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รำ��ลึึก
ศรเพชิร ศรสุพรรณ, ไวพจน ์เพชิรสุพรรณ,  

เสกสรร สอนอิ�มัสาตร์

รำ�ยง�น 
ป็ระมัวลิกิจกรรมั 

เดือนธ์นัวาคมั ๒๕๖๔ - กุมัภาพันธ์ ์๒๕๖๕

บทคว�มพิิเศษ 
การที่ำาจดหมัายู่เหตุส�วนบุัคคลิ ตอนท่ี่� ๒  

วิธ์ก่ารด่แลิ ที่ำาความัสะอาด แลิะจัดการเอกสาร
จดหมัายู่เหตุป็ระเภที่กระดาษ์

ห้อ้งสมุดแลึะโสตทัศนสถ�น เชิิด ทรำงศรำี
พิพิธ์ภัณฑ์แลิะภาพยู่นตร์

คลัึงอนุรำกัษ์ 
สืบัค้นโป็สเตอร์หนงัไที่ยู่ในหอ้งสมัดุ

พิิพิิธภััณฑ์์แลึะนิทรำรำศก�รำ
ป็ยุู่ต เงากระจ�าง บัน Google Arts & Culture
นาฬิิกายู่ักษ์์ Méliès Star Film จำาลิองจากหนงัรำาลึิก

ป็ระวัติศาสตร์ภาพยู่นตร์โลิก Hugo 
วาดฝ่นัป็นัเรื�อง

กิจกรำรำม
ทึี่�ง! หนงัโลิก × Cinema Lecture
Colombian Panorama

โปรำแกรำมฉ�ยภั�พิยนตรำ์

ในชิ�วงเวลิาท่ี่�โรคระบัาดใหญ�ยู่ังคงอยู่่�กับัเรา 

แต�ในขณะเด่ยู่วกันเราก็เริ�มัเรยู่่นร่ท่้ี่�จะอยู่่�กบััโรคระบัาด 

หอภาพยู่นตรย์ู่งัคงจัดกิจกรรมัแลิะต้อนรับัผ่่ม้ัาเยู่่�ยู่มัชิมั

เหมัือนเชิ�นในภาวะป็กติ หากแต�เพิ�มัความัระมััดระวัง

แลิะมัาตรการคัดกรอง ทัี่�งน่�เพื�อป็ระโยู่ชิน์แลิะความั

สบัายู่ใจส่งสุดของผ่่้มัาเท่ี่�ยู่วชิมัหรือด่หนังทีุ่กที่�าน  

โดยู่หวังว�ามัาตรการเหลิ�าน่�จะค�อยู่ ๆ คลิายู่ตัวลิง 

ในระยู่ะเวลิาต�อไป็ 

ในชิ�วงต้นป็ท่ีี่�ผ่�านมัา ผ่่ม้ัาเยู่อืนหอภาพยู่นตรอ์าจได้เหน็วัตถจัุดแสดง

ชิิ�นใหมั�โดดเด�นในบัริเวณลิานไป็ดวงจันที่ร์ นาฬิิกายัู่กษ์์ หรือ Méliès Star Film 

เป็็นงานจำาลิองจากนาฬิิกาในหนังรำาลึิกป็ระวัติศาสตร์ภาพยู่นตร์โลิกเรื�อง 

Hugo เพื�อเป็น็การสดุด่คณุป่็การของ จอร์ชิ เมัลิิแยู่ส ผ่่บุ้ักเบักิวงการภาพยู่นตร์

ในยุู่คเริ�มัต้น เรื�องราวของนาฬิิกา แลิะของตัวเมัลิิแยู่ส ได้รับัการบัอกเลิ�า 

อยู่�างลิะเอ่ยู่ดในบัที่ความัหลัิกของจดหมัายู่ข�าวฉบัับัน่� รวมัทัี่�งเบัื�องหลัิงงาน

ฝ่ีมัือของชิ�างชิาวไที่ยู่ผ่่้ออกแบับัแลิะสร้างแบับันาฬิิกาเรือนน่�ท่ี่�สามัารถ 

บัอกเวลิาได้จริง แลิะมัค่วามัสวยู่งามัคลิาสสิกเท่ี่ยู่บัเค่ยู่งได้กับังานฝ่ั� งยุู่โรป็

ในส�วนของโป็รแกรมัภาพยู่นตร์ตลิอดเดือนมั่นาคมัแลิะเมัษ์ายู่น  

หอภาพยู่นตร์จัดโป็รแกรมัใหญ�สำาหรับัเฉลิิมัฉลิองวาระวันสตร่สากลิ ด้วยู่ชุิด

หนังไที่ยู่แลิะเที่ศท่ี่�มั่เนื�อหาเก่�ยู่วกับัผ่่้หญิง โดยู่เฉพาะหนังท่ี่�เลิ�าถึงค�านิยู่มั

ดั�งเดิมัแลิะธ์รรมัเน่ยู่มัต�าง ๆ ท่ี่�ครั�งหนึ�งเคยู่เป็็นมัาตรฐานสังคมัแลิะท่ี่�กำาลัิง 
ถ่กท้ี่าที่ายู่ด้วยู่กระแสความัคิดท่ี่�เป็ล่ิ�ยู่นไป็ นอกจากน่�ยู่ังมั่โป็รแกรมัพิเศษ์ 

ฉายู่หนังโคลิอมัเบั่ยู่ตลิอดสุดสัป็ดาห์แรกของเดือนมั่นาคมั พาผ่่้ชิมัไป็ร้่จัก

ภาพยู่นตร์จากดินแดนอเมัริกาใต้ท่ี่�แสนห�างไกลิ แต�กลัิบัมั่ความัใกล้ิเค่ยู่งกับั

ไที่ยู่ในหลิายู่มัติิ ทัี่�งหมัดน่�สามัารถพลิิกไป็อ�านรายู่ลิะเอ่ยู่ดได้ภายู่ในเลิ�มั 



รำำ�ลึึก

ศรเพชร ศรสุุพรรณ
(เส่ยู่ชิ่วิต ๘ มักราคมั) 

ตำานานนักร้องลิ่กทีุ่�งท่ี่�มั่เส่ยู่งเป็็นเอกลัิกษ์ณ์แลิะมั่ผ่ลิงานโด�งดังมัาตั�งแต�ชิ�วงที่ศวรรษ์ 

๒๕๑๐ ศรเพชิรเคยู่ป็รากฏิตัวร้องเพลิงในภาพยู่นตร์เรื�อง ลููกทุ่่�งเสีียงทุ่อง (๒๕๒๘) แลิะ  

ลููกทุ่่�งซิิกเนเจอร์์ (๒๕๕๙) รวมัทัี่�งผ่ลิงานเพลิงของเขายู่ังได้เป็น็เพลิงป็ระกอบัภาพยู่นตร์หลิายู่

เรื�อง เชิ�น เพลิง ใจจะขาด, ไอ้หวังตายู่แน� ฯลิฯ 

ไวพจน์์ เพชรสุุพรรณ 
(เส่ยู่ชิ่วิต ๑๒ มักราคมั) 

นกัร้องเพลิงลิก่ทีุ่�งแลิะราชิาเพลิงแหลิ� ผ่่เ้ป็น็ศลิิป็นิเพลิงพื�นบ้ัานท่ี่�ยู่ิ�งใหญ�ท่ี่�สดุคนหนึ�ง

ในป็ระวัติศาสตร์วงการเพลิงไที่ยู่ แลิะได้รับัการยู่กยู่�องเชิิดช่ิเก่ยู่รติให้เป็็นศิลิป็ินแห�งชิาติ  

สาขาศิลิป็ะการแสดง (นักร้องเพลิงลิ่กทุี่�ง) เมัื�อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไวพจน์เริ�มัแสดงภาพยู่นตร์ไที่ยู่

เรื�องแรกใน ไทุ่ยน้อย (๒๕๑๒) ของ ดอกดิน กัญญามัาลิยู่์ หลัิงจากนั�นจึงมั่ผ่ลิงานตามัมัาอ่ก

จำานวนมัากทัี่�งแสดงในบัที่บัาที่สำาคัญหรือเป็็นดารารับัเชิิญ เชิ�น สีาลูะวััน (๒๕๑๒) จอมบึึง 

(๒๕๑๓) มนต์์รั์กป่่าซิาง (๒๕๑๔) ชาลูะวััน (๒๕๑๕) มนต์์เพลูงลููกทุ่่�ง (๒๕๒๒) นักเพลูง 

ผูู้ยิ้�งใหญ่� (๒๕๒๗) เลืูอดแค้้น เล็ูก นกใน (๒๕๓๒) มนต์์เพลูงลููกทุ่่�ง เอฟ.เอ็ม. (๒๕๔๕) แลิะ 

เหลืูอแหลู� (๒๕๕๔)

เสุกสุรร สุอน์อ่�มสุาตร์
(เส่ยู่ชิ่วิต ๑๔ มักราคมั) 

ยู่อดนักป็ระพันธ์์เพลิงท่ี่�ฝ่ากผ่ลิงานชิั�นคร่ป็ระดับัไว้ในภาพยู่นตร์ไที่ยู่จำานวนมัาก 

เสกสรรเริ�มัเสน้ที่างด้านภาพยู่นตรจ์ากการเป็น็นกัพากยู่เ์ชิ�นเด่ยู่วกับัพ่�ชิายู่ อำานาจ สอนอิ�มัสาตร์ 

เขาเป็็นนักพากย์ู่สดป็ระจำาโรงหนังต�าง ๆ ตั�งแต�วัยู่หนุ�มั แลิะพากย์ู่เส่ยู่งในภาพยู่นตร์ไที่ยู่  

๓๕ มัมั. เสยู่่งในฟิ์ล์ิมั อ่กหลิายู่เรื�อง เชิ�น มนต์์รั์กลูกูทุ่่�ง (๒๕๑๓) มนต์์รั์กจากใจ (๒๕๑๔) ลูกูหลูง 

(๒๕๑๙) โดยู่ในชิ�วงดังกลิ�าว เขาได้สร้างสรรค์ผ่ลิงานเพลิงป็ระกอบัภาพยู่นตร์ควบัค่�ไป็ด้วยู่ 

ผ่ลิงานการแต�งเพลิงแลิะเร่ยู่บัเร่ยู่งเส่ยู่งป็ระสานของเสกสรรป็รากฏิอยู่่�ในภาพยู่นตร์

ไที่ยู่มัายู่าวนาน ตั�งแต�ยุู่ค ๑๖ มัมั. เชิ�น เพลิูงทุ่ร์นง (๒๕๐๖) 7 ป่ร์ะจัญ่บึาน (๒๕๐๖) แผู้�นดิน

สีวัร์ร์ค์้ (๒๕๐๘) ฯลิฯ มัาจนถึงยุู่ค ๓๕ มัมั. เชิ�น จินต์ะหร์า (๒๕๑๖) สีันติ์-วีัณา (๒๕๑๙)  

เพลูงรั์กบึา้นนา (๒๕๒๐) ชีวิัต์บึัดซิบึ (๒๕๒๐) เมืองในหมอก (๒๕๒๑) หลูวังต์า (๒๕๒๓ ได้รับั

รางวัลิตุ�กตาที่อง สาขาดนตร่ป็ระกอบัภาพยู่นตร์) ข้า้งหลัูงภาพ (๒๕๒๘) ฯลิฯ ตลิอดระยู่ะเวลิา

กว�า ๓๐ ป็ี เสกสรรมั่ผ่ลิงานเพลิงป็ระกอบัภาพยู่นตร์ไมั�ตำากว�า ๑๘๐ เรื�อง โดยู่ภาพยู่นตร์ 

เรื�องสุดท้ี่ายู่ท่ี่�เสกสรรที่ำาเพลิงแลิะดนตร่ป็ระกอบัคือ ผูู้้ชายชื�อต้์น ผูู้้หญ่ิงชื�อน่ช (๒๕๓๕) 

นอกจากน่�เขายู่ังได้ให้เก่ยู่รติป็ระพันธ์์ที่ำานองเพลิง “มัาร์ชิหอภาพยู่นตร์” มัอบัให้แก� 

หอภาพยู่นตร์ เมัื�อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เดือนมักราคมัท่ี่�ผ่�านมัา เป็็นเดือนท่ี่�บุัคคลิสำาคัญในวงการเพลิงท่ี่�มั่ความัเก่�ยู่วข้อง 

เชิื�อมัโยู่งกับัวงการภาพยู่นตร์ไที่ยู่ได้เส่ยู่ชิ่วิตลิงหลิายู่ที่�าน หอภาพยู่นตร์ขอร�วมัไว้อาลัิยู่ 

แด�ศลิิป็นิผ่่ล้ิ�วงลัิบัเหลิ�าน่� แลิะขอแสดงความัเส่ยู่ใจต�อครอบัครัวของทีุ่กที่�านมัา ณ ท่ี่�น่�

๑



๑๔-๒๗ ธัันวาคม 
หอภาพยู่นตรน์ำาภาพยู่นตรไ์ที่ยู่จำานวน ๑๐ เรื�อง มัาจัดฉายู่ในงาน

กาชิาดออนไลิน์ป็ระจำาป็ ี๒๕๖๔ ผ่�านที่างเว็บัไซต์ www.งานกาชิาด.com 

เรื�อง ทุ่ร์ชนค้นสีวัย, สีวัร์ร์ค์้มืด, ทุ่ะเลูรั์ก, ป่กัธงไชย เป็น็ต้น 

๒

ประมวลก่จกรรม
เดืือน์ธััน์วาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพัน์ธั์ ๒๕๖๕ 

รายงาน

๑๘-๒๖ ธัันวาคม 
หอภาพยู่นตร์ 

ร�วมักับั มั่ลินิธ์ิหนังไที่ยู่ 

จั ด ง า น เ ที่ ศ ก า ลิ

ภาพยู่นตรส์ั�น ครั�งท่ี่� ๒๕ 

โดยู่มัโ่ป็รแกรมัป็ระกวด

ภาพยู่นตร์สั�นไที่ยู่หลิากหลิายู่สาขา แลิะการจัดฉายู่ภาพยู่นตร์ 

ในหลิากหลิายู่โป็รแกรมั ได้แก� โป็รแกรมั Best Selection of  

Clermont-Ferrand รวมัหนงัสั�นท่ี่�โดดเด�นจากเที่ศกาลิภาพยู่นตร์สั�น

ท่ี่�ใหญ�ท่ี่�สุดในโลิก Clermont-Ferrand แห�งฝ่รั�งเศส โป็รแกรมั  

S-Express 2021 หนงัสั�นคัดสรรจาก ๖ โป็รแกรมัเมัอรข์อง ๖ ป็ระเที่ศ

อาเซ่ยู่น โป็รแกรมั AMIA Archival Screening Night Roadshow 

Edition ๒ ฟ์ตุเที่จภาพป็ระวัติศาสตร์จากหอภาพยู่นตร์แลิะนกัอนรุกัษ์์

ภาพยู่นตร์ทัี่�วโลิก โป็รแกรมั Hommage à Chris Marker โป็รแกรมั

ผ่ลิงานของ คริส มัาร์กเกอร์ ผ่่้บุักเบัิกหนังแนว essay film เนื�อง 

ในวาระ ๑๐๐ ป็ชีิาตกาลิ แลิะโป็รแกรมั Short Film Night: Goethe 

Experimental Film Workshop รวมัผ่ลิงานจากการเวิร์กชิ็อป็ 

หนงัที่ดลิอง ๒ ครั�งสำาคัญในยุู่ค ๙๐ โดยู่สถาบัันเกอเธ์� ป็ระเที่ศไที่ยู่

นอกจากน่�ยู่ังมั่ Masterclass ชิั�นคร่ ครั�งท่ี่� ๑๕ กับั ไที่กิ  

ศักดิ�พิสิษ์ฐ์ กิจกรรมับัรรยู่ายู่พิเศษ์โดยู่คนที่ำาหนังที่ดลิองร�วมัสมััยู่ท่ี่�

โดดเด�นท่ี่�สุดคนหนึ�งของไที่ยู่ พร้อมัจัดฉายู่ผ่ลิงานภาพยู่นตร์สั�น ๔ 

เรื�อง ได้แก� อ่ร่์เวัลูา, ภเูข้าไฟพิโร์ธ, The Age of Anxiety, Shadow  

and Act ซึ�งจัดขึ�นในชิ�วงเที่ศกาลิภาพยู่นตร์สั�นครั�งน่� เมัื�อวันท่ี่� ๒๔ 

ธ์นัวาคมั

๒๕ มกราคม 
หอภาพยู่นตร์ 

ร� ว มั กั บั  ชิ มั ร มั

สมัองใสใจสบัายู่ 

ศ่ น ยู่์ ด่ แ ลิ ภ า ว ะ 

ส มั อ ง เ สื� อ มั  

โรงพยู่าบัาลิจุฬาลิงกรณ์ สภากาชิาดไที่ยู่ แลิะบัริษั์ที่ชิ่วามัติร วิสาหกิจ

เพื�อสังคมั จำากัด จัดกิจกรรมั Live Talk สนที่นาเก่�ยู่วกับัภาพยู่นตร์

สารคด่เรื�อง Walk with Me ก้าวัเดินกับึฉััน ในกิจกรรมัภาพยู่นตร์กับั 

ผ่่้ส่งอายุู่ร่ป็แบับัออนไลิน์กับั คุณหญิงจำานงศร่ หาญเจนลัิกษ์ณ์,  

รศ.นพ.สุขเจริญ ตั�งวงษ์์ไชิยู่, กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ แลิะดำาเนิน

รายู่การโดยู่ สัณหช์ิัยู่ โชิติรสเศรณ่ 

๓๑ ธัันวาคม 
หอภาพยู่นตร์มัอบัความัสุขส�งท้ี่ายู่ 

ป็ี  ๒๕๖๔ ด้วยู่การนำาภาพยู่นตร์ เรื� อง  

เพลูงรั์ก...เพื�อเธอ หนังรักบัที่เพลิงไพเราะ 

มัาจัดฉายู่รอบัพร่เมั่ยู่ร์ให้ชิื�นชิมัพร้อมักัน

ที่างชิ�อง YouTube หอภาพยู่นตร์

๑๕ มกราคม 
หอภาพยู่นตร์จัด 

Masterclass ชิั�นคร่ 

ครั�งท่ี่� ๑๖ กับั วิศิษ์ฏ์ิ 

ศาสนเท่ี่�ยู่ง ผ่่้กำากับั 

ท่ี่�มั่บัที่บัาที่สำาคัญ มัา

ร�วมับัอกเลิ�าเส้นที่าง

ความัคิด สไตล์ิการกำากับั แลิะความัสนใจในหลิากหลิายู่ตระก่ลิ

ภาพยู่นตร์ ทัี่�งหนงับ่ั�ยู่อ้นยุู่ค หนงัแฟ์นตาซเ่สยู่่ดสสั่งคมั หนงัสยู่องขวัญ 

จนกลิายู่มัาเป็็นหนึ�งในผ่่้กำากับัยุู่ค “นิวเวฟ์” ท่ี่�สนธ์ิกำาลัิงกันฟ์้� นฟ์่

อุตสาหกรรมัหนังไที่ยู่ในชิ�วงต้นที่ศวรรษ์ ๒๕๔๐ พร้อมักับัฉายู่ 

ผ่ลิงานการกำากับัภาพยู่นตร์เรื�องแรกของเขาในระบับัฟิ์ล์ิมั ๓๕ มัมั.  

ฟ้าทุ่ะลูายโจร์ หนังไที่ยู่เรื�องแรกท่ี่�เข้าป็ระกวดในเที่ศกาลิภาพยู่นตร์

นานาชิาติเมัืองคานส์เมัื�อป็ี ๒๕๔๔ ณ โรงภาพยู่นตร์ศาลิาศ่นิมัา  

หอภาพยู่นตร์



๑๐ กุมภาพัันธั์ 
หอภาพยู่นตร์ต้อนรับักลุิ�มั 

ผ่่้เข้าร�วมัอบัรมั Super 8 Film 

Workshop จัดโดยู่ Rolling Wild 

จำานวน ๒๗ คน เข้าศกึษ์าเร่ยู่นร่้

เก่�ยู่วกับัร่ป็แบับั ขั�นตอน แลิะวิธ์่การอนุรักษ์์ฟ์ิล์ิมัภาพยู่นตร์ พร้อมั 

ทัี่�งจัดฉายู่ผ่ลิงานจากการอบัรมัเพื� อเป็ร่ยู่บัเท่ี่ยู่บัความัแตกต�าง 

ระหว�างการฉายู่ฟิ์ล์ิมั Super 8 ผ่�านเครื�องฉายู่กับัไฟ์ล์ิสแกนดิจิทัี่ลิ  

ณ หอภาพยู่นตร์

หอภาพยู่นตร์ได้มัอบัจดหมัายู่ข�าวแลิะสื� อสิ�งพิมัพ์ของ 

หอภาพยู่นตร์ให้กับัหอสมัุดรัฐสภาอเมัริกัน (Library of Congress)  

ณ สำานกังานใหญ� กรุงวอชิิงตัน ด่.ซ่. เพื�อจัดเก็บัแลิะเผ่ยู่แพร�บัริการ

แก�สมัาชิิกรัฐสภา นกัศกึษ์า แลิะป็ระชิาชินท่ี่�สนใจต�อไป็ 

ความร่วมมือกับต่่างประเทศ 
๕, ๑๓ แลึะ ๑๗ กมุภั�พินัธ์ หอภาพยู่นตร ์ร�วมักับั โรงภาพยู่นตร์

อิสระ The Spectacle นครนวิยู่อร์ก จัดฉายู่ภาพยู่นตร์เรื�อง แผู้ลูเก�า 

๑๘ กมุภั�พัินธ์ หอภาพยู่นตร ์ร�วมักับั Galeri Nasional Indonesia 

แลิะ Goethe จัดฉายู่ภาพยู่นตร์เรื�อง ทุ่องป่าน โดยู่ ก้อง ฤที่ธ์ิ�ด่ แลิะ 

พุที่ธ์พงษ์์ เจ่ยู่มัรัตตัญญู่ ร�วมัสนที่นาออนไลินห์ลัิงจากจบัภาพยู่นตร์ 

๒๐ แลึะ ๒๗ กุมภั�พิันธ์ หอภาพยู่นตร์นำาภาพยู่นตร์เรื� อง  

สีันติ์-วีัณา จัดฉายู่ท่ี่�  Art-House Cinema MASH Denpasar, Bali,  

Indonesia

๕-๑๓ กุมภาพัันธั์ 
สำานกังาน “ธ์ชัิชิา” โดยู่ความัร�วมัมัอืระหว�างมัหาวิที่ยู่าลัิยู่ศลิิป็ากร, 

Thai PBS แลิะหอภาพยู่นตร์ จัดนิที่รรศการภาพยู่นตร์ “Into Thai 

Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไที่ยู่” แสดงผ่ลิงานโป็สเตอร์  

ชุิดเสื�อผ่้าจากภาพยู่นตร์ท่ี่�ถ่กคัดสรรมัาให้เกิดการเร่ยู่นร่้เก่�ยู่วกับั

พัฒนาการด้านงานศิลิป็ะการออกแบับัท่ี่�มั่การป็รับัเป็ล่ิ�ยู่นไป็ตามั

บัริบัที่แต�ลิะยุู่คสมัยัู่ ภายู่ในงานนทิี่รรศการ Bangkok Design Week 

2022 ณ บั้านหมัายู่เลิข ๑ 

๓

สำาหรับัผ่่้ท่ี่�สนใจชิมักิจกรรมัออนไลิน์ยู่้อนหลัิงสามัารถ

เข้าไป็ท่ี่� Facebook: หอภาพยู่นตร์ Thai Film Archive หรือ 

ชิ�อง YouTube หอภาพยู่นตร์ แลิะสามัารถอ�านสรุป็บัที่ความัได้ท่ี่�

หนา้สาระภาพยู่นตร์ www.fapot.or.th/main/information 

๑๓ กุมภาพัันธั์ 
หอภาพยู่นตร์จัดกิจกรรมั 

ทึี่�ง! หนงัโลิก x Cinema Lecture  

โ ด ยู่ จั ด ฉ า ยู่ ภ า พ ยู่ น ต ร์ ใ น

โป็รแกรมัควบัของผ่่้กำา กับั 

ชิั�นคร่ อิงมัาร์ เบัิร์กแมัน เรื�อง 

Persona แลิะ Cries and Whispers พร้อมัการบัรรยู่ายู่จาก ก้อง  

พาหรุักษ์์ ผ่่ก้ำากับัภาพผ่่อ้ยู่่�เบัื�องหลัิงงานถ�ายู่ภาพหนงัไที่ยู่แลิะเอเชิ่ยู่

อิสระเรื�องสำาคัญหลิายู่เรื�อง แลิะเป็น็ผ่่จั้ดที่ำาวิที่ยู่านพินธ์เ์รื�อง “ฐานะ

ป็ระพันธ์กรในภาพยู่นตร์ของ อิงก์มัาร์ เบัิร์กแมัน” ณ โรงภาพยู่นตร์

ศาลิาศน่มิัา หอภาพยู่นตร์ 



บทความพิิเศษ

วัตถุจดหมัายู่เหตุส�วนบุัคคลิป็ระเภที่กระดาษ์ จะมั่ตั�งแต�  

ใบัแจ้งเกิด, ส่จิบััตร, ที่ะเบ่ัยู่นบั้าน, บััตรป็ระชิาชิน, วุฒิการศึกษ์า, 

จดหมัายู่, บัตัรเขา้ชิมัมัหรสพ-เขา้ร�วมักิจกรรมัต�าง ๆ , บัตัรโดยู่สารต�าง ๆ , 

ใบัสำาคัญรับัเงิน เป็น็ต้น ซึ�งวัตถุจดหมัายู่เหตุท่ี่�เป็น็กระดาษ์เหลิ�าน่�จะ

ต้องได้รับัการด่แลิ ที่ำาความัสะอาด แลิะจัดการให้ถ่กวิธ์่ เนื�องจาก 

องค์ป็ระกอบัหลัิกของกระดาษ์คือเยู่ื�อกระดาษ์หรือเส้นใยู่ท่ี่�ที่ำามัาจาก

ไมัห้รือพืชิผ่สมักับัสารเคมั ่ที่ำาใหม้ัค่วามับัอบับัาง ไวต�อความัร้อน แสง 

แลิะรังส่อัลิตราไวโอเลิต (UV) ซึ�งสามัารถก�อให้เกิดการเป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิง

ที่างเคมั่ในส�วนผ่สมัของกระดาษ์ จึงที่ำาให้ส่หรือความัเหน่ยู่วเป็ล่ิ�ยู่น 

นอกจากน่�กระดาษ์ยัู่งมั่คุณสมับััติด่ดซับัความัชิื�นได้ง�ายู่ แลิะยัู่งมั ่

ส�วนป็ระกอบัของแป็ง้ซึ�งเป็น็อาหารของแมัลิงแลิะราได้อ่กด้วยู่ 

คอลัิมัน์การที่ำาจดหมัายู่เหตุส�วนบุัคคลิ ตอนท่ี่� ๒ น่� จึงขอ 

เสนอแนะวิธ์่การด่แลิจัดการแลิะเก็บัรักษ์าเอกสารจดหมัายู่เหตุ

ป็ระเภที่กระดาษ์ 

ข้้อปฏิ่บััต่โดืยทั่ั�วไปกับั 
วัตถุุจดืหมายเหตุประเภทั่กระดืาษ  

 หล่ิกเล่ิ�ยู่งการสัมัผ่สัเอกสารโดยู่ตรง หรือพบััซำาไป็มัา หากมัค่วามั

จำาเป็น็ต้องสัมัผ่สั ควรใส�ถุงมัอืผ่า้หรือถุงมัอืยู่าง

 การพลิิกหนา้ควรใชิแ้ผ่�นกระดาษ์ไรก้รด (ถ้าไมั�มัก่ระดาษ์ไรก้รด

สามัารถใชิ้กระดาษ์ A4 เป็ลิ�าที่ดแที่นได้) หรืออุป็กรณ์ในการ

สัมัผ่สัมัากกว�าการใชิ้มัอืพลิิก

 หากมั่ความัจำาเป็็นต้องสัมัผ่ัสเอกสารหรือหนังสือ ควรที่ำาด้วยู่

ความัระมัดัระวัง ไมั�หยู่บิัจับัหรือสัมัผ่สัด้วยู่ความัรุนแรง เนื�องจาก

อาจที่ำาใหเ้กิดความัเส่ยู่หายู่ต�อเอกสารแลิะหนงัสือดังกลิ�าวได้ 

 การหยู่ิบัยู่กเอกสาร หนงัสือท่ี่�ชิำารุด กรอบั ควรจะมัถ่าดรองรับั 

แลิะถืออยู่�างมัั�นคงเพื�อป็อ้งกันการชิำารุดมัากขึ�น

 ไมั�ใชิ้คลิิป็ ลิวดเยู่็บั หรือท่ี่�หนบ่ัเอกสารท่ี่�ที่ำามัาจากโลิหะกับัวัตถุ

กระดาษ์

 หมัั�นรักษ์าความัสะอาดใหป้็ราศจากฝุ่น่

 ควรพิจารณาการกระที่ำาใดท่ี่�อาจที่ำาให้วัตถุเส่ยู่หายู่ ให้หยุู่ดยู่ั�ง

การกระที่ำานั�น

 ในกรณ่ท่ี่�มัค่วามัจำาเป็น็ต้องเขยู่่นขอ้มัล่ิสำาคัญลิงในเอกสารใหใ้ชิ้

ดินสอ หา้มัใชิป้็ากกาโดยู่เด็ดขาด แลิะหากจำาเป็น็ต้องลิบัขอ้ความั

ในกระดาษ์ใหใ้ชิ้ยู่างลิบัท่ี่�ไมั�มัส่าร PVC (PVC Free)

การทั่ำา
จดืหมายเหตุ 
สุ่วน์บัุคคล
ตอน์ทั่่� ๒

 วิธิีกี�รำดููแลึ ทำำ�ควิ�มสะอ�ดู
แลึะจัดัูก�รำเอกส�รำจัดูหม�ยเหตุุ

ปรำะเภทำกรำะดู�ษ

๔

๑

๒

๓

กองบัรรณาธ์กิาร



ข้้อควรระวังใน์การเก็บัรักษา 
วัตถุุจดืหมายเหตุประเภทั่กระดืาษ

 อยู่�าใหเ้อกสารโดนแสงโดยู่ตรงทัี่�งแสงแดดแลิะแสงจากหลิอดไฟ์

ท่ี่�ใหทั้ี่�งรงัสแ่ลิะความัร้อน แต�หากต้องมัแ่สงเข้ามัาเก่�ยู่วขอ้งควร

ใชิ้กระจกกรองแสงหรือวัสดุกรองแสง

 อยู่�าเก็บัไว้ในท่ี่�อากาศชิื�นหรือมั่ความัชิื�นส่ง โดยู่เฉพาะท่ี่�ท่ี่�มั่

ความัชิื�นสัมัพัที่ธ์ส์่งมัากกว�าร้อยู่ลิะ ๖๕

 หากอยู่่�ในสถานท่ี่�ท่ี่�ไมั�มั่เครื�องป็รับัอากาศ ควรเป็ิดให้มั่การ

ระบัายู่อากาศ แต�ควรระมัดัระวังเรื�องฝุ่น่ลิะออง

 จัดการแป็ลิงเอกสารกระดาษ์ให้เป็็นไฟ์ล์ิดิจิทัี่ลิเพื�อนำาไป็ใชิ้งาน

ทัี่�วไป็ ซึ�งจะเป็น็การอนรุกัษ์์เอกสารจดหมัายู่เหตตุ้นฉบับัั การนำา

เอกสารจดหมัายู่เหตุต้นฉบับััออกมัาใช้ิแต�ลิะครั�งเป็น็ความัเส่�ยู่ง

ที่ำาใหเ้อกสารเกิดความัเส่ยู่หายู่ได้

กระบัวน์การจัดืการ 
วัตถุุจดืหมายเหตุประเภทั่กระดืาษ

 ตรวจสอบัสภาพเอกสาร หากพบัว�ามัเ่ที่ป็กาว คลิิป็ ลิวดเยู่บ็ั หรอื

ท่ี่�หน่บัเอกสารท่ี่�ที่ำามัาจากโลิหะ แลิ้วสามัารถเอาออกได้โดยู่ 

ไมั�อันตรายู่ต�อเอกสารควรร่บัเอาออกทัี่นท่ี่

 ที่ำาความัสะอาดโดยู่ใชิ้แป็รงขนนุ�มั ป็ัดอยู่�างระมััดระวังไป็ใน

ทิี่ศที่างเด่ยู่วกัน

 บันัทึี่กขอ้มัล่ิท่ี่�จำาเป็น็ของเอกสาร เชิ�น ท่ี่�มัาของเอกสาร หมัายู่เลิข

ป็ระจำาชุิดเอกสาร หวัข้อแลิะวันท่ี่�ของเอกสาร ลิงในแบับัฟ์อร์มั

หรือโป็รแกรมัท่ี่�สะดวกในการใชิ้งาน

 ถ�ายู่ภาพหรือสแกนเอกสารเพื�อจัดเก็บัไฟ์ล์ิในร่ป็แบับัดิจิทัี่ลิ  

โดยู่อาจตั�งชิื�อไฟ์ล์ิภาพตามัหมัายู่เลิขของเอกสาร

 นำาเอกสารเก็บัในแฟ้์มักระดาษ์เก็บัเอกสาร แลิะรองแฟ์้มัด้วยู่

กระดาษ์ไร้กรด หากมั่ข้อมั่ลิของเอกสารสามัารถใชิ้ดินสอเข่ยู่น

ข้อมั่ลิหรืออาจจะระบุัเลิขท่ี่�ของเอกสารไว้บัริเวณหน้าแฟ์้มั

เอกสาร เพื�อง�ายู่ต�อการค้นหาหากต้องการใชิ้งาน

 หากไมั�มั่วัสดุไร้กรดสามัารถใช้ิกระดาษ์ A4 กระดาษ์ป็อนด์ 

กระดาษ์สาส่ขาว กระดาษ์ลิ่กฟ์่กส่ขาว ที่ดแที่นได้

 จัดเก็บัเอกสารในกลิ�องท่ี่�มั่ขนาดพอด่กับัแฟ์้มัใส�เอกสาร พร้อมั

เข่ยู่นข้อมั่ลิแลิะหมัายู่เลิขหน้ากลิ�อง จัดเก็บักลิ�องในสถานท่ี่� 

ท่ี่�เหมัาะสมั

๕

บัรรยู่ายู่ภาพ 

๑. ตัวอยู่�างเอกสารจดหมัายู่เหตปุ็ระเภที่กระดาษ์ ๒. สภาพความัชิำารุดของ

กระดาษ์ ๓. อุป็กรณ์ในการอนรุักษ์์กระดาษ์เบัื�องต้น ๔. สภาพความัชิำารุด

ของกระดาษ์ ๕. สนิมัโลิหะ สาเหตุท่ี่�ที่ำาให้กระดาษ์เสื�อมัสภาพ ๖. วัสดุท่ี่�

เหมัาะสมัในการจัดเก็บัเอกสาร ๗. การอธ์ิบัายู่รายู่ลิะเอ่ยู่ดข้อมั่ลิของ

เอกสาร ๘. การจัดเก็บัเอกสารในกลิ�องท่ี่�เหมัาะสมั

๔

๕

๖

๗ ๘



ห้องสมุดูแลึะโสตุทำัศนสถ�น เชิดู ทำรำงศรำี

พิพิธ์ภัณฑ์ คือ สถานท่ี่�เก็บัรวบัรวมั จัดแสดงสิ�งต�าง ๆ ท่ี่�มั่ความัสำาคัญ 

ด้านป็ระวัติศาสตร์ ศลิิป็ะ วัฒนธ์รรมั หรือความัร่้อื�น ๆ  เพื�อป็ระโยู่ชินต์�อการศกึษ์า

แลิะให้ความัเพลิิดเพลิิน ซึ�งพิพิธ์ภัณฑ์ทัี่�วโลิกนิยู่มัใชิ้ภาพเคลืิ�อนไหวในร่ป็แบับั 

ต�าง ๆ เชิ�นภาพยู่นตร์มัาป็ระกอบัการจัดแสดงนิที่รรศการของพิพิธ์ภัณฑ์กัน 

แพร�หลิายู่มัากขึ�น รวมัถึงพิพิธ์ภัณฑ์บัางแห�งมั่บัที่บัาที่ในการเก็บัรักษ์าฟ์ิล์ิมั

ภาพยู่นตรอ่์กด้วยู่ โดยู่คอลัิมันห์อ้งสมัดุฯ ชิวนอ�านหนงัสอื ๒ เลิ�มั ท่ี่�นำาเสนอป็ระเด็น

หลัิกเก่�ยู่วกับัพิพิธ์ภัณฑ์แลิะภาพยู่นตร์ 

วิมัลิิน มัศ่ริิ 

พิัพิัธัภัณฑ์์
แลึะภาพัยนต่ร์

๖

เรามัาร่้จักหนังสือเลิ�มัแรก The Museum as a  

Cinematic Space: The Display of Moving Images in 

Exhibitions งานเข่ยู่นของ Elisa Mandelli ป็ระกอบัด้วยู่

เนื�อหาท่ี่�ผ่�านการศกึษ์าวิเคราะห์ทัี่�งในเชิงิที่ฤษ์ฎ่ีแลิะเชิงิเที่คนิค 

โดยู่บัริบัที่ของการศึกษ์าครั�งน่� ผ่่้เข่ยู่นมั่แนวคิดว�าพิพิธ์ภัณฑ์

เป็็นสถานท่ี่�ท่ี่�เก่�ยู่วข้องกับัภาพยู่นตร์ แลิะให้ความัสำาคัญต�อ 

การตั�งคำาถามัว�า ส�วนป็ระกอบัของอุป็กรณ์กลิไกภาพยู่นตร์

เขา้ไป็อยู่่�หรอืจัดแสดงในพพิธิ์ภัณฑ์ได้อยู่�างไร อุป็กรณเ์หลิ�านั�น

มั่อิที่ธ์ิพลิต�อการวางผ่ังพื�นท่ี่�งานพิพิธ์ภัณฑ์หรือไมั� รวมัถึง

กำาหนดร่ป็แบับัใหมั�ของการสื�อสารแลิะการส�งผ่�านความัร่ ้

ตลิอดจนความัสัมัพันธ์์กับัผ่่้ชิมัอยู่�างไร เชิ�น วิเคราะห์การใชิ้

อุป็กรณ์ชิมัภาพเคลืิ�อนไหวด้วยู่เครื�องมัิวโตสโคป็ (Muto-

scopes) ท่ี่�ติดตั�งในหอ้งจัดแสดงของพิพิธ์ภัณฑ์ Imperial War 

Museum ตั�งแต�ป็ ีค.ศ. ๑๙๒๔-๑๙๓๘ 

THE MUSEUM 
AS A CINEMATIC
SPACE



อ่กป็ระเด็นหน่�งผ่่้เข่ยู่นนำาเสนอวิวัฒนาการของ

การใชิ้ภาพเคลืิ�อนไหวในร่ป็แบับัต�าง ๆ เป็็นสื�อสำาหรับั 

จัดแสดงนทิี่รรศการของพพิธิ์ภัณฑ์ โดยู่มัวั่ตถปุ็ระสงค์เพื�อ

หาความัหมัายู่ว�า ภาพเคลืิ�อนไหวแที่รกซึมัเข้ามัาแลิะ

ที่ำาใหพ้ื�นท่ี่�ของพิพิธ์ภัณฑ์เป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงไป็อยู่�างไร ผ่่เ้ข่ยู่น

วิเคราะหก์รณ่ศกึษ์า เชิ�น นทิี่รรศการท่ี่�ออกแบับัโดยู่กลิุ�มั

ศลิิป็นิอาว็อง-การ์ด (Avant-Garde) ในยุู่คศตวรรษ์ท่ี่� ๒๐ 

เชิ�น EL Lissitzky, Frederick Kiesler ลัิกษ์ณะผ่ลิงาน 

ของศิลิป็ินกลิุ�มัน่�แสดงให้เห็นถึงแนวที่างการผ่สมัผ่สาน 

ภาพเคลืิ�อนไหวให้เข้ากับัห้องจัดแสดงนิที่รรศการของ

พิพิธ์ภัณฑ์ โดยู่ออกแบับัให้สอดคล้ิองกับัร่ป็แบับัของ

ภาพยู่นตร์ ด้วยู่วิธ์่การนำาภาพออกส่�สายู่ตา การตัดต�อ  

การเคลืิ�อนท่ี่�ของภาพในพื�นท่ี่�นทิี่รรศการ อ่กตัวอยู่�างหนึ�ง

ของกรณ่ศึกษ์า คือการนำาเสนอภาพยู่นตร์วิที่ยู่าศาสตร์

ของพิพิธ์ภัณฑ์ Museum of Science and Industry ยู่ังคง

มั่ลัิกษ์ณะการเลิ�าเรื�องเป็็นร่ป็แบับัภาพยู่นตร์ด้านการ

ศกึษ์าท่ี่�เว่ยู่นฉายู่กันในโรงเร่ยู่น 

นอกจากนั�นผ่่้ เข่ยู่นยู่ังตั� งข้อสังเกตว�า เมัื� อ 

“พพิธิ์ภัณฑ์” ต้องควบับัที่บัาที่คลิา้ยู่เป็น็ “โรงภาพยู่นตร”์ 

ตัวอยู่�างท่ี่�พิพิธ์ภัณฑ์ Imperial War Museum มัก่ารฉายู่ 

Big Picture Show เพื�อแสดงเรื�องราวใหผ้่่เ้ข้าชิมัได้สัมัผ่สั

ป็ระสบัการณข์องสงครามัผ่�านระบับัเสยู่่ง การฉายู่ทัี่�งภาพ

เคลืิ�อนไหวผ่สมัผ่สานกบััภาพถ�ายู่ ส�วนพพิิธ์ภัณฑ์ Musée 

de l’Armée มัพ่ื�นท่ี่�จัดแสดง Historical Charles de Gaulle 

มั่การฉายู่ภาพยู่นตร์ป็ระวัติของ Charles de Gaulle 

รัฐบุัรุษ์ท่ี่�นำาเสร่ฝ่รั�งเศสในการต�อส่้กับันาซ่เยู่อรมัน่ใน

สงครามัโลิกครั�งท่ี่�  ๒ โดยู่ตัวอยู่�างการจัดแสดงของ

พิพิธ์ภัณฑ์ทัี่�งสองแห�งน่�สามัารถนำาเสนอเรื�องราวผ่�าน 

ภาพเคลืิ�อนไหวแลิะเส่ยู่งป็ระกอบันิที่รรศการท่ี่�กระตุ้น

ความัร่้สึกร�วมัของผ่่้ชิมั มั่ร่ป็แบับัร�วมัสมััยู่ น�าตื�นเต้น 

ป็ระทัี่บัใจ แลิะกระตุ้นให้ผ่่้เข้าชิมัเกิดมัโนภาพท่ี่�ที่ำาให้

นึกถึงบัรรยู่ากาศมืัดสลัิวเสมัือนด่หนังในโรงภาพยู่นตร์ 

นอกจากน่�ผ่่้เข่ยู่นได้อธ์ิบัายู่การใชิ้ป็ระโยู่ชิน์อุป็กรณ์ท่ี่�

สื�อสารตอบัโต้กับัผ่่้เข้าชิมัพิพิธ์ภัณฑ์ โดยู่นำาเสนอข้อมั่ลิ

เก่�ยู่วกับัวิธ์่การใชิ้โสตทัี่ศน่ป็กรณ์แลิะวิธ์่การออกแบับั

ภาพยู่นตร ์ใหม้ัค่วามัเชืิ�อมัโยู่งกับัวัตถพุพิธิ์ภัณฑ์ท่ี่�จัดแสดง 

อันสอดคล้ิองกับัลัิกษ์ณะพฤติกรรมัของผ่่ช้ิมั โดยู่คำานงึถึง

เป็้าหมัายู่สำาคัญ คือกระตุ้นการเร่ยู่นร่้ของผ่่้ชิมัอันเป็็น

พนัธ์กิจหลัิกของงานพพิธิ์ภัณฑ์ แลิะเพื�อสรา้งความับันัเทิี่ง

ใหแ้ก�ผ่่ช้ิมัด้วยู่

หนงัสืออ่กเลิ�มัหนึ�งท่ี่�หอ้งสมัดุฯ อยู่ากแนะนำาให้อ�านกัน คือ Museum Movies: 

The Museum of Modern Art and the Birth of Art Cinema เข่ยู่นโดยู่ Haidee 

Wasson หนงัสอืเลิ�มัน่�มัวั่ตถปุ็ระสงค์หลัิก คือการนำาเสนอความัเป็น็มัาในยุู่คแรกเริ�มัแลิะ

บัที่บัาที่ของหอ้งสมัดุภาพยู่นตร์ (Film Library) ป็ระจำาพิพิธ์ภัณฑ์ศลิิป็ะสมัยัู่ใหมั� (The 

Museum of Modern Art หรือ MoMA) แห�งนครนวิยู่อร์ก ผ่่เ้ข่ยู่นเริ�มัต้นเนื�อเรื�องด้วยู่

การอธ์บิัายู่ถึงจุดเป็ล่ิ�ยู่นทัี่ศนคติของชิาวอเมัรกัินท่ี่�มัต่�อภาพยู่นตรใ์นชิ�วงที่ศวรรษ์ ๑๙๓๐ 

จากเดิมัท่ี่�ภาพยู่นตร์เป็็นเพ่ยู่งสื�อเพื�อการค้าแลิะความับัันเทิี่ง เป็ล่ิ�ยู่นมัาส่�บัที่บัาที่ใน

ฐานะสื�อสุนที่ร่ยู่ศาสตร์ท่ี่�สะท้ี่อนคุณค�าในเชิิงป็ระวัติศาสตร์ ศิลิป็ะ แลิะวัฒนธ์รรมั  

จึงเป็็นท่ี่�มัาของการก�อตั�งห้องสมัุดภาพยู่นตร์เมัื�อ ค.ศ. ๑๙๓๕ ให้เป็็นส�วนหนึ�งของ

พพิธิ์ภัณฑ์ศลิิป็ะสมัยัู่ใหมั� เพื�อรวบัรวมัแลิะเก็บัรกัษ์าฟ์ล์ิิมัภาพยู่นตร ์ตลิอดจนจัดแสดง

ภาพยู่นตรท่์ี่�เส่�ยู่งต�อการสญ่หายู่ใหป้็ระชิาชินทัี่�วไป็ได้รบััชิมั ซึ�งพพิธิ์ภัณฑ์ศลิิป็ะสมัยัู่ใหมั�

มักิ่จกรรมัแลิะดำาเนนิงานทัี่�งบัที่บัาที่ของพิพิธ์ภัณฑ์ศลิิป็ะ โรงภาพยู่นตร์ แลิะหอ้งสมัดุ

ภาพยู่นตร์ ดังนั�นจึงมัก่ารผ่สมัผ่สานหลัิกการ แนวคิด แลิะที่ฤษ์ฎ่ีทัี่�งในเชิิงศลิิป็ะหลิาก

แขนง ตลิอดจนการป็ระยุู่กต์ใชิ้เที่คโนโลิยู่่อยู่�างเหมัาะสมั โดยู่ระยู่ะแรกห้องสมัุด

ภาพยู่นตร์ได้เริ�มันำาภาพยู่นตร์ฟิ์ล์ิมั ๑๖ มัมั. มัาใชิ้เป็็นส�วนหนึ�งในการจัดกิจกรรมั  

การจัดนทิี่รรศการ ซึ�งการชิมัภาพยู่นตร์เนน้วัตถุป็ระสงค์เพื�อการศกึษ์า 

นอกจากน่�ผ่่้เข่ยู่นได้เลิ�าถึงภารกิจหลัิกของห้องสมัุดภาพยู่นตร์แห�ง MoMA ใน

การยู่กระดับัสถานะความัมัั�นคงที่างการเงิน ความัน�าเชิื�อถือขององค์กรให้เป็็นท่ี่�เข้าใจ

แลิะได้รบััการยู่อมัรับัจากหน�วยู่งานอื�น ๆ  แลิะภาค่ท่ี่�เก่�ยู่วขอ้ง ได้แก� ผ่่ม้ัอุ่ป็การะคุณด้าน

ศลิิป็ะ ผ่่ใ้จบุัญ ผ่่อ้ำานวยู่การสรา้งภาพยู่นตร ์ดารานกัแสดง หน�วยู่งานภาครฐั นกัวิจารณ์ 

นักสะสมัภาพยู่นตร์ ผ่่้เข้าร�วมัจัดแสดงนิที่รรศการเชิิงพาณิชิย์ู่ องค์กรชุิมัชินด้าน 

การศึกษ์า แลิะป็ระชิาชินทัี่�วไป็ เพื�อให้ห้องสมัุดภาพยู่นตร์ได้รับัการสนับัสนุนใน 

การดำาเนินกิจกรรมัหรือโครงการต�าง ๆ อันจะนำามัาซึ�งความัอยู่่�รอดขององค์กรแลิะ

พนกังานอยู่�างยู่ั�งยู่นื ตลิอดจนการบัรรลุิเป้็าหมัายู่การดำาเนนิงานของห้องสมัดุภาพยู่นตร์

ในฐานะองค์กรศิลิป็ะภาพยู่นตร์ท่ี่�มั่บัที่บัาที่เป็็นทัี่�งผ่่้เก็บัรวบัรวมัภาพยู่นตร์ จัดแสดง

ภาพยู่นตร์สัญชิาติอเมัริกันแลิะสัญชิาติอื�น

สำาหรับัในแง�การป็รับัแผ่นที่ำางานของห้องสมัุดภาพยู่นตร์ ผ่่้เข่ยู่นได้เลิ�าว�า 

หอ้งสมัดุภาพยู่นตรข์บััเคลืิ�อนด้วยู่เงินทุี่นท่ี่�มัาจากการบัรจิาค เพื�อใหไ้ด้รบััการสนบััสนนุ 

ชิ�วยู่เหลืิอจากมั่ลินิธ์ิร็อกก่�เฟ์ลิเลิอร์ (The Rockefeller Foundation) อยู่�างต�อเนื�อง  

ทัี่�งเรื�องเงิน แลิะอาคารสถานท่ี่�ท่ี่�เอื�อต�อการดำาเนนิงานตามัอำานาจหนา้ท่ี่� ดังนั�นหอ้งสมัดุ

ภาพยู่นตร์จึงพิส่จน์ให้เห็นถึงป็ระโยู่ชิน์ท่ี่�แท้ี่จริงของห้องสมัุดภาพยู่นตร์ท่ี่�มั่ต�อองค์กร 

ด้วยู่วิธ์ป่็รบััการดำาเนนิงานของหอ้งสมัดุภาพยู่นตรใ์หส้อดคล้ิองกับัเงื�อนไขการใหเ้งินที่นุ

ท่ี่�มั่ลินิธ์ิกำาหนด แลิะเป็็นไป็ตามัเป็้าป็ระสงค์ของพิพิธ์ภัณฑ์ศิลิป็ะสมััยู่ใหมั� (MoMA)  

คือการสร้างสรรค์ภาพยู่นตร์เพื�อการศึกษ์า อันเป็็นภารกิจสำาคัญอันดับัแรก รวมัถึง 

การดำาเนินงานศิลิป็ะภาพยู่นตร์ควบัค่�ไป็กับัการสนับัสนุนพิพิธ์ภัณฑ์ศิลิป็ะสมััยู่ใหมั� 

ให้ก้าวไป็ส่�องค์กรเพื�อการศึกษ์าระดับัชิาติ อ่กทัี่�งต้องจัดให้มั่โครงสร้างพื�นฐานสำาหรับั

การจัดนทิี่รรศการภาพยู่นตร์ด้วยู่ ส�วนป็ดิท้ี่ายู่ของหนังสือเลิ�มัน่�เป็น็ภาคผ่นวกท่ี่�รวบัรวมั

บััญชิ่รายู่ชิื�อโป็รแกรมัการจัดฉายู่ภาพยู่นตร์ท่ี่� MoMA ชิ�วงป็ ีค.ศ. ๑๙๓๔-๑๙๔๙   
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คลึังอนุรำกัษ์

สืืบค้นโปสืเต่อร์หนังไทย
ในห้องสืมุดเชิิด

ฝ่า่ยู่อนรุักษ์์

๘

* จากหนงัสือใบัป็ดิหนงัไที่ยู่ นทิี่รรศการใบัป็ดิหนงัไที่ยู่ ครั�งท่ี่� ๑ ณ พิพิธ์ภัณฑสถานแห�งชิาติ 
หอศลิิป็ ถนนเจ้าฟ์้า กรุงเที่พฯ ระหว�างวันท่ี่� ๓-๒๐ ธ์นัวาคมั ๒๕๒๗

ผูู้ช้นะสีิบึทิุ่ศ ต์อนยอดข่้นพลู (๒๕๐๙)

เสีือเหลืูอง (๒๕๐๙)

ต้นฉบัับัก�อนจัดพิมัพ์ แร์งอธษิฐาน (๒๕๒๗)
ของ บัรรหาร

 นอกจากภารกิจในการอนุรักษ์์ภาพยู่นตร์เป็็นที่รัพยู่์สินที่าง

ป็ัญญาแลิะมัรดกศิลิป็วัฒนธ์รรมัของชิาติแล้ิว หอภาพยู่นตร์ยู่ังมั่ภารกิจ

ครอบัคลิุมัไป็ถึงสิ�งเก่�ยู่วเนื�องอื�น ๆ ท่ี่�เก่�ยู่วข้องกับัภาพยู่นตร์ในร่ป็แบับั 

อื�นอ่ก เชิ�น ส่จิบััตรภาพยู่นตร์ แฮ้นด์บัิลิ ภาพนิ�ง บัที่ภาพยู่นตร์ บัที่พากยู่์ 

หนังสือ อุป็กรณ์ป็ระกอบัฉาก เอกสารจดหมัายู่เหตุบุัคคลิแลิะองค์กร 

โป็สเตอร์ภาพยู่นตร์ โชิว์การ์ดภาพยู่นตร์ 

 ในป็ัจจุบััน หอภาพยู่นตร์ได้เก็บัรักษ์าโป็สเตอร์ภาพยู่นตร์ทัี่�ง 

ไที่ยู่แลิะต�างป็ระเที่ศ โดยู่เฉพาะในส�วนของภาพยู่นตร์ไที่ยู่ท่ี่�แป็ลิงเป็็น 

ไฟ์ล์ิดิจิทัี่ลิเพื�อให้สามัารถใชิ้ป็ระโยู่ชิน์ในการสืบัค้นแลิะเข้าถึงสำาหรับั 

ผ่่้สนใจได้โดยู่สะดวกกว�า ๔,๑๐๐ รายู่การ ป็ระกอบัด้วยู่ โป็สเตอร์ แลิะ 

สิ�งพิมัพ์ร่ป็แบับัใบัป็ดิท่ี่�เผ่ยู่แพร�ในร่ป็แบับัอื�น เชิ�น ใบัแที่รกหนงัสือพิมัพ์ 

ใบัแที่รกวารสาร โดยู่มั่ใบัแที่รกภาพยู่นตร์ กาหลูงรั์ง (๔๙๙๗ แลิะ  

บึา้นทุ่ร์ายทุ่อง (๒๔๙๙) เป็น็สื�อในร่ป็แบับัใบัป็ดิท่ี่�เก�าแก�ท่ี่�สดุท่ี่�มัใ่หบ้ัรกิาร 

มัาจนถึงภาพยู่นตร์ในป็ัจจุบัันท่ี่�มั่การจัดพิมัพ์ลิดน้อยู่ลิงเป็็นอยู่�างมัาก 

ในเวลิาไมั�ก่�ป็ี จนเกือบัจะเหลืิอเพ่ยู่ง Born-digital materials เที่�านั�น  

ด้วยู่ความัเป็น็ไป็เชิ�นน่�ในป็จัจุบััน ยู่ิ�งที่ำาใหค้ณุค�าในด้านการอนรุกัษ์์สิ�งพมิัพ์

ท่ี่�เก่�ยู่วข้องกับัภาพยู่นตร์เพิ�มัส่งขึ�นไป็ด้วยู่ตามัความัเป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงของ 

ยุู่คสมัยัู่

เป๊� ยก โปสุเตอร์

 เป็ี� ยู่ก โป็สเตอร์ หรือ สมับ่ัรณ์สุข นยิู่มัศริิ นกัเร่ยู่นโรงเร่ยู่นเพาะชิ�าง หลัิงจาก

เร่ยู่บัจบัเข้าเป็น็ชิ�างเขยู่่นโป็สเตอร์โฆษ์ณาสินค้าต�าง ๆ  จนอายุู่ราว ๒๑ ป็ ีจึงได้เริ�มัเขยู่่น

โป็สเตอร์ภาพยู่นตร์ด้วยู่ส่โป็สเตอร์ ซึ�งแตกต�างจากงานเข่ยู่นด้วยู่ส่นำามัันท่ี่�ชิ�างเข่ยู่น 

ป็้ายู่โฆษ์ณาสินค้านิยู่มัใช้ิกันอยู่่� เพราะส่โป็สเตอร์ราคาถ่กกว�าแลิะเหมัาะกับัลัิกษ์ณะ

งานซึ�งไมั�ต้องที่นแดดที่นฝ่น ก�อนท่ี่�ต�อมัาจะได้เป็็นผ่่้เข่ยู่นโป็สเตอร์หนังของโรงหนัง 

เฉลิิมัไที่ยู่ ในเวลิานั�นภาพยู่นตร์ไที่ยู่นิยู่มัจัดที่ำาโป็สเตอร์ด้วยู่วิธ์่ถ�ายู่ร่ป็อัดขยู่ายู่แล้ิว 

ตัดแป็ะลิงบันโป็สเตอร์ เป็ี� ยู่กกลิ�าวว�าเขาเป็็นรายู่แรกท่ี่�เป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงร่ป็แบับัโป็สเตอร์ 

มัาใชิ้การเข่ยู่นภาพ โดยู่ลิายู่เซ็นผ่ลิงานของเขาในยุู่คแรกจะเซ็นนามัตนเองว�าเป็ี� ยู่ก 

ในใบัป็ิด ก�อนท่ี่�ในเวลิาต�อมัาด้วยู่งานท่ี่�รัดตัวขึ�นจนต้องป็รับัเป็ล่ิ�ยู่นไป็ที่ำางานร่ป็แบับั

ท่ี่มั ลิายู่เซ็น เป็ี� ยู่ก โป็สเตอร์ จึงเป็น็ลิายู่เซ็นท่ี่�คนพบัเหน็กันจนคุ้นเคยู่ แลิะที่ำาใหค้ำาว�า

โป็สเตอร์เป็็นเหมัือนนามัสกุลิของเขาไป็โดยู่ป็ริยู่ายู่ แมั้จะเป็ล่ิ�ยู่นบัที่บัาที่จากคนที่ำา

โป็สเตอร์มัาเป็็นคนที่ำาภาพยู่นตร์ในเวลิาต�อมัาแล้ิวก็ตามั เป็ี� ยู่ก โป็สเตอร์ มั่ผ่ลิงาน

โป็สเตอร์ภาพยู่นตร์นับัร้อยู่ชิิ�น น�าเส่ยู่ดายู่ท่ี่�ผ่ลิงานส�วนหนึ�งไมั�สามัารถหาได้แล้ิวใน

ป็จัจุบันั แต�ก็ยู่งัมัผ่่ลิงานท่ี่�หลิงเหลืิออ่กเป็น็จำานวนมัากใหค้นรุ�นหลัิงได้ศกึษ์าแลิะชิื�นชิมั

ฝ่มีัอืการวาด

 โดยู่เฉพาะอยู่� างยู่ิ� ง ในชิ� วง

ระหว�างป็ี  ๒๕๐๐-๒๕๔๐ โป็สเตอร์

ภาพยู่นตร์ไที่ยู่เป็็นจำานวนมัาก วาดโดยู่

ศิลิป็ินนักวาดโป็สเตอร์ อันเป็็นเที่คนิคท่ี่� 

ได้รับัความันิยู่มัในชิ�วงเวลิานั�นแลิะเข้ามัา

แที่นเที่คนคิเก�า (ตัดป็ะภาพจริงจากหนงั) 

ท่ี่�เสื�อมัความันิยู่มัลิง โป็สเตอร์ภาพยู่นตร์

ท่ี่�ใชิ้เที่คนิคการวาดเหลิ�าน่�มั่เอกลัิกษ์ณ์

แลิะความัสวยู่งามัเฉพาะตัวตามัแต�ศลิิป็นิ

ผ่่้วาด ก�อนท่ี่�จะเผ่ชิิญความัเป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิง

ของเที่คโนโลิยู่่ ที่ำาให้การวาดโป็สเตอร์ภาพยู่นตร์ถ่กที่ดแที่นด้วยู่การ

ออกแบับัแลิะการพิมัพ์โดยู่คอมัพิวเตอร์ในเวลิาต�อมัา

 คอลัิมัน์อนุรักษ์์ จดหมัายู่ข�าวหอภาพยู่นตร์ฉบัับัน่� จึงนำาเสนอ

ศลิิป็นิผ่่ว้าดโป็สเตอร์ท่ี่�เอกลัิกษ์ณ์ในชิ�วงเวลิานั�น จำานวน ๕ ที่�าน พร้อมักับั

ป็ระวัติยู่�อ* เพื�อเป็น็จุดเริ�มัต้นสำาหรับัผ่่ส้นใจสามัารถศกึษ์าค้นคว้าผ่ลิงาน

เพิ�มัเติมัได้ ดังน่�
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ฅนข้วัางโลูก (๒๕๒๗)

เป่็ดนอ้ย (๒๕๑๑) ทุ่อง (๒๕๑๖)

แผู้ลูเก�า (๒๕๒๐)

ร่�ม

 ริ�มั หรือ พัชิร์ แซ�อึ�ง เริ�มัต้นหัดเข่ยู่นภาพท่ี่�ร้านเข่ยู่นภาพ

เหมัอืนสำาหรับัฮ้วงซุยู้่ของคนจ่น ก�อนจะเข้าส่�วงการการเขยู่่นป้็ายู่โฆษ์ณา

กับักลิุ�มัโฟ์ร์อาร์ตซึ�งมัส่ำานกัอยู่่�ท่ี่�โรงหนังเฉลิิมัไที่ยู่ ในชิ�วงเวลิาเด่ยู่วกับัท่ี่� 

พิสิฐ ตันสัจจา เจ้าของโรงหนังเฉลิิมัไที่ยู่ต้องการหานักเข่ยู่นโป็สเตอร์

หน้าใหมั�มัาแบั�งเบัางานจาก เป็ี� ยู่ก โป็สเตอร์ โดยู่ริ�มัเข้าไป็เป็็นศิษ์ยู่์ 

คนหนึ�งของ เป็ี� ยู่ก ก�อนจะได้งานเข่ยู่นโป็สเตอร์หนังไที่ยู่เรื�องแรกคือ 

เพชร์ตั์ดเพชร์ (๒๕๐๙) แลิะออกจากสังกัดโฟ์ร์อาร์ตมัารับังานอิสระใน

เวลิาต�อมัา โดยู่ผ่ลิงานแรกท่ี่�รับัเข่ยู่นอิสระคือ ลูำาพู (๒๕๑๓) ของเชิิด 

ที่รงศร่ ซึ�งต�อมัาริ�มัได้เขยู่่นป็ระจำาใหห้นงัของเชิดิเกือบัที่กุเรื�อง เชิ�นเด่ยู่ว

กับัหนังของตระก่ลิคราป็ระยู่่รท่ี่�ริ�มัเข่ยู่นโป็สเตอร์ให้เป็็นป็ระจำาเชิ�นกัน 

แมัจ้ะมัช่ิื�อเส่ยู่งในการเข่ยู่นโป็สเตอร์หนงัรัก แต�ริ�มัก็มัผ่่ลิงานไมั�มัากนกั 

เพราะหนงัไที่ยู่ลิดจำานวนการผ่ลิิต แลิะบัรษัิ์ที่หนงัต�าง ๆ  ก็มักัจะมัช่ิ�างเขยู่่น

โป็สเตอรป์็ระจำาอยู่่�แล้ิว อยู่�างไรก็ตามัริ�มัยู่งัมัง่านเขยู่่นป็ระเภที่อื�น ๆ  อ่ก 

เชิ�น เข่ยู่นภาพป็ระกอบันยิู่ายู่ แลิะภาพป็กหนงัสือ

ทั่องดื่

 ที่องด่ ภานมุัาศ เด็กหนุ�มัจากจังหวัดตรังท่ี่�มัค่วามัชิื�นชิอบัใน

ใบัป็ดิภาพยู่นตรม์ัาตั�งแต�ยู่งัเป็น็นกัเรยู่่นตัวเล็ิก ๆ  หลัิงจากพลิาดการเขา้

เร่ยู่นท่ี่�เพาะชิ�างจึงพาตัวเองเข้าไป็หา เป็ี� ยู่ก โป็สเตอร์ ท่ี่�เป็็นเสมัือน 

คร่ใหญ�โรงเร่ยู่นสอนคนเข่ยู่นโป็สเตอร์หนงัในเวลิานั�น ที่องด่คือผ่่เ้ข่ยู่น

โป็สเตอร์เต็มัใบัของ ชู ้(๒๕๑๕) ผ่ลิงานภาพยู่นตร์เรื�องท่ี่� ๓ ของ เป็ี� ยู่ก 

โป็สเตอร์ ก�อนจะออกไป็ที่ำางานรับัเข่ยู่นโป็สเตอร์หนงัฝ่รั�ง เนื�องจากได้

ศกึษ์าเที่คนคิแลิะมัค่วามัถนดัมัากกว�า อยู่�างไรก็ตามัเมัื�อ ฉลิอง ภักด่วิจิตร 

สร้าง ทุ่อง (๒๕๑๖) แลิะหานกัเข่ยู่นโป็สเตอร์ท่ี่�ลิายู่เส้นอินเตอร์ เป็ี� ยู่ก 

โป็สเตอร ์จึงได้เสนอใหท้ี่องด่รับังานน่� แลิะกลิายู่เป็น็งานท่ี่�สรา้งชิื�อเสยู่่ง

ให้ที่องด่ ที่องด่มั่ผ่ลิงานการวาดโป็สเตอร์ภาพยู่นตร์ไที่ยู่ไมั�มัากนัก 

เนื�องจากร้่สกึว�าการเขยู่่นโป็สเตอรห์นงัไที่ยู่ไมั�เป็น็อิสระ ต้องเขยู่่นตามัใจ

เจ้าของหนัง ตามัใจสายู่หนัง จึงชิอบัรับังานโป็สเตอร์หนังฝ่รั�งมัากกว�า 

อยู่�างไรก็ตามั หนึ�งในผ่ลิงานท่ี่�เขาพอใจมัากท่ี่�สดุ คือโป็สเตอร ์ฅนข้วัางโลูก 

(๒๕๒๗) ของ เพิ�มัพลิ เชิยู่อรุณ โป็สเตอร์หนงัเรื�องสุดท้ี่ายู่ท่ี่�ที่องด่เข่ยู่น

คือ มอแกน 99 ½ ก็ถึึงได้ (๒๕๓๕) อันเป็น็ผ่ลิงานกำากับัหนงัเรื�องเด่ยู่ว

ของเขาเอง



ชวน์ะ

 ด้วยู่ใจรักต�องานศิลิป็ะป็ระเภที่วาดเข่ยู่น ชิวนะ บุัญช่ิ ร่้ตัว

มัาตั�งแต�ยู่ังเป็น็เด็กนกัเร่ยู่นท่ี่�สมุัที่รสงครามัว�าอยู่ากจะป็ระกอบัอาชิ่พ

ใดเมัื�อเติบัโตขึ�น หลัิงจากเข้ากรุงเที่พฯ ที่ำางานเป็็นคนเข่ยู่นภาพ 

ขาวดำาสำาหรับัที่ำาบัล็ิอกอยู่่�ระยู่ะหนึ�ง พร้อมักับัการฝ่ึกฝ่นการเข่ยู่น 

ร่ป็เหมัือนไป็ด้วยู่ จนกระทัี่�งได้รับัคำาแนะนำาให้รับังานวาดโป็สเตอร์

ภาพยู่นตรด์บ่ัา้ง โดยู่ผ่ลิงานแรกคือ หนงัไที่ยู่เรื�อง กฎหมายป่า่ (๒๕๐๗) 

จากนั�นจึงค�อยู่ ๆ  มัง่านโป็สเตอรภ์าพยู่นตรเ์ป็น็งานหลัิกแที่นการที่ำางาน

ร้านบัล็ิอก ชิวนะมัผ่่ลิงานมัาก ทัี่�งหนงัไที่ยู่ จ่น แขก ฝ่รั�ง แต�มักัจะได้รับั

มัอบัหมัายู่ให้เข่ยู่นงานหนังบ่ั� ซึ�งชิวนะก็ชิอบัเพราะว�าวาดสนุก เลิ�นส่

ฉ่ดฉาดได้เต็มัท่ี่� งานของชิวนะได้รับัอิที่ธ์พิลิจากงานของ ที่นง ว่ระกุลิ  

นักเข่ยู่นโป็สเตอร์รุ�นพ่� แลิะโป็สเตอร์หนังฝ่รั�งโดยู่เฉพาะอยู่�างยู่ิ�ง 
ด้านการวางแบับั

๑๐

ผ่่้อ�านท่ี่�สนใจชิมัโป็สเตอร์ภาพยู่นตร์ไที่ยู่ของศิลิป็ินท่ี่�ได้นำาเสนอ แลิะ
โป็สเตอรภ์าพยู่นตรไ์ที่ยู่เรื�องอื�น ๆ  ท่ี่�หอภาพยู่นตรใ์หบ้ัรกิารรบััชิมั สามัารถเขา้
มัาใชิ้บัริการได้ทีุ่กวันอังคาร-อาทิี่ตยู่์ เวลิา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. (หยุู่ดวันจันที่ร์) 
โดยู่ไมั�เส่ยู่ค�าใชิ้จ�ายู่ในการรับัชิมั

ทีุ่ใค้ร์ ทีุ่มัน (๒๕๒๐)

หมัดไทุ่ย (๒๕๑๙)

ร์ะย้า (๒๕๒๔)

มนต์์รั์กลููกทุ่่�ง (๒๕๒๕)

บัรรหาร

 บัรรหาร สิตะพงศ์ ก็เหมัือนกับันักวาดโป็สเตอร์ภาพยู่นตร์

คนอื�น ๆ คือสนใจเรื�องวาดเข่ยู่นมัาแต�เด็ก ๆ จนมั่โอกาสได้เป็็น 

ชิ�างเข่ยู่นแผ่�นป็้ายู่โฆษ์ณาหนังด้วยู่ส่นำามััน ป็ระจำาอยู่่�ท่ี่�โรงหนังคิงส์ 

หาดใหญ� ต�อมัาราวปี็ ๒๕๑๐ บัรรหารเดินที่างเข้ากรุงเที่พฯ สมััคร

ที่ำางานกับั เป็ี� ยู่ก โป็สเตอร์ แลิะเริ�มัได้รับัโอกาสใหเ้ข่ยู่นภาพยู่นตร์ จน

เป็ี� ยู่ก โป็สเตอร์ ไป็รับังานกำากับัภาพยู่นตร์ โทุ่น (๒๕๑๓) เป็น็ผ่ลิงาน

แรก บัรรหารก็ได้โอกาสเข่ยู่นโป็สเตอร์ให ้แลิะกลิายู่เป็น็ผ่ลิงานเข่ยู่น

โป็สเตอรท่์ี่�เขาชิอบัท่ี่�สดุในชิวิ่ต บัรรหารเป็น็ชิ�างเขยู่่นท่ี่�ที่ำางานค�อนข้าง

เร็วแลิะเข้าใจความัต้องการของผ่่้ว�าจ้างท่ี่�มัองว�าโป็สเตอร์ภาพยู่นตร์

เป็น็สื�อการตลิาด ไมั�ได้เป็น็แต�เพยู่่งงานศลิิป็ะท่ี่�ศลิิป็นิต้องแสดงจุดยืู่น

เที่�านั�น ต�อมัาบัรรหารได้มั่โอกาสเข้ามัาที่ำางานในการผ่ลิิตภาพยู่นตร์

ทัี่�งผ่่้กำากับัศิลิป็์แลิะงานผ่่้ชิ�วยู่ผ่่้กำากับั ก�อนจะมัามั่ผ่ลิงานกำากับั

ภาพยู่นตร์ใน รู์้แลู้วัน�า...วั�ารั์ก (๒๕๒๙) แลิะ สีบึายบึรื์�ออ..อ (๒๕๓๐)



๑๑

ปยุต เงากระจ่าง 
บน Google Arts & Culture

เพื�อขยู่ายู่ฐานความัร่้ด้านป็ระวัติศาสตร์ภาพยู่นตร์ไที่ยู่ไป็ส่�ผ่่้อ�านแลิะผ่่้ชิมัในระดับันานาชิาติ หอภาพยู่นตร์ 

จัดแสดงนทิี่รรศการออนไลินผ์่�าน Google Arts & Culture ซึ�งเป็น็แพลิตฟ์อร์มัท่ี่�รวบัรวมัเรื�องราวเก่�ยู่วกับัศลิิป็ะวัฒนธ์รรมั

จากพพิธิ์ภัณฑ์ทัี่�วโลิกหลิายู่พนัแห�ง ก�อนหนา้น่�หอภาพยู่นตรน์ำาเสนอนทิี่รรศการ “ยู่านอวกาศบ้ัานนาบััว (The Spaceship 

of Nabua)” แลิะ “Mitr-Mythology” ซึ�งเลิ�าเรื�องราวของ มัิตร ชิัยู่บััญชิา ลิ�าสุดหอภาพยู่นตร์เพิ�มันิที่รรศการชิิ�นใหมั�  
“ปยุต เง�กรำะจ่�ง บดิ�แห้ง่แอนิเมชิันไทย (Payut Ngao-krachang, Father of Thai Animation)” 

นทิี่รรศการออนไลินช์ิิ�นใหมั�น่� เลิ�าป็ระวัติชิวิ่ตของ ป็ยุู่ต ตั�งแต�เป็น็เด็กผ่่ร้กัการวาดร่ป็ ฝ่กึฝ่นแลิะเรยู่่นร่ด้้วยู่ตัวเอง 

จนเดินที่างเขา้กรุงเที่พฯ แลิะฝ่า่ฟ์นัจนสรา้ง เหต์ม่หศัจร์ร์ย์ (๒๔๙๘) แอนเิมัชัินเรื�องแรกของป็ระเที่ศไที่ยู่ได้สำาเรจ็ ต�อเนื�อง

ถึงการที่ำางานของป็ยุู่ตกับัสำานกัข�าวสารอเมัริกัน หรือ USIS จนกระทัี่�งถึงการสร้างแที่�นถ�ายู่ที่ำาการ์ตน่ด้วยู่ตนเอง อันนำาไป็

ส่�ความัสำาเร็จในการสร้าง สี่ดสีาค้ร์ (๒๕๒๒) ภาพยู่นตร์แอนเิมัชิันเรื�องยู่าวเรื�องแรกของไที่ยู่จนออกฉายู่โด�งดัง

แมั้ว�าเรื�องราวของป็ยุู่ตจะเคยู่ได้รับัการถ�ายู่ที่อดมัาแล้ิวหลิายู่ครั�ง ความัพิเศษ์ของการนำาเสนอการผ่จญภัยู่ของ

บัดิาแห�งแอนเิมัชัินไที่ยู่ผ่่น้่�ใน Google Arts & Culture คือการเลิ�าเรื�องสองภาษ์าทัี่�งไที่ยู่แลิะอังกฤษ์ เพื�อขยู่ายู่ขอบัเขตการ

รับัร่้ป็ระวัติศาสตร์ภาพยู่นตร์ไที่ยู่ไป็ยู่ังคนทัี่�งโลิก นอกจากน่� Google Arts & Culture ยู่ังมัาพร้อมักับัเที่คนคิพิเศษ์ในการ  

“ที่�องนทิี่รรศการ” ทัี่�งการเคลืิ�อนภาพท่ี่�ลืิ�นไหลิ การซ่มัภาพไป็ด่รายู่ลิะเอ่ยู่ดของวัตถุ เชิ�น แที่�นถ�ายู่การ์ต่น หรือภาพเข่ยู่น

ด้วยู่มัอืบันแผ่�นฟิ์ล์ิมั รวมัทัี่�งการผ่นวกภาพเคลืิ�อนไหวเป็น็ส�วนหนึ�งของการรับัชิมั ป็ระสานตัวหนงัสือท่ี่�ที่ำาหนา้ท่ี่�อธ์บิัายู่

แลิะเลิ�าเรื�องไป็กับัการรับัชิมัคลิิป็วิด่โอ ที่ำาให้น่�เป็็นมัากกว�าการ “อ�าน” เรื�องของป็ยุู่ตบันจอมืัอถือหรือจอคอมัพิวเตอร์

เที่�านั�น

ชิาวต�างชิาติน้อยู่คนนักท่ี่�จะที่ราบัถึงป็ระวัติการเดินที่างของแอนิเมัชัินไที่ยู่ หรือตอบัได้ว�าหนังแอนิเมัชัินไที่ยู่ 

ท่ี่�มัช่ิื�อเส่ยู่งคือเรื�องใด การเข้าร�วมัจัดแสดงงานกับั Google Arts & Culture จึงเป็น็การเป็ดิพื�นท่ี่�ใหมั�แลิะแสวงหาผ่่ช้ิมัใหมั� 

ใหกั้บัเรื�องราวคนที่ำาหนงัไที่ยู่ หรือเกร็ดป็ระวัติศาสตร์ท่ี่�ก�อนหนา้น่�รับัร่้กันเพ่ยู่งเฉพาะแฟ์นหนงัชิาวไที่ยู่เที่�านั�น หลัิงจาก

เรื�องของป็ยุู่ต หอภาพยู่นตร์จะนำาเสนอนทิี่รรศการออนไลินอื์�น ๆ บันแพลิตฟ์อร์มัน่�ต�อเนื�องไป็ในอนาคต  



๑๒

พิิพิิธภััณฑ์์และนิทรรศการ

สดุด่แด�ผ่่ม้ัาก�อนกาลิ (เวลิา) 

 กลิ�าวถึง จอร์ชิ เมัล่ิแยู่ส (Georges Méliès) คุณ่ป็การท่ี่�เขามัต่�อ

วงการภาพยู่นตร์นั�นมัากมัายู่มัหาศาลิเกินกว�าท่ี่�ตัวเขาเองจะจินตนาการได้ 

ทีุ่กนวัตกรรมัที่างภาพยู่นตร์ท่ี่�  จอร์ชิ เมัล่ิแยู่ส ได้รังสรรค์ขึ�นมัานั�น  

เป็็นรากฐานสำาคัญของภาพยู่นตร์สมััยู่ใหมั�ตั�งแต�พร่โป็รดักชิันจนไป็ถึง

โพสต์โป็รดักชิัน ไมั�ว�าจะเป็น็การคิดค้นเที่คนคิพิเศษ์ต�าง ๆ ในการถ�ายู่ที่ำา 

การลิงส่ในฟ์ิล์ิมั การใชิ้สตอร่บัอร์ด รวมัถึงการที่ำาหนงัแบับัเลิ�าเรื�อง จอร์ชิ 

เมัล่ิแยู่ส ก็เป็น็คนแรก ๆ ท่ี่�ที่ำา แต�เป็น็ท่ี่�น�าเส่ยู่ดายู่ ภาพยู่นตร์ของ จอร์ชิ 

เมัล่ิแยู่ส จำานวนกว�า ๕๐๐ เรื�องท่ี่�ถ่กผ่ลิิตขึ�นมัาในชิ�วงเวลิาป็ ีค.ศ. ๑๘๙๖ 

ถึงป็ี ค.ศ. ๑๙๑๒ นั�น บัางส�วนได้ส่ญหายู่ไป็ในชิ�วงสงครามัโลิกครั�งท่ี่� ๑  

ด้วยู่สภาพที่างเศรษ์ฐกิจ จอร์ชิ เมัล่ิแยู่ส จำาเป็น็ต้องขายู่กิจการภาพยู่นตร์

ออกไป็ แลิะภาพยู่นตรห์ลิายู่เรื�องของเขาได้ถก่นำาไป็หลิอมัเป็น็สน้รองเท้ี่าบ่ัที่

ที่หารให้กับักองทัี่พฝ่รั�งเศส จนเหลืิอภาพยู่นตร์ให้คนรุ�นหลัิงมัาศึกษ์าได้

เพ่ยู่งบัางส�วนเที่�านั�น 

 จนกระทัี่�งในป็ ีค.ศ. ๒๐๑๑ มัารติ์น สกอร์เซซ ่(Martin Scorsese) 

ผ่่ก้ำากับัภาพยู่นตร์รางวัลิออสการ์ชิาวอเมัริกัน ได้สร้างภาพยู่นตร์ในชิื�อเรื�อง

ว�า Hugo (ป่ริ์ศนามนษ่ย์กลูข้องฮิวิัโก้) เป็น็ภาพยู่นตร์แนวอิงป็ระวัติศาสตร์-

แฟ์นตาซ่ ท่ี่�ดัดแป็ลิงมัาจากหนังสือ The Invention of Hugo Cabret 

(ป็ริศนามันุษ์ยู่์กลิของอ่โก้ กาเบัรต์) ภาพยู่นตร์ได้นำาเรื�องราวอันแสน 

ตื�นเต้นแลิะป็ระทัี่บัใจเพื�อเป็็นการสดุด่ผ่่้กำากับัผ่่้ยู่ิ�งใหญ�ผ่่้น่� โดยู่ได้เลิ�าถึง 

เด็กชิายู่กำาพร้าวัยู่ ๑๒ ป็ีท่ี่�แอบัอาศัยู่อยู่่�ในสถาน่รถไฟ์การ์มังต์ป็าร์นาส 

(Gare Montparnasse) ในกรุงป็าร่ส ในชิ�วงเวลิาราว ค.ศ. ๑๙๓๐ พ�อของ

ฮ่้โกซึ�งเป็็นชิ�างจักรกลิได้เส่ยู่ชิ่วิตกะทัี่นหันจากอุบััติเหตุไฟ์ไหมั้ ที่ำาให้เขา

ณัฐพลิ สวัสด่

© 2011 Paramount Pictures – All Rights Reserved.

© 2011 Paramount Pictures – All Rights Reserved.



๑๓

ต้องมัาอยู่่�กับัลิุงซึ�งมั่หน้าท่ี่�ด่แลินาฬิิกาขนาดใหญ�ท่ี่�ติดตั�งอยู่่�ในสถาน่

รถไฟ์ให้เดินอยู่่�ตลิอดเวลิา ลิงุสอนให้เขาดแ่ลินาฬิิกา ฮ่้โกจึงแอบัอาศัยู่อยู่่�ใน

นาฬิิกายัู่กษ์์น่�เป็็นบ้ัานเส่ยู่เลิยู่ ฮ่้โกยู่ังหลิงใหลิป็ระดิษ์ฐกรรมัมันุษ์ยู่์กลิ

ชิำารุดท่ี่�น�าพิศวงตัวหนึ�งท่ี่�พ�อเขาพยู่ายู่ามัซ�อมัทิี่�งไว้แลิะพยู่ายู่ามัท่ี่�จะ

ซ�อมัมัันต�อ แลิะพบัว�าท่ี่�ร้านขายู่แลิะรับัซ�อมัของเลิ�นของตาแก�คนหนึ�ง

ในสถานร่ถไฟ์น่�มัส่ิ�งของแป็ลิก ๆ ท่ี่�น�าเร่ยู่นร่้ แต�ตาแก�ไมั�ชิอบัใหเ้ขามัา

ยุู่�มัยู่�ามัท่ี่�ร้านเพราะเห็นว�าฮ่้โกชิอบัขโมัยู่ของ แต�ด้วยู่ความัอยู่ากร่้ 

อยู่ากเห็น ท่ี่�สุดฮ่้โกก็สามัารถผ่่กมัิตรกับัตาแก�ได้ โดยู่ชิ�วยู่งานเล็ิก ๆ  

นอ้ยู่ ๆ  แลิกกับัตาแก�สอนวิชิาชิ�างให้เพื�อท่ี่�จะเอาไป็ซ�อมัมันษุ์ยู่ก์ลิป็ริศนา 

เรื�องดำาเนินไป็จนเขาไขป็ริศนาได้ว�า ท่ี่�แท้ี่ตาแก�น่�เองคือผ่่้ป็ระดิษ์ฐ ์

มันุษ์ย์ู่กลิตัวน่� แลิะยู่ังเคยู่เป็็นนักมัายู่ากลิแลิะนักสร้างภาพยู่นตร์ท่ี่� 

ยู่ิ�งใหญ�ในอด่ต เขาลิะ “จอร์ชิ เมัล่ิแยู่ส”

 บััดน่� หอภาพยู่นตร์ได้จำาลิองนาฬิิกาเรือนน่�ขึ�น แลิะติดตั�งให้

เสมัอืนมันัได้หลิุดจากภาพยู่นตร์ Hugo ที่ะลิุผ่นงัโรงหนงัชิ้างแดงส่�ลิาน

ไป็ดวงจันที่รข์องหอภาพยู่นตร ์โดยู่ตั�งชิื�อนาฬิิกาเรอืนน่�ว�า Méliès Star 

Film เพื�อเป็น็เก่ยู่รติแก� จอร์ชิ เมัล่ิแยู่ส แลิะโรงถ�ายู่สตาร์ฟ์ิล์ิมัของเขา 

(Star Film Company) การสร้างนาฬิิกาเรือนน่�ถือเป็น็เรื�องท้ี่าที่ายู่อยู่�าง

มัาก เพราะท่ี่มัผ่่้สร้างไมั�มั่หลัิกฐานชิั�นต้นเป็็นต้นแบับัในการสร้าง 

เนื�องจากสถาน่รถไฟ์การ์มังต์ป็าร์นาสนั�นถ่กบ่ัรณะป็รับัป็รุงไป็ในชิ�วง

ที่ศวรรษ์ท่ี่� ๖๐ จนไมั�เหลืิอร�องรอยู่เดิมัอยู่่�อ่กเลิยู่ แมั้แต�ภาพถ�ายู่ 

หรือภาพเข่ยู่นก็ไมั�ป็รากฏิภาพด้านในของตัวสถาน่รถไฟ์ เราจึงไมั�เห็น

ตัวนาฬิิกาว�าหน้าตาแลิะรายู่ลิะเอ่ยู่ดจริง ๆ นั�นเป็็นอยู่�างไร แต�ท่ี่�จริง 

นั�นไมั�ใชิ�ป็ัญหา เพราะเราจำาลิองนาฬิิกาจากจินตนาการในภาพยู่นตร์ 

Hugo ซึ�งก็คงเป็็นจินตนาการของจินตนาการอ่กที่อด อยู่�างไรก็ด่ 

รายู่ลิะเอ่ยู่ดต�าง ๆ นั�นจำาเป็็นต้องใช้ิชิ�างฝี่มัือหลิากหลิายู่ทัี่กษ์ะเข้ามัา 

ระดมัความัคิด ถอดรหัสส�วนป็ระกอบัต�าง ๆ  จากภาพยู่นตร์ใหก้ลิายู่เป็น็

ความัจริง อาทิี่เชิ�น ลิวดลิายู่แกะสลัิกของนาฬิิกา ก็ต้องใชิ้ทัี่กษ์ะเชิิงชิ�าง

เขา้มัาเติมัชิ�องว�างท่ี่�ขาดหายู่ไป็ของต้นแบับัใหป้็รากฏิออกมัาใหไ้ด้ แลิะ

นำาหนกัท่ี่�มัากกว�า ๕๐๐ กิโลิกรัมั แลิะขนาดท่ี่�ใหญ�โตของนาฬิิกา พร้อมั

กับัองศาท่ี่�พิสดาร จึงเป็็นเรื�องท้ี่าที่ายู่อยู่�างยู่ิ�งในการนำานาฬิิกาเรือนน่�

ขึ�นไป็ไว้บันผ่นังโรงหนังช้ิางแดงท่ี่�เอ่ยู่งบัิดเบ่ั�ยู่วอ่กด้วยู่เชิ�นกัน แลิะ 

นอกเหนอืจากด้านความังามัแล้ิว นาฬิิกาเรือนน่�ยู่ังเดินตามัเวลิาได้จริง 

แลิะมั่หน้าป็ัดเป็ิดโลิ�งแสดงให้เห็นกลิไกภายู่ในเพื�อให้เห็นฟั์นเฟ์้อง 

ค�อยู่ ๆ หมันุกลิไกภายู่ในของนาฬิิการาวกับัว�ามันัมัช่ิ่พจรชิ่วิต โดยู่เวลิา

ได้เคลืิ�อนไป็ข้างหน้าในแต�ลิะนาท่ี่นั�นก็เป็็นการบัอกเวลิาว�าภาพยู่นตร์

คงก้าวไป็ข้างหนา้เสมัอ

 นาฬิิกายัู่กษ์์ Méliès Star Film พระเอกคนใหมั�ของ 

หอภาพยู่นตร์นั�นลิอยู่ตัวอยู่่�เหนือหนังถำามัองต�าง ๆ แลิะร้านขายู่ 

ของเลิ�นจำาลิองของ จอร์ชิ เมัล่ิแยู่ส ในนิที่รรศการลิานไป็ดวงจันที่ร์  

รอให้ทีุ่กคนเข้ามัาชิมัแลิะค้นหากลิไกในมัิติลึิกลัิบัของเวลิาแลิะ 

การมัองเห็น ทีุ่กวันอังคาร-อาทิี่ตยู่์ เวลิา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ  

ลิานไป็ดวงจันที่ร์ ชิั�น ๑ ครึ�ง อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยู่นตร์ 

(องค์การมัหาชิน)   

 

ท่ี่มังานผ่่ส้ร้างสรรค์ผ่ลิงาน



 เพื�อป็รับัตัวให้เข้ากับัสถานการณ์การแพร�ระบัาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ�งที่ำาให้

กิจกรรมัวันเด็กแห�งชิาติท่ี่�จัดเป็็นป็ระจำาทีุ่กป็ีท่ี่�หอภาพยู่นตร์นั�นต้องงดไป็เป็็นป็ีท่ี่� ๒  

ติดต�อกัน ในป็ ี ๒๕๖๕ น่� หอภาพยู่นตร์จึงได้เพิ�มัเติมักิจกรรมัร่ป็แบับัใหมั� ซึ�งที่ำาใหเ้ด็ก ๆ  

ยู่ังคงสามัารถมัส่�วนร�วมัได้โดยู่ไมั�ต้องเดินที่างมัาท่ี่�หอภาพยู่นตร ์ ในชิื�อกิจกรรมัว�า “วาดฝ่นั

ป็นัเรื�อง” 

 “วาดฝ่ันป็ันเรื�อง” เป็็นเวท่ี่ป็ระกวดผ่ลิงานสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ในหัวข้อ 

“ภาพยู่นตร์ในฝ่นัของฉัน” โดยู่แบั�งเป็น็ ๒ ป็ระเภที่ ป็ระเภที่แรกคือการป็ระกวดวาดภาพ

ระบัายู่ส่ ลิงบันกระดาษ์ ๑๐๐ ป็อนด์ ขนาดภาพไมั�ตำากว�ากระดาษ์ A4 สำาหรับัเด็กอายุู่ ๕-๙ 

ป็ี ป็ระเภที่ท่ี่�สอง การป็ระกวดเข่ยู่นเร่ยู่งความัด้วยู่ลิายู่มืัอ ความัยู่าวไมั�ตำากว�า ๑ หน้า

กระดาษ์ A4 สำาหรับัเด็กอายุู่ ๑๐-๑๔ ป็ ี เป็ดิรับัสมัคัรตั�งแต�วันท่ี่� ๗-๑๖ มักราคมั ๒๕๖๕  

โดยู่มั่ผ่่้ส�งผ่ลิงานมัาเข้าร�วมัทัี่�งสิ�น ๓๘ รายู่ จากหลิากหลิายู่จังหวัด ผ่ลิงานทีุ่กชิิ�น 

ทีีมงานพิิพิิธภััณฑ์์ภัาพิยนตร์์ไทีย

๑๔

ร์างวััลวัาดภัาพิร์ะบายสีี

“เมืองแมวิแสนสุข” 
ผลึง�นของ 

ด.ญ.ทิพิพิิย� เทวอักษรำ แสง-ชูิโต อ�ยุ ๘ ปี 

- ความัเหน็กรรมัการ -

เป็น็งานสร้างสรรค์ท่ี่�สื�อเรื�องราวหลิากหลิายู่ ราวกับัหนงั 

ท่ี่�มัส่่สันสดใสเต็มัไป็ด้วยู่รายู่ลิะเอ่ยู่ดแลิะมัช่ิ่วิตชิ่วา

ล้ิวนแล้ิวแต�น�าสนใจ แลิะที่ำาให้ได้เห็นถึงความัร้่สึกนึกคิด

หรือแรงบัันดาลิใจของเด็ก ๆ ท่ี่�ได้จากภาพยู่นตร์ 

 แลิะน่�คือผ่ลิงานท่ี่�ผ่�านการคัดเลืิอกให้ได้รับั

รางวัลิ ซึ�งพ่� ๆ ท่ี่�หอภาพยู่นตร์ได้พิจารณาจากความั

สร้างสรรค์แลิะความัสอดคล้ิองกับัหัวข้อท่ี่�กำาหนด โดยู่ 

หอภาพยู่นตร์ได้จัดส�งของรางวัลิกลิ�องสุ�มัใบัโตท่ี่�บัรรจุ 

ของเลิ�น เครื�องก่ฬา แลิะหนังสือนิที่านท่ี่�เหมัาะสมักับั 

ชิ�วงวัยู่ใหแ้ก�เจ้าของผ่ลิงาน รวมัทัี่�งยู่งัมัก่ลิ�องสุ�มัใบัจิ�วท่ี่�ส�ง

ไป็ใหน้อ้ง ๆ ท่ี่�ร�วมัสนกุทีุ่กคน



๑๕

“จัอมเขมือบจัอ”
ผลึง�นของ

ด.ชิ.คณุ�นนท์ ไทยบุญน�ค 

อ�ยุ ๘ ปี 

- ความัเหน็กรรมัการ -

ภาพวาดท่ี่�เป็ี� ยู่มัจินตนาการ

แป็ลิกป็ระหลิาด

แลิะสื�อถึงความัคิดฝ่นัอันเกิดจาก

พลัิงของจอภาพยู่นตร์

“คืนหนึ�งนั�น” 
ผลึง�นของ

ด.ญ.ปทิตต� อินทรำกลุึ 

อ�ยุ ๘ ปี 

- ความัเหน็กรรมัการ -

ผ่ลิงานท่ี่�แสดงใหเ้หน็ถึง

ภาพทิี่วทัี่ศนใ์นยู่ามัคำาคืน

ความักล้ิาในการใชิ้ส่ 

ที่ำาใหเ้หมัอืนหลิุดไป็อยู่่�

ในฝ่นัป็ระหลิาด ราวกับั

เป็น็ฉากหนึ�งในภาพยู่นตร์ 

ร์างวััลวัาดภัาพิร์ะบายสีี

ร์างวััลวัาดภัาพิร์ะบายสีี



๑๖

ร์างวััลปร์ะกวัดเร์ยีงควัาม

ผลึง�นของ 

ด.ญ.ลึภััสรำด� อ��พิันธ์ อ�ยุ ๑๐ ปี 

- ความัเหน็กรรมัการ -

เป็น็ผ่ลิงานเร่ยู่งความัท่ี่�สอดคล้ิองกับัหวัข้อ 

“ภาพยู่นตร์ในฝ่นัของฉัน” มัากท่ี่�สุด รวมัทัี่�ง 

ยู่ังถ�ายู่ที่อดเรื�องราวได้อยู่�างเพลิิดเพลิิน  

แลิะสะท้ี่อนใหเ้หน็แนวที่างอันหลิากหลิายู่ 

ของสื�อภาพยู่นตร์ท่ี่�ต�างกระตุ้นใหเ้กิด

จินตนาการ 



๑๗

Ali: Fear Eats the Soul 
+ การบรรยายโดย กิต่ต่ิศักดิ� สุืวรรณโภคิณ
เสืาร์ท่� ๑๙ ม่นาคม ๒๕๖๕ 

 Ali: Fear Eats the Soul เป็น็ภาพยู่นตร์

ท่ี่�ขึ�นชืิ�อท่ี่�สดุของผ่่ก้ำากับัเยู่อรมันั ไรเนอร์ แวร์เนอร์ 

ฟ์าสบิันเดอร์ หนังป็ี ค.ศ. ๑๙๗๔ เรื�องน่�ใชิ้ขนบั

ของหนังตระก่ลิเมัโลิดรามัาเข้มัข้น เพิ�มัเติมัด้วยู่

อารมัณ์เป็ล่ิ�ยู่วเหงาของเมัืองในเยู่อรมัันตะวันตก 

แลิะแสดงภาพอคติ การกดข่�ที่างสังคมั รวมัถึงการเหยู่่ยู่ดผ่ิว แต�เหนือ 

อื�นใด น่�คือหนงัรกัรนัที่ดชิั�นยู่อด ท่ี่�บัอกเลิ�าด้วยู่ศลิิป็ะการจัดวางภาพท่ี่�สดุ

ลิะเอ่ยู่ดลิออ จนเป็น็งานชิิ�นเอกแห�งยุู่ค New German Cinema

Ali: Fear Eats the Soul เลิ�าเรื�องความัรักระหว�าง อาล่ิ (เอลิ เฮ้ด่ 

บัินซาเล็ิมั) คนงานข้ามัชิาติหนุ�มัชิาวโมัร็อกโก กับัหญิงชิาวเยู่อรมัันวัยู่  

๖๐ ป็ ีชืิ�อ เอมั ่(บัรจิิตเตอ มัริา) ด้วยู่สถานะท่ี่�ต�างกัน ที่ำาใหเ้พื�อนแลิะญาติ

พ่�นอ้งของเอมัด่่ถ่กอาล่ิอยู่�างซึ�ง ๆ หนา้ นำาพาไป็ส่�บัที่ที่ดสอบัความัร้่สึก

ของคนสองคน ที่�ามักลิางกระแสสงัคมัแท่ี่�ที่ำาใหค้วามัรกัของพวกเขากลิายู่

เป็น็เรื�องผ่ดิป็กติ

ฟ์าสบัินเดอร์ได้รับัแรงบัันดาลิใจจากหนังดรามัา All That  

Heaven Allows ของ ดักลิาส เซิร์ก ผ่่ก้ำากับัท่ี่�เกิดในเยู่อรมันแ่ต�ไป็ที่ำางาน

ท่ี่�อเมัริกา แลิะเป็็นคนที่ำาหนังรักรันที่ดท่ี่�ด่ท่ี่�สุดคนหนึ�งของฮ้อลิล่ิว่ดใน

ศตวรรษ์ท่ี่�แล้ิว Ali: Fear Eats the Soul เป็น็หนงัท่ี่�ทัี่�งจรงิใจแลิะอ�อนโยู่น

ในความัร่้สึก ไมั�มั่ล่ิลิาเยู่้ยู่หยู่ันหรือท้ี่าที่ายู่เหมัือนหนังเรื�องอื�น ๆ ในยุู่ค

เด่ยู่วกันของฟ์าสบัินเดอร์ แต�ในขณะเด่ยู่วกัน ก็ยู่ังวิพากษ์์วิจารณ์ความั

เป็น็ไป็ของสังคมัเยู่อรมันัอยู่�างตรงไป็ตรงมัา 

Ali: Fear Eats the Soul จะจัดฉายู่เวลิา ๑๓.๐๐ น. จบัแล้ิวมัก่าร

บัรรยู่ายู่แลิะพ่ดคุยู่แลิกเป็ล่ิ�ยู่น โดยู่ กิตติศกัดิ� สุวรรณโภคิน ผ่่เ้ชิ่�ยู่วชิาญ

หนงัโลิก แลิะหลัิงจากนั�นเวลิา ๑๖.๐๐ น. ยู่งัมัก่ารจัดฉายู่ Enfant Terrible 

หนงัเยู่อรมันัร�วมัสมัยัู่ท่ี่�บัอกเลิ�าชิ่วป็ระวัติของฟ์าสบัินเดอร์ ซึ�งได้รับัการ

คัดเลืิอกใหเ้ป็น็ส�วนหนึ�งของเที่ศกาลิภาพยู่นตรเ์มัอืงคานสเ์มัื�อป็ ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 

Hannah Arendt 
+ การบรรยายโดย ผศ.ดร.เกษม เพ็ัญภินันท์
เสืาร์ท่� ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

 โป็รแกรมั Cinema Lecture เดือนเมัษ์ายู่น แมัตั้วภาพยู่นตร์

จะไมั�ใชิ�งานระดับัคลิาสสิกหรือ ทึี่�ง! หนงัโลิก อยู่�างเรื�องท่ี่�ผ่�าน ๆ มัา แต�ก็

เป็็นภาพยู่นตร์ท่ี่�มั่ป็ระเด็นท่ี่�น�าสนใจ เหมัาะแก�การด่แล้ิวต�อด้วยู่การ

บัรรยู่ายู่หรือพ่ดคุยู่แลิกเป็ล่ิ�ยู่นเป็็นอยู่�างยู่ิ�ง กับัผ่ลิงานเรื�อง Hannah 

Arendt ภาพยู่นตร์เยู่อรมันัป็ ีค.ศ. ๒๐๑๒ ท่ี่� มัาร์กาเรต ฟ์อน ที่รอตตา   

ผ่่้กำากับัหญิงจากกลิุ�มัคนที่ำาหนัง New German Cinema สร้างจาก

เหตุการณ์จริงในระหว�างป็ี ค.ศ. ๑๙๖๑-๑๙๖๔ ของ ฮ้ันนาห์ อาเรนท์ี่   

นักป็รัชิญาแลิะนักที่ฤษ์ฎ่ีการเมัืองชิาวเยู่อรมัันเชิื�อสายู่ยู่ิว ท่ี่�เข้าร�วมั 

รับัฟ์ังการไต�สวนคด่กลิ�าวโที่ษ์ของ อดอล์ิฟ์ ไอชิ์มัันน์ อด่ตเจ้าหน้าท่ี่� 

ระดับัส่งของนาซ่ ในข้อหามัส่�วนพัวพันกับัการฆ�าล้ิางเผ่�าพันธ์ุช์ิาวยู่ิว 

 ภายู่หลัิงจบัการไต�สวน ฮ้ันนาห์ อาเรนท์ี่ นำารายู่งานการ

พิจารณาคด่ไป็ต่พิมัพ์บันนติยู่สาร The New Yorker พร้อมัใหค้วามัเหน็

ในลัิกษ์ณะท่ี่�สวนที่างกับักระแสความัคิดของสังคมั โดยู่นยิู่ามัการกระที่ำา

ของไอชิม์ันันว์�าเป็น็เพยู่่ง “ความัดาษ์ดื�นของความัชิั�วรา้ยู่” (The Banality 

of Evil) ท่ี่�คนธ์รรมัดาคนหนึ�งกระที่ำาสิ�งท่ี่�ชิั�วร้ายู่โดยู่ป็ราศจากคุณสมับััติ

ในการคิด เป็็นเพ่ยู่งผ่ลิของฟั์นเฟ์้องท่ี่�เกิดจากระบับั กฎีหมัายู่ แลิะ

ตำาแหน�งหนา้ท่ี่�การงานท่ี่�สืบัที่อดกันมัาเที่�านั�น 

 แนวคิดดังกลิ�าวของอาเรนท์ี่ถ่กโจมัต่อยู่�างรุนแรงจากบัรรดา

ชิาวยู่ิว รวมัถึงที่ำาให้เกิดหัวข้อถกเถ่ยู่งที่างวิชิาการต�าง ๆ มัากมัายู่เป็็น

ป็ระวัติการณ์ มั่ส�วนกระตุ้นให้เกิดการที่ำาวิจัยู่ศึกษ์า ตลิอดจนที่ำา 

ความัเข้าใจในมิัติอื�น ๆ ท่ี่�ซับัซ้อนกว�าเรื�องการป็ระณามัตัวอาชิญากร  

โดยู่เฉพาะการลิุแก�อำานาจจากระบับัความัคิดชิั�วร้ายู่ ซึ�งถ่กป็ลิ่กฝ่งัเอาไว้

อยู่�างยู่าวนาน จนที่ำาใหม้ันษุ์ยู่์เจตนากระที่ำาผ่ดิอยู่�างร้ายู่แรงโดยู่ไมั�ร่้ตัว 

 ภาพยู่นตร์จะจัดฉายู่เวลิา ๑๔.๐๐ น. จบัแลิ้วฟ์ังการบัรรยู่ายู่

จาก ผ่ศ.ดร.เกษ์มั เพ็ญภินันท์ี่ อาจารย์ู่ป็ระจำาภาควิชิาป็รัชิญา  

คณะอักษ์รศาสตร ์จุฬาลิงกรณม์ัหาวิที่ยู่าลัิยู่ ท่ี่�จะมัาวิเคราะหถึ์งป็ระเด็น

ต�าง ๆ ท่ี่�ได้จากภาพยู่นตร์ว�าด้วยู่ชิ่วิตแลิะแนวคิดของหนึ�งในนักคิด 

คนสำาคัญแห�งศตวรรษ์ท่ี่� ๒๐ ผ่่น้่�    

กิจักรำรำม

ท่ี่มังานจัดรายู่การ

ภาพยู่นตร์ทัี่�งสองโป็รแกรมั สนบััสนนุ

การจัดฉายู่โดยู่สถาบัันเกอเธ์� ป็ระเที่ศไที่ยู่ 

ร์างวััลปร์ะกวัดเร์ยีงควัาม



กิจักรำรำม

๑๘

วนัศุกรท่์� ๔ ม่นาคม ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ น. Colombian Short Films: Program 1  
  (๗๗ น�ทำี)

Solecito

๒๕๕๖ / กำากับัโดยู่ Óscar Ruiz Navia / ๒๐ นาท่ี่

ระหว�างขั�นตอนการคัดเลืิอกนักแสดง ผ่่้กำากับัให้ค่�นักแสดงนำาของเรื�อง

ถ�ายู่ที่อดเรื�องราวการยุู่ติความัสัมัพันธ์์ของทัี่�งสองคน แต�จะเป็็นอยู่�างไร 

หากเรื�องราวท่ี่�แต�งขึ�นมัาใหมั�นำาพาใหพ้วกเขาหวนกลัิบัมัาคบักันอ่กครั�ง

La máxima longitud de un Puente (Big Bridge) 

๒๕๖๑ / กำากับัโดยู่ Simón Vélez / ๑๔ นาท่ี่ 

หนงัสั�นรางวัลิ Special Mention จากเที่ศกาลิภาพยู่นตร์โลิคาร์โน เลิ�าเรื�อง

ราวของ วิลิเล่ิยู่มั เด็กหนุ�มัท่ี่�กระโดดลิงมัาจากสะพาน แลิะขโมัยู่มัอเตอร์ไซค์

พาแฟ์นสาวออกไป็โลิดแลิ�น 

La impresión de una guerra (Impression of a War)

๒๕๕๘ / กำากับัโดยู่ Camilo Restrepo / ๒๖ นาท่ี่

เป็น็เวลิายู่าวนานกว�า ๗๐ ป็ ีท่ี่�ป็ระเที่ศโคลิอมัเบั่ยู่ต้องเผ่ชิิญกับับัรรยู่ากาศ

ความัขัดแยู่้งภายู่ในโดยู่กองกำาลัิงติดอาวุธ์ ก�อนท่ี่�สถานการณ์ความัรุนแรง 

ท่ี่�เกิดขึ�นเป็น็วงกว้างในชิ�วงหลิายู่ป็หีลัิงจะคล่ิ�คลิายู่ลิง 

Ante Mis Ojos (Before My Eyes) 

๒๕๖๑ / กำากับัโดยู่ Lina Rodriguez / ๗ นาท่ี่

ที่ะเลิสาบักัวตาวิตา เป็็นแหลิ�งนำาศักดิ�สิที่ธ์ิ�ของชิาวเผ่�ามัุยู่สกา แลิะเป็็น 
แรงบัันดาลิใจใหแ้ก�ตำานานเมัอืงเอลิโดราโด

Todo es culpa de la sal  

(It’s All the Salt’s Fault) 

๒๕๖๓ / กำากับัโดยู่ María Cristina Pérez / ๑๐ นาท่ี่

ลิ่กสาวคนเล็ิกแห�งครอบัครัวสล็ิอธ์สร้างเรื�องราวของครอบัครัวตนขึ�นใหมั� 

เมัื�อเบัื�องหลัิงวิถ่ชิ่วิตท่ี่�ป็กติเร่ยู่บัง�ายู่ กลัิบัแที่รกไป็ด้วยู่วิญญาณแห�งป็่า 

ท่ี่�ป็รากฏิขึ�นในชิ่วิตป็ระจำาวัน แลิะแป็รเป็ล่ิ�ยู่นเป็็นความัที่รงจำาท่ี่�ไมั�อาจ 

คาดเดา 

นับัจากท่ี่�  Memoria ภาพยู่นตร์เรื� องลิ�าสุดของ  

อภิชิาติพงศ์ ว่ระเศรษ์ฐกุลิ ได้สร้างป็รากฏิการณ์ในเที่ศกาลิ

ภาพยู่นตรเ์มัอืงคานสเ์มัื�อกลิางป็ ี๒๕๖๔ เรื�องราวของป็ระเที่ศ

โคลิอมัเบั่ยู่จึงเริ�มัได้รับัการพ่ดถึงในพื�นท่ี่�เก่�ยู่วกับัภาพยู่นตร์

จากสื�อต�าง ๆ ของไที่ยู่มัากกว�าท่ี่�เคยู่เป็็นมัา ทัี่�งในฐานะท่ี่�

ภาพยู่นตร์เรื�องน่�ถ�ายู่ที่ำาท่ี่�โคลิอมัเบ่ัยู่ตลิอดทัี่�งเรื�อง จากบัที่

สัมัภาษ์ณ์ของอภิชิาติพงศ์ท่ี่�กลิ�าวถึงความัหลิงใหลิของตน 

ต�อโคลิอมัเบั่ยู่ รวมัไป็ถึงความัต�างแลิะความัเหมัือนของไที่ยู่

กับัป็ระเที่ศลิาตินอเมัริกาแห�งน่� แลิะท่ี่�สำาคัญคือ การท่ี่�ผ่ลิงาน

ของผ่่้กำากับัชิาวไที่ยู่ท่ี่�มั่ชิื�อเส่ยู่งระดับัโลิกคนน่�ได้รับัเลืิอกให้

เป็็นตัวแที่นของภาพยู่นตร์โคลิอมัเบ่ัยู่ ในการเสนอชิื�อเข้าชิิง

รางวัลิออสการ์สาขาภาพยู่นตร์ต�างป็ระเที่ศยู่อดเยู่่�ยู่มั 

เพื�อต้อนรับัวาระการเข้าฉายู่ในป็ระเที่ศไที่ยู่ของ 

Memoria หอภาพยู่นตร์ได้ร�วมักับั Kick the Machine Films 

แลิะ Common Move จัดโป็รแกรมัภาพยู่นตร ์ "Colombian 

Panorama" โดยู่นำาผ่ลิงานภาพยู่นตรส์ั�นแลิะภาพยู่นตรเ์รื�อง

ยู่าวของโคลิอมัเบั่ยู่เรื�องสำาคัญท่ี่�เคยู่ตระเวนไป็ตามัเที่ศกาลิ

ภาพยู่นตร์ทัี่�วโลิก มัาจัดฉายู่ให้ชิาวไที่ยู่ได้ที่ำาความัร่้จักกับั

วงการภาพยู่นตร์โคลิอมัเบัยู่่ แลิะได้มัโ่อกาสสำารวจทัี่ศนยู่่ภาพ 

บัรรยู่ากาศ รวมัทัี่�งอารมัณ์ความัร่้สึกของชิาวโคลิอมัเบั่ยู่ใน

ภาพยู่นตร์ สื�อท่ี่�เชิื�อมัโยู่งผ่่ค้นต�างเชิื�อชิาติต�างภาษ์าได้ด่ท่ี่�สุด 

ด้วยู่ความัหวังถึงป็ระโยู่ชิน์สง่สุดตามัคำาขวัญของหอภาพยู่นตร์

ว�า “ภาพยู่นตร์ยู่ังใหเ้กิดป็ญัญา” 

ภาพยู่นตร์ชุิดน่�คัดสรรโดยู่ ดิอานา บุัสตามัานเต 

(Diana Bustamante) โป็รดิวเซอร์ชิาวโคลิอมัเบั่ยู่ของ

ภาพยู่นตร ์Memoria จัดฉายู่ท่ี่�หอภาพยู่นตร ์(องค์การมัหาชิน) 

ระหว�างวันท่ี่� ๔-๖ มั่นาคมั พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมั�เส่ยู่ค�าใชิ้จ�ายู่ใน 

การเข้าชิมั 



๑๙

๑๕.๓๐ น.  Adiós entusiasmo  
  (So Long Enthusiasm)

๒๕๖๐ / กำากับัโดยู่ Vladimir Durán / ๗๙ นาท่ี่

ผ่ลิงานเข้าป็ระกวดรางวัลิหนังเรื� องแรกยู่อดเยู่่�ยู่มัท่ี่�เที่ศกาลิ

ภาพยู่นตร์เบัอร์ลิิน เลิ�าเรื�องราวของ แอ็กเซิลิ เด็กชิายู่วัยู่ ๑๐ ป็ ี

แลิะพ่�สาว ๓ คน ท่ี่�อาศยัู่ในอะพาร์ตเมันต์เสื�อมัโที่รมั ซึ�งอด่ตเคยู่

เป็น็ท่ี่�พักของชินชิั�นส่งในกรุงบััวโนสไอเรส ท่ี่�นั�น พวกเขาได้สร้าง

อาณาจักรแลิะร�วมักันตั�งกฎีป็ระหลิาดขึ�นมัา รวมัทัี่�งสวมับัที่บัาที่

เป็น็ผ่่คุ้มักับั มัารก์าริตา แมั�ของพวกเขา เพื�อป็กป็อ้งตัวเองจากเธ์อ

วนัเสารท่์� ๕ ม่นาคม ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ น.  La Sirga (The Towrope) 

๒๕๕๕ / กำากับัโดยู่ William Vega / ๘๘ นาท่ี่ 

อลิิเซ่ยู่ เด็กสาวผ่่้หน่สงครามักองกำาลัิงติดอาวุธ์ในบั้านเกิด มัา 

เริ�มัต้นชิ่วิตใหมั�ท่ี่� “La Sirga” เกสต์เฮ้าส์เล็ิก ๆ ของลิุงออสการ์  

ท่ี่�ใจกลิางที่ะเลิสาบัแถบัเทืี่อกเขาแอนด่ส ที่ว�าการตัดสินใจน่� 

กลัิบันำาเอาความัที่รงจำาในอด่ตมัาหลิอกหลิอน จนที่ำาให้เธ์อร่้สึก

หวาดกลัิวขึ�นมัาอ่กครั�ง

๑๕.๓๐ น.  Rodrigo D: No futuro  
  (Rodrigo D: No Future) 

๒๕๓๓ / กำากับัโดยู่ Victor Gaviria / ๙๓ นาท่ี่ 

ภาพยู่นตร์โคลิอมัเบั่ยู่เรื�องแรกท่ี่�ได้คัดเลืิอกให้เข้าฉายู่ในเที่ศกาลิ

ภาพยู่นตร์นานาชิาติเมัืองคานส์ ว�าด้วยู่เรื�องราวของ โรดริโก ด่  

เด็กหนุ�มัผ่่้มั่ความัฝั่นท่ี่�อยู่ากจะตั�งวงดนตร่พังก์ร็อกร�วมักับั 

เพื�อน ๆ  แต�ที่กุอยู่�างกลัิบัไมั�ง�ายู่อยู่�างท่ี่�คิด เพราะพวกเขาอาศยัู่อยู่่�

ในเมัอืงท่ี่�รายู่ล้ิอมัไป็ด้วยู่เหตุอาชิญากรรมั

วนัอาทิตย์ท่� ๖ ม่นาคม ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ น. Colombian Short Films: Program 2  
  (๗๙ น�ทำี) 

Rodri 

๒๕๕๕ / กำากับัโดยู่ Franco Lolli / ๒๓ นาท่ี่

โรดร่โกกลิายู่เป็น็คนว�างงานนานกว�า ๘ ป็ ี ในอ่กไมั�ก่�วันข้างหนา้น่� เขาจะมัอ่ายุู่ครบั  

๔๗ ป็ี

Soy tan feliz (I Am So Happy)

๒๕๕๔ / กำากับัโดยู่ Vladimir Durán / ๑๔ นาท่ี่

ภาพยู่นตรช์ิงิรางวัลิป็าล์ิมัที่องคำาสำาหรบััหนงัสั�น เรื�องราวของพ่�นอ้งตระกล่ิวิที่เที่นไซน ์

มัาเตโอแวะรับับัร่โนแลิะคามัิโลิไป็ท่ี่�บั้านในชินบัที่ ท่ี่�ซึ�งแมั�ของพวกเขารออยู่่�  

การหยุู่ดพักอยู่�างกะทัี่นหนันำาพาพวกเขาใหใ้กล้ิชิิดกัน ณ ดินแดนท่ี่�รกร้างว�างเป็ลิ�า

Entre tú y Milagros (Between You and Milagros) 

๒๕๖๓ / กำากับัโดยู่ Mariana Saffon / ๒๐ นาท่ี่

โลิกของ มัลิิากรอส เด็กหญงิวัยู่ ๑๕ ป็ ีท่ี่�เคยู่โอบัล้ิอมัด้วยู่รกัจากแมั�ต้องเป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงไป็ 

เมัื�อเธ์อได้เผ่ชิิญหน้ากับัความัตายู่อยู่�างไมั�คาดฝ่ัน จนนำาไป็ส่�การตั�งคำาถามัถึงความั

สัมัพันธ์กั์บัแมั� แลิะการดำารงอยู่่�ของตัวเธ์อเอง

Por ahora un cuento (Sometimes Two Herons)

๒๕๖๑ / กำากับัโดยู่ Carla Melo / ๑๒ นาท่ี่

แอนิเมัชัินท่ี่�เลิ�าผ่�านงานวาดภาพหมึักเคลืิ�อนไหว เรื�องราวของนกน้อยู่ท่ี่�บัินไป็หา 

พ�อนกวัยู่ชิราในเมัืองอันห�างไกลิ ขณะท่ี่�พ�อป็่วยู่ด้วยู่โรคป็ระหลิาดคล้ิายู่อาการ 

เป็น็ใบั้ บั้านของทัี่�งสองกำาลัิงค�อยู่ ๆ ถ่กกลืินกินโดยู่ธ์รรมัชิาติ

Verde 

๒๕๖๑ / กำากับัโดยู่ Victoria Rivera / ๑๐ นาท่ี่

เอมัิเล่ิยู่แลิะมัาร์ตินา สองพ่�น้องผ่่้สนิที่สนมัแลิะมัักจะตัวติดกันอยู่่�เสมัอ กระทัี่�ง 

การมัาถึงของญาติ ๆ ในชิ�วงหน้าร้อน ได้ที่ำาให้ความัสำาคัญต�อกันแลิะกันของทัี่�งค่� 

ต้องเป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงไป็

๑๕.๓๐ น. Días extraños (Strange Days) 

๒๕๕๘ / กำากับัโดยู่ Juan Quebrada / ๗๐ นาท่ี่

หนังขาวดำาเลิ�าความัสัมัพันธ์์ท่ี่�แสนเป็ราะบัางของ ฮ้วนแลิะลิ่นา หนุ�มัสาวชิาว

โคลิอมัเบั่ยู่ ผ่่้อาศัยู่อยู่่�ในเขตชิานเมัืองของกรุงบััวโนสไอเรส ต้องถึงคราวสั�นคลิอน 

เมัื�อลิ่นาได้พบักับัผ่่ห้ญิงคนหนึ�งชิื�อ เฟ์เดริกา



สตรีมีีีกรีรีมี 
Female Trouble 

   = English Language or English Subtitlesโปรีแกรีมีฉายภาพยนตรี์

ในโอกาสวันสตรส่ากลิ ๘ มัน่าคมั หอภาพยู่นตรจั์ดโป็รแกรมัใหญ�

ตลิอดเดือนมัน่าคมัแลิะเมัษ์ายู่น ในชิื�อ สตรำมีกีรำรำม หรอื Female Trouble 

เพื�อสำารวจภาพยู่นตร์ท่ี่�นำาเสนอสภาวะของความัเป็็นผ่่้หญิง ทัี่�งงานท่ี่�มั่

เนื�อหาเก่�ยู่วกับัอคติ การป็ฏิิบััติอยู่�างไมั�เป็็นธ์รรมั หรือค�านิยู่มัดั�งเดิมัท่ี่�

ทัี่บัถมั ซึ�งก�อใหเ้กิด “กรรมั” อันหมัายู่ถึง ความัยู่ากลิำาบัาก ตลิอดจนภาระ

ที่างกายู่แลิะใจให้แก�สตร่เพศมัาเนิ�นนาน รวมัทัี่�งภาพยู่นตร์ท่ี่�พยู่ายู่ามั 
ก้าวข้ามัเส้นแบั�งของคำานิยู่ามัเดิมั หรือแมั้แต�กระทัี่�งความัหมัายู่ของ  

“ผ่่ห้ญิง” แลิะ “ผ่่ช้ิายู่”

เริ�มัต้นด้วยู่ผ่ลิงานในยุู่คหนงัไที่ยู่ ๑๖ มัมั. ตั�งแต�งานก�อนป็ ี๒๕๐๐ 

อยู่�าง ห้วังรั์กเหวัลึูก (๒๔๙๘) ท่ี่�เพิ�งได้รับัการขึ�นที่ะเบั่ยู่นเป็็นมัรดก

ภาพยู่นตร์ของชิาติเมัื�อป็ีท่ี่�ผ่�านมัา เนื�อหาของเรื�องนั�นตัดตอนมัาจาก  

๑๐ บัที่แรกของนวนยิู่ายู่ขนาดยู่าวของหลิวงวิจิตรวาที่การ ซึ�งเลิ�าถึงผ่่ห้ญงิ

ท่ี่�ต�อกรกับัอุป็สรรคแลิะการกดข่�จากผ่่ช้ิายู่อยู่�างเด็ดเด่�ยู่ว น่�เป็น็ทัี่�งตัวแที่น

ของนวนิยู่ายู่แลิะหนังไที่ยู่ในยุู่คท่ี่�ค�านิยู่มัเรื�องสิที่ธ์ิสตร่เพิ�งเริ�มัเฟ์้� องฟ์ ่
ในสังคมัไที่ยู่ แลิะนำาแสดงโดยู่นกัแสดงระดับัราชิินแ่ห�งการลิะครท่ี่�โด�งดัง

มัาตั�งแต�ยุู่คลิะครเวท่ี่ สุพรรณ บ่ัรณะพิมัพ์ 

ถัดมัาเป็็น แม�นาค้พร์ะโข้นง (๒๕๐๒) ตำานานหนังแมั�นาคฉบัับั 

ป็ร่ยู่า รุ�งเรือง ท่ี่�เป็น็ตัวอยู่�างสำาคัญของ “ผ่ผ่่่ห้ญิง” ซึ�งป็รากฏิอยู่่�มัากมัายู่

ในเรื�องเลิ�าของสังคมัไที่ยู่ แลิะในที่ศวรรษ์เด่ยู่วกันน่� ดาราหญิงท่ี่�โด�งดัง

ท่ี่�สุดคือ เพชิรา เชิาวราษ์ฎีร์ โป็รแกรมัน่�มัผ่่ลิงานการแสดงเรื�องแรกของ

เธ์อเรื�อง บึันทึุ่กรั์กข้องพิมพ์ฉัวีั (๒๕๐๕) ท่ี่�สะท้ี่อนภาพผ่่ห้ญิงท่ี่�ถ่กผ่่ช้ิายู่

หลิอกใหส้�งเส่ยู่ อุ้มัที่อง แลิะรอคอยู่อยู่�างเจ็บัชิำา นอกจากน่�ยู่ังมั ่แพร์ดำา 

(๒๕๐๔) หนงัไที่ยู่ระดับัสากลิท่ี่�มัตั่วลิะครหญิงท่ี่�เข้มัข้นแลิะโดดเด�นท่ี่�สุด

เรื�องหนึ�ง ผ่ลิงานของ รัตน์ เป็สตันยู่่ หนึ�งในคนที่ำาหนัง ๓๕ มัมั. เพ่ยู่ง 

ไมั�ก่�คนในยุู่คหนงัไที่ยู่ ๑๖ มัมั. 

กลิางที่ศวรรษ์ ๒๕๑๐ อันเป็น็ชิ�วงเป็ล่ิ�ยู่นผ่�านจากหนงั ๑๖ มัมั. 

เข้าส่�ยุู่ค ๓๕ มัมั. อยู่�างเต็มัตัว มั่งานขนาดยู่าว ๔ ชิั�วโมัง ของลิะโว้

ภาพยู่นตร์เรื�อง แหวันทุ่องเหลืูอง (๒๕๑๖) ท่ี่�เลิ�าถึงมัหากาพยู่์ชิ่วิตของ

หญิงสาวคนหนึ�ง ซึ�งผ่�านทัี่�งการคลิุมัถุงชิน เป็็นแมั�เล่ิ�ยู่งเด่�ยู่ว ขายู่ตัว  

ตกเป็็นเมั่ยู่เชิ�า แลิะสร้างฐานะเป็็นเศรษ์ฐิน่ จากนั�นในที่ศวรรษ์ ๒๕๒๐ 

โป็รแกรมัน่�ได้เลืิอกงานของผ่่้กำากับัชิายู่สองคนท่ี่�โดดเด�นในด้านการ

ถ�ายู่ที่อดเรื�องราวของผ่่ห้ญิงคือ หัวัใจทีุ่�ไม�อยากเต้์น (๒๕๒๐) ของ เริงศริิ 

ลิิมัอักษ์ร หนังต่แผ่�ความัรักซับัซ้อนของผ่่ห้ญงิหลิายู่คน รวมัถึงรักระหว�าง

ผ่่้หญิงด้วยู่กัน อ่กเรื�องคือ วัันนั�นค้งมาถึึง (๒๕๒๗) ภาพยู่นตร์สะท้ี่อน

ศกัดิ�ศร่ผ่่ห้ญิง โดยู่ ชินะ คราป็ระยู่่ร นอกจากน่�ยู่ังมั ่มาธาดอร์์จอมเพี�ยน 

(๒๕๒๘) อันเป็น็ตัวแที่นของเนื�อหาว�าด้วยู่ผ่่ห้ญิงท่ี่�จำาต้องป็ลิอมัเป็น็ชิายู่

เพื�อป็ฏิิบััติภารกิจบัางอยู่�าง สองเรื�องหลัิงน่�นำาแสดงโดยู่ จารุณ่ สุขสวัสดิ� 

นางเอกแถวหนา้ของยุู่ค

ที่ศวรรษ์ถัดมัา ๒๕๓๐ ยุู่คของนกัแสดงหญิง จินตหรา สุขพัฒน ์

ในโป็รแกรมัมั่ผ่ลิงานของเธ์อสองเรื�องท่ี่�ต�างพ่ดถึงการต�อส่้เพื�อสิที่ธ์ิสตร่ 

นั�นคือ ต์ลูาดพร์หมจารี์ (๒๕๓๑) ท่ี่�ว�าด้วยู่ผ่่ห้ญิงซึ�งถ่กพ�อเอาไป็ขายู่เพื�อ

นำาเงินมัาเลิ�นพนนั อ่กเรื�องคือ สี.อ.วั. หอ้ง 2 ร่์�น 44 (๒๕๓๓) หนงัถ�ายู่ที่อด

ชิ่วิตกลิุ�มัเพื�อนผ่่ห้ญิงท่ี่�มัเ่ส้นที่างชิ่วิตอันหลิากหลิายู่ 

เมัื�อก้าวเข้าส่�ชิ�วงที่ศวรรษ์ ๒๕๔๐ ท่ี่�เกิดการเป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงหลิายู่อยู่�าง

ทัี่�งในสังคมัไที่ยู่ ตัวลิะครหญิงเริ�มัได้รับัการพ่ดถึงอยู่�างหลิากหลิายู่มัากขึ�น 

ตัวอยู่�างในโป็รแกรมัคือ นางแบึบึ (๒๕๔๐) ท่ี่�เลิ�าถึงอาชิ่พในฝ่นัของผ่่ห้ญิง

จำานวนมัากในยุู่คทุี่นนยิู่มัเฟ์้� องฟ์ ่คื้นไร้์เงา (๒๕๔๖) งานสำารวจความัสมััพนัธ์์

ของชิ่วิตค่�ผ่�านมัุมัมัองของผ่่้หญิง โดยู่ผ่่้กำากับัหญิง พิมัพกา โตวิระ แลิะ  

ธดิาชา้ง (๒๕๔๗) ภาพยู่นตรท่์ี่�มัโ่จที่ยู่เ์ก่�ยู่วกับันำาหนกัตัวท่ี่�มัผ่่ลิต�อร่ป็ลัิกษ์ณ์

ภายู่นอก อันเป็็นป็ระเด็นหนึ�งท่ี่�มัักถ่กล้ิอเล่ิยู่นแลิะสร้างความักังวลิให้แก� 

ผ่่ห้ญิงมัาทีุ่กยุู่ค

ที่ศวรรษ์ ๒๕๕๐ ซึ�งวงการภาพยู่นตร์ไที่ยู่ได้คล่ิ�คลิายู่ไป็ส่�หลิายู่มัติิ 

ในโป็รแกรมัน่�มั่ทัี่�งงานสารคด่เรื� อง มูอัลูลัูฟ (๒๕๕๑) ซึ�งติดตามัการ 

เป็ล่ิ�ยู่นผ่�านของผ่่้หญิงท่ี่�ต้องเป็ล่ิ�ยู่นศาสนาแลิะวิถ่ชิ่วิตจากการแต�งงาน  

มั่ภาพยู่นตร์อิสระอยู่�าง รั์กจัดหนัก (๒๕๕๔) ซึ�งรวมัหนังสั�นว�าด้วยู่ป็ัญหา

การ “ท้ี่องไมั�พรอ้มั” ท่ี่�ถก่ผ่ก่ติดด้วยู่ค�านยิู่มัของสังคมัไที่ยู่ แลิะ สีาวัค้าร์าโอเกะ 

(๒๕๕๖) หนังนอกกระแสเลิ�าชิ่วิตสาวบั้านนอกท่ี่�มัาที่ำางานในบัาร์เพื�อหา

เล่ิ�ยู่งครอบัครัว ของผ่่ก้ำากับัหญิง วิศรา วิจิตรวาที่การ ในขณะเด่ยู่วกันยู่ังมั่

หนังในระบับัสต่ดิโอในที่ศวรรษ์น่�หลิายู่เรื�องท่ี่�นำาเสนอภาพผ่่้หญิงได้อยู่�าง

น�าสนใจ ทัี่�ง 30 กำาลัูงแจ๋วั (๒๕๕๔) ท่ี่�เน้นป็ระเด็นเรื�องอายุู่กับัการเลืิอก 

ค่�ครองอันเป็น็โจที่ยู่์สำาคัญของผ่่ห้ญิงยุู่คใหมั� นางฟา้ (๒๕๕๖) ภาพยู่นตร์ท่ี่�

เลิ�าเรื�องราวของเหลิ�านางโชิว์ ผ่ลิงานกำากับัเรื�องแรกของนกัแสดงหญงิ บังกชิ 

คงมัาลัิยู่ แลิะ It Gets Better ไม�ได้ข้อให้มารั์ก (๒๕๕๕) ผ่ลิงานถ�ายู่ที่อด

ป็ญัหาความัรักของเพศชิายู่ท่ี่�มัห่วัใจเป็น็ผ่่ห้ญิง โดยู่ ธ์ญัญ์วาริน สุขะพิสิษ์ฐ ์

คนที่ำาหนงัท่ี่�ยู่ืนหยู่ัดต�อส่้เพื�อสิที่ธ์คิวามัหลิากหลิายู่ที่างเพศ

ป็ดิท้ี่ายู่โป็รแกรมัด้วยู่ผ่ลิงานในที่ศวรรษ์ป็จัจุบััน ซึ�งมัทั่ี่�ง หน�าฮิ�าน 

(๒๕๖๒) ของผ่่ก้ำากับัหญิงรุ�นใหมั� ฉันที่นา ทิี่พยู่์ป็ระชิาติ ท่ี่�พาคนด่ไป็ทัี่ศนา

วิถ่ชิ่วิตวัยู่รุ�นหญิงภาคอ่สาน ท่ี่�แตกต�างจากการรับัร่้ในสื�อภาพยู่นตร์ไที่ยู่ 

ก�อนหน้าน่� พลูอย (๒๕๖๔) สารคด่ที่ดลิองท่ี่�แกะรอยู่การเดินที่างของ 

หญิงค้าบัริการผ่่้เป็็นแรงงานต�างด้าวในสิงคโป็ร์ ซึ�งกำาลัิงเดินสายู่จัดฉายู่ใน

เที่ศกาลิหลิายู่แห�งทัี่�วโลิก ไป็จนถึงภาพยู่นตร์ต�างป็ระเที่ศ ผ่ลิงานของ 

ผ่่้กำากับัหญิงทัี่�งของอาเซ่ยู่นแลิะยุู่โรป็ ได้แก� หนังผ่่้หญิงล้ิางแค้นจาก

อินโดน่เซ่ยู่ Marlina the Murderer in Four Acts (๒๕๖๐) แลิะ Petite 

Maman (๒๕๖๔) หนังฝ่รั�งเศสท่ี่�ถ�ายู่ที่อดโลิกของผ่่้หญิงผ่�านตัวลิะคร 

เด็กหญงิตัวนอ้ยู่ นอกจากน่�ในโป็รแกรมัภาพยู่นตรโ์ลิกท่ี่�ได้รบััการสนบััสนนุ

จากหน�วยู่งานต�าง ๆ นั�น ยู่ังมัห่นงัเก่�ยู่วกับัผ่่ห้ญิงท่ี่�โดดเด�นอ่กหลิายู่เรื�องท่ี่�

เราเลืิอกมัาจัดฉายู่ควบัค่�กับัโป็รแกรมัสำาคัญน่� 



ส.อ.ว. ห้อ้ง 2 รุ�น 44  
Class 44   
(Thailand / 1990 / 123 min)
๒๕๓๓ / กำากับัโดยู่ บััณฑิต ฤที่ธ์ิ�ถกลิ / สร้างโดยู่ 
ไฟ์ว์สตาร์ โป็รดักชัิ�น / นำาแสดงโดยู่ สันติสุข 
พรหมัศิริ ,  จินตหรา สุขพัฒน์, ศศิมัาภรณ์  
ไชิยู่โกมัลิ, ทิี่พยู่์ ธ์มััมัศริิ, สมัรัชิน ่ เกษ์ร, ป็ว่ณา 
ชิารฟ่์สกุลิ, รญัญา ศยิู่านนท์ี่ / ความัยู่าว ๑๒๓ นาท่ี่ 

เรื� องราวของกลิุ�มัหญิงสาวท่ี่�จบั

การศึกษ์าจากโรงเร่ยู่นมััธ์ยู่มัแห�งเด่ยู่วกัน แลิะต้องแยู่กยู่้ายู่กันไป็

คนลิะเส้นที่างของชิวิ่ต แต�แล้ิวอาชิพ่แลิะแนวคิดเรื�องสทิี่ธ์สิตร่ก็ที่ำาให้

มัิตรภาพของบัางคนต้องเริ�มัระหองระแหง จนหนึ�งในนั�นได้ตัดสินใจ

ที่ำารายู่การข�าวเพื�อเร่ยู่กร้องศกัดิ�ศร่ใหแ้ก�ผ่่ห้ญิงทีุ่กคน

รำอบฉ�ย: อังคารท่ี่� ๘ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Tue 8 Mar / 13.00 

 พุธ์ท่ี่� ๒๓ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Wed 23 Mar / 13.00

คืนไรเ้งา (Director’s Cut) 
๒๕๔๖ / กำากับัโดยู่ พมิัพกา โตวิระ / สรา้งโดยู่  
จ่เอ็มัเอ็มั พคิเจอร ์/ นำาแสดงโดยู่ นโิคลิ เที่รโิอ, 
สิริยู่ากร พุกกะเวส, พงษ์์พัฒน์ วชิิรบัรรจง /  
ความัยู่าว ๑๑๘ นาท่ี่

สิป็าง สาวทัี่นสมััยู่ ได้พบัรักกับั 

นภัที่ร อาจารยู่์มัหาวิที่ยู่าลัิยู่ แลิะตัดสินใจ

แต�งงานกันในเวลิาไมั�นาน แต�ในคืนวัน

แต�งงาน นภัที่รกลัิบัหายู่ตัวไป็อยู่�างลึิกลัิบั ที่ำาใหส้ิป็างต้องออกตามัหา 

ด้วยู่ความัชิ�วยู่เหลืิอของ ชิาติชิายู่ แลิะ บุัษ์บัา พ่�ชิายู่แลิะพ่�สะใภ้ของ

นภัที่ร ในระหว�างนั�น สิป็างก็ได้ใกล้ิชิิดกับับุัษ์บัา แลิะพบัว�าหลิ�อนอยู่่�

ในโลิกท่ี่�แตกต�างกับัเธ์ออยู่�างสิ�นเชิิง

รำอบฉ�ย: อังคารท่ี่� ๘ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 ศกุร์ท่ี่� ๑๘ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น.

ห้วัใจท่�ไม�อยากเต้น 
๒๕๒๐ / กำากับัโดยู่ เริงศริิ ลิิมัอักษ์ร / สร้างโดยู่ 
เริงศิริโป็รดัคชัิ�น / นำาแสดงโดยู่ ไชิยู่า สุริยู่ัน,  
พิศมัยัู่ วิไลิศกัดิ� / ความัยู่าว ๑๑๒ นาท่ี่

เรื�องราวความัรักอันซับัซ้อน เริ�มั

จาก มัาริสา ซึ�งคบัหาด่ใจกับั จักร ตั�งแต�

เรยู่่นอยู่่�ท่ี่�อังกฤษ์ แต�เมัื�อเธ์อกลัิบัเมัอืงไที่ยู่

มัาก�อน จักรกลัิบัไป็มัสั่มัพันธ์กั์บั ชิฎีา ผ่่ห้ญงิ

อ่กคน มัาริสาจึงแต�งงานกับั เดชิ หนุ�มัเจ้าช่ิ้ ทัี่�งสองค่�ต�างมัล่ิ่กด้วยู่กัน 

แต�ยู่ังคงมัเ่ส้นที่างชิ่วิตท่ี่�พาดผ่�านมัาจนถึงรุ�นลิ่ก ในขณะเด่ยู่วกัน เดชิ

ก็แอบัมั่ภรรยู่าน้อยู่เป็็นนักร้องในบัาร์ชิื�อ เร่ยู่มั พร้อมั ๆ กับัท่ี่� น้อยู่  

นอ้งสาวของเรยู่่มักลัิบัเกิดมัส่มััพนัธ์ลึ์ิกซึ�งกับั โฉมั คร่สอนภาษ์าอังกฤษ์

ของเธ์อ ซึ�งเป็น็ญาติของมัาริสา  

รำอบฉ�ย: พุธ์ท่ี่� ๙ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๓๐ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น.

บันทึกรกัของพิิมพ์ิฉว ่
๒๕๐๕ / กำากับัโดยู่ ศริ ิศริจิินดา / สร้างโดยู่ จินดาวรรณภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ 
มัติร ชิัยู่บััญชิา, เพชิรา เชิาวราษ์ฎีร์ / ความัยู่าว ๑๐๙ นาท่ี่

ผ่ลิงานการแสดงภาพยู่นตร์เรื�องแรกของ เพชิรา เชิาวราษ์ฎีร์ 

นางเอกคนสำาคัญของวงการหนังไที่ยู่ เลิ�าเรื� องราวของ พิมัพ์ฉว่  

สาวสวยู่ผ่่ห้ลิงรัก อาที่ร หนุ�มัเจ้าเลิ�หอ์ยู่�างหมัดใจ ยู่อมัพล่ิกายู่ใหเ้ขา

จนตั�งท้ี่อง ซำายู่งัทีุ่�มัเที่ชิวิ่ตที่ำางานส�งเขาไป็เรยู่่นต�อเมัอืงนอก แต�อาที่ร

กลัิบัหกัหลัิงเธ์อด้วยู่การไป็หมัั�นหมัายู่กับัผ่่ห้ญิงคนอื�น

รำอบฉ�ย: อังคารท่ี่� ๑ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๑๕ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น.

แพิรดำำา Black Silk   
(Thailand / 1961 / 118 min)
๒๕๐๔ / กำากับัโดยู่ รัตน ์เป็สตันยู่่ / สร้างโดยู่ หนมุัานภาพยู่นตร์ / นำาแสดง 
โดยู่ รัตนาวด่ รัตนาพันธ์,์ ที่มั วิศวชิาติ / ความัยู่าว ๑๑๘ นาท่ี่   

ภาพยู่นตร์เรื�องสำาคัญของ รัตน์ เป็สตันยู่่ ท่ี่�หอภาพยู่นตร์

บ่ัรณะใหมั� แลิะได้รับัการคัดเลืิอกให้เป็็นหนึ�งในโป็รแกรมัคานส์ 

คลิาสสิก ในเที่ศกาลิภาพยู่นตร์นานาชิาติเมัอืงคานส์ป็ระจำาป็ ี๒๕๖๓ 

เลิ�าเรื�องราวของ แพร หญงิหมัา้ยู่ลิก่ติดท่ี่�สวมัชุิดสด่ำาเพื�อไว้ที่กุขใ์หแ้ก�

สามั่ผ่่้ลิ�วงลัิบั แต�ความัสัมัพันธ์์ระหว�างเธ์อกับั ที่มั คนคุมัไนต์คลัิบั 

กลัิบัชิักนำาเธ์อให้เข้าไป็พัวพันกับัเหตุฆาตกรรมั เกิดเป็็นผ่ลิร้ายู่แก� 

ทีุ่กคนจนยู่ากจะมัช่ิ่วิตดังเดิมั

รำอบฉ�ย: อังคารท่ี่� ๑ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Tue 1 Mar / 15.30

 เสาร์ท่ี่� ๑๒ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sat 12 Mar / 13.00

นางแบบ 
๒๕๔๐ / กำากับัโดยู่ กิตติพชิิญ ์ธ์ำารงวินจิฉยัู่ / สร้างโดยู่ ไที่ เอ็นเตอรเ์ที่นเมันต์ / 
นำาแสดงโดยู่ พรชิิตา ณ สงขลิา, พอลิล่ิน เรือนเพ็ชิร์, สายู่รุ้ง สังขพร, ศานนัทิี่น ่
พันธ์ช่์ิจิตร / ความัยู่าว ๘๘ นาท่ี่

เรื�องราวล้ิวงลึิกวงการแฟ์ชิั�น ผ่�านชิ่วิตของนางแบับั ๔ คน คือ 

คริส, นิ�มั, จุง แลิะตอง ท่ี่�เกาะกลิุ�มัเป็น็เพื�อนรักกัน แลิะมัค่วามัใฝ่ฝ่่นั

อยู่ากจะเป็น็นางแบับั แต�ในชิวิ่ตจริงของพวกเธ์อนั�นกลัิบัแตกต�างจาก

ภาพมัายู่าบันแคตวอลิ์กท่ี่�เต็มัไป็ด้วยู่เสื�อผ่า้แลิะล่ิลิาที่�าที่างท่ี่�สวยู่งามั 

รำอบฉ�ย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๓ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๑๗ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น.

มูอลัลัฟ The Convert   
(Thailand / 2008 / 83 min)
๒๕๕๑ / กำากับัโดยู่ ภาณุ อาร่, ก้อง ฤที่ธ์ิ�ด่, กว่นพินธ์ ์
เกตุป็ระสิที่ธ์ิ� / สร้างโดยู่ Walad Dorleen Film /  
ความัยู่าว ๘๓ นาท่ี่

สารคด่เลิ�าเรื� องหญิงสาวชิาวพุที่ธ์ท่ี่� 

ตัดสินใจแต�งงานกับัชิายู่หนุ�มัอิสลิามั เธ์อต้อง

เป็ล่ิ�ยู่นศาสนาตามัสามั่ของเธ์อ แลิะป็รับัตัวเองให้เข้ากับัคำาสอนของ

ศาสนานั�น รวมัทัี่�งพยู่ายู่ามัดำารงความัเป็น็ตัวของตัวเอง

รำอบฉ�ย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๓ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Thu 3 Mar / 15.30

 ศกุร์ท่ี่� ๑๘ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Fri 18 Mar / 15.30

DCP

๒๑



ตลาดำพิรห้มจาร ่
๒๕๓๑ / กำากับัโดยู่ ณรงค์ จารุจินดา / สร้าง
โดยู่ ไฟ์ว์สตาร์ โป็รดักชิั�น / นำาแสดงโดยู่  
นาถยู่า แดงบุัหงา, จินตหรา สขุพฒัน,์ สนัติสขุ 
พรหมัศริิ / ความัยู่าว ๙๔ นาท่ี่

เ มัื� อ พ� อ ผ่่้ เ ป็็ น เ ส า ห ลัิ ก ข อ ง

ครอบัครัวไป็มั่เมั่ยู่ใหมั� ติดเหล้ิา บั้าการ

พนนั จนหมัดเนื�อตัว ขณะท่ี่�แมั�เล่ิ�ยู่งกลัิบั

เอาใจใส�ลิก่ติดของเขาเสมัอลิก่ตัว กระทัี่�ง

หน่�พนันของพ�อพอกพ่นเกินใชิ้หมัด เขาจึงตัดสินใจหลิอกลิ่กสาวไป็

ขายู่ซ�อง ที่ว�าหญงิสาวก็หนจ่ากซ�องได้สำาเรจ็ หวัซุกหวัซุนกลัิบับ้ัานเพื�อ

พบัว�าครอบัครัวของเธ์อกำาลัิงแตกสลิายู่ ไมั�มัใ่ครบันโลิกน่�ใหพ้ึ�งพิงอ่ก

แล้ิว แมัก้ระทัี่�งชิายู่หนุ�มัลิะแวกบั้านท่ี่�เฝ่า้รักเธ์อมัาหลิายู่ป็ี

รำอบฉ�ย: พุธ์ท่ี่� ๙ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๒๓ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น.

มาธาดำอรจ์อมเพ่ิ�ยน 
๒๕๒๘ / กำากับัโดยู่ พันคำา / สร้างโดยู่ ส่บุัญเรืองฟ์ิล์ิมั / นำาแสดงโดยู่  
พร้อมัพงศ ์นพฤที่ธ์ิ�, จารุณ่ สุขสวัสดิ� / ความัยู่าว ๑๐๓ นาท่ี่

เรื� องราวของ มัิกเกลิ  

เดอ คาเว่ยู่ หญิงสาวลิ่กครึ� ง

สเป็น-ไที่ยู่ ท่ี่�ป็ระกอบัอาชิ่พ 

มัาธ์าดอร์เหมัือนจ่ลิิโอ พ�อของ

เธ์อ โดยู่ป็ลิอมัตัวเป็็นผ่่้ชิายู่เพื�อ

นำาเงินมัาใชิ้หน่�ให้พ�อท่ี่�พิการ

เนื�องจากถ่กวัวขวิด กระทัี่�งวันหนึ�ง สราญจิต แมั�ท่ี่�ทิี่�งเธ์อไป็ตั�งแต�เด็ก 

ได้กลัิบัมัายู่ังกรุงมัาดริด ด้วยู่ความัหวังว�าจะได้พบักับัเธ์ออ่กครั�ง 

รำอบฉ�ย: ศกุร์ท่ี่� ๑๑ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๒๒ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น.

ธดิำาช้้าง 
๒๕๔๗ / กำากับัโดยู่ ภิญโญ ร่้ธ์รรมั / สร้างโดยู่ 
จ่เอ็มัเอ็มั พิคเจอร์ส / นำาแสดงโดยู่ มั.ร.ว. 
มังคลิชิายู่ ยุู่คลิ, สิริมัา ตันป็ระเสริฐ, กุณฑ่รา 
สัตตบังกชิ / ความัยู่าว ๙๘ นาท่ี่

หนอน หญิงสาววัยู่ ๒๔ ป็ี ท่ี่�มั ่

นำาหนักกว�าร้อยู่กิโลิกรัมั มั่อาช่ิพเป็็น 

ชิ�างเสริมัสวยู่ เธ์อเป็็นลิ่กสาวท่ี่�เกิดกับั

ภรรยู่าเก�าของ ดร.บััญชิา เจ้าของธ์ุรกิจ

เครื�องสำาอาง แลิะแกนนำารณรงค์คนอ้วน วันหนึ�งหนอนตัดสินใจ 

เดินที่างเข้ากรุงเที่พฯ เพื�อป็ระกวดธ์ดิาช้ิาง เมัื�อบัญัชิาร่เ้ข้าจึงรบ่ัสั�งให้

ลิ่กน้องไป็ขัดขวาง แต�ทุี่กครั�งท่ี่�โดนกลัิ�นแกล้ิงก็ด่เหมัือนจะกลิายู่เป็็น

ส�งเสริมัใหห้นอนแลิะการป็ระกวดธ์ดิาชิ้างยู่ิ�งโด�งดังขึ�นไป็ทีุ่กท่ี่

รำอบฉ�ย: ศกุร์ท่ี่� ๑๑ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๒๔ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น.

Marlina the Murderer  
in Four Acts   
(Indonesia, France, Malaysia, Thailand / 
2017 / 93 min)
๒๕๖๐ / กำากับัโดยู่ Mouly Surya / นำาแสดงโดยู่ 
Marsha Timothy, Egy Fedly, Tumpal  
Tampubolon / ความัยู่าว ๙๓ นาท่ี่ (ภาษ์า
อินโดนเ่ซ่ยู่ คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าไที่ยู่แลิะอังกฤษ์) / 
สนบััสนนุโดยู่ Purin Pictures 

ในชินบัที่ของอินโดนเ่ซยู่่ มัารล่์ินา 

หญิงแมั�หมัา้ยู่ท่ี่�เพิ�งส่ญเส่ยู่ลิ่กชิายู่แลิะสามั ่ต้องพบักับัมัาเฟ์ียู่ท้ี่องถิ�น

ท่ี่�คอยู่ตามัรังควาน แลิะเข้ามัายึู่ดทุี่กอยู่�างรวมัถึงตัวเธ์อเพื�อชิำาระหน่� 

แต�หน่�แค้นน่� มัาร์ล่ินาต้องชิำาระด้วยู่ความัตายู่เพ่ยู่งอยู่�างเด่ยู่วเที่�านั�น

รำอบฉ�ย: เสาร์ท่ี่� ๑๒ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sat 12 Mar / 15.30

รกัจดัำห้นัก
๒๕๕๔ / กำากับัโดยู่ ภาส พัฒนกำาจร, ไพรัชิ  
คุ้มัวัน, อนุชิิต มัวลิพรมั, อินทิี่รา เจริญปุ็ระ, 
ชิาคร ไชิยู่ป็รช่ิา, เมัธ์สั ฉายู่ชิยู่านนท์ี่ / สรา้งโดยู่ 
ออกไป็เดิน / นำาแสดงโดยู่ ศิครินที่ร์ ผ่ลิยู่งค์,  
ศติา มัหารวิเดชิากร, รัชิพลิ แยู่้มัแสง, วรรณิศร 
เลิาหมันตร,่ จินตหรา สขุพัฒน,์ อริสสรา เลิอมัวณ, 
นภัสสร เอ่�ยู่มัเจริญ / ความัยู่าว ๑๐๒ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์รวมัเรื�องสั�น ๓ เรื�อง  

ว�าด้วยู่ชิ่วิตเด็กวัยู่รุ�นกลิุ�มัหนึ�ง ท่ี่�เริ�มัริลิองมัเ่พศสัมัพันธ์จ์นพลิาดพลัิ�ง

เกิดท้ี่องขึ�นมัา แต�ป็ญัหาไมั�ได้จบัแค�นั�น เพราะเขาแลิะเธ์อยู่งัต้องเผ่ชิญิ

กับัสารพัดเรื�องป็วดหัวจากคนรอบัตัว ทัี่�งครอบัครัว เพื�อนฝ่่ง คนรัก 

รวมัทัี่�งสายู่ตาของสังคมัท่ี่�จับัจ้อง

รำอบฉ�ย: อังคารท่ี่� ๑๕ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๒๙ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น.

นางฟา้ 
๒๕๕๖ / กำากับัโดยู่ บังกชิ คงมัาลัิยู่, วิโรจน ์ 
ศร่สิที่ธ์ิ�เสร่อมัร / สร้างโดยู่ สหมังคลิฟ์ิล์ิมั 
อินเตอร์เนชิั�นแนลิ / นำาแสดงโดยู่ บังกชิ  
คงมัาลัิยู่, รฐา โพธ์ิ�งามั, จุฬาลัิกษ์ณ์ จุฬานนท์ี่, 
ชิลัิฏิ ณ สงขลิา / ความัยู่าว ๑๐๑ นาท่ี่

เรื� องราวของสามัสาวนางโชิว์ 

สุดฮ้อตดาวเด�นป็ระจำาร้าน Angel Bar  

ทัี่�งสามัเป็็นเพื�อนสนิที่กัน แลิะยู่ังเป็็นท่ี่�

หลิงใหลิของบัรรดาชิายู่หนุ�มัท่ี่�เข้ามัาดล่่ิลิา

การเต้นโชิว์ของพวกเธ์อ โดยู่เฉพาะ เฟิ์รน์ สาวพิเศษ์ท่ี่�เป็น็ใบ้ั แต�มัล่่ิลิา

การเต้นโชิว์สดุเร�ารอ้น ส�วน มัิ�นท์ี่ สาวสวยู่ท่ี่�รกังานศลิิป็ะที่กุแขนงโดยู่

เฉพาะด้านการเต้น แลิะ รุ้ง นางโชิว์ล่ิลิาด่ มัากป็ระสบัการณ์ แลิะมั่

ความัที่ะเยู่อที่ะยู่านอยู่ากมัช่ิ่วิตท่ี่�ด่ขึ�น

รำอบฉ�ย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๑๗ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๓๑ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

๒๒



สาวคาราโอเกะ  
Karaoke Girl  
(Thailand, USA / 2013 / 77 min)
๒๕๕๖ / กำากับัโดยู่ วิศรา วิจิตรวาที่การ /  
สร้างโดยู่ ฮ้ิดเด้น ร่สเตอร์ ฟ์ิล์ิมั / นำาแสดงโดยู่  
ศภุวิชิญ์ มัเ่ป็รมัวัฒนา, สา สิที่ธ์จัินที่ร์ / ความัยู่าว 
๗๗ นาท่ี่

สา สาวบ้ัานนอกเข้าเมัืองกรุงตั�งแต�

อายุู่ ๑๕ ป็ ีเธ์อที่ำางานในโรงงานอยู่่� ๓ ป็ ีกระทัี่�งตัดสินใจเข้าที่ำางานใน

บัารค์าราโอเกะเพื�อชิ�วยู่เหลืิอครอบัครวัใหม้ัากขึ�น ๔ ป็หีลัิงจากนั�นเธ์อ

ได้พบัผ่่้กำากับัภาพยู่นตร์จนกลิายู่เป็็นดาวเด�น แลิะเป็็นแรงบัันดาลิใจ

สำาคัญท่ี่�ที่ำาใหเ้ธ์อเลืิอกท่ี่�จะเป็ล่ิ�ยู่นเส้นที่างชิ่วิตด้วยู่ตัวของเธ์อเอง

รำอบฉ�ย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๓๑ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Thu 31 Mar / 15.30

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๑๔ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น.Thu 14 Apr / 15.30

แห้วนทองเห้ลือง
๒๕๑๖ / กำากับัโดยู่ พระเจ้าวรวงศเ์ธ์อ พระองค์เจ้าอนสุรมังคลิการ / สร้างโดยู่ 
ลิะโว้ภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ ไชิยู่า สุริยู่ัน, นยัู่นา ชิ่วานนัท์ี่ / ความัยู่าว ๒๒๖ 
นาท่ี่ (มัช่ิ�วงพักครึ�งระหว�างการฉายู่)

ภาพยู่นตร์เลิ�าเรื�องราว

อันเป็็นมัหากาพยู่์ชิ่ วิตของ 

ดวงใจ หญิงสาวชิาวเหนือท่ี่�มั่

สมััพันธ์ร์กักับั กฤษ์ฎีา นายู่ที่หาร

หนุ�มัฐานะส่งส�งจากเมัืองกรุง 

โดยู่เธ์อได้มัอบัแหวนที่องเหลืิองวงหนึ�งไว้ให้เขาเป็็นของแที่นใจ  

แต�จ่� ๆ  กฤษ์ฎีากลัิบัหายู่ตัวไป็ในขณะท่ี่�สงครามัโลิกครั�งท่ี่� ๒ กำาลัิงระอุ 

ดวงใจซึ�งกำาลัิงตั�งท้ี่องจึงตัดสินใจออกตามัหาคนรัก เป็็นการเดินที่าง

อันยู่าวไกลิท่ี่�ที่ำาใหเ้ธ์อต้องพบัผ่่ค้นแลิะเรื�องราวมัากมัายู่ท่ี่�ผ่�านเข้ามัา

ในชิ่วิต

รำอบฉ�ย: ศกุร์ท่ี่� ๑ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๖ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น.

วนันั�นคงมาถึึง 
๒๕๒๗ / กำากับัโดยู่ ชินะ คราป็ระยู่่ร / สร้างโดยู่ 
ไฟ์ว์สตาร์ โป็รดักชิั�น / นำาแสดงโดยู่ เกร่ยู่งไกร 
อุณหะนนัที่น,์ จารุณ่ สุขสวัสดิ� / ความัยู่าว ๑๑๘ 
นาท่ี่

ภาพยู่นตร์สะท้ี่อนศกัดิ�ศรล่ิก่ผ่่ห้ญงิ 

เลิ�าเรื�องราวของ ไหมัที่อง หญิงสาวท่ี่�ได้รับั

การเล่ิ�ยู่งด่จากผ่่้การยู่อดแลิะคุณนายู่ เธ์อ 

มั่คนรักคือ อภิชิาต แต�ก็ต้องแยู่กกันเมัื�อเขาไป็เร่ยู่นต�อเมัืองนอก 

พร้อมักับั ฟ์้าแจ�มั เพื�อนรักของเธ์อ ทัี่�งค่�แอบัคบักันโดยู่ท่ี่�ไหมัที่องไมั�ร่้ 

ในขณะท่ี่�เธ์อก็ยู่ังยึู่ดมัั�นในความัรักแลิะยัู่งคงเฝ่้ารอการกลัิบัมัาของ

อภิชิาต แมัจ้ะต้องเผ่ชิิญอุป็สรรคมัากมัายู่แต�เธ์อก็ไมั�เคยู่ยู่อมัจำานน

รำอบฉ�ย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๗ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๒๔ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น.

ฟลิม์ ๓๕ มม.

30 กำาลังแจว๋  
๒๕๕๔ / กำากับัโดยู่ สมัจริง ศร่สุภาพ / สร้าง
โดยู่ เอ็มั เที่อร์ต่�ไนน ์/ นำาแสดงโดยู่ พัชิราภา 
ไชิยู่เชิื�อ, ภภ่ม่ั ิพงศภ์าณ ุ/ ความัยู่าว ๑๑๔ นาท่ี่

ห ลัิ ง ค บั ห า กั บั  น ภ  กั ป็ ตั น 

หนุ�มัหลิ�อมัานาน ๗ ป็ี ชิ่วิตรักของ จ๋า  

สาววัยู่ ๓๐ ก็ถึงจุดสิ�นสุด เพราะชิายู่หนุ�มั

ไมั�มัท่่ี่ที่�าจะแต�งงานกับัเธ์อ ขณะเด่ยู่วกัน 

ก็มั่ ป็อ หนุ�มัลิะอ�อนกว�าเธ์อร�วมั ๗ ป็ีเข้ามัาในชิ่วิต แต�จ๋าก็ไมั�ยู่อมั 

เป็ิดใจ ด้วยู่หวังว�า นภ จะกลัิบัมัาขอเธ์อแต�งงาน แต�ในวันสุดท้ี่ายู่ท่ี่� 

ป็อฝ่ึกงานจบั คำาบัอกรักจากเขาก็ที่ำาให้เธ์อต้องตัดสินใจว�าจะอยู่่�กับั

คนในฝ่นัท่ี่�เธ์อเฝ่า้รอ หรือคนท่ี่�พร้อมัอยู่่�เค่ยู่งข้างเธ์อจริง ๆ 

รำอบฉ�ย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๒๔ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๒๙ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น.

พิลอย Ploy  
(Singapore, Thailand / 2021 / 51 min)
๒๕๖๔ / กำากับัโดยู่ ป็ระพัที่ธ์ ์จิวะรังสรรค์ / 
สร้างโดยู่ Prapat Jiwarangsan Studio / 
ความัยู่าว ๕๑ นาท่ี่

สารคด่ที่ดลิองท่ี่�ได้แรงบัันดาลิใจ

จาก “คนไกลิบั้าน” หนังสือตามัรอยู่

บัันทึี่กของแรงงานต�างด้าวในสิงคโป็ร์ 

โดยู่เฉพาะช่ิวิตของผ่่้ค้าบัริการที่างเพศ 

พร้อมั ๆ กับัสำารวจพื�นท่ี่�ป็่าแลิะสวนสาธ์ารณะในป็ระเที่ศดังกลิ�าว 

ภาพยู่นตร์ติดตามัรอยู่เท้ี่าหญิงสาวคนหนึ�งตั�งแต�บุัร่รัมัย์ู่ถึงมัาเลิเซ่ยู่ 

สิงคโป็ร์ แลิะถึงซ�องกลิางป็่าท่ี่�เธ์อเคยู่ที่ำางาน โดยู่ผ่สมัผ่สานร่ป็แบับั

ของทัี่ศนศลิิป็อั์นหลิากหลิายู่ ทัี่�งภาพถ�ายู่ สไลิด์ ภาพวาด แลิะสมัดุใบัไมั ้

รำอบฉ�ย: เสาร์ท่ี่� ๒๖ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sat 26 Mar / 13.00 

(สนที่นากับัผ่่ก้ำากับัหลัิงจบัภาพยู่นตร์)

ห้ว้งรกัเห้วลึก
๒๔๙๘ / กำากับัโดยู่ สมัควร กระจ�างศาสตร์ / 
สร้างโดยู่ บัริพัตร์ภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ 
สมัควร กระจ�างศาสตร,์ สพุรรณ บ่ัรณะพมิัพ,์ 
มั.ลิ.รุจิรา อิศรางกร่, เติมั โมัรากลุิ / ความัยู่าว 
๗๙ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ท่ี่�สร้างจากนวนิยู่ายู่ 

ท่ี่� โด� ง ดั งแลิะมั่ขนาดยู่าวท่ี่� สุดของ 

หลิวงวิจิตรวาที่การ ซึ�งเข่ยู่นขึ�นในยุู่ค 

ท่ี่�ค�านิยู่มัเรื�องสิที่ธ์ิสตร่ในสังคมัไที่ยู่เพิ�งได้รับัการพ่ดถึง เลิ�าเรื�องราว 

มัหากาพย์ู่ชิ่วิตของหญิงแกร�งท่ี่�ชิื�อ ป็ระพิมัพรรณ โดยู่ภาพยู่นตร์ได้

ถ�ายู่ที่อดเนื�อหาราว ๑๐ บัที่แรกของฉบัับันิยู่ายู่ ชิ�วงท่ี่�ป็ระพิมัพรรณ

ถ่กจับัข้อหาฆ�าอด่ตคนรัก รวมัทัี่�งเข้าไป็พัวพันกับัคด่ฆาตกรรมั 

เพื�อนรักของเธ์อเอง

รำอบฉ�ย: เสาร์ท่ี่� ๒๖ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 ศกุร์ท่ี่� ๑๕ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น.

DCP

DCP



Petite Maman   
(France / 2021 / 72 min)
๒๕๖๔ / กำากับัโดยู่ Céline Sciamma / นำาแสดง
โดยู่ Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina 
Meurisse / ความัยู่าว ๗๒ นาท่ี่ (ภาษ์าฝ่รั�งเศส  
คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าไที่ยู่) / สนบััสนนุโดยู่ HAL 

ภายู่หลัิงคณุยู่ายู่เสยู่่ช่ิวิต ครอบัครัว

ของเนลิล่ิได้เข้าไป็เก็บัข้าวของท่ี่�บั้านของ 

คุณยู่ายู่ ระหว�างท่ี่�รับัมัือกับัความัส่ญเส่ยู่ท่ี่�เกิดขึ�น แมั�ของเธ์อได้ 

หน่ออกจากบั้านแลิะทิี่�งเธ์อกับัพ�อให้อยู่่�อยู่�างโดดเด่�ยู่ว วันหนึ�งขณะ 

เดินเลิ�นในป็า่ เนลิล่ิ ได้ที่ำาความัร่้จักกับั มัาร่ยู่ง เด็กหญิงวัยู่ไลิ�เล่ิ�ยู่กัน 

ซึ�งนั�งเลิ�นอยู่่�เพ่ยู่งลิำาพัง แลิะหลัิงจากนั�นมัิตรภาพของทัี่�งค่�ก็บัังเกิด  
แต�เหมัอืนมับ่ัางสิ�งท่ี่�ไมั�ป็กติกำาลัิงป็รากฏิกับัเพื�อนใหมั�ของเธ์อ

รำอบฉ�ย: เสาร์ท่ี่� ๙ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sat 9 Apr / 13.00

 อาทิี่ตยู่ท่์ี่� ๑๗ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sun 17 Apr / 13.00

ห้น�าฮ่�าน
๒๕๖๒ / กำากับัโดยู่ ฉันที่นา ทิี่พยู่์ป็ระชิาติ / สร้าง
โดยู่ Movie Partner, VS Service, Don't PANiC 
Bkk / นำาแสดงโดยู่ สดุารัตน์ โพธ์ิ�อำาพลิ, นฤเบัศร์ 
ฤที่ธ์ศิร / ความัยู่าว ๑๒๐ นาท่ี่ 

ยุู่พิน เด็กสาวพอกะเทิี่นท่ี่�ตระเวน

เต้นหน�าฮ้�านแถวบ้ัานกับัพรรคพวกมัากกว�า

เวลิาท่ี่�ใชิ้ในห้องเร่ยู่น วันหนึ�งเธ์อถ่ก สิงโต 

หนุ�มัหลิ�อตัดความัสัมัพันธ์์แบับัไมั�ทัี่นได้ 

ตั�งตัว ก�อนจะพบักับั สวรรค์ หมัอแคนร่ป็หลิ�อป็ระจำาวงโรงเร่ยู่นท่ี่� 

เข้ามัาสานต�อหวัใจ ขณะท่ี่�ความัรักของทัี่�งค่�กำาลัิงไป็ได้สวยู่ ยุู่พินกลัิบั

หน่ไป็เต้นหน�าฮ้�านไกลิถึงต�างจังหวัดเป็็นครั�งแรก จนที่ำาให้เธ์อได้พบั

กับัสิงโตอ่กครั�ง

รำอบฉ�ย: พุธ์ท่ี่� ๑๓ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๒๗ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น.

แม�นาคพิระโขนง
๒๕๐๒ / กำากับัโดยู่ รังส่ ทัี่ศนพยู่ัคฆ์ / สร้างโดยู่ 
เสน�ห์ศิลิป็์ภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ สุรสิที่ธ์ิ�  
สัตยู่วงศ,์ ป็ร่ยู่า รุ�งเรือง, สมัจิตต์ ที่รัพยู่์สำารวยู่ / 
ความัยู่าว ๑๐๑ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์แมั�นาคฉบัับัท่ี่�ได้รับัการ

จดจำาแลิะกลิ�าวขวัญถึงมัากท่ี่�สุด รวมัทัี่�ง 

ได้รับัการขึ�นที่ะเบั่ยู่นจากหอภาพยู่นตร์ให้เป็็นมัรดกภาพยู่นตร์ 

ของชิาติ เลิ�าเรื�องราวของ นาค หญิงสาวท้ี่องแก�ท่ี่�เฝ่า้รอสามัก่ลัิบัจาก

ไป็รบัในสงครามั แต�เมัื�อถึงวันคลิอด เธ์อกลัิบัสิ�นใจด้วยู่ความัเจ็บัป็วด 

ด้วยู่ความัรักท่ี่�มั่ต�อสามั่อยู่�างแรงกล้ิา ที่ำาให้เมัื�อ มัาก สามั่ของเธ์อ 

เดินที่างกลัิบัมัา วิญญาณของนาคจึงพยู่ายู่ามัทุี่กวิถ่ที่างเพื�อป็กป็ิด

ความัจริงไมั�ใหเ้ขาลิ�วงร่้ว�าเธ์อนั�นเป็น็ผ่ต่ายู่ทัี่�งกลิมั

รำอบฉ�ย: ศกุร์ท่ี่� ๑๕ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๒๔ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น.

DCP

It Gets Better  
ไม�ได้ำขอให้ม้ารกั 
๒๕๕๕ / กำากับัโดยู่ ธ์ัญญ์วาริน สุขะพิสิษ์ฐ์ / 
สร้างโดยู่ Amfine Production / นำาแสดงโดยู่ 
เพญ็พกัตร ์ศริกิลุิ, ป็รมัะ อิ�มัอโนทัี่ยู่, ภาณุพงศ ์ 
วราเอกศิริ, นันทิี่ตา ฆัมัภิรานนท์ี่ / ความัยู่าว 
๑๐๔ นาท่ี่

เรื� องราวความัรักในสามัความั

สมััพนัธ์ ์ ตั�งแต� สายู่ธ์าร สาวป็ระเภที่สอง 

รุ�นใหญ�ท่ี่�กลัิบับัา้นเกิดมัาพบัชิ�างมัอเตอร์ไซค์หนุ�มัหลิ�อท่ี่�ที่ำาเอาเธ์อเพ้อ

ไป็ไกลิ ต้นไมั้ หนุ�มันักเร่ยู่นนอกท่ี่�เกิดความัร่้สึกด่ ๆ กับัคนขับัรถต่้ 

สาวเท่ี่ยู่มัสุดหา้วอยู่�าง ต้นหลิิว แลิะ ดิน เด็กหนุ�มัท่ี่�ถ่กพ�อจับัได้ว�าเป็น็

กะเที่ยู่จึงถ่กส�งไป็บัวชิเร่ยู่น แต�กลัิบัพบัหลิวงพ่�สุดหลิ�อท่ี่�ที่ำาให้หัวใจ

เขาหวั�นไหว

รำอบฉ�ย: เสาร์ท่ี่� ๑๖ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๒๑ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น.

ดููหนังคลาสสิิกกับ มี.ล.วรีาภา เกษมีศรี ี

ร�วมัชิมัหนงัคลิาสสิกกับั มั.ลิ.วราภา เกษ์มัศร ่

คร่โรงเร่ยู่นที่างเลืิอก ผ่่อ้ยู่่�เบัื�องหลัิงหนงัไที่ยู่เรื�อง

สำาคัญ ท่ี่�จะมัาชิวนผ่่้ชิมัร�วมัแลิกเป็ล่ิ�ยู่นมัุมัมัอง 

ต�อโลิกแลิะชิ่วิตหลัิงชิมัภาพยู่นตร์

รำอบฉ�ย: ศกุร์ท่ี่� ๒๕ มัน่าคมั ๒๕๖๕ เวลิา ๑๔.๐๐ น

ดููหนังคลาสสิิกกับ กิตติศัักดูิ� สุวรีรีณโภคิน

Les demoiselles de Rochefort  
(The Young Girls of Rochefort)
๒๕๑๐ / กำากับัโดยู่ Jacques Demy / นำาแสดงโดยู่ 
Catherine Deneuve, George Chakiris, Françoise 
Dorléac / ความัยู่าว ๑๒๕ นาท่ี่ (ภาษ์าฝ่รั�งเศส  
คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าไที่ยู่) / สนับัสนุนโดยู่ สถานเอกอัครราชิที่่ตฝ่รั�งเศสป็ระจำา
ป็ระเที่ศไที่ยู่, สถาบัันฝ่รั�งเศสป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ยู่

หนงัเพลิงเรื�องสำาคัญของ ฌาคส์ เดมั ่ 

ผ่่้กำากับัชิาวฝ่รั�งเศส ว�าด้วยู่เรื� องราวของ 

แฝ่ดสาว เดลิฟ์ีน แลิะ โซแลิง ผ่่้อาศัยู่อยู่่� 

ในเมัืองร็อชิฟ์อร์ตกับัแมั� ซึ�งเป็ิดร้านคาเฟ์่ท่ี่�

มัักจะโหยู่หาคนรักท่ี่�เธ์อได้ที่อดทิี่�งไป็เมัื�อ 

สิบักว�าป็ีก�อน สองสาวใฝ่่ฝ่ันท่ี่�จะออกไป็ 

ใชิ้ชิ่วิตนอกเมัืองร็อชิฟ์อร์ตแลิะพบักับัชิายู่ 

ในฝ่นั โชิคชิะตาของทัี่�งสองได้เป็ล่ิ�ยู่นไป็ เมัื�อคณะนกัแสดงเร�ได้เดินที่าง

มัาท่ี่�เมัอืงแลิะว�าจ้างสองสาวใหร้�วมัแสดงด้วยู่

รำอบฉ�ย: ศกุร์ท่ี่� ๒๙ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๔.๐๐ น. (สนที่นากับันกัวิจารณ์

ชิั�นคร่ กิตติศกัดิ� สวุรำรำณโภัคิณ หลัิงจบัภาพยู่นตร์)



“บ้านนอก” เข้้า “กรีุง” เฉิ�ม 
๒๕๔๘ / กำากับัโดยู่ คงเดชิ จาตุรันต์รัศมั ่/ สร้าง
โดยู่ สหมังคลิฟ์ิล์ิมั อินเตอร์เนชิั�นแนลิ / นำาแสดง 
โดยู่ เพ็ชิรที่ายู่ วงษ์์คำาเหลิา, วรนชุิ วงษ์์สวรรค์ /  
ความัยู่าว ๑๐๐ นาท่ี่

บััติ คนขับัแท็ี่กซ่�ผ่่้หลิงติดในโลิก 

เพ้อฝ่ันแห�งนิยู่ายู่วิที่ยุู่ ได้บัังเอิญพบักับั 

นวลิ สาวบัริการผ่่้ใชิ้ชิ่วิตอยู่่�บันโลิกแห�ง

ความัจริง การพ่ดคุยู่กันทีุ่กครั�งท่ี่�เธ์อขึ�นรถแท็ี่กซ่�ของบััติได้ที่ำาให้โลิก

ความัจรงิของนวลิค�อยู่ ๆ  ที่ลิายู่โลิกแห�งฝ่นัท่ี่�บัติัสรา้งไว้ป็อ้งกันตัวเอง 

กว�าจะร่ตั้วเขาก็พบัว�าตัวเองยู่นือยู่่�บันความัจรงิอันโหดรา้ยู่ท่ี่�พยู่ายู่ามั 

หล่ิกหนม่ัาตลิอด

รำอบฉ�ย: เสาร์ท่ี่� ๒ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๒๖ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น.

คืนพิระจนัทรเ์ต็มดำวง I-San Special  
(Thailand / 2003 / 110 min)
๒๕๔๖ / กำากับัโดยู่ มั.ลิ.มัิ�งมังคลิ 
โสณกุลิ / สร้างโดยู่ Firecracker 
Film / นำาแสดงโดยู่ เมัสนิ ่แก้วราตร,่ 
มัาร์ค แซล์ิมัอน, ภร่ิดา วิจิตรพันธ์ ์/ 
ความัยู่าว ๑๑๐ นาท่ี่

หนังอิสระเชิิงที่ดลิอง 

ว�าด้วยู่เรื�องการเดินที่างออกจากกรุงเที่พฯ โดยู่รถบััสไป็ยู่ังจังหวัด

หนองบัวัลิำาภข่องผ่่โ้ดยู่สารชิาวอ่สานกลิุ�มัหนึ�งในคืนพระจันที่รเ์ต็มัดวง 

เหตุการณ์อัศจรรยู่์เกิดขึ�น เมัื�อเรื�องราวในลิะครวิที่ยุู่กับัชิ่วิตจริงของ

พวกเขากลัิบัผ่สมัผ่สานกันไป็ตลิอดที่าง 

รำอบฉ�ย: อังคารท่ี่� ๕ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Tue 5 Apr / 13.00

 เสาร์ท่ี่� ๓๐ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sat 30 Apr / 15.30

สิ�นเมษาฝนตกมาปรอยปรอย  
In April the Following 
Year, There Was a Fire   
(Thailand / 2012 / 76 min)
๒๕๕๕ / กำากับัโดยู่ วิชิชิานนท์ี่ สมัอุ�มัจารยู่ ์/ สรา้ง
โดยู่ อิเล็ิคที่ริคอ่ลิฟ์ิล์ิมั / นำาแสดงโดยู่ อุเที่น ศร่
ริวิ, จิณณพัต ลิดารัตน,์ เสร่ พิมัพา / ความัยู่าว 
๗๖ นาท่ี่

ภาพยู่นตรน์อกกระแสท่ี่�ผ่สมัผ่สานทัี่�งเรื�องจรงิแลิะจินตนาการ 

สารคด่แลิะเรื�องแต�ง ภาพอด่ตแลิะป็ัจจุบััน เพื�อสำารวจตัวลิะครแลิะ

สังคมัไที่ยู่ในภาพรวมั บัอกเลิ�าเรื�องราวของชิายู่หนุ�มัท่ี่�ตกงานใน

กรุงเที่พฯ แลิะเดินที่างกลัิบับัา้นเกิดท่ี่�ขอนแก�นเพื�อสานสมััพนัธ์กั์บัพ�อ 

แลิะได้พบัรักแรกเมัื�อครั�งยู่ังเด็ก ควบัค่�ไป็กับัสารคด่สัมัภาษ์ณ์พ�อแลิะ

พ่�ชิายู่ของตัวผ่่ก้ำากับัเอง

รำอบฉ�ย: อังคารท่ี่� ๕ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Tue 5 Apr / 15.30

 อังคารท่ี่� ๒๖ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Tue 26 Apr / 15.30

ในฐานะเมัืองหลิวง แลิะศ่นยู่์กลิางของทีุ่กองคาพยู่พใน

ป็ระเที่ศไที่ยู่ กรุงเที่พมัหานครได้กลิายู่เป็็นสถานท่ี่�ท่ี่�รวมัผ่่้คนจาก 

ทีุ่กสารทิี่ศ ท่ี่�หลัิ�งไหลิเข้ามัาเพื�อแสวงหาโอกาสหรือป็ัจจัยู่ต�าง ๆ ใน

ชิ่วิต ท่ี่�รวมัศ่นยู่์อยู่่�ในเมัืองท่ี่�ทัี่�งศิวิไลิซ์แลิะแออัด รวมัถึงเป็็นได้ทัี่�ง

สวรรค์แลิะนรกของผ่่ม้ัาเยู่ือนในเวลิาเด่ยู่วกัน

เนื�องในเดือนแห�งวันสถาป็นากรุงเที่พมัหานคร ๒๑ เมัษ์ายู่น 

หอภาพยู่นตร์ได้จัดชุิดภาพยู่นตร์ท่ี่�นำาเสนอภาพแลิะสภาวะของ

คนนอกท่ี่�พลัิดถิ�นเขา้มัาอยู่่�ในพื�นท่ี่�แห�งน่� ในชิื�อโป็รแกรมั “บ�้นนอก” 

เข้� “กรุำง” อันเป็็นวล่ิติดป็าก ท่ี่�แสดงให้เห็นถึงนัยู่ยู่ะของความั 

เหลืิ�อมัลิำาในมัติิต�าง ๆ  ระหว�างต�างจังหวัดกับัเมัอืงหลิวงได้อยู่�างชิดัเจน 

ภาพยู่นตร์ในโป็รแกรมัมัทั่ี่�งงานคลิาสสิกอยู่�าง เทุ่พธดิาบึาร์์ 21 

(๒๕๒๑) หนังเพลิงท่ี่�มั่ตัวลิะครหนุ�มัต�างจังหวัดเข้าไป็พัวพันกับัคด่

ฆาตกรรมั แลิะ ทุ่องพูน โค้กโพ ร์าษฎร์เต็์มข้ั�น (๒๕๒๐) ท่ี่�เลิ�าป็ญัหา

เรื�องหนุ�มัอ่สานซึ�งเข้ามัาขับัแท็ี่กซ่� แต�กลัิบัถ่กกลัิ�นแกล้ิงสารพัด ใน 

ขณะเด่ยู่วกันยู่งัมั ่เฉัิ�ม (๒๕๔๘) ท่ี่�ว�าด้วยู่แท็ี่กซ่�ต�างจังหวัดเชิ�นเด่ยู่วกัน 

นอกจากน่�ยู่งัมัห่นงัเรื�อง อื�น ๆ  เก่�ยู่วกับัคนอ่สาน ภม่ัภิาคท่ี่�ยู่า้ยู่ถิ�นฐาน

เขา้กรุงมัากท่ี่�สดุทัี่�ง เสีอืร์อ้งไห ้(๒๕๔๘) สารคด่ช่ิวิตชิาวอ่สานท่ี่�เข้ามัา

ที่ำางานในกรุงเที่พฯ แลิะ สีิ�นเมษาฝนต์กมาป่ร์อยป่ร์อย (๒๕๕๕) หนงั

นอกกระแสเก่�ยู่วกับัหนุ�มัขอนแก�นท่ี่�ตกงานในกรุงเที่พฯ แลิะต้องกลัิบั

ไป็ยู่ังบั้านเกิด 

เมัืองกรุงยัู่งมัักได้รับัการกลิ�าวถึงในฐานะเป็็นป็ลิายู่ที่างของ

ความัฝ่ัน ในโป็รแกรมัน่�จึงมั่ภาพยู่นตร์ท่ี่�บัอกเลิ�าถึงเด็กสาวบั้านนอก

ท่ี่�หวังเข้ามัาโด�งดังเป็็นนักร้องลิุกทีุ่�งในเมัืองหลิวง อยู่�าง พ่�มพวัง 

(๒๕๕๔)  กลิุ�มัเพื�อนนกัมัวยู่จากภาคใต้ท่ี่�เดินตามัฝ่นัเขา้มัายู่งัเวท่ี่มัวยู่

ในกรุงเที่พฯ อยู่�าง ไชยา (๒๕๕๐) แลิะเด็กหนุ�มัจากภาคเหนอืท่ี่�เข้ากรุง

มัาหาโอกาสในการเป็น็คนที่ำาหนงัท่ี่�ตนรกัใน ต์่�กแกรั์กแป่ง้มาก (๒๕๕๗) 

สุดท้ี่ายู่ นอกจากการเดินที่างเข้ากรุงเที่พฯ ยู่ังมั่ภาพยู่นตร์ท่ี่�

แสดงภาพในขณะท่ี่�คนต�างจังหวัดกำาลัิงกลัิบัออกไป็ส่�ภ่มัิลิำาเนา ทัี่�ง  

คื้นพร์ะจันทุ่ร์์เต็์มดวัง (๒๕๔๖) หนังเชิิงที่ดลิองท่ี่�เลิ�นกับัภาพแลิะ 

เส่ยู่งบันรถโดยู่สารซึ�งแลิ�นออกจากหมัอชิิตกลัิบัส่�หนองบััวลิำาภ่ แลิะ 

เมล์ูนร์ก หมวัยยกลู้อ (๒๕๕๐) ท่ี่�เลิ�าความัโกลิาหลิบันรถเมัล์ิคันหนึ�ง

ในวันสงกรานต์ เมัื�อเกิดมัผ่่่โ้ดยู่สารจ่�ใหค้นขบััพาเขากลัิบัไป็หาครอบัครวั

ท่ี่�บั้านเกิด 

ทองพูิน โคกโพิ ราษฎรเต็มขั�น
๒๕๒๐ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ / สร้างโดยู่ ไฟ์ว์สตาร์ โป็รดักชัิ�น / นำาแสดง
โดยู่ จตพุลิ ภอ่ภิรมัยู่,์ วิยู่ะดา อุมัารนิที่ร,์ ภิญโญ ป็านนุยู้่ / ความัยู่าว ๑๒๔ นาท่ี่

ภาพยู่นตรเ์รื�องสำาคัญของ มั.จ.ชิาตรเ่ฉลิิมั ยุู่คลิ เลิ�าเรื�องราว

ของ ที่องพ่น ผ่่พ้าลิ่กชิายู่วัยู่ ๕ ขวบั เดินที่างจากอ่สานเข้ากรุงเที่พฯ 

แลิะนำาเงินท่ี่�ได้จากการขายู่ท่ี่�นามัาซื�อแท็ี่กซ่�เป็น็ของตนเอง แต�เขากลัิบั

ถก่หลิอกเอารถไป็ขายู่ แลิะจำาต้องพ�ายู่แพ้แก�ระบับัสงัคมัท่ี่�ไมั�ใหโ้อกาส

คนจนต�อส่้เพื�อสิที่ธ์ขิองตนเอง

รำอบฉ�ย: เสาร์ท่ี่� ๒ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๑๒ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น.



ไช้ยา  
๒๕๕๐ / กำากับัโดยู่ ก้องเก่ยู่รติ โขมัศิริ / สร้าง 
โดยู่ ไฟ์ว์สตาร์ โป็รดักชิั�น / นำาแสดงโดยู่ อัครา 
อมัาตยู่กุลิ, สนธ์ยู่า ชิิตมัณ่, ธ์วัชิชิัยู่ เพ็ญภักด่ /  
ความัยู่าว ๑๑๒ นาท่ี่

เรื�องราวของ เป็ี� ยู่ก, สะหมั้อ แลิะ

เผ่�า เด็กชิาวใต้สามัคนท่ี่�เข้าส่�วงการมัวยู่ใน

กรุงเที่พฯ ด้วยู่หวังตามัรอยู่ แกร�งศกึ พ่�ชิายู่

ของเผ่�าท่ี่�เป็น็ยู่อดมัวยู่ดังป็ระจำาเวท่ี่ลิุมัพิน่ แต�กลัิบัต้องพบัความัจริง

ว�าแกร�งศึกฆ�าตัวตายู่อยู่�างมั่เงื�อนงำา พร้อมั ๆ กับัเห็นความัฟ์อนเฟ์ะ

หลัิงฉากวงการมัวยู่ พวกเขาจึงต้องเลืิอกว�าจะอยู่่�ในโลิกเถื�อนเพื�อ 

เงินที่อง หรือหยู่ัดยู่ืนบันเวท่ี่เพื�อพิส่จนศ์กัดิ�ศร่แห�งมัวยู่ไชิยู่า

รำอบฉ�ย: ศกุร์ท่ี่� ๘ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๒๘ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น.

พุิ�มพิวง 
๒๕๕๔ / กำากับัโดยู่ บััณฑิต ที่องด่ / สร้างโดยู่  
สหมังคลิฟ์ิล์ิมั อินเตอร์เนชิั�นแนลิ / นำาแสดงโดยู่ 
เป็าวล่ิ พรพมิัลิ, ณฐัวุฒ ิสกิดใจ, บุัญโที่น คนหนุ�มั / 
ความัยู่าว ๑๒๗ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ท่ี่�ดัดแป็ลิงมัาจากชิ่วิต

ของราชิินล่่ิกทีุ่�ง พุ�มัพวง ดวงจันที่ร ์ผ่่ม้ัฐ่านะ

ยู่ากจน จนที่ำาให้เธ์อเร่ยู่นจบัเพ่ยู่งแค�ชัิ�น 

ป็.๒ แต�มั่ความัฝ่ันอยู่ากเป็็นนักร้องท่ี่�มั ่

ชิื�อเส่ยู่งโด�งดัง เธ์อจึงตัดสินใจเดินที่างออกตามัหาความัฝ่นัท่ี่�กรุงเที่พฯ 

แลิะได้พบัรักกับั ธ์ร่ะพลิ แสนสุข นกัดนตร่เป็า่แซ็กโซโฟ์น ทัี่�งค่�ฝ่า่ฟ์ัน

อุป็สรรคต�อส้่กับัช่ิวิตอยู่�างยู่ากลิำาบัาก จนเมัื�อเธ์อฝ่ากตัวเป็น็ศษิ์ยู่์กับั 

คร่มันต์ เมัอืงเหนอื ซึ�งตั�งชิื�อใหมั�ใหว้�า “พุ�มัพวง ดวงจันที่ร์”

รำอบฉ�ย: ศกุร์ท่ี่� ๘ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 ศกุร์ท่ี่� ๒๒ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น.

เสือรอ้งไห้ ้
๒๕๔๘ / กำากับัโดยู่ สันติ แต้พานชิิ / สร้างโดยู่ 
สหมังคลิฟ์ิล์ิมั อินเตอร์เนชิั�นแนลิ / ความัยู่าว  
๙๔ นาท่ี่

สารคด่ติดตามัชิวิ่ตของบุัคคลิ ๕ คน

ท่ี่�น�าสนใจจากภาคอ่สาน ท่ี่�เข้ามัาอาศัยู่ 

แลิะมั่อาช่ิพต�าง ๆ อยู่่�ในกรุงเที่พฯ ได้แก� 

“พรศกัดิ� ส�องแสง” นกัรอ้งหมัอลิำาชิื�อดังคน

แรกของเมัอืงไที่ยู่ “เหลืิอเฟ์้อ มั�กจ�ก” ดารานกัแสดงตลิกท่ี่�มัาฝ่กึฝ่ไีมั้

ลิายู่มัือ “แมันหัวป็ลิา” อด่ตพนักงานโบักรถท่ี่�ใส�ชุิดสัตว์นำาเชิิญชิวน

ลิ่กค้าหน้าร้านอาหาร “เนตร อินที่ร่” สตันต์แมันท่ี่�ใช้ิชิ่วิตอยู่่�บัน 

ความัเส่�ยู่ง แลิะ “พ่�อ้อยู่” สิงหน์กัขับัแท็ี่กซ่�อารมัณ์ด่ท่ี่�เพื�อนร�วมัที่าง

มักัแป็ลิกหนา้อยู่่�เสมัอ 

รำอบฉ�ย: อังคารท่ี่� ๑๒ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 เสาร์ท่ี่� ๓๐ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

เมล์นรก ห้มวยยกล้อ 
๒๕๕๐ / กำากับัโดยู่ กิตติกร เล่ิยู่วศริิกุลิ / สร้าง
โดยู่ อาวอง / นำาแสดงโดยู่ อุดมั แต้พานชิิ, เก่ยู่รติ 
กิจเจริญ, สุเที่พ โพธ์ิ�งามั, พิมัพ์ชินก พลิบ่ัรณ์ / 
ความัยู่าว ๘๔ นาท่ี่

เรื�องชุิลิมัุนเกิดขึ�นในวันสงกรานต์ 

เมัื�อ เฮ้่ยู่หลิา พนักงานขับัรถอารมัณ์ร้อน  

ไมั�ยู่อมัจอดป็้ายู่ท่ี่�ผ่่้ โดยู่สารหนุ�มัใหญ�

ต้องการจะลิงเพื�อเดินที่างกลัิบับั้านไป็หาครอบัครัวท่ี่�ต�างจังหวัด  

เขาเลิยู่บัันดาลิโที่สะหยู่ิบัป็้นขึ�นมัาบัังคับัให้ขับัไป็ยู่ังเส้นที่างท่ี่�ตน

ต้องการ จนผ่่้โดยู่สารคนอื�นต�างขวัญเส่ยู่ ในขณะท่ี่� หมัวยู่ แฟ์นสาว

ของ โก๋ กระเป็๋ารถเมัล์ิจอมักวน ก็โที่รมัาจิกเพื�อเร�งให้เขาร่บักลัิบัไป็

ไหว้พ�อแมั�เธ์อท่ี่�เพิ�งเดินที่างเข้ามัากรุงเที่พฯ 

รำอบฉ�ย: พุธ์ท่ี่� ๑๓ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๒๐ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

เทพิธดิำาบาร ์21 
๒๕๒๑ / กำากับัโดยู่ ยุู่ที่ธ์นา มักุดาสนทิี่ / สร้าง
โดยู่ ไฟ์ว์สตาร์ โป็รดักชิั�น / นำาแสดงโดยู่ จันที่รา 
ชิัยู่นามั, ไกรลิาศ เกร่ยู่งไกร, สุเชิาว์ พงษ์์วิไลิ / 
ความัยู่าว ๑๒๙ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ท่ี่�ดัดแป็ลิงมัาจากบัที่

ลิะครเรื�องดังของฝ่รั�งเศส แลิะนำาเสนอออก

มัาในร่ป็แบับัของหนังเพลิง เลิ�าเรื�องราวของ 

ลิินดา สาวป็ระจำา “บัาร์ 21” ผ่่ผ้่ดิหวังในความัรัก แลิะบัังเอิญเข้าไป็

พัวพันกับัเหตุการณ์ฆาตกรรมับันรถไฟ์ โดยู่มั่ สิงห์ หนุ�มับั้านนอกท่ี่� 

เดินที่างมัาหางานที่ำาในกรุงเที่พฯ เป็น็ผ่่ช้ิ�วยู่เหลืิอ ต�อมัาเธ์อได้พบักับั 

ที่นง ชิายู่หนุ�มัแสนด่แลิะรำารวยู่ ผ่่้หาที่างมัาใกล้ิชิิดกับัเธ์อโดยู่มั่ 

ผ่ลิป็ระโยู่ชินแ์อบัแฝ่งท่ี่�เธ์อไมั�ทัี่นลิ�วงร่้

รำอบฉ�ย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๑๔ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 ศกุร์ท่ี่� ๒๒ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

ตุ�กแกรกัแป้งมาก
๒๕๕๗ / กำากับัโดยู่ ยุู่ที่ธ์เลิิศ สปิ็ป็ภาค / สร้างโดยู่ 
Transformation Films / นำาแสดงโดยู่ จิรายุู่ 
ลิะอองมัณ่, ชินมั์ทิี่ดา อัศวเหมั / ความัยู่าว  
๑๐๘ นาท่ี่

ตุ�กแก เด็กหนุ�มัผ่่้มั่วัยู่เด็กคลิุกคล่ิ

ผ่่กพันอยู่่�กับัโรงหนัง “เพชิรเชิ่ยู่งคาน”  

ในบั้านเกิด หลัิงเร่ยู่นจบั ป็วชิ. ด้านศิลิป็ะ 

ตุ�กแกตัดสินใจออกมัาชิ�วยู่เพื� อนรุ�นพ่�ที่ำางานในกองถ�ายู่เพราะ 

ความัรักหนังเป็็นชิ่วิตจิตใจ แลิะนั�นที่ำาให้เขาได้พบักับั แป็้ง ลิ่กสาว 

นายู่อำาเภอท่ี่�เคยู่เร่ยู่นอยู่่�ชิั�นเด่ยู่วกัน แลิะยู่ังคงอยู่่�ในความัที่รงจำาของ

เขาเสมัอมัา

รำอบฉ�ย: พุธ์ท่ี่� ๒๐ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๒๘ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 



โปรีแกรีมีภาพยนตรีโ์ลก

ภัาพิยนตรเ์ยอรมัน
สนบััสนนุโดยู่ สถาบัันเกอเธ์� ป็ระเที่ศไที่ยู่  

         

Die Bleierne Zeit (Marianne & Juliane)   
(West Germany / 1981 / 106 min)
๒๕๒๔ / กำากับัโดยู่ Margarethe von Trotta / นำาแสดงโดยู่ Barbara Sukowa, 
Jutta Lampe, Rüdiger Vogler / ความัยู่าว ๑๐๖ นาท่ี่ / ภาษ์าเยู่อรมันัแลิะ
อิตาล่ิ คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าอังกฤษ์)

ภาพยู่นตรร์างวัลิสงิโตที่องคำาจากเที่ศกาลิภาพยู่นตรน์านาชิาติ 

เวนสิ ครั�งท่ี่� ๓๘ ผ่ลิงานชิิ�นเอกของ มัารก์าเรต ฟ์อน ที่รอตตา ผ่่ก้ำากับั

หญิงหวัหอกแห�งกลิุ�มั New German Cinema เรื�องราวการต�อส่้เพื�อ

สทิี่ธ์สิตรข่องสองพ่�นอ้งท่ี่�ถึงแมัจ้ะมัม่ัมุัมัองในการใช้ิชิวิ่ตท่ี่�แตกต�างกัน 

แต�เมัื�อ จ่เล่ิยู่น นกัข�าวหญงิ ที่ราบัว�า มัารแ่อนน ์นอ้งสาวผ่่เ้ป็น็สมัาชิกิ

ของกลิุ�มัผ่่ก้�อการรา้ยู่ถ่กจับัเขา้คกุ เธ์อจึงจำาต้องชิ�วยู่เหลืิออยู่�างเร�งด�วน

รำอบฉ�ย: อาทิี่ตยู่ท่์ี่� ๑๓ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sun 13 Mar / 15.30

     พุธ์ท่ี่� ๓๐ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Wed 30 Mar / 15.30

Wild 
๒๕๕๙ / กำากับัโดยู่ Nicolette Krebitz / นำาแสดงโดยู่ Lilith Stangenberg, 
Georg Friedrich, Silke Bodenbender / ความัยู่าว ๙๗ นาท่ี่ (ภาษ์าเยู่อรมันั 
คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าไที่ยู่) 

ชิ่วิตท่ี่�จำาเจของ อาเน่ยู่ เป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงไป็โดยู่สิ�นเชิิง เมัื�อเธ์อ

ตัดสินใจจับัหมัาป็า่ตัวหนึ�งกลัิบัมัายู่งัอะพารต์เมันต์ของตัวเอง การใชิช้ิวิ่ต

ร�วมักับัหมัาป็่าท่ี่�จริงจังแลิะลึิกซึ�ง สะท้ี่อนให้เห็นผ่�านที่�าที่างแลิะ

พฤติกรรมัท่ี่�ด่คล้ิายู่สัตว์ ซึ�งอาเน่ยู่ได้ป็ลิดป็ลิ�อยู่สัญชิาตญาณแลิะ 

ความัป็รารถนาที่างเพศออกมัามัากขึ�น นำามัาซึ�งการท่ี่�ที่ำาใหเ้ธ์อค�อยู่ ๆ  

ส่ญเส่ยู่ป็ฏิิสัมัพันธ์กั์บัผ่่อื้�นในสังคมัลิงไป็เรื�อยู่ ๆ 

รำอบฉ�ย: อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๓ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

  เสาร์ท่ี่� ๑๖ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น.

ภัาพิยนตรส์เปน
สนบััสนนุโดยู่

สถานเอกอัครราชิที่่ตสเป็นป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ยู่

Elisa, vida mía (Elisa, My Life)   
(Spain / 1977 / 125 min)
๒๕๒๐ / กำากับัโดยู่ Carlos Saura / นำาแสดงโดยู่ Fernando Rey, Geraldine 
Chaplin, Isabel Mestres / ความัยู่าว ๑๒๕ นาท่ี่ (ภาษ์าสเป็น คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์า
อังกฤษ์)

ภาพยู่นตร์รางวัลินักแสดงนำาชิายู่ยู่อดเยู่่�ยู่มัจากเที่ศกาลิ

ภาพยู่นตร์นานาชิาติเมัอืงคานส์ ครั�งท่ี่� ๓๐ เลิ�าเรื�องราว ณ บั้านไร�อัน

เง่ยู่บัสงบัในแคว้นคาสต่ญ-เลิออน เมัื�อ หลิุยู่ส์ ชิายู่ชิราได้หวนกลัิบัมัา

พบักับั เอลิิซา ลิ่กสาวท่ี่�ห�างเหนิกันไป็นานกว�า ๒๐ ป็ ี

รำอบฉ�ย: อังคารท่ี่� ๒๒ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Tue 22 Mar / 13.00

 อาทิี่ตยู่ท่์ี่� ๒๗ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sun 27 Mar / 13.00

Mataharis   
(Spain / 2007 / 100 min)
๒๕๕๐ / กำากับัโดยู่ Icíar Bollaín / นำาแสดงโดยู่ Najwa 
Nimri, Tristán Ulloa, María Vázquez / ความัยู่าว ๑๐๐ 
นาท่ี่ (ภาษ์าสเป็น คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าอังกฤษ์)

อิเนส, เอวา แลิะคารเ์มัน สามันกัสืบัเอกชิน

หญิง ผ่่้มัักจะบุักรุกความัเป็็นส�วนตัวของผ่่้อื�นอยู่่�เสมัอ ต้องเผ่ชิิญกับั

ความัลัิบัของตัวเองในระหว�างที่ำางาน เมัื�อต้องข้ามัเส้นแบั�งบัาง ๆ  ที่าง

ศล่ิธ์รรมัของหนา้ท่ี่�การงานไป็ใหไ้ด้   

รำอบฉ�ย: อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๓ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sun 3 Apr / 13.00

    พฤหสับัด่ท่ี่� ๒๑ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Thu 21 Apr / 15.30

ภัาพิยนตรฝ์รั�งเศส
สนบััสนนุโดยู่ สถานเอกอัครราชิที่่ตฝ่รั�งเศส

ป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ยู่, สถาบัันฝ่รั�งเศสป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ยู่

โปรแกรมพิิเศษ Hommage à Chris Marker

Le fond de l'air est rouge  
(A Grin Without a Cat)   
(France / 1977 / 180 min)
๒๕๒๐ / กำากับัโดยู่ Chris Marker / ความัยู่าว ๑๘๐ นาท่ี่ (ภาษ์าฝ่รั�งเศส  
คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าอังกฤษ์)

ภาพยู่นตรค์วามัเรยู่่งท่ี่�มัุ�งสำารวจพลิวัตที่างการเมัอืงท่ี่�ยุู่�งเหยู่งิ

ทัี่�วโลิกในชิ�วงที่ศวรรษ์ป็ี ค.ศ. ๑๙๖๐ แลิะ ๑๙๗๐ โดยู่เจาะจงไป็ท่ี่�

เหตุการณ์ถือกำาเนิดขึ�นของกลิุ�มัฝ่่ายู่ซ้ายู่ใหมั�ในฝ่รั�งเศส แลิะ

กระบัวนการเคลืิ�อนไหวของกลิุ�มัสังคมันยิู่มัในแถบัลิาตินอเมัริกา

รำอบฉ�ย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๑๐ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Thu 10 Mar / 13.00

              อาทิี่ตย์ู่ท่ี่� ๒๐ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sun 20 Mar / 13.00

Atlantics (Atlantique)   
(France, Senegal, Belgium / 2019 / 106 min)
๒๕๖๒ / กำากับัโดยู่ Mati Diop / นำาแสดงโดยู่ Mame Bineta Sane, Amadou 
Mbow, Traore / ความัยู่าว ๑๐๖ นาท่ี่ (ภาษ์าโวลิอฟ์แลิะฝ่รั�งเศส คำาบัรรยู่ายู่
ภาษ์าอังกฤษ์)

ภาพยู่นตร์รางวัลิ Grand Prize of the Jury จากเที่ศกาลิ

ภาพยู่นตร์นานาชิาติเมัืองคานส์ ครั�งท่ี่� ๗๒ เลิ�าเรื�องราวของ อาดา  

เด็กสาวจากครอบัครัวยู่ากจน ผ่่้ตัดสินใจหมัั�นหมัายู่กับัเศรษ์ฐ่หนุ�มั  

เพื�อใหค้รอบัครวัมัค่วามัเป็น็อยู่่�ท่ี่�ด่ขึ�น แมัว้�าใจของเธ์อนั�นจะรกัอยู่่�กับั 

สไุลิมัาน คนงานก�อสรา้งตึกสง่ทัี่นสมัยัู่ในกรุงดาการ ์ผ่่ถ้ก่นายู่จ้างข่ดรด่

แลิะตัดสินใจออกเรือไป็เส่�ยู่งโชิคกลิางมัหาสมัทุี่รแอตแลินติก 

รำอบฉ�ย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๗ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Thu 7 Apr / 13.00

      อาทิี่ตย์ู่ท่ี่� ๑๗ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sun 17 Apr / 15.30



ฟลิม์ ๑๖ มม.

ภัาพิยนตรญ่์ี่�ปุ�น
สนบััสนนุโดยู่ เจแป็นฟ์าวนเ์ดชิั�น กรุงเที่พฯ

Sumo Do, Sumo Don’t
๒๕๓๕ / กำากับัโดยู่ SUÔ Masayuki / นำาแสดงโดยู่ 
MOTOKI Masahiro, SHIMIZU Misa, TAKENAKA  
Naoto / ความัยู่าว ๑๐๕ นาท่ี่ (ภาษ์าญ่� ปุ็่น  
คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าไที่ยู่)

ยู่ามัาโมัโตะ ซ่เฮ้ แลิะเพื�อน ๆ  ตัดสนิใจ

สมััครเข้าร�วมัชิมัรมัซ่โมั� จากการร้องขอโดยู่

อาจารยู่์แลิะรุ�นพ่�ท่ี่�ไมั�อยู่ากให้ชิมัรมัดังกลิ�าว

ของมัหาวิที่ยู่าลัิยู่ถ่กยุู่บั หลัิงจากได้อยู่่�ร�วมักันในฐานะสมัาชิิกแลิะ 

ผ่�านการฝ่ึกซ้อมัอยู่�างหนักจนที่ำาให้ได้รับัชิัยู่ชินะท่ี่�คาดไมั�ถึง พวกเขา

จึงเริ�มัเข้าใจแลิะหลิงใหลิก่ฬาชินดิน่�มัากยู่ิ�งขึ�น

รำอบฉ�ย: พุธ์ท่ี่� ๑๖ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

  อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๒๗ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น.

One Million Yen Girl
๒๕๕๑ / กำากับัโดยู่ TANADA Yuki / นำาแสดงโดยู่ AOI 
Yû, MORIYAMA Mirai, TAKI Pierre / ความัยู่าว ๑๒๑ 
นาท่ี่ (ภาษ์าญ่�ปุ็น่ คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าไที่ยู่)

ภายู่หลัิงพ้นโที่ษ์จากเรือนจำา ซึสึโกะ 

สัมัผ่ัสได้ว�าผ่่้คนรอบัข้างต�างมัองเธ์อแบับั 

ไมั�ไว้ใจ เธ์อร่้สึกผ่ิดหวังแลิะตัดสินใจออก 

เดินที่างด้วยู่ความัร่สึ้กเจ็บัป็วด พรอ้มักับัตั�งกฎี

ใหกั้บัตัวเองว�า จะออกเดินที่างไป็ยู่ังเมัอืงอื�น ๆ ทัี่นท่ี่ท่ี่�เก็บัเงินได้ครบั

หนึ�งล้ิานเยู่น การเดินที่างของเธ์อในครั�งน่�เสมัือนการค้นหาตัวตน 

พร้อมั ๆ กับักอบัก่้เศษ์ซากชิ่วิตท่ี่�เคยู่ที่ำาหลิ�นหายู่ไป็ในอด่ต

รำอบฉ�ย: เสาร์ท่ี่� ๙ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

      อังคารท่ี่� ๑๙ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น.

ภัาพิยนตรอ์หิ้ร�าน
สนบััสนนุโดยู่ ศน่ยู่์วัฒนธ์รรมั 

สถานเอกอัครราชิที่่ตสาธ์ารณรัฐอิสลิามัแห�งอิหร�านป็ระจำากรุงเที่พฯ

Mermaid   
(Iran / 2016 / 80 min)
๒๕๕๙ / กำากับัโดยู่ Amir Masoud Aghababaian / 
นำาแสดงโดยู่ Amir Aghaee, Moradi Bahar, 
Shahrokh Foroutanian / ความัยู่าว ๘๐ นาท่ี่ (ภาษ์า
เป็อร์เซ่ยู่ คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าอังกฤษ์)

ขณะกลัิบัไป็ยู่ังใต้ท้ี่องที่ะเลิ เพื�อรำาลึิก

ถึงเพื�อนผ่่ว้ายู่ชินมัจ์ากเหตสุงครามัอ�าวเป็อรเ์ซยู่่ 

ยู่่เนส นกัดำานำาผ่่ร้อดชิวิ่ต ได้พบักับัป็ญัหามัลิพษิ์ที่างที่ะเลิ อันมัส่าเหตุ

จากบัริษั์ที่ขุดเจาะนำามันัท่ี่�ตั�งอยู่่�บัริเวณนั�น

รำอบฉ�ย: พุธ์ท่ี่� ๒ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Wed 2 Mar / 13.00

     อาทิี่ตย์ู่ท่ี่� ๑๓ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sun 13 Mar / 13.00

Where Are My Shoes?   
(Iran / 2016 / 100 min)
๒๕๕๙ / กำากับัโดยู่ Kiumars Poorahmad / 
นำาแสดงโดยู่ Shaghayegh Farahani, Bahareh 
Kian Afshar, Reza Kianian / ความัยู่าว ๑๐๐ 
นาท่ี่ (ภาษ์าเป็อร์เซ่ยู่ คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าอังกฤษ์)

หลัิงจากขาดการติดต�อกับัภรรยู่า

แลิะลิ่กสาวมัานาน ฮ้าบัิบั ค�อยู่ ๆ ส่ญเส่ยู่

ความัที่รงจำา จนถึงขั�นเป็น็อัลิไซเมัอร์

รำอบฉ�ย: อาทิี่ตย์ู่ท่ี่� ๑๐ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sun 10 Apr / 13.00

      อังคารท่ี่� ๑๙ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Tue 19 Apr / 13.00

ภัาพิยนตรไ์ต้ห้วนั
สนบััสนนุโดยู่ Taiwan Cinema Toolkit, 

สำานกังานเศรษ์ฐกิจแลิะวัฒนธ์รรมัไที่เป็ ป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ยู่

Together   
(Taiwan / 2012 / 114 min) 
๒๕๕๕ / กำากับัโดยู่ Hsu Chao-jen / นำาแสดง
โดยู่ Lieh Lee, Shao-Yang Huang, Sonia Sui / 
ความัยู่าว ๑๑๔ นาท่ี่ (ภาษ์าจ่นกลิาง คำาบัรรยู่ายู่
ภาษ์าอังกฤษ์)

เส่�ยู่วหยู่าง เด็กหนุ�มัวัยู่ ๑๗ ป็ ี

เผ่ชิิญกับัหลิากหลิายู่เรื�องราวความัรักท่ี่�

เกิดขึ�นกับัผ่่ค้นรอบั ๆ  ตัว ทัี่�งกับัเพื�อนสนทิี่

ผ่่้คลัิ�งรักแฟ์นสาว พ�อท่ี่�มั่สาวท่ี่�กำาลัิงจะเข้าพิธ์่วิวาห์เข้ามัาพัวพัน  

ความัสัมัพันธ์์แป็ลิกป็ระหลิาดระหว�างแมั�แลิะชิ�างตัดเยู่็บัเสื�อผ่้าท่ี่�อยู่่�

บั้านข้าง ๆ แลิะพ่�สาวท่ี่�ใชิ้เวลิาทัี่�งวันทัี่�งคืนรอคอยู่แฟ์นมัาขอคืนด่

รำอบฉ�ย: พุธ์ท่ี่� ๒ มัน่าคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Wed 2 Mar / 15.30

      พุธ์ท่ี่� ๑๖ มัน่าคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Wed 16 Mar / 13.00

Tomorrow Comes Today   
(Taiwan / 2013 / 83 min)
๒๕๕๖ / กำากับัโดยู่ Chen Ming-Lang / นำาแสดงโดยู่ Shang-Ho Huang, 
Celina Jade, Timothy Weinert / ความัยู่าว ๘๓ นาท่ี่ (ภาษ์าจ่นกลิาง คำาบัรรยู่ายู่
ภาษ์าอังกฤษ์)

เรื�องราวค่�ขนานของ ต้าอ่� พนกังาน

ส�งอาหารจ่นชิาวไต้หวัน ผ่่้ตระเวนออก

ตามัหาแมั�ทัี่�วทัี่�งมัหานครนิวยู่อร์ก โดยู่ 

มัเ่บัาะแสเป็น็ภาพถ�ายู่ของ มัาร์ล่ิน ด่ที่ร่ชิ 

นักแสดงสาวชิาวเยู่อรมััน แลิะ เวยู่์น  

ชิายู่หนุ�มัข้างห้องของต้าอ่�  ผ่่้พยู่ายู่ามั 

จะลืิมัคนรักเก�า โดยู่อาศัยู่วิธ์่การตามั 

คำาแนะนำาจากแบับัฝ่กึหดัในมัว้นวิด่โอ 

รำอบฉ�ย: อาทิี่ตยู่ท่์ี่� ๑๐ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sun 10 Apr / 15.30

      พุธ์ท่ี่� ๒๗ เมัษ์ายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Wed 27 Apr / 13.00

ฟลิม์ ๑๖ มม.
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โปรแกรม สตรีมีกรรม Female Trouble โปรแกรมภาพยนตรโลกโปรแกรมพิเศษ Colombian Panorama “บานนอก” เขา “กรุง”

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

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