angi Almeida / ความยาว ๑๒๒ นาที
(ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ ลอเรนโซ ผู้ก�ำลังจะได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทีห่ รูหรา แต่แล้วทุกอย่างก็พงั ทลายเมือ่
พ่ อ ของเขาซึ่ ง เป็ น ผู ้ ฝ ึ ก สอนที ม ฟุ ต บอลถู ก ไล่ อ อก
ลอเรนโซจึงต้องไปเรียนที่โรงเรียนของรัฐบาล ที่ซึ่ง
นักเรียนส่วนใหญ่มาจากสลัมของเมืองลิสบอน เขาจึง
ต้องปรับตัวพร้อมกับพยายามช่วยพ่อของเขากอบกู้
ศักดิ์ศรีกลับคืนมา
Sun 5 June / 15.00 / 122 min / Portugal / 2009

๒๗

อังคารที่ ๗ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ท่ี ๑๑ มิถุนายน

ศึกบางระจัน (โปรแกรมสิทธิปจั เจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง)
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ / สร้างโดย
สหนาวีไทยภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, อรัญญา
นามวงษ์ / ความยาว ๗๓ นาที

เวลา ๑๓.๐๐ น. คู่กรรม
(โปรแกรมสิทธิปจั เจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย กิตติกร เลียวศิรกิ ลุ / อ�ำนวยการสร้าง
โดย บริษทั เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย ณเดชน์
คูกมิ ยิ ะ, อรเณศ ดีคาบาเลส, นิธศิ วารายานนท์ / ความยาว
๑๓๐ นาที

ภาพยนตร์ไทยที่ดัดแปลงมาจากต�ำนานวีรกรรมของ
ชาวบ้านบางระจันแห่งเมืองสิงห์บุรี ที่ต่อสู้กับกองทัพ
พม่า ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ ๒ เรือ่ งราวของ ทับ
ชายหนุ่มผู้อพยพชาวบ้าน รวมทั้งนิมนต์พระครูธรรมโชติมาอยูท่ บี่ างระจัน เพือ่ เตรียมรับมือกับทัพพม่า เมือ่
ได้ข่าวว่าข้าศึกก�ำลังมาเยือนพร้อมด้วยปืนใหญ่ ทับจึง
อาสาฝ่าอันตรายเดินทางไปขอปืนใหญ่ในวังหลวง
พุ ธที่ ๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
7 ประจัญบาน (โปรแกรมสิทธิปจั เจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย เฉลิม วงศ์พิมพ์ / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, เท่ง เถิดเทิง, อัมรินทร์ นิติพน /
ความยาว ๑๑๑ นาที

หลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจรบเพือ่ ชาติในสงครามเวียดนาม
เหล่าผองเพื่อนทั้งเจ็ดคนในนามของเจ็ดประจัญบาน
ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนเอง โดย หมัด เชิงมวย
หวังใช้ชนั้ เชิงในการชกมวยหากินในค่ายมวยของพีช่ าย
และได้ อัคคี เมฆยันต์ ผู้หลงใหลในการพนันเป็น
โปรโมเตอร์ ขณะที่ทั้งคู่ก�ำลังวางแผนล้มมวย กลับได้
รับข้อเสนองานชิน้ หนึง่ นัน่ คือ การท�ำลายแผนขนทอง
ของทหารอเมริกันเป็นเหตุให้หมัดต้องเรียกรวมกลุ่ม
เจ็ดประจัญบานอีกครั้ง
พฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ม้ง สงครามวีรบุรุษ
(โปรแกรมสิทธิปจั เจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย เสรี พงศ์นธิ ,ิ เจมมี่ ว่างลี / สร้างโดย
ป้าเย้งเรซอัพ โปรดักชัน่ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย อัฐมา ชีวนิชพันธ์, อัครัฐ นิมติ ชัย, พีระพันธุ์ อารยาพันธุ,์ สรพงษ์ ชาตรี /
ความยาว ๙๕ นาที

ขณะที่เข้าไปปราบคอมมิวนิสต์ในหมู่บ้านม้ง ผู้พัน
เกรียงไกรได้เข้าไปช่วย เก๊ง เด็กชายชาวม้งที่ติดอยู่ใน
กองเพลิง และน�ำเก๊งมาชุบเลี้ยงร่วมกับลูกชายแท้ ๆ
ของผูพ้ นั พร้อมปลูกฝังให้รกั ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมือ่ เก๊งเติบโตขึน้ เขากลายเป็นทหารหนุม่ ทีถ่ กู
ส่งกลับไปยังเขาค้อในภารกิจเพื่อชาติไทย ด้วยการท�ำ
สงครามจิตวิทยากับชนเผ่าม้ง ซึง่ เป็นสายเลือดทีแ่ ท้จริง
ของตน
ศุกร์ท่ี ๑๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
คนภูเขา (โปรแกรมสิทธิปจั เจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง)
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย บริษทั ไฟว์สตาร์
โปรดักชัน่ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย มนตรี เจนอักษร, วลัยกร
เนาวรัตน์, สุภาวดี เทียนสุวรรณ / ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ชิ้นเอกของ วิจิตร คุณาวฒิ ผู้ก�ำกับเจ้าของ
ฉายาเศรษฐีตกุ๊ ตาทอง และได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็น
มรดกภาพยนตร์ของชาติเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่าเรือ่ งราว
ของ อาโยะ ชาวเขาเผ่าอีกอ้ ทีถ่ กู ขับไล่เพียงเพราะเมีย
ของเขาคลอดลูกฝาแฝดซึ่งถือว่าจะน�ำโชคร้ายมาสู่เผ่า
ตามความเชื่อดั้งเดิม อาโยะและเมียต้องระหกระเหิน
เร่ร่อนออกจากเผ่าไปพบกับอุปสรรคมากมาย รวมไป
ถึงขบวนการค้าฝิ่นเถื่อน
๒๘

ฉบับล่าสุดของภาพยนตร์ซงึ่ สร้างจากนวนิยายยอดนิยม
ของทมยันตี เรือ่ งราวของ โกโบริ นายทหารหนุม่ ประจ�ำ
กองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานทัพบนแผ่นดินไทยในช่วง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง กับ อังศุมาลิน หญิงสาวชาวไทย
แม้องั ศุมาลินจะเกลียดชังโกโบริตงั้ แต่แรกพบด้วยอคติ
เพราะเห็นว่าเป็นคนญีป่ นุ่ ซึง่ เปรียบเสมือนศัตรูของชาติ
แต่ยิ่งเวลาผ่านไป ความรักของทั้งสองกลับค่อย ๆ ก่อ
ตัวขึ้นท่ามกลางความรุนแรงของสงคราม
เวลา ๑๕.๑๕ น. คู่กรรม ๒
(โปรแกรมสิทธิปจั เจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง)
๒๕๓๙ / ก�ำกับโดย บรรจง โกศัลวัฒน์ / สร้างโดย บริษทั
เอ็น.เค. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย พล ตัณฑเสถียร, ศิรลิ กั ษณ์ ผ่องโชค / ความยาว ๑๒๕ นาที

เรือ่ งราวภาคต่อของเรือ่ ง คูก่ รรม อันโด่งดัง เมือ่ กลินท์
บุตรเพียงคนเดียวของโกโบริกับอังศุมาลิน ได้เติบใหญ่
จนเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันหนึ่ง
เขาได้เป็นผู้น�ำนักศึกษาประท้วงสินค้าญี่ปุ่นโดยที่ไม่รู้
พื้นเพตัวเอง จน ศราวณี นักศึกษาที่ร่วมประท้วงน�ำ
เรื่องที่กลินท์มีพ่อเป็นทหารญี่ปุ่นป่าวประกาศไปทั่ว
ท�ำให้ทุกคนเริ่มถอยห่างและไม่ไว้วางใจให้กลินท์น�ำ
อีกต่อไป
อาทิตย์ท่ี ๑๒ มิถุนายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Casablanca
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๘๕ / ก�ำกับโดย Michael Curtiz / สนับสนุนโดย บริษทั
แคททาลิทส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / น�ำแสดง
โดย Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul
Henreid / ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

หนังขาวด�ำคลาสสิกของฮอลลีวูด เรื่องราวของ ริค
เจ้าของไนต์คลับชื่อดังในคาซาบลังกา เมืองท่าเล็ก ๆ
ของโมร็อกโก อาณานิคมของฝรั่งเศสช่วงสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ ฝรัง่ เศสถูกคุกคามโดยนาซี ผูค้ นจึงต้องการ
อพยพหนีภัยสงครามไปยังสหรัฐอเมริกา เป็นผลให้ริค
ได้พบกับ อิลซ่า อดีตคนรักที่มาพร้อมกับสามีของเธอ
และรูว้ า่ ริคมีวซี า่ ไปอเมริกา เธอจึงพยายามอ้อนวอนขอ
จากเขา ส่งผลให้ริคเกิดความสับสนในจิตใจ
Sun 12 June / 13.00 / 102 min / USA / 1942

เวลา ๑๕.๐๐ น. 12 Years a Slave
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Steve McQueen / สนับสนุนโดย โรง
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / น�ำแสดงโดย Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch /
ความยาว ๑๓๔ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเหตุการณ์จริงของ โซโลมอน
นอร์ธอัป (Solomon Northup) นักไวโอลินผิวสีผู้มี
ครอบครัวทีอ่ บอุน่ ก่อนจะถูกลักพาตัวไปเป็นทาสนาน
กว่า ๑๒ ปี นั่นท�ำให้เขาต้องเจอกับความโหดร้ายป่า
เถื่อนอย่างถึงที่สุด แต่โซโลมอนก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชค
ชะตา เขายังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อจะมีชีวิตรอดและเพื่อ
ศักดิ์ศรีของตน
Sun 12 June / 15.00 / 134 min / USA / 2013

อังคารที่ ๑๔ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
สียามา (โปรแกรมสิทธิปจั เจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ปรีชา สงสกุล / สร้างโดย บริษทั โมโน
ฟิลม์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย ธัญญ์ ธนากร, ฐิตมิ า มะลิวลั ย์,
ณัฐนันท์ จันทรเวช / ความยาว ๑๐๐ นาที

เรือ่ งราวในปี พ.ศ. ๒๓๐๗ เมือ่ บ้านเมืองตกอยูใ่ นภาวะ
อันตรายจากผูร้ กุ รานทีว่ างแผนตัดก�ำลังอยุธยาจากทุก
ด้าน หมูบ่ า้ นสียามาอันสงบสุขก็ก�ำลังเข้าสูส่ ภาวะสงคราม
เช่นกัน ด้วยเลือดรักชาติพวกชาวบ้านจึงได้เตรียมก�ำลัง
เพื่อต่อสู้ โดยมี ปราย เป็นหัวแรงหลัก แต่จู่ ๆ กลับเกิด
เรื่องแปลกประหลาด เมื่อรถยนต์คนหนึ่งได้ปรากฏขึ้น
พร้อมกับคนในยุคปัจจุบัน
พุ ธที่ ๑๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
พรางชมพู กะเทยประจัญบาน
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล / สร้างโดย บริษัท
ฟิล์ม บางกอก จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย เสรี วงษ์มณฑา,
อรนภา กฤษฎี, ธงธง มกจ๊ก / ความยาว ๙๕ นาที

เรื่องราวของกลุ่มกะเทย ๖ คนที่ต้องประสบเคราะห์
ร้าย เมือ่ เครือ่ งบินทีพ่ วกเธอนัง่ มาเกิดตกทีช่ ายแดนไทย
พม่า ท�ำให้ชีวิตของพวกเธอตกอยู่ท่ามกลางความ
ขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยกับทหารรัฐบาลพม่า และเมื่อ
ทหารไทยเข้ามาช่วยเหลือ พวกเธอก็ต้องผจญกับอคติ
ที่พวกเขามีต่อกะเทย
พฤหัสบดีท่ี ๑๖ – พุ ธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๓

ณ โรงภาพยนตร์ลิโดและสกาลา

*งดฉายภาพยนตร์ทโี่ รงภาพยนตร์ศรีศาลายา ยกเว้นวันเสาร์
อาทิตย์

เสาร์ท่ี ๑๘ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
Interstellar (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Christopher Nolan / สนับสนุนโดย
บริษทั แคททาลิทส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
น�ำแสดงโดย Matthew McConaughey, Anne Hathaway,
Jessica Chastain / ความยาว ๑๖๙ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำ
บรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวในยุคปลายของโลกที่ทุกอย่างก�ำลังจะจบสิ้น
ตามวัฏจักรแห่งจักรวาล เมือ่ มนุษยชาติก�ำลังเผชิญกับ
ความยากแค้นและต้องผจญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ส่งผลให้ คูเปอร์ วิศวกรหนุ่มใหญ่ตัดสินใจจาก
ลาครอบครัวและลูก ๆ เพื่อเข้าร่วมทีมปฏิบัติภารกิจ
เดินทางข้ามจักรวาลออกตามหาดาวดวงใหม่ให้กบั โลก
ใบนี้
Sat 18 June / 13.00 / 169 min / USA, UK / 2014

อาทิตย์ท่ี ๑๙ มิถุนายน

เสาร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน

อังคารที่ ๒๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Age of Cannibals
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Johannes Naber / สนับสนุนโดย
สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Devid
Striesow, Sebastian Blomberg, Katharina Schüttler /
ความยาว ๙๒ นาที (ภาษาเยอรมัน, อังกฤษ ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Flag, Class A Grade 4
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๑๙ / ก�ำกับโดย Fujii Katsuhiko / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / น�ำแสดงโดย Tateishi Ryoko, Minami Mie,
Kakizaki Sumiko / ความยาว ๘๖ นาที (ภาษาญี่ปุ่น
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

พระเจ้าเสือ พันท้ายนรสิงห์
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ /
ความยาว ๑๑๐ นาที

เรือ่ งราวของคนสามคนซึง่ ประสบความส�ำเร็จกับอาชีพ
นักให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ พวกเขาได้เดินทางไปปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ใ ห้ กั บ เจ้ า ของกิ จ การนั ก ลงทุ น ยั ก ษ์ ใ หญ่ ใ น
ภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก บนพันธกิจทีว่ า่ จะบีบบังคับต่าง
ชาติให้ท�ำตามแผนการทุกอย่างทีพ่ วกตนวางไว้เหมือน
ที่เคยกระท�ำมาแล้วในที่อื่น ๆ
Sun 19 June / 13.00 / 93 min / Germany / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. Arrugas (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Ignacio Ferreras / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๘๙
นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเล่าเรื่องราวของ เอมิลิโอ ผู้ป่วย
โรคอัลไซเมอร์ระยะแรก ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือจาก มิเกล
และเพือ่ น ๆ ในบ้านพักคนชรา เพือ่ หลีกเลีย่ งไม่ให้ตอ้ ง
ไปอยู่ชั้นบนสุด ซึ่งเป็นชั้นของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
กลายเป็นจุดเริม่ ต้นของมิตรภาพและแผนการอันบ้าระหำ�่
Sun 19 June / 15.00 / 89 min / Spain / 2011

พฤหัสบดีท่ี ๒๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไม่ได้ขอให้มารัก
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ / สร้างโดย
แอมไฟน์ โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, กวิน
อิ่มอโนทัย, ภาณุพงศ์ วราเอกศิริ / ความยาว ๑๐๔ นาที

เรือ่ งราวของหลายชีวติ ทีเ่ ชือ่ มโยงกันด้วยการตามหารัก
แท้ ทัง้ สายธาร สาวประเภทสองรุน่ ใหญ่ทกี่ ลับบ้านเกิด
มาพบช่างมอเตอร์ไซค์หนุ่มหล่อที่ท�ำเอาเธอเพ้อไป
ไกล หรือความรักระหว่าง ต้นไม้ หนุ่มนักเรียนนอกกับ
ต้นหลิวคนขับรถตูผ้ เู้ ป็นกะเทย รวมไปถึง ดิน เด็กหนุม่
ทีถ่ กู พ่อจับได้วา่ เป็นกะเทย จึงถูกส่งตัวไปบวชเรียน แต่
กลับพบหลวงพี่รูปหล่อที่ท�ำให้หัวใจหวั่นไหว
ศุกร์ท่ี ๒๔ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล. วราภา เกษมศรี ทีจ่ ะมาชวน
ผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

เมือ่ ครูคมิ รุ ะ ครูประจ�ำชัน้ ก�ำลังจะลาคลอด พวกเด็ก ๆ
จึงได้เรียนรูค้ วามหมายของชีวติ จากครูของพวกเขา ทัง้
การให้ก�ำเนิด ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่เพื่อน
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพ่อแม่ ในขณะที่พวกเขา
ก�ำลังก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้จัก
เวลา ๑๕.๐๐ น. Hero
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Yimou Zhang / สนับสนุนโดย บริษัท
แคททาลิทส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / น�ำแสดง
โดย Jet Li, Tony Chiu Wai Leung, Maggie Cheung /
ความยาว ๙๙ นาที (ภาษาจีน ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ในยุคสงครามระหว่างรัฐ ประเทศจีนได้ถกู แบ่งออกเป็น
๗ แคว้น และต่างต่อสู้กันเพื่อแก่งแย่งอ�ำนาจ โดย ฉิน
อ๋อง ผู้น�ำแคว้นฉินที่แข็งแกร่งที่สุด ต้องการขึ้นเป็น
จักรพรรดิแห่งจีนพระองค์แรก และประกาศจะมอบยศ
และทรัพย์สินให้มากมาย แก่ผู้ที่สามารถเอาชนะจอม
ยุทธ์กระบี่หัก หิมะเหิน และ เวหา สามมือสังหารที่ได้
ชือ่ ว่าน่ากลัวทีส่ ดุ กระทัง่ วันหนึง่ นายอ�ำเภอนิรนามได้
มาขอเข้าเฝ้าว่าเขาท�ำส�ำเร็จ พร้อมหลักฐานเป็นอาวุธ
ประจ�ำกายของมือสังหารทั้งสามคน
Sat 25 June / 15.00 / 99 min / China / 2002

อาทิตย์ท่ี ๒๖ มิถุนายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Et maintenant on va où?
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Nadine Labaki / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย และสถาบัน
ฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Claude Baz
Moussawbaa, Leyla Hakim, Nadine Labaki / ความยาว
๑๑๐ นาที (ภาษาอารบิก, รัสเซีย, อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เรื่องราวความขัดแย้งในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งใน
เลบานอน เมื่อผู้ชายในหมู่บ้านระหว่างชาวคริสต์และ
มุสลิมเกิดบาดหมางกันจนเหตุการณ์เริ่มบานปลาย
พวกผูห้ ญิงจึงต้องงัดกลเม็ดสารพัดเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิด
ความรุนแรง
Sun 26 June / 13.00 / 110 min / France / 2011

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม

พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สุขวงศ์ ผูอ้ �ำนวยการหอ
ภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากพงศาวดารสมัยกรุงศรี
อยุธยา เรือ่ งราวของ สิงห์ หนุม่ ชาวบ้านทีม่ ฝี มี อื ในทาง
ชกมวย จนเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเสือ และทรง
ชักชวนให้มาเป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ กระทั่งวัน
หนึง่ เมือ่ พระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางเรือไปตามแม่นำ�้
สมุทรสาครที่คดเคี้ยว เรือพระที่นั่งซึ่งถือท้ายเรือโดย
สิงห์ เกิดชนกิง่ ไม้จนหัวเรือหัก แม้พระเจ้าเสือจะงดเว้น
การประหารสิงห์จากเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่สิงห์กลับ
ยืนยันให้ประหารตน เพื่อคงไว้ซึ่งราชประเพณี
พุ ธที่ ๒๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เวลาในขวดแก้ว
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ประยูร วงศ์ชื่น, อมรศรี เย็นส�ำราญ,
อนุกูล จาโรทก / สร้างโดย เอเพ็กซ์โปรดักชั่น / น�ำแสดง
โดย นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, ปวีณา ชารีฟสกุล / ความยาว
๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงมาจากนวนิยายสะท้อนสังคมของ
ประภัสสร เสวิกุล บอกเล่าเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
ที่ด�ำเนินชีวิตด้วยความหวังเรืองรอง แม้แต่ละคนจะมี
ปัญหาของตัวเอง แต่ในวันที่พวกเขาประคับประคอง
ความฝันให้เป็นจริง พวกเขากลับต้องพบเจอเหตุการณ์
รุนแรงที่ท�ำร้ายทั้งกายและใจ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
เต็มไปด้วยบาดแผลทางการเมืองและครอบครัว
พฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เลือดสุพรรณ
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย ไพโรจน์ สังวริบตุ ร, ลลนา สุลาวัลย์ /
ความยาว ๘๖ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากบทละครอิงประวัติศาสตร์ของ
หลวงวิ จิ ต รวาทการ เล่ า เหตุ ก ารณ์ ส มั ย อยุ ธ ยา ณ
หมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ในเมืองสุพรรณบุรี คืนหนึง่ ดวงจันทร์
ลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านถูกฉุดไป แต่ได้ ทับ ผู้อ้างว่า
เป็นทหารไทยช่วยให้เธอรอดพ้นมาได้ ต่อมาเมื่อถูก
กองทัพพม่าบุกยึด ดวงจันทร์จึงพบว่าแท้จริงแล้วทับ
คือ มังราย บุตรของแม่ทัพใหญ่ผู้คุมทัพมาในครั้งนี้ แต่
แม้จะเกลียดพม่ามากเท่าไหร่ เธอก็ไม่สามารถห้ามใจ
ไม่ให้รักมังรายได้

๒๙

