หลังจากโควิด-๑๙ ระลอกใหม่กระเพื่อมจนต้องปิดให้บริการไปตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเพื่อความปลอดภัยทาง
สาธารณสุข หอภาพยนตร์กลับมาเปิดต้อนรับผูช
้ มอีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่ให้บริการด้านหน้า โดยส่วนเมืองมายาและพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย รวมถึงโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา จะปิดให้
บริการเพื่อปรับภูมท
ิ ัศน์ครัง้ ใหญ่ที่นา่ จะกินเวลาหลายเดือน โปรดอดใจรอและเตรียมพบกับโฉมใหม่ของพื้นที่ด้านหน้าของ
หอภาพยนตร์ได้ในอีกไม่ช้า
ด้วยเหตุดังกล่าว บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ในช่วงหลายเดือนนับจากนี้ จะเกิดขึ้นในอาคาร
สรรพสาตรศุภกิจทั้งหมด ทั้งโปรแกรมฉายภาพยนตร์ นิทรรศการมิตรศึกษา (ที่ขยายเวลาต่อไปถึงพฤษภาคม) นิทรรศการ
ลานไปดวงจันทร์ นิทรรศการยานอวกาศแห่งบ้านนาบัว ห้องสมุดฯ เชิด ทรงศรี รวมทั้งห้องอาหารและร้านกาแฟ โรงหนัง
ช้างแดงที่ช้ัน ๒ จะเป็นโรงหลักในการฉายหนังประจ�ำวัน ส่วนโรงศาลาศีนิมาที่ชั้น ๖ จะเป็นโรงส�ำหรับโปรแกรมพิเศษ
ต่าง ๆ ในส่วนของโปรแกรมฉายทีเ่ คยประกาศไปก่อนหน้าและได้รบ
ั ผลกระทบจากการปิดช่วงโควิด จะมีการขยับสับเปลีย
่ น
โดยหนังทีว่ างไว้แต่แรกในเดือนกุมภาพันธ์เกือบทั้งหมดจะถูกโยกมาฉายในเดือนมีนาคม ส่วนเดือนเมษายนจะเป็นโปรแกรม
ใหม่ ทั้งหนังไทยและเทศ เข้มข้นขึ้นด้วยการเพิ่มหนังจากอิหร่านและไต้หวัน โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ท้ายเล่ม
นอกจากข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในจดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ยังมีข่าวการสูญเสียของ
บุคคลส�ำคัญในวงการภาพยนตร์ไทย นั่นคือการจากไปของหม่อมปริม บุนนาค หม่อมผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์
แทบทุกเรื่องของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุย
์ ุคล หรือ เสด็จพระองค์ชายใหญ่ แห่งอัศวินภาพยนตร์ และยัง
เคยรับบทเป็นนางเอกภาพยนตร์ขณะวัยเพียง ๑๖ ปีในเรื่อง วันเพ็ญ (๒๔๘๑) หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความ
เสียใจต่อครอบครัวของหม่อมปริมมา ณ ที่นี้
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๒๕ ธันวาคม
คณะท�ำงานจัดตั้งสมาคมภาพยนตร์อิสระไทย องค์การเพื่อการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มูลนิธิ

๑๙-๒๗ ธันวาคม
หอภาพยนตร์ จั ด เทศกาล
ภาพยนตร์สน
้ั ครัง้ ที่ ๒๔ (24th Thai
Short Film and Video Festival)
เทศกาลภาพยนตร์ ท่ี จั ด ต่ อ เนื่ อง
ยืนยาวที่สุดของประเทศไทย โดยมีการประกวดหลากหลายประเภท
เช่นเคย ทั้งการประกวดหนังสั้นนักเรียนเพื่อชิงรางวัลช้างเผือก หนังสั้น
โดยบุคคลทั่วไปชิงรางวัลรัตน์ เปสตันยี หนังสารคดี (ไม่จ�ำกัดความยาว)
เพื่อชิงรางวั ลดุ๊ก หนังแอนิเมชันเพื่อชิงรางวั ลปยุ ต เงากระจ่ าง และ
หนังสั้นโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพื่อชิงรางวัลช้างเผือกพิเศษ ซึ่งใน
ปีนห
ี้ อภาพยนตร์ได้นำ� ภาพยนตร์ไทยทีเ่ ข้าประกวดทุกเรื่องมาจัดฉายขึน
้
บนจอใหญ่ของโรงภาพยนตร์ศาลาศีนม
ิ า ซึง่ เป็นโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่
แห่งใหม่ที่อาคารสรรพสาตรศุภกิจ
นอกจากนี้ เทศกาลภาพยนตร์ส้น
ั ยังได้คัดสรรโปรแกรมหนังสั้น
จากต่างประเทศมากมาย ได้แก่ Women Film Pioneers โปรแกรมที่
โปรโมตงานส�ำคั ญของผู้ก� ำกั บผู้หญิงในยุ คบุ กเบิกภาพยนตร์สองคน
ได้แก่ อลิซ กีย์ ที่มส
ี ่วนส�ำคัญในการวิวัฒนาการการเล่าเรื่องด้วยภาพใน
ช่วงปี ๑๘๙๗ ถึงต้นศตวรรษที่ ๒๐ และแฌร์แมง ดูลัค ผูก
้ �ำกับหญิงสาย
เซอร์เรียลที่ได้ช่ ือว่าสร้างหนังเฟมินิสม์เรื่องแรกของโลก Beirut Over
and Over Again ชุดหนังจากเลบานอนที่จะฉายเพื่อรับบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากเหตุแอมโมเนียมไนเตรตระเบิดใหญ่ที่ท่าเรือกรุ งเบรุ ต
เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา โดยมีหนังจากผูก
้ �ำกับมืออาชีพคนส�ำคัญ
หลายคนของเลบานอน, BEST SELECTION OF CLERMONT-FERRAND
โปรแกรมคัดสรร ๕ โปรแกรม จากเทศกาล Clermont-Ferrand เทศกาล
ภาพยนตร์สน
ื เสียงทีส
่ ด
ุ ในโลก, S-EXPRESS 2020 หนังสั้น
้ั ทีใ่ หญ่และมีช่ อ
คัดสรรจากโปรแกรมเมอร์ภาพยนตร์ของ ๗ ประเทศในอาเซียน บอกเล่า
ความคิ ด ชี วิ ต อารมณ์ และความเป็ น ไปของเพื่ อ นบ้ า นที่ ร ายล้ อ ม
ประเทศไทย ประกอบไปด้วยกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม

๒

ญี่ปุน
่ และเทศกาลภาพยนตร์ส้ัน หอภาพยนตร์ ได้ร่วมกันจัดการเสวนา
Another TRIP TO THE MOON : ส�ำรวจอนาคตหนังไทยในระยะศูนย์สต
ู ร
เพื่อหาแนวทางนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ภายใต้
ข้อเสนอในการจัดตั้งสภาภาพยนตร์ โดยในการเสวนาครั้งแรกนี้จะเน้น
ประเด็นนิยามและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย แบ่งเป็นสอง
ประเด็นคือ
ประเด็ น “นิยามความหมายของภาพยนตร์และผลกระทบที่
เกิดขึ้น” เสวนากับ พิมพกา โตวิ ระ ผู้ก� ำกับภาพยนตร์ ดร.วิ กานดา
พรหมขุนทอง สถาบันวิจย
ั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
กรกฤต อรุ ณานนท์ชัย ศิลปินและคิวเรเตอร์ ด�ำเนินรายการโดย วรกร
ฤทัยวาณิชยกุล และ กฤษฎา ข�ำยัง
ประเด็ น “ผลกระทบจากข้ อ กฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาพยนตร์” เสวนากับ สุพล สิทธิธรรมพิชัย เลขาธิการสมาพันธ์สมาคม
ภาพยนตร์แห่งชาติ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์
จุฬญาณนนท์ ศิรผ
ิ ล ผูก
้ ำ� กับภาพยนตร์และศิลปิน นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล
ผูอ
้ �ำนวยการสร้างภาพยนตร์ ด�ำเนินรายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
และ ดรสะรณ โกวิทวณิชชา

๒๘ ธันวาคม
หอภาพยนตร์ จั ด โปรแกรม
พิ เ ศษเพื่ อ ฉลองวั น ก� ำ เนิ ด ภาพยนตร์
โลก ด้วยการจัดฉาย Cinema Futures
สารคดีที่พด
ู ถึงปัจจุบน
ั และอนาคตของ
“ฟิล์ม” และ “ภาพยนตร์” ในยุคแห่ง
การปฏิวัติทางเทคโนโลยี ผ่านความคิดเห็นของผู้คนในวงการอนุรักษ์
และผู้ก�ำกับระดับโลก พร้อมพูดคุยหลังจบภาพยนตร์กับ โดม สุขวงศ์
นักอนุรก
ั ษ์ภาพยนตร์เกียรติคณ
ุ ทีโ่ รงภาพยนตร์ศาลาศีนม
ิ า ชัน
้ ๖ อาคาร
สรรพสาตรศุภกิจ สนับสนุนการฉายโดยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย
ประจ�ำประเทศไทย

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒๘ มกราคม

หอภาพยนตร์จด
ั “ดูหนังข้ามปีฉบับออนไลน์” กับสองภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ชมรมสมองใส ใจสบาย ศูนย์ดูแลภาวะ

สุดคลาสสิกทั้ งภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์ มืด หนังเพลงรักหวานชื่นและ

สมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษท
ั ชีวามิตร

ขมขื่นที่เรียบง่ายที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ผลงาน

วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด จัดกิจกรรม Live Talk: สนทนาสกัดบทเรียน

การก�ำกับของ รัตน์ เปสตันยี และการแสดงทีน
่ า่ จดจ�ำของ สุเทพ วงศ์กำ� แหง

จากภาพยนตร์ สวรรค์ มื ด พร้ อ มสนทนากั บ คุ ณ หญิ ง จ� ำ นงศรี

นักร้องผู้ล่วงลับไปเมื่อต้นปี ๒๕๖๓ นี้ ประกบคู่กับนางเอกหน้าหวาน

หาญเจนลักษณ์ รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ด�ำเนินรายการโดย สัณห์

สืบเนื่อง กันภัย และ ทรชนคนสวย หนังแอ็กชันแนวสายลับฟอร์มยักษ์

ชัย โชติรสเศรณี ในกิจกรรม ภาพยนตร์กับผูส
้ ูงอายุ ครั้งที่ ๓๑ รูปแบบ

ปี ๒๕๑๐ ของละโว้ภาพยนตร์ ที่นำ� มิตร ชัยบัญชา มาประกบคู่กับ มิส

ออนไลน์

จิ้นหลู ดาราสาวชาวไต้หวัน และเต็มไปด้วยฉากยิง่ ใหญ่กบ
ั อุปกรณ์ล้ำ� ยุค
ฉายในฉบับรีมาสเตอร์ใหม่จากฟิล์มในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์
ผ่านทางช่องทาง YouTube หอภาพยนตร์ www.youtube.com/Film
ArchiveThailand

๒๙ มกราคม
โรงหนั ง ช้ า งแดงของหอภาพยนตร์ ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากที ม งาน
ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยเรื่อง One For The Road ให้เป็นสถานที่จัดการ
สนทนาทางออนไลน์กับผู้ก�ำกับ (บาส นัฐวุฒิ พูนพิริยะ), ผู้ก�ำกับร่วม

กิจกรรมเดือนมกราคม ๒๕๖๔

(ไก่ ณฐพล บุญประกอบ) และทีมนักแสดง (ต่อ ธนภพ, ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์,
ออกแบบ ชุติมณฑน์, วิโอเลต วอเทียร์, พลอย หอวัง) หลังการฉายรอบ
ปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ปี ๒๐๒๑

๒๒ มกราคม
หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรม
Online Lecture: Hitchcock 101 เรียน
ออนไลน์พิเศษในวิชา “Hitchcock
101” โดยได้ เชิญอาจารย์ประวิ ทย์
แต่งอักษร ผูเ้ ขียนหนังสือ “ต�ำนานระทึกขวัญ อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก” มา
บรรยายความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับผูก
้ �ำกับระดับต�ำนาน อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก
เป็นเวลากว่า ๒ ชั่วโมง ที่เฟซบุ๊กหอภาพยนตร์ www.facebook.com/
ThaiFilmArchivePage

กิจกรรมภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ๒๕๖๓
๑๔ ธันวาคม

กลุ่มน้องใหม่จุฬาฯ ๒๕๑๒

๑๕ ธันวาคม

ชมรมผูส
้ ูงอายุหมูบ
่ ้านร่วมเกื้อ

๑๖ ธันวาคม

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส
้ ูงอายุ
บ้านบางแค

๑๗ ธันวาคม

กลุ่มมิตรเทพธิดาดอย

๑๘ ธันวาคม

ชมรมศิริราชอาวุโส

๑๘ ธันวาคม

คลับเบิร์ด

๒๔ ธันวาคม

กลุ่มวัยหวานวันวาน

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษา
ดูงาน ๒๕๖๓
๒๓ ธันวาคม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียนสัญจร ๒๕๖๔
๑๗ กุมภาพันธ์

โรงเรียนวัดไทร

๒๓ กุมภาพันธ์

โรงเรียนประทุมอนุสรณ์  

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๑-๑๖ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ World Press Photo
Contest น�ำภาพยนตร์ในการอนุรก
ั ษ์ของหอภาพยนตร์
จ�ำนวน ๙ เรื่อง ได้แก่ โชคสองชัน
้ , [พระองค์เจ้าพีระพงศ์
ภาณุเดชแข่งรถ ณ ถนนราชด�ำเนิน], พรายตะเคียน,
การสวนสนามของกองก� ำ ลั ง เสรี ไ ทย, Bangkok
Metropolitan Bus and Trucks, เหตุ ม หั ศ จรรย์ ,
[ภาพยนตร์โฆษณาสี่คิงส์], ไทยไดมารู , และมดแดง
เผยแพร่ผา่ นอินสตาแกรม @worldpressphoto

๓

รายงาน

รถโรงหนัง
ในช่วง

ทีมงานรถโรงหนัง

โจทย์ของรถโรงหนังทริปนี้ คือ COVID-19 หลังจากที่โลก

การออกเดิ นทางในทริปแรกหลั งการระบาดของไวรัส

รู้จักไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนการท�ำงานในรูปแบบใหม่ท้ังหมด

โคโรนา ๒๐๑๙ เราเลือกพื้นที่จาก ๒ ภาค ๙ จังหวัด คือ ภาคเหนือ

วิง่ เข้ามาในหัวทันที เราจะจัดฉายภาพยนตร์บนรถโรงหนังอย่างไร

และตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ก�ำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์

ให้ผช
ู้ มรูส
้ ก
ึ สบายใจที่สด
ุ เพราะกลุ่มผูช
้ มหลักของรถโรงหนัง คือ

หนองบัวล�ำภู อุดรธานี หนองคาย (ภาพยนตร์สถานหนองคาย)

ประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัด แผนการปฏิบัติงานของรถโรงหนัง

บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร แต่ในเวลาต่อมา บึงกาฬและ

จึงต้องเข้มงวด รวดเร็ว อยูภ
่ ายใต้มาตรการความปลอดภัย ผูเ้ ข้าชม

นครพนม รวมถึงจุดฉายหนึ่งในจังหวัดสกลนคร ได้งดกิจกรรมไป

ต้องผ่านการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในรถ

เนื่องจากการประกาศจากทางจังหวัด บางสถานศึกษางดการเรียน

โรงหนัง ต้องปรับลดจ�ำนวนผู้เข้าชมลงเพื่อสามารถรักษาระยะ

การสอนในโรงเรียน หรือขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจาก

ห่างกันและกันได้

ไม่สะดวกที่จะพานักเรียนมาเข้าร่วม ท�ำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน

หลั ง จากที่ ท างการประกาศหยุ ด กิ จ กรรมบางอย่ า ง

โปรแกรมเพิ่ม-ลดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งทีมรถโรงหนัง

บางพื้นที่ถูกล็อกดาวน์เมือง ในระหว่างนั้นภารกิจรถโรงหนังก็

ต้ อ งติ ด ตามข่ า วสารอยู่ ต ลอดเวลาหากมี ก ารประกาศหรื อ

ต้องเว้นระยะห่างในการออกเดินทางไปต่างจังหวัดสักระยะหนึ่ง

ปรั บ เปลี่ ย น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ แ ผนการท� ำ งานที่ มี ก ารประสานงานไว้

เช่นเดียวกัน แม้เราจะไม่ได้ออกจัดฉายภาพยนตร์ตามโปรแกรม

ล่วงหน้ากับหน่วยงานในท้องถิ่นต่าง ๆ เกิดความเสียหายขึ้น

เดิมในช่วงต้นปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา แต่เรายังคงออกส�ำรวจพื้นที่

กระบวนการคัดกรองของกิจกรรมรถโรงหนัง เริ่มจาก

จุดฉาย ในระหว่างที่การเข้า-ออกบางจังหวัดเข้มงวดมาก ต้องมี

ผู้เข้าชมทุกคนเมื่อมาถึ งโต๊ ะคั ดกรอง ทุกคนต้ องสวมหน้ากาก

ใบรับรองแพทย์ ระหว่างนั้นก็ได้เห็นถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้น

อนามัย เจ้าหน้าที่จะวัดอุณหภูมิ แจกเจลแอลกอฮอล์ ถือว่าผ่าน

ของผูค
้ น ยิง่ อยากให้ถึงวันที่สถานการณ์ผอ
่ นคลายลงเพื่อกลับมา

ในขั้ น ตอนแรก ขั้ น ตอนต่ อ ไปของกิ จ กรรมโรงหนั ง โรงเรี ย น

ออกทริปรถโรงหนังกันอีกครั้ง

น้อง ๆ นักเรียนจะผลัดกันไปห้องน้�ำ เมื่อท�ำธุระเสร็จเรียบร้อยจะ

ที มรถโรงหนัง ได้ กลับมาจั ดทริปครั้งใหม่ในช่วงเดื อน

ล้ า งมื อ ด้ ว ยเจลแอลกอฮอล์ อี ก รอบ รวมถึ ง ก่ อ นเข้ า -ออกจาก

สุดท้ายของปี คาบเกี่ยวต้นปี ๒๕๖๔ พร้อมกับมาตรการคัดกรอง

รถโรงหนังด้วย ซึง่ ในบางพื้นทีไ่ ด้รบ
ั ความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน

จัดอุปกรณ์การรักษาความสะอาด หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์

ส่วนท้องถิ่น ได้เชิญเจ้าหน้าที่อาสาด้านสาธารณสุข อสม. หรือ

ล้างมือ แอลกอฮอล์ท�ำความสะอาด น้�ำยาฆ่าเชื้อ สเปรย์ฆ่าเชื้อ

เจ้าหน้าทีม
่ าช่วยเป็นทีมคัดกรองเพื่อความสะดวกรวดเร็ว หลังจาก

และสเปรย์ปรับอากาศ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในการป้องกัน

ที่ เสร็จสิ้นกิจกรรม ที มรถโรงหนังจะท� ำความสะอาดจุ ดสัมผัส

ระดับเข้มข้น ที่ต้องท�ำเช่นนี้ เนื่องจากต้องขออนุญาตจากทาง

ต่าง ๆ ในทุกรอบฉายเพื่อป้องกันความปลอดภัยและสร้างความ

จั ง หวั ด และหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น เพื่ อจั ด กิ จ กรรมให้ ป ระชาชน

สบายใจแก่ผม
ู้ าใช้บริการรถโรงหนังในยุค New Normal แม้ว่าจะ

สามารถเข้ า ร่ ว มได้ และนั่ น หมายความว่ า ต้ อ งสามารถรั ก ษา

ต้องผ่านด่านเข้มหลายขั้นตอน แต่พบว่าได้รับความร่วมมือจาก

มาตรการได้เป็นอย่างดี

นักเรียน ครู และประชาชนทุกคนเป็นอย่างดี ท�ำให้การมาเข้าร่วม
กิจกรรมบนรถโรงหนังในช่วง COVID-19 ดูเป็นสถานการณ์ที่ดู

จุดจอดฉาย
ลำ�ดับ

สถานที่

ผ่อนคลายกว่าที่คิดเอาไว้

จังหวัด

วันที่จัดฉาย

๑

สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลลานกระบือ

อ.ลานกระบือ จ.กำ�แพงเพชร

๗-๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

๒

องค์การบริหารส่วนตำ�บลพานทอง

อ.ไทรงาม จ.กำ�แพงเพชร

๓

องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองพระ

อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

๑๔-๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

๔

องค์การบริหารส่วนตำ�บลธารทหาร

อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

๑๖-๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

๕

องค์การบริหารส่วนตำ�บลนาแก

อ.นาวัง จ.หนองบัวลำ�ภู

๒๑-๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

๖

สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลสุวรรณคูหา

อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำ�ภู

๒๓-๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

๗

องค์การบริหารส่วนต�ำบลน้�ำพ่น

อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

๘

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

๒๕, ๒๘-๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓
๔-๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔

หนองคาย (ภาพยนตร์สถานหนองคาย)
๙
๑๐

องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองหลวง

อ.เฝ้ าไร่ จ.หนองคาย

๒๐-๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔

สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลคูสะคาม

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

๒๕-๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔

๕

รายงาน

หอจดหมายเหตุ
ในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท� ำให้

หน่วยงานหอจดหมายเหตุ

หลายประเทศจ�ำเป็นต้องปิดเมืองเป็นการชัว่ คราว ซึง่ ส่งผล
ต่ อ หน่ ว ยงานอย่ า งหอภาพยนตร์ และหอจดหมายเหตุ
แทบทุกที่จ�ำเป็นต้องปิดให้บริการรวมไปถึงปิดส�ำนักงาน
ชั่วคราว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาด
สมาคมนักหอจดหมายเหตุอเมริกัน (Society of
American Archivist) ได้ระดมความเห็น และจัดท�ำคู่มือ
“นักจดหมายเหตุอยู่บ้าน” (Archivists at Home) ซึ่งเป็น
เสมือนแนวคิดหลวม ๆ ส�ำหรับนักจดหมายเหตุ หรือคนที่
ท�ำงานในหน่วยงานจดหมายเหตุ ที่จะต้องปฏิบัติงานจาก
ที่พักอาศัย ไม่สามารถเข้ามาท�ำงานในหน่วยงานได้ตาม

หน่วยงานฯ จะต้องตัดสินใจว่า จะยังคงเปิดให้บริการหรือไม่ หากจะเปิด
ให้บริการ ก็ควรจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะน�ำต่าง ๆ จากหน่วยงานสาธารณสุข ทั้ง
ในแง่การรักษาความสะอาด การเช็ดพื้นผิวฆ่าเชื้อ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติ
งานก็จะต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ส่วนการให้บริการก็ควรจะหลีกเลีย
่ ง
การนัดหมายผูใ้ ช้บริการเข้ามาในช่วงที่มก
ี ารแพร่ระบาดสูง หน่วยงานต้องพึงระลึก
ว่า เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการอาจจะไม่ใช่แค่ติดเชื้อ แต่เขาสามารถเป็นพาหะน�ำ
เชื้อไปติดผูอ
้ ่ ืนได้อีกด้วย นอกจากนี้ ควรงดการให้บริการเอกสารโบราณ ต้นฉบับ
ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะไม่สามารถท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ (เพราะน้�ำยาฆ่าเชื้ออาจจะมี
ผลต่อวัสดุน้น
ั ๆ)

ปกติ
หอภาพยนตร์ ฯ เห็ น ว่ า คู่ มื อ ดั ง กล่ า วมี ค วาม
น่าสนใจ และสามารถท�ำให้สงั คมได้เห็นภาพการปฏิบต
ั งิ าน
บางส่วนของนักจดหมายเหตุในช่วงวิกฤติการณ์ จึงขอแปล
และสรุ ปใจความส�ำคั ญบางส่วนของคู่มือนี้ มาให้ผู้อ่าน
จดหมายข่าวได้รบ
ั ทราบกัน (โดยท่านสามารถเข้าไปดูค่ม
ู อ
ื
ต้ น ฉบั บ ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ส มาคมนั ก จดหมายเหตุ อ เมริ กั น
https://www2.archivists.org)

๖

กรณีที่หน่วยงานฯ จะปิดท�ำการชัว่ คราว คู่มอ
ื ได้แนะน�ำขัน
ั ิ
้ ตอนการปฏิบต
เช่น

•

ปฏิบัติตามคู่มอ
ื การบริหารงานความต่อเนื่องในช่วงวิกฤติ (ถ้ามี) มอบ

หมายเจ้ าหน้าที่ ที่จะต้ องเป็นผู้ประสานงานหลัก หรือมีการจั ดเวรเจ้ าหน้าที่ ให้
กลับไปตรวจสอบความเรียบร้อยในหน่วยงานเป็นระยะ รวมไปถึงถ้าเป็นไปได้ควร
จะมีเจ้าหน้าทีท
่ ส
ี่ ามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยงานผ่านระบบทางไกล
ได้ดว้ ย เช่น ตรวจเช็คอุณหภูมิ เครื่องควบคุมความชื้น ระบบไฟทีห
่ ล่อเลีย
้ งเซิรฟ
์ เวอร์
หน่วยงานตรวจดูความเรียบร้อยผ่านกล้องวงจรปิด

•

ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย จะต้องจัดท�ำเอกสาร

ขออนุญาตและก�ำหนดเนื้องานที่จะต้องปฏิบต
ั ิงานจากที่พก
ั อาศัย โดยค�ำนึงถึงสภาพ
แวดล้อมภายนอกที่เจ้าหน้าที่จะต้องเผชิญในครอบครัวด้วย เช่น ต้องดูแลบุตรหลาน
ที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ รวมไปถึงบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้วย

• สื่อสารกับผูใ้ ช้บริการเรื่องระยะเวลาการปิดให้บริการให้ชัดเจน
• ก่อนจะปิดหน่วยงาน ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุต่าง ๆ ได้ถูกจัดเก็บ

เรียบร้อย ไม่เสีย
่ งที่จะต้องเจอความร้อน ความชื้น แสงสว่าง หรือปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ

งานที่สามารถปฏิบัติได้จาก
ที่พักอาศัยหรือนอกส�ำนักงาน
คูม
่ อ
ื นักจดหมายเหตุอยูบ
่ า้ น ได้แบ่งเนื้องานทีเ่ จ้าหน้าทีส
่ ามารถปฏิบต
ั ิ
ได้จากที่พักอาศัยหรือนอกส�ำนักงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานใหญ่ ๆ

นักจดหมายเหตุ
นอกจากนี้ คู่มือนักจดหมายเหตุอยู่บ้านยังเสนอ
ข้อแนะน�ำทีน
่ ก
ั จดหมายเหตุสามารถปฏิบต
ั ใิ นช่วงวิกฤติการณ์
ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจดูแลตัวเอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
การสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (โดยเฉพาะกรณี
ที่ต้องปฏิบต
ั ิงานจากที่พก
ั อาศัย) จัดตารางแบ่งสรรเวลาการ
ท�ำงานและเวลาพัก ค�ำนึงถึงการรักษาการท�ำงานเป็นทีมใน
หน่วยงาน การสื่อสารระหว่างผูร้ ว่ มงานและเพื่อนร่วมอาชีพ
ประเมิ น ผลการท� ำ งานของตั ว เอง ส� ำ รวจเป้ า หมายชี วิ ต
สร้างมูลค่าเพิม
่ ให้แก่อาชีพตัวเองผ่านการบันทึกหรือจัดท�ำ
องค์ความรูแ
้ ละเผยแพร่ในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ ตามที่ถนัด
เข้าร่วมอบรมหรือทบทวนองค์ความรูจ
้ ากคอร์สอบรมออนไลน์
ต่าง ๆ ที่ถูกเปิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นต้น

งานบริ ห ารและงานธุ ร การ สามารถปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
วางแผน จัดประชุมผ่านระบบทางไกล ทบทวนแผนการปฏิบต
ั ิการกรณีฉก
ุ เฉิน
ค้นหาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถน�ำมาใช้กับหน่วยงานได้ ติดต่อสร้าง
สัมพันธไมตรีกับผู้บริจาคหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงาน หน่วยงาน
อนุรักษ์ที่มข
ี นาดเล็ก เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ผูใ้ ช้บริการ ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แบบฟอร์ม กระบวนการท�ำงาน และ
คู่มือการท�ำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการจัด
ระเบี ย บไฟล์ ข้ อ มู ล ในเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ (กรณี ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ในที่ท�ำงานจากที่พก
ั ได้) หรือฮาร์ดไดรฟ์ และจัดการอีเมลที่ค่งั ค้าง
ต่าง ๆ เป็นต้น
งานอนุ รั ก ษ์ สามารถปฏิ บั ติ ง านด้ า นการค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ถึ ง วั ส ดุ
อุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่ใช้ในงานอนุรก
ั ษ์ รวมไปถึงโปรแกรมบริหารจัดการกรุอนุรก
ั ษ์
ต่าง ๆ วิเคราะห์และวางแผนจัดการกรุ งานที่คั่งค้างตามกระบวนการต่าง ๆ
ตรวจสอบคุณภาพงานทีแ
่ ปลงเป็นสัญญาณดิจท
ิ ล
ั ไปแล้ว วางแผนงานจัดแสดง
และการออกแบบการน�ำชมหน่วยงาน กรุ งานผ่านระบบเสมือนจริง (Virtual
Tour) และทบทวนนโยบายด้านกรุอนุรก
ั ษ์ (โดยเฉพาะในสถานการณ์ทเี่ ปลีย
่ นไป
อย่างมากในปัจจุบัน)
งานจั ดการข้อมูล สามารถปฏิ บัติงานในการจั ดท� ำข้อมูลรวมไปถึ ง
ข้อมูล Metadata ให้แก่ส่ อ
ื โสตทัศน์หรือวัตถุ ท�ำความสะอาดข้อมูลที่ได้จัดท�ำ
แล้ว ทั้งในฐานข้อมูล เช่น ตรวจสอบตัวสะกด การใช้ค�ำให้ถูกหลัก การจัด
ระเบียบข้อมูลให้เป็นไปตามหลักการสากล นอกจากนีย
้ ังรวมไปถึงการส�ำรวจ
ความเป็นไปได้ในการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือเว็บไซต์ฐานข้อมูล
อย่างพวก Wikipedia และ Wikidata หรือน�ำเข้ารูปภาพที่สามารถเผยแพร่ได้
ใน Wikimedia Commons ส�ำรวจเครื่องมือใหม่ ๆ ในการจัดการข้อมูล เป็นต้น
งานบริการและการเผยแพร่ สามารถปฏิบัติงาน วางแผนด�ำเนินการ
ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่หน่วยงานผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ การจัดท�ำ
ข้อมูลถามตอบ การสร้างคู่มอ
ื การใช้บริการส่วนต่าง ๆ การจัดท�ำสื่อใหม่ ๆ เพื่อ
ใช้เผยแพร่อย่างพอดแคสต์ (Podcast) หรือวีดิทัศน์สาธิตต่าง ๆ การด�ำเนิน
การปรับปรุ งดูแลและท�ำความสะอาดเว็บไซต์หน่วยงาน เช่น แก้ไขลิงก์ที่ใช้

หอภาพยนตร์ไทยในภาวะ
วิกฤติไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ส�ำหรับหอภาพยนตร์ของเรา มีการปิดท� ำการสองช่วง
ได้แก่ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
และเดื อ นมกราคม – กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ถึ ง แม้
หอภาพยนตร์ จ ะไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ คู่ มื อ ฯ แนะน� ำ ก็ ต าม แต่
หอภาพยนตร์กพ
็ ยายามด�ำเนินกิจกรรมตามภารกิจหลักโดยค�ำนึง
ถึ ง ความปลอดภั ย และระวั ง การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โดย
อนุญาตให้บุคลากรของหอภาพยนตร์สามารถปฏิบต
ั ิงานจากที่พก
ั
อาศัยได้ จัดท�ำแผนบริหารงานความต่อเนื่องในภาวะโรคระบาด
มีการทบทวนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ในกลุ่มงาน เพิ่มทักษะ
ด้ า นภาษาอั ง กฤษ มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ท บทวนคู่ มื อ และ
กระบวนการท�ำงาน สะสางงานที่ค่ังค้าง มีการน�ำเทคโนโลยีด้าน
การสื่ อสารมาใช้ ภ ายในองค์ ก ร รวมไปถึ ง ใช้ ร ะบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดท�ำเอกสารด�ำเนินการต่าง ๆ
ในส่วนงานบริการ แม้หอภาพยนตร์จะต้องปิดโรงภาพยนตร์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพยนตร์ ไ ทย และเมื อ งมายา ก็ ไ ด้ หั น มาเผยแพร่
ภาพยนตร์ท่ีไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ผ่านช่อง YouTube ของหอ
ภาพยนตร์จัดงานเสวนาพูดคุยและการอบรมทางออนไลน์ รวมถึง
จัดท�ำการน�ำชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยแบบเสมือนจริงด้วย
ภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิกฤติที่
กินเวลายาวนานที่สุดที่หอภาพยนตร์เคยประสบ (หอภาพยนตร์
เคยประสบวิกฤติอท
ุ กภัยเป็นเวลาเกือบ ๒ เดือนเมื่อปลายปี ๒๕๕๔)
จึงถือเป็นบทเรียนล้�ำค่าที่ส�ำคัญของหอภาพยนตร์และบุคลากร
ทีจ
่ ะต้องเรียนรูท
้ จ
ี่ ะปรับตัวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ไม่ได้ แก้ไขข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ท�ำการจดหมายเหตุเว็บไซต์

๗

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

for 610 days, i’ve stayed
with these two.
ถ่ายภาพและ
เขียนค�ำบรรยายโดย
นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์
นวพลเน้ น การเล่ า เรื่ องด้ ว ยภาพนิ่ ง และอธิ บ ายขยายความ
ภาพด้วยตัวหนังสือ สร้างบรรยากาศท�ำให้ผอ
ู้ ่านรู้สึกสนุก เพลิดเพลินกับ
อิริยาบถอย่างเป็นธรรมชาติของทีมงานและนักแสดงขณะอยู่ในกองถ่าย
ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ รวมถึงผู้อ่านได้รับรู้เกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยที่เป็นข้อมูลการสร้างหนังไทยเรื่องหนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถรับรู้

หนังสือประกอบ

ภาพยนตร์ไทย
วิมลิน มีศิริ

สิ่งเหล่านี้ได้จากการดูบนจอภาพยนตร์ โดยภาพถ่ายพร้อมค�ำบรรยาย
ทั้งหมด จ�ำนวน ๒๐๘ หน้า ในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นการบันทึกเรื่องราวระหว่าง
ที่นวพลอยู่กับการสร้าง ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ ตลอด
๖๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๕๘ นวพล
น�ำเสนอเป็นภาพโมโนโทน คือ ขาวด�ำทุกภาพ และจัดวางภาพแบบหน้าคู่
ตลอดทั้งเล่ม การออกแบบรูปเล่มที่สามารถกางราบได้ ๑๘๐ องศา เช่น
ภาพหน้าคู่ ๑๓๘-๑๓๙ ใบหน้าของหมออิมระยะใกล้บนจอมอนิเตอร์ด้าน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และลงรายการข้อมูลหนังสือ (Cataloger)

ซ้าย และภาพระยะใกล้ของยุ่นบนจอมอนิเตอร์ด้านขวา ส่วนตัวอย่างค�ำ

ท� ำหน้าที่ จัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด โดยการวิ เคราะห์และลง

บรรยายของนวพล เช่น หน้า ๑๕๗ หัวข้อ “หนูทดลอง” นวพลเล่าเกีย
่ วกับ

รายการหนั ง สื อ ที่ มี ข้ อ มู ล สมบู ร ณ์ ใ ส่ ใ นฐานข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์

ความพยายามท่องบทเพียงประโยคเดียวของนักแสดงเอ็กซ์ตร้า (ถ้าใคร

ประกอบด้วย เลขเรียกหนังสือ (Call Number) ชื่อผูแ
้ ต่ง ชื่อเรื่อง ISBN

เคยดูหนังเรื่องนีแ
้ ล้วจะนึกออกว่า ค�ำพูดประโยคนีม
้ ผ
ี ลต่อความรู้สึกของ

ส�ำนักพิมพ์ จ�ำนวนหน้า ขนาด ภาพปก และหัวเรื่อง หรือ Subject

หมออิม) โดยหลังถ่ายท�ำเสร็จ นวพลต้องการอัดเสียงเพิ่มเติม เผื่อเอาไว้

Heading ซึ่งเป็นค�ำหรือข้อความสั้น ๆ ที่บอกว่าหนังสือเล่มนั้น ๆ
เกี่ยวกับประเด็นอะไร โดยหัวเรื่องหนึ่งที่อยู่ในคลังค�ำของการก�ำหนด

เป็นนักแสดงเอ็กซ์ตร้าเครียดมาก เพราะมันเป็นประโยคที่ไม่ได้เตรียม

หัวเรื่องให้หนังสือภาษาไทยของห้องสมุดฯ คื อ “หนังสือประกอบ

มาจากบ้าน นวพลบอกให้ลุงพูดไปเลย ไม่ต้องกังวล เอาสั้น ๆ แค่นี้เอง

ภาพยนตร์ ” ซึ่ ง หนั ง สื อ เหล่ า นี้ มี คุ ณ ค่ า ในแง่ ข องการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
หนังไทย เสมือนเป็นการเรียบเรียงประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่าของ

ไม่ยากเลย ลุงจึงค่อย ๆ มั่นใจขึ้น แต่เมื่อเริ่มอัดเสียง ลุงพูดว่า “หลานหนู
ไม่ใช่ผมทดลองของหมอนะ” นั่นคื อครั้งที่ หนึ่ง ส่วนครั้งต่ อ ๆ มา คื อ

ผูก
้ ำ� กับภาพยนตร์และทีมงานให้มาอยูใ่ นรูปแบบหนังสือ ซึง่ จดหมายข่าว

“หลานผมไม่ใช่หมอนะ” “หลานผมไม่ใช่หมอทดลองนะ” “หลานผมไม่ใช่

ฉบับนี้ ห้องสมุดฯ ชวนอ่าน “หนังสือประกอบภาพยนตร์” โดยเลือก

หนูนะ” ฯลฯ

ตัวอย่างมา ๓ เล่มจากหนังไทย ๓ เรื่อง

๘

ใช้ในหนัง ประโยคที่ว่า คือ “หลานผมไม่ใช่หนูทดลองของหมอนะ” ลุงที่

สุดถวิล The Inspiration of
ตุ๊กแกรักแป้งมาก
เรื่องโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค และ
เรียบเรียงโดย สืบสกุล แสงสุวรรณ
แก่นหลักของ สุดถวิล The Inspiration of ตุ๊กแกรักแป้งมาก มุ่งเน้นประเด็นเดียว
อย่างชัดเจน คือ ทั้ง ๗ บท บอกเล่าทุกสิง่ ทุกอย่างที่ปรากฏในหนัง ตุ๊กแกรักแป้งมาก เช่น โรงหนัง
สถานบันเทิง ทรงผมและการแต่งกายของนักแสดง ของเล่นวัยเด็ก ของใช้ต่าง ๆ โปสเตอร์หนัง
คั ตเอาต์ ม้วนวิ ดีโอ รายการโทรทั ศน์ยอดนิยม โดยหนังสือเล่มนี้ให้ค�ำตอบกับผู้อ่านว่ า สิ่ง
เหล่านั้นมาจากความประทับใจ แรงบันดาลใจ ที่เคยเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของยุทธเลิศ
ที่ มีอิ ท ธิพ ลต่ อ การสร้างสรรค์ ผ ลงาน ตุ๊ กแกรั กแป้ง มาก มาไว้ ใ ห้อ่ า นกั น ในเล่ มเดี ยวพร้อม
ภาพประกอบสวย ๆ ส่วนความน่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งของทุกบท แม้จะเป็นการน�ำเสนอเรื่องของ
แรงบันดาลใจ แต่ในขณะเดียวกันแรงบันดาลใจเหล่านั้นเสมือนเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านได้
เรียนรูป
้ ระวัติศาสตร์หนังไทยและวงการบันเทิงไทยในยุคราว พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๐ ตัวอย่างเช่น
บทที่ ๕ “รักหนังไทยมาก” จากฉากที่ปรากฏโรงหนังเพชรเชียงคานที่ฉายเรื่อง ซึมน้อยหน่อย
กะล่อนมากหน่อย ยุทธเลิศได้เล่าที่มาของจุดเริ่มต้นของการสร้างหนัง ซึมน้อยหน่อย กะล่อน
มากหน่อย ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกแห่งค่ายน้องใหม่ในยุคนั้น ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดย ปื๊ ดกับ
อังเคิล ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นชื่อผูก
้ �ำกับคู่หค
ู ลื่นลูกใหม่มาแรงในปี ๒๕๒๗ ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมาก
หน่อย หนังตลกของพวกเขาภายใต้แบรนด์ ไทฯ ท�ำเงินมโหฬาร โดยทั้งบริษท
ั ผูส
้ ร้างและผูก
้ ำ� กับ
คือ วิสูตร อังเคิล และ ปื๊ ด พวกเขาไม่มป
ี ระสบการณ์เกี่ยวกับการท�ำหนังมาก่อน แต่พวกเขาเริ่ม
สร้าง ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ กันมาด้วยจุดเชื่อมเพียงจุดเดียว คือ ความรักในหนัง พวกเขาแค่
อยากท�ำหนังกันเท่านั้น ดังนั้นใน ตุ๊กแกรักแป้งมาก จึงมีใบปิดหรือโปสเตอร์หนังหลายเรื่องของ
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นต้น

Snap ส่วนประกอบของความคิดถึง
โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
คงเดชวางรูปแบบการน�ำเสนอให้หนังสือเล่มนีไ้ ม่มส
ี ารบัญ แต่ใช้ค�ำภาษาอังกฤษว่า
Folder ซึ่งชื่อของแต่ละโฟลเดอร์เสมือนเป็น ๑ บท และมีเครื่องหมายสีเ่ หลีย
่ ม (#) เขียนน�ำหน้า
ชื่อของทุกโฟลเดอร์ โดยคงเดชบันทึกไว้ในเล่มนีท
้ ั้งหมด ๔๐ โฟลเดอร์ ที่เขาบันทึกความทรงจ�ำ
เกี่ยวกับการเขียนบทและการก�ำกับภาพยนตร์ Snap แค่...ได้คิดถึง หนังสือประกอบภาพยนตร์
เล่มนี้มีความสมบู รณ์ครบถ้ วนเล่มหนี่ง ในการบันทึ กข้อมูลหนังไทย เพราะมีตั้ งแต่ เรื่องย่อ
ค�ำอธิบายบุคลิกตัวละครหลักของเรื่องทัง้ ๑๐ คน ทีเ่ ป็นกลุม
่ เพื่อนสนิทในสมัยมัธยม การคัดเลือก
นักแสดง การส�ำรวจสถานที่ การคัดสรรเพลงมาใช้ในหนัง ฉากและบทที่ต้องตัดออกไป ไม่ได้
ฉายขึ้นจอ วิธีการเลือกสถานที่ อุปสรรค ความวิตกกังวลในการท�ำงาน แรงบันดาลใจที่เป็น

หายไปเสมอ #ตอนนี้เนี่ยนะ? #รับผิดชอบหน่อยสิ

จุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้ และปิดท้ายเล่มด้วยเรื่องราวของวันปิดกล้อง โดยแต่ละโฟลเดอร์จะ

#ปูผัดฉ่า #มอหกทับเจ็ดห้องครู เป็ดมีไฝ โดยเขาคิด

มีภาพนิ่งทั้งภาพเบื้องหน้า ภาพเบื้องหลัง ภาพขณะการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ยกตัวอย่าง ชื่อ
โฟลเดอร์ #ขอบฟ้าไง_ใช่ปะ
่ คงเดชบันทึกจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจของการเขียนบทหนัง

เสมอว่า การคัดเลือกนักแสดงก็เหมือนกับการเฟ้นหา
วัตถุดบ
ิ หลักในการปรุงอาหาร โดยเฉพาะนักแสดงหลัก

เรื่ อ งนี้ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจมาจากเพลง “แค่ ไ ด้ คิ ด ถึ ง ” ส่ ว นอี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจใน

ที่จะมาเล่นเป็นพระนาง ทั้งสองเหมือนเป็นสิ่งที่คนดู

กระบวนการท�ำงานของคงเดช คือ ความพิถีพิถันในขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดง คงเดชได้

จะต้องตักกินทุกค�ำ ๆ ไปจนหมดจาน

บันทึ กความทรงจ� ำในประเด็ นนี้ไว้ ถึงห้าโฟลเดอร์ ได้ แก่ #ในหนังสือรุ่นรู ปของใครบางคน

๙

นิทรรศการ

นิทรรศการเสมือนบนแพลตฟอร์ม
ก้อง ฤทธิ์ดี
การเที่ ย วชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ะอิ่ ม เอิ บ ด้ ว ยผั ส สะอย่ า งสมบู ร ณ์ ก็

Reality (AR) รวมทั้งการซูมเข้าไปดูรายละเอียดแบบระยะเผาขน ภาพ

ต่อเมื่อผูช
้ มอยูใ่ นสถานที่จริง เห็นภาพเขียนหรือวัตถุจัดแสดงจริง ได้เห็น

๓๖๐ องศา หรือ Street View ที่จ�ำลองเส้นทางการเดินชมนิทรรศการ

สี เห็นปูน เห็นร่องรอยแห่งกาลเวลาจริงบนชิน
้ งาน (ถึงแม้จะไม่สามารถ

จริง ๆ หรือแม้กระทั่งการเปิดเสียงบรรยายไปพร้อมกัน

สัมผัสชิน
็ ามที) แต่ถงึ กระนัน
่ วพิพธิ ภัณฑ์
้ ก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ การเทีย
้ งานได้กต

ในปีที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมกับ

แบบออนไลน์กลายเป็นกิจกรรมที่ ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในรอบ

Google Arts and Culture เพื่อจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ โดยใน

หลายปีหลั ง และยิ่งมาทวี คูณด้ วยสถานการณ์โควิ ด-๑๙ ที่ ท� ำให้การ

ขณะนี้มีสองนิทรรศการ ได้แก่ บันทึกหนังไทยผ่านภาพถ่ายของคุณแท้

เดินทางของคนทั้งโลกหยุดชะงัก และคงยังเป็นเช่นนีไ้ ปอีกพักใหญ่ ความ

ประกาศวุ ฒิ ส าร และ เครื่ อ งแต่ ง กายในภาพยนตร์ ไ ทย โดยทั้ ง สอง

นิยมของนิทรรศการออนไลน์เริ่มต้นจากเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงที่ดี

นิทรรศการเป็นการแสดงภาพความละเอียดสูงพร้อมค�ำบรรยายทั้งภาษา

ขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถจ�ำลองความรู้สึกการไปชมพิพิธภัณฑ์ได้แบบน่า

ไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่งานอนุรก
ั ษ์ของหอภาพยนตร์ไปสูผ
่ ช
ู้ มและ

ตื่นตาตื่นใจโดยไม่ต้องเดินทางไปจริง ๆ อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั่วโลก

ผูส
้ นใจประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ท่ัวโลก ในปีนี้ หอภาพยนตร์มโี ครงการ

ต่างสบโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์คอลเลกชันและงาน

จะเพิ่ ม นิ ท รรศการออนไลน์ ใ นช่ อ งทาง Google Arts and Culture

ศิลปะที่ตนเองจัดแสดงให้แก่ผช
ู้ มในส่วนอื่นของโลกที่อาจไม่สามารถมา

อีกหลายนิทรรศการ ในที่นจ
ี้ ึงสบโอกาสในการแนะน�ำแพลตฟอร์มอันมี

เยือนสถานที่จริง เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

สีสันน่าสนใจและให้ความรู้นแ
ี้ ก่ผอ
ู้ ่านของเรา

Google Arts and Culture เป็นแพลตฟอร์มของบริษัท Google
ที่รวบรวมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ส�ำคัญ ๆ ของโลกหลายพันพิพิธภัณฑ์ไว้
และเปิดโอกาสให้ผช
ู้ มสามารถ “ไปเทีย
่ ว” พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ ชมภาพเขียน
ประติมากรรม ชิน
้ งาน หรือชมนิทรรศการออนไลน์ได้ดว้ ยการใช้โทรศัพท์

เริม
่ ต้นง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ https://artsandculture.google.com/

มือถื อ แท็ บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ในปีที่ผ่านมา คงไม่มีใครสามารถ

หรือจะเสิรช
์ Google Arts and Culture ก็ได้ จากนัน
้ ม
้ เมื่อเข้าสูเ่ ว็บไซต์ ผูช

เดินทางไปชมภาพ Mona Lisa ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ได้บ่อย ๆ หรือใคร

สามารถค้นต่อได้ว่าจะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่ไหน เช่นใส่ค�ำค้น Thai

จะอยากฝ่ า ฝู ง ชน (แม้ เ มื่ อ หมดโควิ ด ) ไปดู ภ าพ Starry Night ของ

Film Archive หรือ “หอภาพยนตร์” เพื่อเข้าสู่หน้าของหอภาพยนตร์

วินเซนต์ แวนโกะห์ แต่ด้วย Google Arts and Cultre ภาพเขียน และงาน

อีกที หรือผูช
้ มอาจจะลองเล่นกับนิทรรศการหรือไฮไลต์อ่ ืน ๆ ที่ Google

ศิลปะอื่น ๆ มากมาย จะถูกยกมาตั้งไว้ในห้องของผูช
้ มได้ในแบบ virtual

Arts and Culture ยกมาใส่ไว้ในหน้าแรกก็สนุกไม่นอ
้ ยเช่นกัน

หรือเสมือนจริง ด้วยความละเอียดสูงผ่านเทคโนโลยีเช่น Augmented

๑๐

เปิดขุมสมบัติโลก

ขุ ม สมบั ติ ท างศิ ล ปะของโลกจ� ำ นวนมหาศาลถู ก รวมอยู่ ใ น

ผู้ ก� ำ กั บ เกาหลี ที่ โ ด่ ง ดั ง ในต่ า งประเทศ ส่ ว นหอภาพยนตร์ โ ปแลนด์

Google Arts and Culture ผ่านทางพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย ดังนั้นไม่ว่า

จัดแสดงนิทรรศการที่เล่าขั้นตอนการบูรณะภาพยนตร์เงียบโปแลนด์ ที่

ผู้ชมจะลองค้นหาภาพเขียน ประติมากรรม หรือชื่อศิลปินคนใด ก็จะมี

น่าสนใจมากเช่นกันคือ Cinémathèque Française ของฝรั่งเศส ที่มท
ี ้ั ง

งานปรากฏให้เข้าไปดู พิพธ
ิ ภัณฑ์ระดับสุดยอดของโลกอย่าง The Louvre

นิทรรศการประวั ติชีวิตและผลงานของฌอร์ฌ เมเลียส ผู้ก�ำกับในยุ ค

ในปารีส Rijksmuseum ในอัมสเตอร์ดัม The State Hermitage Museum

บุ กเบิก รวมทั้ งมีภาพเคลื่อนไหวแทรกอยู่ในนิทรรศการด้ วย อี กทั้ งมี

ทีเ่ ซนต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ The Tokyo National Museum of Modern Art ใน

นิทรรศการกล้อง ๗๐ มม. ในยุคเริ่มต้น และมีทัวร์ ๓๖๐ องศา ที่พาไป

โตเกียว MoMA The Museum of Modern Art และ THE MET ในนคร

ชมคอลเลกชั น กล้ อ งถ่ า ยภาพยนตร์ จ� ำ นวนมากในคลั ง อนุ รั ก ษ์ ข อง

นิวยอร์ก Uffizi Gallery ในฟลอเรนซ์ และอื่น ๆ อีกมาก ล้วนแต่นำ� เสนอ

หอภาพยนตร์แห่งชาติฝรั่งเศสแห่งนี้

คอลเลกชันของตนในแพลตฟอร์มนี้

ส�ำหรับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นอกจากนิทรรศการ

หลาย ๆ พิพิธภัณฑ์ มีภาพ ๓๖๐ องศา ที่ จ�ำลองเส้นทางการ

ภาพถ่ายของคุณแท้ ประกาศวุฒส
ิ าร และนิทรรศการเครื่องแต่งกายจาก

เดินจริงมาให้ แต่ที่ให้ความรู้และอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ต่างจากการ

หนังไทยทีอ
่ อนไลน์อยูแ
่ ล้ว เตรียมพบกับนิทรรศการอื่น ๆ เช่น นิทรรศการ

ชมงานศิลปะแบบของจริง คือลูกเล่น AR ทีท
่ ำ� ให้เราสามารถยกงานศิลปะ

ยานอวกาศบ้านนาบัว และนิทรรศการหนังถ้�ำมอง ทีก
่ ำ� ลังจะน�ำมาเผยแพร่

มา “ตั้ง” ดูในห้องได้แบบภาพเสมือน ที่ส�ำคัญคือซูมได้ใกล้มาก ๆ แบบ

ให้ผช
ู้ มทั่วโลกได้ชมกันผ่านช่องทาง Google Arts and Culture

ที่ถ้าไปดูของจริง คนเฝ้าคงตะเพิดเพราะเราชะโงกหน้าเข้าไปติดผ้าใบ
ขนาดนัน
้ นอกจากนีง้ านศิลปะหลายชิน
้ ยังมาพร้อมกับลูกเล่นในการซูม
พร้ อ มให้ค� ำ บรรยาย เช่ น ในกรณี ข องภาพเขี ย นคลาสสิ ก ที่ มีเ รื่ อ งราว
เราสามารถซู มเข้าไปที่ ใบหน้าของคนในภาพโดยค�ำอธิบายจะปรากฏ
โดยอั ต โนมั ติ เ พื่ อ บอกว่ า ใครเป็ น ใคร ส� ำ คั ญ อย่ า งไร หรื อ ศิ ล ปิ น จั ด
องค์ประกอบภาพนีอ
้ ย่างไร
ลองเล่นกันดูเพียงใส่ค�ำค้นเป็นชื่อภาพเขียน งานศิลปะ หรือใส่
ชื่อศิลปินเลยก็ได้ โดยไม่ต้องไปจ�ำว่างานดังกล่าวอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ใด

หอภาพยนตร์บน Google Arts
นอกจากหอภาพยนตร์ของไทยแล้ว หอภาพยนตร์หลายแห่งใน
โลกก็ ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการและแสดงคอลเลกชั น วั ต ถุ ผ่ า นแพลตฟอร์ ม
Google Arts and Culture เช่นหอภาพยนตร์เกาหลี (Korean Film
Archive) หอภาพยนตร์โปแลนด์ (Filmoteka Narodowa) หอภาพยนตร์
ฝรั่งเศส (Cinémathèque Française) และอื่น ๆ
ผลงานที่นำ� มาจัดแสดงมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งที่ต้องอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ หรือแค่ชมภาพสวย ๆ ก็ได้เช่นกัน อาทิ Korean Film Archive
คึกคักมากและมีหลายนิทรรศการ เช่น การจัดแสดงโปสเตอร์หนังเกาหลี
คลาสสิ ก นิ ท รรศการแนะน�ำ ดาราคนส� ำ คั ญ ของเกาหลี และแนะน�ำ

๑๑

คลังอนุรักษ์

นายกรัฐมนตรีไทย
ในคอลเลกชันหอภาพยนตร์ (ตอนที่ ๒)
ฝ่ายอนุรักษ์

๑๒

จากบทความ ๑๕ นายกรัฐมนตรีไทยในคอลเลกชันหอภาพยนตร์

ปรากฏภาพยนตร์ ที่ น่ า สนใจดั ง เช่ น ค� ำ ปราศรั ย ของนายกรั ฐ มนตรี

(ตอนที่ ๑) ซึ่งน�ำเสนอในคอลัมน์งานอนุรก
ั ษ์จดหมายข่าว หอภาพยนตร์

จอมพล ถนอม กิตติขจร ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ วาระครบ ๑ ปีรัฐบาล

ฉบับที่แล้ว โดยเลือกสรรภาพยนตร์ที่ได้บันทึกภาพของนายกรัฐมนตรี

ซึ่งเป็นการด�ำรงต�ำแหน่งนายกฯ ครั้งที่สอง, มิตรเก่าผูก
้ ลับมา ภาพยนตร์

ไทย ๘ ท่าน เริ่มจากพระยาพหลพลพยุหเสนา จนถึงนายพจน์ สารสิน

ของส�ำนักข่าวสารอเมริกัน เป็นการบันทึกการเดินทางมาเยือนประเทศ

ส่วนบทความตอนที่ ๒ นีจ
้ ะน�ำเสนอภาพยนตร์ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน

ไทยของประธานาธิบดีอเมริกา ริชาร์ด นิกสัน พระราชอาคันตุกะของ

ซึ่งบันทึกนายกรัฐมนตรีไทยอีก ๗ ท่านที่มบ
ี ทบาทในช่วงเวลาประมาณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระบรมราชินน
ี าถ ใน

๓๐ ปีต่อมาที่ประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ทางการเมือง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี

ที่ส�ำคัญหลายเหตุการณ์ โดยเริ่มจากจอมพล ถนอม กิตติขจร จนสิ้นสุด

ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกันในข้อตกลงทางเศรษฐกิจและการทหาร

ที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ทีท
่ ำ� เนียบรัฐบาล แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทแ
ี่ น่นแฟ้นและการเข้ามา

หลังนายพจน์ สารสิน พ้นจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีไป สภา

มีอิทธิพลทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้น, จอมพล ถนอม

ผู้ แ ทนราษฎรมี ม ติ ใ ห้ จ อมพล ถนอม กิ ต ติ ข จร ขึ้ น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง

กิ ต ติ ข จร ให้ สั ม ภาษณ์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ปี ๒๕๐๙ และ จอมพล ถนอม

นายกรัฐมนตรีเป็นสมัยแรก จอมพล ถนอมด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี

กิตติขจร นายกรัฐมนตรีท�ำพิธีเปิดสะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้า ในวันที่

หลายครั้งก่อนจะสิ้นสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ โดยมี

๒๔ กันยายน ๒๕๑๖ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา อันเป็นจุดสิน
้ สุด

ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์ไว้มากมายหลายร้อยเรื่อง อย่างไรก็ตาม

อ�ำนาจในต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลถนอมเพียงไม่กี่วัน

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผูม
้ บ
ี ทบาทส�ำคัญ
ตัง้ แต่กอ
่ นปี ๒๕๐๐ ในรัฐบาลของจอมพล ป.พิบล
ู สงคราม
เรื่อยมาจนถึงการขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี
๒๕๐๒ ก่อนที่จะถึงแก่อสัญกรรมในปี ๒๕๐๖ ระหว่าง
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตลอดช่วงเวลาที่โลดแล่น
ในวงการอ�ำนาจมีภาพยนตร์ที่นา่ สนใจถูกบันทึกไว้ เช่น
พิธก
ี ระท�ำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล ปี ๒๕๐๖
ซึ่งบันทึกพิธก
ี ระท�ำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล
ของหน่วยทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ใน
จังหวัดพระนครและธนบุรี ที่ลานพระบรมรู ปทรงม้า
โดยมี จ อมพล สฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ นายกรั ฐ มนตรี ใ น
ฐานะผูบ
้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธี ซึง่ เป็น
เหตุ ก ารณ์ ก่ อ นการอสั ญ กรรมเพี ย งเดื อ นเดี ย ว, การ
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีเ่ พื่อประเทศชาติในต�ำแหน่งหัวหน้ารัฐบาล
และผู้น�ำทางทหารจนถึ งล้ มป่วยและอสัญกรรมของ
ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปี ๒๕๐๖ สร้างโดย

จอมพล ถนอม กิตติขจร

กองอ�ำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ, กอง
การภาพ กรมการทหารสื่อสาร เป็นภาพยนตร์สารคดีที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดชเสด็จฯ ออก ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน

สร้างเพื่อยกย่องจอมพล สฤษดิ์เป็นการเฉพาะ

พระราชวังดุสต
ิ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เข้าเฝ้าฯ ถวาย

หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลายุตล
ิ ง สัญญา ธรรมศักดิ์

รัฐธรรมนูญเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย (๒๕๑๗) ซึ่งขณะนั้นยังด�ำรงต�ำแหน่งประธาน

ซึ่ ง ขณะนั้ น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย

สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ, คึกฤทธิเ์ ยือนจีน ๒๕๑๘ บันทึกการไปเยือนสาธารณรัฐประชาชน

ธรรมศาสตร์ แ ละองคมนตรี ไ ด้ รั บ โปรดเกล้ า ให้ รั บ

จีน ของม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม

ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่อนจะสิน
้ สุดการด�ำรงต�ำแหน่ง

๒๕๑๘ ซึ่งนับเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครัง้ แรกของหัวหน้าคณะรัฐบาลไทย และ

เพราะจัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไปปี ๒๕๑๘ มีภาพยนตร์บน
ั ทึก

เปิดนิทรรศการภาพเขียนของจิตรกรไทย ที่บริติช เคานซิล สยามสแควร์ ในวันที่ ๓๐

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญคือ พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน

มกราคม ๒๕๑๖ โดยนิ ท รรศการดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานมหกรรมศิ ล ปะแห่ ง

ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อวั นที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

กรุงเทพมหานคร ๗๓ นอกจากนั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ยังมีความสนใจในภาพยนตร์ และเคย

ณ บริเวณท้ องสนามหลวง ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๗

รับบทบาทแสดงภาพยนตร์อีก ๒ เรื่อง คือรับบทบาทนายกรัฐมนตรีประเทศสารขัณฑ์ ใน

จัดสร้างโดยกรมประชาสัมพันธ์

The Ugly American ภาพยนตร์อเมริกันที่ออกฉายในปี ๒๕๐๖ และ ผู้แทนนอกสภา

หลังการเลือกตั้ง ๒๕๑๘ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

(๒๕๒๖) รับบทหัวหน้าพรรคกิจสังคม

กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนที่

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง จนเกิดเหตุการณ์

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จะจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นและเข้า

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และ พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ท�ำรัฐประหาร เลือกธานินทร์ กรัยวิเชียร

รับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ส�ำหรับภาพยนตร์ที่บันทึก

ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี มีภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เหตุ ก ารณ์ ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ มี ดั ง นี้

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดชเสด็จฯ ออก ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสต
ิ พระราชทาน

จอมพล
จอมพล สฤษดิ
สฤษดิ์ ์ ธนะรั
ธนะรัชชต์ต์

สัญญา ธรรมศักดิ์

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

๑๓

หลังจากพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ลาออก
จากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๒๓ สภาผู้แทนราษฎรท� ำการหยั่งเสียงเพื่อหาตั ว
ผูด
้ �ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเลือกพลเอก เปรม
เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ค นที่ ๑๖ ควบรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมอีกต�ำแหน่งหนึ่ง พลเอก เปรมด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ๓ สมัยผ่านเหตุการณ์ยุบสภา
๓ ครั้ ง รวมระยะเวลา ๘ ปี ก ว่ า โดยมี ภ าพยนตร์ ที่
พลเอก เปรมถู ก บั น ทึ ก ไว้ แ ละมี ค วามน่ า สนใจ เช่ น
วีรกรรมที่ดอนน้อย (๒๕๑๘) พลโท เปรม ติณสูลานนท์
แม่ทพ
ั กองทัพภาคที่ ๒ ในเวลานัน
้ งั คับหน่วย
้ ได้เชิญผูบ
ประชุมวางแผน ยุทธการในการน�ำเรือ ร.๑๒๓ ออกจาก
บ้านท่ามะเฟือง น�ำเดินทางกลับไปยังสถานีเรืออ�ำเภอ
ศรี เ ชี ย งใหม่ , พลตรี เปรม ติ ณ สู ล านนท์ ประธาน
มอบหมวกเบเล่ต์ ให้แก่ครอบครัวของทหาร (๒๕๑๕)

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ใน ผู้แทนนอกสภา

อันเป็นสัญลักษณ์ของทหารยานเกราะและมอบทุนให้
แก่ครอบครัวของทหาร ทีก
่ องพันทหารม้าที่ ๔ ยานเกราะ,

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙ โดย

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง

พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินน�ำนายธานินทร์

มหาดไทยเป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมมนาเรื่อง การ

กรัยวิเชียร เข้าเฝ้าฯ รับพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้าที่

พัฒนาชนบทและความมั่นคงของชาติ (๒๕๒๑) โดย

พล.ร.อ. สงั ด ชลออยู่จะท� ำรัฐประหารอี กครั้ ง และเลื อก พลเอก เกรียงศักดิ์

พล.อ. เปรม รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทยใน

ชมะนันทน์มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๕ ก่อนที่จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ

ขณะนั้ น เป็น ประธานในพิ ธีเ ปิด การสั ม มนาเรื่ อ งการ

ปี ๒๕๒๑ ซึ่งมีสาระส�ำคัญแสดงให้เห็นถึงความพยายามสืบทอดอ�ำนาจของฝ่าย

พัฒนาชนบทและความมัน
่ คงของชาติและกล่าวปาฐกถา

ทหารจนได้รับการขนานนามว่า “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ภายหลังการเลือกตั้ง ก็มี

น�ำการสัมมนา

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายก
รัฐมนตรีอีกครั้งก่อนที่จะลาออกจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากไม่สามารถ

ภาพยนตร์ที่ถูกเลือกมาน�ำเสนอในบทความนี้

แก้ปัญหาเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากปัญหาราคาน้�ำมัน โดยมีภาพยนตร์บันทึก

เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของคอลเลกชั น ภาพยนตร์ ที่ เ ก็ บ

การท�ำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี คือ พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายก

รักษา อนุรักษ์ และเผยแพร่โดยหอภาพยนตร์ ผูส
้ นใจ

รัฐมนตรีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ (๒๕๒๒) และ [นิรโทษกรรม จ�ำเลยคดี

รับชม ค้นคว้า สามารถรับชมเพิม
้ งสมุดและ
่ เติมได้ที่หอ

๖ ตุลา] ภาพยนตร์บันทึกภารกิจของ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในกรณี

โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ชั้น ๔ อาคารสรรพสาตร

การเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผู้กระท� ำความผิดเนื่องในการชุ มนุมใน

ศุภกิจ โดยนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หอภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ซึ่งเป็นเป็น

https://fapot.or.th/main/library

ผลงานส�ำคัญชิ้นหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

๑๔

เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

กิจกรรม

วิชาภาพยนตร์
วิชาใหม่ที่มุ่งหวัง
ให้นักเรียนไทย
เข้าใจภาพยนตร์
มากยิง
่ ขึ้น

นิศานาถ ไทรทองค�ำ
จากการเริ่มต้นแนวความคิดที่ต้องการผลักดันให้มีการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ภาพยนตร์ ใ นสถาบั น การศึ ก ษา น� ำ ไปสู่ ก ารจั ด ท� ำ ต� ำ รา “วิ ช า
ภาพยนตร์” ที่รวบรวมองค์ความรู้ข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับภาพยนตร์ท้ังหมดไว้ โดยอาจารย์
ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ผท
ู้ รงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์ผม
ู้ ี
ประสบการณ์การสอนภาพยนตร์ ขณะนีห
้ อภาพยนตร์พร้อมที่จะน�ำเสนอให้ผท
ู้ ี่สนใจได้
รูจ
้ ักวิชาภาพยนตร์และน�ำเนื้อหาในต�ำรานั้นไปใช้จัดการเรียนรูใ้ นชั้นเรียน โดยเริม
่ ต้นที่
การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งวั ย ที่ คุ้ น เคยกั บ การดู
ภาพยนตร์ แ ละภาพเคลื่ อนไหว และใช้ ชี วิ ต ท่ า มกลางเทคโนโลยี ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสื่ อ
เคลื่อนไหว ดังนั้นการให้เยาวชนวัยนี้ได้เรียนรู้ท�ำความเข้าใจในภาษาของภาพยนตร์จึง
เป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะจะน�ำไปสูค
่ วามเข้าใจในเจตนารมณ์ของผูส
้ ร้าง เข้าใจและเท่าทัน
ในสารของสื่อที่ตนเองรับชมได้อย่างแท้จริง จดหมายข่าวฉบับนีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลส�ำคัญ
ในการแนะน�ำให้ทก
ุ ท่านได้รูจ
้ ก
ั วิชาใหม่ ทีห
่ อภาพยนตร์ขอให้ช่ อ
ื เรียกว่า “วิชาภาพยนตร์”

รู้จักวิชาภาพยนตร์
วิ ช าภาพยนตร์ เป็ น วิ ช าที่ ก่ อ เกิ ด ขึ้ น มาด้ ว ยความ
เชื่ อมั่ น ว่ า ภาพยนตร์ คื อ เครื่ องมื อ ในการเรี ย นรู้ ที่ ดี ที่ สุ ด
ประเภทหนึง่ ของมนุษย์ การทีม
่ นุษย์จะใช้เครื่องมือนีไ้ ด้ดท
ี ส
ี่ ด
ุ
ก็ต้องย่อมเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังเช่นกับที่เราเข้าใจภาษาจน
สามารถอ่านงานวรรณกรรมและซาบซึ้งกับงานนั้นได้ ดังนั้น
การเรียนรู้ ท�ำความรู้จักภาพยนตร์ ที่มองได้ว่าเป็นอีกภาษา
หนึ่งจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะหากปล่อยให้ผช
ู้ มเรียนรู้กันด้วย
ตั วเองเพียงอย่างเดี ยว อาจพลาดโอกาสที่ จะเข้าใจการสื่อ
ความหมายของภาพยนตร์ได้อย่างลึกซึง้ ทัง้ นีก
้ ารเรียนการสอน
เกี่ยวกับความเข้าใจภาพยนตร์ในประเทศไทยนั้น มีเพียงแต่
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งหอภาพยนตร์เห็นว่าอาจจะล่าช้าเกินไป
จึงขยายขอบเขตการเรียนรูใ้ นเรื่องนีไ้ ปสูก
่ ลุม
่ เยาวชนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มช
ี ีวิตเกี่ยวพัน
กับสื่อภาพเคลื่อนไหวหรือสื่อภาพยนตร์มากที่ สุดช่วงหนึ่ง
โดยเสนอให้โรงเรียนน�ำวิชาภาพยนตร์นไี้ ปใช้ในลักษณะของ
วิชาเพิ่มเติม
เนื้อหาส�ำคัญของวิชาภาพยนตร์ที่ถก
ู เขียนขึ้นโดย
อ.ประวิทย์ แต่งอักษร จะเน้นความส�ำคัญ ๓ ส่วน คือ หนึ่ง
เนื้อหาที่ท�ำให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจ ความหมาย ประวัติ
ความเป็นมาของภาพยนตร์ รวมถึงสถานะต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ผู้ ช มและสั ง คม สอง เนื้ อ หาที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจภาษา
ภาพยนตร์ การสื่อความหมาย และองค์ประกอบส�ำคัญ ๆ ของ
ภาพยนตร์ และส่วนสุดท้ายคือ การจัดแบ่งประเภทภาพยนตร์
ซึ่งทั้งหมดนั้นจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของ
ภาพยนตร์ได้ดียิ่งขึ้น

๑๖

กิจกรรมอบรมครูและ
แผนการจัดการเรียนรู้
การอบรมครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในการริเริ่มวิชา
ภาพยนตร์ เพราะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งได้ระดม
ความคิดในการพัฒนาเนื้อหาวิชา ตลอดจนวิธก
ี ารจัดการเรียนรูใ้ นชัน
้ เรียน
เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาภาพยนตร์ในโรงเรียนนั้นเกิดประสิทธิภาพ
อย่างแท้ จริง ทั้งนี้หอภาพยนตร์ได้ ด�ำเนินการจัดกิจกรรมอบรมครู วิชา
ภาพยนตร์ ไ ปเมื่ อปี ๒๕๖๓ ที่ ผ่ า นมา โดยวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข อง
หอภาพยนตร์ และได้รบ
ั ความสนใจจากครูหลากหลายพื้นที่ท่ัวประเทศ ซึ่ง
นับเป็นโอกาสที่ดีในการแนะน�ำวิชาใหม่นแ
ี้ ก่เหล่านักการศึกษา ครู อาจารย์
ที่ สนใจ และยิ่งไปกว่ านั้นกิ จกรรมอบรมครู ยังเป็นพื้นที่ ในการร่วมกั น
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยต้นแบบแผนที่เกิดขึ้น เป็นการจัดการ
เรียนรู้ส�ำหรับ ๒๐ สัปดาห์ มีช่ัวโมงเรียน ๒ คาบต่อสัปดาห์ และแบ่งย่อย
การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะสั ป ดาห์ ต ามล� ำ ดั บ เนื้ อหาที่ เ หมาะสม นอกจากนี้
หอภาพยนตร์ยังได้จัดท�ำรายการภาพยนตร์แนะน�ำที่เหมาะสมจะใช้เป็น
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ให้อีกด้วย ส�ำหรับกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นแต่ละแผน ที่หอภาพยนตร์และครูผม
ู้ าอบรมได้รว่ มกันร่างขึ้น
นั้นมีหลากหลายรู ปแบบ ทั้ งกิจกรรมที่ เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการตั้ งค� ำถาม
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ทดลองด้วยตนเอง หรือแม้แต่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนได้ประมวลความรู้ที่เรียนแล้วคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน�ำไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ในแบบของตนเองได้ โดยที่กิจกรรมต่าง ๆ นั้นเป็น
เพียงแนวทางที่ครู วิชาภาพยนตร์จะสามารถน�ำไปปรับปรุ ง เพิ่มเติม เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนตนเองได้
เพื่ อความสะดวกของครู ที่ ส นใจจะเปิ ด สอนวิ ช าภาพยนตร์
หลังจากที่ได้อบรมครู และร่วมกันร่างแผนการจัดการเรียนรู้ข้ึนมาแล้วนั้น
หอภาพยนตร์จึงด�ำเนินการเรียบเรียงแผนเป็นฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเพิ่ม
รายชื่อภาพยนตร์ทน
ี่ า่ สนใจทีใ่ ช้ประกอบการสอน รวบรวมเป็นชุดเครื่องมือ
วิชาภาพยนตร์สำ� หรับแบ่งปันสูบ
่ ุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ทุกท่าน
ที่สนใจเปิดสอนวิชาภาพยนตร์ โดยเครื่องมือทั้งหมดประกอบไปด้วย
1

หนังสือวิชาภาพยนตร์

2

แผนการจัดการเรียนรูว้ ช
ิ าภาพยนตร์ ส�ำหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

3

รายชื่อภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์แนะน�ำ ส�ำหรับน�ำไปใช้เป็น
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้

และช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเปิดสอนวิชาภาพยนตร์ หรือปรับ
เนื้อหาวิชาภาพยนตร์นไี้ ปใช้แล้วในบางสถานศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริม
่ ต้น
ที่ดีและส�ำคัญ ที่วิชาภาพยนตร์จะเริ่มขยับขยายเข้าสู่พ้ ืนที่สถานศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษามากขึ้น

วิชาภาพยนตร์ในโรงเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นับเป็นสถาน
ศึกษาแห่งแรก ๆ ที่ทดลองเปิดสอนวิชาภาพยนตร์
โดยอาจารย์มานนท์ ผสมสัตย์ อาจารย์สอนศิลปะ
ผูท
้ ส
ี่ นใจภาพยนตร์เป็นทุนเดิมและมีประสบการณ์
การใช้ส่ อ
ื ภาพยนตร์ประกอบการสอนในวิชาตนเอง
หอภาพยนตร์ ไ ด้ ติ ด ตามและพู ด คุ ย กั บ อาจารย์
มานนท์ ผสมสัตย์ เพื่อเก็บข้อมูลการเปิดสอนวิชาภาพยนตร์ในโรงเรียน
อาจารย์มานนท์ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่เข้าร่วมการอบรมวิชาภาพยนตร์
ไปแล้ว มองเห็นว่าวิชานีจ
้ ะสามารถช่วยให้นก
ั เรียนได้มโี อกาสศึกษาเรียนรู้
สุ น ทรี ย ะของภาพยนตร์ ที่ มี ค วามหลากหลายได้ ดี ย่ิ ง ขึ้ น จึ ง ได้ เ ปิ ด วิ ช า
ภาพยนตร์เป็นวิชาเพิ่มเติมรองรับนักเรียน ๒๔ คน และได้รับความสนใจ
จากนักเรียนอย่างดี ย่ิง ท� ำให้มีจ�ำนวนผู้ลงทะเบียนครบถ้ วนในเวลาอั น
รวดเร็ว ในรูปแบบการเปิดสอนวิชาภาพยนตร์ของอาจารย์มานนท์น้น
ั ได้
น�ำแผนการสอนของหอภาพยนตร์มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้ากับบริบท
ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และ
ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นรูปแบบออนไลน์ค่ก
ู ับห้องเรียนแบบ
ปกติในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลตอบรับของนักเรียนนั้น พบว่านักเรียนมี
ความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนรูเ้ ป็นอย่างยิง่ และเพื่อเพิม
่ ศักยภาพ
ในการเรียนรูย
้ งั ได้นำ� นักเรียนมาศึกษาเรียนรูน
้ อกห้องเรียน ณ หอภาพยนตร์
เพิ่มเติม หลังจากวัดผลแล้วพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม มีความรู้ความเข้าใจตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามเกณฑ์
การวัดและประเมินผลทุกข้อ ซึ่งเป็นผลตอบรับที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งใน
มุมมองของอาจารย์มานนท์
นอกจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้ว จากการส�ำรวจเบื้องต้น
ของหอภาพยนตร์ยงั พบว่ามีครูผเู้ ข้าร่วมอบรมอีกบางส่วนทีไ่ ด้นำ� เนื้อหาวิชา
ภาพยนตร์ไปปรับใช้ในวิชาของตนเอง เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนดอนยางวิทยา จ.เพชรบุรี และโรงเรียนบ่อไร่วท
ิ ยาคม จ.ตราด

ร่วมเปิดสอนวิชาภาพยนตร์
เพื่อที่จะขยับขยายขอบเขตการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ในช่วง
วั ยมัธยมศึกษาให้มากกว่ าการเรียนรู้ด้านการผลิ ตไปสู่การเรียนรู้ในทุก
แง่มุมของภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ขอเชิญชวนบุ คลากรทางการศึกษา
ครู อาจารย์ ทุกท่านที่สนใจเปิดสอนวิชาภาพยนตร์ในโรงเรียน ได้น�ำชุด
เครื่องมือวิ ชาภาพยนตร์นี้ ไปเป็นเครื่องมือเริ่มต้ นส�ำหรับออกแบบการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนของท่าน โดยสามารถแจ้งความจ�ำนง
ขอรับหนังสือวิชาภาพยนตร์และแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้ งรายชื่อ
ภาพยนตร์แนะน�ำส�ำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๕ ต่อ ๑๓๐๘ หรืออีเมล faschoolcinema@
fapot.org นอกจากนีท
้ า่ นสามารถติดตามข่าวสารการอบรมครูวช
ิ าภาพยนตร์
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่นา่ สนใจได้ที่ www.fapot.or.th

๑๗

กิจกรรม

ทึ่ง! หนังโลก x
ทีมงานจัดรายการ
โปรแกรมหนังพร้อมการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรหลากหลายสาขา ซึ่งจะเปิดเผยให้
เห็นแง่มม
ุ อันชวนคิดหรือน่าทึ่งของบรรดาหนังเรื่องเด่นระดับโลก

Vertigo
Starship Troopers
การบรรยายโดย
ผศ.เมธาวี โหละสุต

เสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.

การบรรยายโดย
ประวิทย์ แต่งอักษร

เสาร์ที่ ๓ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น.
Vertigo (๑๙๕๘) ภาพยนตร์ เ รื่ อง
ส� ำ คั ญ ของราชาหนั ง สยองขวั ญ อั ล เฟรด

Starship Troopers (๑๙๙๙) หนั ง ไซไฟเรื่ อ งดั ง ของผู้ ก�ำ กั บ

ฮิตช์ค็อก ที่แม้จะผ่านระยะเวลามานานกว่า

พอล เวอร์โฮเวน ที่แม้ผลตอบรับด้านรายได้จะล้มเหลว แต่หนังยังได้รับ

๖๐ ปี แต่ยงั การันตีคณ
ุ ภาพด้วยการชนะโหวต

การกล่าวถึงอยู่จนทุกวันนี้ในด้านการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก

หนังยอดเยี่ยมที่สุดของโลกในประวัติศาสตร์

โดยเฉพาะฉากสูร้ บสุดระห่�ำในโลกอนาคตระหว่างกองก�ำลังทหารกับเหล่าแมลงเอเลีย
่ น นอกจากนี้

จากนิตยสาร Sight & Sound และเผยให้เห็น

ยังสอดผสานประเด็นทางการเมืองว่าด้วยนโยบายโฆษณาชวนเชื่อโดยเผด็จการทหารและลัทธิ

รายละเอียดใหม่ ๆ ออกมาทุกครั้งที่รับชม

ฟาสซิสต์ ที่ตอกย้�ำความส�ำคัญของการใช้ก�ำลังเบ็ดเสร็จในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน

หลั ง จบ Vertigo ฟั ง การบรรยาย

หลังจบภาพยนตร์ รับฟังการบรรยายถึงประเด็นทางสังคม การเมือง การทหาร ที่แฝงอยู่

หัวข้อเกีย
่ วกับอัลเฟรด ฮิตช์ค็อก โดย ประวิทย์

ในหนั ง โดย ผศ.เมธาวี โหละสุ ต อาจารย์ ป ระจ� ำ สาขาวิ ช าภาษาและวรรณคดี อั ง กฤษ คณะ

แต่งอักษร นักวิจารณ์และอาจารย์สอนภาพยนตร์

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูส
้ นใจศึกษาเรื่องมนุษยศาสตร์ สื่อดิจิทัล ลัทธิทหารนิยม

ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาผลงานของฮิตช์ค็อก

(Militarism)

มากที่สุดคนหนึ่งของไทย

Persona ควบ Cries and Whispers
การบรรยายโดย ก้อง พาหุรักษ์
เสาร์ที่ ๒๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมควบผลงานชิ้นเอกของ อิงมาร์ เบิร์กแมน ผู้ก�ำกับชาว
สวีเดนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่ง รอบแรก ๑๓.๐๐ น. ชม Persona
(๑๙๖๖) หนังขาวด�ำที่ด�ำดิ่งสูส
่ ม
ั ปชัญญะและเบื้องลึกแห่งตัวตนของผูห
้ ญิง
ซึ่งถูกตีความและใช้สอนในวิชาภาพยนตร์มากที่สุดเรื่องหนึ่งในโลก เล่าเรื่องราวของพยาบาลที่ถูก
ว่าจ้างให้ดูแลคนไข้หญิงที่ไม่ปริปากพูด จนเส้นแบ่งระหว่างบุคลิกภาพและความคิดของคนทั้งสอง
เริม
่ เลือนลางลง
จบแล้วฟังการบรรยายโดย ก้อง พาหุรก
ั ษ์ คนท�ำหนังและผูก
้ ำ� กับภาพผูอ
้ ยูเ่ บื้องหลังหนังไทย
และหนังเอเชียอิสระเรื่องส�ำคั ญ ซึ่งได้ ศึกษาภาพยนตร์ของเบิร์กแมนอย่างจริงจัง จนกลายเป็น
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ฐานะประพันธกรในภาพยนตร์ของ อิงมาร์ เบิร์กแมน”
จากนั้น รอบ ๑๖.๐๐ น. ชม Cries and Whispers (๑๙๗๒) หนังของเบิร์กแมนที่ฉูดฉาดด้วย
สีแดงราวกับเลือด เหตุการณ์ในหนังเกิดขึ้นในคฤหาสน์แห่งหนึ่ง ที่มห
ี ญิงสาวสามพีน
่ อ
้ งและคนรับใช้
หญิงอยูร่ ว่ มกัน ความเจ็บปวด การปลดปล่อย การตระหนักรูถ
้ ึงชะตาชีวิต และการค้นหาเบื้องลึกของ
จิตใจหญิงสาวเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ท�ำให้หนังยังคงถูกพูดถึงเสมอมา

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
มรดกภาพยนตร์ของชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
โปรแกรมภาพยนตร์ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จะจัดฉายในเดือน
มีนาคม ทัง้ อีแตน หนังไทยคลาสสิกผลงานแจ้งเกิดของ อรัญญา นามวงศ์
เวลาในขวดแก้ว หนังวัยรุน
่ ในความทรงจ�ำทีด
่ าราน�ำทั้ง ๓ คนจะมาร่วม
ประทับรอยมือรอยเท้าในวันฉาย และ ค�ำสัง่ ค�ำสาป กับ ผูห
้ ญิงคนนัน
้
ชื่อบุญรอด ผลงานที่มบ
ี ริบทเกี่ยวกับสงครามเย็น ซึ่งเป็นสารตั้งต้นให้
เกิดโปรแกรม “เงาสงครามเย็น” พ่วงมาด้วยในเดือนเดียวกันนี้

DCP

อีแตน

๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ

ค�ำสั่งค�ำสาป

๒๔๙๔ (สร้างโดย เซานด์ม๊าสเตอร์)

และ ๒๔๙๗ (สร้างโดย ภาพยนตร์
อิ ส รภาพ) / ก� ำ กั บ โดย เบอร์ เ น็ ต ต์

ลามอนต์ / น� ำ แสดงโดย วสั น ต์

สุนทรปักษิน, สวลี ผกาพันธุ,์ มารศรี
อิศรางกูร ณ อยุธยา, อารี โทณะวณิก,

อุโฆษ จันทร์เรือง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ประหยัด ศ. นาคะนาท

ภาพยนตร์ทห
ี่ อภาพยนตร์เพิง่ ค้นพบในหอจดหมายเหตุแห่ง
ชาติ สหรัฐอเมริกา สร้างโดยที มงานจากฮอลลีวูด แต่ น�ำแสดงโดย
นักแสดงไทยทีโ่ ด่งดังจากละครเวทีซง่ึ เฟื่ องฟูในระหว่างช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ และประพันธ์เรื่องโดย กุมท
ุ จันทร์เรือง นักเขียนบทละครเวที
คนส�ำคัญ เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนหนุ่มที่มีทั้งนักสืบและนักวิชาการ
ซึง่ ร่วมกันสืบหาเบื้องหลังของเหตุการณ์ลก
ึ ลับ เมื่อรูปปั้ นของ ดร.ทองค�ำ
นักวิทยาศาสตร์ผม
ู้ ใี จรักในประชาธิปไตยและมีผค
ู้ นศรัทธาเป็นจ�ำนวน

พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ / สร้าง

มากกลับเปล่งเสียงเชิญชวนให้ผค
ู้ นเลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์ ซ้�ำยัง

โดย ละโว้ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย
มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์,

เกิดเหตุฆาตกรรมปริศนาภายในบ้าน

วิ ไลวรรณ วั ฒนพานิช / ความยาว

สันนิษฐานว่าภาพยนตร์สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ แต่ได้รบ
ั การ

๑๘๗ นาที

ผลงานที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ถ่ า ยทอดบรรยากาศต่ า งชนชั้ น ของสั ง คมไทยได้ อ ย่ า งแสบสั น และ
มีชีวิตชีวา เล่าเรื่องราวของ แตน หญิงสาวผูเ้ ติบโตอยู่ในสลัม แต่กลับ

ตั ด ต่ อ ใหม่ ส� ำ หรั บ ฉายในโรงภาพยนตร์ เ มื่ อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ท� ำ ให้
ภาพยนตร์ที่ค้นพบมีท้ังหมด ๒ ฉบับ และมีเครดิตผูส
้ ร้างที่แตกต่างกัน
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๑๕.๓๐ น.

มีคนมาว่าจ้างให้เธอปลอมตัวไปเป็นหลานของพระยาภูมินทร์พิทักษ์

(ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๔ ความยาว ๑๓๘ นาที)

ที่ สู ญ หายไปเมื่ อ หลายปี ก่ อ น ด้ ว ยหวั ง จะหลอกลวงเพื่ อยึ ด ครอง

เสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 27 Mar / 13.00

ทรัพย์สมบัติ โดยหารู้ไม่ว่ากลับเป็นการพาเจ้าของที่แท้จริงกลับคืนสู่

(ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๗ ความยาว ๑๐๒ นาที)

ชาติตระกูลและสิ่งที่เธอควรจะได้รับ

พฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด
Boon Rawd

DCP

เวลาในขวดแก้ว
Time in the Bottle

รอบฉาย: พุธที่ ๓ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

(Thailand / 1991 / 115 min)

DCP

(Thailand / 1985 / 122 min)

๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้าง
โดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย

ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิลเลียม เมลเชอร์ /
ความยาว ๑๒๒ นาที

ภาพยนตร์โดย วิจิตร คุณาวุฒิ ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์
เรื่องดังของ โบตั๋น เล่าเรื่องราวของ บุญรอด หญิงสาวผูย
้ น
ื หยัดไม่ยอม
เป็นเมียเช่าให้แก่ทหารอเมริกน
ั แม้จะประสบกับความยากล�ำบากและ
ค� ำสบประมาทต่ าง ๆ นานา เป็นเสมือนค� ำประกาศในศักดิ์ ศรีของ
ผู้หญิงไทย ช่วงที่ ส่วนหนึ่งของประเทศตกเป็นฐานทั พของกองทั พ
อเมริกา จนเกิดธุรกิจคลับบาร์และสถานที่ผอ
่ นคลายให้แก่ทหาร กลาย
เป็นที่มาของอาชีพ “เมียเช่า”

๒๕๓๔ / ก� ำ กั บ โดย ประยู ร วงษ์ ช่ ื น , อมรศรี

เย็นส�ำราญ, อนุกูล จาโรทก / สร้างโดย วี.เอ็น.
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย นฤเบศร์ จินปิ่ นเพ็ชร,
ปวีณา ชารีฟสกุล, วาสนา พูนผล / ความยาว ๑๑๕
นาที

ภาพยนตร์ ที่ ประยู ร

วงษ์ ชื่ น

ดัดแปลงมาจากนวนิยายสะท้อนสังคมของประภัสสร เสวิกุล บอกเล่า
เรื่องราวของวัยรุน
่ กลุม
่ หนึ่งที่ด�ำเนินชีวิตด้วยความหวังเรืองรอง แม้แต่
ละคนจะมีปญ
ั หาของตัวเอง แต่ในวันที่พวกเขาประคับประคองความ
ฝั น ให้ เ ป็ น จริ ง พวกเขากลั บ ต้ อ งพบเจอเหตุ ก ารณ์ รุ น แรงที่ ท� ำ ร้ า ย
ทั้งกายและใจ จนเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางการเมือง
และครอบครัว

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 20 Mar / 13.00

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๕ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 5 Mar / 13.00
อาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 14 Mar / 15.30

= English Language or English Subtitles

ผลงาน นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ ชร
ปวีณา ชารีฟสกุล วาสนา พู นผล

มือปืน 2 สาละวิน Salween
(Thailand / 1993 / 129 min)

๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย

พร้อมมิตรภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี,

โปรแกรมต้อนรับการมาประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา
ของ นฤเบศร์ จินปิ่ นเพ็ชร ปวีณา ชารีฟสกุล และวาสนา พูนผล ใน
วาระครบรอบ ๓๐ ปี ของ เวลาในขวดแก้ว หนังวัยรุ่นเรื่องดังที่ท้ังสาม
คนร่วมแสดงด้วยกัน และได้รบ
ั การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมส�ำคัญที่เลื่อนมาจากช่วงปลายเดือนมกราคม
มาเป็นวันที่ ๒๐ มีนาคมนี้
นอกจากผลงานเรื่องส�ำคัญทีจ
่ ะจัดฉายในกิจกรรมลานดารา
หอภาพยนตร์ยังน�ำผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องเด่น ๆ ของดารา
ทั้งสามคน มาจัดฉายให้แฟน ๆ ได้ชมตลอดเดือนมีนาคม ซึ่งล้วนแต่
เป็นหนังไทยในยุคทศวรรษ ๒๕๓๐ ยุคที่ดาวทั้งสามดวงก�ำลังรุ่งโรจน์
และเปล่งประกายครองความนิยมบนจอเงิน

ขอความรักบ้างได้ไหม

ฉั ต รชั ย เปล่ ง พานิ ช , นพพล โกมารชุ น , ปวี ณ า
ชารีฟสกุล, สิรคุปต์ เมทะนี / ความยาว ๑๒๙ นาที

ผลงานการแสดงเรื่องส�ำคัญของ ปวีณา
ชารีฟสกุล ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สาขา
นักแสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม เล่าเรื่องราวของ ร.ต.ท. ดนัย ดุลยพินิจ
นายต�ำรวจหนุ่มไฟแรงถูกย้ายไปประจ�ำการที่ต�ำบลฟ้าสูงป่าสัก ติด
ชายแดนพม่า โดยมีแม่น้ำ� สาละวินขวางกัน
่ น
้ ทีน
่ั เขาต้องเผชิญกับความ
ขั ด แย้ ง ระหว่ า งกองก� ำ ลั ง ปลดปล่ อ ยกะเหรี่ ย งกั บ กองทั พ พม่ า และ
นายทุนที่หาผลประโยชน์จากความขัดแย้งนี้
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 4 Mar / 15.30
พุธที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 31 Mar / 15.30

“…คือฉัน” It’s Me

(Thailand / 1990 / 118 min)

๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย อภิชาต โพธิไ์ พโรจน์ /
สร้างโดย พรพจน์ฟล
ิ ม
์ / น�ำแสดงโดย นฤเบศร์

๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย แจ๊สสยาม / สร้าง

๘๘ นาที

ปวีณา ชารีฟสกุล / ความยาว ๑๑๘ นาที

โดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน
่ / น�ำแสดงโดย

จินปิ่ นเพ็ชร, ปวีณา ชารีฟสกุล / ความยาว

สันติสุข พรหมศิริ, สบันงา วงศ์โสภา,

ผลงานการแสดงน� ำ ร่ ว มกั น

อีกหนึ่งบทบาทการแสดง

อี ก ครั้ ง ของ นฤเบศร์ จิ น ปิ่ นเพ็ ช ร และ
ปวีณา ชารีฟสกุล ในภาพยนตร์ดัดแปลง
จากงานเขียนของพิบล
ู ศักดิ์ ละครพล เล่าเรื่องราวความรัก ความสับสน
ในวัยแสวงหาของหนุ่มสาว ระหว่าง เรณู หญิงสาวที่ออกเดินทางไป
เรื่อย ๆ เพื่อหนีจากพ่อผูห
้ า่ งเหินกับ แดน เด็กหนุม
่ ผูม
้ ช
ี วี ิตที่เต็มไปด้วย
อันตรายเพราะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
รอบฉาย: อังคารที่ ๒ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

รองต๊ะ แล่บแปล๊บ

๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่ นแก้ว / สร้างโดย
อาร์.เอส.โปรโมชั่ นกรุ๊ป / น� ำแสดงโดย ทั ช ณ
ตะกั่วทุ่ง, วาสนา พูนผล / ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตร์เรื่องดังที่ วาสนา พูนผล
ทั้ งรับบทน�ำและร้องเพลงประกอบ เล่าเรื่อง
ของ ทัช หนุม
่ ผูฝ
้ น
ั จะเป็นแชมป์การแข่งขันเต้น
แต่นักเต้นคู่ปรับของเขานั้นมีฐานะและอิทธิพลเหนือกว่า จนกระทั่ง
เขาได้รองเท้าเก่าคู่หนึ่งซึ่งเกิดมีชีวิตขึ้นมาหลังถูกฟ้าผ่า และสามารถ
พัฒนาให้ทัชกลายเป็นนักเต้นชั้นยอด แต่ในวันก่อนแข่ง รองเท้าคู่ใจ
ของเขากลับถูกท�ำลายยับเยิน ท�ำให้เขารู้สึกหมดหวัง

ที่โดดเด่นของ ปวีณา ชารีฟสกุล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมทั้ งเวที ภาพยนตร์แห่งชาติ และชมรม
วิจารณ์บน
ั เทิง เล่าเรื่องราวทีด
่ ด
ั แปลงมาจากนวนิยายเรื่อง “ล�ำเนาป่า”
ของศิริเอมอร อุณหธูป ผ่านตัวละคร ล�ำเนา ครูสาวผูใ้ ช้ชีวิตบนดอย
ด้วยหัวใจรักธรรมชาติ และมีสัมพันธ์รักกับ ชด หนุม
่ ชาวกรุง โดยทั้งคู่
ตัดสินใจอยูด
่ ว้ ยกัน ท่ามกลางการกดดันจากครอบครัวของชดทีต
่ อ
้ งการ
ให้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจารีตสังคม
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๖ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 6 Mar / 13.00
พุธที่ ๒๔ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 24 Mar / 15.30

มาดามยี่หุบ ภาค 2

ตอน Thailand ใหม่ จาก..อั ง กฤษ ถึ ง ..
ประเทศไทย ไป..บางปลาม้า มา..กรุงเทพฯ

๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย ก�ำธร ทั พคั ลไลย / สร้างโดย

สยามสตาร์ โปรดั ก ชั่ น / น� ำ แสดงโดย นฤเบศร์

จิ น ปิ่ นเพ็ ช ร, ประภารั ต น์ วรั ญ ญาณ, ปิ ย ะมาศ
โมนยะกุล / ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตร์ ภ าคต่ อ จากหนั ง ยอดนิ ย ม
ของ ก�ำธร ทัพคัลไลย และได้ นฤเบศร์ จินปิ่ นเพ็ชร มารับบทน�ำ เล่า
เรื่องราวของภายหลังจากมาดามยี่หุบได้เป็นภรรยาทูตอยู่ที่ประเทศ
อังกฤษ ๒๐ ปีผา่ นไป สามีมาดามยีห
่ บ
ุ เสียชีวิตเหลือแต่ลก
ู สาวฝาแฝด
คนแรกอยูอ
่ งั กฤษ ส่วนคนรองอยูท
่ บ
ี่ างปลาม้า ทัง้ คูม
่ ช
ี วี ต
ิ ต่างกันสิน
้ เชิง

รอบฉาย: อังคารที่ ๒ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
พุธที่ ๒๔ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ราวฟ้ากับดิน ความสนุกสนานจึงเกิดขึ้นเมื่อมีสองหนุม
่ มาเกี่ยวข้อง
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๖ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เงาสงครามเย็น:
เมียเช่ า ทหารอาสา พญาอินทรี

กัมพูชา Cambodia
(Thailand / 1985 / 83 min)

๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย ทรนง ศรีเชื้อ / สร้างโดย เอส.เจ
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย นิกร กาญจน์สูงเนิน /

แม้จะดั บมอดลงไปนานหลายปี แต่ ซากประวั ติศาสตร์แห่ง
สงครามเย็น สงครามระหว่างลัทธิประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ที่เคย
ก่อผลสะเทือนไปทั่วโลก ดูเหมือนจะยังคงแทรกซึมอยูใ่ นสังคมไทย จน
เป็ น ดั่ ง ตั ว แปรส� ำ คั ญ ที่ ผู ก โยงให้ เ กิ ด โจทย์ ปั ญ หาข้ อ ใหญ่ ซ่ึง ยุ่ ง ยาก
ซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายในปัจจุบัน
โปรแกรม “เงาสงครามเย็น” จะพาผูช
้ มย้อนอดีตกลับไปศึกษา
เรื่องราวและอารมณ์ของยุคสมัยดังกล่าว ผ่านภาพยนตร์ไทยที่บันทึก
ภาพสงครามเย็นไว้ในหลากหลายบริบท ด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยใน

ความยาว ๘๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยที่ถ่ายทอดภาพอัน
โหดร้ายของสงครามทางการเมืองในกัมพูชา
ผ่านตัวละคร โซ ซอมบัค เด็กชายชาวกัมพูชา
วั ย ๑๒ ปี ผู้ที่สูญเสียพ่อและแม่ไปในสงคราม เขาจึ งแบกน้องสาว
แบเบาะเดินทางมายังประเทศไทยตามที่พอ
่ เคยบอกไว้ว่าเป็นสถานที่
ปลอดภัยของชาวกัมพูชา แต่ระหว่างทาง โซได้พบกับกลุ่มทหารเด็กที่
ยังพยายามแย่งชิงมาตุภูมิคืน เขาจึงต้ องตั ดสินใจว่ าจะพาน้องข้าม

การท�ำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับการอ่านงานวิชาการต่าง ๆ

มายังไทย หรือร่วมต่อสู้เพื่อบ้านเกิด

ประเดิมด้วยชุดแรก ในชื่อ เมียเช่า ทหารอาสา พญาอินทรี ซึ่งเป็นการ

รอบฉาย: อังคารที่ ๙ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 9 Mar / 15.30

ส�ำรวจบทบาทและต�ำแหน่งแห่งที่ของไทยในภูมริ ฐ
ั ศาสตร์โลก รวมถึง
ผลข้างเคียงที่ตามมาจากสงครามย่อยต่าง ๆ ในสงครามเย็น
ภาพยนตร์ชุดนีเ้ ริ่มปักหมุดด้วยเรื่องราวการส่งทหารไปอาสา
ร่วมรบในสงครามเกาหลีใน อารีดัง (๒๕๒๓) ตามมาด้วยผลกระทบ
ของสงครามลาวทั้งในระดับครอบครัวอย่าง รักนิรันดร์ (๒๕๑๓) หรือ
ลงลึกไปสู่ระดับจิตใจใน สัญชาตญาณโหด (๒๕๒๑) ที่กล่าวถึงทหาร
รับจ้างผูไ้ ม่อาจลบฝันร้ายจากอดีต ในขณะที่ กัมพูชา (๒๕๑๘) แสดง
ให้เห็นภาพของรัฐกันชนอย่างไทยที่กลายเป็นเป้าหมายการลี้ภัยของ
เพื่อนบ้านที่ต้องหนีตายจากภัยสงคราม ส่วนสงครามเวียดนามนั้น ได้
ยกตัวอย่างให้เห็นทั้งหนังแอ็กชันชิงสมบัติของเหล่าทหารเรื่องดังอย่าง
ทอง (๒๕๑๖) หรือภาพสะท้อนจากการที่เปิดประเทศให้ทหารอเมริกน
ั
เข้ามาตั้งฐานทัพจนท�ำให้เกิดบรรดาลูกครึ่งและอาชีพ “เมียเช่า” ใน
เพื่อนรัก (๒๕๒๐) รวมไปถึง ผูห
้ ญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (๒๕๒๘) ที่อยู่
ในโปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ และยังมี ค�ำสั่งค�ำสาป (๒๔๙๗)
ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติอีกหนึ่ง
เรื่อง ซึง่ เป็นหลักฐานชิน
่ สดงให้เห็นถึงวิธก
ี ารทีพ
่ ญาอินทรีอย่าง
้ แรกทีแ
อเมริกาครอบง�ำคนไทยด้วยสื่อภาพยนตร์

อังคารที่ ๓๐ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 30 Mar / 13.00

เพื่อนรัก

๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย สักกะ จารุจินดา / สร้างโดย

ไฟว์ ส ตาร์ โปรดั ก ชั่ น / น� ำ แสดงโดย สมบั ติ
เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, ปัฐม์
ปัทมจิตร, Dana Myers, พอหทัย พุกกะณะสุต /
ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์สะท้อนสภาพสังคมไทย
ในช่วงปลายสงครามเวียดนามทีส
่ หรัฐอเมริกา
เข้ามาตั้งฐานทัพ ผ่านเรื่องราวของเด็กต่าง
เชื้อชาติ ๓ คนซึ่งต่างมีปัญหาครอบครัว คือ ภุชงค์ เด็กชายชาวไทย
จิมมี่ เด็กชายลูกครึ่งอเมริกัน-เกาหลี และ หมวย เด็กหญิงเชื้อสายจีน
วันหนึง่ พวกเขาตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ ด้วยกัน และกลายเป็นจุดเริม
่ ต้น
แห่งมิตรภาพและการผจญภัยที่ไม่อาจลืม
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๓๐ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

รักนิรันดร์

ทอง

๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร /

สร้ า งโดย บางกอกการภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวไิ ล,
อโนมา ผลารักษ์ / ความยาว ๑๑๒ นาที

เรื่องราวในช่วงยุคสงคราม
เวียดนาม เมื่อรัฐบาลอเมริกากับรัฐบาลไทยจับมือกันส่งทองค�ำมูลค่า
มหาศาลไปช่วยเวียดนามใต้ ทว่าในระหว่างขนส่งทองค�ำทางอากาศ
เครื่ อ งบิ น กลั บ ถู ก พวกทรยศจี้ เ ป็ น ตั ว ประกั น เพื่ อ น� ำ ทองนั้ น ส่ ง ให้
เกาหลีเหนือ ฝ่ายอเมริกาจึงตัดสินใจว่าจ้าง ฮิลล์ นายทหารรับจ้างเพื่อ
ตามทองกลับมา

รอบฉาย: อังคารที่ ๙ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย ภรณี สุวรรณทัต /
สร้างโดย สุรย
ิ เทพภาพยนตร์ / น�ำแสดง

โดย สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ /
ความยาว ๑๑๘ นาที

ระทม สาวน้อยที่ถก
ู พ่อทิ้ง
ไปในช่วงที่ เกิดสงครามแถบชายแดนไทย เธอจึ งต้ องไปอยู่กับแม่ที่
ฮ่องกง แต่เมื่อพ่อของเธอได้กลับมาพร้อมกับเมียใหม่ ท� ำให้แม่ของ
ระทมตรอมใจฆ่าตัวตาย ในขณะที่เธอก็ได้พบรักกับโจรหนุม
่ ชื่อ รักษ์
และตัดสินใจหนีไปใช้ชวี ิตสุจริตด้วยกัน แต่พอ
่ ของเธอกลับกีดกัน และ
พาเธอมาอยู่ด้วยกันในกองทัพชายแดนลาว รักษ์จึงออกตามหาคนรัก
โดยแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผูก
้ ่อการร้าย
รอบฉาย: พุธที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๒๓ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

กรุงเทพฯ ที่เคลื่อนไหว
Bangkok in Motion

อารีดัง

๒๕๒๓ / ก� ำ กั บ โดย แจ๊ ส สยาม / สร้ า งโดย

ไฟว์ ส ตาร์ โปรดั ก ชั่ น / น� ำ แสดงโดย จตุ พ ล
ภูอภิ รมย์, วาสนา สิทธิเวช, มิส ชองซุ น มี /

เดือนเมษายน เนื่องในวาระครบรอบการสถาปนากรุ งเทพ-

ความยาว ๑๑๔ นาที

ร้อยเอก คงพันธ์ ถูกส่งไปร่วมรบ

มหานคร เมืองหลวงที่เป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นหัวใจ

ในสงครามเกาหลีจนบาดเจ็บสาหัส ที่น่น
ั เขา

ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศ หอภาพยนตร์ จึ ง ได้ จั ด โปรแกรม

ได้ รั บ การรั ก ษาและช่ ว ยเหลื อ จาก โอบู น ริ

“กรุงเทพฯ ที่เคลื่อนไหว” หรือ “Bangkok in Motion” เป็นส่วนหนึ่ง

หญิงสาวชาวเกาหลี จนก่อเกิดเป็นความรัก

ในกิจกรรม “ใต้รม
่ พระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ของกระทรวง

และได้แต่งงานกันตามประเพณีทอ
้ งถิน
่ เมื่อสงครามเริม
่ สงบลง คงพันธ์

วัฒนธรรม โดยคัดสรรภาพกรุงเทพมหานครกับสถานะที่เคลื่อนไปมา

จ�ำต้องเดินทางกลับไทย ในขณะที่โอบูนริก�ำลังตั้งท้อง เขาให้สญ
ั ญาว่า

ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพยนตร์มาจัดฉายให้ชม ทั้ง ทวิภพ (๒๕๔๗) ฉบับ

จะกลับมารับเธอ แต่เมื่อถึงเมืองไทย คงพันธ์กลับพบว่าครอบครัวได้

Director’s Cut ของผู้ก�ำกับ สุรพงษ์ พินิจค้า ที่แสดงภาพกรุ งเทพฯ

หมั้นหมายเขากับหญิงอื่นโดยมิอาจหลีกเลี่ยง

สมั ย รั ช กาลที่ ๔ ซึ่ ง ก� ำ ลั ง ตกอยู่ ใ นภาวะชี้ เ ป็ น ชี้ ต ายอนาคตของ
บ้านเมืองโดยมีพระบารมีและพระปรีชาสามารถของบุรพกษัตริยเ์ ป็น

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ปัจจัยส�ำคัญ คนกลางแดด (๒๕๒๒) ผลงานที่ คิด สุวรรณศร ตั้งใจสร้าง

เสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส�ำหรับโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี กรุ งเทพฯ ในปี ๒๕๒๕ โดยเลือก
น� ำ เสนอกรุ ง เทพฯ ในฉากที่ เ ป็ น นาฏกรรมชี วิ ต ของชนชั้น แรงงาน

สัญชาตญาณโหด
Human Instinct

บางกอกแดนเจอรัส เพชฌฆาตเงียบ อันตราย (๒๕๔๓) หนังที่ตีแผ่
ด้านมืดของกรุ งเทพฯ จากมุมมองของผู้ก�ำกับต่างชาติ แดนนี และ

(Thailand / 1978 / 120 min)

ออกไซด์ แปง และ รถไฟฟ้า มาหานะเธอ (๒๕๕๒) หนังรักพนักงาน

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย เพิม
่ พล เชยอรุณ / สร้างโดย
ไฟว์ ส ตาร์ โปรดั ก ชั่ น / น� ำ แสดงโดย จตุ พ ล

ออฟฟิศ ทีม
่ จ
ี ด
ุ ตัง้ ต้นจากการจราจรในกรุงเทพฯ และฉายภาพเมืองกรุง

ภูอภิรมย์, นันทนา เงากระจ่าง, สุเชาว์ พงษ์วิไล /

ในด้านสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน

ความยาว ๑๒๐ นาที

นอกจากหนั ง ยาว ไฮไลต์ ส� ำ คั ญ ยั ง อยู่ ที่ ชุ ด ภาพยนตร์ ส้ั น

ทศ เป็ น โรคประสาทหลอนจาก

เกี่ ย วกั บ กรุ ง เทพฯ ที่ ส มควรน� ำ มาพิ จ ารณาใหม่ อี ก ครั้ ง ทั้ ง สวั ส ดี

ผลพวงที่ เ ขาไปเป็ น ทหารรั บ จ้ า งรบในช่ ว ง
สมรภูมท
ิ ี่ลาว จนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน เมื่ออาการ
เริ่ ม ดี ข้ึ น เขาได้ ก ลั บ มาอยู่ บ้ า นกั บ ชาดา ภรรยาที่ ท� ำ งานให้ กั บ
นักธุรกิจหนุม
่ ที่ลักลอบค้าผงขาว น�ำไปสู่เหตุการณ์อันเลวร้ายที่ท�ำให้
ภาพในอดีตผุดขึ้นมาหลอกหลอนเขาอีกครั้ง
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 25 Mar / 15.30
พุธที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 31 Mar / 13.00

บางกอก (๒๕๕๓) ชุดหนังสัน
้ ำ� กับ ๙ คน
้ ว่าด้วยกรุงเทพฯ ๙ เรื่องของผูก
ซึ่งบางเรื่องได้เดินทางไปไกลถึงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโทรอนโต
และ Bangkok Stories (๒๕๕๙) โปรเจกต์หนังสั้นบอกเล่าความรัก
๖ เรื่อง ที่มฉ
ี ากหลักเป็นย่านส�ำคัญต่าง ๆ ทั่วเมืองกรุง ทั้งหมดนีเ้ ป็น
เสมือนคอลเลกชันรวมภาพเคลื่อนไหวของเมืองทีไ่ ม่เคยหยุดเคลื่อนไหว
อย่างกรุ งเทพมหานคร ผ่านสายตาและการสร้างสรรค์ของผู้ก�ำกับ
คนส�ำคัญของไทยหลายต่อหลายคน

รถไฟฟ้า มาหานะเธอ

อาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔
ร่วมชมภาพยนตร์แห่งสันติภาพ
และอ่านความหมายใหม่
เนื่องในวาระครบ ๘ ทศวรรษ
ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา

๘๐ ปี

พระเจ้าช้างเผือก

เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)

๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม / สร้าง
โดย จีเอ็มเอ็ม ไท หับ / น�ำแสดงโดย ธีรเดช

วงศ์ พั ว พั น ธ์ , อั ง ศุ ม าลิ น สิ ร ภั ท รศั ก ดิ์ เ มธา,
คริส หอวัง / ความยาว ๑๒๖ นาที

เรื่ อ งราวความรั ก ที่ เ ล่ า ผ่า นวิ ถี ชี วิ ต
คนท�ำงานและระบบการจราจรในกรุ งเทพฯ
ผ่านตัวละคร เหมยลี่ พนักงานออฟฟิศสาวโสด
วัยสามสิบ กับ ลุง วิศวกรรถไฟฟ้าหนุม
่ หล่อที่ท�ำงานในเวลากลางคืน
เวลาในชีวิตที่ ไม่ตรงกันจึ งเป็นอุ ปสรรคในความรักของทั้ งคู่ รวมถึ ง
เรื่องราวในอดีตของลุงที่เหมยลี่ไม่เคยรู้

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

คนกลางแดด

๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย คิด สุวรรณศร / สร้างโดย

สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย

รณ ฤทธิ ชั ย , เบญจวรรณ บุ ญ ญกาศ, นพดล
ดวงพร / ความยาว ๑๒๔ นาที

ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ และเป็นเสมือน

สวัสดีบางกอก

๒๕๕๓ / สร้างโดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, Local Color Films

จดหมายเหตุ บั น ทึ ก ภาพกรุ ง เทพฯ เมื่ อ ๑๐ ปี ก่ อ น ผ่ า น
ภาพยนตร์ส้ัน ๙ เรื่องจากผูก
้ �ำกับ ๙ คน ที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นสื่อที่ช่วย
สร้างแรงบันดาลใจให้พลเมืองกรุงเทพฯ และผูม
้ าเยือนมีความรูส
้ ก
ึ ร่วม
และผูกพันกับเมืองหลวงแห่งนี้

ภาพแทนสภาพชีวิตผูค
้ นที่ปากกัดตีนถีบอยูใ่ น
กรุงเทพฯ ช่วงที่กำ� ลังจะครบรอบ ๒๐๐ ปี ผ่านเรื่องราวของ เปลว หนุม
่
ผูม
้ อ
ี าชีพรับจ้างส่งน้�ำแข็ง ท่ามกลางความยากจนของคนในชุมชนสลัม
ที่ต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด จนเมื่อถูกโกงส่วนแบ่ง ท�ำให้เปลวต้อง
เข้าไปพัวพันกับพวกนายทุนหน้าเลือด ส่งผลให้ชีวิตของเขาและคน
รอบข้างต้องตกอยู่ในอันตราย
รอบฉาย: อังคารที่ ๖ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

สวัสดีบางกอก โปรแกรม ๑ (๑๒๔ นาที)

กรุงเทพมหาเสน่ห์

ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่ นแก้ว / ความยาว ๒๗ นาที

ภาพยนตร์เชิงสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของหลากหลายวิถี
ชีวิตผูค
้ นในกรุงเทพฯ ด้วยอารมณ์ขันแบบเสียดสี ตลก แต่นา่ รัก
มาหานคร

ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / น�ำแสดงโดย ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, ทราย
เจริญปุระ / ความยาว ๓๓ นาที

สน ชาวนาชาวอ่ างทองบังเอิ ญถูกล็อตเตอรี่ จึ งเดิ นทางมา

ทวิภพ
The Siam Renaissance
(Director’s Cut)

กรุ งเทพฯ เป็นครั้งแรก พร้อมกับ ม้าย เมียสาว และไปในหลายที่

๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย สุรพงษ์ พินจ
ิ ค้า / สร้างโดย

Bangkok Blues

รังสิโรจน์ พันธุเ์ พ็ง / ความยาว ๑๔๓ นาที

สก๊อต / ความยาว ๒๒ นาที

(Thailand / 2004 / 143 min)

ที่มค
ี นบอกว่าคือสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ แต่ก็มเี หตุให้ต้องตกรถ จน
ในที่สด
ุ พวกเขาก็ได้พบกับความหมายที่แท้จริงของค�ำว่า “กรุงเทพฯ”

ฟิ ล์ ม บางกอก / น� ำ แสดงโดย วนิ ด า เฟเวอร์ ,

ก�ำกับโดย อาทิตย์ อัสสรัตน์ / น�ำแสดงโดย อนันดา เอเวอริงแฮม, หลุยส์

ผลงานที่ สุรพงษ์ พินจ
ิ ค้า น�ำ ทวิภพ

เรื่องราวหนุม
่ ลูกครึ่งที่กำ� ลังหัวเสียจากการถูกบอกเลิก จึงชวน

นิยายเรื่องดังของทมยันตีมาตัดต่อพันธุกรรมขึ้นใหม่ในแบบฉบับของ
ตัวเขาเอง และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เล่าเรื่องราวของหญิงสาวไทยยุคปัจจุบันที่หลงมิติไปอยู่ในสยาม สมัย
แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่ประเทศมหาอ�ำนาจทางตะวันตกพยายามจะเข้ามายึดครอง
รอบฉาย: อังคารที่ ๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 6 Apr / 13.00
ศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 23 Apr / 13.00

บางกอกแดนเจอรัส เพชฌฆาตเงียบ อันตราย
Bangkok Dangerous
(Thailand / 2000 / 106 min)

๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย ออกไซด์ แปง, แดนนี แปง /
สร้างโดย ฟิลม
์ บางกอก, บีอซ
ี ี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ /
น� ำ แสดงโดย ปวริ ศ ร์ มงคลพิ สิ ฐ , เปรมสิ นี
รัตนโสภา / ความยาว ๑๐๖ นาที

ผลงานการก� ำ กั บ ของพี่ น้ อ งตระกู ล
แปง สองผูก
้ �ำกับชาวฮ่องกง เล่าเรื่องราวของ

เพื่อนลูกครึง่ อีกคนตามไปง้อ โดยทีค
่ นหลังนีช
้ อบบันทึกเสียงเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต่างสถานที่ ต่างเวลากัน
หลง...แต่ไม่ลืม

ก�ำกับโดย ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ / น�ำแสดงโดย วินย
ั พันธุรักษ์, อารักษ์
อมรศุภศิริ / ความยาว ๒๐ นาที

แอ๊ด อดีตนักดนตรีวัยกว่า ๖๐ ปี เขาได้พบกับนักดนตรีหนุม
่
รุ่ น หลานบนรถเมล์ และหลงทางไปจนถึ ง เวิ้ ง นาครเกษม ณ ที่ น่ั น
ความทรงจ�ำเดิม ๆ ในวัยหนุม
่ จึงกลับคืนมาอีกครั้ง
Silence

ก�ำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / น�ำแสดงโดย พลอย หอวัง, นพชัย ชัยนาม /
ความยาว ๒๒ นาที

หญิงสาววัยรุ่นแต่งตัวโฉบเฉี่ยวตามสมัย เกิดรถเสียระหว่าง
ทางกลับจากการเที่ยวกลางคืนอย่างสุดเหวี่ยง เธอได้พบกับคนบ้าใบ้
ท่ า ทางน่ า กลั ว ที่ ดู เ หมื อ นจะมาคุ ก คาม ก่ อ นที่ เ ธอจะได้ พ บกั บ
ความหมายที่แท้จริง
รอบฉาย: พุธที่ ๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
อังคารที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ก้อง หนุม
่ พิการที่ท้ังเป็นใบ้และหูหนวก ท�ำให้เขาเก็บตัวอยูใ่ นโลกเงียบ
ๆ ตามล�ำพัง จนกระทั่ง โจ้ มือปืนคนหนึ่ง ได้มาเห็นฝีมอ
ื การยิงปืนที่
แม่นย�ำของก้อง จึงชักชวนให้เขาเข้าสู่วงการนักฆ่า ที่จะเปลี่ยนแปลง

Silence

ชีวิตของก้องไปตลอดกาล
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 8 Apr / 13.00
พุธที่ ๒๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 28 Apr / 15.30

มาหานคร

ทัศนา

สวัสดีบางกอก โปรแกรม ๒ (๑๒๕ นาที)
กรุงเทพฯ ทีร่ ก
ั

ก�ำกับโดย สันติ แต้พานิช / ความยาว ๓๒ นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่เล่าผ่านบทสัมภาษณ์ของหลากหลายผูค
้ น
ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่พระสงฆ์จนถึงสาวประเภทสอง
ทัศนา

ก�ำกับโดย วิ ศิษฏ์ ศาสนเที่ ยง / น�ำแสดงโดย บงกช คงมาลัย, แทนไท
ประเสริฐกุล / ความยาว ๒๘ นาที

นา สาวตาบอด หารายได้จากการขายล็อตเตอรี่ ซึ่งอาศัยอยู่
ใต้สะพานโทรม ๆ เธอปรารถนาที่จะมองเห็น จนกระทั่งในวันหนึ่งเธอ
ก็ได้พบกับเทวดา ผูท
้ ี่ท�ำหน้าที่เสมือนดวงตาให้กับเธอ
พี-่ น้อง

ก�ำกับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / น�ำแสดงโดย ธาราทิพย์ ศรีดี / ความยาว
๓๘ นาที

เอิน เด็กสาววัยมัธยมต้น มีความอิจฉาลึก ๆ ต่อ แอน พี่สาว ผู้
มีทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมไปหมด เมื่อแอนก�ำลังจะมีแฟนหนุม
่ เอินจึง
พยายามท�ำลาย แต่แล้วเธอก็ได้พบว่า พี่สาวรวมทั้งพ่อแม่รักเธอยิ่ง
กว่าอะไรทั้งหมด

Bangkok Stories

(Thailand / 2015 / 95 min)

๒๕๕๙ / สร้างโดย ทรูวิช่ันส์ กรุ๊ป, อิเล็คทริคอีลฟิล์ม / ความยาว ๙๕ นาที

ชุ ด ภาพยนตร์ ส้ั น ที่ น� ำ เอกลั ก ษณ์ อั น หลากหลายของแต่ ล ะ
พื้นที่ในกรุ งเทพฯ ทั้งเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม มาบอกเล่าเป็น
เรื่องราวความรัก ๖ เรื่อง ในต่างย่านและเวลา ผ่านสายตาผูก
้ ำ� กับ ๖ คน
ข้าวสาร

ก�ำกับโดย อโนชา สุวิชากรพงศ์ / น�ำแสดงโดย อารักษ์ อมรศุภศิร,ิ เคท ไรลี่

การพบเจอกั น ของสาวต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ พ บกั บ ดาราไทยที่ เ ธอ
ไม่รู้จักเขา และเขาได้ช่วยเหลือเธอในยามคับขัน
พาหุรด
ั

ก�ำกับโดย โสรยา นาคะสุวรรณ / น�ำแสดงโดย วรวุฒิ คานีโย, ณภัสนันท์

สิรน
ิ ดาศุภสิริ

เด็กหนุม
่ ชาวอินเดีย และหญิงสาวชาวจีน ที่ต่างโดนกีดกันจาก

ผีมะขาม

ก�ำกับโดย คงเดช จาตุรันต์ รัศมี / น�ำแสดงโดย นะโม ทองก�ำเหนิด /

ความยาว ๒๗ นาที

ชายหนุ่ ม คนหนึ่ ง ได้ ซ้ ื อบริ ก ารและหลั บ นอนกั บ โสเภณี ที่
โรงแรมโทรม ๆ เขาและเธอได้เดินคุยกันจากสนามหลวงจนถึงถนน
ราชด�ำเนินในยามค่�ำคืน ณ ที่นน
่ั เธอได้เล่าเรื่องราวของเธอให้เขารู้ จน
ท้ายที่สุดเขาไม่แน่ใจว่า เธอคือคนหรือผีกันแน่
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
พุธที่ ๒๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ญาติ ผู้ ใ หญ่ ที่ ไ ม่ อ ยากให้ ค บหากั น เพราะวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น
เกินไป ท�ำให้เขาต้องแอบคบหากันอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ
เยาวราช

ก� ำกั บโดย อภิ ญญา สกุลเจริญสุข / น�ำแสดงโดย ประวิ ทย์ ฮันสเตน,

ปกรณ์สรภัฏ อัจนาศรัณย์

เรื่องราวความรักของหนุ่มสาว ทั้งคู่ท�ำตัวเหมือนเป็นเพื่อนซี้
กันเท่านั้น โดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่กล้าบอกความรู้สึกที่แท้จริงต่อกัน
หมอชิต

ก� ำ กั บ โดย วิ ช ชานนท์ สมอุ่ ม จารย์ / น� ำ แสดงโดย ธนฉั ต ร ตุ ล ยฉั ต ร,

โฬฬา วรกุลสันติ

มิตรภาพของคนต่างถิน
่ าเจอกันในเมืองหลวงเมื่อหลายปีกอ
่ น
่ ทีม

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

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.

และได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้ง
สีลม

ก� ำกั บโดย วรกร ฤทั ยวาณิชกุล / น� ำแสดงโดย พาวิ ช ทรัพย์รุ่งโรจน์,

ชิษณุพงศ์ สกุลนันทิพัฒน์

ชายหนุ่มสองคนที่เจอกันในห้องสมุด การพูดคุยอย่างถูกคอ
ท�ำให้ท้ังคู่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งคืนในวันแรกที่ได้พบกัน
สุขุมวิท

ก�ำกั บโดย อาทิ ตย์ อั สสรัตน์ / น� ำแสดงโดย ณัฐสิทธิ์ โกฏิ มนัสวนิชย์,

ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, อรัชพร โภคินภากร

กลุ่มเด็กไฮโซที่พบกันที่สระว่ายน้�ำ และเรื่องตลกชวนอมยิ้ม

ดูหนังคลาสสิ กกับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลกและวิเคราะห์วจ
ิ ารณ์ประเด็น
ต่าง ๆ ที่มองเห็นในภาพยนตร์กับ กิตติศก
ั ดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์
ภาพยนตร์ช้น
ั ครู

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น.

ของวัยรุ่นสามคน
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 15 Apr / 15.30
พุธที่ ๒๑ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 21 Apr / 15.30

Husband & Wife

สามี ภรรยา และแรงปรารถนา
ชุดภาพยนตร์ไทยที่มุ่งส�ำรวจประเด็นความรักความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครสามี-ภรรยา อีกทั้งอิทธิพลของแรงปรารถนาที่ท้ังส่ง
ผ่านพฤติ กรรมและซุ กซ่อนในจิ ตใต้ ส�ำนึก เริ่มต้ นด้ วย วิ วาห์พาฝัน
(๒๕๑๔) ผลงานสนุ ก สนานในแบบฉบั บ ของพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ว่าด้วยหนุ่มเจ้าชู้กับสาวนักธุรกิจที่ต้อง
ปรั บ ตั ว ไปใช้ ชี วิ ต คู่ ห ลั ง แต่ ง งาน ตามมาด้ ว ยงานคลาสสิ ก อี ก เรื่ อ ง
เมียหลวง (๒๕๒๑) หนังดรามาที่ วิจิตร คุณาวุ ฒิ ดั ดแปลงจากบท
ประพันธ์ยอดนิยมของกฤษณา อโศกสิน ซึ่งตีแผ่ให้เห็นถึงความทุกข์
ของภรรยาผู้ ต้ อ งรั บ มื อ บรรดาหญิ ง สาวมากหน้ า หลายตาของสามี
นอกจากนี้ เรื่องราวการแก่งแย่งชิงดีของเมียหลวงและเมียน้อย ยัง

น้องเมีย Song of Chao Phraya
(Thailand / 1990 / 107 min)

๒๕๓๓ / ก� ำกับโดย หม่อมเจ้ าชาตรีเฉลิม ยุ คล /

สร้ า งโดย พร้ อ มมิ ต รภาพยนตร์ / น� ำ แสดงโดย
ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ภัสสร บุณยเกียรติ, ปัทมวรรณ
เค้ามูลคดี / ความยาว ๑๐๗ นาที

แสง ล่องเรือมากรุงเทพฯ เพื่อขายทราย
ขณะที่ จอดเรืออยู่น้ัน ปราง เมียสาวของเขาได้ หนีข้ึ นฝั่ งไป ทิ้ งลูก
แบเบาะไว้ให้ ทับทิม น้องสาวอายุ ๑๕ คอยดูแล แสงจึงออกตระเวน
ตามหาปราง ขณะเดียวกัน เขาก็เมามายจนพยายามปลุกปล้�ำทับทิม
เป็นประจ�ำ เพราะหลงคิดว่าเป็นเมียของตน แต่ทับทิมก็เอาตัวรอดได้
เสมอ และไม่เคยทิ้งเขากับลูกไว้เพียงล�ำพัง
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 9 Apr / 13.00
พฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 29 Apr / 15.30

ได้ รั บ การขยายใหญ่ โ ตไปเป็ น หนั ง บู๊ ล้ า งผลาญกึ่ ง ๆ แฟนตาซี ใน
เดอะเมีย (๒๕๔๘) ของกิตติกร เลียวศิริกุล ที่รวบรวมนักแสดงหญิง
แนวหน้าเอาไว้คับคั่งที่สุดอีกด้วย
โปรแกรมนี้ยังมีภาพยนตร์ที่ว่าด้ วยไฟราคะของฝ่ายชายที่
น�ำไปสูค
่ วามมืดหม่นของครอบครัว ที่โดดเด่นเป็นที่จดจ�ำคือ จัน ดารา
(๒๕๔๔) ฉบับนนทรีย์ นิมิบุตร ซึ่งแสดงให้เห็นภาพตัณหาและความ
หมกมุน
่ ของตัวละครได้อย่างชัดเจนที่สุด อีกทั้งยังมี น้องเมีย (๒๕๓๓)
งานส�ำคัญของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และ พลอย (๒๕๕๐) โดย
เป็นเอก รัตนเรือง หนังสองเรื่องนี้ต่างมีเด็กสาววัยรุ่นเป็นตัวแปรใน
บททดสอบของความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยา
คืนไร้เงา (๒๕๔๖) ผลงานของพิมพกา โตวิระ ผู้ก�ำกับหญิง
เพียงหนึ่งเดียวของโปรแกรม ซึ่งจะฉายในฉบับ Director’s Cut เป็น
หนึ่งในหมุดหมายส�ำคัญของภาพยนตร์ไทยยุคใหม่ ที่ตรวจสอบความ

คืนไร้เงา (Director’s Cut)

๒๕๔๖ / ก� ำ กั บ โดย พิ ม พกา โตวิ ร ะ / สร้ า งโดย

จี เ อ็ ม เอ็ ม พิ ค เจอร์ / น�ำ แสดงโดย นิโ คล เทริ โ อ,

สิรย
ิ ากร พุกกะเวส, พงษ์พฒ
ั น์ วชิรบรรจง / ความยาว
๑๑๘ นาที

สิปาง สาวทั นสมัย ได้ พบรักกับ นภั ทร
อาจารย์มหาวิทยาลัย และตัดสินใจแต่งงานกันในเวลาไม่นาน แต่ใน
คืนวันแต่งงาน นภัทรกลับหายตัวไปอย่างลึกลับ ท�ำให้สิปางต้องออก
ตามหา ด้วยความช่วยเหลือของ ชาติชาย และ บุษบา พี่ชายและพี่
สะใภ้ของนภัทร ในระหว่างนั้น สิปางก็ได้ใกล้ชิดกับบุษบา และพบว่า
หล่อนอยู่ในโลกที่แตกต่างกับเธออย่างสิ้นเชิง
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
เสาร์ที่ ๑๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

สัมพันธ์ของชีวต
ิ คูผ
่ า่ นชัน
้ เชิงจิตวิทยาและมุมมองของสตรีเพศได้อย่าง
มีรสชาติ แตกต่ างจากหนังไทยทั่ วไป ปิดท้ ายด้ วยภาพยนตร์ที่ผลั ก
ค� ำ นิ ย ามของชี วิ ต คู่ แ ละ “สามี - ภรรยา” ได้ ก ว้ า งขวางไปกว่ า ตาม
ขนบประเพณี A Moment in June ณ ขณะรัก (๒๕๕๒) เรื่องราวของ
คน ๖ คน ที่ต้องพบกับความรักที่ยากต่อการตัดสินใจ ซึ่งมีท้ังความรัก
ของเพศเดียวกัน ความรักที่รอคอย และความรักต้องห้าม

พลอย

๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย

ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน
์ แฟคตอรี,่ Fortissimo
่ , เดอะ ฟิลม
Films / น�ำแสดงโดย ลลิตา ปัญโญภาส, อภิญญา
สกุลเจริญสุข, พรวุฒิ สารสิน / ความยาว ๑๐๒ นาที

วิทย์ และ แดง เดินทางจากอเมริกากลับ

วิวาห์พาฝัน

กรุงเทพฯ เพื่อร่วมงานศพของญาติ ขณะที่อยู่ที่

พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ / สร้างโดย

สต็อกโฮล์ม ด้วยความถูกชะตา วิทย์จึงชวนเธอขึ้นไปพักผ่อนบนห้อง

๒๕๑๔ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ
ละโว้ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ

เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุจน์ รณภพ,
เมตตา รุ่งรัตน์ / ความยาว ๑๓๑ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่ อจากหนังดั ง เกาะสวาท หาดสวรรค์ เล่า
เรื่องราวหลังจากการแต่งงานของเผดิมพงศ์และนภาพร เมื่อฝ่ายสามี
ก็แสนจะเจ้าชู้ ในขณะที่ภรรยาก็มัวแต่ยุ่งกับการท�ำงาน ทั้งคู่เลยไม่มี
เวลาให้กันและกัน จนน�ำมาซึ่งการแตกหักของชีวิตคู่
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ล็อบบี้ของโรงแรม วิ ทย์ได้ พบกับ พลอย เด็ กสาวที่ ก�ำลังรอแม่จาก
ของเขากับแดง การปรากฏตัวขึ้นของพลอย ส่งผลให้ท้ังคู่เริม
่ ตระหนัก
ว่าพวกเขาห่างเหินกันมากแค่ไหนในรอบเจ็ดปีที่แต่งงานกัน
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๒๐ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

A Moment in June ณ ขณะรัก

๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย ณัฐพล วงศ์ตรีเนตรกุล / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม
อิ นเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย ชาคริต แย้มนาม, กฤษดา สุโกศล
แคลปป์, เดือนเต็ม สาลิตุล, สินท
ิ ธา บุญยศักดิ์, นภัสกร มิตรเอม, สุเชาว์
พงษ์วิไล, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ / ความยาว ๙๘ นาที

เรื่องราวความรักของคน ๖ คน ประกอบด้วย ปกรณ์ และ
พล ที่ พบว่ าการใช้ชีวิตร่วมกันนั้นไม่ได้ เป็นไปตามที่ คาด อรัญญา
ผูเ้ ดินทางไปหา กรุง ผูช
้ ายที่เธอรักมั่นมาตลอด ๓๐ ปี และว่าที่เจ้าสาว
ผู้พบว่าตัวเองได้อยู่ในสถานการณ์ที่ล�ำบากใจที่สุดเมื่อเธอตกหลุมรัก
กับเพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งมีครอบครัวแล้ว
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๐ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
พุธที่ ๒๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมียหลวง

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น /

น�ำแสดงโดย จตุพล ภูอภิรมย์, วงเดือน อินทราวุธ, วิยะดา อุมารินทร์,
สันทนา สาตร์เพ็ชร / ความยาว ๑๓๘ นาที

เรื่องราวของ ดร.วิกน
ั ดา หญิงผูม
้ ห
ี น้ามีตาในสังคม ทีต
่ อ
้ งรับมือ
กับผูห
้ ญิงมากมายที่เข้ามาพัวพัน ดร.อนิรุทธิ์ สามีของเธอ ด้วยความ

ภาพยนตร์เยอรมัน

สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
Der junge Törless (Young Törless)
(West Germany, France / 1966 / 87 min)

๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย Volker Schlöndorff / น�ำแสดง

โดย Mathieu Carrière, Marian Seidowsky, Bernd
Tischer / ความยาว ๘๗ นาที / ภาษาเยอรมั น
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดศักราช
ของกลุ่ ม คนท� ำ หนั ง New German Cinema
ดั ดแปลงจากงานเขียนเล่มดั งของ โรเบิร์ต มูซิล ถ่ ายทอดเรื่องราว
ในโรงเรียนเตรียมทหารจั กรวรรดิ ออสโตร-ฮังการี ผ่านสายตาของ
ทอร์เลส เด็กหนุ่มขี้อาย ซึ่งมองเห็นพฤติกรรมด้านมืดและรุ นแรงที่
เกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนของตัวเอง
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 7 Mar / 13.00
อังคารที่ ๑๖ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 16 Mar / 15.30

อดทน จนกระทัง่ เธอต้องมาปะทะกับ อรอินทร์ ม่ายสาวสวยทีม
่ าพร้อม
เล่หเ์ หลี่ยมและลูกเล่นสารพัดเพื่อเล่นสงครามจิตวิทยากับวิกันดา
รอบฉาย: พุธที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๒๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

Styx

(Germany, Austria, Netherlands / 2018 / 94 min)

๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย Wolfgang Fischer / น�ำแสดงโดย
Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Kelvin

Mutuku Ndinda / ความยาว ๙๔ นาที (ภาษาเยอรมัน

จัน ดารา

และอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / น�ำแสดงโดย สุวินต
ิ ปัญจมะวัต, เอกรัตน์ สารสุข,

การออกแล่นเรือในทะเลคนเดียว โดยมีเป้าหมายคือเกาะอัสเซนชัน ใน

๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย นนทรีย์ นิมบ
ิ ุตร / สร้างโดย แอ็พพลอส พิคเจอร์ส,

สันติ สุข พรหมศิริ, วิ ภาวี เจริญปุ ระ, คริสตี้ ชุ ง, ภั ทรวรินทร์ ทิ มกุล /
ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์ ที่ ดั ด แปลงจากนวนิ ย ายเรื่ องเอกของอุ ษ ณา
เพลิงธรรม เล่าเรื่องราวของ จัน ดารา เด็กชายผูเ้ กิดมาพร้อมกับความ
ตายของแม่ จันเติ บโตขึ้นท่ ามกลางบรรยากาศในบ้านที่ เต็ มไปด้ วย
ความมักมากในกามของคุณหลวงวิสนันท์เดชา กลายเป็นคนหนุ่มที่
เต็มไปด้วยแรงตัณหาราคะและใช้มน
ั แก้แค้นทุกคนที่เคยท�ำร้ายเขา
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ไรเคอ แพทย์หญิงวัย ๔๐ ปี เติมเต็มความฝันของตัวเอง ด้วย
มหาสมุทรแอตแลนติก ทว่าระหว่างเดินทางกลับเกิดพายุข้น
ึ ก่อนที่
เรือของเธอลอยมาอยูใ่ กล้กบ
ั เรือประมงซึ่งมีคนเกือบร้อยชีวิตก�ำลังจะ
จมลงสู่ก้นทะเล
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 2 Apr / 13.00
อาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 11 Apr / 13.00

ภาพยนตร์สเปน
สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจ�ำประเทศไทย

เดอะเมีย The Bullet Wives

Costa da Morte (Coast of Death)

๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย กิตติกร เลียวศิรก
ิ ล
ุ / สร้างโดย อาร์เอส ฟิล์ม / น�ำแสดง

๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Lois Patiño / ความยาว ๘๑ นาที

(Thailand / 2005 / 78 min)

(Spain / 2013 / 81 min)

โดย นุสบา ปุณณกันต์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เมทินี

(ภาษากาลิเซีย ค�ำบรรรยายภาษาอังกฤษ)

กิ่งโพยม / ความยาว ๗๘ นาที

สารคดีถ่ายทอดภาพ “ชายฝั่ งแห่งความ

เมื่อเมียน้อยต้องการเลื่อนฐานะเป็นเมียหมายเลขหนึ่งอย่าง

ตาย” (Coast of Death) ที่ ตั้งอยู่ทางตะวั นตก

เต็มตัว ปฏิบัติการสังหารเมียหลวงจึงเริ่มขึ้น ผู้มาก่อนจึงต้องปกป้อง

เฉียงเหนือของกาลิเซีย เมืองที่ได้รบ
ั การตั้งชื่อตาม

ชีวิตและเตรียมลุยในนามของ “ศูนย์พิทักษ์เมียหลวง”

สภาพภูมป
ิ ระเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยโขดหินสลับซับซ้อน เมฆหมอก และ

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 22 Apr / 15.30
อังคารที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 27 Apr / 15.30

พายุกระหน่�ำ จนท�ำให้มเี รืออับปางบริเวณนีเ้ ป็นจ�ำนวนมาก
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 7 Mar / 15.30
อังคารที่ ๒๓ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 23 Mar / 13.00

María (y los demás)
Maria (And Everybody Else)
(Spain / 2016 / 90 min)

๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Nely Reguera / น�ำแสดงโดย

Bárbara Lennie, José Ángel Egido, Pablo Derqui /
ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

นับตั้งแต่แม่เสียชีวิต มาเรียก็รบ
ั หน้าที่ดแ
ู ลทุกคนในครอบครัว
กับทุกคนว่า จะแต่งงานกับพยาบาลส่วนตัวของเขาเอง

Cléo de 5 à 7
(Cleo from 5 to 7)

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 11 Apr / 15.30

๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย Agnès Varda / น�ำแสดงโดย Corinne Marchand,

จนกระทัง่ ต้องเผชิญกับจุดเปลีย
่ นครัง้ ส�ำคัญในชีวต
ิ อีกครัง้ เมื่อพ่อบอก

พฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 22 Apr / 13.00

ภาพยนตร์ฝรั่งเศส
โปรแกรมพิเศษ Women Film Pioneers
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย

Pour Don Carlos

(France, Italy / 1961 / 90 min)

Michel Legrand, Antoine Bourseillier / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนังยุค French New Wave เรื่องส�ำคัญของผูก
้ �ำกับ อันเยส
วาร์ดา ว่าด้วยเรื่องของ เคลโอ สาวสวยในกรุงปารีส ที่ก�ำลังรอฟังผล
การตรวจโรคร้าย เธอใช้เวลา ๙๐ นาที เดินท่องเมืองและพบเจอผูค
้ น
ทั้งแฟนหนุม
่ เพื่อน และคนแปลกหน้า
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 16 Apr / 13.00
อาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 25 Apr / 15.30

(France, Spain / 1921 / 90 min)

(๒๔๖๔ / ก�ำกับโดย Musidora, Jacques Lasseyne / น�ำแสดงโดย

Musidora, Stephen Weber, Abel Tarride / ความยาว ๙๐ นาที (ไม่มบ
ี ท
สนทนา ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เงียบจากผูก
้ ำ� กับและนักแสดง
หญิง มิวสิโดรา สร้างจากนิยายของปิแอร์ เบอนัวต์
ว่าด้วยสงครามความขัดแย้งสเปนในช่วงปี ๑๘๗๕
ระหว่างกลุ่มคาร์ลิสต์กับพวกบูร์บองต์
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 11 Mar / 13.00
อาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 28 Mar / 13.00

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

Like Asura

๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย Yoshimitsu Morita / น�ำแสดง

โดย Shinobu Ôtake, Hitomi Kuroki, Eri Fukatsu,
Kyoko Fukada / ความยาว ๑๓๕ นาที (ภาษาญี่ปุน
่
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์รางวัลบทยอดเยีย
่ มจาก Japan
Academy Prize ครั้งที่ ๒๗ ถ่ายทอดเรื่องราวของ

Le Roi des Aulnes (The Earl King)

สี่สาวพี่นอ
้ งบ้านทาเคซาวะ ที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง หลังจากไม่ได้

๒๔๗๓ / ก�ำกับโดย Marie-Louise Iribe / น�ำแสดง Joe Hamman, Mary

น้อยและลูกนอกสมรส ซึ่ งพวกเธอตั ดสินใจว่ าจะเก็ บเรื่องดั งกล่ าว

(France / 1930 / 70 min)

Costes, Raymond Lapon / ความยาว ๗๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยาย

ภาษาอังกฤษ)

หนังแฟนตาซีเซอร์เรียล ว่าด้วยเรื่องของชายที่ก�ำลังควบม้า

เจอกันมานาน โดยทั้งสี่คนต่างสงสัยว่าพ่อของพวกตนก�ำลังมีภรรยา
ไม่ให้แม่ทราบ
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พาลูกชายที่ปว่ ยกลับบ้าน แต่ยมทูตกลับเล่นตลกกับพวกเขา
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๖ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 16 Mar / 13.00
อาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 28 Mar / 15.30

Paris 1900

(France / 1946 / 80 min)

๒๔๘๙ / ก�ำกับโดย Nicole Verdes / ความยาว ๘๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

สารคดีมองตาจที่นำ� เสนอภาพประวัติศาสตร์และความทรงจ�ำ
ของปารี ส ในปี ๑๙๐๐ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น Essay Film ที่ แ สดงให้ เ ห็ น
กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
รอบฉาย: พุธที่ ๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 7 Apr / 13.00
อาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 25 Apr / 13.00

Nowhere Man

๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย Naoto Takenaka / น�ำแสดงโดย
Naoto Takenaka, Jun Fubuki, Kotaro Sato /

ความยาว ๑๐๗ นาที (ภาษาญี่ปุน
่ ค�ำบรรยายภาษา
ไทย)

ภาพยนตร์ ที่ ค ว้ า รางวั ล จากสมาพั น ธ์
นักวิจารณ์นานาชาติ ในเทศกาลภาพยนตร์เวนิสครั้งที่ ๔๘ เล่าเรื่อง
ราวของ ซึเคโซะ อดีตนักเขียนการ์ตูน ที่เพิ่งเปลี่ยนมายึดอาชีพขาย
หินสะสม อย่างไรก็ตามอาชีพใหม่ของเขากลับไม่ประสบความส�ำเร็จ
ดังใจนึก ท�ำให้ครอบครัวของเขาต้องแย่ลงเรื่อย ๆ
รอบฉาย: พุธที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
อังคารที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ภาพยนตร์อิหร่าน

ภาพยนตร์ไต้หวัน

สนับสนุนโดย ศูนย์วัฒนธรรม

สนับสนุนโดย ชุดเครื่องมือภาพยนตร์ไต้หวัน

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลาม

Taiwan Cinema Toolkit, ส�ำนักงานเศรษฐกิจ

แห่งอิหร่าน ประจ�ำกรุงเทพฯ

และวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย

Bodyguard

Soul

๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Ebrahim Hatamikia / น�ำแสดง

โดย Parviz Parastui, Merila Zare'I, Babak Hamidian /
ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาเปอร์เซีย ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภายหลังจากอารักขาบุคคลส�ำคัญทางการ
เมืองจากเหตุระเบิดพลีชพ
ี ฮัจ ไฮดาร์ บอดีก
้ าร์ดชาย
วัยกลางคน เริม
ิ ให้กบ
ั หน้าทีก
่ ารงานของตัวเอง
่ ตัง้ ค�ำถามต่อสิง่ ทีเ่ ขาอุทศ
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

Ranna's Silence

(Iran / 2015 / 90 min)

๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย Behzad Rafi’ee / น�ำแสดงโดย Mohammad Javad

Ezzati, Nazanin Bayati, Reza Nadji / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาเปอร์เซีย
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

รานนา เด็กหญิงวัย ๗ ขวบ อาศัยอยู่กับพี่ชาย เธอมี กาโกลี
แม่ ไ ก่ เ ป็ น เพื่ อ นคู่ ใ จ เรื่ อ งราวสุ ด แสนโกลาหลเกิ ด ขึ้ น ในวั น ฝนฟ้ า
กระหน่�ำคืนหนึ่ง เมื่อกาโกลีถูกเจ้าสุนข
ั จิ้งจอกไล่ล่า
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 2 Apr / 15.30
อาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 18 Apr / 13.00

(Taiwan / 2013 / 112 min)

๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Chung Mong-Hong / น�ำแสดงโดย Jimmy Wang

Yu, Hsiao-chuan Chang / ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาจีนกลางและ
ฮกเกี้ยน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญเชิงจิตวิทยา บอกเล่าเรื่องราวของ
อาฉวน ที่วันหนึ่งเกิดเป็นลมหมดสติไป และถูกส่งตัวกลับมาอยู่กับ
พ่อวัยชราที่บ้านต่างจังหวัด แต่พอตื่นขึ้นมา เขากลับอ้างตัวว่า เป็น
วิญญาณอื่นที่เข้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างนี้ จนกระทั่ง เกิดเหตุสยองขวัญ
บางอย่ า งที่ อ ยู่ เ หนื อ การควบคุ ม ขึ้ น น� ำ ไปสู่ ก ารคลี่ ค ลายเงื่ อ นง� ำ ที่
พัวพันเข้ากับความลับภายในครอบครัวซึ่งถูกปกปิดไว้
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 11 Mar / 15.30
ศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 26 Mar / 15.30

Super Citizen Ko

(Taiwan / 1994 / 120 min)

๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย Wan Jen / น�ำแสดงโดย I-Chen Ko, Yang Lin,

Ming-Ming Su / ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษาจี นกลางและฮกเกี้ ยน
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานชิน
้ ำ� กับคนส�ำคัญของกลุม
่ คนท�ำหนัง
้ เอกของ ว่านเจิน ผูก
Taiwan New Wave ว่าด้วยเรื่องราวของชายชราอดีตนักโทษทางการเมือง
ผูเ้ คยถูกจองจ�ำจากเหตุการณ์กวาดล้างผูเ้ ห็นต่างทางการเมืองโดยรัฐบาล
ก๊กมินตั๋งนานนับ ๓๐ ปี วันหนึ่ง หลังได้รับการปล่อยตัว เขาตัดสินใจ
ออกตามหาหลุมฝังศพเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่เคยถูกสังหาร พร้อม ๆ
กับหวนร�ำลึกถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศตนเอง
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 8 Apr / 15.30
อาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 18 Apr / 15.30

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์

ราคาชีวิต

ของคนกอง
ร่วมส�ำรวจเส้นทางอาชีพคนท�ำงานในกองถ่าย
จากความตายของ มิตร ชัยบัญชา
สู่ปัญหาสวัสดิภาพและความมั่นคงในยุคโควิด

พุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

อาทิตย

จันทร

อังคาร
1

พุธ

พฤหัสบดี

2

3

13.00 น.

13.00 น.

ขอความรักบางไดไหม

อีแตน

โปรแกรมฉายเดือนมีนาคม
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15.30 น.

รองตะ แลบแปลบ
7

8
13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

Young Törless
Coast of Death
13.00 น.

14

14.00 น.

กัมพูชา
15

เพื่อนรัก

16
13.00 น.

The Earl King

ผูหญิงคนนั้น
ชื่อบุญรอด

15.30 น.

21

22

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

13.00 น.

Pour Don Carlos
15.30 น.

Soul

24

มาดามยี่หุบ ภาค 2 กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
15.30 น.
Starship
Like Asura
Troopers
19
14.00 น.

25

ลานดารา

26

27

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

Like Asura

Coast of Death

รองตะ แลบแปลบ

รักนิรันดร
29

“…คือฉัน”
31

13.00 น.

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

Pour Don Carlos

กัมพูชา

The Erl King

สัญชาตญาณโหด

เพื่อนรัก

อาทิตย

จันทร

สัญชาตญาณโหด

30

13.00 น.

มือปน 2 สาละวิน

อังคาร

ทอง

อารีดัง

พุธ

คำสัง่ คำสาป ฉบับที่ 2

Soul

อารีดัง

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

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

1
13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

13.00 น.

11

15.30 น.

สวัสดีบางกอก
โปรแกรม 1

15.30 น.

คนกลางแดด

Styx

15.30 น.

13.00 น.

สวัสดีบางกอก
โปรแกรม 1

13

19

15.30 น.

โปรแกรม

13.00 น.

ณ ขณะรัก

15.30 น.

มรดกภาพยนตรของชาติประจำป ๒๕๖๓

13.00 น.

16
Cleo from 5 to 7

22

23
13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

เดอะเมีย

ทวิภพ

29
13.00 น.

วิวาหพาฝน

เพชฌฆาตเงียบ อันตราย

นองเมีย

15.30 น.

จัน ดารา

24
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
13.00 น. Persona
16.00 น.

จัน ดารา

Cries and Whispers
30

14.00 น.

ดูหนังคลาสสิกกับ
กิตติศกั ดิ์ สุวรรณโภคิน

ผลงาน นฤเบศร จินปนเพ็ชร, ปวีณา ชารีฟสกุล, วาสนา พูนผล

กรุงเทพฯ ที่เคลื่อนไหว Bangkok in Motion

17

คืนไรเงา

คนกลางแดด

Maria (And
Everybody Else)

15.30 น.

บางกอกแดนเจอรัส

เดอะเมีย

Bangkok Stories

28

A Moment in June

Nowhere Man

Cleo from 5 to 7

21

Bangkok Stories

13.00 น.

15

15.30 น.

15.30 น.

Paris 1900

ณ ขณะรัก

15.30 น.

15.30 น.

27

A Moment in June

คืนไรเงา

15.30 น.

13.00 น.

พลอย

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

13.00 น.

15.30 น.

13.00 น.

สวัสดีบางกอก
โปรแกรม 2

26

15.30 น.

Husband & Wife สามี ภรรยา และแรงปรารถนา

10

พลอย

13.00 น.

เมียหลวง

25

นองเมีย

รถไฟฟา มาหานะเธอ

13.00 น.

Super Citizen Ko

13.00 น.

เพชฌฆาตเงียบ อันตราย

13.00 น.

13.00 น.

Nowhere Man
20

9

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
Vertigo

13.00 น.

13.00 น.

Ranna's Silence

8
บางกอกแดนเจอรัส
Super Citizen Ko

เมียหลวง

สวัสดีบางกอก
โปรแกรม 2

Ranna's Silence

13.00 น.

14

15.30 น.

Maria (And
Everybody Else)
18

Paris 1900

ทวิภพ

12

7

13.00 น.

13.00 น.

ภาพยนตรสนทนา
80 ป
พระเจาชางเผือก
13.00 น.

6

3
14.00 น.

Styx

รถไฟฟา มาหานะเธอ
5

2

13.00 น.

วิวาหพาฝน

4

20

นฤเบศร จินปนเพ็ชร,
ปวีณา ชารีฟสกุล,
วาสนา พูนผล

13.00 น.

28
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13.00 น.

เวลาในขวดแกว

13.00 น.

Bodyguard

โปรแกรมฉายเดือนเมษายน

13
14.00 น.

13.00 น.

ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

อีแตน

มาดามยี่หุบ ภาค 2

12

18

ขอความรักบางไดไหม

23

“…คือฉัน”

คำสัง่ คำสาป ฉบับที่ 1

11

15.30 น.

Young Törless

6

ผูหญิงคนนั้น
ชื่อบุญรอด

13.00 น.

รักนิรันดร

5

13.00 น.

Bodyguard

17

13.00 น.

15.30 น.

เสาร

13.00 น.

10
เสวนาภาพยนตร
ราคาชีวิตของคนกอง

ทอง

4

มือปน 2 สาละวิน

9

13.00 น.

ศุกร

เงาสงครามเย็น
ภาพยนตรโลก

