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๑

รายงาน
๑๔ พฤศจิกายน

กิจกรรมเดือนตุลาคม

หอภาพยนตร์จดั การสนทนากับคนท�ำหนัง ม.ล.วราภา เกษมศรี
และคนท�ำละคร รัศมี เผ่าเหลืองทอง ว่าด้วยคุณค่าทางความคิดและ
สุนทรียศาสตร์ทแี่ ฝงอยูใ่ นผลงานชัน้ ครู ปี ๑๙๖๐ ของ อากิระ คุโรซาวา
หลังจากการจัดฉายภาพยนตร์ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก เรื่อง The
Bad Sleep Well ในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม. จากการสนับสนุนของ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จัดฉาย ๒ รอบ
ได้แก่ วันที่ ๑๔ และ ๒๒ พฤศจิกายน

๒๗ ตุลาคม

หอภาพยนตร์ และหน่วยงานเครือข่ายทีท่ ำ� หน้าทีอ่ นุรกั ษ์สอื่
โสตทัศน์อนื่ ๆ ทัว่ ประเทศ ได้รว่ มกันจัดกิจกรรมในวันมรดกโสตทัศน์
โลก โดยในปีนี้ได้จัดงานในชื่อ “วันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย
ปี ๒๕๖๓ Your Window to the World” กับกิจกรรมเสวนาใน
หัวข้อ “ความท้าทายงานจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ในโลกที่ไม่มีวัน
เหมือนเดิม” โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดหมายเหตุและ
บุคลากรในแวดวงสื่อ ได้แก่ ผศ.เมธาวี โหละสุต อาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี นักวิชาการ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) และธนชัย วรอาจ หัวหน้า
ฝ่ายผลิตเนื้อหาจาก echo ตัวแทนสื่อสารมวลชน มาร่วมพูดคุยกัน
ที่โรงหนังช้างแดง

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน
๓ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม

หอภาพยนตร์จดั ฉาย “หนังสัน้ มาราธอน” กับหนังสัน้ ทุกเรือ่ ง
ที่ส่งเข้ามาประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๔ ซึ่งในปีนี้มี
ทั้งหมด ๓๔๘ เรื่อง แบ่งออกเป็น ๓๕ โปรแกรม

๒๖ พฤศจิกายน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเสวนา:
เรียนรูค้ วามหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านภาพยนตร์ เรือ่ ง กระเบน
ราหู (MANTA RAY) ร่วมเสวนาโดย พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง ผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์ กระเบนราหู ก้อง ฤทธ์ดี รองผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์
สัณห์ชยั โชติรสเศรณี รองผูอ้ ำ� นวยการหอภาพยนตร์ รักชาติ สุวรรณ์
ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพือ่ สันติภาพ ซาฮารี เจ๊ะหลง บรรณาธิการ
เนือ้ หา (Content Editor) เพจ The Motive ดร.นันทนุช อุดมละมุล
อาจารย์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ ม.ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ผศ.ดร.นภิ ส า
ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร Dr. Paul Chambers
และ Asst. Prof. Dr. Takahashi Katsuyuki คณะสังคมศาสตร์
ม.นเรศวร

ฉายหนังที่ต่างประเทศ

๑๙ พฤศจิกายน หอภาพยนตร์ได้น�ำภาพยนตร์เรื่อง
แผลเก่า (๒๕๒๐) ฉบับบูรณะใหม่ ไปจัดฉายที่ Art-House
Cinema @mashdenpasar บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

๒

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน
๖ พฤศจิกายน
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
๙ พฤศจิกายน
โรงเรียนเด็กสายรุ้ง
๑๒-๑๓ พฤศจิกายน โรงเรียนวัดสรรเพชญ
๑๗-๑๘ พฤศจิกายน โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมปัญญา
๒๔ พฤศจิกายน ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในเขตเมือง
๒๒ ธันวาคม
โรงเรียนเบญญาพัฒน์
๒๙ ธันวาคม
โรงเรียนวัดแก้ว และ โรงเรียนบ้านมณีลอย
๒๘ พฤศจิกายน

“ติ๊ก” เจษฎาภรณ์ ผลดี หนึ่งในดาราชายคนส�ำคัญแห่งยุค
ได้เดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๘๙ บนลาน
ดาราของหอภาพยนตร์ พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การท�ำงานใน
วงการภาพยนตร์ โดยมีแฟน ๆ ภาพยนตร์มาต้อนรับอย่างคับคั่ง

กิจกรรมเดือนธันวาคม
๑-๑๘ ธันวาคม

สถาบันเกอเธ่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาทัว่ ประเทศไทย และหอภาพยนตร์ ได้รว่ มกัน
จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรู้ ครัง้ ที่ ๑๖
โดยหัวข้อประจ�ำปีนี้ คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี
ภาพยนตร์ได้รบั การคัดสรรรวม ๓๐ เรือ่ งจาก ๑๑ ประเทศ ทีบ่ อกเล่า
ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงประโยชน์ของ
การแปรรูปวัตถุต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราว
เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ในประเด็นอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย มาจัดฉาย
ให้ได้เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
๓ ธันวาคม

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลัมเบียประจ�ำ
ประเทศไทยและประเทศอิ น โดนี เซี ย
และ Sinematek Indonesia จัดสัมมนา
ทางออนไลน์ เ รื่ อ ง หอภาพยนตร์ :
ประสบการณ์ของประเทศโคลัมเบีย อินโดนีเซีย และไทย ในการ
อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ความทรงจ�ำ (Film Archive: Experience of
Columbia, Indonesia and Thailand Preserving their AudioVisual Memory) โดยมีวทิ ยากร ได้แก่ Alexandra Fella ผูอ้ ำ� นวยการ
Colombian Film Heritage Foundation, Akhlis Suryapati
ผู้อ�ำนวยการ Sinematek Indonesia และสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
รองผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์

โรงหนังโรงเรียนสัญจร
๒๕ ธันวาคม
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
กิจกรรมภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ
๒๒ ตุลาคม
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ
๑๒ พฤศจิกายน กลุ่มเพื่อน มช.๒๕๑๒ (มิตรเทพธิดาดอย)
๑๓ พฤศจิกายน ชมรมศิริราชอาวุโส
๑๖ พฤศจิกายน กลุ่มน้องใหม่จุฬา ๒๕๑๒
๑๗ พฤศจิกายน ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ
๒๔ พฤศจิกายน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
๒๖ พฤศจิกายน กลุ่มวัยหวานวันวาน
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๖ พฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๑ พฤศจิกายน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๑๒ พฤศจิกายน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
๒๔ พฤศจิกายน สถาบันบ้านเจนภาษา
๒๕ พฤศจิกายน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๗ พฤศจิกายน วัดหัวโพธิ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑ ธันวาคม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๒-๓ ธันวาคม
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
๔ ธันวาคม
วิทยาลัยเพาะช่าง
๙ ธันวาคม
ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส
๑๕ ธันวาคม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�ำ
๑๗ ธันวาคม
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
๕ ธันวาคม

หอภาพยนตร์จดั การสนทนา
หลังจากการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
Jaws หนังล่าฉลามระดับต�ำนานที่
เปิดตัวให้โลกได้รู้จักกับพ่อมดแห่ง
ฮอลลี วู ด สตี เวน สปี ล เบิ ร ์ ก กั บ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ชั้นครู ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จัดฉาย ๒ รอบ ได้แก่ วันที่ ๕ และ ๑๓ ธันวาคม

๓

รายงาน

ความท้าทาย
ของงานจดหมายเหตุ
ในโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิม
วันที่ ๒๗ ตุลาคมของทุกปี ทางคณะมนตรีประสานงานสมาคม
จดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ (Co-ordinating Council of Audiovisual
Archive Associations หรือ CCAAA) ซึ่งถือเป็นร่มใหญ่ขององค์กร
ด้านงานจดหมายเหตุทั่วโลก ก�ำหนดให้เป็นวันมรดกโสตทัศน์โลก
(World Day for Audiovisual Heritage) เพื่อกระตุ้นให้สังคมแต่ละ
ประเทศเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์มรดกโสตทัศน์ ทั้งสื่อบันทึก
เสียง ภาพ ภาพเคลือ่ นไหว ไปจนถึงเอกสารต่าง ๆ ซึง่ ล้วนเป็นหลักฐาน
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ส� ำ คั ญ ของมนุ ษ ยชาติ ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่ ท� ำ งาน
เกี่ยวข้องกับหอจดหมายเหตุ (Archive) ทั่วโลก จะร่วมกันจัดกิจกรรม
เพือ่ เฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้ โดยปีนี้ ทางคณะมนตรีฯ ได้กำ� หนดค�ำขวัญ
วันมรดกโสตทัศน์โลกปีนี้ว่า Your Window to the World หรือ
หน้าต่างสู่โลกกว้างของคุณ
ในปีนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และภาคีหน่วยงานด้าน
จดหมายเหตุในประเทศไทย ได้รว่ มกันจัดงานเสวนาเรือ่ ง ความท้าทาย
ของงานจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ในโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิม ขึ้นในวัน
ดังกล่าว ณ โรงภาพยนตร์ชา้ งแดง อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี
โหละสุต จากภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณสิทธิศกั ดิ์ รุง่ เจริญสุขศรี นักวิชาการและ
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สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดหมายเหตุดิจิทัล จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) และคุณธนชัย วรอาจ หัวหน้าฝ่ายผลิตเนื้อหาของ
echo สื่อมวลชนอิสระที่ออกอากาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งถือ
เป็นกระแสร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อโสตทัศน์
ในยุคดิจิทัล ซึ่งก�ำลังสร้างนิยามใหม่ของค�ำว่า มรดกโสตทัศน์ ทีเ่ ปลีย่ น
จากสือ่ ในรูปแบบดัง้ เดิมมาเป็นสือ่ ในยุคสังคมออนไลน์ ทีท่ กุ คนสามารถ
สร้างและบันทึกภาพ เสียง และภาพเคลือ่ นไหวจากอุปกรณ์พกพาอย่าง
โทรศัพท์มือถือ และสามารถส่งต่อสู่ผู้คนทั่วโลกในเวลาเพียงชั่ววินาที
ได้ทุกที่ทุกเวลา
จดหมายข่าวฉบับนี้ ขอสกัดเนื้อหาที่มีการพูดคุยกันในวันนั้น
มาเรียบเรียงเป็นประเด็น ส�ำหรับผูอ้ า่ นจดหมายข่าว จะได้เข้าใจถึงความ
ท้าทายส�ำหรับนักอนุรกั ษ์สอื่ มรดกโสตทัศน์กบั ค�ำถามทีว่ า่ เราจะจัดการ
และเก็บรักษาสือ่ โสตทัศน์ในรูปแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงและแตกต่างจากยุค
แอนะล็อก (Analog) ที่เราคุ้นเคยกันมาหลายร้อยปีได้อย่างไร
ผู้ที่สนใจฟังงานเสวนาฉบับเต็มได้ที่
https://bit.ly/avday2020

เทคโนลียีดิจิทัล
เข้ามาเปลี่ยนแปลง
งานจดหมายเหตุด้ง
ั เดิม
ผศ.เมธาวีแสดงความเห็นว่า ยุคปัจจุบนั เป็นยุคทีม่ ขี อ้ มูลจ�ำนวน
มหาศาลเกิดขึน้ มากมาย และข้อมูลไม่ได้อยูใ่ นรูปแบบของวัตถุทจี่ บั ต้อง
ได้ แต่เป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยวิธีการรับส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่าน
เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่เรามักจะคุ้นเคยกับค�ำว่าสตรีมมิง
(streaming) จนก่อให้เกิดปัญหาว่า ใครจะเป็นคนตัดสินว่าจะเก็บอะไร
หรือไม่เก็บอะไร แล้วเราจะมีกระบวนการจัดการกับข้อมูลที่มหาศาล
เหล่านี้ได้อย่างไร
ส่วนคุณสิทธิศกั ดิไ์ ด้เสริมให้เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กิดขึน้ ในยุค
ดิจิทัลจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากข้อมูลข่าวสารแบบดั้งเดิมอย่าง
สิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรชีวิตของข้อมูล ในขณะที่ในอดีต ข้อมูล
แบบดั้งเดิมจะถูกใช้จนหมดสิ้นประโยชน์แล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกจัดเก็บอนุรกั ษ์ตามหลักจดหมายเหตุเพือ่ การสืบค้นใน
ภายหลัง แต่ปัจจุบันตัวข้อมูลดิจิทัลจะมีการถูกใช้ซ�้ำเปลี่ยนแปลง
ดัดแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา ซึง่ หากเรายังยึดหลักการจัดเก็บอนุรกั ษ์ตาม
หลักจดหมายเหตุแบบดั้งเดิม ก็จะตามความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่ทนั ทัง้ นี้ คุณสิทธิศกั ดิใ์ ห้หลักการพืน้ ฐานส�ำคัญ
ของงานจดหมายเหตุไว้ ๓ ข้อ คือ เราจะเก็บข้อมูลดิจทิ ลั เหล่านีอ้ ย่างไร
ให้อยูไ่ ด้อย่างยาวนานมากทีส่ ดุ และเก็บข้อมูลดิจทิ ลั อย่างไรให้ครบถ้วน
สมบูรณ์พร้อมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีเ่ รียกว่า Metadata ประกอบ และ
ต้องท�ำให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้จะต้องสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต
คุณธนชัยได้เล่าถึงปัญหาของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล
ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้ออกมาเป็นไฟล์ดจิ ทิ ลั และมีการผลิตขึน้ ทุกวัน ซึง่ ปัจจุบนั
จะจัดเก็บไฟล์ไว้ในเซิรฟ์ เวอร์ (server) ส่วนกลาง ทัง้ ทีเ่ ป็นเซิรฟ์ เวอร์ใน
ลักษณะเครื่องที่จับต้องได้ และลักษณะออนไลน์หรือที่เรียกว่า คลาวด์
(cloud) ในระบบ รวมทัง้ เก็บในสือ่ บันทึกข้อมูล (hard disk) ของผูผ้ ลิต
เนื้อหา ซึ่งเมื่อข้อมูลมากขึ้น ก็จ�ำต้องใช้เงินลงทุนสูงขึ้นตาม และด้วย
ข้อจ�ำกัดของทรัพยากร ท�ำให้เกิดปัญหาที่ว่า เราจะต้องจัดเก็บอะไร
เลือกเก็บอย่างไร และมีวิธีการบันทึกข้อมูลของแต่ละไฟล์ที่จัดเก็บ
อย่างไรเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ในอนาคต

คุณสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี

ผศ.เมธาวี โหละสุต

ก็จะมีการประเมินคัดเลือก ว่าข้อมูลชนิดไหนที่จะสามารถน�ำมาตอบ
โจทย์ของโครงการได้ และข้อมูลไหนที่จะมีโอกาสถูกน�ำใช้ในอนาคต
แล้วถึงจะไปสู่การให้รายละเอียดของข้อมูลนั้น ๆ เพื่อเป็นตัวสืบค้นต่อ
ในอนาคต ก่อนทีจ่ ะจัดเก็บลงในเซิรฟ์ เวอร์ตอ่ ไป และใส่ในช่องทางการ
ให้บริการ แต่ทงั้ นี้ เนือ่ งจากธรรมชาติของข้อมูลดิจทิ ลั เหล่านี้ จะสามารถ
ถูกน�ำมาใช้ดัดแปลงแก้ไขได้โดยตลอด หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่จัดเก็บจึง
ต้องเตรียมตัวส�ำหรับการเรียกใช้ได้โดยเสมอ
เมื่ อ ถู ก ถามถึ ง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ผยแพร่ อ ยู ่ ใ นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์เลย โดยไม่มีต้นฉบับแล้ว ยกตัวอย่าง การถ่ายทอดสดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ทเี่ รียกกันว่า การไลฟ์ (live) หรือกระทูต้ า่ ง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
ควรจะเป็นอย่างไร
คุณสิทธิศักดิ์ให้หลักคิดว่า การจะจัดเก็บข้อมูลในสื่อสังคม
ออนไลน์ซึ่งมีจ�ำนวนมหาศาลนั้น เราจะต้องย้อนถามตัวเองก่อนว่า
เราจะจัดเก็บเพื่ออะไร ข้อมูลอะไรที่มีประโยชน์กับหน่วยงานของเรา
หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันนี้ จะมีเครื่องมือ Web Archiving ที่สามารถใช้เก็บ
ข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นั้น ซึ่งเรา
สามารถเข้าไปใช้งานได้ในภายหลัง โดยมีตัวอย่างที่จัดท�ำขึ้นแล้ว
อย่างเช่นเว็บไซต์ web.archive.org ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
Internet Archive* ทีม่ กี ารจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์จากทัว่ ทุกมุมโลก หรือ
UK Web Archive (webarchive.org.uk) ซึ่งมีการเก็บเว็บไซต์รวมไป
ถึงสือ่ สังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ของสหราชอาณาจักร ตามประเด็น
ทีเ่ ป็นกระแสนิยม หรือหัวข้อทีส่ ำ� คัญอย่างเช่น โลกร้อน ความหลากหลาย
ทางเพศ การออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) แต่ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ อีกอย่าง
หนึง่ ของการเก็บอนุรกั ษ์ขอ้ มูลเว็บไซต์ คือ ลิขสิทธิข์ องเนือ้ หาต่าง ๆ ใน
เว็บไซต์ ซึ่งทาง UK Web Archive ท�ำข้อตกลงกับเจ้าของเว็บไซต์ที่
ถูกจัดเก็บ
คุณสุทธิศกั ดิย์ งั ได้พดู ถึงประเด็นการใช้ประโยชน์จากการจัดเก็บ
ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้น เช่น #collectingsocialphoto
การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลในปัจจุบัน
โครงการวิจัยของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (http://collecting
คุณสิทธิศกั ดิย์ กตัวอย่างงานของศูนย์มานุษย์วทิ ยาสิรนิ ธรฯ ซึง่ socialphoto.nordiskamuseet.se) ซึ่งจะมีการตามเก็บข้อมูลของ
ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานวิชาการ แต่กม็ หี น้าทีใ่ นการลงพืน้ ทีไ่ ปเก็บข้อมูล
ตามชุมชนต่าง ๆ เพือ่ มาจัดท�ำฐานข้อมูล เพือ่ ให้บริการสาธารณะต่อไป
ซึ่งการลงพื้นที่ของนักวิจัยแต่ละคน ก็จะได้ข้อมูลมากมายหลากหลาย
ประเภท จุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดเก็บ จะเริ่มจากการท�ำวงจร * Internet Archive เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาก�ำไร ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๓๙
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านการสร้างห้องสมุดดิจิทัล
ข้อมูล คือ หน่วยงานจะมีการท�ำข้อตกลงกับนักวิจยั ในโครงการร่วมกัน ของเว็บไซต์ และข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ทั่วโลก โดยปัจจุบัน มีการจัดเก็บเว็บไซต์
ว่าโครงการนัน้ จะเก็บข้อมูลอะไร ไม่เก็บข้อมูลอะไร ข้อมูลประเภทไหน มากกว่า ๔๗๕ พันล้านเว็บไซต์ ข้อมูลหนังสือ ๒๘ ล้านเล่ม ข้อมูลบันทึกเสียง
ทีจ่ ะมีโอกาสถูกน�ำไปใช้ตอ่ หลังจากทีไ่ ด้ขอ้ มูลกลับมาจากภาคสนามแล้ว ๑๔ ล้านข้อมูล ข้อมูลบันทึกภาพยนตร์เคลื่อนไหว ๖ ล้านข้อมูล ฯลฯ
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รูปภาพจากกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ ดูวตั ถุประสงค์การเผยแพร่และการแสดง
ความคิดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากภาพนัน้ ๆ เพือ่ จะศึกษารูปแบบการใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์ของคนในปัจจุบัน หรือโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่การ
ท่องเที่ยวของเมืองหนึ่ง โดยการใช้ hashtag (#) เพื่อติดตามการแสดง
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองนั้น ๆ รวมไปถึงการลง
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อจะดูว่า พื้นที่ส่วนไหนในเมือง
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ผศ.เมธาวีได้ร่วมอธิบายถึงจดหมายเหตุเกม (Game Archive)
ซึ่งต้องเผชิญปัญหาที่ไม่ต่างจากงานจดหมายเหตุทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเรื่องการบ�ำรุงรักษาให้ตัวเครื่องเกมและตลับเกมสมัยก่อนยัง
สามารถเปิดใช้งานได้ หรือในปัจจุบนั เกมจะเป็นไฟล์ดจิ ทิ ลั ทัง้ หมดแล้ว
ผูซ้ อื้ เกมจะไม่มวี ตั ถุทจี่ บั ต้องได้แบบสมัยก่อน ซึง่ ตัวข้อมูลเกมเหล่านีจ้ ะ
ถูกจัดเก็บอยูท่ เี่ ซิรฟ์ เวอร์ของบริษทั เจ้าของเกม หากมีการปิดเซิรฟ์ เวอร์
หรือเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา ผู้เล่นก็ไม่สามารถเข้าถึงเกมพวกนั้นได้อีก ซึ่ง
ชุมชนคนเล่นเกมจ�ำนวนหนึ่งก็อาจจะท�ำส�ำเนาไฟล์เกมนั้นขึ้นมาใหม่
เพื่อจัดเก็บอนุรักษ์ต่อไป ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ในส่วนของ
เกมที่ถูกจัดให้เป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) ปัจจุบัน เทปบันทึก
การแข่งขันต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บในรูปแบบเดียวกับเทปการแข่งขันกีฬา
ทัว่ ไปเช่นกัน เพียงแต่วา่ การพยายามเก็บอนุรกั ษ์เครือ่ งเล่นเกม ตลับเกม
ข้อมูลเกมที่เป็นไฟล์ดิจิทัล และเทปบันทึกการแข่งขันเหล่านี้ ก็อาจจะ
ไม่สามารถเก็บรักษาประสบการณ์การเล่นเกมซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
หนึ่งของการเล่นเกม งานจดหมายเหตุเกมจึงเป็นความท้าทายอย่าง
ยิ่งยวดส�ำหรับชุมชนคนเล่นเกมในทุกวันนี้
คุณธนชัยให้ขอ้ สังเกตเรือ่ งการละเมิดลิขสิทธิไ์ ว้วา่ ในยุคปัจจุบนั
ปัจเจกชนจะมีการเก็บสะสมคลิปภาพต่าง ๆ ด้วยตัวเองโดยเก็บในที่
ต่าง ๆ รวมไปถึงบนสื่อสังคมออนไลน์เป็น individual archive แล้วมี
ความเต็มใจที่ให้คนน�ำไปใช้ได้ ซึ่งผู้ให้อาจจะไม่ได้คิดเรื่องลิขสิทธิ์ แต่
เต็มใจให้เพราะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง แต่อีกด้านหนึ่ง ในฐานะ
ของผูผ้ ลิตเนือ้ หา ซึง่ จ�ำเป็นต้องพึง่ พาจ�ำนวนผูเ้ ข้าชมเนือ้ หาเพือ่ ตอบสนอง

๖

การตลาด ก็จะพบปัญหาว่ามีคนน�ำเนือ้ หาทีผ่ ลิตไปเผยแพร่ผา่ นช่องทาง
ของตัวเอง แทนที่จะเผยแพร่ผ่านเพจต้นทาง หรือที่เรียกว่า “ดูดคลิป”
ไป ซึ่งทาง echo จะพยายามสื่อสารให้ผู้ที่ดูดคลิปไปเผยแพร่เข้าใจว่า
ควรจะเผยแพร่ผ่านเพจต้นทางมากกว่า แต่ปัญหาจะหนักขึ้น หากเป็น
งานที่องค์กรอื่น ๆ เกี่ยวข้อง หรือการน�ำภาพไปตัดต่อ เปลี่ยนแปลง
เนื้อหาแล้วอาจสร้างผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในงานชิ้นนั้น ๆ ซึ่งทาง echo
ก็จะพยายามแจ้งให้ผู้กระท�ำเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้น

งานบริการจดหมายเหตุ
ในยุคดิจิทัล
ในฐานะของผู้ใช้บริการงานจดหมายเหตุ ผศ.เมธาวีอธิบายถึง
ความท้าทายของการค้นหาข้อมูลประเภทภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงที่ค่อนข้างล�ำบาก ซึ่ง ผศ.เมธาวียกตัวอย่างเว็บไซต์ https://free
sound.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเสียงต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกไว้ โดย
นอกจากการให้ขอ้ มูลว่าเสียงนัน้ เป็นเสียงอะไร บันทึกทีไ่ หน เมือ่ ไรแล้ว
เว็บไซต์จะให้ผู้บันทึกเสียงหรือผู้ใช้เสียงนั้นใส่ความรู้สึกหลังจากได้ยิน
เสียงนั้น ๆ แล้วค�ำบรรยายความรู้สึกจะเป็นข้อมูลที่อธิบายเสียงนั้น ซึ่ง
ช่วยให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นสามารถค้นหาเสียงที่จะสร้างความรู้สึกที่
ใกล้เคียงกับที่ผู้ใช้บริการต้องการหาผ่านค�ำค้นเกี่ยวกับความรู้สึกหรือ
ประสบการณ์ได้อกี ด้วย ซึง่ เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการเก็บรักษาประสบการณ์
ของผู้ใช้บริการ
คุณธนชัยยกตัวอย่างของการเกิดขึ้นของชุมชนดิจิทัลที่มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกันเสมือนงานจดหมายเหตุ เช่นการตามหาเพลง
หรือภาพที่ต้องการในเว็บไซต์พันทิป แล้วมีคนมาช่วยกันตอบ หรือน�ำ
ภาพมาให้ รวมไปถึงเว็บไซต์ตามหาภาพยนตร์ ผ่านการใช้ค�ำค้น อย่าง
www.whatismymovie.com ซึ่งคนสามารถเข้าไปหาชื่อภาพยนตร์ที่
มีเนื้อหา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ตัวเองต้องการ ผ่านการใช้ค�ำค้น
ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้กับสิ่งที่อยู่ในกระแสความนิยม แต่อาจ
จะไม่ได้ครอบคลุมถึงประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ การท�ำ
จดหมายเหตุดิจิทัลอาจจะไม่ใช่แค่การเก็บรักษาอย่าง
เดียว แต่ต้องเปิดพื้นที่ให้คนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละประสบการณ์แบบที่ ผศ.เมธาวีได้พดู ถึง และ
สามารถให้ข้อมูลกันได้ว่าจะหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่
ตรงไหน
คุณสิทธิศักดิ์เสริมประเด็นเรื่องการเปิดพื้นที่
ให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้ให้ข้อมูลที่อธิบายข้อมูลต่าง ๆ นั้น
สามารถท�ำได้มานานแล้ว แต่สิ่งที่เราต้องสร้างคือ
วัฒนธรรมด้านจดหมายเหตุให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
แต่ปัจจุบัน เราจะเริ่มเห็นวัฒนธรรมการวิจารณ์ของ
นักท่องเทีย่ วไทยเวลาไปท่องเทีย่ วทีไ่ หน หรือรับประทาน
อาหารทีไ่ หน ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะกลายเป็นข้อมูลอธิบาย
ของสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารได้โดยที่เจ้าของ

พื้นที่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคนสร้างเนื้อหาเลย แต่ให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้สร้าง
เนื้อหาให้ ซึ่งในอนาคตน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดจากวัฒนธรรมนี้
ให้สนับสนุนงานด้านจดหมายเหตุได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก
เทคโนโลยีกระบวนการประมวลผลทางภาษา (Natural Language
Processing หรือ NLP) ของภาษาไทยที่ก�ำลังพัฒนามีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ก็จะช่วยให้สามารถใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence
หรือ AI) มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล

ปัญหาของ
งานจดหมายเหตุดิจิทัล
คุณสิทธิศกั ดิม์ องปัญหางานจดหมายเหตุดจิ ทิ ลั ทีต่ อ้ งเผชิญกับ
ปริมาณข้อมูลที่มากมหาศาล ซึ่งมีการคาดคะเนว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จะมีข้อมูลอยู่บนอินเทอร์เน็ตจ�ำนวน ๑๗๕ เซตตะไบต์** หรือถ้าใช้
ความเร็ ว อิ น เทอร์ เ น็ ต ปั จ จุ บั น ดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ก็ จ ะต้ อ งใช้ เวลา
ประมาณ ๑.๘ พันล้านปี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มีทั้งข้อมูลคุณภาพ และไม่มี
คุณภาพ ส�ำหรับหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีจ่ ดหมายเหตุ จะต้องมีคนท�ำหน้าที่
ในการเลือกสรรและจัดการข้อมูล หรือ Data Curator ซึ่งจะเป็นผู้
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ วิเคราะห์การใช้ข้อมูล และช่วยประเมินข้อมูล
มหาศาลเหล่านี้
ภายในงาน มีตวั แทนเจ้าหน้าทีส่ ถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗
เข้าร่วมฟังด้วย ได้แลกเปลี่ยนปัญหาเรื่องจ�ำนวนข้อมูลที่มหาศาล ซึ่ง
ทางสถานีฯ มีการตั้งฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ เพื่อมาจัดการกับไฟล์
ดิจิทัล ตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี โดยทุกวันนี้ ช่างภาพจะน�ำไฟล์
ข้อมูลบันทึกมาให้ฝ่ายน�ำเข้าระบบจัดการข้อมูล (Media Asset
Management) ซึ่งทางฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อได้จัดท�ำนโยบายและ
เป้าหมายการเก็บข้อมูลร่วมกับฝ่ายข่าวและผู้บริหารที่ชัดเจน ท�ำให้
สามารถก�ำหนดได้วา่ จะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง ในระยะเวลาเท่าไร และ
สุดท้ายข้อมูลแบบไหนทีจ่ ะถูกจัดเก็บอย่างถาวร ซึง่ การท�ำเช่นนีจ้ ะช่วย
ประหยัดทรัพยากรทีจ่ ะต้องใช้สำ� หรับการจัดเก็บ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรสือ่ ยังมีหน้าทีใ่ นการวิเคราะห์การเรียกใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้บริการ
ท�ำให้สามารถก�ำหนดได้วา่ ข้อมูลอะไรทีค่ วรจะต้องถูกจัดเก็บ ข้อมูลไหน
ที่จะไม่จ�ำเป็น ซึ่งที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารทรัพยากรจะต้องมีการสื่อสาร
กับผูใ้ ช้บริการอยูเ่ สมอ ๆ เพือ่ ให้สามารถเตรียมข้อมูลตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการ และผูใ้ ช้บริการก็สามารถเรียกใช้ขอ้ มูลทีต่ วั เองต้องการ
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ผศ.เมธาวีมองปัญหาของงานจดหมายเหตุในอนาคตว่า เนือ่ งจาก
ตัววัตถุทจี่ ดั เก็บจะเปลีย่ นรูปไป หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีจ่ ดหมายเหตุอาจ
จะต้องเปลีย่ นหน้าทีต่ วั เองให้สอดคล้องเช่นกัน อย่างเช่นหอภาพยนตร์
แต่ละทีจ่ ะพิจารณาว่า ภาพยนตร์ทถี่ กู ผลิตสร้างแล้วออกฉายด้วยระบบ
สตรีมมิงและไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์เลย เป็นภาพยนตร์ตามค�ำนิยาม
เดิมหรือไม่ แล้วจะจัดเก็บอนุรักษ์หรือไม่ เป็นต้น

คุณสิทธิศักดิ์เสริมประเด็นเรื่องหน้าที่ของงานจดหมายเหตุที่
เปลี่ยนไปว่า หากข้อมูลดิจิทัลที่สำ� คัญมาก ๆ ก็อาจจะต้องหาทางท�ำ
ส�ำเนาออกมาให้เป็นวัตถุที่จับต้องได้ ส�ำหรับเก็บอนุรักษ์ การให้ข้อมูล
อธิบายวัตถุหรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ อาจจะต้องเพิ่มการให้ข้อมูลบริบท
ของวัตถุหรือข้อมูลนัน้ ๆ ด้วยว่าถูกสร้างขึน้ อย่างไร และถูกใช้งานอย่างไร
รวมไปถึงการเปลีย่ นหน้าทีข่ องงานจดหมายเหตุในเชิงรุก เป็นคนเข้าไป
เก็บข้อมูลต่าง ๆ เอง เช่น การตามเก็บข้อมูลตามปรากฏการณ์สังคมที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สามารถถูกน�ำไปใช้เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
เมื่อมีผู้ฟังแสดงความกังวลถึง ปัญหาการแพร่หลายของข่าว
ปลอมในยุคดิจทิ ลั ผศ.เมธาวีและคุณสิทธิศกั ดิ์ มองว่าข่าวปลอมก็จะถูก
จัดเก็บและให้ขอ้ มูลอธิบายทีช่ ดั เจน เนือ่ งจากข่าวปลอมเหล่านี้ สามารถ
น�ำมาใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้เช่นกัน

อนาคตของ
งานจดหมายเหตุดิจิทัล
ผศ.เมธาวีมองว่า ในฐานะผู้บริโภคข้อมูลดิจิทัล เขาเชื่อว่าผู้ใช้
บริการจะเป็นผู้ตัดสินว่างานจดหมายเหตุควรจะเป็นอย่างไร เพื่อจะ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้สูงสุด
คุณสิทธิศกั ดิเ์ ชือ่ ว่า กระแสงานจดหมายเหตุในอนาคตจะเป็นการ
เปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ให้ข้อมูล แล้วน�ำเข้าข้อมูล รวมไปถึง
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตัวเขาเอง ซึ่งจะแตกต่างจากงาน
จดหมายเหตุเดิมที่นักจดหมายเหตุจะเป็นคนด�ำเนินการให้ทั้งหมด
รวมไปถึงการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้สาธารณชนสามารถมาร่วมให้ขอ้ มูล ไม่จำ� เป็น
ต้องผูกขาดความรู้ที่สถาบันวิชาการเอง ซึ่งปัจจุบันศูนย์มานุษยวิทยาฯ
ก็พยายามเปิดพื้นที่ให้ชุมชนน�ำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
คุณธนชัยมองว่า การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจะเปลี่ยนรูปแบบไป
จะไม่ใช่แค่การตั้งใจอนุรักษ์จัดเก็บแบบเดิมแล้ว แต่ข้อมูลที่ส�ำคัญจะ
ถูกท�ำซ�ำ้ ใช้งาน และดัดแปลงข้อมูลดิจทิ ลั ไปเรือ่ ย ๆ เพือ่ ให้ขอ้ มูลดิจทิ ลั
เหล่านี้นั้นยังคงอยู่ต่อไป

**๑ เซตตะไบต์ เท่ากับ หนึ่งพันล้านล้านล้านไบต์ หรือ ๑๐๒๑

๗

รายงาน

เก็ บ ตกบรรยากาศ

เทศกาลภาพยนตร์
้ ที่ ๑๖
วิทยาศาสตร์ฯ ครัง

นิศานาถ ไทรทองค�ำ

ผ่านพ้นไปแล้วส�ำหรับเทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ ครัง้ ที่ ๑๖ ในหัวข้อ “เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals – SDGs) จัดโดยสถาบันเกอเธ่
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งหอภาพยนตร์ฯ ร่วมเป็นศูนย์จัดฉายพร้อม ๆ กับศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศไทย ในปีนี้หอภาพยนตร์ร่วมจัดฉายภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ ๑-๑๘ ธันวาคม และได้ต้อนรับกลุ่มนักเรียนกว่า ๑,๒๐๐ คน
จาก ๑๐ โรงเรียน มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวชีวิตประจ�ำวันที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และความก้าวหน้าของมนุษยชาติดว้ ยวิทยาศาสตร์ โดยมุง่ สูก่ ารบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายที่หลากหลายประเทศนั้นมีร่วมกัน พร้อมทั้ง
ร่วมกิจกรรมเกมการแข่งขันเล็ก ๆ น้อย ๆ เพือ่ เพิม่ ความสนุก กระตุน้ การตืน่ รูด้ า้ นการจัดการ
ขยะและพลาสติก นอกจากนี้คณะผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยังได้จัดให้มีชุดการ
เรียนรู้ส�ำหรับโรงเรียนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาที่หอภาพยนตร์ ให้สามารถยืมไปใช้ใน
โรงเรียนของตนเองอีกด้วย ทั้งนี้หอภาพยนตร์ต้องขอขอบคุณครูทุกท่านและโรงเรียน
ต่าง ๆ ทีน่ ำ� นักเรียนมาร่วมกิจกรรมเพือ่ การเรียนรูใ้ นปีนี้ และหวังว่าจะได้รบั การตอบรับ
ที่ดีเช่นนี้อีกครั้งในปีต่อ ๆ ไป

๘

รายชื่ อ โรงเรี ย น
ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โรงเรียนบ้านห้วยกรด
โรงเรียนอนุบาลดารวี
โรงเรียนประทุมนุสรณ์
โรงเรียนบ้านบางม่วง
โรงเรียนสัมมาราม
โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
โรงเรียนเอกชัย
โรงเรียนพิมลวิทย์
โรงเรียนวัดโคกหม้อ
โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน

คลังอนุรักษ์

นายกรัฐมนตรีไทย
ในคอลเลกชันหอภาพยนตร์
นับจากวันทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์
กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจเริม่ เดินกล้องถ่ายภาพยนตร์ และน�ำออก
จัดแสดงทีง่ านวัดเบญจมบพิตร เป็นเวลากว่า ๑๒๐ ปี ภาพยนตร์กลาย
มาเป็นสื่อส�ำคัญในการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาต่าง ๆ
ตลอดช่วงเวลานั้นประเทศไทยผ่านเหตุการณ์ส�ำคัญมากมายในด้าน
การเมือง และสังคมที่ส�ำคัญอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการต่อสู้กันของอุดมการณ์ความคิดที่
แตกต่าง และพัฒนาการทีถ่ กู ท�ำให้สะดุดลงหลายครัง้ ของประชาธิปไตย
จดหมายข่ า วหอภาพยนตร์ ฉ บั บ นี้ ช วนผู ้ อ ่ า นเพ่ ง มองที่
เหตุการณ์ทางสังคมการเมืองเหล่านั้นผ่านการน�ำเสนอคอลเลกชัน
ภาพยนตร์ที่ได้บันทึกอดีตนายกรัฐมนตรีไทย ทั้งที่เป็นบันทึกการ
ท�ำงานตามบทบาทต่าง ๆ และเหตุการณ์ในชีวิตด้านอื่น ๆ แม้ว่า
จะขาดนายกรัฐมนตรีคนแรกคือพระยามโนปกรณ์นิติธาดาไปอย่าง
น่ า เสี ย ดาย แต่ ค อลเลกชั น ที่ เ ลื อ กสรรโดยมุ ่ ง เน้ น น� ำ เสนออดี ต

พระยาพหลพลพยุหเสนา

(ตอนที่ ๑)
ฝ่ายอนุรักษ์

นายกรัฐมนตรีให้ครบถ้วนทุกท่านมาน�ำเสนอนี้คงจะพอท�ำให้เห็น
ภาพต่อเนือ่ งของหลากหลายชีวติ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในวงการการเมือง
ไทยเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสิบปีได้ไม่มากก็น้อย
ภาพยนตร์ที่มีการบันทึกอดีตนายกรัฐมนตรีไทยมีจ�ำนวน
หลายร้ อ ยเรื่ อ ง โดยแหล่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ที่ ห อภาพยนตร์ ไ ด้ รั บ มาคื อ
ภาพยนตร์ข่าวโทรทัศน์ช่อง ๔ ซึ่งมีอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๐๕
มาจนถึง ๒๕๒๓ จึงมีภาพยนตร์ข่าวของนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานี้
อยูม่ ากพอสมควร นอกจากนีย้ งั อาจปรากฏอยูใ่ นสารคดีบา้ ง ซึง่ มีทมี่ า
อันหลากหลาย โดยเฉพาะจากหน่วยราชการ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์
ซึ่งมีแผนกภาพยนตร์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นกรมโฆษณาการ ซึ่งตั้งขึ้น
โดยรัฐบาลประชาธิปไตย นอกจากนี้หน่วยราชการเกือบทุกหน่วยใน
ยุคสงครามเย็นจะมีฝ่ายผลิตภาพยนตร์ของตนเองเพื่อการเผยแพร่
ภารกิจของหน่วยงาน หน่วยงานหนึง่ ทีม่ ภี าพยนตร์เกีย่ วกับนายกรัฐมนตรี
โดยตรง คือส�ำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนีอ้ าจพบภาพยนตร์เกีย่ วกับ
นายกรัฐมนตรีจากหน่วยงานเอกชน ที่มีการผลิตภาพยนตร์เพื่อ
เผยแพร่กิจการของตน และยังอาจพบจากภาพยนตร์ส่วนตัวหรือ
หนังบ้านของครอบครัวนายกรัฐมนตรีด้วย
หลังจากพระยามโนปกรณ์นิติธาดาที่ใช้อ�ำนาจเผด็จการกับ
รัฐสภาจนถูกขับพ้นต�ำแหน่งไปในปี ๒๔๗๖ พระยาพหลพลพยุหเสนา
หนึง่ ในสีท่ หารเสือผูก้ อ่ การปฏิวตั สิ ยามเปลีย่ นแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญได้ขนึ้ เป็นนายกรัฐมนตรีลำ� ดับทีส่ อง ปรากฏภาพยนตร์ที่
บันทึกพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาไว้อย่างน้อย ๓ เรื่อง คือ
น�้ำท่วมกรุงเทพ ๒๔๘๕ โดยคุณแท้ ประกาศวุฒิสาร เหตุการณ์ใน
หนังคือ มีการประชุมสภาที่พระที่นั่งอนันตสมาคม พระยาพหลพลพยุหเสนานัง่ อยูบ่ นเรือพาย นอกจากนัน้ ยังปรากฏสมาชิกของคณะ

๙

จอมพล ป. พิ บูลสงคราม

พลเรือตรี ถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์

ราษฎรอีกหลายท่านบนเรือล�ำอืน่ ด้วย, งานวันชาตะ นายพลตรีหลวง
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ณ ท�ำเนียบ วังสวนกุหลาบ (๒๔๘๔) ซึ่ง
ปรากฏพระยาพหลพลพยุหเสนาซึ่งในขณะนั้นอยู่ระหว่างบวชเป็น
พระสงฆ์นำ� หน้าขบวนพระสงฆ์เข้ารับบิณฑบาต และ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตพระนคร ๒๔๘๑ โดยพระยา
พหลพลพยุหเสนาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นเฝ้ารับเสด็จบน
เรือรบหลวงศรีอยุธยา
นายกรั ฐมนตรีล�ำดับ ถัด มาคือ พลตรีหลวงพิบู ล สงคราม
(จอมพล ป. พิบูลสงคราม) ตลอดช่วงของการอยู่ในต�ำแหน่ง ๒ รอบ
คือระหว่างปี ๒๔๘๑ – ๒๔๘๗ และ ๒๔๙๑ – ๒๕๐๐ ปรากฏภาพยนตร์
ที่ บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งและชี วิ ต ของท่ า นจ� ำ นวนมาก
ทั้งที่หอภาพยนตร์ได้รับจากกรุของกรมประชาสัมพันธ์ และ เรืองยศ
พิบูลสงคราม บุตรสะใภ้ เนื่องจากจอมพล ป. พิบูลสงครามมีความ
สนใจและเห็นความส�ำคัญในการใช้สอื่ ภาพยนตร์บนั ทึกและถ่ายทอด
การท�ำงาน ตลอดจนมีการถ่ายท�ำหนังบ้านบันทึกเหตุการณ์อนื่ ๆ ของ
ตัวท่านและครอบครัวอีกด้วย เช่น พิธีประดับยศนายทหารสมัย
นายพลตรีหลวงพิบลู สงคราม ๒๔๘๔ ถ่ายท�ำขึน้ หลังไทยได้รบั ชัยชนะ
เหนือฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทอินโดจีน, ภารกิจจอมพล ป.
ปี ๒๔๙๘ บันทึกการเดินทางตรวจราชการหลายจังหวัดในภาคใต้,
พิธเี ปิดป้ายพรรคเสรีมนังคศิลาและประชุมพรรค ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
ถือเป็นบันทึกกิจกรรมของพรรคการเมืองส�ำคัญพรรคหนึง่ แม้จะไม่ทนั
มีบทบาทอะไรในประวัติศาสตร์, ท่านบวช Ordination บันทึกการ

ควง อภัยวงศ์

๑๐

ทวี บุณยเกตุ

เดินทางตามรอยสังเวชนียสถาน ก่อนเข้ารับการอุปสมบทที่วัดไทย
พุทธคยา อินเดีย รวมถึง บ้านที่ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น ๒๕๐๒ ซึ่งบันทึกชีวิต
ของท่านช่วงที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเล็กชานกรุงโตเกียว ภายหลัง
รัฐประหารปี ๒๕๐๐ เป็นต้น
นายควง อภัยวงศ์ ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมา โดยอยู่
ในต�ำแหน่งหลายครัง้ คือ ปี ๒๔๘๗ – ๒๔๘๘, ๒๔๘๙, ๒๔๙๐ – ๒๔๙๑
มีภาพยนตร์ทบี่ นั ทึกนายควงไว้ได้ คือ รัฐประหาร ๒๔๙๐ คณะทหาร
น�ำโดย จอมพล ผิน ชุณหะวัณ ได้นำ� ก�ำลังยึดอ�ำนาจรัฐบาล พลเรือตรี
ถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ ในภาพยนตร์จะปรากฏนายควง อภัยวงศ์
ขณะก�ำลังเดินมาเข้ามากระทรวงกลาโหมตามค�ำเชิญเพื่อมาร่วม
ประชุมหารือเรื่องบ้านเมืองในวันรัฐประหารนั้นเอง และนายควงยัง
ปรากฏใน พิธปี ระดับยศนายทหารสมัยนายพลตรีหลวงพิบลู สงคราม
๒๔๘๔ ช่วงรับประทานอาหารหลังพิธีประดับยศด้วย
ในช่ ว งเวลาหลั ง การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ข อง
นายควงในสมัยแรกจนถึงเหตุการณ์รัฐประหารรัฐบาล พลเรือตรี
ถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์นั้นเป็นช่วงเวลาที่มีนายกรัฐมนตรีถึง ๔ ท่าน
จากสาเหตุทตี่ อ่ เนือ่ งมาจากผลของสงครามโลกสิน้ สุดลง ความขัดแย้ง
ของคณะราษฎรเอง และความอึมครึมไม่ชดั เจนจากกรณีสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เริ่มจากนายทวี บุณยเกตุ เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพ
โดยอยู่ในต�ำแหน่งแค่ ๑๘ วันระหว่างรอ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช กลับ
จากอเมริกา แต่ปัจจุบันหอภาพยนตร์ยังไม่มีภาพยนตร์ที่บันทึกนาย
ทวี บุณยเกตุ ในระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรี แต่มีในช่วงหลังเมื่อไม่ได้
เป็นนายกฯ แล้ว คือการเข้าไปท�ำงานในต�ำแหน่งรองประธานสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
ซึ่งใช้เวลาร่างถึง ๑๐ ปีในช่วงที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพล
ถนอม กิตติขจร ครองอ�ำนาจ ภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์ช่วงนี้คือ
นายทวี บุณยเกตุ และ พ.อ. สุข เปรุนาวิน เข้าพบจอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี เพื่ออ�ำลาก่อนเดินทางไปร่วมประชุมคณะ
มนตรีสหภาพรัฐสภาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปี ๒๕๐๔ และ นาย
ทวี บุณยเกตุ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเกียรติแก่เซอร์ จอห์น
แม็คเคล ประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียและคณะ ปี ๒๕๐๗
นายกรัฐมนตรีล�ำดับต่อมา ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช มีการรับ
ต�ำแหน่งสองช่วงคือ ระหว่างกันยายน ๒๔๘๘ – มกราคม ๒๔๘๙
และช่วงปี ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ ภาพยนตร์ที่บันทึกภาพ ม.ร.ว.เสนีย์
ปราโมชไว้จึงมีอยู่สองช่วงเวลาคือ ประชาธิปัตย์หาเสียง ๒๔๘๙

เสนีย์ ปราโมช

พจน์ สารสิน

ซึ่งเป็นบันทึกการปราศรัยหาเสียงบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพระนคร โดย ม.ร.ว.เสนีย์ และผู้น�ำ
พรรคคนอืน่ ๆ ขึน้ ปราศรัย รวมทัง้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช น้องชาย
มีประชาชนสนใจฟังการปราศรัยอย่างเนืองแน่น และช่วงหลังที่
กลับมารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกหลายครั้ง ก่อนเหตุการณ์
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ภาพยนตร์ทบี่ นั ทึกเหตุการณ์ในช่วงหลังประกอบ
ด้วย การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพ
มหานครฯ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ ปี ๒๕๑๘ ที่บันทึก
ภาพ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขณะนั้น
เข้ามาสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพ
มหานครฯ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นอกจากนัน้ ในวัยหนุม่
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ขณะอุปสมบทเป็นพระ ยังปรากฏอยูใ่ น ชีวติ ก่อน
๒๔๗๕ ซึ่งเป็นหนังบ้านถ่ายท�ำโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร บันทึกเกีย่ วกับเหตุการณ์ประจ�ำวันและ
เทศกาลต่าง ๆ ของชีวิตในวังอีกด้วย
นายปรีดี พนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรีล�ำดับต่อมา คือด�ำรง
ต�ำแหน่งในช่วงมีนาคม – สิงหาคม ๒๔๘๙ อย่างไรก็ตามภาพยนตร์
เรื่องส�ำคัญที่บันทึกนายปรีดีไว้ได้นั้น เกิดขึ้นก่อนการขึ้นเป็นนายก
รัฐมนตรี คือ การสวนสนามของกองก�ำลังเสรีไทย (๒๔๘๘) บันทึก
เหตุการณ์การสวนสนามของกองก�ำลังเสรีไทย ที่น�ำโดยนายปรีดี
พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าเสรีไทยในประเทศไทย ซึง่ จัดรวมพลพรรค
เสรีไทยทัว่ ประเทศประมาณแปดพันคน กระท�ำพิธสี วนสนามพร้อม
อาวุธยุทโธปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตร
บนถนนราชด�ำเนินกลาง
หลังนายปรีดลี าออกเนือ่ งจากถูกกล่าวหาจากกรณีเหตุการณ์
สวรรคตของรัชกาลที่ ๘ พลเรือตรี ถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์รับ
ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อมา โดยภาพยนตร์ที่บันทึกพลเรือตรี
ถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ไว้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า คือ
การรับเรือตอร์ปิโด ซึ่งสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี ๒๔๗๘ – ๒๔๗๙
ซึง่ พลเรือตรี ถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ ในต�ำแหน่งขณะนัน้ คือรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาร่วมต้อนรับเรือด้วยบริเวณปากน�ำ้
เจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
หลวงธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ถูกผิน ชุณหะวัณรัฐประหารในปี
๒๔๙๐ นายควงและจอมพล ป. กลับขึน้ มาเป็นนายกรัฐมนตรี ตาม
ล�ำดับ จนกระทัง่ จอมพล ป. ถูกรัฐประหารปี ๒๕๐๐ นายพจน์ สารสิน

ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีภารกิจจัดการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้บริสุทธิ์อันเป็นข้ออ้างที่จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ได้ใช้อ้างในการยึดอ�ำนาจจากรัฐบาลชุดเก่า หอภาพยนตร์
ไม่มีภาพยนตร์ระหว่างที่นายพจน์ สารสินเป็นนายก แต่มีภาพยนตร์
ที่บันทึกนายพจน์ไว้ในช่วงที่นายพจน์กลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งใน
รัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร คือ พจน์ สารสิน กลับจากการไป
ประชุมแผนการโคลัมโบ ปี ๒๕๑๒ และ การประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุม ตึกไทยคูฟ่ า้ ท�ำเนียบรัฐบาล ปี ๒๕๑๕
โดยมีนายพจน์ สารสิน รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นประธาน
ในการประชุม
ภาพยนตร์ ที่ ถู ก เลื อ กมาน� ำ เสนอในบทความนี้ เ ป็ น เพี ย ง
ส่ ว นหนึ่ ง ของคอลเลกชั น ภาพยนตร์ ที่ เ ก็ บ รั ก ษา อนุ รั ก ษ์ และ
เผยแพร่ โดยหอภาพยนตร์ ผู้สนใจรับชม ค้นคว้า สามารถรับชมเพิ่ม
เติมได้ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ชั้น ๔ อาคารสรรพ
สาตรศุภกิจ โดยนัดหมายล่วงหน้าได้ทเี่ ว็บไซต์หอภาพยนตร์
ติ ด ตามบทความ ๑๕ นายกรั ฐ มนตรี ไ ทยในคอลเลกชั น
หอภาพยนตร์ (ตอนที่ ๒) ได้ในจดหมายข่าวหอภาพยนตร์
ฉบับต่อไป

ปรีดี พนมยงค์

๑๑

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

ประวัติศาสตร์
หนังจีน
ผ่านหน้าหนังสือ
ก้อง ฤทธิ์ดี

เทศกาลตรุษจีนปีนี้อยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้เข้า
กับบรรยากาศ จดหมายข่าวฉบับนีข้ อพาย้อนไปดูประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์
จีนตั้งแต่ยุค Early Cinema ในปลายศตวรรษที่ ๑๙ จวบจนถึงยุคหนัง
จีนร่วมสมัย ข้อมูลเหล่านี้คัดย่อและสรุปจากหนังสือหลาย ๆ เล่มทีม่ ใี ห้
บริการในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ของหอภาพยนตร์
หนังสือที่เล่าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีนได้ครบถ้วน ชื่อ The
Chinese Cinema Book เป็นการรวบรวมบทความวิชาการหลายฉบับ
โดยนักวิชาการหลายคน โดยมี Song Hwee Lim และ Julian Ward
เป็นบรรณาธิการผูค้ ดั เลือกและน�ำเสนอ หนังสือเล่มนีม้ เี นือ้ หาครอบคลุม
ประวัติศาสตร์ ๑๐๐ กว่าปีตั้งแต่ภาพเคลื่อนไหวถูกน�ำเข้าไปฉายในจีน
แผ่นดินใหญ่ อ่านเล่มเดียวน่าจะเห็นภาพได้ครบตั้งแต่ยุคบุกเบิกมาถึง
หนังยุคสร้างชาติ หนังในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ต่อเนือ่ งมาถึงยุคปฏิวตั ิ
วัฒนธรรมและยุคจีนร่วมสมัย อีกทั้งยังกินความเลยไปถึง “หนังจีน”
ของไต้หวันและฮ่องกง แต่เพราะ The Chinese Cinema Book เป็น
หนังสือที่ประกอบขึ้นจากบทความวิชาการ ท�ำให้อ่านยากเล็กน้อย
มีเนื้อหาเข้มข้นและอ้างอิงงานศึกษาอื่น ๆ ในที่นี้ขอสรุปความและ
เรียงล�ำดับเพื่อให้เห็นภาพง่าย ๆ และเพื่อเผยแพร่เกร็ดประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่แบบคร่าว ๆ
คาดว่าการฉายภาพเคลือ่ นไหวครัง้ แรกในประเทศจีนน่าจะมีขนึ้
ราวปี ค.ศ. ๑๘๙๗ ในยุคราชวงศ์ชิง (หรือสองปีหลังจากภาพยนตร์
ถือก�ำเนิดขึ้น) โดยเชื่อว่าชาวอเมริกันชื่อ เจมส์ ริคาลตัน จัดฉายหนังที่
Astor House ซึ่งเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองท่าแห่ง
แสงสีของจีนและเป็นเมืองที่ “อินเตอร์” ทีส่ ดุ หลังจากประสบความส�ำเร็จ
อย่างมาก มีการจัดฉายภาพเคลือ่ นไหวอีกครัง้ ที่ Arcadia Hall สถานที่

๑๒

แสดงมหรสพส�ำคัญของเซี่ยงไฮ้ ต่อมาในต้นศตวรรษที่ ๒๐ เริ่มมีการ
สร้างโรงหนัง รวมทั้งยังมีการฉายหนังในโรงน�้ำชา ภาพยนตร์ยังเริ่ม
แผ่อทิ ธิพลจากการเป็นของเล่นสนุกของคนชัน้ สูงมาเป็นความบันเทิง
ส�ำหรับชนชั้นแรงงาน จะเห็นได้ว่าศูนย์กลางของภาพยนตร์ในจีนอยู่
ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ เพราะพื้นที่ของประเทศกว้างใหญ่ไพศาลท�ำให้การ
ขนส่งฟิลม์ ไปยังเมืองอืน่ ๆ ท�ำได้อย่างล�ำบาก บางทีกนิ เวลาหลายเดือน
ทศวรรษที่ ๑๙๓๐ เป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญของประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์จีน เป็นช่วงเวลาที่มีการสร้างหนังจีนที่ประสบความส�ำเร็จ
ทางด้านรายได้ มีหนังทีน่ ำ� เสนอความคิดทางการเมือง และมีการถกเถียง
อย่างกว้างขวางถึงการสร้างอัตลักษณ์ของคนจีนในสือ่ ภาพเคลือ่ นไหว
ซึง่ ยังถูกมองว่าเป็นสือ่ ทีร่ บั มาจากโลกตะวันตก ความระส�ำ่ ระสายก่อน
จะเกิดสงครามและลัทธิชาตินยิ มทีก่ อ่ ตัวขึน้ น�ำมาซึง่ การใส่อดุ มการณ์
เข้าไปในสื่อที่แต่เดิมเป็นเพียงความบันเทิง หนังที่มีความคิดก้าวหน้า
มีแง่มมุ ทางสังคมหรือแสดงภาพความยากเข็ญของชนชัน้ ล่าง เช่น The
Goddess (๑๙๓๒) The Fisherman’s Song (๑๙๓๔) Street
Angels (๑๙๓๗) หรือแม้แต่หนังชีวิตประโลมโลก ก็ยังสอดแทรก
แนวคิดชาตินิยมและต่อต้านจักรวรรดินิยมลงไปเพราะเป็นสิ่งที่คนดู
ต้องการ ทีน่ า่ สนใจคือ หนังจีนในช่วงดังกล่าวมักใช้ตวั ละครผูห้ ญิงเป็น
ตัวเด่น เพือ่ ประกอบสร้างสิง่ ทีเ่ รียกว่า New Woman หรือหญิงสมัยใหม่
ในช่วงเวลาของการแสวงหาอัตลักษณ์ของชาติผ่านภาพเคลื่อนไหว
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดแมนจูเรีย
หนังจีนกลายเป็นเครื่องมือเพื่อ “ปกป้องดินแดน” และ “ต่อต้าน
ผู้รุกราน” อย่างเต็มตัว ทั้งหนังเล่าเรื่อง เช่น Protect Our Home
(๑๙๓๘) หรือ Fight to the Last (๑๙๓๘) และ Mulan Joins the
Army (๑๙๓๙) โดยทั้งฝ่ายก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์ต่าง
ร่วมมือกันใช้ประโยชน์จากสื่อภาพยนตร์ในการระดมความฮึกเหิม
อีกทั้งยังมีหนังข่าวและแอนิเมชันที่มุ่งโจมตีญี่ปุ่น ศูนย์กลางการผลิต
ภาพยนตร์ในช่วงนีย้ งั คงอยูท่ เี่ ซีย่ งไฮ้ แต่ในขณะเดียวกัน ความซับซ้อน
ของค�ำนิยาม “หนังจีน” เริ่มเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อมีการสร้าง “หนังจีน”
ในดิน แดนแมนจูเ กา หรือ ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือของจีนที่ถูก

ยึดครองโดยญีป่ นุ่ ดาราหญิงคนส�ำคัญในช่วงเวลานัน้ คือ หลี่ เชียงหลาน หรือยามากูชิ
โยชิโกะ ดาราญี่ปุ่นที่เกิดและโตในแมนจูเกา และกลายเป็นนักแสดงสองวัฒนธรรม
ที่โด่งดังจากหนังหลายเรื่อง เช่น Sayon’s Bell (๑๙๔๓) และ My Nightingale
(๑๙๔๔) นอกจากนี้ ฮ่องกงซึ่งยังคงอยู่ใต้อาณัติอังกฤษเริ่มกลายเป็นแหล่งผลิตและ
ฉายหนังภาษาจีนที่ส�ำคัญ เนื่องจากยังมีอิสระและไม่ถูกคุกคามโดยกองทัพญี่ปุ่น
หลังสงครามโลก สงครามกลางเมืองระหว่างพรรคชาตินิยมก๊กมินตั๋งและ
พรรคคอมมิวนิสต์ตดิ ตามมาทันที แต่ไม่นา่ เชือ่ ว่าในภาวะระส�ำ่ ระสายเช่นนี้ ช่วง ค.ศ.
๑๙๔๖-๑๙๔๙ เป็นยุคที่หนังจีนถูกสร้างอย่างแพร่หลาย ทั้งหนังการเมืองและหนัง
เอพิคเชิงประวัตศิ าสตร์ทมี่ องสภาพบ้านเมืองของจีนทีเ่ ผชิญหน้ากับความยากล�ำบาก
มายาวนานต่อเนื่อง อย่าง Far Away Love (๑๙๔๗) Spring River Flows East
(๑๙๔๗) และหนังคลาสสิก Springtime in a Small Town (๑๙๔๙) อีกหนึง่ จุดเปลีย่ น
ส�ำคัญมาถึงในปี ๑๙๔๙ เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตุง สถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนขึ้น ช่วงเวลา ๑๗ ปี (๑๙๔๙-๑๙๖๖) เป็นช่วงแห่งการต่อต้าน “หนัง
จักรวรรดินยิ ม” ในขณะทีศ่ ลิ ปินถูกส่งเสริมให้รบั ใช้อดุ มการณ์ของรัฐ หนังทีส่ ร้างกัน
ในช่วงนีค้ อื หนังโฆษณาชวนเชือ่ และหนังส่งเสริมความยิง่ ใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์
โดยมีการจัดชุดเร่ฉายตระเวนไปตามหัวเมืองห่างไกล ช่วงที่คึกคักที่สุดมีหน่วย
หนังเร่ถึงเกือบห้าพันหน่วยทั่วประเทศจีน ส่วนคนงานมี “หน้าที”่ ต้องดูหนัง ในปี
๑๙๕๓ เชือ่ ว่ามีคนจีนดูหนังมากถึง ๗๕๒ ล้านคน
การเดินทางของภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่ ถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งในปลาย
ทศวรรษ ๑๙๗๐ ต่อเนื่องถึง ๑๙๘๐ เมื่อ “ผู้ก�ำกับรุ่นที่ห้า” ของ Beijing Film
Academy สร้างกระแสหนังจีนยุคใหม่พร้อม ๆ ไปกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศ ผู้ก�ำกับคนดังอย่างจางอี้โหมว และเฉินไค่เก๋อ เริ่มสร้างชื่อจาก
หนังสะท้อนสังคมที่มีสุนทรียศาสตร์ละเมียดละไม แต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นจีน
และพูดถึงการต่อสู้ของปัจเจกและสังคมไปพร้อม ๆ กัน หนังส�ำคัญในช่วงนี้มีตั้งแต่
Yellow Earth (๑๙๘๔) Red Sorghum (๑๙๘๗) แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์จัตุรัสเทียน
อันเหมินในปี ๑๙๘๙ และเมือ่ จีนเริม่ เปิดประเทศเข้าสูต่ ลาดโลก วิสยั ทัศน์ของผูก้ ำ� กับ
รุน่ ทีห่ า้ เริม่ ขยับเข้าสูก่ ารมองหาตัวตนของจีนในฐานะภาพยนตร์โลก จางอีโ้ หมว (และ
ดาราคู่บุญ กงลี่) กลายเป็นหน้าตาของหนังจีนที่ถูกน�ำเสนอต่อผู้ชม ในหนังอย่าง
Ju Dou (๑๙๙๐) Raise the Red Lantern (๑๙๙๑) และ The Story of Qiu Ju
(๑๙๙๒)
หลังจากนั้น หนังจีนก้าวเข้าสู่ยุคร่วมสมัยที่บางทีเรียกว่า Urban Cinema
ในยุคปลาย ๑๙๙๐ เป็นการสิ้นสุดของการท�ำหนังเพื่อรับใช้อุดมการณ์ทางการเมือง
อย่างโจ่งแจ้ง แต่เป็นหนังที่เข้าสู่ระบบตลาดสมัยใหม่ มีผู้ชมกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นหลัง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมักเป็นหนังจากการร่วมมือกันระหว่างผู้สร้างเอกชน
และหน่วยงานของรัฐ อันเป็นระบบที่ยังคงสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน
ที่ว่ามาทั้งหมดนี้คือสาระส�ำคัญของหนังสือ The Chinese Cinema Book
แต่นอกจากภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่ หนังสือเล่มนี้ยังมีบทที่พูดถึงหนังไต้หวัน โดย
เฉพาะหนังแนวสัจนิยมที่โด่งดังและเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาตัวตนของผู้คนใน
เกาะไต้หวันยุคเริ่มต้น นอกจากนี้หนังสือยังพูดถึงหนังฮ่องกง ทั้งหนังก�ำลังภายใน
และอุตสาหกรรมหนังฮ่องกง “หนังจีน” นอกอาณาเขตแผ่นดินใหญ่เหล่านี้มี
เอกลักษณ์ของการน�ำเสนอ ภาษาที่ใช้ และกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างออกไป แสดงให้เห็น
ความรุ่มรวย ความหลากหลาย และมิติทางวัฒนธรรมที่ยึดโยงกับประวัติศาสตร์
อัตลักษณ์ ค่านิยม แต่ในขณะเดียวกันก็ผันแปรไปตามสภาวะท้องถิ่น และการเมือง
ระหว่างประเทศที่ไม่เคยหยุดนิ่งตายตัว

An Amorous Histor
of the Silver Screen:
Shanghai Cinema
1896-1937

โดย Zhang Zhen
หนังสือทีพ่ ดู ถึงยุคเริม่ ต้นของภาพยนตร์ในจีนเป็นหลัก
โดยเฉพาะการวิวฒ
ั นาการและเสน่หร์ ญ
ั จวนของวงการ
ภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ ในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐
China on Film:
A Century of
Exploration,
Confrontation,
and Controversy

โดย Paul G. Pickowicz
อีกหนึ่งเล่มที่พูดถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีนตั้งแต่
ยุคแรกเริ่ม ยุคหนังเซี่ยงไฮ้ ไล่เรียงมาถึงหนังอินดี้จีน
ร่วมสมัย ผู้เขียนเป็นนักวิชาการภาพยนตร์ที่เคยอาศัย
อยู่ในปักกิ่งเป็นเวลานาน
Moving Figures: Class
and Feeling in the
Films of Jia Zhangke

โดย Corey Kai และ
Nelson Schultz
เป็ น หนั ง สื อ ที่ พู ด ถึ ง หนั ง ของผู ้ ก� ำ กั บ จี น ร่ ว มสมั ย
เจียจางเคอะ ทีม่ งุ่ ท�ำหนังอันว่าด้วยผูค้ นทีถ่ กู พัดพาไป
ในกระแสธารแห่งความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและ
การปรับฐานชนชัน้ ในสังคมจีนในช่วง ๒๐ ปีมานี้
Cinema Approaching
Reality: Locating
Chinese Film Theory

โดย Victor Fan
หนังสือวิชาการเล่มส�ำคัญนี้
วิเคราะห์ภาพยนตร์จีนและ
พยายามแสวงหาปรัชญาภาพยนตร์แบบโลกตะวันออก
เพือ่ อธิบาย “ความจริง” หรือ “ความเสมือนจริง” ที่
ปรากฏในสือ่ ภาพยนตร์ และเคยถูกอธิบายมาก่อนหน้า
นี้แล้วด้วยแนวคิดตะวันตก

๑๓

๘

กิจกรรม

ภาพยนตร์สนทนา

๔๕ ปี
คึกฤทธิ์
เยือนจีน
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

พุ ธที่ ๑๗
กุมภาพั นธ์
๒๕๖๔

แม้ ค นไทยกั บ คนจี น จะมี ค วามผู ก พั น เชื่ อ มโยงกั น ทาง
สายเลือดและวัฒนธรรมมาแต่โบราณ และปัจจุบนั มิตรภาพทางการ
เมืองของสองประเทศได้งอกงามแน่นแฟ้น จนอาจเรียกได้ว่า
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศมหาอ�ำนาจที่ใกล้ชิดกับไทย
มากทีส่ ดุ ประเทศหนึง่ แต่ในยุคสงครามเย็นทีโ่ ลกแบ่งออกเป็นสองขัว้
ตามลัทธิทางการเมือง ประเทศไทยและจีนกลับต้องเป็นศัตรูกัน
นับตั้งแต่ที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๒ และไทยเลือกยืนอยูข่ า้ งสหรัฐอเมริกา มหาอ�ำนาจ
ทางโลกเสรีประชาธิปไตย
เวลาผ่านไปเกือบ ๓๐ ปี ความผันผวนทางการเมืองของ
สงครามเย็นกลับมาเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้สถานะความสัมพันธ์
ของไทยกับจีนค่อย ๆ ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนจะเกิดขึ้น
อย่างเป็นทางการ เมือ่ นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เป็น
ผู้น�ำไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตกับโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีของจีน ในวันที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
เหตุการณ์นนี้ บั เป็นหนึง่ ในหน้าประวัตศิ าสตร์การต่างประเทศ
ที่ส�ำคัญที่สุดของไทยและโลก ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการปรับ
ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ใ นยุ ค ปลายสงครามเย็ น และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
สัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างไทยกับจีน ประเทศทีเ่ คยตกอยูใ่ น
สถานะดินแดนต้องห้ามอันลึกลับและน่ากลัวส�ำหรับคนไทย โดยมี
ภาพจ�ำส�ำคัญเป็นภาพถ่ายการจับมือกันระหว่าง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช ผูม้ บี ทบาทเป็นนักต่อต้านคอมมิวนิสต์ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คนหนึง่
กับประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุง ผูม้ สี ถานะเปรียบดังหัวหน้าสูงสุดของ
โลกคอมมิวนิสต์
อย่างไรก็ตาม นอกจากภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ยังมีภาพ
เคลือ่ นไหวทีบ่ นั ทึกการเดินทางดังกล่าวอีกจ�ำนวนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การ
อนุรักษ์ไว้ที่หอภาพยนตร์ หนึ่งในนั้นคือภาพยนตร์เรื่อง [ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ เยือนจีน] ที่ถ่ายโดยช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง ๙ ด้วยฟิล์มสี ๑๖ มม. ซึ่งมีทั้งภาพจากกล้องที่ยังไม่ได้ตัดต่อ
ปะปนอยู่กับภาพที่ตัดต่อแล้วเพื่อออกอากาศ และมีเสียงของ
อาคม มกรานนท์ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรนักจัดรายการชื่อดัง

บรรยายประกอบเหตุการณ์ โดยไม่เพียงแต่จะปรากฏให้เห็นภาพ
บุคคลส�ำคัญของทัง้ สองประเทศ ภาพยนตร์ยงั ได้ถา่ ยทอดเหตุการณ์
ส�ำคัญ เช่น การเจรจาและลงนามระหว่างคณะผู้น�ำของทั้งสอง
ประเทศ และการกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีในงานเลี้ยงรับรองของ
เติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช
ความส�ำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ ท�ำให้หอภาพยนตร์ได้
ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�ำปี
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ยัง
ได้อนุรักษ์ภาพยนตร์อีกฉบับหนึ่ง ที่ถ่ายด้วยฟิล์มขาวด�ำ ไม่บันทึก
เสียง โดยช่างภาพของส�ำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งส่วนมากเป็นภาพ
เหตุการณ์เดียวกับฉบับทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่า อย่างไรก็ตามภาพยนตร์
ฉบับนี้กลับปรากฏให้เห็นนาทีประวัติศาสตร์เมื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
เข้าคารวะประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุง ซึ่งเป็นการบันทึกภาพผ่าน
หน้าจอโทรทัศน์ของจีนที่ก�ำลังเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าว
วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หอภาพยนตร์ขอเชิญย้อน
กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของสัมพันธภาพครั้งส�ำคัญดังกล่าวอีกครั้ง ใน
กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “๔๕ ปี คึกฤทธิ์เยือนจีน” ด้วยการ
ชมภาพยนตร์บนั ทึกการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทีห่ อภาพยนตร์อนุรกั ษ์ไว้ พร้อมสนทนากับ
บุคคลที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนั้น ได้แก่ อานันท์ ปันยารชุน อดีต
นายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย
ประจ�ำสหรัฐอเมริกา และผู้แทนถาวรไทยประจ�ำสหประชาชาติ
รวมทัง้ เป็นหัวหน้าคณะท�ำงานทีร่ ฐั บาลไทยส่งให้ไปเจรจาสถาปนา
ความสัมพันธ์ทจี่ นี ก่อนหน้าการเดินทางของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช,
เตช บุนนาค หนึง่ ในคณะท�ำงานของอานันท์ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๓
และ สุทธิชัย หยุ่น ผู้ร่วมเดินทางไปในฐานะคณะผู้สื่อข่าวไทย
เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนมิ า ชัน้ ๖ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและส�ำรองที่นั่งได้ที่
www.fapot.or.th

๑๕

Vertigo

กิจกรรม

ทึ่ง! หนังโลก

Lecture Series
ทีมงานจัดรายการ

ต้อนรับศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๔ กิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก”
ขึน้ ปีที่ ๕ พร้อมกิจกรรมรูปแบบใหม่ Lecture Series ทีไ่ ม่เพียงแต่
จะฉายหนังระดับโลกให้ได้ทงึ่ เหมือนทุกปี หากแต่ยงั เพิม่ การบรรยาย
หรือ “เลคเชอร์” โดยแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านภาพยนตร์
และสรรพวิทยาแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ความบันเทิงได้ขยับขยาย
ต่อยอดกลายเป็นความรูแ้ ละยังให้เกิดปัญญา สมดัง่ เจตนารมณ์ของ
หอภาพยนตร์
ประเดิมด้วยเดือนมกราคม กับ Vertigo ผลงานเรื่องส�ำคัญ
ของเจ้าพ่อหนังระทึกขวัญ อัลเฟรด ฮิตช์คอ็ ก ทีก่ ารันตีคณ
ุ ภาพด้วย
การชนะโหวตให้เป็นหนังยอดเยี่ยมที่สุดของโลกในประวัติศาสตร์
จากนิตยสารภาพยนตร์ Sight & Sound ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒
Vertigo เล่าเรื่องราวของนายต�ำรวจชื่อสก็อตตี้ (เจมส์
สจ๊วร์ต) ผู้ได้รับการขอร้องจากเพื่อนให้ช่วยตามสืบภรรยาของเขา
(คิม โนแวค) เพราะกลัวว่าเธอจะฆ่าตัวตาย แต่ยงิ่ ตามสืบนายต�ำรวจ
ก็ยิ่งตกหลุมรักเป้าหมายของเขามาขึ้นเรื่อย ๆ
แม้จะผ่านระยะเวลามานานกว่า ๖๐ ปี Vertigo ยังเผย
รายละเอียดใหม่ ๆ ออกมาทุกครัง้ ทีร่ บั ชม เป็นงานทีเ่ ร้าอารมณ์ ตืน่ เต้น
และมีการซ่อนนัยยะอย่างลึกซึง้ ตวัดเกีย่ วพันไปมาระหว่างเหตุการณ์
ในอดีต ความฝัน ภาพในจินตนาการ ความลุม่ หลง สอดคล้องไปกับ
ดนตรีประกอบสุดระทึกของเบอร์นาร์ด เฮอร์แมนน์ นีค่ อื หนังทีค่ มุ้ ค่า
แก่การดูบนจอใหญ่ เพือ่ เก็บรายละเอียดอีกครัง้ เป็นอย่างยิง่
ส�ำหรับผู้ที่จะมารับหน้าที่บรรยายเรื่องของ Vertigo และ
อัลเฟรด ฮิตช์คอ็ กนัน้ จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก ประวิทย์ แต่งอักษร
นักวิจารณ์และอาจารย์สอนภาพยนตร์ ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษา
ผลงานของฮิตช์ค็อกมากที่สุดคนหนึ่งของไทย รวมทัง้ เป็นเจ้าของ
ผลงานหนังสือ “ต�ำนานระทึกขวัญ อัลเฟรด ฮิตช์คอ็ ก” ทีเ่ ป็นเสมือน
ต�ำราเบือ้ งต้นของผูท้ อี่ ยากจะเรียนรูจ้ ากผูก้ ำ� กับชัน้ ครูคนนี้
Vertigo และการเลคเชอร์ฉบับพิเศษ
หลังจบภาพยนตร์ โดย ประวิทย์ แต่งอักษร
จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

๑๖

เดือนกุมภาพันธ์ พบกับ In the Mood for Love ผลงาน
ชิ้นเอก ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ของ หว่องกาไวที่พาผู้ชมไปสัมผัสห้วงอารมณ์
แห่งรักต้องห้ามกลางฉากหลังของฮ่องกงยุค ๑๙๖๐
แม้จะเป็นผลงานที่เขาเอ่ยปากว่าท�ำงานยากล�ำบากที่สุด
กระทั่งประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ก็ยังตัดต่อหนังได้ไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ท้ายสุด
In the Mood for Love ได้รับเสียงชื่นชมในแง่บวก ถึงขั้นยกย่อง
ว่าเป็นหนังรักที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก และสถาปนาชื่อของ
หว่องกาไวให้กลายเป็นผู้ก�ำกับระดับมาสเตอร์นับแต่นั้นมา
ตลอดระยะเวลาสองทศวรรษ In the Mood for Love
ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนท�ำหนังทั่วโลก และได้รับการ
คัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหนังโลกที่ดีที่สุดจากนิตยสารหลายส�ำนัก
รวมทัง้ ได้รบั การจัดให้อยูใ่ นอันดับ ๓ ของรายชือ่ สุดยอดหนังเอเชีย
๑๐๐ เรื่องของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน
ท่ามกลางทั้งแฟนหนังหว่องกาไวจ�ำนวนมากในเมืองไทย
หนึ่งในผู้ที่สนใจวิเคราะห์เรื่องราวและงานภาพยนตร์ออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง ผู้มีบทความ
วิชาการเกี่ยวกับหว่องกาไวตีพิมพ์ออกมามากมายในหลายบริบท
ทั้งการสร้างชื่อเสียงข้ามชาติ, แฟนและซิเนไฟล์บนพื้นที่ออนไลน์,
การตามรอยภาพยนตร์ เช่นทีเ่ กีย่ วข้องกับ In the Mood for Love
โดยตรงอย่าง “Towards a Study of Cinephile Pilgrimage of
Auteur Fans in Asia: An Observation on Angkor Wat and
Wong Kar-wai’s In the Mood for Love”
In the Mood for Love ฉบับบูรณะใหม่ในความคมชัด
ระดับ 4K จะจัดฉายในวันแห่งความรัก พร้อมการบรรยายจาก
ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง ขอเชิญมาสัมผัสสุนทรียะความเหงาแบบ
หว่องกาไวบนจอใหญ่ยักษ์ และเปิดจักรวาลหนังรักเรื่องพิเศษของ
เขาไปพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สนับสนุนการฉาย
โดยบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด
กิจกรรมทั้ง ๒ วันจะมีขึ้นที่โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา
ชั้น ๖ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ
ติดตามรายละเอียดและการส�ำรองที่นั่งได้ท่ี www.fapot.or.th

In the Mood
for Love

กิจกรรม

WOMEN FILM PIONEERS
From Alice Guy to Agnès Varda
ศตวรรษของผู้ก�ำกับหญิงนักบุกเบิก

ก้อง ฤทธิ์ดี

ตัง้ แต่ภาพยนตร์ถอื ก�ำเนิดในโลกขึน้ เรือ่ ยมาจนถึงยุคปัจจุบนั บทบาทของผูห้ ญิงใน
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มักถูกบดบังหรือถึงขั้นหลงลืมไปในกระแสแห่งกาลเวลา แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว นักบุกเบิกภาพยนตร์ผหู้ ญิงมีสว่ นส�ำคัญมากในวิวฒ
ั นาการภาพยนตร์ ทัง้
ในแง่เทคนิคและศิลปะ สายตาการมองโลกและความกล้าหาญในการทดลองของคนท�ำหนัง
ผู้หญิง จึงสมควรได้รับการศึกษาและยกย่อง

มารีย์ หลุยส์ อิริบ
(Marie-Louise Iribe)

นิโคล เวอร์แดรส
(Nicole Védrès)

อันเยส วาร์ดา
(Agnès Varda)

โปรแกรมพิเศษของหอภาพยนตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย และ สถาบัน
ฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย น�ำเสนอ Women Film Pioneers: From Alice Guy to Agnès Varda หรือ
“ผู้ก�ำกับหญิงนักบุกเบิก จาก อลิซ กีย์ ถึง อันเยส วาร์ดา” โดยจัดฉายภาพยนตร์ที่สร้างโดยคนท�ำหนังผู้หญิง
ฝรั่งเศส ๖ คน เริ่มต้นที่ อลิซ กีย์ ผู้ก�ำกับหนังจากเรื่องแต่งคนแรกของโลก และผู้มีบทบาทส�ำคัญ อีกทั้งคุณูปการ
ล้นเหลือในช่วงทีภ่ าพยนตร์เพิง่ ถือก�ำเนิดขึน้ ในปลายศตวรรษที่ ๑๙ และจบที่ อันเยส วาร์ดา ผูก้ ำ� กับหญิงยุค New
Wave ของฝรั่งเศส ที่ท�ำงานต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังของศตวรรษที่ ๒๐ จวบจนเมื่อเธอเสียชีวิตลงเมื่อปีที่แล้ว
ทั้งนี้โปรแกรม Women Film Pioneers: From Alice Guy to Agnès Varda ได้เริ่มต้นฉายไปแล้วใน
ช่วงเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๔ เมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยจัดฉายหนังสั้น ๑๓ เรื่องของ อลิซ กีย์
ที่เธอสร้างระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๘ ถึง ๑๙๐๗ และหนังเซอร์เรียล The Smiling Madame Beudet จากปี ๑๙๒๒
ของผู้ก�ำกับ แฌร์แมง ดูลัค ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังที่แสดงอุดมการณ์เฟมินิสต์เป็นเรื่องแรกในโลก
เริ่มศักราชใหม่ ๒๕๖๔ เดือนมกราคม หอภาพยนตร์จะจัดฉายหนังสองเรื่องในโปรแกรมนี้ ได้แก่ Pour
Don Carlos (๑๙๒๑) โดย มิวสิโดรา หรือ ฌีน โรค ซึ่งก�ำกับร่วมกับ ฌาร์ค เลเซนย์ และ Le Roi des Aulnes
(The Erl King, ๑๙๓๐) โดย มารีย์ หลุยส์ อิริบ เรื่องแรก Pour Don Carlos เป็นงานก�ำกับของนักแสดงหนังเงียบ
และผู้ก�ำกับหญิงคนดังที่มีชื่อทางการแสดงว่า มิวสิโดรา ซึ่งโลดแล่นอยู่ในวงการหนังฝรั่งเศสนับสิบปีทั้งหน้ากล้อง
และหลังกล้อง หนังเรือ่ งนีเ้ ป็นหนังเงียบว่าด้วยความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองในสเปน ถ่ายท�ำในสเปนทัง้ หมด
ส่วนเรื่องที่สอง The Erl King เป็นหนังแฟนตาซี-เซอร์เรียล ตามขนบอิมเพรสชันนิสม์ ว่าด้วยเรื่องของชายคนหนึ่ง
ที่ควบม้าพาลูกชายที่ก�ำลังจะตายกลับบ้าน
ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์จะจัดฉายหนังอีกสองเรือ่ งสองสไตล์ ได้แก่ Paris 1900 (๑๙๔๖) โดย นิโคล เวอร์แดรส
และ Cleo from 5 to 7 (๑๙๖๑) โดย อันเยส วาร์ดา Paris 1900 เป็นหนังสารคดีแบบมองตาจที่รวบรวมภาพ
กรุงปารีสในช่วงเปลี่ยนศตวรรษเรื่อยไปถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๑ ส่วน Cleo from 5 to 7 เป็นหนังยาวเรื่อง
แรกของอันเยส วาร์ดา เล่าเหตุการณ์ระหว่างห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม (ตามชื่อเรื่อง) ของตัวละครชื่อเคลโอ นักร้อง
สาวสวยในกรุงปารีส ที่ไปหาหมอเพื่อตรวจโรคร้ายและเกิดจิตตกระหว่าง ๙๐ นาทีที่ต้องรอฟังผล หนังเรื่องนี้ได้
รับการยกย่องว่าเป็นหนังที่พูดถึงสภาพจิตใจของผู้หญิงได้ลุ่มลึกและมีชั้นเชิงที่สุดเรื่องหนึ่ง
เชิญชมโปรแกรม Women Film Pioneers: From Alice Guy to Agnès Varda เพือ่ ส�ำรวจความคิด มุมมอง
และฝีมอื ของผูก้ ำ� กับหญิงทีโ่ ดดเด่นตลอดช่วงศตวรรษทีแ่ ล้ว ได้ทหี่ อภาพยนตร์ ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้
Pour Don Carlos
รอบฉาย

มิวสิโดรา
(Musidora)

อลิซ กีย์
(Alice Guy)

(๑๙๒๑ / ๙๐ นาที)

Paris 1900

(๑๙๔๖ / ๘๐ นาที)

พฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

Le Roi des Aulnes

Cleo from 5 to 7

(๑๙๓๐ / ๗๐ นาที)

พุธที่ ๒๐ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(๑๙๖๑ / ๙๐ นาที)

อังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.

๑๗

กิจกรรม

ลานดารา

นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร
ปวีณา ชารีฟสกุล
วาสนา พู นผล
เสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

เปิดศักราชใหม่ ๒๕๖๔ กิจกรรมลานดาราของหอภาพยนตร์
ได้ตอ้ นรับนักแสดงน�ำจาก เวลาในขวดแก้ว ภาพยนตร์ปี พ.ศ. ๒๕๓๔
ที่สร้างจากนวนิยายเรื่องส�ำคัญของประภัสสร เสวิกุล และเพิ่งได้รับ
การประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�ำปี
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา
นักแสดงน�ำทั้ง ๓ คน คือ นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร, ปวีณา
ชารีฟสกุล และวาสนา พูนผล ที่เคยร่วมกันถ่ายทอดบาดแผลของ
วัยรุน่ ไทยออกมาอย่างเปีย่ มไปด้วยอารมณ์ทลี่ กึ ซึง้ และสะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่กัดกินสังคมไทยมายาวนาน จนส่งผลให้ เวลาใน
ขวดแก้ว ได้รับการยอมรับอยู่เสมอว่าเป็น “หนังวัยรุ่นไทย” ที่ดีที่สุด
เรื่องหนึ่ง

จุดเริม่ ต้นในวงการภาพยนตร์ของนฤเบศร์ เกิดขึน้ เมือ่ ประยูร
วงษ์ชื่น ผู้ก�ำกับชื่อดังซึ่งก�ำลังเตรียมสร้างภาพยนตร์เรื่อง เวลาใน
ขวดแก้ว ได้ชักชวนให้เขามารับบทน�ำเป็น นัต เด็กหนุ่มผู้อ่อนไหวซึ่ง
เติบโตในครอบครัวทีพ่ อ่ แม่แยกทางกัน แม้จะเป็นบททีท่ า้ ทายส�ำหรับ
นักแสดงหน้าใหม่ แต่เมื่อออกฉายในปี ๒๕๓๔ ผลงานเรื่องแรกของ
นฤเบศร์กไ็ ด้รบั เสียงชืน่ ชมและกลายเป็นภาพจ�ำของภาพยนตร์ ส่งผล
ให้เขายิ่งได้รับความนิยม ปีถัดมา เขามีผลงานภาพยนตร์ถึง ๔ เรื่อง
คือ ฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอา ซึ่งได้รับรางวัลนักแสดงน�ำชาย
ยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง, ป้อ ส�ำหรับบางวัน, แชะ แชะ
แชะ เจอแจ๋วแหวว และ ขอความรักบ้างได้ไหม รวมไปถึงได้เป็น
นักร้องออกอัลบั้มเพลง นับเป็นศิลปินที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งและ
เป็นภาพลักษณ์ของวัยรุ่นชายแห่งยุคสมัยอย่างแท้จริง
ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่นฤเบศร์รับบทน�ำ คือ มาดามยี่หุบ
นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร
ภาค 2 ตอน Thailand ใหม่จาก..อังกฤษ ถึง..ประเทศไทยไป..
นฤเบศร์ จินปิน่ เพ็ชร เกิดเมือ่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ บางปลาม้า มา..กรุงเทพฯ (๒๕๓๗) หลังจากนั้นเขาจึงค่อย ๆ ห่าง
เริม่ เข้าสูว่ งการด้วยการถ่ายแบบจากการชักชวนของ มิง่ ขวัญ แสงสุวรรณ์ หายจากวงการบันเทิง ก่อนจะออกไปท�ำงานเบื้องหลังและประกอบ
ตัง้ แต่เพิง่ เรียนจบระดับ ปวช. เมือ่ ราวปี ๒๕๓๒ และได้รบั ผลตอบรับ ธุรกิจส่วนตัวในปัจจุบัน
เป็นอย่างดี จากรูปร่างหน้าตาและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ จนท�ำให้
กลายเป็นนายแบบเนือ้ หอมทีไ่ ด้ถา่ ยแบบขึน้ ปกนิตยสารอย่างต่อเนือ่ ง
ปวีณา ชารีฟสกุล
รวมทั้งออกงานเดินแบบ ถ่ายโฆษณา และมิวสิกวิดีโอ
ปวีณา ชารีฟสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙
เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี และมี
ผลงานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับการชักชวนจากบริษัทกันตนา
ให้มาแสดงละครโทรทัศน์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากการแสดง เธอ
ยังมีความสามารถด้านการเล่นดนตรีและร้องเพลง จนท�ำให้ อิทธิ
พลางกูร ศิลปินชื่อดัง ทาบทามให้เธอมาเป็นนักร้องออกอัลบั้มแรก
ในปี ๒๕๓๐ และออกต่อเนื่องอีกถึง ๒ อัลบั้ม
ในด้านวงการภาพยนตร์ ปวีณามีผลงานเรือ่ งแรกในบทสมทบ
คือ คู่สร้างคู่สม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ก่อนที่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จะถือเป็นปี
แจ้งเกิดของเธอในวงการภาพยนตร์ จากบทบาทการแสดงทีแ่ ตกต่าง
และโดดเด่น ในการร่วมงานกับผูก้ ำ� กับ แจ๊สสยาม คือ คนทรงเจ้า และ

“...คือฉัน” ซึง่ ต่างได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลในเวทีใหญ่ทงั้ ตุก๊ ตาทองและชมรมวิจารณ์
บันเทิง รวมทั้งเรื่อง ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44 ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
เมื่อได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง เวลาในขวดแก้ว ซึ่งออกฉายในปีถัดมา ปวีณาก็พลิก
บทบาทใหม่และลงทุนตัดผมสั้นเพื่อแสดงเป็น ป้อม นักเรียนหญิงที่มีบุคลิกห้าวและเก็บ
ความรู้สึก ซึ่งต่อมาเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ๖ ตุลา ฝีมือการแสดงระดับคุณภาพของ
เธอ ท�ำให้ปวีณาสามารถคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมาครองได้ถึง ๒ เวที คือ
รางวัลสุพรรณหงส์ และชมรมวิจารณ์บันเทิง
นอกจากนี้ ปวีณายังได้ร่วมงานกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทั้งบทหนัก ๆ ใน
มือปืน 2 สาละวิน (๒๕๓๗) ที่ได้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ สาขาผู้แสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม
และภาพยนตร์ชุด ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้ง ๕ ภาค นับเป็นหนึ่งในนักแสดง
หญิงผู้มีฝีมือโดดเด่น และยังมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะละครโทรทัศน์

วาสนา พู นผล
วาสนา พูนผล เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ใน
ครอบครัวที่คุณพ่อมีเชื้อสายอเมริกัน เริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่เป็นวัยรุ่น
ด้วยรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก ท�ำให้เธอมีผลงานออกมา
มากมาย ทั้งในบทบาทนางแบบนิตยสาร นางแบบโฆษณา รวมถึง
นางเอกมิวสิกวิดีโอ
จากวงการนางแบบ วาสนาก้าวเข้าสูว่ งการภาพยนตร์ดว้ ยการ
ชักชวนของ ประยูร วงษ์ชนื่ ให้มาแสดงภาพยนตร์เรือ่ ง เวลาในขวดแก้ว
โดยเธอรับบทเป็น จ๋อม เด็กสาวผู้มาจากครอบครัวที่มีฐานะ แต่ก็
ประสบปัญหาครอบครัวไม่ตา่ งจากเพือ่ นร่วมรุน่ คนอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม
เสน่ห์และฝีมือการแสดงของเธอ ได้ท�ำให้ตัวละครนี้เป็นเสมือนด้าน
สว่างของวัยรุน่ ไทยทีเ่ ต็มไปด้วยบาดแผล และเป็นส่วนส�ำคัญทีเ่ ติมเต็ม
ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นที่จดจ�ำของแฟนภาพยนตร์ไทย
ผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ที่วาสนารับบทน�ำได้แก่ สยึ๋มกึ๋ย
(๒๕๓๔) หนังปราบผีชอื่ ดังของผูก้ ำ� กับ ธนิต จิตนุกลู รองต๊ะ แล่บแปล๊บ
(๒๕๓๕) หนังวัยรุ่นที่โดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งของยุค ผลงานก�ำกับของ
ปรัชญา ปิ่นแก้ว โดยเธอได้ร้องเพลง เกิดมาเพื่อเธอ ประกอบใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วย และ เพื่อนซื่อพา..ก๊อง (๒๕๓๖) ที่ได้
กลับมาร่วมงานกับประยูร วงษ์ชนื่ อีกครัง้ ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ เธอ
ได้เริ่มเข้าสู่วงการละครโทรทัศน์ และยังคงมีผลงานออกมาอย่าง
สม�่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน
เสาร์ที่ ๓๐ มกราคมนี้ ขอเชิญแฟนหนังไทยมาร่วมเป็นสักขีพยาน
ในการประทับรอยมือรอยเท้าร่วมกัน ณ ลานดารา ของ นฤเบศร์
จินปิน่ เพ็ชร ปวีณา ชารีฟสกุล และ วาสนา พูนผล นักแสดงคนส�ำคัญ
ของวงการภาพยนตร์ไทยในทศวรรษ ๒๕๓๐ เปิดงานด้วยการฉาย
มรดกภาพยนตร์ของชาติเรื่อง เวลาในขวดแก้ว (๒๕๓๔) ตั้งแต่เวลา
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด
ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมและส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ www.fapot.or.th

๑๙

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
โปรแกรมพิ เศษ
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔

โปรแกรมพิ เศษ
วันเด็กแห่งชาติ

ตื่นเต้นและซาบซึ้งไปกับหนังฮอลลีวูดเรื่องดังในดวงใจ
ที่หอภาพยนตร์น�ำมาฉายเป็นของขวัญต้อนรับศักราชใหม่ให้แก่
แฟน ๆ ทุกคน

เพลิดเพลินสนุกสนานรับวันเด็กแห่งชาติกับหนังการ์ตูน
เรื่องดังจากโครงการโรงหนังโรงเรียนของหอภาพยนตร์

Die Hard
(USA / 1988 / 132 min)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย John McTiernan / ลิขสิทธิ์
ของ Filmbankmedia / น�ำแสดงโดย Bruce
Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman / ความยาว
๑๓๒ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

จอห์น แม็กเคลน นายต�ำรวจแห่งเมืองนิวยอร์ก เดินทาง
มาลอสแอนเจลิส เพื่อร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับภรรยา แต่
ขณะทีเ่ ขารอให้งานปาร์ตเี้ ริม่ ได้มกี ลุม่ ผูก้ อ่ การร้ายเข้ายึดตึก พร้อม
จับคนเป็นตัวประกัน เขาจึงต้องคิดหาทางช่วย โดยมีเพียงปืนพก
และสติปัญญาเป็นอาวุธ
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 1 Jan / 13.00
Sleepless in Seattle
(USA / 1993 / 105 min)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย Nora Ephron / ลิขสิทธิ์ของ
Filmbankmedia / น�ำแสดงโดย Tom Hanks,
Meg Ryan / ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาอังกฤษ
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เมื่อแม่จากไป คุมบ้า ม้าลายแห่งทุ่ง
หญ้าสะวันนาตัวน้อยผู้แปลกแยกจากฝูง จึงได้
ตัดสินใจออกจากบ้าน เพื่อค้นหาบ่อน�้ำวิเศษที่
จะสามารถท�ำให้เขามีลายเต็มตัวได้เหมือนม้าลายตัวอื่น ๆ การ
เดินทางครัง้ นีท้ ำ� ให้เขาได้พบเจอกับเพือ่ นใหม่ ๆ และประสบการณ์
ที่ท�ำให้ได้เรียนรู้ที่จะเคารพและเชื่อมั่นในตัวเอง แม้ว่าจะมีสิ่งที่
แตกต่างไปจากผู้อื่นก็ตาม
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๙ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
The Croods เดอะครู้ดส์ มนุษย์ถ�้ำผจญภัย
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Kirk DeMicco, Chris Sanders /
ลิขสิทธิ์ของ แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศ
ไทย) / ความยาว ๙๘ นาที (พากย์ไทย)

แอนนี ซึ่งเดินทางไกลหลายพันไมล์
มายังซีแอตเทิล เพือ่ ตามหา แซม พ่อหม้ายลูกติด ชายทีเ่ ธอประทับใจ
เรือ่ งราวความรักทีเ่ ขามีตอ่ ภรรยาผูเ้ สียชีวติ จากรายการวิทยุ แม้วา่
เธอจะไม่เคยพบหน้าเขามาก่อนก็ตาม

เรือ่ งราวของครอบครัวครูด้ ส์ มนุษย์ถำ�้
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่วันหนึ่งโดนหินถล่มลง
มาทับจนได้ออกมาพบกับโลกใบใหม่ที่เต็มไป
ด้วยสิง่ มีชวี ติ สุดอัศจรรย์ และท�ำให้ “กรัก๊ ” ผูเ้ ป็นหัวหน้าครอบครัว
ได้เรียนรูท้ จี่ ะปรับเปลีย่ นความคิดและมุมมองโบราณของตัวเองให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 1 Jan / 15.30

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๙ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

มรดกภาพยนตร์ของชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
โปรแกรมภาพยนตร์ ๖ เรื่ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ การประกาศ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่จะจัดฉายครอบคลุมทั้งเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เพราะ
นอกจากจะมีความส�ำคัญในบริบทของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ไทย ผลงานหลายเรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปีนี้ ยังมีประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง ความเป็ น “ขบถ” และเรื่ อ งของ
“สงครามเย็น” ซึ่งเป็นเสมือน “สารตั้งต้น” ที่หอภาพยนตร์ได้น�ำ
มาต่อยอดและจัดเพิ่มเป็นโปรแกรมแยกของแต่ละเดือน

๒๐

Khumba คุมบ้า ม้าลายแสบซ่าส์ ตะลุยป่าซาฟารี
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Anthony Silverston /
สนับสนุนโดย โมโนฟิล์ม / ความยาว ๘๕ นาที
(พากย์ไทย)

DCP
วัยระเริง
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้าง
โดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย อ�ำพล
ล�ำพูน, วรรษมน วัฒโรดม, สุลาลีวลั ย์ สุวรรณทัต /
ความยาว ๑๑๐ นาที

หนังวัยรุ่นเรื่องดังของผู้ก�ำกับ เปี๊ยก โปสเตอร์ ที่นอกจากจะ
ถ่ายทอดบรรยากาศและสภาพสังคมวัยรุ่นไทย ในยุค ๘๐ ซึ่งหลงใหล
คลัง่ ไคล้ดนตรีสากลได้อย่างเพลิดเพลินและลงตัว ภาพยนตร์ยงั วิพากษ์
ระบบการศึกษาไทยอย่างแหลมคม ผ่านเรือ่ งราวของ ศรีนวล ครูวยั ชรา
ทีน่ ำ� ดนตรีฮาร์ดร็อกมาพลิกแพลงเป็นสือ่ การสอนเพือ่ เอาชนะใจนักเรียน
รอบฉาย: อังคารที่ ๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เสาร์ที่ ๑๖ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ช่างมัน..ฉันไม่แคร์
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย ม.ล. พันธุเ์ ทวนพ เทวกุล /
สร้างโดย พูนทรัพย์โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย
สินจัย เปล่งพานิช, ลิขติ เอกมงคล, สหัสชัย ชุมรุม /
ความยาว ๑๑๙ นาที

ผลงานเรื่ อ งส� ำ คั ญ ของ ม.ล.
พันธุเ์ ทวนพ เทวกุล ทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์สถานะ
และอุ ด มการณ์ ข องปั ญญาชนเดือนตุลาที่
เปลี่ยนไปในยุควัฒนธรรมการบริโภคก�ำลังเริ่มเฟื่องฟู เล่าเรื่องราว
ของเจ้าแม่วงการโฆษณา ผู้มีบาดแผลจากเหตุการณ์สังหารหมู่
ทางการเมื อ งในวั น ที่ ๖ ตุ ล าคม ๒๕๑๙ และได้ พ บกั บ หนุ ่ ม
ต่างจังหวัดทีม่ เี บือ้ งหลังเป็นชายขายบริการ ซึง่ เข้ามาเติมเต็มคุณค่า
บางอย่างในชีวิตที่เธอโหยหา
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลาในขวดแก้ว
Time in the Bottle
(Thailand / 1991 / 115 min)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ประยูร วงษ์ชื่น, อมรศรี
เย็นส�ำราญ, อนุกูล จาโรทก / สร้างโดย วี.เอ็น.
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย นฤเบศร์ จินปิน่ เพ็ชร,
ปวีณา ชารีฟสกุล, วาสนา พูนผล / ความยาว
๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ที่ ประยูร วงษ์ชนื่ ดัดแปลง
มาจากนวนิยายสะท้อนสังคมของประภัสสร เสวิกลุ บอกเล่าเรือ่ งราว
ของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ด�ำเนินชีวิตด้วยความหวังเรืองรอง แม้แต่ละ
คนจะมีปญ
ั หาของตัวเอง แต่ในวันทีพ่ วกเขาประคับประคองความฝัน
ให้เป็นจริง พวกเขากลับต้องพบเจอเหตุการณ์รุนแรงที่ท�ำร้ายทั้ง
กายและใจ จนเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทเี่ ต็มไปด้วยบาดแผลทางการเมือง
และครอบครัว
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๓๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 30 Jan / 13.00
ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ /
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ / น�ำแสดง
โดย ลิ น ดา ค้ า ธั ญ เจริ ญ , วิ ล เลี ย ม
เมลเชอร์ / ความยาว ๑๒๒ นาที

ภาพยนตร์โดย วิจติ ร คุณาวุฒิ
ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์เรื่องดังของ โบตั๋น เล่าเรื่องราวของ
บุญรอด หญิงสาวผู้ยืนหยัดไม่ยอมเป็นเมียเช่าให้แก่ทหารอเมริกัน
แม้จะประสบกับความยากล�ำบากและค�ำสบประมาทต่าง ๆ นานา
เป็นเสมือนค�ำประกาศในศักดิศ์ รีของผูห้ ญิงไทย ช่วงทีส่ ว่ นหนึง่ ของ
ประเทศตกเป็นฐานทัพของกองทัพอเมริกา จนเกิดธุรกิจคลับบาร์
และสถานทีผ่ อ่ นคลายให้แก่ทหาร กลายเป็นทีม่ าของอาชีพ “เมียเช่า”
รอบฉาย: พุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
เสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ค�ำสั่งค�ำสาป
๒๔๙๔ (สร้างโดย เซานด์ม๊าสเตอร์)
และ ๒๔๙๗ (สร้างโดย ภาพยนตร์
อิสรภาพ ) / ก�ำกับโดย เบอร์เน็ตต์
ลามอนต์ / น� ำ แสดงโดย วสั น ต์
สุนทรปักษิน, สวลี ผกาพันธุ,์ มารศรี
อิศรางกูร ณ อยุธยา, อารี โทณะวณิก,
อุโฆษ จันทร์เรือง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ประหยัด ศ. นาคะนาท

ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เพิ่งค้นพบในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา สร้างโดยทีมงานจากฮอลลีวูด แต่น�ำแสดง
โดยนักแสดงไทยที่โด่งดังจากละครเวทีซึ่งเฟื่องฟูในระหว่างช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ และประพันธ์เรื่องโดย กุมุท จันทร์เรือง
นักเขียนบทละครเวทีคนส�ำคัญ เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนหนุ่มที่มี
ทั้งนักสืบและนักวิชาการ ซึ่งร่วมกันสืบหาเบื้องหลังของเหตุการณ์
ลึกลับ เมื่อรูปปั้นของ ดร.ทองค�ำ นักวิทยาศาสตร์ผู้มีใจรักใน
ประชาธิปไตยและมีผู้คนศรัทธาเป็นจ�ำนวนมาก กลับเปล่งเสียง
เชิญชวนให้ผคู้ นเลือ่ มใสในลัทธิคอมมิวนิสต์ ซ�ำ้ ยังเกิดเหตุฆาตกรรม
ปริศนาภายในบ้าน
สันนิษฐานว่าภาพยนตร์สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ แต่
ได้รับการตัดต่อใหม่ส�ำหรับฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗
ท�ำให้ภาพยนตร์ที่ค้นพบมีทั้งหมด ๒ ฉบับ และมีเครดิตผู้สร้างที่
แตกต่างกัน
รอบฉาย: พุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.
(ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๔ ความยาว ๑๓๘ นาที)
เสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 27 Feb / 13.00
(ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๗ ความยาว ๑๐๒ นาที)
อีแตน
๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ /
สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / น�ำแสดง
โดย มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์,
วิไลวรรณ วัฒนพานิช / ความยาว
๑๘๗ นาที

DCP

ผลงานที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ถ่ายทอดบรรยากาศต่างชนชั้นของสังคมไทยได้อย่างแสบสันและ
มีชีวิตชีวา เล่าเรื่องราวของ แตน หญิงสาวผู้เติบโตอยู่ในสลัม แต่
กลับมีคนมาว่าจ้างให้เธอปลอมตัวไปเป็นหลานของพระยาภูมนิ ทร์
พิทักษ์ที่สูญหายไปเมื่อหลายปีก่อน ด้วยหวังจะหลอกลวงเพื่อ
ยึดครองทรัพย์สมบัติ โดยหารูไ้ ม่วา่ กลับเป็นการพาเจ้าของทีแ่ ท้จริง
กลับคืนสู่ชาติตระกูลและสิ่งที่เธอควรจะได้รับ
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

= English Language or English Subtitles

๒๑

ผลงาน นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ ชร
ปวีณา ชารีฟสกุล วาสนา พู นผล
โปรแกรมต้อนรับการมาเยือนลานดาราของ นฤเบศร์
จินปิ่นเพ็ชร ปวีณา ชารีฟสกุล และวาสนา พูนผล สามนักแสดงน�ำ
จาก เวลาในขวดแก้ว ภาพยนตร์ปี ๒๕๓๔ ทีส่ ะท้อนภาพวัยรุน่ และ
อยูใ่ นความทรงจ�ำของใครหลายคน รวมทัง้ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�ำปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
นอกจากผลงานเรื่องส�ำคัญที่จะจัดฉายในกิจกรรมลาน
ดารา วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคมนี้ ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์ยงั น�ำผลงานการแสดงภาพยนตร์เรือ่ งเด่น ๆ ของดารา
ทั้ง ๓ คน มาจัดฉายให้แฟน ๆ ได้หวนกลับไปคิดถึงหนังไทยในยุค
ทศวรรษ ๒๕๓๐ ยุคทีด่ าวทัง้ ๓ ดวงก�ำลังรุง่ โรจน์และเปล่งประกาย
ครองความนิยมบนจอเงิน
แชะ แชะ แชะ เจอแจ๋วแหวว
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ประยูร วงษ์ชนื่ / สร้าง
โดย วี.เอ็น.โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย
นฤเบศร์ จินปิน่ เพ็ชร, สิเรียม ภักดีดำ� รงฤทธิ,์
อรุณ ภาวิไล / ความยาว ๘๗ นาที

การร่วมงานกันอีกครัง้ ระหว่าง
นฤเบศร์ จิ น ปิ ่ น เพ็ ช ร และผู ้ ก� ำ กั บ
ประยูร วงษ์ชื่น หลังจากความส�ำเร็จ
ของ เวลาในขวดแก้ว เล่าเรือ่ งราวของ
มะลิ หนุ่มซื่อที่ชอบถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจ สอบเข้าแผนกช่างภาพ
ได้ส�ำเร็จ เขาจึงเดินทางมาเรียนในกรุงเทพฯ เพียงล�ำพัง ที่นี่ท�ำให้
เขาได้เจอกับเพือ่ นฝูงมากมาย รวมทัง้ แนน สาวสวยแผนกช่างก่อสร้าง
ทีค่ อยช่วยเหลือเขา วันหนึง่ ระหว่างถ่ายรูปส่งอาจารย์ เขาและแนน
บังเอิญอยูใ่ นเหตุการณ์ฆาตกรรมพร้อมทัง้ ถ่ายรูปติดภาพมือปืนมา
ได้ ส่งผลให้มือปืนพยายามตามล่าทั้งคู่เพื่อให้ได้ภาพคืนมา
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
พุธที่ ๒๗ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ดูหนังคลาสสิ กกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

ร่ ว มชมหนั ง คลาสสิ ก กั บ
ม.ล.วราภา เกษมศรี ครูโรงเรียน
ทางเลือก ผู้อยู่เบื้องหลังหนังไทย
เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ จ ะมาชวนผู ้ ช มร่ ว ม
แลกเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและชีวิต
หลังชมภาพยนตร์
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม เวลา ๑๔.๐๐ น.

๒๒

สยึ๋มกึ๋ย
๒๕๓๔ / ก� ำ กั บ โดย ธนิ ต ย์ จิ ต นุ กู ล /
สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / น�ำแสดง
โดย สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, วาสนา พูนผล /
ความยาว ๑๐๑ นาที

วาสนา พู น ผล รั บ บทน� ำ
ประกบกับ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย ในหนังแนว
ปราบผีเรื่องดังแห่งยุคซึ่งประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างมาก เรื่องราวของ เกี้ย อ๋า และต๋อง ผู้ถูกชะตา
ดัดหลังท�ำให้เดินทางไปเจอกับเรื่องที่คาดไม่ถึงสารพัดหลากหลาย
รูปแบบ เมือ่ ต้องท�ำหน้าทีอ่ ารักขาเจ้านายสาวทีข่ นึ้ ไปเชียงใหม่เพือ่
ท�ำภารกิจบางอย่าง
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
มือปืน 2 สาละวิน Salween
(Thailand / 1993 / 129 min)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล /
สร้างโดย พร้อมมิตรภาพยนตร์ / น�ำแสดง
โดย สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช,
นพพล โกมารชุ น , ปวี ณ า ชารี ฟ สกุ ล ,
สิรคุปต์ เมทะนี / ความยาว ๑๒๙ นาที

ผลงานการแสดงเรื่องส�ำคัญ
ของ ปวีณา ชารีฟสกุล ที่ได้รับการเสนอ
ชือ่ เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สาขา
นักแสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม เล่าเรื่องราวของ ร.ต.ท. ดนัย ดุลยพินิจ
นายต�ำรวจหนุ่มไฟแรงถูกย้ายไปประจ�ำการที่ต�ำบลฟ้าสูงป่าสัก
ติดชายแดนพม่า โดยมีแม่น�้ำสาละวินขวางกั้น ที่นั่นเขาต้องเผชิญ
กับความขัดแย้งระหว่างกองก�ำลังปลดปล่อยกะเหรี่ยงกับกองทัพ
พม่า และนายทุนที่หาผลประโยชน์จากความขัดแย้งนี้
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๙ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 19 Jan / 13.00
พุธที่ ๒๗ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 27 Jan / 13.00
ขอความรักบ้างได้ไหม
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย อภิชาต โพธิไ์ พโรจน์ /
สร้างโดย พรพจน์ฟิล์ม / น�ำแสดงโดย
นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร, ปวีณา ชารีฟสกุล /
ความยาว ๘๘ นาที

ผลงานการแสดงน� ำ ร่ ว มกั น
อีกครั้งของ นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร และ
ปวีณา ชารีฟสกุล ในภาพยนตร์ดดั แปลง
จากงานเขี ย นของ พิ บู ล ศั ก ดิ์ ละครพล เล่าเรื่องราวความรัก
ความสับสนในวัยแสวงหาของหนุม่ สาว ระหว่าง เรณู หญิงสาวทีอ่ อก
เดินทางไปเรื่อย ๆ เพื่อหนีจากพ่อผู้ห่างเหินกับ แดน เด็กหนุ่มผู้มี
ชีวิตที่เต็มไปด้วยอันตรายเพราะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
รอบฉาย: อังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

“…คือฉัน”
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย แจ๊สสยาม /
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น /
น�ำแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ,
สบันงา วงศ์โสภา, ปวีณา ชารีฟสกุล /
ความยาว ๑๑๘ นาที

อีกหนึง่ บทบาทการแสดงทีโ่ ดดเด่นของ ปวีณา ชารีฟสกุล
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ทั้งเวทีภาพยนตร์แห่งชาติและชมรมวิจารณ์บันเทิง เล่าเรื่องราวที่
ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง “ล�ำเนาป่า” ของศิริเอมอร อุณหธูป
ผ่านตัวละคร ล�ำเนา ครูสาวผูใ้ ช้ชวี ติ บนดอยด้วยหัวใจรักธรรมชาติ
และมีสัมพันธ์รักกับ ชด หนุ่มชาวกรุง โดยทั้งคู่ตัดสินใจอยู่ด้วยกัน
ท่ามกลางการกดดันจากครอบครัวของชด ทีต่ อ้ งการให้แต่งงานกัน
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจารีตสังคม
รอบฉาย: อังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.
เสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
รองต๊ะ แล่บแปล๊บ
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย
อาร์.เอส.โปรโมชัน่ กรุป๊ / น�ำแสดงโดย ทัช ณ
ตะกั่วทุ่ง, วาสนา พูนผล / ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตร์เรือ่ งดังที่ วาสนา พูนผล
ทั้งรับบทน�ำและร้องเพลงประกอบ เล่าเรื่อง
ของ ทัช หนุ่มผู้ฝันจะเป็นแชมป์การแข่งขัน
เต้น แต่นักเต้นคู่ปรับของเขานั้นมีฐานะและอิทธิพลเหนือกว่า
จนกระทั่งเขาได้รองเท้าเก่าคู่หนึ่งซึ่งเกิดมีชีวิตขึ้นมาหลังถูกฟ้าผ่า
และสามารถพัฒนาให้ทชั กลายเป็นนักเต้นชัน้ ยอด แต่ในวันก่อนแข่ง
รองเท้าคู่ใจของเขากลับถูกท�ำลายยับเยิน ท�ำให้เขารู้สึกหมดหวัง
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.
มาดามยี่หุบ ภาค 2

ตอน Thailand ใหม่ จาก..อังกฤษ ถึง..
ประเทศไทย ไป..บางปลาม้า มา..กรุงเทพฯ

๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย ก�ำธร ทัพคัลไลย / สร้างโดย
สยามสตาร์ โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย นฤเบศร์
จินปิ่นเพ็ชร, ประภารัตน์ วรัญญาณ, ปิยะมาศ
โมนยะกุล / ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตร์ ภ าคต่ อ จากหนั ง
ยอดนิ ย มของ ก� ำ ธร ทั พ คั ล ไลย และได้
นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร มารับบทน�ำ เล่าเรื่องราวของภายหลังจาก
มาดามยี่หุบได้เป็นภรรยาทูตอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ๒๐ ปีผ่านไป
สามีมาดามยี่หุบเสียชีวิตเหลือแต่ลูกสาวฝาแฝด คนแรกอยู่อังกฤษ
ส่วนคนรองอยู่ที่บางปลาม้า ทั้งคู่มีชีวิตต่างกันสิ้นเชิงราวฟ้ากับดิน
ความสนุกสนานจึงเกิดขึ้นเมื่อมีสองหนุ่มมาเกี่ยวข้อง
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

Rebel with a Cause:
คนขบถยืนเด่นโดยท้าทาย
การตั้งค�ำถาม ท้าทายกฎเกณฑ์ หรือกระทั่งแสดงการ
ต่อต้าน เป็นวิสยั ของมนุษย์โดยเฉพาะวัยหนุม่ สาวทีค่ วบสถานะทัง้
การเป็น “ผู้ที่อ่อนต่อโลก” และผู้มีอ�ำนาจในการก�ำหนดทิศทาง
ความเป็นไปของโลกใหม่ไปพร้อม ๆ กัน ภาพยนตร์จ�ำนวนมาก
น� ำ เสนอเรื่ อ งราวของคนขบถที่ เ ชิ ด หน้ า ท้ า ทายเพื่ อ ทดสอบ
ความเชื่อของตนเอง บางครั้งสามารถผลักขอบฟ้าให้กว้างขึ้น และ
บางครั้งต้องยอมรับความพ่ายแพ้
โปรแกรม “Rebel with a Cause: คนขบถยืนเด่นโดย
ท้าทาย” เป็นชุดภาพยนตร์ที่ส�ำรวจประวัติศาสตร์การตั้งค�ำถาม
ต่อค่านิยมและระบบความเชื่อเดิมโดยตัวละครหนุ่มสาว รวมทั้ง
การแสวงหาความหมายและนิยามใหม่ของตัวตนและสังคม เริม่ ต้น
ด้วยระดับอุดมการณ์อย่าง สาย สีมา นักสู้สามัญชน (๒๕๒๔) ที่
สร้างจากนิยาย ปีศาจ ของเสนีย์ เสาวพงศ์ ตามมาด้วย 14 ตุลา
สงครามประชาชน (๒๕๔๔) หนังที่พูดถึงชีวิตผู้น�ำนักศึกษาใน
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ มาถึง ตั้งวง (๒๕๕๖) ที่ตัวละครวัยรุ่น
ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงทั้งในบริเวณแฟลตชนชั้น
แรงงานและในระดับประเทศผ่านการประท้วง ส่วน 10 Years
Thailand (๒๕๖๑) เป็ น ชุ ด หนั ง สั้ น สี่ เ รื่ อ งตั้ ง ค� ำ ถามกั บ สิ่ ง
ไม่ธรรมดาที่ดูเหมือนธรรมดาในสังคมไทย
นอกจากนี้ยังมี Goal Club เกมล้มโต๊ะ (๒๕๔๔) หนัง
ว่าด้วยกลุ่มวัยรุ่นที่ท้าทายเจ้าพ่อพนันบอล ช็อคโกแลต หนังบู๊
ลูกผูห้ ญิงทีป่ ฏิเสธจะถูกจ�ำกัดด้วยนิยามความเป็นหญิงแบบดัง้ เดิม
โลกปะราชญ์ (๒๕๔๙) สารคดีเรือ่ งแรกทีพ่ ดู ถึงวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ด
ก่อนที่จะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในยุคนี้
โปรแกรมนีย้ งั แถมหนังฝรัง่ แหกคอกเรือ่ งดัง Fight Club
(๒๕๔๒) และยังรวมถึงภาพยนตร์ไทยสามเรื่องในโปรแกรมมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ได้แก่ วัยระเริง (๒๕๒๗) เวลาในขวดแก้ว
(๒๕๓๔) และ ช่างมัน...ฉันไม่แคร์ (๒๕๒๙) ที่ต่างพูดถึงวัยรุ่นและ
วัยเริ่มท�ำงานที่แปลกแยกกับสังคมรอบตัว
โลกปะราชญ์
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย อาทิตย์ พันนิกุล,
นนทวัฒน์ น�ำเบญจพล / สร้างโดย Preduce
Skateboards / ความยาว ๘๗ นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่สะท้อน
วิถีชีวิตของวงการนักเล่นสเก็ตบอร์ด
ในยุคที่ทุกคนก�ำลังพยายามหาที่ทาง
ของตัวเองในสังคมไทย
รอบฉาย: อังคารที่ ๕ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

๒๓

ช็อคโกแลต
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม
อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย ญาณิน วิสมิตะนันทน์, ฮิโรชิ อะเบะ,
อมรา ศิริพงศ์, พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง / ความยาว ๘๘ นาที

ตั้งวง
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี / สร้างโดย North Star
Production, Song Sound Production / น�ำแสดงโดย สมภพ
สิทธิอาจารย์, สิริภัทร คูหาวิชานันท์, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, อนวัช
พัฒนวณิชกุล, ณัฐรัฐ เลขา / ความยาว ๘๐ นาที

เรื่องราวของเด็กวัยรุ่น ๔ คน ได้แก่ ยอง และ เจ เด็ก
เนิรด์ ประจ�ำโรงเรียน เบส นักกีฬาผูใ้ ฝ่ฝนั อยากเป็นตัวแทนโรงเรียน
และ เอ็ม เด็กหนุ่มผู้หลงรักการเต้นแบบเกาหลีเป็นชีวิตจิตใจ
พวกเขาต่างมาบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เดียวกัน จนเมื่อสิ่งที่ขอ
ส�ำเร็จผล ทั้งสี่คนจึงต้องเริ่มภารกิจร�ำแก้บน โดยมี นัท นางร�ำ
รับจ้างร�ำแก้บนเป็นผู้ฝึกสอน
รอบฉาย: พุธที่ ๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เสาร์ที่ ๑๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
Fight Club
(USA / 1999 / 139 min)
๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย David Fincher / ลิขสิทธิ์ของ
Filmbankmedia / น�ำแสดงโดย Edward Norton,
Brad Pitt, Helena Bonham Carter / ความยาว
๑๓๙ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

แจ็ค พนักงานออฟฟิศ ผู้เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง
พยายามหาทางออกให้แก่ชีวิตอันน่าเบื่อของตนเอง กระทั่งเขาได้
พบกับ ไทเลอร์ เดอร์เดน เซลส์แมนขายสบู่ ผู้มาพร้อมปรัชญา
แหกคอก ซึง่ น�ำพาเขาเข้าสูส่ งั เวียนชกต่อยลับ ๆ กับกลุม่ ชายฉกรรจ์
ที่พวกเขาเรียกว่า “ไฟต์คลับ”
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๘ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 8 Jan / 13.00
พุธที่ ๑๓ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 13 Jan / 15.30
Goal Club เกมล้มโต๊ะ
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล / สร้างโดย
ฟิลม์ บางกอก / น�ำแสดงโดย ธีรดนัย สุวรรณหอม,
บริวตั ร อยูโ่ ต, สุรตั นาวี สุวพิ ร / ความยาว ๙๙ นาที

เรือ่ งราวของกลุม่ วัยรุน่ ชายทีช่ นื่ ชอบ
การดูบอลเป็นชีวิตจิตใจ ในชื่อกลุ่มว่า “โกล
คลับ” กระทั่งวันหนึ่งอ็อตโต้ หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม ได้รับการ
ชักชวนให้มาเป็นเด็กเดินโพยของโต๊ะพนันบอลรายใหญ่ หายนะเริม่
มาเยือนเมื่อรายได้อันงดงามท�ำให้อ็อตโต้คิดชักชวนเพื่อน ๆ มา
ร่วมกันโกงโต๊ะบอลด้วยการตั้งตนเป็นโต๊ะเสียเอง
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๘ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒๔

เรื่องราวของสาวที่ป่วยเป็นออทิสติก ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น
ซึ่งเกิดจากหัวหน้าแก๊งยากูซ่ากับภรรยาลับ วันหนึ่งแม่ของเธอถูก
ท�ำร้ายจนล้มป่วย เธอจึงลุกขึน้ มาต่อสู้ โดยใช้กงั ฟูทเี่ ธอดูจากภาพยนตร์
ทางโทรทัศน์ ผสมกับมวยไทยที่เธอจ�ำมาจากค่ายมวยข้างบ้าน
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
DCP
Ten Years Thailand
(Thailand / 2018 / 95 min)
๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง,
อาทิตย์ อัสสรัตน์, จุฬญาณนนท์ ศิรผิ ล / สร้างโดย ป๊อป พิคเจอร์ส, 185
ฟิล์ม, เท็น เยียร์ส สตูดิโอ / น�ำแสดงโดย วรัญยา ภูน�้ำทรัพย์, บุญฤทธิ์
เวียงนนท์, โชติรส นาคสุทธิ์, กิดาการ ฉัตรแก้วมณี, จิรวัฒน์ ชาญเชี่ยว,
ธนสวรรณ เทพสาธร, นันทรัตน์ สวัสดิกุล, ศักดิ์ดา แก้วบัวดี / ความยาว
๙๕ นาที

ผลงานที่ประกอบด้วยภาพยนตร์สั้น ๔ เรื่อง โดยมีโจทย์
ก�ำหนดแบบเปิดกว้าง ถึงการตัง้ ค�ำถามและความหมายของอนาคต
ประเทศไทยในอีกสิบปีข้างหน้าผ่านมุมมองของผู้ก�ำกับแต่ละคน
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 17 Jan / 13.00
อังคารที่ ๒๖ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 26 Jan / 15.30
14 ตุลา สงครามประชาชน The Moonhunter
(Thailand / 2001 / 116 min)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น
/ น�ำแสดงโดย ภาณุ สุวรรณโณ, พิมพรรณ จันทะ / ความยาว ๑๑๖ นาที

ภาพยนตร์กงึ่ ชีวประวัตขิ องเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ตัง้ แต่
การก้าวขึน้ มาเป็นผูน้ ำ� นักศึกษาในช่วงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
ถึงการตัดสินใจเข้าป่าเพื่อลี้ภัยและเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย กระทั่งถอนตัวออกจากป่าเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 22 Jan / 13.00
พฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 28 Jan / 13.00
สาย สีมา นักสู้สามัญชน
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย หนุ่ม '22 / สร้าง
โดย พิฆเณศภาพยนตร์ / น�ำแสดง
โดย โปรยชัย ชโลมเวียง, ศรอนงค์
นวศิลป์ / ความยาว ๙๙ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายเรื่องปีศาจ ของเสนีย์
เสาวพงศ์ ซึ่งส่งผลสะเทือนอย่างรุนแรงต่อกลุ่มปัญญาชนในยุค
๑๔ ตุลา เรื่องราวของ สาย สีมา ทนายความหนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วย
อุดมการณ์แห่งการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกันทางชนชั้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกับตระกูลผู้ดีของคนรัก ที่รังเกียจเหยียดหยามเขา
เพียงเพราะเขามีพื้นเพมาจากครอบครัวชาวนา
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เงาสงครามเย็น:
เมียเช่ า ทหารอาสา พญาอินทรี
แม้จะดับมอดลงไปนานหลายปี แต่ซากประวัติศาสตร์
แห่งสงครามเย็น สงครามระหว่างลัทธิประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์
ทีเ่ คยก่อผลสะเทือนไปทัว่ โลก ดูเหมือนจะยังคงแทรกซึมอยูใ่ นสังคม
ไทย จนเป็นดั่งตัวแปรส�ำคัญที่ผูกโยงให้เกิดโจทย์ปัญหาข้อใหญ่ซึ่ง
ยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายในปัจจุบัน
โปรแกรม เงาสงครามเย็น จะพาผู้ชมย้อนอดีตกลับไป
ศึกษาเรือ่ งราวและอารมณ์ของยุคสมัยดังกล่าว ผ่านภาพยนตร์ไทย
ทีบ่ นั ทึกภาพสงครามเย็นไว้ในหลากหลายบริบท ด้วยหวังว่าจะเป็น
ส่วนช่วยในการท�ำความเข้าใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ควบคูก่ บั การอ่านงาน
วิชาการต่าง ๆ ประเดิมด้วยชุดแรก ในชื่อ เมียเช่า ทหารอาสา
พญาอินทรี ซึ่งเป็นการส�ำรวจบทบาทและต�ำแหน่งแห่งที่ของไทย
ในภูมิรัฐศาสตร์โลก รวมถึงผลข้างเคียงที่ตามมาจากสงครามย่อย
ต่าง ๆ ในสงครามเย็น
ภาพยนตร์ชุดนี้เริ่มปักหมุดด้วยเรื่องราวการส่งทหารไป
อาสาร่วมรบในสงครามเกาหลีใน อารีดัง (๒๕๒๓) ตามมาด้วยผล
กระทบของสงครามลาวทั้งในระดับครอบครัวอย่าง รักนิรันดร์
(๒๕๑๓) หรือลงลึกไปสู่ระดับจิตใจใน สัญชาตญาณโหด (๒๕๒๑)
ทีก่ ล่าวถึงทหารรับจ้างผูไ้ ม่อาจลบฝันร้ายจากอดีต ในขณะที่ กัมพูชา
(๒๕๑๘) แสดงให้เห็นภาพของรัฐกันชนอย่างไทยที่กลายเป็น
เป้าหมายการลีภ้ ยั ของเพือ่ นบ้านทีต่ อ้ งหนีตายจากภัยสงคราม ส่วน
สงครามเวียดนามนัน้ ได้ยกตัวอย่างให้เห็นทัง้ หนังแอ็กชันชิงสมบัติ
ของเหล่าทหารเรื่องดังอย่าง ทอง (๒๕๑๖) หรือภาพสะท้อนจาก
การที่เปิดประเทศให้ทหารอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพจนท�ำให้เกิด
บรรดาลูกครึ่งและอาชีพ “เมียเช่า” ใน เพื่อนรัก (๒๕๒๐) รวมไป
ถึง ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (๒๕๒๘) ที่อยู่ในโปรแกรมมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ และยังมี ค�ำสั่งค�ำสาป (๒๔๙๗) ผลงานที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติอีกหนึ่งเรื่อง ซึ่งเป็น
หลักฐานชิน้ แรกทีแ่ สดงให้เห็นถึงวิธกี ารทีพ่ ญาอินทรีอย่างอเมริกา
ครอบง�ำคนไทยด้วยสื่อภาพยนตร์
ทอง
๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวจิ ติ ร /
สร้างโดย บางกอกการภาพยนตร์ /
น� ำ แสดงโดย สมบั ติ เมทะนี , กรุ ง
ศรีวิไล, อโนมา ผลารักษ์ / ความยาว
๑๑๒ นาที

เรื่องราวในช่วงยุคสงครามเวียดนาม เมื่อรัฐบาลอเมริกา
กับรัฐบาลไทยจับมือกันส่งทองค�ำมูลค่ามหาศาลไปช่วยเวียดนามใต้
ทว่าในระหว่างขนส่งทองค�ำทางอากาศ เครือ่ งบินกลับถูกพวกทรยศ
จี้เป็นตัวประกันเพื่อน�ำทองนั้นส่งให้เกาหลีเหนือ ฝ่ายอเมริกาจึง
ตัดสินใจว่าจ้าง ฮิลล์ นายทหารรับจ้างเพื่อตามทองกลับมา
รอบฉาย: อังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

กัมพูชา Cambodia
(Thailand / 1985 / 83 min)
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย ทรนง ศรีเชื้อ / สร้างโดย
เอส.เจ โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย นิกร กาญจน์
สูงเนิน / ความยาว ๘๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยทีถ่ า่ ยทอดภาพอัน
โหดร้ายของสงครามทางการเมืองในกัมพูชา
ผ่านตัวละคร โซ ซอมบัค เด็กชายชาวกัมพูชา
วัย ๑๒ ปี ผู้ที่สูญเสียพ่อและแม่ไปในสงคราม เขาจึงแบกน้องสาว
แบเบาะเดินทางมายังประเทศไทยตามที่พ่อเคยบอกไว้ว่าเป็น
สถานที่ปลอดภัยของชาวกัมพูชา แต่ระหว่างทาง โซได้พบกับกลุ่ม
ทหารเด็กที่ยังพยายามแย่งชิงมาตุภูมิคืน เขาจึงต้องตัดสินใจว่าจะ
พาน้องข้ามมายังไทย หรือร่วมต่อสู้เพื่อบ้านเกิด
รอบฉาย: อังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 9 Feb / 15.30
ศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 19 Feb / 13.00
เพื่อนรัก
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย สักกะ จารุจินดา / สร้าง
โดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย สมบัติ
เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา,
ปั ฐ ม์ ปั ท มจิ ต ร, Dana Myers, พอหทั ย
พุกกะณะสุต / ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์สะท้อนสภาพสังคม
ไทยในช่วงปลายสงครามเวียดนามทีส่ หรัฐอเมริกาเข้ามาตัง้ ฐานทัพ ผ่านเรือ่ งราวของ
เด็กต่างเชื้อชาติ ๓ คนซึ่งต่างมีปญ
ั หาครอบครัว คือ ภุชงค์ เด็กชาย
ชาวไทย จิมมี่ เด็กชายลูกครึง่ อเมริกนั -เกาหลี และ หมวย เด็กหญิง
เชื้อสายจีน วันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ ด้วยกัน และ
กลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งมิตรภาพและการผจญภัยที่ไม่อาจลืม
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.
รักนิรันดร์
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย ภรณี สุวรรณทัต /
สร้ า งโดย สุ ริ ย เทพภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เพชรา
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

ระทม สาวน้อยที่ถูกพ่อ
ทิง้ ไปในช่วงทีเ่ กิดสงครามแถบชายแดนไทย เธอจึงต้องไปอยูก่ บั แม่
ที่ฮ่องกง แต่เมื่อพ่อของเธอได้กลับมาพร้อมกับเมียใหม่ ท�ำให้แม่
ของระทมตรอมใจฆ่าตัวตาย ในขณะทีเ่ ธอก็ได้พบรักกับโจรหนุม่ ชือ่
รักษ์ และตัดสินใจหนีไปใช้ชวี ติ สุจริตด้วยกัน แต่พอ่ ของกลับกีดกัน
และพาเธอมาอยูด่ ว้ ยกันในกองทัพชายแดนลาว รักษ์จงึ ออกตามหา
คนรักโดยแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ก่อการร้าย
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.

๒๕

อารีดัง
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย จตุพล
ภูอภิรมย์, วาสนา สิทธิเวช, มิส ชองซุน มี /
ความยาว ๑๑๔ นาที

ร้อยเอกคงพันธ์ ถูกส่งไปร่วม
รบในสงครามเกาหลีจนบาดเจ็บสาหัส
ที่นั่นเขาได้รับการรักษาและช่วยเหลือ
จาก โอบูนริ หญิงสาวชาวเกาหลี จน
ก่อเกิดเป็นความรักและได้แต่งงานกันตามประเพณีท้องถิ่น เมื่อ
สงครามเริม่ สงบลง คงพันธ์จำ� ต้องเดินทางกลับไทย ในขณะทีโ่ อบูนริ
ก�ำลังตั้งท้อง เขาให้สัญญาว่าจะกลับมารับเธอ แต่เมื่อถึงเมืองไทย
คงพันธ์กลับพบว่าครอบครัวได้หมัน้ หมายเขากับหญิงอืน่ โดยมิอาจ
หลีกเลี่ยง
รอบฉาย: อังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
เสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.
สัญชาตญาณโหด

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย เพิม่ พล เชยอรุณ /
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ / น�ำแสดง
โดย จตุพล ภูอภิรมย์, นันทนา เงากระจ่าง,
สุเชาว์ พงษ์วไิ ล / ความยาว ๑๒๐ นาที
ทศ เป็นโรคประสาทหลอน
จากผลพวงทีเ่ ขาไปเป็นทหารรับจ้างรบ
ในช่วงสมรภูมิที่ลาว จนต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน เมือ่ อาการ
เริ่มดีขึ้น เขาได้กลับมาอยู่บ้านกับ ชาดา ภรรยาที่ท�ำงานให้กับ
นักธุรกิจหนุ่มที่ลักลอบค้าผงขาว น�ำไปสู่เหตุการณ์อันเลวร้ายที่
ท�ำให้ภาพในอดีตผุดขึ้นมาหลอกหลอนเขาอีกครั้ง
รอบฉาย: อังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดูหนังคลาสสิ กกับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

๒๖

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
ศักราชใหม่ ๒๕๖๔ โปรแกรมภาพยนตร์โลก หรือ World
Cinema ที่หอภาพยนตร์ ยังคงหลากหลายเต็มอิ่มเหมือนเช่นเคย
นอกจากหนังเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรของหอภาพยนตร์มายาว
นาน ในปีใหม่นี้ยังมีหนังเอเชียที่มีสไตล์และวัฒนธรรมแตกต่างกัน
เพิม่ เข้ามาทดแทนหนังโปแลนด์ทเี่ พิง่ ฉายจบชุดไปเมือ่ สิน้ ปี นัน่ คือ
อิหร่าน ที่มาร่วมเปิดศักราชใหม่ที่หอภาพยนตร์เป็นครั้งแรก และ
ไต้หวัน จาก Taiwan Cinema Toolkit ชุด 2 ที่กลับมาใหม่
หลังจากชุดที่ 1 ฉายจบไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ภาพยนตร์เยอรมัน

สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
Transit
(Germany, France / 2018 / 101 min)
๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย Christian Petzold /
น�ำแสดงโดย Franz Rogowski, Paula Beer /
ความยาว ๑๐๑ นาที (ภาษาเยอรมันและฝรัง่ เศส
ค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากงานเขียน
ของอันนา ซีเกอร์ส ถ่ายทอดเรื่องราวของ จอร์จ ชายเยอรมันที่
พยายามลี้ภัยไปยังเมืองมาร์กเซยในฝรั่งเศส ทางรอดเดียวของเขา
คือการปลอมตัวและใช้เอกสารทางการของนักเขียนที่เพิ่งเสียชีวิต
กระทั่งต่อมา เขาได้พบกับ มารี หญิงสาวผู้เคยมีความสัมพันธ์
บางอย่างกับนักเขียนตัวจริงที่เขาแอบสวมรอย
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 10 Jan / 15.30
อังคารที่ ๒๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 26 Jan / 13.00
Der junge Törless
(Young Törless)
(West Germany, France / 1966 / 87 min)
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย Volker Schlöndorff /
น�ำแสดงโดย Mathieu Carrière, Marian
Seidowsky, Bernd Tischer / ความยาว ๘๗
นาที (ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ชมภาพยนตร์คลาสสิกของ
โลกและวิเคราะห์วจิ ารณ์ประเด็นต่าง ๆ
ที่มองเห็นในภาพยนตร์กับ กิตติศักดิ์
สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์
ชั้นครู

ผลงานซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นการเปิ ด ศั ก ราชของกลุ ่ ม คน
ท�ำหนัง New German Cinema ดัดแปลงจากงานเขียนเล่มดังของ
โรเบิร์ต มูซิล ถ่ายทอดเรื่องราวในโรงเรียนเตรียมทหารจักรวรรดิ
ออสโตร-ฮังการี ผ่านสายตาของ ทอร์เลส เด็กหนุ่มขี้อาย ซึ่งมอง
เห็นพฤติกรรมด้านมืดและรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ของตัวเอง

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๔.๐๐ น.

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 7 Feb / 13.00
อังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 16 Feb / 15.30

ภาพยนตร์สเปน

สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจ�ำประเทศไทย
Handia (The Giant)
(Spain / 2017 / 114 min)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย Aitor Arregi, Jon Garaño /
น�ำแสดงโดย Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy,
Iñigo Aranburu / ความยาว ๑๑๔ นาที (ภาษา
บาสก์, สเปน และอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากเรือ่ งจริงในศตวรรษ
ที่ ๑๙ ของ มิเกล ฆัวคิน ชายที่ได้รับการขนานนามว่า “ยักษ์ใหญ่
แห่งเมืองอัลต์โซ” บอกเล่าเรือ่ งราวของ มาร์ตนิ และฆัวคิน สองพีน่ อ้ ง
จากแคว้นบาสก์ เมื่อวันหนึ่ง หลังกลับจากถูกส่งไปรบในสงคราม
นานหลายปี มาร์ติน พบว่าร่างกายของฆัวคินใหญ่ขึ้นราวกับยักษ์
และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเติบโต
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 10 Jan / 13.00
พฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 21 Jan / 15.30
Costa da morte
(Coast of Death)
(Spain / 2013 / 81 min)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Lois Patiño / ความยาว ๘๑
นาที (ภาษากาลิเซีย ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

สารคดีถ่ายทอดภาพ “ชายฝั่งแห่ง
ความตาย” (Coast of Death) ทีต่ งั้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของ
กาลิเซีย เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเขตสิ้นสุดของโลกในสมัยอาณาจักร
โรมันนี้ถูกตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยโขดหินสลับ
ซับซ้อน เมฆหมอก และพายุกระหน�ำ่ จนท�ำให้มเี รืออับปางบริเวณนี้
เป็นจ�ำนวนมาก
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 7 Feb / 15.30
พฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 25 Feb / 13.00
ภาพยนตร์ฝรั่งเศส
โปรแกรมพิเศษ Women Film Pioneers

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย
Pour Don Carlos
(France, Spain / 1921 / 90 min)
(๒๔๖๔ / ก�ำกับโดย Musidora, Jacques
Lasseyne / น�ำแสดงโดย Musidora, Stephen
Weber, Abel Tarride / ความยาว ๙๐ นาที
(ไม่มีบทสนทนา ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เงียบจากผู้ก�ำกับและนักแสดงหญิง มิวสิโดรา
สร้างจากนิยายของปิแอร์ เบอนัวต์ ว่าด้วยสงครามความขัดแย้ง
สเปนในช่วงปี ๑๘๗๕ ระหว่างกลุ่มคาร์ลิสต์กับพวกบูร์บองต์
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 14 Jan / 15.30
อาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 24 Jan / 13.00

Le Roi des Aulnes
(The Erl King)
(France / 1930 / 70 min)
๒๔๗๓ / ก�ำกับโดย Marie-Louise Iribe /
น�ำแสดง Joe Hamman, Mary Costes,
Raymond Lapon / ความยาว ๗๐ นาที
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนังแฟนตาซีเซอร์เรียล ว่าด้วย
เรื่องของชายที่ก�ำลังควบม้าพาลูกชายที่ป่วยกลับบ้าน แต่ยมทูต
กลับเล่นตลกกับพวกเขา
รอบฉาย: พุธที่ ๒๐ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 20 Jan / 15.30
อาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 24 Jan / 15.30
Paris 1900
(France / 1946 / 80 min)
๒๔๘๙ / ก�ำกับโดย Nicole Vedres /
ความยาว ๘๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�ำ
บรรยายภาษาอังกฤษ)

สารคดีมองตาจทีน่ ำ� เสนอภาพ
ประวัตศิ าสตร์และความทรงจ�ำของปารีส
ในปี ๑๙๐๐ อีกทั้งยังเป็น Essay Film ที่
แสดงให้เห็นกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 11 Feb / 15.30
อาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 28 Feb / 13.00
Cléo de 5 à 7
(Cleo from 5 to 7)
(France, Italy / 1961 / 90 min)
๒๕๐๔ / ก� ำ กั บ โดย Agnès Varda /
น�ำแสดงโดย Corinne Marchand, Michel
Legrand, Antoine Bourseiller / ความยาว
๙๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

หนังยุค French New Wave
เรื่องส�ำคัญของผู้ก�ำกับ อันเยส วาร์ดา ว่าด้วยเรื่องของ เคลโอ
สาวสวยในกรุงปารีส ทีก่ ำ� ลังรอฟังผลการตรวจโรคร้าย เธอใช้เวลา
๙๐ นาที เดินท่องเมืองและพบเจอผู้คน ทั้งแฟนหนุ่ม เพื่อน และ
คนแปลกหน้า
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 16 Feb / 13.00
อาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 28 Feb / 15.30

WOMEN
FILM
PIONEERS

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น

สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
Station
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย Yasuo Furuhata /
น�ำแสดงโดย Ken Takakura, Chieko
Baishô, Ayumi Ishida / ความยาว ๑๓๒
นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ญ่ีปุ่นที่คว้ารางวัล
จาก Japan Academy Prize ไปทั้งหมด ๕ รางวัล รวมถึง
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เล่าเรื่องราวของ เออิจิ นักสืบที่ชีวิตเพิ่งผ่าน
โศกนาฏกรรมส�ำคัญ ซึ่งต้องตามสืบคดีฆาตกรต่อเนื่อง ผู้มักเลือก
ต�ำรวจเป็นเหยื่อฆาตกรรม
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๒ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
พุธที่ ๒๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
A Promise
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย Yoshishige Yoshida /
น�ำแสดงโดย Rentarô Mikuni, Sachiko
Murase, Chôichirô Kawarasaki / ความยาว
๑๒๔ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ผลงานชิน้ เอกของ โยชิชเิ งะ โยชิดะ
ผู้ก�ำกับคลื่นลูกใหม่แห่งวงการหนังญี่ปุ่น
ซึ่งเข้าฉายในสายประกวดรองของเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่ ๓๙ ถ่ายทอดเรื่องราว
อันละเมียดละไมและสะเทือนใจของคู่รักวัยชรา ผู้ซึ่งสามีป่วยด้วย
ภาวะความจ�ำเสื่อม
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 11 Feb / 13.00
อาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 21 Feb / 15.30
ภาพยนตร์อิหร่าน

สนับสนุนโดย
ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจ�ำกรุงเทพฯ
Bodyguard
(Iran / 2016 / 105 min)
๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Ebrahim Hatamikia /
น�ำแสดงโดย Parviz Parastui, Merila Zare'i,
Babak Hamidian / ความยาว ๑๐๕ นาที
(ภาษาเปอร์ เซี ย ค� ำ บรรยายภาษาไทยและ
อังกฤษ)

ภายหลังจากอารักขาบุคคลส�ำคัญ
ทางการเมืองจากเหตุระเบิดพลีชีพ ฮัจ ไฮดาร์ บอดี้การ์ดชายวัย
กลางคน เริม่ ตัง้ ค�ำถามต่อสิง่ ทีเ่ ขาอุทศิ ให้กบั หน้าทีก่ ารงานของตัวเอง
รอบฉาย: พุธที่ ๑๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 13 Jan / 13.00
อาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 17 Jan / 15.30

๒๘

Ranna's Silence
(Iran / 2015 / 90 min)
๒๕๕๘ / ก� ำ กั บ โดย Behzad Rafi’ee /
น�ำแสดงโดย Mohammad Javad Ezzati,
Nazanin Bayati, Reza Nadji / ความยาว ๙๐
นาที (ภาษาเปอร์เซีย ค�ำบรรยายภาษาไทยและ
อังกฤษ)

รานนา เด็กหญิงวัย ๗ ขวบ อาศัย
อยู่กับพี่ชาย เธอมี กาโกลี แม่ไก่เป็นเพื่อนคู่ใจ เรื่องราวสุดแสน
โกลาหลเกิดขึน้ ในวันฝนฟ้ากระหน�ำ่ คืนหนึง่ เมือ่ กาโกลีถกู เจ้าสุนขั
จิ้งจอกไล่ล่า
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 4 Feb / 15.30
อาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 21 Feb / 13.00
ภาพยนตร์ไต้หวัน

สนับสนุนโดย ชุดเครือ่ งมือภาพยนตร์ไต้หวัน
Taiwan Cinema Toolkit, ส�ำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจ�ำประเทศไทย
A Time in Quchi
(Taiwan / 2013 / 109 min)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Chang Tso-chi / น�ำแสดง
โดย Yang Liang-yu, Kuan Kuan, Nick Yen /
ความยาว ๑๐๙ นาที (ภาษาจีนกลางและ
ฮกเกี้ยน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ระหว่างที่พ่อแม่ด�ำเนินเรื่องหย่า
ร้างกัน ในช่วงวันหยุดปิดเทอมภาคฤดูร้อน เปา เด็กชายวัย ๑๐
ขวบจากไทเป ถูกส่งให้ไปอยู่ที่บ้านอากงในเมืองต่างจังหวัดติด
แม่นำ�้ เล็ก ๆ ทีน่ นั่ เขาต้องปรับตัวเข้ากับชีวติ ใหม่ ซึง่ ท�ำให้เขาเติบโต
และเรียนรู้ที่จะก้าวเป็นผู้ใหญ่อีกขั้น
รอบฉาย: พุธที่ ๖ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 6 Jan / 15.30
อังคารที่ ๑๙ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 19 Jan / 15.30
It Takes Two to Tango
(Taiwan / 2014 / 105 min)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Wan Jen / น�ำแสดงโดย
Wang Le-yan, Li Zong-yi, Chen Bo-zheng /
ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาจีนกลางและ
ฮกเกี้ยน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

จ้ า ว เดิ น ทางจากปั ก กิ่ ง มายั ง
ไต้หวัน เพื่อพบกับ ชินอี้ คนรักของเขา แต่
ด้วยปัญหาระหองระแหงทางประวัติศาสตร์จากทั้งสองประเทศ
ท�ำให้ครอบครัวของชินอี้ปฏิเสธที่จะให้ทั้งคู่แต่งงานกัน ทว่า ชินอี้
กลั บ ตั้ ง ครรภ์ เรื่ อ งราวชวนหั ว ซึ่ ง พั ว พั น กั บ พื้ น เพดั้ ง เดิ ม ของ
บรรพบุรุษจากทั้งสองครอบครัวจึงเกิดขึ้น
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 12 Feb / 15.30
ศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 26 Feb / 15.30

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร
1

13.00 น.

Die Hard

13.00 น.

โปรแกรมภาพยนตรสั้น
ที่ไดรับรางวัลจากเทศกาล
ภาพยนตรสั้นครั้งที่ 24

โปรแกรมฉายเดือนมกราคม
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Sleepless
in Seattle
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4

13.00 น.

13.00 น.

โปรแกรมภาพยนตรสั้น
ที่ไดรับรางวัลจากเทศกาล
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13.00 น.
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15.30 น.
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8

13.00 น.

Fight Club
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Goal Club
เกมลมโตะ
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13.00 น.
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13.00 น.

15.30 น.
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A Time in Quchi
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7
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โลกปะราชญ

15.00 น.

The Croods
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16

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.
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เกมลมโตะ

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

The Giant

ช็อคโกแลต

Transit
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13.00 น.

Ten Years
Thailand

Fight Club

18
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13.00 น.

Pour Don Carlos

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

อาทิตย

Transit

จันทร
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ชางมัน..ฉันไมแคร
13.00 น.
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13.00 น.

สาย สีมา
นักสูสามัญชน
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Ranna's Silence
15.30 น.
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13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.
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13.00 น.

ขอความรักบางไดไหม

A Promise

15.30 น.

Cleo from 5 to 7
15.30 น.

Young Törless

13.00 น.

อารีดัง

มาดามยี่หุบ ภาค 2
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มาดามยี่หุบ ภาค 2
13.00 น.

13.00 น.
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15.30 น.

15.30 น.

สัญชาตญาณโหด

13.00 น.

Coast of Death

15.30 น.

รักนิรันดร

13

ผูหญิงคนนั้นชื่อ
บุญรอด
20
14.00 น.

ดูหนังคลาสสิกกับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

เพื่อนรัก
25

15.30 น.

เพื่อนรัก

19

15.30 น.

13.00 น.

อีแตน

15.30 น.

A Promise

15.30 น.

กัมพูชา

รักนิรันดร

6
“…คือฉัน”

อีแตน

13.00 น.

24

ลานดารา

นฤเบศร จินปนเพ็ชร,
ปวีณา ชารีฟสกุล,
วาสนา พูนผล

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

ทอง

30

5

18

ภาพยนตรสนทนา
45 ป
คึกฤทธิ์ไปจีน

23
13.00 น.

Paris 1900

17

13.00 น.

เวลาในขวดแกว

เสาร

It Takes Two
to Tango

15.30 น.

รองตะ แลบแปลบ

13.00 น.

22

10

14.00 น.

14.00 น.

ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

Ranna's Silence

13.00 น.

16

29

ศุกร

รองตะ แลบแปลบ

คำสั่งคำสาป ฉบับที่ 1

กัมพูชา

22
23
14 ตุลา
14.00 น.
สงครามประชาชน กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
15.30 น.
Vertigo
ชางมัน..ฉันไมแคร

4

15.30 น.

9

วัยระเริง

13.00 น.

พฤหัสบดี
13.00 น.

15.30 น.

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
In the Mood
for Love

สาย สีมา
นักสูสามัญชน

ผูหญิงคนนั้นชื่อ
บุญรอด

ทอง

Coast of Death

15.30 น.

ขอความรักบางไดไหม

13.00 น.

15.30 น.

28
14 ตุลา
สงครามประชาชน

ตั้งวง

โลกปะราชญ

13.00 น.

13.00 น.

8

Young Törless

14

27
มือปน 2 สาละวิน
13.00 น.

พุธ

“…คือฉัน”

13.00 น.

The Giant

แชะ แชะ แชะ
เจอแจวแหวว
2

1

ช็อคโกแลต

The Erl King

อังคาร

15.30 น.

7

Station

15.30 น.

Ten Years
Thailand

The Erl King

21
13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

20
13.00 น.

A Time in Quchi
25

Pour Don Carlos

13.00 น.

มือปน 2 สาละวิน

24

14.00 น.

Bodyguard

Station

Bodyguard
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6
13.00 น.

วัยระเริง

15.30 น.

โปรแกรมฉายเดือนกุมภาพันธ

5

2

26
สัญชาตญาณโหด
It Takes Two
to Tango

27
13.00 น.

คำสั่งคำสาป ฉบับที่ 2
15.30 น.

อารีดัง

28
จัดฉายอังคาร - อาทิตย ไมเสียคาใชจายในการรับชม
อานรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่ www.fapot.or.th

13.00 น.

Paris 1900
15.30 น.

Cleo from 5 to 7
โปรแกรม

โปรแกรมพิเศษวันขึ้นปใหม ๒๕๖๔

โปรแกรมพิเศษวันเด็กแหงชาติ

ผลงาน นฤเบศร จินปนเพ็ชร, ปวีณา ชารีฟสกุล, วาสนา พูนผล

มรดกภาพยนตรของชาติประจำป ๒๕๖๓

เงาสงครามเย็น

Rebel with a Cause: คนขบถยืนเดนโดยทาทาย

ภาพยนตรโลก

