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ประมวลกิจกรรมเดือนธนัวาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 

รถโรงหนงัในช่วง Covid-19    

หอจดหมายเหตุในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

หอ้งสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

หนงัสือประกอบภาพยนตร์ไทย    

นิทรรศการ 

นทิรรศการเสมอืนบนแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture 

หนา้ ๒

หนา้ ๔

หนา้ ๖

หนา้ ๘

หนา้ ๑๐

หลังจากโควิด-๑๙ ระลอกใหม่กระเพ่ือมจนต้องปิดให้บริการไปต้ังแต่กลางเดือนมกราคมเพื่อความปลอดภัยทาง

สาธารณสุข หอภาพยนตร์กลับมาเปดิต้อนรับผูช้มอีกครั้งต้ังแต่วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธท่ี์ผา่นมา พร้อมกับความเปล่ียนแปลง

ในพ้ืนท่ีให้บริการด้านหน้า โดยส่วนเมืองมายาและพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย รวมถึงโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา จะปิดให้

บรกิารเพื่อปรบัภมูทัิศนค์รัง้ใหญท่ี่นา่จะกินเวลาหลายเดือน โปรดอดใจรอและเตรยีมพบกับโฉมใหมข่องพ้ืนท่ีด้านหนา้ของ

หอภาพยนตร์ได้ในอีกไมช่้า

ด้วยเหตุดังกล่าว บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ในช่วงหลายเดือนนับจากนี้ จะเกิดขึ้นในอาคาร 

สรรพสาตรศภุกิจท้ังหมด ท้ังโปรแกรมฉายภาพยนตร ์นทิรรศการมติรศกึษา (ท่ีขยายเวลาต่อไปถึงพฤษภาคม) นทิรรศการ

ลานไปดวงจันทร์ นทิรรศการยานอวกาศแหง่บ้านนาบัว หอ้งสมดุฯ เชิด ทรงศรี รวมท้ังหอ้งอาหารและร้านกาแฟ โรงหนงั

ช้างแดงท่ีชั้น ๒ จะเป็นโรงหลักในการฉายหนังประจ�าวัน ส่วนโรงศาลาศีนิมาท่ีชั้น ๖ จะเป็นโรงส�าหรับโปรแกรมพิเศษ 

ต่าง ๆ   ในสว่นของโปรแกรมฉายท่ีเคยประกาศไปก่อนหนา้และได้รบัผลกระทบจากการปดิชว่งโควิด จะมกีารขยบัสบัเปล่ียน 

โดยหนงัท่ีวางไว้แต่แรกในเดือนกมุภาพนัธเ์กือบท้ังหมดจะถกูโยกมาฉายในเดือนมนีาคม ส่วนเดือนเมษายนจะเปน็โปรแกรม

ใหม ่ท้ังหนงัไทยและเทศ เข้มข้นขึ้นด้วยการเพิ่มหนงัจากอิหร่านและไต้หวัน โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ท้ายเล่ม

นอกจากข่าวสารความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ในจดหมายข่าวฯ ฉบับนี ้เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ์ยังมขี่าวการสูญเสียของ

บุคคลส�าคัญในวงการภาพยนตร์ไทย นั่นคือการจากไปของหม่อมปริม บุนนาค หม่อมผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์

แทบทุกเรื่องของพระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุยุ์คล หรือ เสด็จพระองค์ชายใหญ่ แหง่อัศวินภาพยนตร์ และยัง

เคยรบับทเปน็นางเอกภาพยนตรข์ณะวัยเพยีง ๑๖ ปใีนเรื่อง วันเพ็ญ (๒๔๘๑) หอภาพยนตรข์อรว่มไว้อาลัยและแสดงความ

เสียใจต่อครอบครัวของหมอ่มปริมมา ณ ท่ีนี ้ 

 

คลังอนุรกัษ์

๑๕  นายกรัฐมนตรีไทยในคอลเลกชันหอภาพยนตร์ (ตอนท่ี ๒)

กิจกรรม

วิชาภาพยนตร์ วิชาใหมท่ี่มุง่หวังใหน้กัเรียนไทยเข้าใจ

ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น 

ท่ึง! หนงัโลก x Cinema Lecture     

โปรแกรมฉายภาพยนตร ์    
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กิจกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๑๙-๒๗ ธันวาคม
หอภาพยนตร์จัดเทศกาล

ภาพยนตรส์ัน้ครัง้ท่ี ๒๔ (24th Thai 

Short Film and Video Festival) 

เทศกาลภาพยนตร์ท่ีจัดต่อเนื่ อง

ยืนยาวท่ีสุดของประเทศไทย  โดยมีการประกวดหลากหลายประเภท 

เช่นเคย ท้ังการประกวดหนงัสั้นนกัเรียนเพื่อชิงรางวัลช้างเผอืก หนงัสั้น

โดยบุคคลท่ัวไปชิงรางวัลรัตน ์เปสตันยี หนงัสารคดี (ไมจ่�ากัดความยาว) 

เพื่อชิงรางวัลดุ๊ก หนังแอนิเมชันเพื่อชิงรางวัลปยุต เงากระจ่าง และ 

หนังส้ันโดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาเพื่อชิงรางวัลช้างเผือกพิเศษ ซึ่งใน 

ปนีีห้อภาพยนตรไ์ด้น�าภาพยนตรไ์ทยท่ีเขา้ประกวดทกุเรื่องมาจัดฉายขึน้

บนจอใหญ่ของโรงภาพยนตรศ์าลาศนีมิา ซึง่เปน็โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่

แหง่ใหมท่ี่อาคารสรรพสาตรศภุกิจ 

นอกจากนี ้เทศกาลภาพยนตรส์ั้นยงัได้คัดสรรโปรแกรมหนงัสั้น

จากต่างประเทศมากมาย ได้แก่ Women Film Pioneers โปรแกรมท่ี

โปรโมตงานส�าคัญของผู้ก�ากับผู้หญิงในยุคบุกเบิกภาพยนตร์สองคน 

ได้แก่ อลิซ กีย์ ท่ีมสี่วนส�าคัญในการวิวัฒนาการการเล่าเรื่องด้วยภาพใน

ช่วงป ี๑๘๙๗ ถึงต้นศตวรรษท่ี ๒๐  และแฌร์แมง ดูลัค ผูก้�ากับหญิงสาย

เซอร์เรียลท่ีได้ช่ือว่าสร้างหนังเฟมินิสม์เร่ืองแรกของโลก Beirut Over 

and Over Again ชุดหนงัจากเลบานอนท่ีจะฉายเพ่ือรบับรจิาคชว่ยเหลือ

ผู้ประสบภัยจากเหตุแอมโมเนียมไนเตรตระเบิดใหญ่ท่ีท่าเรือกรุงเบรุต

เมื่อต้นเดือนสงิหาคมท่ีผา่นมา โดยมหีนงัจากผูก้�ากับมอือาชพีคนส�าคัญ

หลายคนของเลบานอน, BEST SELECTION OF CLERMONT-FERRAND 

โปรแกรมคัดสรร ๕ โปรแกรม จากเทศกาล Clermont-Ferrand เทศกาล

ภาพยนตร์สัน้ท่ีใหญแ่ละมช่ืีอเสียงท่ีสุดในโลก, S-EXPRESS 2020 หนงัส้ัน

คัดสรรจากโปรแกรมเมอรภ์าพยนตรข์อง ๗ ประเทศในอาเซยีน บอกเล่า

ความคิด ชีวิต อารมณ์ และความเป็นไปของเพื่อนบ้านท่ีรายล้อม 

ประเทศไทย ประกอบไปด้วยกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา 

ฟิลิปปนิส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม

๒๕ ธันวาคม
คณะท�างานจัดต้ังสมาคมภาพยนตร์อิสระไทย องค์การเพื่อการ

ศกึษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ (UNESCO) มลูนธิิ

ญี่ปุน่ และเทศกาลภาพยนตร์สั้น หอภาพยนตร์ ได้ร่วมกันจัดการเสวนา 

Another TRIP TO THE MOON : ส�ารวจอนาคตหนงัไทยในระยะศนูยสู์ตร 

เพื่อหาแนวทางนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ภายใต้ 

ข้อเสนอในการจัดต้ังสภาภาพยนตร์ โดยในการเสวนาคร้ังแรกนี้จะเน้น

ประเด็นนิยามและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับภาพยนตร์ไทย แบ่งเป็นสอง

ประเด็นคือ

ประเด็น “นิยามความหมายของภาพยนตร์และผลกระทบท่ี 

เกิดขึ้น” เสวนากับ พิมพกา โตวิระ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ ดร.วิกานดา  

พรหมขุนทอง สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหดิล 

กรกฤต อรุณานนท์ชัย ศิลปินและคิวเรเตอร์ ด�าเนินรายการโดย วรกร 

ฤทัยวาณิชยกุล และ กฤษฎา ข�ายัง

ประเด็น “ผลกระทบจากข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ภาพยนตร์” เสวนากับ สุพล สิทธธิรรมพิชัย เลขาธกิารสมาพันธส์มาคม

ภาพยนตร์แห่งชาติ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์  

จุฬญาณนนท์ ศริผิล ผูก้�ากับภาพยนตรแ์ละศลิปนิ นนัทวัฒน ์จรสัเรอืงนลิ 

ผูอ้�านวยการสร้างภาพยนตร์ ด�าเนนิรายการโดย สัณหช์ัย โชติรสเศรณี 

และ ดรสะรณ โกวิทวณิชชา

๒๘ ธันวาคม
หอภาพยนตร์จัดโปรแกรม

พิเศษเพื่อฉลองวันก�าเนิดภาพยนตร์

โลก ด้วยการจัดฉาย Cinema Futures 

สารคดีท่ีพดูถึงปจัจุบนัและอนาคตของ 

“ฟิล์ม” และ “ภาพยนตร์” ในยุคแห่ง

การปฏิวัติทางเทคโนโลยี ผ่านความคิดเห็นของผู้คนในวงการอนุรักษ์ 

และผู้ก�ากับระดับโลก พร้อมพูดคุยหลังจบภาพยนตร์กับ โดม สุขวงศ ์ 

นกัอนรุกัษ์ภาพยนตรเ์กียรติคณุ ท่ีโรงภาพยนตรศ์าลาศนีมิา ชัน้ ๖ อาคาร

สรรพสาตรศภุกิจ สนบัสนนุการฉายโดยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย

ประจ�าประเทศไทย

๒



๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑ มกราคม ๒๕๖๔
หอภาพยนตร์จัด “ดหูนงัขา้มปฉีบับออนไลน”์ กับสองภาพยนตร์

สุดคลาสสิกท้ังภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มืด หนังเพลงรักหวานชื่นและ

ขมขื่นท่ีเรียบง่ายท่ีสุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ผลงาน 

การก�ากับของ รัตน ์เปสตันยี และการแสดงท่ีนา่จดจ�าของ สเุทพ วงศก์�าแหง 

นักร้องผู้ล่วงลับไปเมื่อต้นปี ๒๕๖๓ นี้ ประกบคู่กับนางเอกหน้าหวาน  

สืบเนื่อง กันภัย  และ ทรชนคนสวย หนงัแอ็กชันแนวสายลับฟอร์มยักษ์ 

ป ี๒๕๑๐ ของละโว้ภาพยนตร์ ท่ีน�า มติร ชัยบัญชา มาประกบคู่กับ มสิ  

จ้ินหลู ดาราสาวชาวไต้หวัน และเต็มไปด้วยฉากยิง่ใหญกั่บอุปกรณล์�ายุค 

ฉายในฉบับรีมาสเตอร์ใหม่จากฟิล์มในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์  

ผ่านทางช่องทาง YouTube หอภาพยนตร์  www.youtube.com/Film 

ArchiveThailand

กิจกรรมเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๒๒ มกราคม 
หอภาพยนตรไ์ด้จัดกิจกรรม 

Online Lecture: Hitchcock 101  เรยีน

ออนไลน์พิเศษในวิชา “Hitchcock 

101” โดยได้เชิญอาจารย์ประวิทย์ 

แต่งอักษร ผูเ้ขียนหนงัสือ “ต�านานระทึกขวัญ อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก” มา

บรรยายความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับผูก้�ากับระดับต�านาน อัลเฟรด ฮิตชค็์อก 

เป็นเวลากว่า ๒ ชั่วโมง ท่ีเฟซบุ๊กหอภาพยนตร์ www.facebook.com/

ThaiFilmArchivePage

กิจกรรมภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ๒๕๖๓
๑๔ ธันวาคม กลุ่มนอ้งใหมจุ่ฬาฯ ๒๕๑๒ 

๑๕ ธันวาคม  ชมรมผูสู้งอายุหมูบ่้านร่วมเก้ือ                           

๑๖ ธันวาคม ศนูย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสู้งอายุ 

 บ้านบางแค                            

๑๗ ธันวาคม กลุ่มมติรเทพธดิาดอย  

๑๘ ธันวาคม ชมรมศริิราชอาวุโส 

๑๘ ธันวาคม คลับเบิร์ด            

๒๔ ธันวาคม  กลุ่มวัยหวานวันวาน 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษา
ดูงาน ๒๕๖๓
๒๓ ธันวาคม  มหาวิทยาลัยศลิปากร

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียนสัญจร ๒๕๖๔
๑๗ กุมภาพันธ์   โรงเรียนวัดไทร 

๒๓ กุมภาพันธ์  โรงเรียนประทุมอนสุรณ์   

๒๘ มกราคม
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ชมรมสมองใส ใจสบาย ศูนย์ดูแลภาวะ

สมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบรษัิทชวีามติร 

วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด จัดกิจกรรม Live Talk: สนทนาสกัดบทเรียน

จากภาพยนตร์  สวรรค์มืด พร้อมสนทนากับ คุณหญิงจ�านงศรี  

หาญเจนลักษณ์ รศ.นพ.สุขเจริญ ต้ังวงษ์ไชย ด�าเนนิรายการโดย สัณห์

ชัย โชติรสเศรณี ในกิจกรรม ภาพยนตร์กับผูสู้งอายุ ครั้งท่ี ๓๑ รูปแบบ

ออนไลน์

๒๙ มกราคม
โรงหนังช้างแดงของหอภาพยนตร์ ได้รับเกียรติจากทีมงาน 

ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยเร่ือง One For The Road ให้เป็นสถานท่ีจัดการ

สนทนาทางออนไลน์กับผู้ก�ากับ (บาส นัฐวุฒิ พูนพิริยะ), ผู้ก�ากับร่วม  

(ไก่ ณฐพล บุญประกอบ) และทีมนกัแสดง (ต่อ ธนภพ, ไอซ์ซึ ณัฐรัตน,์ 

ออกแบบ ชุติมณฑน,์ วิโอเลต วอเทียร์, พลอย หอวัง) หลังการฉายรอบ

ปฐมทัศนใ์นเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ป ี๒๐๒๑

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑-๑๖ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ World Press Photo 

Contest น�าภาพยนตรใ์นการอนรุกัษ์ของหอภาพยนตร์

จ�านวน ๙ เรื่อง ได้แก่ โชคสองชัน้, [พระองค์เจ้าพรีะพงศ์

ภาณุเดชแข่งรถ ณ ถนนราชด�าเนิน], พรายตะเคียน, 

การสวนสนามของกองก�าลังเสรีไทย, Bangkok  

Metropolitan Bus and Trucks, เหตุมหัศจรรย์, 

[ภาพยนตร์โฆษณาสี่คิงส์], ไทยไดมารู, และมดแดง  

เผยแพร่ผา่นอินสตาแกรม @worldpressphoto 

๓



รายงาน

รถโรงหนัง
ในช่วง 

ทีมงานรถโรงหนัง



โจทยข์องรถโรงหนงัทรปินี ้คือ COVID-19 หลังจากท่ีโลก

รู้จักไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนการท�างานในรูปแบบใหมท้ั่งหมด

ว่ิงเขา้มาในหวัทันที เราจะจัดฉายภาพยนตรบ์นรถโรงหนงัอยา่งไร

ใหผู้ช้มรูสึ้กสบายใจท่ีสดุ เพราะกลุ่มผูช้มหลักของรถโรงหนงั คือ

ประชาชนท่ีอยู่ในต่างจังหวัด แผนการปฏิบัติงานของรถโรงหนงั

จึงต้องเขม้งวด รวดเรว็ อยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัย ผูเ้ขา้ชม 

ต้องผา่นการคัดกรอง สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยู่ในรถ

โรงหนัง ต้องปรับลดจ�านวนผู้เข้าชมลงเพ่ือสามารถรักษาระยะ

หา่งกันและกันได้ 

หลังจากท่ีทางการประกาศหยุดกิจกรรมบางอย่าง  

บางพื้นท่ีถูกล็อกดาวน์เมือง ในระหว่างนั้นภารกิจรถโรงหนังก็ 

ต้องเว้นระยะห่างในการออกเดินทางไปต่างจังหวัดสักระยะหนึ่ง 

เช่นเดียวกัน แมเ้ราจะไมไ่ด้ออกจัดฉายภาพยนตร์ตามโปรแกรม

เดิมในช่วงต้นป ี๒๕๖๓ เปน็ต้นมา แต่เรายังคงออกส�ารวจพื้นท่ี

จุดฉาย ในระหว่างท่ีการเข้า-ออกบางจังหวัดเข้มงวดมาก ต้องมี

ใบรับรองแพทย์ ระหว่างนั้นก็ได้เห็นถึงความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึน

ของผูค้น ยิง่อยากใหถึ้งวันท่ีสถานการณผ์อ่นคลายลงเพื่อกลับมา

ออกทริปรถโรงหนงักันอีกครั้ง 

ทีมรถโรงหนัง ได้กลับมาจัดทริปครั้งใหม่ในช่วงเดือน

สดุท้ายของป ีคาบเก่ียวต้นป ี๒๕๖๔ พรอ้มกับมาตรการคัดกรอง 

จัดอุปกรณก์ารรกัษาความสะอาด หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล์

ล้างมือ แอลกอฮอล์ท�าความสะอาด น�ายาฆ่าเชื้อ สเปรย์ฆ่าเชื้อ 

และสเปรย์ปรับอากาศ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือในการป้องกัน

ระดับเข้มข้น ท่ีต้องท�าเช่นนี้ เนื่องจากต้องขออนุญาตจากทาง

จังหวัดและหน่วยงานท้องถ่ิน เพื่อจัดกิจกรรมให้ประชาชน

สามารถเข้าร่วมได้ และนั่นหมายความว่าต้องสามารถรักษา

มาตรการได้เปน็อย่างดี 

การออกเดินทางในทริปแรกหลังการระบาดของไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ เราเลือกพ้ืนท่ีจาก ๒ ภาค ๙ จังหวัด คือ ภาคเหนอื

และตะวันออกเฉียงเหนอื ได้แก่ ก�าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ 

หนองบัวล�าภ ู อุดรธาน ี หนองคาย (ภาพยนตร์สถานหนองคาย) 

บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร แต่ในเวลาต่อมา บึงกาฬและ

นครพนม รวมถึงจุดฉายหนึ่งในจังหวัดสกลนคร ได้งดกิจกรรมไป

เนื่องจากการประกาศจากทางจังหวัด บางสถานศกึษางดการเรยีน

การสอนในโรงเรยีน หรอืขอยกเลิกการเขา้รว่มกิจกรรมเนื่องจาก

ไมส่ะดวกท่ีจะพานกัเรยีนมาเขา้รว่ม ท�าใหต้้องมกีารปรับเปล่ียน

โปรแกรมเพิ่ม-ลดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซ่ึงทีมรถโรงหนัง

ต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาหากมีการประกาศหรือ 

ปรับเปล่ียน เพื่อไม่ให้แผนการท�างานท่ีมีการประสานงานไว้ 

ล่วงหนา้กับหนว่ยงานในท้องถ่ินต่าง ๆ เกิดความเสียหายขึ้น 

กระบวนการคัดกรองของกิจกรรมรถโรงหนัง เริ่มจาก 

ผู้เข้าชมทุกคนเมื่อมาถึงโต๊ะคัดกรอง ทุกคนต้องสวมหน้ากาก

อนามยั เจ้าหนา้ท่ีจะวัดอุณหภมู ิแจกเจลแอลกอฮอล์ ถือว่าผา่น

ในขั้นตอนแรก ขั้นตอนต่อไปของกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน  

นอ้ง ๆ  นกัเรยีนจะผลัดกันไปหอ้งน�า เมื่อท�าธรุะเสรจ็เรียบร้อยจะ 

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกรอบ รวมถึงก่อนเข้า-ออกจาก 

รถโรงหนงัด้วย ซึง่ในบางพื้นท่ีได้รบัความอนเุคราะหจ์ากหนว่ยงาน

ส่วนท้องถ่ิน ได้เชิญเจ้าหน้าท่ีอาสาด้านสาธารณสุข อสม. หรือ

เจ้าหนา้ท่ีมาชว่ยเปน็ทีมคัดกรองเพื่อความสะดวกรวดเรว็ หลังจาก

ท่ีเสร็จสิ้นกิจกรรม ทีมรถโรงหนังจะท�าความสะอาดจุดสัมผัส 

ต่าง ๆ ในทุกรอบฉายเพื่อปอ้งกันความปลอดภัยและสร้างความ

สบายใจแก่ผูม้าใชบ้รกิารรถโรงหนงัในยุค New Normal แมว่้าจะ

ต้องผา่นด่านเข้มหลายข้ันตอน แต่พบว่าได้รับความร่วมมอืจาก

นกัเรยีน ครู และประชาชนทุกคนเปน็อย่างดี ท�าใหก้ารมาเขา้รว่ม

กิจกรรมบนรถโรงหนังในช่วง COVID-19 ดูเป็นสถานการณ์ท่ีดู

ผอ่นคลายกว่าท่ีคิดเอาไว้  

รถโรงหนัง
ในช่วง 

จุดจอดฉาย 

ล�าดับ สถานท่ี จังหวัด วันท่ีจัดฉาย

๑ ส�านกังานเทศบาลต�าบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก�าแพงเพชร ๗-๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

๒ องค์การบริหารส่วนต�าบลพานทอง อ.ไทรงาม จ.ก�าแพงเพชร ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

๓ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ๑๔-๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

๔ องค์การบริหารส่วนต�าบลธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ๑๖-๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

๕ องค์การบริหารส่วนต�าบลนาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวล�าภู ๒๑-๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

๖ ส�านกังานเทศบาลต�าบลสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล�าภู ๒๓-๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

๗ องค์การบริหารส่วนต�าบลน�าพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๒๕, ๒๘-๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต

หนองคาย (ภาพยนตร์สถานหนองคาย)

อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย ๔-๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔

๙ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ๒๐-๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔

๑๐ ส�านกังานเทศบาลต�าบลคูสะคาม อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร ๒๕-๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔

๕



การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท�าให้

หลายประเทศจ�าเปน็ต้องปดิเมอืงเปน็การชัว่คราว ซึง่สง่ผล

ต่อหน่วยงานอย่างหอภาพยนตร์ และหอจดหมายเหต ุ

แทบทุกท่ีจ�าเป็นต้องปิดให้บริการรวมไปถึงปิดส�านักงาน

ชั่วคราว เพื่อเปน็ส่วนหนึ่งในการปอ้งกันการแพร่ระบาด

สมาคมนักหอจดหมายเหตุอเมริกัน (Society of 

American Archivist) ได้ระดมความเห็น และจัดท�าคู่มือ 

“นกัจดหมายเหตุอยู่บ้าน” (Archivists at Home) ซึ่งเปน็

เสมอืนแนวคิดหลวม ๆ ส�าหรับนกัจดหมายเหตุ หรือคนท่ี

ท�างานในหน่วยงานจดหมายเหตุ ท่ีจะต้องปฏิบัติงานจาก

ท่ีพักอาศัย ไม่สามารถเข้ามาท�างานในหน่วยงานได้ตาม

ปกติ 

หอภาพยนตร์ฯ เห็นว่าคู่มือดังกล่าวมีความ 

นา่สนใจ และสามารถท�าใหส้งัคมได้เหน็ภาพการปฏิบติังาน 

บางสว่นของนกัจดหมายเหตใุนชว่งวิกฤติการณ ์จึงขอแปล

และสรุปใจความส�าคัญบางส่วนของคู่มือนี้ มาให้ผู้อ่าน

จดหมายขา่วได้รบัทราบกัน (โดยท่านสามารถเขา้ไปดคูู่มอื

ต้นฉบับได้ท่ี เว็บไซต์สมาคมนักจดหมายเหตุอเมริกัน 

https://www2.archivists.org)

หน่วยงานหอจดหมายเหตุ 
หนว่ยงานฯ จะต้องตัดสินใจว่า จะยังคงเปดิใหบ้ริการหรือไม ่หากจะเปดิ

ใหบ้ริการ ก็ควรจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะน�าต่าง ๆ จากหนว่ยงานสาธารณสุข ท้ัง

ในแง่การรักษาความสะอาด การเช็ดพื้นผวิฆ่าเชื้อ รวมไปถึงเจ้าหนา้ท่ีท่ีมาปฏิบัติ

งานก็จะต้องมมีาตรการดแูลสขุภาพตัวเองใหดี้ สว่นการใหบ้รกิารก็ควรจะหลีกเล่ียง

การนดัหมายผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาในชว่งท่ีมกีารแพรร่ะบาดสูง หนว่ยงานต้องพงึระลึก

ว่า เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ใช้บริการอาจจะไม่ใช่แค่ติดเชื้อ แต่เขาสามารถเป็นพาหะน�า

เชื้อไปติดผูอ่ื้นได้อีกด้วย นอกจากนี ้ควรงดการใหบ้ริการเอกสารโบราณ ต้นฉบับ

ต่าง ๆ  ซึ่งอาจจะไมส่ามารถท�าความสะอาดฆ่าเชื้อได้ (เพราะน�ายาฆ่าเชื้ออาจจะมี

ผลต่อวัสดุนั้น ๆ) 

กรณีท่ีหนว่ยงานฯ จะปดิท�าการชัว่คราว คู่มอืได้แนะน�าขัน้ตอนการปฏิบัติ 

เช่น

• ปฏิบัติตามคู่มอืการบริหารงานความต่อเนื่องในช่วงวิกฤติ (ถ้าม)ี มอบ

หมายเจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องเป็นผู้ประสานงานหลัก หรือมีการจัดเวรเจ้าหน้าท่ีให ้

กลับไปตรวจสอบความเรยีบรอ้ยในหนว่ยงานเปน็ระยะ รวมไปถึงถ้าเปน็ไปได้ควร

จะมเีจ้าหนา้ท่ีท่ีสามารถตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของหนว่ยงานผา่นระบบทางไกล

ได้ด้วย เชน่ ตรวจเชค็อุณหภมู ิเครื่องควบคมุความชื้น ระบบไฟท่ีหล่อเล้ียงเซริฟ์เวอร์ 

หนว่ยงานตรวจดูความเรียบร้อยผา่นกล้องวงจรปดิ 

รายงาน

หอจดหมายเหตุ
ในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๖

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี



นักจดหมายเหตุ
นอกจากนี้ คู่มือนักจดหมายเหตุอยู่บ้านยังเสนอ 

ขอ้แนะน�าท่ีนกัจดหมายเหตุสามารถปฏิบติัในชว่งวิกฤติการณ์ 

ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจดูแลตัวเอง ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

การสรา้งสมดุลระหว่างงานกับชวิีตสว่นตัว (โดยเฉพาะกรณี

ท่ีต้องปฏิบติังานจากท่ีพกัอาศยั) จัดตารางแบง่สรรเวลาการ

ท�างานและเวลาพกั ค�านงึถึงการรกัษาการท�างานเปน็ทีมใน

หนว่ยงาน การสื่อสารระหว่างผูร้ว่มงานและเพื่อนรว่มอาชพี 

ประเมินผลการท�างานของตัวเอง ส�ารวจเป้าหมายชีวิต  

สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่อาชพีตัวเองผา่นการบนัทึกหรอืจัดท�า 

องค์ความรูแ้ละเผยแพรใ่นรูปแบบและส่ือต่าง ๆ  ตามท่ีถนดั 

เขา้รว่มอบรมหรอืทบทวนองค์ความรู้จากคอรส์อบรมออนไลน์

ต่าง ๆ ท่ีถูกเปดิขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว  เปน็ต้น

๗

• ส�าหรับเจ้าหนา้ท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติงานจากท่ีพักอาศยั จะต้องจัดท�าเอกสาร

ขออนญุาตและก�าหนดเนื้องานท่ีจะต้องปฏิบติังานจากท่ีพกัอาศยั โดยค�านงึถึงสภาพ

แวดล้อมภายนอกท่ีเจ้าหนา้ท่ีจะต้องเผชิญในครอบครัวด้วย เช่น ต้องดูแลบุตรหลาน

ท่ีไม่สามารถไปโรงเรียนได้ รวมไปถึงบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติงานด้วย

• สื่อสารกับผูใ้ช้บริการเรื่องระยะเวลาการปดิใหบ้ริการใหช้ัดเจน 

• ก่อนจะปดิหนว่ยงาน ควรต้องตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าวัตถุต่าง ๆ  ได้ถูกจัดเก็บ

เรยีบรอ้ย ไมเ่ส่ียงท่ีจะต้องเจอความร้อน ความช้ืน แสงสว่าง หรอืปจัจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ

งานที่สามารถปฏิบัติได้จาก 
ที่พักอาศัยหรือนอกส�านักงาน

คูม่อืนกัจดหมายเหตอุยูบ้่าน ได้แบ่งเนื้องานท่ีเจ้าหนา้ท่ีสามารถปฏิบติั

ได้จากท่ีพักอาศยัหรือนอกส�านกังาน โดยแบ่งเปน็กลุ่มงานใหญ่ ๆ 

งานบริหารและงานธุรการ สามารถปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการ

วางแผน จัดประชุมผา่นระบบทางไกล ทบทวนแผนการปฏิบัติการกรณีฉุกเฉนิ 

ค้นหาข้อมลูเทคโนโลยีใหม ่ๆ ท่ีสามารถน�ามาใช้กับหนว่ยงานได้ ติดต่อสร้าง

สัมพันธไมตรีกับผู้บริจาคหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน หน่วยงาน

อนรุักษ์ท่ีมขีนาดเล็ก เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนรุักษ์ วิเคราะหข์้อมลู

ผูใ้ช้บรกิาร ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แบบฟอรม์ กระบวนการท�างาน และ

คู่มือการท�างานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป รวมไปถึงการจัด

ระเบียบไฟล์ข้อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ (กรณีท่ีสามารถเข้าถึงเครื่ อง

คอมพวิเตอรใ์นท่ีท�างานจากท่ีพักได้) หรอืฮารด์ไดรฟ์ และจัดการอีเมลท่ีค่ังค้าง

ต่าง ๆ เปน็ต้น   

งานอนุรักษ์ สามารถปฏิบัติงานด้านการค้นคว้าหาข้อมูลถึงวัสดุ

อุปกรณใ์หม ่ๆ  ท่ีใชใ้นงานอนรุกัษ์ รวมไปถึงโปรแกรมบรหิารจัดการกรุอนรุกัษ์

ต่าง ๆ  วิเคราะห์และวางแผนจัดการกรุงานท่ีค่ังค้างตามกระบวนการต่าง ๆ 

ตรวจสอบคณุภาพงานท่ีแปลงเปน็สญัญาณดิจิทัลไปแล้ว  วางแผนงานจัดแสดง 

และการออกแบบการน�าชมหน่วยงาน กรุงานผ่านระบบเสมือนจริง (Virtual 

Tour) และทบทวนนโยบายด้านกรุอนรุกัษ์ (โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป

อย่างมากในปจัจุบัน) 

งานจัดการข้อมูล สามารถปฏิบัติงานในการจัดท�าข้อมูลรวมไปถึง

ข้อมลู Metadata ใหแ้ก่สื่อโสตทัศนห์รือวัตถุ ท�าความสะอาดข้อมลูท่ีได้จัดท�า

แล้ว ท้ังในฐานข้อมูล เช่น ตรวจสอบตัวสะกด การใช้ค�าให้ถูกหลัก การจัด

ระเบียบข้อมลูใหเ้ปน็ไปตามหลักการสากล  นอกจากนีย้ังรวมไปถึงการส�ารวจ

ความเปน็ไปได้ในการแบง่ปนัขอ้มลูกับหนว่ยงานอ่ืน ๆ  หรอืเว็บไซต์ฐานขอ้มลู

อย่างพวก Wikipedia และ Wikidata หรือน�าเข้ารูปภาพท่ีสามารถเผยแพร่ได้

ใน Wikimedia Commons  ส�ารวจเคร่ืองมอืใหม ่ๆ  ในการจัดการขอ้มลู เปน็ต้น

งานบริการและการเผยแพร่ สามารถปฏิบัติงาน วางแผนด�าเนินการ

ประชาสัมพันธห์รือเผยแพร่หนว่ยงานผา่นระบบสื่อสังคมออนไลน ์การจัดท�า

ขอ้มลูถามตอบ การสร้างคู่มอืการใช้บรกิารส่วนต่าง ๆ  การจัดท�าส่ือใหม ่ๆ  เพื่อ

ใช้เผยแพร่อย่างพอดแคสต์ (Podcast) หรือวีดิทัศนส์าธติต่าง ๆ  การด�าเนนิ

การปรับปรุงดูแลและท�าความสะอาดเว็บไซต์หน่วยงาน เช่น แก้ไขลิงก์ท่ีใช้ 

ไมไ่ด้ แก้ไขข้อมลูท่ีไมเ่ปน็ปจัจุบัน ท�าการจดหมายเหตุเว็บไซต์

หอภาพยนตร์ไทยในภาวะ
วิกฤติไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ส�าหรับหอภาพยนตร์ของเรา มีการปิดท�าการสองช่วง 

ได้แก่ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

และเดือนมกราคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงแม ้

หอภาพยนตร์จะไม่ได้ปฏิบัติตามท่ีคู่มือฯ แนะน�าก็ตาม แต่ 

หอภาพยนตรก็์พยายามด�าเนนิกิจกรรมตามภารกิจหลักโดยค�านงึ

ถึงความปลอดภัยและระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดย

อนญุาตใหบุ้คลากรของหอภาพยนตรส์ามารถปฏิบติังานจากท่ีพกั

อาศัยได้ จัดท�าแผนบริหารงานความต่อเนื่องในภาวะโรคระบาด 

มีการทบทวนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ในกลุ่มงาน เพิ่มทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีทบทวนคู่มือและ

กระบวนการท�างาน สะสางงานท่ีค่ังค้าง มีการน�าเทคโนโลยีด้าน

การสื่อสารมาใช้ภายในองค์กร รวมไปถึงใช้ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนกิส์ในการจัดท�าเอกสารด�าเนนิการต่าง ๆ 

ในสว่นงานบริการ แมห้อภาพยนตรจ์ะต้องปดิโรงภาพยนตร์ 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา ก็ได้หันมาเผยแพร่

ภาพยนตร์ท่ีไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ผ่านช่อง YouTube ของหอ

ภาพยนตรจั์ดงานเสวนาพดูคุยและการอบรมทางออนไลน ์รวมถึง

จัดท�าการน�าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยแบบเสมอืนจริงด้วย

ภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท่ีเกิดขึ้น ถือเปน็วิกฤติท่ี

กินเวลายาวนานท่ีสุดท่ีหอภาพยนตร์เคยประสบ (หอภาพยนตร์ 

เคยประสบวิกฤติอุทกภัยเปน็เวลาเกือบ ๒ เดือนเมื่อปลายป ี๒๕๕๔) 

จึงถือเป็นบทเรียนล�าค่าท่ีส�าคัญของหอภาพยนตร์และบุคลากร 

ท่ีจะต้องเรียนรูท่ี้จะปรบัตัวเตรยีมพรอ้มรบัสถานการณท่ี์ไมค่าดคิด

ท่ีจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ   



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

for 610 days, i’ve stayed 
with these two. 
ถ่ายภาพและ
เขียนค�าบรรยายโดย 
นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ 

นวพลเน้นการเล่าเรื่ องด้วยภาพนิ่ง และอธิบายขยายความ 

ภาพด้วยตัวหนงัสือ สร้างบรรยากาศท�าใหผู้อ่้านรู้สึกสนกุ เพลิดเพลินกับ

อิริยาบถอย่างเป็นธรรมชาติของทีมงานและนักแสดงขณะอยู่ในกองถ่าย 

ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ รวมถึงผู้อ่านได้รับรู้เกร็ดเล็ก 

เกร็ดน้อยท่ีเป็นข้อมูลการสร้างหนังไทยเรื่องหนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถรับรู้ 

สิ่งเหล่านี้ได้จากการดูบนจอภาพยนตร์ โดยภาพถ่ายพร้อมค�าบรรยาย

ท้ังหมด จ�านวน ๒๐๘ หนา้ ในหนงัสอืเล่มนีเ้ปน็การบันทึกเรื่องราวระหว่าง

ท่ีนวพลอยู่กับการสร้าง ฟรีแลนซ์..หา้มปว่ย หา้มพัก หา้มรักหมอ ตลอด 

๖๑๐ วัน ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๕๘ นวพล 

น�าเสนอเปน็ภาพโมโนโทน คือ ขาวด�าทุกภาพ และจัดวางภาพแบบหนา้คู่

ตลอดท้ังเล่ม การออกแบบรูปเล่มท่ีสามารถกางราบได้ ๑๘๐ องศา เช่น 

ภาพหนา้คู่ ๑๓๘-๑๓๙ ใบหนา้ของหมออิมระยะใกล้บนจอมอนเิตอร์ด้าน

ซ้าย และภาพระยะใกล้ของยุ่นบนจอมอนเิตอร์ด้านขวา ส่วนตัวอย่างค�า

บรรยายของนวพล เชน่ หนา้ ๑๕๗ หวัขอ้ “หนทูดลอง” นวพลเล่าเก่ียวกับ 

ความพยายามท่องบทเพียงประโยคเดียวของนักแสดงเอ็กซ์ตร้า (ถ้าใคร

เคยดูหนงัเรื่องนีแ้ล้วจะนกึออกว่า ค�าพูดประโยคนีม้ผีลต่อความรู้สึกของ

หมออิม) โดยหลังถ่ายท�าเสร็จ นวพลต้องการอัดเสียงเพิ่มเติม เผื่อเอาไว้

ใช้ในหนงั ประโยคท่ีว่า คือ “หลานผมไมใ่ช่หนทูดลองของหมอนะ” ลุงท่ี

เป็นนักแสดงเอ็กซ์ตร้าเครียดมาก เพราะมันเป็นประโยคท่ีไม่ได้เตรียม 

มาจากบ้าน นวพลบอกให้ลุงพูดไปเลย ไม่ต้องกังวล เอาสั้น ๆ แค่นี้เอง  

ไมย่ากเลย ลุงจึงค่อย ๆ มั่นใจขึ้น แต่เมื่อเริ่มอัดเสียง ลุงพูดว่า “หลานหนู

ไม่ใช่ผมทดลองของหมอนะ” นั่นคือครั้งท่ีหนึ่ง ส่วนครั้งต่อ ๆ มา คือ 

“หลานผมไมใ่ชห่มอนะ” “หลานผมไมใ่ชห่มอทดลองนะ” “หลานผมไมใ่ช่

หนนูะ” ฯลฯ

หนังสือประกอบ
ภาพยนตร์ไทย

เจ้าหนา้ท่ีวิเคราะหแ์ละลงรายการขอ้มลูหนงัสอื (Cataloger) 

ท�าหน้าท่ีจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด โดยการวิเคราะห์และลง

รายการหนังสือท่ีมีข้อมูลสมบูรณ์ใส่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ประกอบด้วย เลขเรยีกหนงัสอื (Call Number) ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อเรื่อง ISBN 

ส�านักพิมพ์ จ�านวนหน้า ขนาด ภาพปก และหัวเรื่อง หรือ Subject 

Heading ซึ่งเป็นค�าหรือข้อความสั้น ๆ ท่ีบอกว่าหนังสือเล่มนั้น ๆ  

เก่ียวกับประเด็นอะไร โดยหวัเรื่องหนึ่งท่ีอยู่ในคลังค�าของการก�าหนด

หัวเรื่องให้หนังสือภาษาไทยของห้องสมุดฯ คือ “หนังสือประกอบ

ภาพยนตร์” ซึ่งหนังสือเหล่านี้มีคุณค่าในแง่ของการบันทึกข้อมูล 

หนงัไทย เสมอืนเปน็การเรียบเรียงประวัติศาสตร์จากค�าบอกเล่าของ 

ผูก้�ากับภาพยนตรแ์ละทีมงานใหม้าอยูใ่นรูปแบบหนงัสือ ซึง่จดหมายขา่ว

ฉบับนี ้หอ้งสมดุฯ ชวนอ่าน “หนงัสือประกอบภาพยนตร์” โดยเลือก

ตัวอย่างมา ๓ เล่มจากหนงัไทย ๓ เรื่อง

วิมลิน มีศิริ

๘



สุดถวิล The Inspiration of 
ตุ๊กแกรักแป้งมาก 
เรื่องโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค และ
เรียบเรียงโดย สืบสกุล แสงสุวรรณ

 แก่นหลักของ สุดถวิล The Inspiration of ตุ๊กแกรักแป้งมาก มุ่งเน้นประเด็นเดียว

อยา่งชัดเจน คือ ท้ัง ๗ บท บอกเล่าทกุส่ิงทกุอยา่งท่ีปรากฏในหนงั ตุ๊กแกรักแปง้มาก เชน่ โรงหนงั 

สถานบันเทิง ทรงผมและการแต่งกายของนกัแสดง ของเล่นวัยเด็ก ของใช้ต่าง ๆ โปสเตอร์หนงั 

คัตเอาต์ ม้วนวิดีโอ รายการโทรทัศน์ยอดนิยม โดยหนังสือเล่มนี้ให้ค�าตอบกับผู้อ่านว่า สิ่ง 

เหล่านั้นมาจากความประทับใจ แรงบันดาลใจ ท่ีเคยเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของยุทธเลิศ

ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ตุ๊กแกรักแป้งมาก มาไว้ให้อ่านกันในเล่มเดียวพร้อม 

ภาพประกอบสวย ๆ ส่วนความน่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งของทุกบท แม้จะเป็นการน�าเสนอเรื่องของ

แรงบันดาลใจ แต่ในขณะเดียวกันแรงบันดาลใจเหล่านั้นเสมือนเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านได้ 

เรยีนรู้ประวัติศาสตรห์นงัไทยและวงการบนัเทิงไทยในยุคราว พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๐ ตัวอยา่งเช่น 

บทท่ี ๕ “รักหนงัไทยมาก” จากฉากท่ีปรากฏโรงหนงัเพชรเชียงคานท่ีฉายเรื่อง ซึมนอ้ยหนอ่ย 

กะล่อนมากหนอ่ย ยุทธเลิศได้เล่าท่ีมาของจุดเริ่มต้นของการสร้างหนงั ซึมนอ้ยหนอ่ย กะล่อน

มากหนอ่ย ซึ่งเปน็หนงัเรื่องแรกแหง่ค่ายนอ้งใหมใ่นยุคนั้น ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดย ปื๊ ดกับ 

อังเคิล ซึ่งครั้งหนึ่งเปน็ชื่อผูก้�ากับคู่หคูล่ืนลูกใหมม่าแรงในป ี๒๕๒๗ ซึมนอ้ยหนอ่ย กะล่อนมาก

หนอ่ย หนงัตลกของพวกเขาภายใต้แบรนด์ ไทฯ ท�าเงินมโหฬาร โดยท้ังบรษัิทผูส้รา้งและผูก้�ากับ 

คือ วิสูตร อังเคิล และ ปื๊ ด พวกเขาไมม่ปีระสบการณ์เก่ียวกับการท�าหนงัมาก่อน แต่พวกเขาเริ่ม

สร้าง ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ กันมาด้วยจุดเชื่อมเพียงจุดเดียว คือ ความรักในหนงั พวกเขาแค่

อยากท�าหนงักันเท่านั้น ดังนั้นใน ตุ๊กแกรักแปง้มาก จึงมใีบปดิหรอืโปสเตอรห์นงัหลายเรื่องของ

ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เปน็ต้น 

Snap ส่วนประกอบของความคิดถึง
โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี

 คงเดชวางรูปแบบการน�าเสนอใหห้นงัสือเล่มนีไ้มม่สีารบัญ แต่ใช้ค�าภาษาอังกฤษว่า 

Folder ซึ่งช่ือของแต่ละโฟลเดอรเ์สมอืนเปน็ ๑ บท และมเีครื่องหมายสีเ่หล่ียม (#) เขยีนน�าหนา้

ชื่อของทกุโฟลเดอร์ โดยคงเดชบนัทึกไว้ในเล่มนีท้ั้งหมด ๔๐ โฟลเดอร ์ท่ีเขาบนัทึกความทรงจ�า

เก่ียวกับการเขียนบทและการก�ากับภาพยนตร์ Snap แค่...ได้คิดถึง หนงัสือประกอบภาพยนตร์

เล่มนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเล่มหนี่ง ในการบันทึกข้อมูลหนังไทย เพราะมีตั้งแต่เรื่องย่อ  

ค�าอธบิายบุคลิกตัวละครหลักของเรื่องท้ัง ๑๐ คน ท่ีเปน็กลุม่เพื่อนสนทิในสมยัมธัยม การคัดเลือก

นักแสดง การส�ารวจสถานท่ี การคัดสรรเพลงมาใช้ในหนัง ฉากและบทท่ีต้องตัดออกไป ไม่ได้

ฉายขึ้นจอ วิธีการเลือกสถานท่ี อุปสรรค ความวิตกกังวลในการท�างาน แรงบันดาลใจท่ีเป็น 

จุดเริ่มต้นของหนงัเรื่องนี ้และปดิท้ายเล่มด้วยเรื่องราวของวันปดิกล้อง โดยแต่ละโฟลเดอร์จะ

มีภาพนิ่งท้ังภาพเบื้องหน้า ภาพเบื้องหลัง ภาพขณะการถ่ายท�าภาพยนตร์ ยกตัวอย่าง ช่ือ

โฟลเดอร์ #ขอบฟ้าไง_ใช่ปะ่ คงเดชบันทึกจุดเริ่มต้นท่ีเปน็แรงบันดาลใจของการเขียนบทหนงั

เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง “แค่ได้คิดถึง” ส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งท่ีน่าสนใจใน

กระบวนการท�างานของคงเดช คือ ความพิถีพิถันในขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดง คงเดชได้

บันทึกความทรงจ�าในประเด็นนี้ไว้ถึงห้าโฟลเดอร์ ได้แก่ #ในหนังสือรุ่นรูปของใครบางคน 

หายไปเสมอ #ตอนนี้เนี่ยนะ? #รับผิดชอบหน่อยสิ  

#ปูผัดฉ่า #มอหกทับเจ็ดห้องครูเป็ดมีไฝ โดยเขาคิด

เสมอว่า การคัดเลือกนกัแสดงก็เหมอืนกับการเฟ้นหา

วัตถดิุบหลักในการปรุงอาหาร โดยเฉพาะนกัแสดงหลัก

ท่ีจะมาเล่นเป็นพระนาง ท้ังสองเหมือนเป็นสิ่งท่ีคนดู

จะต้องตักกินทุกค�า ๆ ไปจนหมดจาน   

๙



การเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์จะอ่ิมเอิบด้วยผัสสะอย่างสมบูรณ์ก็ 

ต่อเมื่อผูช้มอยูใ่นสถานท่ีจรงิ เหน็ภาพเขยีนหรอืวัตถจัุดแสดงจรงิ ได้เหน็

สี เหน็ปูน เหน็ร่องรอยแหง่กาลเวลาจริงบนชิ้นงาน (ถึงแมจ้ะไมส่ามารถ

สมัผสัชิน้งานได้ก็ตามที) แต่ถึงกระนัน้ก็ปฏิเสธไมไ่ด้ว่า การเท่ียวพพิธิภัณฑ์

แบบออนไลน์กลายเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในรอบ

หลายปีหลัง และยิ่งมาทวีคูณด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ ท่ีท�าให้การ 

เดินทางของคนท้ังโลกหยุดชะงัก และคงยงัเปน็เช่นนีไ้ปอีกพกัใหญ่ ความ

นิยมของนิทรรศการออนไลน์เริ่มต้นจากเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงท่ีดี

ขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถจ�าลองความรู้สึกการไปชมพิพิธภัณฑ์ได้แบบน่า

ต่ืนตาต่ืนใจโดยไมต้่องเดินทางไปจริง ๆ  อีกท้ังพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ัวโลก

ต่างสบโอกาสในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อประชาสมัพนัธค์อลเลกชนัและงาน

ศลิปะท่ีตนเองจัดแสดงใหแ้ก่ผูช้มในสว่นอ่ืนของโลกท่ีอาจไมส่ามารถมา

เยือนสถานท่ีจริง เปน็การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

Google Arts and Culture เปน็แพลตฟอร์มของบริษัท Google 

ท่ีรวบรวมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ส�าคัญ ๆ ของโลกหลายพันพิพิธภัณฑ์ไว้ 

และเปดิโอกาสใหผู้ช้มสามารถ “ไปเท่ียว” พิพิธภัณฑ์ หอศลิป ์ชมภาพเขียน 

ประติมากรรม ช้ินงาน หรอืชมนทิรรศการออนไลนไ์ด้ด้วยการใชโ้ทรศพัท์

มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ในปีท่ีผ่านมา คงไม่มีใครสามารถ 

เดินทางไปชมภาพ Mona Lisa ท่ีพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ได้บ่อย ๆ หรือใคร 

จะอยากฝ่าฝูงชน (แม้เมื่อหมดโควิด) ไปดูภาพ Starry Night ของ 

วินเซนต์ แวนโกะห ์แต่ด้วย Google Arts and Cultre ภาพเขยีน และงาน

ศลิปะอ่ืน ๆ  มากมาย จะถูกยกมาต้ังไว้ในหอ้งของผูช้มได้ในแบบ virtual 

หรือเสมือนจริง ด้วยความละเอียดสูงผ่านเทคโนโลยีเช่น Augmented 

Reality (AR) รวมท้ังการซูมเข้าไปดูรายละเอียดแบบระยะเผาขน ภาพ 

๓๖๐ องศา หรือ Street View ท่ีจ�าลองเส้นทางการเดินชมนทิรรศการ 

จรงิ ๆ หรือแมก้ระท่ังการเปดิเสียงบรรยายไปพร้อมกัน

ในปีท่ีผ่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมกับ 

Google Arts and Culture เพื่อจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ โดยใน 

ขณะนี้มีสองนิทรรศการ ได้แก่ บันทึกหนังไทยผ่านภาพถ่ายของคุณแท้ 

ประกาศวุฒิสาร และ เครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ไทย โดยท้ังสอง

นทิรรศการเปน็การแสดงภาพความละเอียดสูงพรอ้มค�าบรรยายท้ังภาษา

ไทยและอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่งานอนรุกัษ์ของหอภาพยนตรไ์ปสูผู่ช้มและ

ผูส้นใจประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ท่ัวโลก ในปนีี ้หอภาพยนตร์มโีครงการ

จะเพิ่มนิทรรศการออนไลน์ในช่องทาง Google Arts and Culture  

อีกหลายนทิรรศการ ในท่ีนีจึ้งสบโอกาสในการแนะน�าแพลตฟอร์มอันมี

สีสันนา่สนใจและใหค้วามรู้นีแ้ก่ผูอ่้านของเรา

เปิดขุมสมบัติโลก
เริม่ต้นง่าย ๆ  เพยีงเขา้ไปท่ี https://artsandculture.google.com/  

หรอืจะเสริช์ Google Arts and Culture ก็ได้ จากนัน้เมื่อเขา้สูเ่ว็บไซต์ ผูช้ม

สามารถค้นต่อได้ว่าจะไปเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ท่ีไหน เช่นใส่ค�าค้น Thai 

Film Archive หรือ “หอภาพยนตร์” เพื่อเข้าสู่หน้าของหอภาพยนตร์ 

อีกที หรือผูช้มอาจจะลองเล่นกับนทิรรศการหรือไฮไลต์อ่ืน ๆ ท่ี Google 

Arts and Culture ยกมาใส่ไว้ในหนา้แรกก็สนกุไมน่อ้ยเช่นกัน

นิทรรศการเสมือนบนแพลตฟอร์ม

นิทรรศการ

๑๐

ก้อง ฤทธิ์ดี



ขุมสมบัติทางศิลปะของโลกจ�านวนมหาศาลถูกรวมอยู่ใน  

Google Arts and Culture ผา่นทางพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย ดังนั้นไมว่่า 

ผู้ชมจะลองค้นหาภาพเขียน ประติมากรรม หรือชื่อศิลปินคนใด ก็จะมี

งานปรากฏใหเ้ขา้ไปด ูพพิิธภัณฑ์ระดับสุดยอดของโลกอยา่ง The Louvre 

ในปารสี Rijksmuseum ในอัมสเตอรดั์ม The State Hermitage Museum 

ท่ีเซนต์ปเีตอรส์เบริก์ The Tokyo National Museum of Modern Art ใน

โตเกียว MoMA The Museum of Modern Art และ THE MET ในนคร

นวิยอร์ก Uffizi Gallery ในฟลอเรนซ์ และอ่ืน ๆ  อีกมาก ล้วนแต่น�าเสนอ

คอลเลกชันของตนในแพลตฟอร์มนี้

หลาย ๆ พิพิธภัณฑ์มีภาพ ๓๖๐ องศา ท่ีจ�าลองเส้นทางการ 

เดินจริงมาให ้แต่ท่ีใหค้วามรู้และอาจจะเปน็ประสบการณ์ท่ีต่างจากการ

ชมงานศลิปะแบบของจริง คือลูกเล่น AR ท่ีท�าใหเ้ราสามารถยกงานศลิปะ

มา “ต้ัง” ดูในหอ้งได้แบบภาพเสมอืน ท่ีส�าคัญคือซูมได้ใกล้มาก ๆ แบบ

ท่ีถ้าไปดูของจริง คนเฝ้าคงตะเพิดเพราะเราชะโงกหน้าเข้าไปติดผ้าใบ

ขนาดนัน้  นอกจากนีง้านศลิปะหลายชิน้ยงัมาพรอ้มกับลกูเล่นในการซูม

พร้อมให้ค�าบรรยาย เช่นในกรณีของภาพเขียนคลาสสิกท่ีมีเรื่องราว  

เราสามารถซูมเข้าไปท่ีใบหน้าของคนในภาพโดยค�าอธิบายจะปรากฏ 

โดยอัตโนมัติเพื่อบอกว่าใครเป็นใคร ส�าคัญอย่างไร หรือศิลปินจัด 

องค์ประกอบภาพนีอ้ย่างไร 

ลองเล่นกันดูเพียงใส่ค�าค้นเปน็ชื่อภาพเขียน งานศลิปะ หรือใส่

ชื่อศลิปนิเลยก็ได้ โดยไมต้่องไปจ�าว่างานดังกล่าวอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ใด

หอภาพยนตร์บน Google Arts 
นอกจากหอภาพยนตร์ของไทยแล้ว หอภาพยนตร์หลายแหง่ใน

โลกก็ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงคอลเลกชันวัตถุผ่านแพลตฟอร์ม 

Google Arts and Culture เช่นหอภาพยนตร์เกาหลี (Korean Film  

Archive) หอภาพยนตร์โปแลนด์ (Filmoteka Narodowa) หอภาพยนตร์

ฝรั่งเศส (Cinémathèque Française) และอ่ืน ๆ

ผลงานท่ีน�ามาจัดแสดงมหีลากหลายรูปแบบ มท้ัีงท่ีต้องอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจ หรือแค่ชมภาพสวย ๆ  ก็ได้เช่นกัน อาทิ Korean Film Archive 

คึกคักมากและมหีลายนทิรรศการ เช่น การจัดแสดงโปสเตอรห์นงัเกาหลี

คลาสสิก นิทรรศการแนะน�าดาราคนส�าคัญของเกาหลี และแนะน�า 

ผู้ก�ากับเกาหลีท่ีโด่งดังในต่างประเทศ ส่วนหอภาพยนตร์โปแลนด์  

จัดแสดงนิทรรศการท่ีเล่าขั้นตอนการบูรณะภาพยนตร์เงียบโปแลนด์ ท่ี

นา่สนใจมากเช่นกันคือ Cinémathèque Française ของฝรั่งเศส ท่ีมท้ัีง

นิทรรศการประวัติชีวิตและผลงานของฌอร์ฌ เมเลียส ผู้ก�ากับในยุค

บุกเบิก รวมท้ังมีภาพเคล่ือนไหวแทรกอยู่ในนิทรรศการด้วย อีกท้ังมี

นทิรรศการกล้อง ๗๐ มม. ในยุคเริ่มต้น และมทัีวร์ ๓๖๐ องศา ท่ีพาไป

ชมคอลเลกชันกล้องถ่ายภาพยนตร์จ�านวนมากในคลังอนุรักษ์ของ 

หอภาพยนตร์แหง่ชาติฝรั่งเศสแหง่นี้

ส�าหรับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นอกจากนิทรรศการ

ภาพถ่ายของคณุแท้ ประกาศวุฒิสาร และนทิรรศการเครื่องแต่งกายจาก

หนงัไทยท่ีออนไลนอ์ยูแ่ล้ว เตรยีมพบกับนทิรรศการอ่ืน ๆ  เชน่ นทิรรศการ

ยานอวกาศบา้นนาบัว และนทิรรศการหนงัถ�ามอง ท่ีก�าลังจะน�ามาเผยแพร่

ใหผู้ช้มท่ัวโลกได้ชมกันผา่นช่องทาง Google Arts and Culture  

๑๑



คลังอนุรักษ์

ฝ่ายอนุรักษ์

นายกรัฐมนตรีไทย
ในคอลเลกชันหอภาพยนตร์  (ตอนที่ ๒)

จากบทความ ๑๕ นายกรฐัมนตรไีทยในคอลเลกชนัหอภาพยนตร์ 

(ตอนท่ี ๑) ซ่ึงน�าเสนอในคอลัมนง์านอนรุกัษ์จดหมายขา่ว หอภาพยนตร์

ฉบับท่ีแล้ว โดยเลือกสรรภาพยนตร์ท่ีได้บันทึกภาพของนายกรัฐมนตรี

ไทย ๘ ท่าน เริ่มจากพระยาพหลพลพยุหเสนา จนถึงนายพจน ์สารสิน 

ส่วนบทความตอนท่ี ๒ นีจ้ะน�าเสนอภาพยนตร์ในช่วงเวลาท่ีต่อเนื่องกัน 

ซึ่งบันทึกนายกรัฐมนตรีไทยอีก ๗ ท่านท่ีมบีทบาทในช่วงเวลาประมาณ 

๓๐ ปต่ีอมาท่ีประเทศไทยมคีวามเคล่ือนไหวและเหตุการณท์างการเมอืง

ท่ีส�าคัญหลายเหตุการณ์ โดยเริ่มจากจอมพล ถนอม กิตติขจร จนสิ้นสุด

ท่ีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

หลังนายพจน์ สารสิน พ้นจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีไป สภา 

ผู้แทนราษฎรมีมติให้จอมพล ถนอม กิตติขจร ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง 

นายกรัฐมนตรีเปน็สมยัแรก จอมพล ถนอมด�ารงต�าแหนง่นายกรัฐมนตรี

หลายครั้งก่อนจะสิ้นสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๑๖ โดยมี

ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์ไว้มากมายหลายร้อยเรื่อง อย่างไรก็ตาม 

ปรากฏภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจดังเช่น ค�าปราศรัยของนายกรัฐมนตรี 

จอมพล ถนอม กิตติขจร ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๐๗ วาระครบ ๑ ปีรัฐบาล  

ซึ่งเปน็การด�ารงต�าแหนง่นายกฯ ครั้งท่ีสอง, มติรเก่าผูก้ลับมา ภาพยนตร์

ของส�านักข่าวสารอเมริกัน เป็นการบันทึกการเดินทางมาเยือนประเทศ 

ไทยของประธานาธิบดีอเมริกา ริชาร์ด นิกสัน พระราชอาคันตุกะของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี ๙ และสมเด็จพระบรมราชินนีาถ ใน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี

ใหก้ารต้อนรบัและประชุมรว่มกันในข้อตกลงทางเศรษฐกิจและการทหาร

ท่ีท�าเนยีบรฐับาล แสดงใหเ้หน็ถึงความสัมพนัธท่ี์แนน่แฟน้และการเขา้มา

มอิีทธพิลทางการเมอืงของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้น, จอมพล ถนอม 

กิตติขจร ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๐๙ และ จอมพล ถนอม  

กิตติขจร นายกรัฐมนตรีท�าพิธีเปิดสะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้า ในวันท่ี 

๒๔ กันยายน ๒๕๑๖ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา อันเปน็จุดสิน้สดุ

อ�านาจในต�าแหนง่นายกรัฐมนตรีของจอมพลถนอมเพียงไมก่ี่วัน

๑๒



จอมพล ถนอม กิตติขจร

จอมพล สฤษด์ิ ธนะรชัต์ เปน็ผูม้บีทบาทส�าคัญ

ต้ังแต่ก่อนป ี๒๕๐๐ ในรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

เรื่อยมาจนถึงการขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีในป ี

๒๕๐๒ ก่อนท่ีจะถึงแก่อสัญกรรมในป ี๒๕๐๖ ระหว่าง

ด�ารงต�าแหนง่นายกรฐัมนตร ีตลอดชว่งเวลาท่ีโลดแล่น

ในวงการอ�านาจมภีาพยนตรท่ี์นา่สนใจถูกบนัทึกไว้ เชน่ 

พิธกีระท�าสตัย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล ป ี๒๕๐๖ 

ซึ่งบนัทึกพิธกีระท�าสตัยป์ฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล

ของหน่วยทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ใน

จังหวัดพระนครและธนบุรี ท่ีลานพระบรมรูปทรงม้า 

โดยมีจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีใน 

ฐานะผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุเปน็ประธานในพธิ ีซึง่เปน็

เหตุการณ์ก่อนการอสัญกรรมเพียงเดือนเดียว, การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประเทศชาติในต�าแหนง่หัวหนา้รัฐบาล

และผู้น�าทางทหารจนถึงล้มป่วยและอสัญกรรมของ 

ฯพณฯ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ปี ๒๕๐๖ สร้างโดย 

กองอ�านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแหง่ชาติ, กอง 

การภาพ กรมการทหารส่ือสาร เปน็ภาพยนตรส์ารคดีท่ี

สร้างเพื่อยกย่องจอมพล สฤษด์ิเปน็การเฉพาะ

หลังเหตุการณ ์๑๔  ตุลายุติลง สญัญา ธรรมศกัด์ิ 

ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์และองคมนตรีได้รับโปรดเกล้าให้รับ

ต�าแหนง่นายกรัฐมนตรี ก่อนจะสิน้สดุการด�ารงต�าแหนง่

เพราะจัดการเลือกต้ังท่ัวไปป ี๒๕๑๘ มภีาพยนตรบั์นทึก

เหตุการณ์ท่ีส�าคัญคือ พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน 

ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  

ณ บริเวณท้องสนามหลวง ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๗   

จัดสร้างโดยกรมประชาสัมพันธ์

หลังการเลือกต้ัง ๒๕๑๘ ม.ร.ว.เสนยี์ ปราโมช

กลับเข้ามาเปน็นายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนท่ี 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ปราโมช จะจัดต้ังรัฐบาลผสมขึ้นและเข้า

รับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ส�าหรับภาพยนตร์ท่ีบันทึก

เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์มีดังนี ้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดชเสด็จฯ ออก ณ พระต�าหนกัจิตรลดารโหฐาน 

พระราชวังดสุติ พระราชทานพระราชวโรกาสให ้ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขา้เฝา้ฯ ถวาย

รัฐธรรมนูญเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย (๒๕๑๗) ซึ่งขณะนั้นยังด�ารงต�าแหน่งประธาน 

สภานติิบัญญติัแหง่ชาติ, คึกฤทธิเ์ยือนจีน ๒๕๑๘ บันทึกการไปเยือนสาธารณรฐัประชาชน

จีน ของม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ปราโมช นายกรัฐมนตรี ในวันท่ี ๓๐ มถิุนายน ถึงวันท่ี ๖ กรกฎาคม 

๒๕๑๘ ซึ่งนบัเปน็การเยอืนจีนอยา่งเปน็ทางการครัง้แรกของหวัหนา้คณะรฐับาลไทย และ 

เปิดนิทรรศการภาพเขียนของจิตรกรไทย ท่ีบริติช เคานซิล สยามสแควร์ ในวันท่ี ๓๐ 

มกราคม ๒๕๑๖ โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะแห่ง

กรุงเทพมหานคร ๗๓ นอกจากนั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ยังมคีวามสนใจในภาพยนตร์ และเคย

รับบทบาทแสดงภาพยนตร์อีก ๒ เรื่อง คือรับบทบาทนายกรัฐมนตรีประเทศสารขัณฑ์ ใน 

The Ugly American ภาพยนตร์อเมริกันท่ีออกฉายในปี ๒๕๐๖ และ ผู้แทนนอกสภา 

(๒๕๒๖) รับบทหวัหนา้พรรคกิจสังคม

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง จนเกิดเหตุการณ์  

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และ พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ท�ารัฐประหาร เลือกธานนิทร์ กรัยวิเชียร 

ขึ้นมาเปน็นายกรัฐมนตรี มภีาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภมูพิลอดลุยเดชเสด็จฯ ออก ณ พระต�าหนกัจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดสุติ พระราชทาน

๑๓

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ สัญญา ธรรมศักดิ์ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช



๑๔

พระราชวโรกาสใหค้ณะบุคคลต่าง ๆ เขา้เฝา้ฯ เมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙  โดย 

พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินน�านายธานินทร์  

กรัยวิเชียร เขา้เฝา้ฯ รบัพระบรมราชโองการฯ แต่งต้ังเปน็นายกรฐัมนตร ีก่อนหนา้ท่ี 

พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่จะท�ารัฐประหารอีกครั้ง และเลือก พลเอก เกรียงศักด์ิ  

ชมะนนัทนม์าเปน็นายกรัฐมนตรีคนท่ี ๑๕  ก่อนท่ีจะประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบับ

ปี ๒๕๒๑ ซึ่งมีสาระส�าคัญแสดงให้เห็นถึงความพยายามสืบทอดอ�านาจของฝ่าย

ทหารจนได้รับการขนานนามว่า “ประชาธปิไตยครึ่งใบ” ภายหลังการเลือกต้ัง ก็มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังพลเอก เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทน ์เปน็นายก

รัฐมนตรีอีกครั้งก่อนท่ีจะลาออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากไม่สามารถ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากปัญหาราคาน�ามัน โดยมีภาพยนตร์บันทึก

การท�าหน้าท่ีในฐานะนายกรัฐมนตรี คือ พล.อ. เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ นายก

รัฐมนตรีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ (๒๕๒๒) และ [นิรโทษกรรม จ�าเลยคดี  

๖ ตุลา] ภาพยนตร์บันทึกภารกิจของ พลเอก เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ ในกรณ ี

การเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผู้กระท�าความผิดเนื่องในการชุมนุมใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ซึ่งเปน็เปน็

ผลงานส�าคัญชิ้นหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้

หลังจากพลเอก เกรยีงศกัด์ิ ชมะนนัทน ์ลาออก

จากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ์

๒๕๒๓ สภาผู้แทนราษฎรท�าการหยั่งเสียงเพื่อหาตัว 

ผูด้�ารงต�าแหนง่นายกรัฐมนตรี และเลือกพลเอก เปรม

เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี ๑๖ ควบรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมอีกต�าแหน่งหนึ่ง พลเอก เปรมด�ารง

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ๓ สมัยผ่านเหตุการณ์ยุบสภา 

๓ ครั้ง รวมระยะเวลา ๘ ปีกว่า โดยมีภาพยนตร์ท่ี 

พลเอก เปรมถูกบันทึกไว้และมีความน่าสนใจ เช่น 

วีรกรรมท่ีดอนนอ้ย (๒๕๑๘) พลโท เปรม ติณสูลานนท์ 

แมทั่พกองทัพภาคท่ี ๒ ในเวลานัน้ ได้เชญิผูบ้งัคับหนว่ย

ประชุมวางแผน ยุทธการในการน�าเรอื ร.๑๒๓ ออกจาก

บ้านท่ามะเฟือง น�าเดินทางกลับไปยังสถานีเรืออ�าเภอ

ศรีเชียงใหม่, พลตรี เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน 

มอบหมวกเบเล่ต์ ให้แก่ครอบครัวของทหาร (๒๕๑๕) 

อันเป็นสัญลักษณ์ของทหารยานเกราะและมอบทุนให้

แก่ครอบครวัของทหาร ท่ีกองพันทหารมา้ท่ี ๔ ยานเกราะ, 

พล.อ.เปรม ติณสลูานนท์ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวง

มหาดไทยเป็นประธานในพิธเีปิดการสัมมนาเร่ือง การ

พัฒนาชนบทและความมั่นคงของชาติ (๒๕๒๑) โดย 

พล.อ. เปรม รัฐมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทยใน

ขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเร่ืองการ

พฒันาชนบทและความมัน่คงของชาติและกล่าวปาฐกถา

น�าการสัมมนา

ภาพยนตร์ท่ีถูกเลือกมาน�าเสนอในบทความนี้

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคอลเลกชันภาพยนตร์ท่ีเก็บ

รักษา อนรุักษ์ และเผยแพร่โดยหอภาพยนตร์ ผูส้นใจ

รบัชม ค้นคว้า สามารถรบัชมเพิม่เติมได้ท่ีหอ้งสมดุและ

โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ชั้น ๔ อาคารสรรพสาตร 

ศภุกิจ โดยนดัหมายล่วงหนา้ได้ท่ีเว็บไซต์หอภาพยนตร์ 

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

เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ธานินทร์ กรัยวิเชียร พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ใน ผู้แทนนอกสภา





กิจกรรม

จากการเริ่มต้นแนวความคิดท่ีต้องการผลักดันให้มีการเรียนการสอนเพื่อสร้าง

ความเข้าใจเก่ียวกับภาพยนตร์ในสถาบันการศึกษา น�าไปสู่การจัดท�าต�ารา “วิชา

ภาพยนตร์” ท่ีรวบรวมองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานเก่ียวกับภาพยนตร์ท้ังหมดไว้ โดยอาจารย์

ประวิทย์  แต่งอักษร  นกัวิจารณ์ผูท้รงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์  อีกท้ังยังเปน็อาจารย์ผูม้ี

ประสบการณก์ารสอนภาพยนตร ์ขณะนีห้อภาพยนตรพ์รอ้มท่ีจะน�าเสนอใหผู้ท่ี้สนใจได้

รู้จักวิชาภาพยนตร์และน�าเนื้อหาในต�ารานั้นไปใชจั้ดการเรียนรู้ในชั้นเรยีน โดยเริม่ต้นท่ี

การเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากเป็นช่วงวัยท่ีคุ้นเคยกับการดู

ภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว และใช้ชีวิตท่ามกลางเทคโนโลยีท่ีเต็มไปด้วยสื่ อ

เคล่ือนไหว ดังนั้นการให้เยาวชนวัยนี้ได้เรียนรู้ท�าความเข้าใจในภาษาของภาพยนตร์จึง

เปน็เรื่องส�าคัญ เพราะจะน�าไปสูค่วามเขา้ใจในเจตนารมณข์องผูส้รา้ง เขา้ใจและเท่าทัน

ในสารของสื่อท่ีตนเองรบัชมได้อยา่งแท้จรงิ จดหมายขา่วฉบบันีไ้ด้รวบรวมขอ้มลูส�าคัญ

ในการแนะน�าใหท้กุท่านได้รูจั้กวิชาใหม ่ท่ีหอภาพยนตรข์อใหช้ื่อเรยีกว่า “วิชาภาพยนตร”์

วิชาภาพยนตร์
วิชาใหม่ที่มุ่งหวัง
ให้นักเรียนไทย
เข้าใจภาพยนตร์
มากยิ่งขึ้น

รู้จักวิชาภาพยนตร์ 

วิชาภาพยนตร์ เป็นวิชาท่ีก่อเกิดขึ้นมาด้วยความ 

เช่ือมั่นว่าภาพยนตร์ คือเครื่ องมือในการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด

ประเภทหนึง่ของมนษุย ์ การท่ีมนษุยจ์ะใช้เคร่ืองมอืนีไ้ด้ดีท่ีสดุ 

ก็ต้องย่อมเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังเช่นกับท่ีเราเข้าใจภาษาจน

สามารถอ่านงานวรรณกรรมและซาบซึ้งกับงานนั้นได้  ดังนั้น

การเรียนรู้ ท�าความรู้จักภาพยนตร์ ท่ีมองได้ว่าเป็นอีกภาษา

หนึ่งจึงเปน็สิ่งจ�าเปน็ เพราะหากปล่อยใหผู้ช้มเรียนรู้กันด้วย

ตัวเองเพียงอย่างเดียว อาจพลาดโอกาสท่ีจะเข้าใจการส่ือ

ความหมายของภาพยนตรไ์ด้อยา่งลึกซึง้ ท้ังนีก้ารเรยีนการสอน

เก่ียวกับความเข้าใจภาพยนตร์ในประเทศไทยนั้น มีเพียงแต่

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งหอภาพยนตร์เห็นว่าอาจจะล่าช้าเกินไป  

จึงขยายขอบเขตการเรยีนรูใ้นเรื่องนีไ้ปสูก่ลุม่เยาวชนนกัเรยีน

ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย  ซึ่งเปน็ช่วงวัยท่ีมชีีวิตเก่ียวพัน

กับส่ือภาพเคล่ือนไหวหรือสื่อภาพยนตร์มากท่ีสุดช่วงหนึ่ง 

โดยเสนอใหโ้รงเรียนน�าวิชาภาพยนตร์นีไ้ปใช้ในลักษณะของ

วิชาเพิ่มเติม

 เนื้อหาส�าคัญของวิชาภาพยนตรท่ี์ถกูเขียนข้ึนโดย 

อ.ประวิทย์ แต่งอักษร จะเนน้ความส�าคัญ ๓ ส่วน คือ หนึ่ง 

เนื้อหาท่ีท�าให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจ ความหมาย ประวัติ

ความเปน็มาของภาพยนตร์ รวมถึงสถานะต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ

ผู้ชมและสังคม  สอง เนื้อหาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจภาษา

ภาพยนตร์ การส่ือความหมาย และองค์ประกอบส�าคัญ ๆ  ของ

ภาพยนตร์ และส่วนสุดท้ายคือ การจัดแบง่ประเภทภาพยนตร์ 

ซึ่งท้ังหมดนั้นจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของ

ภาพยนตร์ได้ดียิ่งขึ้น

๑๖

นิศานาถ ไทรทองค�า



กิจกรรมอบรมครูและ
แผนการจัดการเรียนรู้

การอบรมครู เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส�าคัญอย่างยิ่งในการริเริ่มวิชา

ภาพยนตร์ เพราะเปน็โอกาสในการสรา้งความเข้าใจรว่มกัน รวมท้ังได้ระดม

ความคิดในการพฒันาเนื้อหาวิชา ตลอดจนวิธกีารจัดการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 

เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาภาพยนตร์ในโรงเรียนนั้นเกิดประสิทธิภาพ 

อย่างแท้จริง  ท้ังนี้หอภาพยนตร์ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมอบรมครูวิชา

ภาพยนตร์ไปเมื่อปี ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ 

หอภาพยนตร ์และได้รบัความสนใจจากครูหลากหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ซึ่ง

นบัเปน็โอกาสท่ีดีในการแนะน�าวิชาใหมน่ีแ้ก่เหล่านกัการศกึษา ครู อาจารย์

ท่ีสนใจ และยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมอบรมครู ยังเป็นพื้นท่ีในการร่วมกัน

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยต้นแบบแผนท่ีเกิดขึ้น เปน็การจัดการ

เรียนรู้ส�าหรับ ๒๐ สัปดาห ์มชีั่วโมงเรียน ๒ คาบต่อสัปดาห ์และแบ่งย่อย

การเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ตามล�าดับเนื้ อหาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ 

หอภาพยนตร์ยังได้จัดท�ารายการภาพยนตร์แนะน�าท่ีเหมาะสมจะใช้เป็น

สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาหใ์หอี้กด้วย  ส�าหรับกิจกรรม

การเรียนรูใ้นแต่ละแผน ท่ีหอภาพยนตรแ์ละครูผูม้าอบรมได้รว่มกันรา่งขึ้น

นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการต้ังค�าถาม 

กิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ทดลองด้วยตนเอง หรือแม้แต่กิจกรรมท่ีส่งเสริมให ้

ผูเ้รียนได้ประมวลความรู้ท่ีเรียนแล้วคิด วิเคราะห ์ สังเคราะห ์ เพื่อน�าไปสู่

การสร้างองค์ความรู้ในแบบของตนเองได้  โดยท่ีกิจกรรมต่าง ๆ นั้นเป็น

เพียงแนวทางท่ีครูวิชาภาพยนตร์จะสามารถน�าไปปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อ

ใหเ้หมาะสมกับการเรียนรู้ของนกัเรียนตนเองได้   

เพ่ือความสะดวกของครูท่ีสนใจจะเปิดสอนวิชาภาพยนตร์  

หลังจากท่ีได้อบรมครูและร่วมกันร่างแผนการจัดการเรียนรู้ขึ้นมาแล้วนั้น  

หอภาพยนตร์จึงด�าเนินการเรียบเรียงแผนเป็นฉบับสมบูรณ์พร้อมท้ังเพิ่ม

รายชื่อภาพยนตรท่ี์นา่สนใจท่ีใชป้ระกอบการสอน  รวบรวมเปน็ชุดเครื่องมอื

วิชาภาพยนตรส์�าหรบัแบง่ปนัสูบุ่คลากรทางการศกึษา ครู อาจารย์ ทุกท่าน

ท่ีสนใจเปดิสอนวิชาภาพยนตร์ โดยเครื่องมอืท้ังหมดประกอบไปด้วย

หนงัสือวิชาภาพยนตร์  

แผนการจัดการเรยีนรูวิ้ชาภาพยนตร ์ส�าหรบัระดับมธัยมศกึษา

ตอนปลาย 

รายชื่อภาพยนตร์ท่ีหอภาพยนตร์แนะน�า ส�าหรับน�าไปใช้เปน็

สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้

และช่วงเวลาท่ีผ่านมา ได้มีการเปิดสอนวิชาภาพยนตร์ หรือปรับ

เนื้อหาวิชาภาพยนตรน์ีไ้ปใชแ้ล้วในบางสถานศกึษา ซึ่งนบัว่าเปน็จุดเริม่ต้น

ท่ีดีและส�าคัญ ท่ีวิชาภาพยนตร์จะเริ่มขยับขยายเข้าสู่พื้นท่ีสถานศึกษาใน

ระดับมธัยมศกึษามากขึ้น 

วิชาภาพยนตร์ในโรงเรียน

โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ นบัเปน็สถาน

ศกึษาแหง่แรก ๆ  ท่ีทดลองเปดิสอนวิชาภาพยนตร์ 

โดยอาจารย์มานนท์ ผสมสัตย์ อาจารย์สอนศลิปะ 

ผูท่ี้สนใจภาพยนตรเ์ปน็ทนุเดิมและมปีระสบการณ์

การใช้ส่ือภาพยนตรป์ระกอบการสอนในวิชาตนเอง 

หอภาพยนตร์ได้ติดตามและพูดคุยกับอาจารย์ 

มานนท์ ผสมสัตย์ เพื่อเก็บข้อมูลการเปิดสอนวิชาภาพยนตร์ในโรงเรียน 

อาจารย์มานนท์ได้เปิดเผยว่า หลังจากท่ีเข้าร่วมการอบรมวิชาภาพยนตร์

ไปแล้ว มองเหน็ว่าวิชานีจ้ะสามารถชว่ยใหน้กัเรยีนได้มโีอกาสศกึษาเรียนรู้

สุนทรียะของภาพยนตร์ท่ีมีความหลากหลายได้ดีย่ิงขึ้น จึงได้เปิดวิชา

ภาพยนตร์เป็นวิชาเพิ่มเติมรองรับนักเรียน ๒๔ คน และได้รับความสนใจ

จากนักเรียนอย่างดียิ่ง ท�าให้มีจ�านวนผู้ลงทะเบียนครบถ้วนในเวลาอัน

รวดเร็ว  ในรูปแบบการเปดิสอนวิชาภาพยนตร์ของอาจารย์มานนท์นั้น  ได้

น�าแผนการสอนของหอภาพยนตร์มาปรับประยุกต์ใช้เพ่ือให้เข้ากับบริบท

ของนกัเรียนโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ ซึ่งเปน็โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และ

ได้ด�าเนนิการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใ้นรูปแบบออนไลนค์ู่กับหอ้งเรียนแบบ

ปกติในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลตอบรับของนักเรียนนั้น พบว่านักเรียนมี

ความสนใจและสนกุสนานกับการเรยีนรูเ้ปน็อยา่งยิง่ และเพื่อเพิม่ศกัยภาพ

ในการเรยีนรูยั้งได้น�านกัเรยีนมาศกึษาเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ณ หอภาพยนตร์

เพิ่มเติม หลังจากวัดผลแล้วพบว่านกัเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนอยู่ใน

เกณฑ์ดีเย่ียม มีความรู้ความเข้าใจตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามเกณฑ์

การวัดและประเมินผลทุกข้อ ซึ่งเป็นผลตอบรับท่ีน่าพึงพอใจอย่างยิ่งใน 

มมุมองของอาจารย์มานนท์ 

นอกจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้ว จากการส�ารวจเบื้องต้น

ของหอภาพยนตรย์งัพบว่ามคีรูผูเ้ขา้รว่มอบรมอีกบางสว่นท่ีได้น�าเนื้อหาวิชา

ภาพยนตรไ์ปปรบัใชใ้นวิชาของตนเอง เช่น โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา กรุงเทพ- 

มหานคร  โรงเรยีนดอนยางวิทยา จ.เพชรบุร ี และโรงเรยีนบ่อไรวิ่ทยาคม จ.ตราด 

ร่วมเปิดสอนวิชาภาพยนตร์

เพื่อท่ีจะขยับขยายขอบเขตการเรียนรู้เก่ียวกับภาพยนตร์ในช่วง

วัยมัธยมศึกษาให้มากกว่าการเรียนรู้ด้านการผลิตไปสู่การเรียนรู้ในทุก 

แง่มุมของภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา  

ครู อาจารย์ ทุกท่านท่ีสนใจเปิดสอนวิชาภาพยนตร์ในโรงเรียน ได้น�าชุด 

เครื่องมือวิชาภาพยนตร์นี้ ไปเป็นเครื่องมือเริ่มต้นส�าหรับออกแบบการ 

เรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนของท่าน โดยสามารถแจ้งความจ�านง

ขอรับหนังสือวิชาภาพยนตร์และแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมท้ังรายชื่อ

ภาพยนตร์แนะน�าส�าหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้ท่ี ฝ่ายเผยแพร่ 

โทรศพัท์ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๕ ต่อ ๑๓๐๘ หรืออีเมล faschoolcinema@

fapot.org  นอกจากนีท่้านสามารถติดตามขา่วสารการอบรมครูวิชาภาพยนตร์

และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีนา่สนใจได้ท่ี www.fapot.or.th   
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กิจกรรม

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

โปรแกรมควบผลงานช้ินเอกของ อิงมาร์ เบิร์กแมน ผู้ก�ากับชาว

สวีเดนท่ีทรงอิทธพิลมากท่ีสุดคนหนึ่ง รอบแรก ๑๓.๐๐ น. ชม Persona 

(๑๙๖๖) หนงัขาวด�าท่ีด�าด่ิงสูส่มัปชญัญะและเบื้องลึกแหง่ตัวตนของผูห้ญงิ 

ซึ่งถูกตีความและใช้สอนในวิชาภาพยนตร์มากท่ีสุดเรื่องหนึ่งในโลก เล่าเรื่องราวของพยาบาลท่ีถูก 

ว่าจ้างให้ดูแลคนไข้หญิงท่ีไม่ปริปากพูด จนเส้นแบ่งระหว่างบุคลิกภาพและความคิดของคนท้ังสอง

เริ่มเลือนลางลง 

จบแล้วฟงัการบรรยายโดย ก้อง พาหรุกัษ์ คนท�าหนงัและผูก้�ากับภาพผูอ้ยูเ่บื้องหลังหนงัไทย

และหนังเอเชียอิสระเร่ืองส�าคัญ ซึ่งได้ศึกษาภาพยนตร์ของเบิร์กแมนอย่างจริงจัง  จนกลายเป็น

วิทยานพินธเ์รื่อง “ฐานะประพันธกรในภาพยนตร์ของ อิงมาร์ เบิร์กแมน” 

จากนั้น รอบ ๑๖.๐๐ น. ชม Cries and Whispers (๑๙๗๒) หนงัของเบิร์กแมนท่ีฉูดฉาดด้วย

สีแดงราวกับเลือด เหตกุารณใ์นหนงัเกิดขึ้นในคฤหาสนแ์หง่หนึ่ง ท่ีมหีญงิสาวสามพีน่อ้งและคนรบัใช้

หญงิอยู่รว่มกัน ความเจ็บปวด การปลดปล่อย การตระหนกัรูถึ้งชะตาชวิีต และการค้นหาเบื้องลึกของ

จิตใจหญิงสาวเหล่านี ้เปน็ประเด็นท่ีท�าใหห้นงัยังคงถูกพูดถึงเสมอมา

ทึ่ง! หนังโลก x

ทีมงานจัดรายการ

โปรแกรมหนงัพร้อมการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรหลากหลายสาขา ซึ่งจะเปดิเผยให้

เหน็แง่มมุอันชวนคิดหรือนา่ท่ึงของบรรดาหนงัเรื่องเด่นระดับโลก

Starship Troopers  
การบรรยายโดย 
ผศ.เมธาวี โหละสุต
เสารท์ี ่๑๓ มนีาคม  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

Starship Troopers (๑๙๙๙) หนังไซไฟเรื่องดังของผู้ก�ากับ  

พอล เวอร์โฮเวน ท่ีแมผ้ลตอบรับด้านรายได้จะล้มเหลว แต่หนงัยังได้รับ

การกล่าวถึงอยู่จนทุกวันนี้ในด้านการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก  

โดยเฉพาะฉากสูร้บสดุระห�าในโลกอนาคตระหว่างกองก�าลังทหารกับเหล่าแมลงเอเล่ียน นอกจากนี ้

ยังสอดผสานประเด็นทางการเมืองว่าด้วยนโยบายโฆษณาชวนเชื่อโดยเผด็จการทหารและลัทธิ

ฟาสซิสต์ ท่ีตอกย�าความส�าคัญของการใช้ก�าลังเบ็ดเสร็จในสถานการณ์หนา้สิ่วหนา้ขวาน 

หลังจบภาพยนตร์ รับฟังการบรรยายถึงประเด็นทางสังคม การเมอืง การทหาร ท่ีแฝงอยู่

ในหนัง โดย ผศ.เมธาวี โหละสุต อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะ

ศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูส้นใจศกึษาเรื่องมนษุยศาสตร์ สื่อดิจิทัล ลัทธทิหารนยิม 

(Militarism) 

Vertigo  
การบรรยายโดย 
ประวิทย์ แต่งอักษร
เสารท์ี ่๓ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น. 

Vertigo (๑๙๕๘) ภาพยนตร์เร่ือง

ส�าคัญของราชาหนังสยองขวัญ อัลเฟรด  

ฮิตช์ค็อก ท่ีแม้จะผ่านระยะเวลามานานกว่า 

๖๐ ป ีแต่ยงัการนัตีคุณภาพด้วยการชนะโหวต

หนังยอดเยี่ยมท่ีสุดของโลกในประวัติศาสตร์

จากนติยสาร Sight & Sound และเผยใหเ้หน็

รายละเอียดใหม ่ๆ ออกมาทุกครั้งท่ีรับชม 

หลังจบ Vertigo ฟังการบรรยาย 

หวัขอ้เก่ียวกับอัลเฟรด ฮติชค็์อก โดย ประวิทย์  

แต่งอักษร นกัวิจารณ์และอาจารย์สอนภาพยนตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาผลงานของฮิตช์ค็อก

มากท่ีสุดคนหนึ่งของไทย



โปรแกรมฉายภาพยนตร์

 

 

 

 

   = English Language or English Subtitles

ค�าสั่งค�าสาป
๒๔๙๔ (สร้างโดย เซานด์ม๊าสเตอร์) 
และ ๒๔๙๗ (สร้างโดย ภาพยนตร์
อิสรภาพ) / ก�ากับโดย เบอร์เน็ตต์  
ลามอนต์ / น�าแสดงโดย วสันต์  
สุนทรปกัษิน, สวลี ผกาพันธุ,์ มารศรี 
อิศรางกรู ณ อยุธยา, อาร ีโทณะวณิก, 
อุโฆษ จันทร์เรือง, สุคนธ ์ค้ิวเหล่ียม, ประหยัด ศ. นาคะนาท

 ภาพยนตรท่ี์หอภาพยนตรเ์พิง่ค้นพบในหอจดหมายเหตแุหง่

ชาติสหรัฐอเมริกา  สร้างโดยทีมงานจากฮอลลีวูด แต่น�าแสดงโดย 

นกัแสดงไทยท่ีโด่งดังจากละครเวทีซึง่เฟ่ืองฟูในระหว่างชว่งสงครามโลก

คร้ังท่ี ๒ และประพนัธเ์รื่องโดย กมุทุ จันทรเ์รอืง นกัเขยีนบทละครเวที

คนส�าคัญ เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนหนุ่มท่ีมีท้ังนักสืบและนักวิชาการ 

ซึง่รว่มกันสืบหาเบื้องหลังของเหตกุารณลึ์กลับ เมื่อรูปปั้ นของ ดร.ทองค�า 

นกัวิทยาศาสตรผ์ูม้ใีจรกัในประชาธปิไตยและมผีูค้นศรทัธาเปน็จ�านวน

มากกลับเปล่งเสียงเชิญชวนใหผู้ค้นเล่ือมใสในลัทธคิอมมวินสิต์ ซ�ายัง

เกิดเหตุฆาตกรรมปริศนาภายในบ้าน

 สนันษิฐานว่าภาพยนตรส์ร้างในป ีพ.ศ. ๒๔๙๔ แต่ได้รบัการ

ตัดต่อใหม่ส�าหรับฉายในโรงภาพยนตร์เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ท�าให้

ภาพยนตรท่ี์ค้นพบมท้ัีงหมด ๒ ฉบับ และมเีครดิตผูส้รา้งท่ีแตกต่างกัน

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๕ มนีาคม ๑๕.๓๐ น.

 (ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๔ ความยาว ๑๓๘ นาที)

 เสาร์ท่ี ๒๗ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 27 Mar / 13.00 

 (ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๗ ความยาว ๑๐๒ นาที)  

เวลาในขวดแก้ว 
Time in the Bottle  
(Thailand / 1991 / 115 min)
๒๕๓๔ / ก�ากับโดย ประยูร วงษ์ช่ืน, อมรศรี  
เย็นส�าราญ, อนุกูล จาโรทก / สร้างโดย วี.เอ็น. 
โปรดักช่ัน / น�าแสดงโดย นฤเบศร์ จินปิ่ นเพ็ชร, 
ปวีณา ชารฟีสกลุ, วาสนา พนูผล / ความยาว ๑๑๕ 
นาที

 ภาพยนตร์ ท่ี  ประยูร  วงษ์ ช่ืน 

ดัดแปลงมาจากนวนยิายสะท้อนสังคมของประภัสสร เสวิกุล บอกเล่า

เรื่องราวของวัยรุน่กลุม่หนึ่งท่ีด�าเนนิชีวิตด้วยความหวังเรอืงรอง แมแ้ต่

ละคนจะมปีญัหาของตัวเอง แต่ในวันท่ีพวกเขาประคับประคองความ

ฝันให้เป็นจริง พวกเขากลับต้องพบเจอเหตุการณ์รุนแรงท่ีท�าร้าย 

ท้ังกายและใจ จนเติบโตเปน็ผูใ้หญท่ี่เต็มไปด้วยบาดแผลทางการเมอืง

และครอบครัว

รอบฉาย:	 เสาร์ท่ี ๒๐ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 20 Mar / 13.00 

มรดกภาพยนตรข์องชาติ
ประจ�าปี ๒๕๖๓ 

โปรแกรมภาพยนตร์ท่ีได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนให้เป็น

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีจะจัดฉายในเดือน

มนีาคม ท้ัง อีแตน หนงัไทยคลาสสกิผลงานแจ้งเกิดของ อรญัญา นามวงศ ์ 

เวลาในขวดแก้ว หนงัวัยรุน่ในความทรงจ�าท่ีดาราน�าท้ัง ๓ คนจะมารว่ม

ประทับรอยมอืรอยเท้าในวันฉาย และ ค�าสัง่ค�าสาป กับ ผูห้ญงิคนนัน้ 

ชื่อบุญรอด ผลงานท่ีมบีริบทเก่ียวกับสงครามเย็น ซึ่งเปน็สารต้ังต้นให้

เกิดโปรแกรม “เงาสงครามเย็น” พ่วงมาด้วยในเดือนเดียวกันนี้

อีแตน
๒๕๑๑ / ก�ากับโดย พระเจ้าวรวงศเ์ธอ 
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ / สร้าง
โดย ละโว้ภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย 
มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์,  
วิไลวรรณ วัฒนพานิช / ความยาว 
๑๘๗ นาที

 ผลงานท่ี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ 

ถ่ายทอดบรรยากาศต่างชนชั้นของสังคมไทยได้อย่างแสบสันและ 

มชีีวิตชีวา เล่าเรื่องราวของ แตน หญิงสาวผูเ้ติบโตอยู่ในสลัม แต่กลับ

มีคนมาว่าจ้างให้เธอปลอมตัวไปเป็นหลานของพระยาภูมินทร์พิทักษ์

ท่ีสูญหายไปเมื่อหลายปีก่อน ด้วยหวังจะหลอกลวงเพื่อยึดครอง 

ทรัพย์สมบัติ โดยหารู้ไม่ว่ากลับเป็นการพาเจ้าของท่ีแท้จริงกลับคืนสู่

ชาติตระกูลและสิ่งท่ีเธอควรจะได้รับ 

รอบฉาย:	พุธท่ี ๓ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 พฤหสับดีท่ี ๑๘ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด 
Boon Rawd  
(Thailand / 1985 / 122 min)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้าง
โดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย 
ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิลเลียม เมลเชอร์ / 
ความยาว  ๑๒๒ นาที

 ภาพยนตร์โดย วิจิตร คุณาวุฒิ ท่ีดัดแปลงจากบทประพันธ์

เรื่องดังของ โบต๋ัน เล่าเรื่องราวของ บุญรอด หญงิสาวผูย้นืหยดัไมย่อม

เปน็เมยีเชา่ใหแ้ก่ทหารอเมรกัิน แมจ้ะประสบกับความยากล�าบากและ

ค�าสบประมาทต่าง ๆ นานา เป็นเสมือนค�าประกาศในศักด์ิศรีของ 

ผู้หญิงไทย ช่วงท่ีส่วนหนึ่งของประเทศตกเป็นฐานทัพของกองทัพ

อเมริกา จนเกิดธุรกิจคลับบารแ์ละสถานท่ีผอ่นคลายใหแ้ก่ทหาร กลาย

เปน็ท่ีมาของอาชีพ “เมยีเช่า”

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๕ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 5 Mar / 13.00 

 อาทิตยท่ี์ ๑๔ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 14 Mar / 15.30

DCP

DCP

DCP



 

 

 

 

 

มือปืน 2 สาละวิน Salween 
(Thailand / 1993 / 129 min)
๒๕๓๖ / ก�ากับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมติรภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย สรพงศ ์ชาตรี, 
ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นพพล โกมารชุน, ปวีณา  
ชารีฟสกุล, สิรคุปต์ เมทะน ี/ ความยาว ๑๒๙ นาที 

 ผลงานการแสดงเรื่องส�าคัญของ ปวีณา 

ชารีฟสกุล ท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แหง่ชาติ สาขา

นักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม เล่าเรื่องราวของ ร.ต.ท. ดนัย ดุลยพินิจ  

นายต�ารวจหนุ่มไฟแรงถูกย้ายไปประจ�าการท่ีต�าบลฟ้าสูงป่าสัก ติด

ชายแดนพมา่ โดยมแีมน่�าสาละวินขวางก้ัน ท่ีนัน่เขาต้องเผชญิกับความ

ขัดแย้งระหว่างกองก�าลังปลดปล่อยกะเหรี่ยงกับกองทัพพม่าและ

นายทุนท่ีหาผลประโยชนจ์ากความขัดแย้งนี้

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๔ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 4 Mar / 15.30

 พุธท่ี ๓๑ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 31 Mar / 15.30

“…คือฉัน” It’s Me 
(Thailand / 1990 / 118 min)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้าง
โดย ไฟว์สตาร ์โปรดักชัน่ / น�าแสดงโดย 
สันติสุข พรหมศิริ, สบันงา วงศ์โสภา, 
ปวีณา ชารฟีสกลุ / ความยาว ๑๑๘ นาที

 อีกหนึ่งบทบาทการแสดง

ท่ีโดดเด่นของ ปวีณา ชารีฟสกุล ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเข้าชิงรางวัล 

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมท้ังเวทีภาพยนตร์แห่งชาติและชมรม

วิจารณบ์นัเทิง เล่าเรื่องราวท่ีดัดแปลงมาจากนวนยิายเรื่อง “ล�าเนาปา่” 

ของศริิเอมอร อุณหธูป ผา่นตัวละคร ล�าเนา ครูสาวผูใ้ช้ชีวิตบนดอย

ด้วยหวัใจรักธรรมชาติ และมสีัมพันธร์ักกับ ชด หนุม่ชาวกรุง โดยท้ังคู่

ตัดสินใจอยูด้่วยกัน ท่ามกลางการกดดันจากครอบครวัของชดท่ีต้องการ

ใหแ้ต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจารีตสังคม 

รอบฉาย:	 เสาร์ท่ี ๖ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 6 Mar / 13.00 

 พุธท่ี ๒๔ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 24 Mar / 15.30

มาดามยี่หุบ ภาค 2 
ตอน Thailand ใหม่ จาก..อังกฤษ ถึง..
ประเทศไทย ไป..บางปลาม้า มา..กรงุเทพฯ
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย ก�าธร ทัพคัลไลย / สร้างโดย  
สยามสตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย นฤเบศร์  
จินปิ่ นเพ็ชร, ประภารัตน์ วรัญญาณ, ปิยะมาศ  
โมนยะกุล / ความยาว ๑๑๒ นาที

 ภาพยนตร์ภาคต่อจากหนังยอดนิยม

ของ ก�าธร ทัพคัลไลย และได้ นฤเบศร์ จินปิ่ นเพ็ชร มารับบทน�า เล่า

เร่ืองราวของภายหลังจากมาดามยี่หุบได้เป็นภรรยาทูตอยู่ท่ีประเทศ

อังกฤษ  ๒๐ ปผีา่นไป สามมีาดามยีห่บุเสยีชวิีตเหลือแต่ลูกสาวฝาแฝด 

คนแรกอยูอั่งกฤษ สว่นคนรองอยู่ท่ีบางปลามา้ ท้ังคูม่ชีีวิตต่างกันสิน้เชงิ

ราวฟ้ากับดิน ความสนกุสนานจึงเกิดขึ้นเมื่อมสีองหนุม่มาเก่ียวข้อง

รอบฉาย:	 เสาร์ท่ี ๖ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.  

 ศกุร์ท่ี ๑๒ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผลงาน นฤเบศร ์จินปิ่นเพ็ชร 
ปวีณา ชารฟีสกุล วาสนา พูนผล

 โปรแกรมต้อนรบัการมาประทับรอยมอืรอยเท้า ณ ลานดารา

ของ นฤเบศร์ จินปิ่ นเพ็ชร ปวีณา ชารีฟสกุล และวาสนา พูนผล ใน

วาระครบรอบ ๓๐ ป ีของ เวลาในขวดแก้ว หนงัวัยรุ่นเรื่องดังท่ีท้ังสาม

คนร่วมแสดงด้วยกัน และได้รบัการขึ้นทะเบียนใหเ้ปน็มรดกภาพยนตร์

ของชาติ ซึ่งเปน็กิจกรรมส�าคัญท่ีเล่ือนมาจากชว่งปลายเดือนมกราคม 

มาเปน็วันท่ี ๒๐ มนีาคมนี ้

 นอกจากผลงานเรื่องส�าคัญท่ีจะจัดฉายในกิจกรรมลานดารา 

หอภาพยนตร์ยังน�าผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องเด่น ๆ ของดารา

ท้ังสามคน มาจัดฉายให้แฟน ๆ ได้ชมตลอดเดือนมีนาคม ซึ่งล้วนแต่

เปน็หนงัไทยในยุคทศวรรษ ๒๕๓๐ ยุคท่ีดาวท้ังสามดวงก�าลังรุ่งโรจน์

และเปล่งประกายครองความนยิมบนจอเงิน

ขอความรักบ้างได้ไหม
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย อภิชาต โพธิไ์พโรจน ์ / 
สรา้งโดย พรพจนฟ์ล์ิม / น�าแสดงโดย นฤเบศร์ 
จินปิ่ นเพ็ชร, ปวีณา ชารีฟสกุล / ความยาว 
๘๘ นาที 

 ผลงานการแสดงน�าร่วมกัน 

อีกครั้งของ นฤเบศร์ จินปิ่ นเพ็ชร และ 

ปวีณา ชารีฟสกุล ในภาพยนตร์ดัดแปลง

จากงานเขยีนของพบูิลศกัด์ิ ละครพล เล่าเรื่องราวความรกั ความสับสน

ในวัยแสวงหาของหนุ่มสาว ระหว่าง เรณู หญิงสาวท่ีออกเดินทางไป

เรื่อย ๆ  เพ่ือหนจีากพ่อผูห้า่งเหนิกับ แดน เด็กหนุม่ผูม้ชีีวิตท่ีเต็มไปด้วย

อันตรายเพราะเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

รอบฉาย:	 อังคารท่ี ๒ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 พุธท่ี ๑๗ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

รองต๊ะ แล่บแปล๊บ 
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย ปรัชญา ปิ่ นแก้ว / สร้างโดย 
อาร์.เอส.โปรโมชั่นกรุ๊ป / น�าแสดงโดย ทัช ณ 
ตะก่ัวทุ่ง, วาสนา พูนผล / ความยาว ๑๑๒ นาที

 ภาพยนตร์เรื่องดังท่ี วาสนา พูนผล 

ท้ังรับบทน�าและร้องเพลงประกอบ เล่าเรื่อง

ของ ทัช หนุม่ผูฝ้นัจะเปน็แชมปก์ารแขง่ขนัเต้น 

แต่นักเต้นคู่ปรับของเขานั้นมีฐานะและอิทธิพลเหนือกว่า จนกระท่ัง

เขาได้รองเท้าเก่าคู่หนึ่งซึ่งเกิดมีชีวิตขึ้นมาหลังถูกฟ้าผ่า และสามารถ

พัฒนาให้ทัชกลายเป็นนักเต้นชั้นยอด แต่ในวันก่อนแข่ง รองเท้าคู่ใจ

ของเขากลับถูกท�าลายยับเยิน ท�าใหเ้ขารู้สึกหมดหวัง

รอบฉาย:	 อังคารท่ี ๒ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.  

 พุธท่ี ๒๔ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.



 

 

 

 

เงาสงครามเย็น:  
เมียเช่า ทหารอาสา พญาอินทรี

แม้จะดับมอดลงไปนานหลายปี แต่ซากประวัติศาสตร์แห่ง

สงครามเย็น สงครามระหว่างลัทธปิระชาธปิไตยกับคอมมวินสิต์ท่ีเคย 

ก่อผลสะเทือนไปท่ัวโลก ดเูหมอืนจะยงัคงแทรกซมึอยูใ่นสังคมไทย จน

เป็นด่ังตัวแปรส�าคัญท่ีผูกโยงให้เกิดโจทย์ปัญหาข้อใหญ่ซึ่งยุ่งยาก 

ซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายในปจัจุบัน 

โปรแกรม “เงาสงครามเยน็” จะพาผูช้มยอ้นอดีตกลับไปศกึษา

เรื่องราวและอารมณ์ของยุคสมยัดังกล่าว ผา่นภาพยนตร์ไทยท่ีบันทึก

ภาพสงครามเยน็ไว้ในหลากหลายบรบิท ด้วยหวังว่าจะเปน็สว่นชว่ยใน

การท�าความเข้าใจกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นควบคู่กับการอ่านงานวิชาการต่าง ๆ  

ประเดิมด้วยชุดแรก ในชื่อ เมยีเช่า ทหารอาสา พญาอินทรี ซึ่งเปน็การ

ส�ารวจบทบาทและต�าแหนง่แหง่ท่ีของไทยในภมูริฐัศาสตรโ์ลก รวมถึง

ผลข้างเคียงท่ีตามมาจากสงครามย่อยต่าง ๆ ในสงครามเย็น  

ภาพยนตร์ชุดนีเ้ริ่มปกัหมดุด้วยเรื่องราวการส่งทหารไปอาสา

ร่วมรบในสงครามเกาหลีใน อารีดัง (๒๕๒๓) ตามมาด้วยผลกระทบ

ของสงครามลาวท้ังในระดับครอบครัวอย่าง รักนิรันดร์ (๒๕๑๓) หรือ

ลงลึกไปสู่ระดับจิตใจใน สัญชาตญาณโหด (๒๕๒๑) ท่ีกล่าวถึงทหาร

รับจ้างผูไ้มอ่าจลบฝนัร้ายจากอดีต ในขณะท่ี กัมพูชา (๒๕๑๘) แสดง

ให้เห็นภาพของรัฐกันชนอย่างไทยท่ีกลายเป็นเป้าหมายการล้ีภัยของ

เพื่อนบ้านท่ีต้องหนตีายจากภัยสงคราม ส่วนสงครามเวียดนามนั้น ได้

ยกตัวอยา่งใหเ้หน็ท้ังหนงัแอ็กชันชิงสมบัติของเหล่าทหารเรื่องดังอยา่ง 

ทอง (๒๕๑๖) หรอืภาพสะท้อนจากการท่ีเปดิประเทศใหท้หารอเมรกัิน

เข้ามาต้ังฐานทัพจนท�าให้เกิดบรรดาลูกครึ่งและอาชีพ “เมียเช่า” ใน 

เพื่อนรัก (๒๕๒๐) รวมไปถึง ผูห้ญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (๒๕๒๘) ท่ีอยู่

ในโปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ และยังม ีค�าสั่งค�าสาป (๒๔๙๗) 

ผลงานท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติอีกหนึ่ง

เร่ือง ซึง่เปน็หลักฐานช้ินแรกท่ีแสดงใหเ้หน็ถึงวิธกีารท่ีพญาอินทรอียา่ง

อเมริกาครอบง�าคนไทยด้วยสื่อภาพยนตร์

ทอง
๒๕๑๖ / ก�ากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / 
สร้างโดย บางกอกการภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย สมบัติ เมทะน,ี กรุง ศรวิีไล, 
อโนมา ผลารกัษ์ / ความยาว ๑๑๒ นาที

 เรื่องราวในชว่งยุคสงคราม

เวียดนาม เมื่อรัฐบาลอเมริกากับรัฐบาลไทยจับมอืกันส่งทองค�ามลูค่า

มหาศาลไปช่วยเวียดนามใต้ ทว่าในระหว่างขนส่งทองค�าทางอากาศ 

เครื่องบินกลับถูกพวกทรยศจ้ีเป็นตัวประกันเพ่ือน�าทองนั้นส่งให้

เกาหลีเหนอื ฝา่ยอเมรกิาจึงตัดสนิใจว่าจ้าง ฮิลล์ นายทหารรบัจ้างเพื่อ

ตามทองกลับมา

รอบฉาย:	 อังคารท่ี ๙ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 ศกุร์ท่ี ๒๖ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

กัมพูชา Cambodia  
(Thailand / 1985 / 83 min)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย ทรนง ศรเีช้ือ / สรา้งโดย เอส.เจ 
โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย นกิร กาญจนส์ูงเนนิ / 
ความยาว ๘๓ นาที

 ภาพยนตร์ไทยท่ีถ่ายทอดภาพอัน

โหดร้ายของสงครามทางการเมืองในกัมพูชา 

ผา่นตัวละคร โซ ซอมบัค เด็กชายชาวกัมพชูา

วัย ๑๒ ปี ผู้ท่ีสูญเสียพ่อและแม่ไปในสงคราม เขาจึงแบกน้องสาว

แบเบาะเดินทางมายงัประเทศไทยตามท่ีพอ่เคยบอกไว้ว่าเปน็สถานท่ี

ปลอดภัยของชาวกัมพชูา แต่ระหว่างทาง โซได้พบกับกลุ่มทหารเด็กท่ี

ยังพยายามแย่งชิงมาตุภูมิคืน เขาจึงต้องตัดสินใจว่าจะพาน้องข้าม

มายังไทย หรือร่วมต่อสู้เพื่อบ้านเกิด

รอบฉาย:	 อังคารท่ี ๙ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 9 Mar / 15.30 

 อังคารท่ี ๓๐ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 30 Mar / 13.00

เพื่อนรัก
๒๕๒๐ / ก�ากับโดย สักกะ จารุจินดา / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักช่ัน / น�าแสดงโดย สมบัติ  
เมทะน,ี ทัศนว์รรณ เสนยี์วงศ ์ณ อยุธยา, ปฐัม ์ 
ปทัมจิตร, Dana Myers, พอหทัย พุกกะณะสตุ / 
ความยาว ๑๑๔ นาที

 ภาพยนตรส์ะท้อนสภาพสงัคมไทย

ในชว่งปลายสงครามเวียดนามท่ีสหรฐัอเมรกิา

เข้ามาต้ังฐานทัพ ผ่านเรื่องราวของเด็กต่าง

เช้ือชาติ ๓ คนซึ่งต่างมีปัญหาครอบครัว คือ ภุชงค์ เด็กชายชาวไทย  

จิมมี ่เด็กชายลูกครึ่งอเมริกัน-เกาหลี และ หมวย เด็กหญิงเชื้อสายจีน 

วันหนึง่พวกเขาตัดสนิใจเขา้กรุงเทพฯ ด้วยกัน และกลายเปน็จุดเริม่ต้น

แหง่มติรภาพและการผจญภัยท่ีไมอ่าจลืม

รอบฉาย:	อาทิตย์ท่ี ๑๔ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 อังคารท่ี ๓๐ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

รักนิรันดร์
๒๕๑๓ / ก�ากับโดย ภรณี สุวรรณทัต / 
สรา้งโดย สรุยิเทพภาพยนตร ์/ น�าแสดง
โดย สมบติั เมทะน,ี เพชรา เชาวราษฎร ์/ 
ความยาว ๑๑๘ นาที

 ระทม สาวนอ้ยท่ีถกูพ่อท้ิง

ไปในช่วงท่ีเกิดสงครามแถบชายแดนไทย เธอจึงต้องไปอยู่กับแม่ท่ี

ฮ่องกง แต่เมื่อพ่อของเธอได้กลับมาพร้อมกับเมียใหม่ ท�าให้แม่ของ

ระทมตรอมใจฆ่าตัวตาย ในขณะท่ีเธอก็ได้พบรักกับโจรหนุม่ชื่อ รักษ์ 

และตัดสินใจหนไีปใชชี้วิตสจุรติด้วยกัน แต่พ่อของเธอกลับกีดกัน และ

พาเธอมาอยู่ด้วยกันในกองทัพชายแดนลาว รักษ์จึงออกตามหาคนรัก

โดยแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผูก่้อการร้าย

รอบฉาย:	พุธท่ี ๑๗ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 อังคารท่ี ๒๓ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.



 

 

 

อารีดัง
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย จตุพล  
ภูอภิรมย์, วาสนา สิทธิเวช, มิส ชองซุน มี / 
ความยาว ๑๑๔ นาที

 ร้อยเอก คงพันธ์ ถูกส่งไปร่วมรบ

ในสงครามเกาหลีจนบาดเจ็บสาหสั ท่ีนั่นเขา

ได้รับการรักษาและช่วยเหลือจาก โอบูนริ 

หญิงสาวชาวเกาหลี จนก่อเกิดเป็นความรัก

และได้แต่งงานกันตามประเพณท้ีองถ่ิน เมื่อสงครามเริม่สงบลง คงพนัธ ์

จ�าต้องเดินทางกลับไทย ในขณะท่ีโอบูนรกิ�าลังต้ังท้อง เขาใหส้ญัญาว่า

จะกลับมารับเธอ แต่เมื่อถึงเมอืงไทย คงพันธก์ลับพบว่าครอบครัวได้

หมั้นหมายเขากับหญิงอ่ืนโดยมอิาจหลีกเล่ียง

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๒๕ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 เสาร์ท่ี ๒๗ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

สัญชาตญาณโหด 
Human Instinct   
(Thailand / 1978 / 120 min)
๒๕๒๑ / ก�ากับโดย เพิม่พล เชยอรุณ / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย จตุพล  
ภอูภิรมย,์ นนัทนา เงากระจ่าง, สเุชาว์ พงษ์วิไล / 
ความยาว ๑๒๐ นาที

 ทศ เป็นโรคประสาทหลอนจาก 

ผลพวงท่ีเขาไปเป็นทหารรับจ้างรบในช่วง

สมรภมูท่ีิลาว จนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเปน็เวลานาน เมื่ออาการ

เริ่มดีขึ้น เขาได้กลับมาอยู่บ้านกับ ชาดา ภรรยาท่ีท�างานให้กับ 

นกัธุรกิจหนุม่ท่ีลักลอบค้าผงขาว น�าไปสู่เหตุการณ์อันเลวร้ายท่ีท�าให้

ภาพในอดีตผดุขึ้นมาหลอกหลอนเขาอีกครั้ง

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๒๕ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 25 Mar / 15.30 

 พุธท่ี ๓๑ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 31 Mar / 13.00

กรุงเทพฯ ที่เคลื่อนไหว
Bangkok in Motion

เดือนเมษายน เนื่องในวาระครบรอบการสถาปนากรุงเทพ- 

มหานคร เมืองหลวงท่ีเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นหัวใจ

ส�าคัญในการขับเคล่ือนประเทศ หอภาพยนตร์จึงได้จัดโปรแกรม 

“กรุงเทพฯ ท่ีเคล่ือนไหว” หรือ “Bangkok in Motion” เปน็ส่วนหนึ่ง

ในกิจกรรม “ใต้รม่พระบารม ี๒๓๙ ป ีกรุงรตันโกสนิทร”์ ของกระทรวง

วัฒนธรรม  โดยคัดสรรภาพกรุงเทพมหานครกับสถานะท่ีเคล่ือนไปมา

ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพยนตร์มาจัดฉายใหช้ม ท้ัง ทวิภพ (๒๕๔๗) ฉบับ 

Director’s Cut ของผู้ก�ากับ สุรพงษ์ พินิจค้า ท่ีแสดงภาพกรุงเทพฯ 

สมัยรัชกาลท่ี ๔ ซึ่งก�าลังตกอยู่ในภาวะชี้เป็นชี้ตายอนาคตของ 

บา้นเมอืงโดยมพีระบารมแีละพระปรชีาสามารถของบุรพกษัตริยเ์ปน็

ปจัจัยส�าคัญ  คนกลางแดด (๒๕๒๒) ผลงานท่ี คิด สุวรรณศร ต้ังใจสรา้ง

ส�าหรับโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๒๕ โดยเลือก 

น�าเสนอกรุงเทพฯ ในฉากท่ีเป็นนาฏกรรมชีวิตของชนชั้นแรงงาน 

บางกอกแดนเจอรัส เพชฌฆาตเงียบ อันตราย (๒๕๔๓) หนังท่ีตีแผ่ 

ด้านมืดของกรุงเทพฯ จากมุมมองของผู้ก�ากับต่างชาติ  แดนนี และ 

ออกไซด์ แปง  และ รถไฟฟา้ มาหานะเธอ (๒๕๕๒) หนงัรักพนกังาน

ออฟฟศิ ท่ีมจุีดต้ังต้นจากการจราจรในกรุงเทพฯ และฉายภาพเมอืงกรุง

ในด้านสว่างท้ังกลางวันและกลางคืน

นอกจากหนังยาว ไฮไลต์ส�าคัญยังอยู่ท่ีชุดภาพยนตร์สั้น 

เก่ียวกับกรุงเทพฯ ท่ีสมควรน�ามาพิจารณาใหม่อีกครั้ง ท้ัง สวัสดี

บางกอก (๒๕๕๓) ชุดหนงัสัน้ว่าด้วยกรุงเทพฯ ๙ เรื่องของผูก้�ากับ ๙ คน 

ซึ่งบางเรื่องได้เดินทางไปไกลถึงเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติโทรอนโต 

และ Bangkok Stories (๒๕๕๙) โปรเจกต์หนังสั้นบอกเล่าความรัก  

๖ เรื่อง ท่ีมฉีากหลักเปน็ย่านส�าคัญต่าง ๆ ท่ัวเมอืงกรุง  ท้ังหมดนีเ้ปน็

เสมอืนคอลเลกชนัรวมภาพเคล่ือนไหวของเมอืงท่ีไมเ่คยหยุดเคล่ือนไหว

อย่างกรุงเทพมหานคร  ผ่านสายตาและการสร้างสรรค์ของผู้ก�ากับ 

คนส�าคัญของไทยหลายต่อหลายคน

รถไฟฟ้า มาหานะเธอ
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม / สร้าง
โดย จีเอ็มเอ็ม ไท หับ / น�าแสดงโดย ธีรเดช  
วงศ์พัวพันธ์, อังศุมาลิน สิรภัทรศักด์ิเมธา,  
คริส หอวัง / ความยาว ๑๒๖ นาที 

เรื่องราวความรักท่ีเล่าผ่านวิถีชีวิต

คนท�างานและระบบการจราจรในกรุงเทพฯ 

ผา่นตัวละคร เหมยล่ี พนกังานออฟฟศิสาวโสด

วัยสามสิบ กับ  ลุง วิศวกรรถไฟฟ้าหนุม่หล่อท่ีท�างานในเวลากลางคืน 

เวลาในชีวิตท่ีไม่ตรงกันจึงเป็นอุปสรรคในความรักของท้ังคู่ รวมถึง 

เรื่องราวในอดีตของลุงท่ีเหมยล่ีไมเ่คยรู้  

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๑ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.  

 พฤหสับดีท่ี ๑๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

อาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ 

ร่วมชมภาพยนตร์แห่งสันติภาพ
และอ่านความหมายใหม่

เนื่องในวาระครบ ๘ ทศวรรษ
ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

๘๐ ปี

พระเจ้าช้างเผือก

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หอภาพยนตร์

(องค์การมหาชน)



 

 

 

 

คนกลางแดด
๒๕๒๒ / ก�ากับโดย คิด สุวรรณศร / สร้างโดย  
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดงโดย 
รณ ฤทธิชัย, เบญจวรรณ บุญญกาศ, นพดล  
ดวงพร / ความยาว ๑๒๔  นาที

ภาพยนตร์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้

เปน็มรดกภาพยนตร์ของชาติ และเปน็เสมอืน

ภาพแทนสภาพชวิีตผูค้นท่ีปากกัดตีนถีบอยูใ่น

กรุงเทพฯ ชว่งท่ีก�าลังจะครบรอบ ๒๐๐ ป ีผา่นเรื่องราวของ เปลว หนุม่

ผูม้อีาชีพรับจ้างส่งน�าแขง็ ท่ามกลางความยากจนของคนในชุมชนสลัม

ท่ีต่างด้ินรนเพื่อความอยู่รอด จนเมื่อถูกโกงส่วนแบ่ง ท�าให้เปลวต้อง

เข้าไปพัวพันกับพวกนายทุนหน้าเลือด ส่งผลให้ชีวิตของเขาและคน

รอบข้างต้องตกอยู่ในอันตราย

รอบฉาย:	 อังคารท่ี ๖ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.  

 ศกุร์ท่ี ๑๖ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ทวิภพ 
The Siam Renaissance 
(Director’s Cut)  
(Thailand / 2004 / 143 min)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย สุรพงษ์ พินจิค้า / สร้างโดย 
ฟิล์มบางกอก / น�าแสดงโดย วนิดา เฟเวอร์,  
รังสิโรจน ์พันธุเ์พ็ง / ความยาว  ๑๔๓ นาที 

ผลงานท่ี สุรพงษ์ พินจิค้า น�า ทวิภพ 

นยิายเรื่องดังของทมยันตีมาตัดต่อพันธุกรรมขึ้นใหมใ่นแบบฉบับของ

ตัวเขาเอง และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 

เล่าเรื่องราวของหญิงสาวไทยยุคปจัจุบันท่ีหลงมติิไปอยู่ในสยาม สมยั

แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ท่ีประเทศมหาอ�านาจทางตะวันตกพยายามจะเข้ามายึดครอง

รอบฉาย:	 อังคารท่ี ๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 6 Apr / 13.00

 ศกุร์ท่ี ๒๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 23 Apr / 13.00

บางกอกแดนเจอรัส เพชฌฆาตเงียบ อันตราย
Bangkok Dangerous   
(Thailand / 2000 / 106 min)
๒๕๔๓ / ก�ากับโดย ออกไซด์ แปง, แดนน ีแปง / 
สรา้งโดย  ฟิล์ม บางกอก, บีอีซี เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท์ / 
น�าแสดงโดย ปวริศร์  มงคลพิสิฐ, เปรมสิน ี 
รัตนโสภา / ความยาว ๑๐๖ นาที

ผลงานการก�ากับของพี่น้องตระกูล

แปง สองผูก้�ากับชาวฮ่องกง  เล่าเรื่องราวของ 

ก้อง หนุม่พกิารท่ีท้ังเปน็ใบแ้ละหหูนวก ท�าใหเ้ขาเก็บตัวอยูใ่นโลกเงียบ 

ๆ ตามล�าพัง จนกระท่ัง โจ้ มอืปนืคนหนึ่ง ได้มาเหน็ฝมีอืการยิงปนืท่ี

แมน่ย�าของก้อง จึงชักชวนใหเ้ขาเข้าสู่วงการนกัฆ่า ท่ีจะเปล่ียนแปลง

ชีวิตของก้องไปตลอดกาล

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.  Thu 8 Apr / 13.00

 พุธท่ี ๒๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 28 Apr / 15.30

สวัสดีบางกอก 
๒๕๕๓ / สร้างโดย สถานโีทรทัศนไ์ทยพีบีเอส, Local Color Films  

จดหมายเหตุบันทึกภาพกรุงเทพฯ เมื่อ ๑๐ ปีก่อน ผ่าน

ภาพยนตร์สั้น ๙ เรื่องจากผูก้�ากับ ๙ คน ท่ีผลิตขึ้นเพื่อเปน็สื่อท่ีช่วย

สรา้งแรงบนัดาลใจใหพ้ลเมอืงกรุงเทพฯ และผูม้าเยอืนมคีวามรู้สกึร่วม

และผกูพันกับเมอืงหลวงแหง่นี้

 

สวัสดีบางกอก โปรแกรม ๑ (๑๒๔ นาที)

กรุงเทพมหาเสน่ห์
ก�ากับโดย ปรัชญา ปิ่ นแก้ว / ความยาว ๒๗ นาที

ภาพยนตร์เชิงสารคดีท่ีถ่ายทอดเรื่องราวของหลากหลายวิถี

ชีวิตผูค้นในกรุงเทพฯ ด้วยอารมณ์ขันแบบเสียดสี ตลก แต่นา่รัก

มาหานคร 
ก�ากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / น�าแสดงโดย ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, ทราย  
เจริญปุระ / ความยาว ๓๓ นาที

สน ชาวนาชาวอ่างทองบังเอิญถูกล็อตเตอรี่ จึงเดินทางมา

กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก พร้อมกับ ม้าย เมียสาว และไปในหลายท่ี 

ท่ีมคีนบอกว่าคือสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ แต่ก็มเีหตุใหต้้องตกรถ จน

ในท่ีสุดพวกเขาก็ได้พบกับความหมายท่ีแท้จรงิของค�าว่า “กรุงเทพฯ”

Bangkok Blues
ก�ากับโดย อาทิตย์ อัสสรัตน ์/ น�าแสดงโดย อนนัดา เอเวอริงแฮม, หลุยส์ 
สก๊อต / ความยาว ๒๒ นาที

เรื่องราวหนุม่ลกูครึ่งท่ีก�าลังหวัเสยีจากการถกูบอกเลิก จึงชวน

เพื่อนลูกครึง่อีกคนตามไปง้อ โดยท่ีคนหลังนีช้อบบันทึกเสยีงเหตกุารณ์

ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ต่างสถานท่ี ต่างเวลากัน

หลง...แต่ไมลื่ม
ก�ากับโดย ฤทัยวรรณ วงศส์ิรสวัสด์ิ / น�าแสดงโดย วินยั พันธุรักษ์, อารักษ์ 
อมรศภุศริิ / ความยาว ๒๐ นาที

แอ๊ด อดีตนกัดนตรีวัยกว่า ๖๐ ป ีเขาได้พบกับนกัดนตรีหนุม่

รุ่นหลานบนรถเมล์ และหลงทางไปจนถึงเว้ิงนาครเกษม ณ ท่ีนั่น 

ความทรงจ�าเดิม ๆ ในวัยหนุม่จึงกลับคืนมาอีกครั้ง

Silence
ก�ากับโดย เปน็เอก รตันเรอืง / น�าแสดงโดย พลอย หอวัง, นพชัย ชยันาม / 
ความยาว ๒๒ นาที

หญิงสาววัยรุ่นแต่งตัวโฉบเฉ่ียวตามสมัย เกิดรถเสียระหว่าง

ทางกลับจากการเท่ียวกลางคืนอย่างสุดเหว่ียง เธอได้พบกับคนบ้าใบ้

ท่าทางน่ากลัวท่ีดูเหมือนจะมาคุกคาม ก่อนท่ีเธอจะได้พบกับ 

ความหมายท่ีแท้จริง

รอบฉาย:	พุธท่ี ๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.  

 อังคารท่ี ๑๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

มาหานคร ทัศนา

Silence



 

 

สวัสดีบางกอก โปรแกรม ๒ (๑๒๕ นาที)

กรุงเทพฯ ทีร่กั
ก�ากับโดย สันติ แต้พานชิ / ความยาว ๓๒ นาที

ภาพยนตรส์ารคดีท่ีเล่าผา่นบทสมัภาษณ์ของหลากหลายผูค้น

ในกรุงเทพฯ ต้ังแต่พระสงฆ์จนถึงสาวประเภทสอง

ทัศนา
ก�ากับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเท่ียง / น�าแสดงโดย บงกช คงมาลัย, แทนไท 
ประเสริฐกุล / ความยาว ๒๘ นาที

นา สาวตาบอด หารายได้จากการขายล็อตเตอรี่ ซึ่งอาศยัอยู่

ใต้สะพานโทรม ๆ  เธอปรารถนาท่ีจะมองเหน็ จนกระท่ังในวันหนึ่งเธอ

ก็ได้พบกับเทวดา ผูท่ี้ท�าหนา้ท่ีเสมอืนดวงตาใหกั้บเธอ

พี-่น้อง
ก�ากับโดย ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล / น�าแสดงโดย ธาราทิพย์ ศรีดี / ความยาว 
๓๘ นาที

เอิน เด็กสาววัยมธัยมต้น มคีวามอิจฉาลึก ๆ  ต่อ แอน พี่สาว ผู้

มทีุกอย่างสมบูรณ์พร้อมไปหมด เมื่อแอนก�าลังจะมแีฟนหนุม่ เอินจึง

พยายามท�าลาย แต่แล้วเธอก็ได้พบว่า พี่สาวรวมท้ังพ่อแม่รักเธอยิ่ง

กว่าอะไรท้ังหมด

ผมีะขาม
ก�ากับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี / น�าแสดงโดย นะโม ทองก�าเหนิด / 
ความยาว ๒๗ นาที

ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ซื้ อบริการและหลับนอนกับโสเภณีท่ี

โรงแรมโทรม ๆ เขาและเธอได้เดินคุยกันจากสนามหลวงจนถึงถนน

ราชด�าเนนิในยามค�าคืน ณ ท่ีนัน่ เธอได้เล่าเรื่องราวของเธอใหเ้ขารู้ จน

ท้ายท่ีสุดเขาไมแ่นใ่จว่า เธอคือคนหรือผกัีนแน่

รอบฉาย:	 อังคารท่ี ๑๓ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๒๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

Bangkok Stories  
(Thailand / 2015 / 95 min)
๒๕๕๙ / สร้างโดย ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป, อิเล็คทริคอีลฟิล์ม / ความยาว ๙๕ นาที

ชุดภาพยนตร์ส้ันท่ีน�าเอกลักษณ์อันหลากหลายของแต่ละ

พื้นท่ีในกรุงเทพฯ ท้ังเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม มาบอกเล่าเป็น

เรื่องราวความรกั ๖ เรื่อง ในต่างยา่นและเวลา ผา่นสายตาผูก้�ากับ ๖ คน

ข้าวสาร 
ก�ากับโดย อโนชา สุวิชากรพงศ ์/ น�าแสดงโดย อารกัษ์ อมรศภุศริ,ิ เคท ไรล่ี

การพบเจอกันของสาวต่างชาติท่ีได้พบกับดาราไทยท่ีเธอ 

ไมรู่้จักเขา และเขาได้ช่วยเหลือเธอในยามคับขัน

พาหุรดั 
ก�ากับโดย โสรยา นาคะสวุรรณ / น�าแสดงโดย วรวุฒิ คานโีย, ณภัสนนัท์  
สรินิดาศภุสริิ 

เด็กหนุม่ชาวอินเดีย และหญงิสาวชาวจีน ท่ีต่างโดนกีดกันจาก

ญาติผู้ใหญ่ท่ีไม่อยากให้คบหากันเพราะวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 

เกินไป ท�าใหเ้ขาต้องแอบคบหากันอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ

เยาวราช
ก�ากับโดย อภิญญา สกุลเจริญสุข / น�าแสดงโดย ประวิทย์ ฮันสเตน,  
ปกรณ์สรภัฏ อัจนาศรัณย์ 

เรื่องราวความรักของหนุ่มสาว ท้ังคู่ท�าตัวเหมือนเป็นเพื่อนซี้

กันเท่านั้น โดยท่ีต่างฝา่ยต่างไมก่ล้าบอกความรู้สึกท่ีแท้จริงต่อกัน

หมอชิต
ก�ากับโดย วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์ / น�าแสดงโดย ธนฉัตร ตุลยฉัตร,  
โฬฬา วรกุลสันติ 

มติรภาพของคนต่างถ่ินท่ีมาเจอกันในเมอืงหลวงเมื่อหลายปก่ีอน 

และได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้ง

สลีม 
ก�ากับโดย วรกร ฤทัยวาณิชกุล / น�าแสดงโดย พาวิช ทรัพย์รุ่งโรจน์,  
ชิษณุพงศ ์สกุลนนัทิพัฒน ์

ชายหนุ่มสองคนท่ีเจอกันในห้องสมุด การพูดคุยอย่างถูกคอ 

ท�าใหท้ั้งคู่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันท้ังคืนในวันแรกท่ีได้พบกัน

สุขุมวิท 
ก�ากับโดย อาทิตย์ อัสสรัตน์ / น�าแสดงโดย ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์,  
ชญานษิฐ ์ชาญสง่าเวช, อรัชพร โภคินภากร 

กลุ่มเด็กไฮโซท่ีพบกันท่ีสระว่ายน�า และเรื่องตลกชวนอมยิ้ม

ของวัยรุ่นสามคน

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๑๕ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 15 Apr / 15.30 

 พุธท่ี ๒๑ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 21 Apr / 15.30

 

 

ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศร ี

ร่วมชมหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ครูโรงเรียน 

ทางเลือก ผู้อยู่เบื้องหลังหนังไทยเรื่องส�าคัญ ท่ีจะมาชวนผู้ชมร่วม 

แลกเปล่ียนมมุมองต่อโลกและชีวิตหลังชมภาพยนตร์

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๑๙ มนีาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ดูหนังคลาสสิกกับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 

 ชมภาพยนตร์คลาสสกิของโลกและวิเคราะหวิ์จารณป์ระเด็น

ต่าง ๆ ท่ีมองเหน็ในภาพยนตร์กับ กิตติศกัด์ิ สุวรรณโภคิน นกัวิจารณ์

ภาพยนตร์ชั้นครู

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๓๐ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น.



 

Husband & Wife
สามี ภรรยา และแรงปรารถนา

ชุดภาพยนตร์ไทยท่ีมุ่งส�ารวจประเด็นความรักความสัมพันธ์

ระหว่างตัวละครสามี-ภรรยา อีกท้ังอิทธพิลของแรงปรารถนาท่ีท้ังส่ง

ผ่านพฤติกรรมและซุกซ่อนในจิตใต้ส�านึก เริ่มต้นด้วย วิวาห์พาฝัน 

(๒๕๑๔) ผลงานสนุกสนานในแบบฉบับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ว่าด้วยหนุ่มเจ้าชู้กับสาวนักธุรกิจท่ีต้อง

ปรับตัวไปใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงาน ตามมาด้วยงานคลาสสิกอีกเรื่อง  

เมียหลวง (๒๕๒๑) หนังดรามาท่ีวิจิตร คุณาวุฒิ ดัดแปลงจากบท

ประพันธย์อดนิยมของกฤษณา อโศกสิน ซึ่งตีแผ่ให้เห็นถึงความทุกข์

ของภรรยาผู้ต้องรับมือบรรดาหญิงสาวมากหน้าหลายตาของสาม ี

นอกจากนี้ เรื่องราวการแก่งแย่งชิงดีของเมียหลวงและเมียน้อย ยัง 

ได้รับการขยายใหญ่โตไปเป็นหนังบู๊ล้างผลาญก่ึง ๆ แฟนตาซี ใน  

เดอะเมีย (๒๕๔๘) ของกิตติกร เลียวศิริกุล ท่ีรวบรวมนักแสดงหญิง

แนวหนา้เอาไว้คับค่ังท่ีสุดอีกด้วย

โปรแกรมนี้ยังมีภาพยนตร์ท่ีว่าด้วยไฟราคะของฝ่ายชายท่ี 

น�าไปสูค่วามมดืหมน่ของครอบครวั ท่ีโดดเด่นเปน็ท่ีจดจ�าคือ จัน ดารา 

(๒๕๔๔) ฉบับนนทรีย์ นิมิบุตร ซึ่งแสดงให้เห็นภาพตัณหาและความ

หมกมุน่ของตัวละครได้อย่างชัดเจนท่ีสุด อีกท้ังยังม ีนอ้งเมีย (๒๕๓๓) 

งานส�าคัญของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และ พลอย (๒๕๕๐) โดย 

เป็นเอก รัตนเรือง หนังสองเรื่องนี้ต่างมีเด็กสาววัยรุ่นเป็นตัวแปรใน 

บททดสอบของความสัมพันธข์องคู่สามภีรรยา

คืนไร้เงา (๒๕๔๖) ผลงานของพิมพกา โตวิระ ผู้ก�ากับหญิง

เพียงหนึ่งเดียวของโปรแกรม ซึ่งจะฉายในฉบับ  Director’s Cut  เปน็

หนึ่งในหมดุหมายส�าคัญของภาพยนตร์ไทยยุคใหม ่ท่ีตรวจสอบความ

สมัพนัธข์องชีวิตคูผ่า่นชัน้เชิงจิตวิทยาและมมุมองของสตรเีพศได้อยา่ง

มีรสชาติแตกต่างจากหนังไทยท่ัวไป ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์ท่ีผลัก 

ค�านิยามของชีวิตคู่และ “สามี-ภรรยา” ได้กว้างขวางไปกว่าตาม

ขนบประเพณี  A Moment in June ณ ขณะรัก (๒๕๕๒) เรื่องราวของ

คน ๖ คน ท่ีต้องพบกับความรักท่ียากต่อการตัดสินใจ ซึ่งมท้ัีงความรัก

ของเพศเดียวกัน ความรักท่ีรอคอย และความรักต้องหา้ม  

วิวาห์พาฝัน
๒๕๑๔ / ก�ากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอนสุรมงคลการ / สร้างโดย 
ละโว้ภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย สมบัติ  
เมทะน,ี อรัญญา นามวงศ,์ รุจน ์รณภพ, 
เมตตา รุ่งรัตน ์/ ความยาว ๑๓๑ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่อจากหนังดัง เกาะสวาท หาดสวรรค์ เล่า 

เรื่องราวหลังจากการแต่งงานของเผดิมพงศแ์ละนภาพร เมื่อฝา่ยสาม ี

ก็แสนจะเจ้าชู้ ในขณะท่ีภรรยาก็มัวแต่ยุ่งกับการท�างาน ท้ังคู่เลยไม่มี

เวลาใหกั้นและกัน จนน�ามาซึ่งการแตกหกัของชีวิตคู่

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 พฤหสับดีท่ี ๒๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 

 

 

 

น้องเมีย Song of Chao Phraya 
(Thailand / 1990 / 107 min)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล /  
สร้างโดย พร้อมมิตรภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย  
ฉัตรชัย เปล่งพานชิ, ภัสสร บุณยเกียรติ, ปทัมวรรณ 
เค้ามลูคดี / ความยาว ๑๐๗ นาที

แสง ล่องเรือมากรุงเทพฯ เพื่อขายทราย 

ขณะท่ีจอดเรืออยู่นั้น ปราง เมียสาวของเขาได้หนีข้ึนฝั่ งไป ท้ิงลูก

แบเบาะไว้ให ้ทับทิม นอ้งสาวอายุ ๑๕ คอยดูแล แสงจึงออกตระเวน

ตามหาปราง ขณะเดียวกัน เขาก็เมามายจนพยายามปลุกปล�าทับทิม

เปน็ประจ�า เพราะหลงคิดว่าเปน็เมยีของตน แต่ทับทิมก็เอาตัวรอดได้

เสมอ และไมเ่คยท้ิงเขากับลูกไว้เพียงล�าพัง

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 9 Apr / 13.00 

 พฤหสับดีท่ี ๒๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 29 Apr / 15.30  

คืนไร้เงา (Director’s Cut) 
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย พิมพกา โตวิระ / สร้างโดย  
จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ / น�าแสดงโดย นิโคล เทริโอ,  
สริิยากร พุกกะเวส, พงษ์พัฒน ์วชิรบรรจง / ความยาว 
๑๑๘ นาที

สิปาง สาวทันสมัย ได้พบรักกับ นภัทร 

อาจารย์มหาวิทยาลัย และตัดสินใจแต่งงานกันในเวลาไม่นาน แต่ใน

คืนวันแต่งงาน นภัทรกลับหายตัวไปอย่างลึกลับ ท�าใหสิ้ปางต้องออก

ตามหา ด้วยความช่วยเหลือของ ชาติชาย และ บุษบา พี่ชายและพี่

สะใภ้ของนภัทร ในระหว่างนั้น สิปางก็ได้ใกล้ชิดกับบุษบา และพบว่า

หล่อนอยู่ในโลกท่ีแตกต่างกับเธออย่างสิ้นเชิง

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 เสาร์ท่ี ๑๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

พลอย 
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร ์โปรดักช่ัน, เดอะ ฟล์ิม แฟคตอรี,่ Fortissimo 
Films / น�าแสดงโดย ลลิตา ปัญโญภาส, อภิญญา 
สกุลเจริญสุข, พรวุฒิ สารสิน / ความยาว ๑๐๒ นาที

วิทย์ และ แดง เดินทางจากอเมริกากลับ

กรุงเทพฯ เพื่อร่วมงานศพของญาติ  ขณะท่ีอยู่ท่ี

ล็อบบี้ของโรงแรม วิทย์ได้พบกับ พลอย เด็กสาวท่ีก�าลังรอแม่จาก 

สต็อกโฮล์ม ด้วยความถูกชะตา วิทย์จึงชวนเธอขึ้นไปพักผอ่นบนหอ้ง

ของเขากับแดง การปรากฏตัวขึ้นของพลอย สง่ผลใหท้ั้งคู่เร่ิมตระหนกั

ว่าพวกเขาหา่งเหนิกันมากแค่ไหนในรอบเจ็ดปท่ีีแต่งงานกัน 

รอบฉาย:	 เสาร์ท่ี ๑๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี ๒๐ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 



 

 

 

 

A Moment in June ณ ขณะรัก
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย ณัฐพล วงศ์ตรีเนตรกุล / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดงโดย ชาคริต แย้มนาม, กฤษดา สุโกศล 
แคลปป,์ เดือนเต็ม สาลิตุล, สินทิธา บุญยศกัด์ิ, นภัสกร มติรเอม, สุเชาว์ 
พงษ์วิไล, มยุริญ ผอ่งผดุพันธ ์/ ความยาว ๙๘ นาที

เรื่องราวความรักของคน ๖ คน ประกอบด้วย ปกรณ์ และ  

พล ท่ีพบว่าการใช้ชีวิตร่วมกันนั้นไม่ได้เป็นไปตามท่ีคาด  อรัญญา  

ผูเ้ดินทางไปหา กรุง ผูช้ายท่ีเธอรกัมั่นมาตลอด ๓๐ ป ีและว่าท่ีเจ้าสาว

ผู้พบว่าตัวเองได้อยู่ในสถานการณ์ท่ีล�าบากใจท่ีสุดเมื่อเธอตกหลุมรัก

กับเพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งมคีรอบครัวแล้ว  

รอบฉาย:	 เสาร์ท่ี ๑๐ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.  

 พุธท่ี ๒๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมียหลวง
๒๕๒๑ / ก�ากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / 
น�าแสดงโดย จตุพล ภูอภิรมย์, วงเดือน อินทราวุธ, วิยะดา อุมารินทร์,  
สันทนา สาตร์เพ็ชร / ความยาว ๑๓๘ นาที 

เรื่องราวของ ดร.วิกันดา หญงิผูม้หีนา้มตีาในสังคม ท่ีต้องรบัมอื

กับผูห้ญิงมากมายท่ีเข้ามาพัวพัน ดร.อนรุิทธิ ์สามขีองเธอ ด้วยความ

อดทน จนกระท่ัง เธอต้องมาปะทะกับ อรอินทร ์มา่ยสาวสวยท่ีมาพรอ้ม

เล่หเ์หล่ียมและลูกเล่นสารพัดเพื่อเล่นสงครามจิตวิทยากับวิกันดา

รอบฉาย:	พุธท่ี ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อังคารท่ี ๒๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

จัน ดารา
๒๕๔๔ / ก�ากับโดย นนทรีย์ นมิบุิตร / สร้างโดย แอ็พพลอส พิคเจอร์ส,  
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / น�าแสดงโดย สุวินติ ปญัจมะวัต, เอกรัตน ์สารสุข, 
สันติสุข พรหมศิริ, วิภาวี เจริญปุระ, คริสต้ี ชุง, ภัทรวรินทร์ ทิมกุล / 
ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากนวนิยายเรื่ องเอกของอุษณา  

เพลิงธรรม เล่าเรื่องราวของ จัน ดารา เด็กชายผูเ้กิดมาพร้อมกับความ

ตายของแม่ จันเติบโตขึ้นท่ามกลางบรรยากาศในบ้านท่ีเต็มไปด้วย

ความมักมากในกามของคุณหลวงวิสนันท์เดชา กลายเป็นคนหนุ่มท่ี 

เต็มไปด้วยแรงตัณหาราคะและใช้มนัแก้แค้นทุกคนท่ีเคยท�าร้ายเขา   

รอบฉาย:	 เสาร์ท่ี ๑๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 ศกุร์ท่ี ๒๓ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

เดอะเมีย The Bullet Wives 
(Thailand / 2005 / 78 min) 
๒๕๔๘ / ก�ากับโดย กิตติกร เลียวศริิกลุ / สร้างโดย อาร์เอส ฟิล์ม / น�าแสดง
โดย นุสบา ปุณณกันต์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เมทิน ี 
ก่ิงโพยม / ความยาว ๗๘ นาที

เมื่อเมียน้อยต้องการเล่ือนฐานะเป็นเมียหมายเลขหนึ่งอย่าง

เต็มตัว ปฏิบัติการสังหารเมียหลวงจึงเริ่มขึ้น ผู้มาก่อนจึงต้องปกป้อง

ชีวิตและเตรียมลุยในนามของ “ศนูย์พิทักษ์เมยีหลวง”

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๒๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 22 Apr / 15.30

 อังคารท่ี ๒๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 27 Apr / 15.30

 

 

 

โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก

ภาพยนตร์เยอรมัน

สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

    
Der junge Törless (Young Törless)  
(West Germany, France / 1966 / 87 min)
๒๕๐๙ / ก�ากับโดย Volker Schlöndorff / น�าแสดง
โดย Mathieu Carrière, Marian Seidowsky, Bernd 
Tischer / ความยาว ๘๗ นาที / ภาษาเยอรมัน  
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดศักราช

ของกลุ่มคนท�าหนัง New German Cinema 

ดัดแปลงจากงานเขียนเล่มดังของ โรเบิร์ต มูซิล ถ่ายทอดเรื่องราว 

ในโรงเรียนเตรียมทหารจักรวรรดิออสโตร-ฮังการี ผ่านสายตาของ 

ทอร์เลส เด็กหนุ่มขี้อาย ซึ่งมองเห็นพฤติกรรมด้านมืดและรุนแรงท่ี 

เกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนของตัวเอง 

รอบฉาย:	อาทิตย์ท่ี ๗ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 7 Mar / 13.00

 อังคารท่ี ๑๖ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 16 Mar / 15.30

Styx 
(Germany, Austria, Netherlands / 2018 / 94 min)
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย Wolfgang Fischer / น�าแสดงโดย 
Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Kelvin 
Mutuku Ndinda / ความยาว ๙๔ นาที (ภาษาเยอรมนั
และอังกฤษ  ค�าบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ไรเคอ แพทย์หญิงวัย ๔๐ ป ีเติมเต็มความฝนัของตัวเอง ด้วย

การออกแล่นเรอืในทะเลคนเดียว โดยมเีปา้หมายคือเกาะอัสเซนชนั ใน

มหาสมุทรแอตแลนติก ทว่าระหว่างเดินทางกลับเกิดพายุขึ้น ก่อนท่ี

เรอืของเธอลอยมาอยูใ่กล้กับเรือประมงซึ่งมคีนเกือบรอ้ยชวิีตก�าลังจะ

จมลงสู่ก้นทะเล

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 2 Apr / 13.00

 อาทิตยท่ี์ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 11 Apr / 13.00

ภาพยนตร์สเปน

สนบัสนนุโดย 

สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจ�าประเทศไทย

Costa da Morte (Coast of Death) 
(Spain / 2013 / 81 min)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Lois Patiño / ความยาว ๘๑ นาที 
(ภาษากาลิเซีย ค�าบรรรยายภาษาอังกฤษ)

สารคดีถ่ายทอดภาพ “ชายฝั่ งแห่งความ

ตาย” (Coast of Death) ท่ีต้ังอยู่ทางตะวันตก 

เฉยีงเหนอืของกาลิเซยี เมอืงท่ีได้รบัการต้ังชื่อตาม

สภาพภมูปิระเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยโขดหนิสลับซับซ้อน เมฆหมอก และ

พายุกระหน�า จนท�าใหม้เีรืออับปางบริเวณนีเ้ปน็จ�านวนมาก 

รอบฉาย:	อาทิตย์ท่ี ๗ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 7 Mar / 15.30

 อังคารท่ี ๒๓ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 23 Mar / 13.00



 

 

 

  

 

 

María (y los demás) 
Maria (And Everybody Else) 
(Spain / 2016 / 90 min)
๒๕๕๙ / ก�ากับโดย Nely Reguera / น�าแสดงโดย 
Bárbara Lennie, José Ángel Egido, Pablo Derqui / 
ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

นบัต้ังแต่แมเ่สียชีวิต มาเรยีก็รบัหนา้ท่ีดูแลทกุคนในครอบครวั 

จนกระท่ังต้องเผชิญกับจุดเปล่ียนครัง้ส�าคัญในชวิีตอีกครัง้ เมื่อพอ่บอก

กับทุกคนว่า จะแต่งงานกับพยาบาลส่วนตัวของเขาเอง

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

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

ภาพยนตร์ฝรั่งเศส 
โปรแกรมพิเศษ Women Film Pioneers

สนบัสนนุโดย สถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย

Pour Don Carlos 
(France, Spain / 1921 / 90 min)
(๒๔๖๔ / ก�ากับโดย Musidora, Jacques Lasseyne / น�าแสดงโดย  
Musidora, Stephen Weber, Abel Tarride / ความยาว ๙๐ นาที (ไมม่บีท
สนทนา ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เงียบจากผูก้�ากับและนกัแสดง

หญงิ มวิสิโดรา สรา้งจากนยิายของปแิอร ์เบอนวัต์ 

ว่าด้วยสงครามความขดัแยง้สเปนในชว่งป ี๑๘๗๕ 

ระหว่างกลุ่มคาร์ลิสต์กับพวกบูร์บองต์

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๑๑ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 11 Mar / 13.00

 อาทิตย์ท่ี ๒๘ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 28 Mar / 13.00

Le Roi des Aulnes (The Earl King) 
(France / 1930 / 70 min)
๒๔๗๓ / ก�ากับโดย Marie-Louise Iribe / น�าแสดง Joe Hamman, Mary 
Costes, Raymond Lapon / ความยาว ๗๐ นาที (ภาษาฝร่ังเศส ค�าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

หนังแฟนตาซีเซอร์เรียล ว่าด้วยเรื่องของชายท่ีก�าลังควบม้า

พาลูกชายท่ีปว่ยกลับบ้าน แต่ยมทูตกลับเล่นตลกกับพวกเขา

รอบฉาย:	 อังคารท่ี ๑๖ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 16 Mar / 13.00

 อาทิตยท่ี์ ๒๘ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 28 Mar / 15.30

Paris 1900 
(France / 1946 / 80 min)
๒๔๘๙ / ก�ากับโดย Nicole Verdes / ความยาว ๘๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

สารคดีมองตาจท่ีน�าเสนอภาพประวัติศาสตรแ์ละความทรงจ�า

ของปารีสในปี ๑๙๐๐ อีกท้ังยังเป็น Essay Film ท่ีแสดงให้เห็น 

กาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป

รอบฉาย:	พุธท่ี ๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 7 Apr / 13.00

 อาทิตยท่ี์ ๒๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 25 Apr / 13.00

Cléo de 5 à 7 
(Cleo from 5 to 7)  
(France, Italy / 1961 / 90 min)
๒๕๐๔ / ก�ากับโดย Agnès Varda / น�าแสดงโดย Corinne Marchand, 
Michel Legrand, Antoine Bourseillier / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนงัยุค French New Wave เรื่องส�าคัญของผูก้�ากับ อันเยส 

วาร์ดา ว่าด้วยเรื่องของ เคลโอ สาวสวยในกรุงปารีส ท่ีก�าลังรอฟังผล

การตรวจโรคร้าย เธอใช้เวลา ๙๐ นาที เดินท่องเมอืงและพบเจอผูค้น 

ท้ังแฟนหนุม่ เพื่อน และคนแปลกหนา้

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 16 Apr / 13.00

 อาทิตยท่ี์ ๒๕ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 25 Apr / 15.30

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น

สนบัสนนุโดย เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ

Like Asura
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย Yoshimitsu Morita / น�าแสดง
โดย Shinobu Ôtake, Hitomi Kuroki, Eri Fukatsu, 
Kyoko Fukada / ความยาว ๑๓๕ นาที (ภาษาญี่ปุน่ 
ค�าบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตรร์างวัลบทยอดเยีย่มจาก Japan 

Academy Prize ครั้งท่ี ๒๗ ถ่ายทอดเรื่องราวของ

สี่สาวพี่นอ้งบ้านทาเคซาวะ ท่ีกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง หลังจากไมไ่ด้

เจอกันมานาน โดยท้ังส่ีคนต่างสงสัยว่าพ่อของพวกตนก�าลังมีภรรยา

น้อยและลูกนอกสมรส ซึ่งพวกเธอตัดสินใจว่าจะเก็บเรื่องดังกล่าว 

ไมใ่หแ้มท่ราบ

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๑๒ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๒๑ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Nowhere Man
๒๕๓๔ / ก�ากับโดย Naoto Takenaka / น�าแสดงโดย 
Naoto Takenaka, Jun Fubuki, Kotaro Sato / 
ความยาว ๑๐๗ นาที (ภาษาญี่ปุน่ ค�าบรรยายภาษา
ไทย)

ภาพยนตร์ท่ีคว้ารางวัลจากสมาพันธ ์

นักวิจารณ์นานาชาติ ในเทศกาลภาพยนตร์เวนิสครั้งท่ี ๔๘ เล่าเรื่อง

ราวของ ซึเคโซะ อดีตนักเขียนการ์ตูน ท่ีเพิ่งเปล่ียนมายึดอาชีพขาย 

หินสะสม อย่างไรก็ตามอาชีพใหม่ของเขากลับไม่ประสบความส�าเร็จ

ดังใจนกึ ท�าใหค้รอบครัวของเขาต้องแย่ลงเรื่อย ๆ

รอบฉาย:	พุธท่ี ๑๔ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๒๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.



 

 

ภาพยนตร์ไต้หวัน

สนบัสนนุโดย ชุดเครื่องมอืภาพยนตร์ไต้หวัน 

Taiwan Cinema Toolkit, ส�านกังานเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมไทเป ประจ�าประเทศไทย

Soul  
(Taiwan / 2013 / 112 min) 
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Chung Mong-Hong / น�าแสดงโดย Jimmy Wang 
Yu, Hsiao-chuan Chang / ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาจีนกลางและ
ฮกเก้ียน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญเชิงจิตวิทยา บอกเล่าเร่ืองราวของ 

อาฉวน ท่ีวันหนึ่งเกิดเป็นลมหมดสติไป และถูกส่งตัวกลับมาอยู่กับ 

พ่อวัยชราท่ีบ้านต่างจังหวัด แต่พอต่ืนขึ้นมา เขากลับอ้างตัวว่า เป็น

วิญญาณอ่ืนท่ีเข้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างนี ้จนกระท่ัง เกิดเหตุสยองขวัญ

บางอย่างท่ีอยู่เหนือการควบคุมขึ้น น�าไปสู่การคล่ีคลายเง่ือนง�าท่ี

พัวพันเข้ากับความลับภายในครอบครัวซึ่งถูกปกปดิไว้

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๑๑ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 11 Mar / 15.30

 ศกุร์ท่ี ๒๖ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 26 Mar / 15.30

Super Citizen Ko 
(Taiwan / 1994 / 120 min)
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย Wan Jen / น�าแสดงโดย I-Chen Ko, Yang Lin,  
Ming-Ming Su / ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษาจีนกลางและฮกเก้ียน  
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานชิน้เอกของ ว่านเจิน ผูก้�ากับคนส�าคัญของกลุม่คนท�าหนงั 

Taiwan New Wave ว่าด้วยเรื่องราวของชายชราอดีตนกัโทษทางการเมอืง 

ผูเ้คยถกูจองจ�าจากเหตกุารณ์กวาดล้างผูเ้หน็ต่างทางการเมอืงโดยรฐับาล

ก๊กมนิต๋ังนานนบั ๓๐ ป ีวันหนึ่ง หลังได้รับการปล่อยตัว เขาตัดสินใจ

ออกตามหาหลุมฝังศพเพื่อนร่วมอุดมการณ์ท่ีเคยถูกสังหาร พร้อม ๆ 

กับหวนร�าลึกถึงประวัติศาสตร์ทางการเมอืงของประเทศตนเอง

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 8 Apr / 15.30

 อาทิตยท่ี์ ๑๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 18 Apr / 15.30 

 

 

ภาพยนตร์อิหร่าน

สนบัสนนุโดย ศนูย์วัฒนธรรม 

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลาม

แหง่อิหร่าน ประจ�ากรุงเทพฯ

Bodyguard 
๒๕๕๙ / ก�ากับโดย Ebrahim Hatamikia / น�าแสดง
โดย Parviz Parastui, Merila Zare'I, Babak Hamidian / 
ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาเปอรเ์ซยี ค�าบรรยายภาษาไทย)

ภายหลังจากอารกัขาบุคคลส�าคัญทางการ

เมอืงจากเหตุระเบดิพลีชพี ฮจั ไฮดาร ์บอด้ีการด์ชาย

วัยกลางคน เร่ิมต้ังค�าถามต่อสิง่ท่ีเขาอุทิศใหกั้บหนา้ท่ีการงานของตัวเอง

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๔ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อาทิตย์ท่ี ๒๑ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

Ranna's Silence 
(Iran / 2015 / 90 min)
๒๕๕๘ / ก�ากับโดย Behzad Rafi’ee / น�าแสดงโดย Mohammad Javad 
Ezzati, Nazanin Bayati, Reza Nadji / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาเปอรเ์ซีย 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

รานนา เด็กหญิงวัย ๗ ขวบ อาศยัอยู่กับพี่ชาย เธอม ีกาโกลี 

แม่ไก่เป็นเพื่อนคู่ใจ เร่ืองราวสุดแสนโกลาหลเกิดขึ้น ในวันฝนฟ้า

กระหน�าคืนหนึ่ง เมื่อกาโกลีถูกเจ้าสุนขัจ้ิงจอกไล่ล่า

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 2 Apr / 15.30

 อาทิตยท่ี์ ๑๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 18 Apr / 13.00

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์

ราคาชีวิต
ของคนกอง
ร่วมส�ำรวจเส้นทำงอำชีพคนท�ำงำนในกองถ่ำย 
จำกควำมตำยของ มิตร ชัยบัญชำ 
สู่ปัญหำสวัสดิภำพและควำมมั่นคงในยุคโควิด 
 
พุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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โปรแกรม มรดกภาพยนตรของชาติประจำป ๒๕๖๓ 

Husband & Wife สามี ภรรยา และแรงปรารถนา

เงาสงครามเย็น

ภาพยนตรโลกกรุงเทพฯ ที่เคลื่อนไหว Bangkok in Motion

ผลงาน นฤเบศร จินปนเพ็ชร, ปวีณา ชารีฟสกุล, วาสนา พูนผล

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จัดฉายอังคาร - อาทิตย ไมเสียคาใชจายในการรับชม
อานรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่ 

www.fapot.or.th

13.00 น. 

ผูหญิงคนนั้น
ชื่อบุญรอด
15.30 น. 

คำสัง่คำสาป ฉบบัที ่1

13.00 น. 

มาดามยี่หุบ ภาค 2
15.30 น. 

Like Asura

13.00 น. 

รักนิรันดร
15.30 น. 

ขอความรักบางไดไหม

13.00 น. 

The Earl King
15.30 น. 

Young Törless

13.00 น. 

Pour Don Carlos
15.30 น. 

Soul

13.00 น. 

ทอง
15.30 น. 

กัมพูชา

13.00 น. 

Bodyguard
15.30 น. 

มือปน 2 สาละวิน

13.00 น. 

อีแตน

13.00 น. 

อีแตน

13.00 น. 

ขอความรักบางไดไหม
15.30 น. 

รองตะ แลบแปลบ

13.00 น. 

เพื่อนรัก
15.30 น. 

ผูหญิงคนนั้น
ชื่อบุญรอด

13.00 น. 

Young Törless
15.30 น. 

Coast of Death

13.00 น. 

วิวาหพาฝน
15.30 น. 

รถไฟฟา มาหานะเธอ

13.00 น. 

Styx
15.30 น. 

Ranna's Silence

13.00 น. 

“…คือฉัน”
15.30 น. 

มาดามยี่หุบ ภาค 2

13.00 น. 

คำสัง่คำสาป ฉบบัที ่2
15.30 น. 

อารีดัง

13.00 น. 

บางกอกแดนเจอรัส 
เพชฌฆาตเงยีบ อันตราย 
15.30 น. 

Super Citizen Ko

13.00 น. 

นองเมีย
15.30 น. 

คืนไรเงา

13.00 น. 

Paris 1900
15.30 น. 

สวัสดีบางกอก 
โปรแกรม 1

13.00 น. 

ทวิภพ
15.30 น. 

คนกลางแดด

13.00 น. 

สวัสดีบางกอก 
โปรแกรม 2
15.30 น. 

Bangkok Stories

13.00 น. 

พลอย
15.30 น. 
A Moment in June
ณ ขณะรัก

13.00 น. 

วิวาหพาฝน
15.30 น. 

นองเมีย

13.00 น. 
A Moment in June
ณ ขณะรัก
15.30 น. 

บางกอกแดนเจอรัส 
เพชฌฆาตเงยีบ อันตราย 

13.00 น. 

Nowhere Man
15.30 น. 

เดอะเมีย

13.00 น. 

เมียหลวง
15.30 น. 

Nowhere Man

13.00 น. 

รถไฟฟา มาหานะเธอ
15.30 น. 

Bangkok Stories

13.00 น. 

Cleo from 5 to 7
15.30 น. 

คนกลางแดด

13.00 น. 
สวัสดีบางกอก 
โปรแกรม 1
15.30 น. 
สวัสดีบางกอก 
โปรแกรม 2

13.00 น. 

Maria (And 
Everybody Else)
15.30 น. 

เดอะเมีย

13.00 น. 

ทวิภพ
15.30 น. 

จัน ดารา

13.00 น. 

เมียหลวง
15.30 น. 

พลอย

13.00 น. 

Ranna's Silence
15.30 น. 

Super Citizen Ko

13.00 น. 

Styx 
15.30 น. 

Maria (And 
Everybody Else)

13.00 น. 

Paris 1900
15.30 น. 

Cleo from 5 to 7

13.00 น. 

จัน ดารา
15.30 น. 

คืนไรเงา

13.00 น. 

ทอง
15.30 น. 

Soul

13.00 น. 

รองตะ แลบแปลบ
15.30 น. 

“…คือฉัน”

13.00 น. 

อารีดัง
15.30 น. 

สัญชาตญาณโหด

13.00 น. 

Like Asura
15.30 น. 

Bodyguard

13.00 น. 

Coast of Death 
15.30 น. 

รักนิรันดร

13.00 น. 

สัญชาตญาณโหด
15.30 น. 

มือปน 2 สาละวิน

13.00 น. 

กัมพูชา
15.30 น. 

เพื่อนรัก

13.00 น. 

Pour Don Carlos
15.30 น. 

The Erl King

14.00 น. 

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก 
Starship
Troopers

14.00 น. 

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก 
Vertigo

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก 
13.00 น. Persona

16.00 น. 

Cries and Whispers

14.00 น.

ดูหนังคลาสสิกกับ
กติติศักดิ ์สุวรรณโภคนิ

13.00 น. 
เวลาในขวดแกว

ลานดารา 
นฤเบศร จินปนเพ็ชร,
ปวีณา ชารีฟสกุล,

วาสนา พูนผล

14.00 น.

ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

14.00 น. 

เสวนาภาพยนตร
ราคาชีวิตของคนกอง

13.00 น. 

ภาพยนตรสนทนา
80 ป

พระเจาชางเผือก

8

1

9 10 11

2 3 4

12 13

15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27

30 3129

7

5 6

14

21

28

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

24

4

3

11

18

25

21




