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คุยกับอภิชาติพงศ ์และทีมงานไทย ในวันท่ี Memoria 
เยือนคานส์ 

กิจกรรมย้อนหลัง เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 
เสียงจากคนท�าหนงัไทยรุ่นใหม ่ท่ีแจ้งเกิดจากเทศกาล

ภาพยนตร์สั้น 
ส�ารวจนางสาวสุวรรณและโชคสองชั้น ผา่นข้อถกเถียง

ว่าด้วย “หนงัไทยเรื่องแรก”
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นานาชาติ
การประชุมสัมมนาวิชาชีพ SEAPAVAA ครั้งท่ี ๒๕ 
ความท้าทายของหอภาพยนตร์ในยุค Climate Change 

หอ้งสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศร ี
หลากรส หนงัลาตินอเมริกา 

คลังอนุรกัษ์ 
เปดิกรุหนงับ้านเล่าเรื่องชีวิตของ ดุษฎี จุลชาต 

เรื่องจากปก 
คนหลังบ้าน ในปท่ีี ๓๗ ของหอภาพยนตร์ 

ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาดจะยังไม่คล่ีคลาย ท�าให้จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับนี้จ�าต้อง 

ลดจ�านวนหน้าลง เนื่องจากกิจกรรมล่วงหน้าท่ีหายไป เพราะยังไม่อาจคาดการณ์ได้ แต่ภายในเล่มก็ยังคง 

พร้อมด้วยสาระและเรื่องราวมากมาย เรื่องเด่นในฉบับ คือการร�าลึกถึงวันสถาปนาหอภาพยนตร์ ท่ีมีอายุ 

ครบ ๓๗ ปใีนวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยเปดิโอกาสในเจ้าหนา้ท่ีในส่วนงานอนรุักษ์ ได้เล่าประสบการณ์ 

ความรู้สึก และสะท้อนบทเรียนของการท�างาน ท้ังนีเ้พื่อแสดงใหเ้หน็ว่างาน “หลังบ้าน” ท่ีบางครั้งหา่งไกล

จากการรับรู้ของสาธารณะ แท้จริงแล้วเปน็งานส�าคัญท่ีเปรียบเสมอืนหวัใจท่ีไมส่ามารถหยุดเต้นได้ และเปน็

จุดก�าเนดิของภารกิจของหอภาพยนตร์ต้ังแต่เริ่มแรก

นอกจากนี ้เรายังได้รวบรวมและสรุปสาระจากกิจกรรมเสมอืนจรงิออนไลนท่ี์ส�าคัญในชว่งสองเดือน 

ท่ีผา่นมา โดยเฉพาะงานประชุม SouthEast Asia-Pacific Audio-Visual Archives Association ครั้งท่ี ๒๕  

ท่ีครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวข้องกับงานสื่อโสตทัศน์หลากหลายมิติ ไปจนถึงบทความแสดงความยินดีกับ

ภาพยนตร์เรื่อง Memoria ของ อภิชาติพงศ ์ วีระเศรษฐกุล ท่ีได้รางวัล Jury Prize จากเมอืงคานส์ รวมท้ัง 

หนงัไทยท่ีมโีอกาสไปเปดิตัวในระดับนานาชาติต้ังแต่ต้นปท่ีีผา่นมา ผลงานเหล่านีภ้าพแทนของความหวังว่า

เมื่อโรงภาพยนตร์กลับมาเปดิใหบ้ริการ หนงัไทยจะยังคงสร้างความต่ืนเต้นใหกั้บผูช้มได้ไมเ่สื่อมคลาย

สุดท้ายนี้ หอภาพยนตร์ขอแสดงความเสียใจและร�าลึกถึงบุคคลในวงการภาพยนตร์ท่ีจากโลกนี้ไป 

ในช่วงท่ีผา่นมา ท้ัง ไพลิน พิจิตรอ�าพล นางเอกจากเรื่อง มือปืน/โลก/พระ/จัน (๒๗ ก.ค.) เกชา เปล่ียนวิถี 

ดาราชายผูย้ิ่งใหญ่ท่ีมผีลงานมายาวนาน (๒๘ ก.ค.) ก่ิงดาว ดารณี ดาราหญิงผูม้บีทบาทโดดเด่นมาต้ังแต่ยุค

หนงั ๑๖ มม. (๑๑ ส.ค.) และ วิสันต์  สันติ สุชา ผูก้�ากับหนงับู๊คนส�าคัญ (๑๙ ส.ค.) 

ไพลิน พิจิตรอ�ำพล

กิ่งดำว ดำรณี

เกชำ เปลี่ยนวิถี 

วิสันต์  สันติ สุชำ



รายงาน

๑

©Daniele Venturelli/Getty Images©Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF-Arte and Piano, 2021

อธพิันธ ์สิมมาค�า

 

©Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF-Arte and Piano, 2021

 เปน็เร่ืองนา่ยนิดีของวงการภาพยนตร์ไทยอีกครัง้ 

เมื่ อ Memoria ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่ องล่าสุดของ 

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล คนท�าหนังคนส�าคัญของไทย  

ได้รับรางวัลขวัญใจคณะกรรมการ (Prix du Jury) จาก

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ (Cannes Film 

Festival) ประเทศฝรัง่เศส ครัง้ท่ี ๗๔ รว่มกับภาพยนตรเ์รื่อง 

Ahed’s Knee ของผู้ก�ากับชาวอิสราเอล นาดาฟ ลาพิด  

โดยถือเป็นคร้ังท่ี ๒ ท่ีอภิชาติพงศ์ได้รับรางวัลในสาขานี ้ 

หลังจากเคยได้รบัรางวัลดังกล่าวครัง้แรกจากภาพยนตรเ์รื่อง 

สัตว์ประหลาด! เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๔ นอกจากนี้เขายังเคยได้

รางวัลภาพยนตร์ชนะเลิศปาล์มทองค�า (Palme d'Or) จาก

เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ เมื่อ ค.ศ. ๒๐๑๐

 ภายหลังขึ้นรับรางวัลบนเวที อภิชาติพงศ์ได้ 

กล่าวขอบคุณทีมงาน พร้อมกับส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาล

จัดการแก้ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ว่า 

“ผมโชคดีท่ีได้มายืนอยู่ตรงนี้ ในขณะท่ีเพื่อนร่วมชาติของ

ผมจ�านวนมากเดินทางไม่ได้ หลายคนต้องเผชิญกับความ

ล�าบากอย่างสาหสัจากโรคระบาด เพราะความผดิพลาดใน

การบริหารงานของรัฐ การจัดการทรพัยากร งานสาธารณสขุ 

และการเข้าถึงวัคซีน ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและ

รัฐบาลโคลอมเบีย รวมท้ังรัฐบาลประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใน

สถานการณเ์ดียวกัน ขอใหต่ื้นขึ้นและท�างานเพื่อประชาชน

ของพวกคุณ เด๋ียวนี”้

 Memoria เปน็ภาพยนตรภ์าษาสเปนและอังกฤษ

ท่ีร่วมทุนสร้างหลายประเทศ และเป็นผลงานขนาดยาว 

เรื่องแรกท่ีอภิชาติพงศ์ถ่ายท�านอกประเทศไทยท้ังหมด 

น�าแสดงโดย ทิลดา สวินตัน นักแสดงชาวอังกฤษเจ้าของรางวัลออสการ์ ในบทของ  

เจสสิกา หญิงสาวผู้ประสบปัญหานอนไม่หลับ และเสียงปริศนาหลอกหลอนอยู่ในหัว  

จนเธอตัดสินใจออกเดินทางจากกรุงโบโกตา เมอืงหลวงของโคลอมเบีย เพื่อค้นหาต้นตอ

แหง่ความทรงจ�าอันก่อก�าเนดิเสียงประหลาดดังกล่าว 

 ในช่วงท่ี Memoria เดินทางไปยังเมืองคานส์ เมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา  

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้มโีอกาสสัมภาษณ์อภิชาติพงศท์างอีเมล ถึงเบื้องหลัง

แนวคิดการท�างานในผลงานเรื่องล่าสุดนี ้

“สิ่งท่ียากท่ีสุดคือจินตนาการของเรา ว่าพอไปถ่ายแล้วหนังจะออกมาอย่างไร  

เรานกึถึงพวกหนงัฝรั่งท่ีมาถ่ายในไทย ท่ีมกัจะออกมาดูตลก ๆ แต่เอาเข้าจริง ส่วนท่ีง่าย

ท่ีสุดคือการถ่ายท�า เราไมเ่สยีเวลาไปนัง่กังวลอะไรเลย เมื่อเริม่งาน และโอบรบัประสบการณ์

ท่ีเกิดขึ้นไว้ ทีมงานในกองเข้าขากันเร็วมาก นั่นท�าให้เราสามารถทุ่มเทเวลาไปกับส่วนท่ี

ส�าคัญท่ีสุดของหนงั นั่นคือ จังหวะของมนั ส่วนท่ีนา่แปลกใจคืออากาศท่ีเปน็ใจใหแ้ก่การ

ถ่ายท�า เพราะปกติอากาศท่ีโคลอมเบียเปล่ียนแปลงง่าย” อภิชาติพงศอ์ธบิายถึงความยาก

และง่ายของการถ่ายท�าภาพยนตร์นอกบ้านเกิดเปน็ครั้งแรกของตนเอง

 แม้จะเคยร่วมงานกันจากโครงการศิลปะอ่ืน ๆ มาก่อน แต่อภิชาติพงศ์เล่าว่า 

ต้องปรับตัวต่อรูปแบบวิธีการการท�างานกับ ทิลดา สวินตัน ในการท�างานเรื่องนี้หลาย

ประการ “มกีารเตรียมการไว้หลายอย่าง เราท�างานเหมอืนตอนท่ีถ่ายหนงัในไทย คือจะมี

การอิมโพรไวส์ในระหว่างการซ้อม จากนั้นจึงไปปรับในบทอีกที หลาย ๆ ฉากในหนงัไมม่ี

บทพูด ทิลดาจึงต้องค้นหาความละเอียดของท่วงท่าการเคล่ือนไหวไปเรื่อย ๆ เพื่อใหเ้ธอ

กลายเปน็ตัวละครเจสสิกา และเจสสิกาก็ค่อย ๆ  วิวัฒนาการขึ้น วิธที�างานปกติของเราคือ 



บทของเราจะไม่สนใจกับปูมหลัง พ้ืนเพ หรือแรงจูงใจของตัวละครมากนัก 

เราไม่รู้ว่าเจสสิกามาอยู่โคลอมเบียนานแค่ไหน สามีเธอเป็นใคร เธอขับรถ

อะไร ฟาร์มกล้วยไมท่ี้เมอืงเมเดยีนของเธอเล็กหรือใหญ่แค่ไหน หรือเธอมา

โคลอมเบยีท�าไม แนน่อนว่า ระหว่างถ่ายท�าจะมคีนถามเราเรื่องรายละเอียด

พวกนี้ แล้วเราก็จะตอบไปตามท่ีใจคิดได้ตอนนั้น ความคลุมเครือนี้ท�าให ้

เราต่ืนเต้นอยู่ตลอด แม้แต่เมื่อไปถึงขั้นตอนตัดต่อ เรายังต้องเดาตัวละคร

เจสสิกาไปเรื่อย ๆ  ทิลดากระโดดเขา้มารว่มในวิธกีารนีอ้ย่างไมลั่งเลเลย และ

เธอเปล่ียนตัวเองได้อยา่งลึกซึ้งมาก พดูอีกอยา่งก็คือ สิง่ท่ีคนดเูหน็บนจอมา

จากทิลดาเปน็ส่วนมาก”

  “เสียง” เป็นส่วนส�าคัญในผลงานของอภิชาติพงศ์มาโดยตลอด 

โดยเฉพาะใน Memoria ท่ีเสียง “Bang!” หรือ “ปัง!” เป็นต้นก�าเนิดของ 

ทุกสิ่งในเรื่อง อภิชาติพงศอ์ธบิายถึงเรื่องนีว่้า “หนงัเรื่องนีไ้ด้แรงบันดาลใจ 

มาจากเสียงปัง! ท่ีแว่วในหูเรา เหมือนกับเป็นอาการอะไรสักอย่าง การท�า

หนงัเรื่องนีคื้อการเดินทางไปพร้อม ๆ กับเสียงสะท้อนแว่วนั้น เราพยายาม

จูนจังหวะให้ตรงกับเจสสิกา เมื่อทิลดาเผยตัวเจสสิกาออกมาเรื่อย ๆ เรา 

รับรู้ได้ถึงสภาพแวดล้อมของเสียงท่ีวนเวียนรอบตัวเธอ ราวกับว่าเธอเป็น

ไมโครโฟน และเสียงต่าง ๆ เป็นอาหารของเธอ เธอหาทางแหวกว่ายไป 

ในเสียงและสิ่งแวดล้อม แตกผลิไปรอบ ๆ เสียงปงั! หนงัเรื่องนีเ้ปน็เรื่องของ

การฟังและการมอง เช่นเดียวกับการนั่งสมาธ”ิ

 นอกจากนี ้ในวันพฤหสับดีท่ี ๑๕ กรกฎาคม ซ่ึงตรงกับวันฉายรอบ

ปฐมทัศนโ์ลกท่ีคานส ์หอภาพยนตร ์ได้เปดิหอ้ง Clubhouse เพ่ือรว่มสนทนา

กับทีมงานหลักชาวไทยของ Memoria ท้ัง คัทลียา เผา่ศรีเจริญ และ โสฬส 

สุขุม ผู้อ�านวยการสร้างร่วมจากบริษัท 185 Films สมพจน์ ชิตเกษรพงศ ์ 

ผูช้ว่ยผูก้�ากับซึง่รว่มงานกับอภิชาติพงศม์าแล้วหลายเรื่อง และเปน็ผูท่ี้ท�างาน

ร่วมกับกองถ่ายท�าท่ีโคลอมเบีย นอกจากนี้ยังมีทีมงานด้านกระบวนการ 

หลังการถ่ายท�าเข้ามาร่วมพูดคุย ท้ัง ลี ชาตะเมธกีุล มือตัดต่อประจ�าของ 

อภิชาติพงศ ์และ อัคริศเฉลิม กัลยาณมติร มอืผสมเสียงคนส�าคัญท่ีท�างาน

ร่วมกับหนงัของอภิชาติพงศม์าตลอดเช่นกัน

 สมพจน์ เริ่มต้นเล่าว่า “ในกองถ่ายท่ีโคลอมเบีย มีคนไทยแค่  

๓ คน คือผม พี่เจ้ย และพี่สอง สยมภู ตากล้อง ท่ีเหลือก็จะเป็นคนจาก

โคลอมเบีย เมก็ซิโก อุรุกวัย ซึ่งคนในกองถ่ายเยอะมาก เปน็ร้อย ๆ คน แม้

สเกลจะใหญ่ขึ้น แต่นีไ่มใ่ช่หนงัฮอลลีวูดท่ีจะมเีงินแล้วท�าอะไรก็ได้ ทุกอย่าง

ต้องมีการคิดหน้าคิดหลังเหมือนกัน ส่วนระยะเวลาในการถ่ายท�าอยู่ท่ี

ประมาณ ๔๓ วัน”

 ด้าน คัทลียา เล่าถึงการเข้ามาท�างานในโปรเจกต์นี้ว่า “เริ่มต้น 

จากพี่เจ้ยชวน แล้วเรากลับมาดูศักยภาพว่าทุนจากเมืองไทยจะหาได้จาก 

ท่ีไหนบ้าง ซึ่งมันต้องเป็นไปในลักษณะเง่ือนไขท่ีมาจากผู้สนับสนุนหรือ 

สปอนเซอร์มากกว่านักลงทุน ทีนี้เห็นว่า Memoria มีผู้สนับสนุนหลาย

ประเทศมากแล้ว ท�าไมถึงไมม่กีารสนบัสนนุจากในประเทศด้วย เพื่อสนบัสนนุ

ผลงานคนท่ีเปน็ศลิปนิท่ีท่ัวโลกใหก้ารยอมรบัและนบัถือในตัวผลงาน ตรงนี้

เปน็แรงขับหลักเลยในการท่ีจะลองต่อสู้ดู”

 โสฬส เสริมว่า “จริง ๆ หนงัของพี่เจ้ย ทุนส่วนใหญ่มาจากยุโรป

อยู่แล้ว เข้าใจว่าพี่เจ้ยน่าจะเลือกแล้ว ว่าจะหาทุนจากต่างประเทศและ 

ร่วมทุนกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศ เราสองคนรู้สึกภูมิใจมากท่ีได้ท�าเรื่องนี ้

เพราะผมเคยฝกึงานตอนท�าหนงัเรื่องแรกของพี่เจ้ยเรื่อง ดอกฟา้ในมือมาร 

แล้วมันเปล่ียนชีวิตผมในการท�าหนังไปเลย ท�าให้กลายมาเป็นคนโปรดิวซ์

หนงัอิสระจนถึงทุกวันนี”้

 ในขณะท่ี อัคริศเฉลิม ได้อธบิายถึงกระบวนการในการออกแบบ

เสียง “ปงั!” ว่า “เสียงเสียงนีเ้ริ่มต้นมาจากโปรเจกต์ Fever Room ท่ีเล่นใน

โรงละครท่ัวโลก เสียงนีม้นัเปน็หนึ่งในส่วนประกอบท่ีอยู่และเร่ิมต้นพัฒนา

มาจากตรงนั้น คงเป็นเสียงท่ีเกิดขึ้นอยู่ในหัวพี่เจ้ยมาจากตอนนั้น แล้วผม 

ท�าหนา้ท่ีเปน็คนแปลเสียงท่ีอยูใ่นหวัเขาออกมาทางล�าโพงในโรงภาพยนตร์ 

ซึ่งก็ส่งใหพ้ี่เจ้ยฟังมาตลอด ไมต่�ากว่า ๕๐-๖๐ แบบ เพราะต้องเดาว่าพี่เจ้ย

จะชอบแบบไหน เหมอืนเราท�าอาหาร เดารสชาติดูว่าเขานา่จะชอบรสนี”้

 ด้านกระบวนการตัดต่อ ลี เผยว่า “รู้สึกเซอร์ไพรส์ท่ีพี่เจ้ยอุตส่าห์

ไปถ่ายไกลถึงโคลอมเบีย แต่ฟุตเทจท่ีได้กลับมาเหมือนอยู่เมืองไทย มันยัง

เป็นบรรยากาศท่ียังเป็นพี่เจ้ยอยู่ดี วิธีการมองโลกและวิธีการถ่ายทอด

ทัศนียภาพต่าง ๆ ของท่ีนั่น รู้สึกค่อนข้างคุ้นเคยกับภาพท่ีก�าลังเห็นอยู่  

แต่สิ่งท่ีแตกต่างท่ีสุดท่ีรู้สึกคือ การมีทิลดามาเล่น เพราะไม่เคยตัดหนัง 

พี่เจ้ยท่ีมีนักแสดงแบบทิลดามาเล่น มันไม่ใช่เรื่องท่ีเก่ียวกับการแสดงหรือ

ฝีมืออะไรแบบนั้น เป็นออร่าบางอย่างอีกแบบท่ีเราไม่เคยเจอในหนังพี่เจ้ย 

ซึ่งนีคื่อสิ่งท่ีต้องปรับตัวมากท่ีสุดในการท�างานในหนงัเรื่องนี”้

 ในชว่งท้ายของการสนทนา ซึ่งตรงกับเวลาท่ี Memoria ฉายจบลง 

พร้อมได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องเป็นเวลายาวนานกว่า ๑๔ นาที และ

ด้วยความช่วยเหลือจาก ศักด์ิดา แก้วบัวดี นักแสดงคู่บุญของอภิชาติพงศ ์ 

ซึ่งได้เดินทางไปด้วย ท�าให้ผู้ฟังชาวไทยซ่ึงร่วมคุยกันมาร่วมสี่ช่ัวโมง ได้มี

โอกาสแบ่งปนัความปล้ืมปติินีกั้นสด ๆ เมื่ออภิชาติพงศไ์ด้เข้ามาทักทายใน 

Clubhouse และบอกเล่าความรู้สึกว่า “หลาย ๆ คนยังไมเ่คยชม ทุกคนต่าง

น�าตาซึมกันหมด มนัเปน็ประสบการณ์ท่ีแชร์ร่วมกัน เหมอืนดูผา่นลิงก์แล้ว

มันไม่เวิร์ก ทุกอย่างในเรื่องนี้มันเหมือนกับอยู่ในความฝัน แล้วเทศกาลฯ  

รู้ว่า เราเปน็คนไมช่อบพูด ช่วงปรบมอื เธยีรี เฟรโมซ์ เข้ามากระซิบว่า ไมไ่ด้

แล้วนะ รู้ว่าเธอไม่ชอบพูด แต่สถานการณ์นี้จ�าเป็นแล้ว เราก็พูดขอบคุณ 

ทีมงาน นักแสดง โปรดิวเซอร์ และทุกคนท่ีมาจอยจากการล็อกดาวน ์ 

มาแชร์แสงและเสียง เพราะหนังเรื่องนี้มันพูดแค่เรื่องนี้ แล้วเราก็พูดว่า  

Long Live Cinema คนก็เฮ”    

อ่านบทความฉบับเต็มท่ีเผยแพร่ทางเว็บไซต์หอภาพยนตร์ ได้ท่ี 

https://fapot.or.th/main/information/article/view/780  

และ https://fapot.or.th/main/information/article/view/783
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ปขีองหนงัไทย
ในต่างประเทศ

 นอกจาก Memoria ปีนี้ยังถือได้ว่าเป็นปีท่ีสดใสของคนท�าหนังไทย เนื่องจาก 

มีอีกหลายเรื่องท่ีสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศต้ังแต่ต้นปี ไล่มาต้ังแต่ One for the Road  

ผลงานเร่ืองล่าสุดของ นฐัวุฒิ พูนพิรยิะ ซึง่คว้ารางวัล World Dramatic Special Jury Award: 

Creative Vision จากเทศกาลหนงัซันแดนซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 พญาโศก พิโยคค�า (The Edge of Daybreak) ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของ ไทกิ ศักด์ิพิสิษฐ ์ ท่ี 

ได้รับรางวัล FIPRESCI Award จากสมาพันธ์นักวิจารณ์นานาชาติ ท่ีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเทอร์ดัม 

ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ใจจ�าลอง (Come Here) ผลงานเรื่องล่าสุดของ อโนชา สุวิชากรพงศ์ และ Ploy ภาพยนตร์เล่าเรื่อง 

ก่ึงสารคดีของ ประพัทธ ์จิวะรังสรรค์ ได้รับการคัดเลือกใหเ้ข้าฉายท่ีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ประเทศ

เยอรมน ีในสาย Forum และ Forum Expanded ตามล�าดับ

 รา่งทรง (The Medium) ผลงานแนวระทึกขวัญเร่ืองล่าสดุของ บรรจง ปสัิญธนะกลู ซึ่งสรา้งปรากฏการณ์

ด้านรายได้บน Box Office เกาหลีใต้ รวมท้ังชนะเลิศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสายประกวดหลักจากเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติปูชอน ประเทศเกาหลีใต้ ครั้งท่ี ๒๕ นอกจากนี้เทศกาลดังกล่าวยังมี Dark World เกม ล่า  

ฆา่ รอด ของ จิตต์สินธ ์ผอ่งอินทรกุล ได้รับคัดเลือกใหฉ้ายในสาย World Fantastic Red

 กระเบนราหู (Manta Ray) หนังไทยเรื่องแรกท่ีชนะเลิศรางวัลสาย Orizzonti ท่ีเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติเวนสิ ประเทศอิตาลี เมื่อป ีค.ศ. ๒๐๑๘ ของผูก้�ากับ พุทธพิงษ์ อรุณเพ็ง ได้รับการคัดเลือกใหฉ้ายโชว์ใน

สาย Open Doors: Screenings ท่ีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโลคาร์โน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประจ�าปนีี้

 เวลา (Anatomy of Time) ผลงานหนงัยาวเรื่องท่ี ๒ ของ จักรวาล นลิธ�ารงค์ ได้รับคัดเลือกเข้าฉายใน

สายประกวดรอง Orizzonti ท่ีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนสิ

 ขณะเดียวกัน ฟากหนงัสั้นม ีอนินทรีย์แดง (Red Aninsri; Or, Tiptoeing on the Still Trembling Berlin 

Wall) โดย รัชฏ์ภมู ิบุญบัญชาโชค ชนะเลิศรางวัล Bill Douglas Award for International Short Film ท่ีเทศกาล

ภาพยนตร์สั้นกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ นอกจากนีย้ังได้เข้าฉายในสายประกวดหลักท่ีเทศกาลภาพยนตร์สั้น 

SeaShorts Film Festival ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับ ฟนัเฟือง ฝนัเฟื่ อง (Bangkok Department) โดย ณัฐวัฒน ์

อรรถสวัสด์ิ Please… See Us โดย เชวง ไชยวรรณ และ ดาววิกาล (Daovikarn) โดย เหมอืนดาว กมลธรรม อีกด้วย

 ไกลบา้น (Away) โดย ธรีพันธ ์เงาจีนานนัต์ ชนะเลิศรางวัลภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยมจากเทศกาล 

Stockholm Independent Film Festival ประเทศสวีเดน สาวไล่ฝน (Lemongrass Girl) ผลงานของ ศิรดา  

บุญเสริมวิชา ฉายในสายประกวด Ammodo Tiger Short Competition และ สสุานใต้ดิน (Underground Cemetery) 

ของ วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์ ฉายโชว์ในสาย Short & Mid-length ท่ีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเทอร์ดัม

 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโลคาร์โนมี Squish! ผลงานของ ตุลพบ แสนเจริญ เข้าประกวดในสาขา 

Golden Pardino - Leopards of Tomorrow E-po (A Second Chance) โดย ศริดา บุญเสริมวิชา และ ภาริณี  

บุตรศรี และ Reincarnated Light โดย จักรพันธ ์ศรีวิชัย ได้รับการคัดเลือกใหฉ้ายโชว์ในสาย Open Doors: Shorts 

 แม่บ้าน (Housemaid) โดย ปราชญ์ โรจนสินวิไล ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสายประกวด 

ภาพยนตร์สั้นท่ีเทศกาลภาพยนตร์ Fribourg International Film Festival ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยายนิล  

(Yai Nin) โดย แชมป์ เอ็นซมิงเกอร์ ชนะเลิศรางวัลสารคดีสั้นยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ Seattle Asian 

American Film Festival ประเทศสหรัฐอเมริกา ผิดปกติใหม่ (New Abnormal) หนังส้ันเรื่องล่าสุดของ สรยศ 

ประภาพนัธ ์ได้รบัคัดเลือกใหฉ้ายในสาย Orizzonti Short Film Competition ท่ีเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติเวนสิ 

 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีและเป็นก�าลังใจให้คนท�าหนังและทีมงาน 

ทุกคนในปท่ีียากล�าบากนี้
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Come Here

The Medium

Anatomy of Time

Red Aninsri; Or, Tiptoeing on the Still 
Trembling Berlin Wall



รายงาน

๔

กิจกรรมย้อนหลัง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

๒ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับสมาคมการประชุมภาพยนตร์วิชาการ

ด้านภาพยนตร์อาเซียน (Association of Southeast Asian Cinemas 

Conference – ASEACC) จัดงานเสวนาโต๊ะกลมออนไลน์เรื่ อง 

“นิ เวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้

สถานการณป์จัจุบนั: ภมูทัิศนก์ารผลิต พ้ืนท่ีการจัดฉาย และวัฒนธรรม

การมีส่วนร่วม” Current Ecology of Film Culture in Thailand: 

Production Landscapes, Screening Spaces, Participatory Cultures 

โดย กฤษฎา ข�ายัง, ดร.ไกรวุฒ ิจุลพงศธร, รศ.ดร.นทัธนยั ประสานนาม, 

ผศ.ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ, ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง, ดร.อาทิตย์  

พงษ์พานชิ ด�าเนนิรายการโดย รศ.ดร.สุดารัตน ์มสุิกวงศ ์

๗ กรกฎาคม 
หอภาพยนตรร์ว่ม

กับชมรมสมองใสใจสบาย 

ศนูยด์แูลภาวะสมองเส่ือม 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย และบรษัิท

ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด จัด Live Talk สนทนาเก่ียวกับ

ภาพยนตร์เรื่อง Life is Fruity ในกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ  

รูปแบบออนไลน์ โดยสนทนาหลังจบภาพยนตร์กับ คุณหญิงจ�านงศรี 

หาญเจนลักษณ์, รศ.นพ.สุขเจริญ ต้ังวงษ์ไชย, กนกวรรณ กนกวนาวงศ ์

และด�าเนนิรายการโดย สัณหช์ัย โชติรสเศรณี

๑๕ กรกฎาคม     
หอภาพยนตรเ์ปดิหอ้ง Clubhouse 

สนทนาถึงภาพยนตร์ Memoria ผลงาน 

การก�ากับภาพยนตร์ เรื่ องล่าสุดของ  

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล กับทีมงาน 

คนส�าคัญอย่าง คัทลียา เผ่าศรีเจริญ 

(โปรดิวเซอรร์ว่ม) และ สมพจน ์ชติเกษรพงศ ์

(ผูช้ว่ยผูก้�ากับ) มารว่มบอกเล่าถึงเบื้องหลัง

การท�างาน ไปพร้อมกับการเข้าฉายรอบ

ปฐมทัศนโ์ลกท่ีเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติ

เมอืงคานส ์โดยภาพยนตรไ์ด้เขา้ฉายในสายประกวดหลัก (COMPÉTITION) 

ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมอืงคานส์ ครั้งท่ี ๗๔ 

๒๑ กรกฎาคม     
เนื่ องในวาระครบ

รอบปท่ีี ๒๕ ของงานประกวด

หนังสั้นแห่งแรกและเก่าแก่

ท่ีสุดของไทย หอภาพยนตร์ 

จัดกิจกรรมสนทนา “Live Talk 25 ป ีเทศกาลภาพยนตร์สั้น EP.1” โดยได้

อดีตนักศึกษาภาพยนตร์จากต่างสถาบันท่ีเคยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ในเทศกาลอย่าง สรยศ ประภาพันธ์, ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์, จิรัศยา  

วงษ์สุทิน และ ศุภามาศ บุญนิล มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ต้ังแต่ 

เมื่อคร้ังเป็นนักศึกษา ประสบการณ์จากการประกวด และความเป็นไป 

หลังจากนั้นบนเส้นทางชีวิตคนท�าหนงัท่ียังคงเคล่ือนไหวอยู่ในแวดวง 

๒๓ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ 

สมิงบา้นไร่ ฉบับสแกนใหม ่รอบพรีเมยีร์ 

พร้อมกันท่ัวประเทศทางช่อง YouTube 

หอภาพยนตร์ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระท่ีมี

ยอดผู้ติดตามทางช่อง YouTube ครบ 

๑๐๐,๐๐๐ คน 

๓๐ กรกฎาคม     
ห อ ภ า พ ย น ต ร์ จั ด

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์

ออนไลน์ “นางสาวสุวรรณ 

ห รื อ  โ ช ค ส อ ง ชั้ น :  ถ ก

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยหนังไทยเรื่องแรก?” เนื่องในวันครบรอบ 

วันแรกฉายของภาพยนตร์ไทย เรื่อง โชคสองชั้น โดย โดม สุขวงศ,์ ชลิดา 

เอ้ือบ�ารุงจิต, พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู จากหอภาพยนตร์ และวิทยากร 

รับเชิญ ผศ.ดร.ปาลิตา จุนแสงจันทร์ อาจารย์ประจ�าสาขา Asian and 

Middle Eastern Studies จากมหาวิทยาลัยมนินโิซตา

ส�าหรับผู้ท่ีสนใจชมกิจกรรมออนไลน์ย้อนหลังสามารถเข้า 

ไปได้ท่ี Facebook: หอภาพยนตร ์Thai Film Archive หรือช่อง 

YouTube หอภาพยนตร ์และสามารถอ่านสรุปบทความได้ท่ีหน้า

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



๕

๑๓ สิงหาคม      
ห อ ภ า พ ย น ต ร์ จั ด

กิจกรรม Live Talk “ดูหนัง 

กับลูก” เสวนาถึงการปรับตัว

เพ่ืออยู่ร่วมกับภาพยนตร์บน

แพลตฟอร์มอันหลากหลาย ท้ังแนวทางในการเลือกชมส�าหรับเด็กแต่ละ 

ช่วงวัยและการต้ังประเด็นในการพูดคุย กับ ธดิา ผลิตผลการพิมพ์, เมริษา 

ยอดมณฑป และ นศิานาถ ไทรทองค�า 

๑๖ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมอื (MOU) เพ่ือแลกเปล่ียน

องค์ความรู้ด้านส่ือภาพยนตร์ ข้อมูล ผลงาน ประสบการณ์ และส่ืออ่ืนใด 

ท่ีมลัีกษณะใกล้เคียงร่วมกัน เปน็การส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์

๑๗ สิงหาคม     
หอภาพยนตรจั์ดกิจกรรม

สนทนา “Live Talk 25 ป ี

เทศกาลภาพยนตร์สั้น EP.2:  

จากหนังสั้นไทยสู่หนังยาวใน 

เวทีโลก” เสวนากับผูก้�ากับภาพยนตร์ซึ่งเคยส่งผลงานเข้าประกวดในสาขา 

“รัตน์ เปสตันยี” ของเทศกาลภาพยนตร์สั้น และมีผลงานโดดเด่นระดับ

นานาชาติ ไทกิ ศกัด์ิพสิิษฐ,์ บรรจง ปสิญัธนะกลู และ จักรวาล นลิธ�ารงค์ 

๑๙ สิงหาคม    
หอภาพยนตร์ร่วมกับชมรมสมองใสใจสบาย ศูนย์ดูแลภาวะ 

สมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัทชีวามิตร 

วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด จัดกิจกรรม Live Talk สนทนาเก่ียวกับภาพยนตร์

สารคดีเรื่อง I’m not a hero ภาพยนตรท่ี์บอกเล่าเรื่องราวบุคลากรด่านหนา้

ของประเทศเบลเยยีมกับการรบัมอืกับวิกฤติโควิด-๑๙ ในกิจกรรมภาพยนตร ์

กับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ โดยสนทนาหลังจบภาพยนตร์กับ คุณหญิง

จ�านงศรี หาญเจนลักษณ์, รศ.นพ.สุขเจริญ ต้ังวงษ์ไชย, กนกวรรณ  

กนกวนาวงศ ์และด�าเนนิรายการโดย สัณหช์ัย โชติรสเศรณี

๒๔-๒๕ สิงหาคม 
หอภาพยนตรจั์ดงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตรศ์กึษา ครัง้ท่ี ๑๑ 

น�าเสนอผลงานการศกึษาด้านภาพยนตรใ์นรูปแบบออนไลน ์ผา่นโปรแกรม 

Zoom Webinar โดยในปีนี้มีหัวข้องานประชุมวิชาการท่ีน่าสนใจท้ังเรื่อง

ภาพยนตร์นอกกระแสและภาพยนตร์สั้น, พัฒนาการภาพยนตร์ไทย, 

ภาพยนตร์บัณฑิต ฤทธิ์ถกล กับสังคมไทยผู้น�าเสนอ, ภาพยนตร์อาเซียน, 

การเมอืงในภาพยนตร์ และเสียงหวัเราะในภาพยนตร์

โปรแกรมคอเลกทีฟ เอเชีย (Kolektif Asia) โดยหอภาพยนตร์

ร่วมกับมลูนธิ ิCipta Citra Indonesia และสมาคมอนรุักษ์ภาพยนตร์

แหง่ญี่ปุน่ โปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกันผา่นการจัดฉายภาพยนตร์ และ

การพูดคุยกับผู้ชมในสามประเทศ (อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และไทย) ด้วย

ระบบออนไลน ์ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๔ ในแต่ละเดือน

จะมีการจัดฉายภาพยนตร์ ๑ โปรแกรม จาก ๑ ชาติ ประกอบการ

สนทนาหลังจบภาพยนตร์ และการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อท่ี

เก่ียวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ด้วย ซึ่งโปรแกรมนี้จะท�าให้ผู้ชม

แต่ละชาติเข้าใจบริบทของภาพยนตร์แต่ละเรื่องใหก้ระจ่างมากยิ่งขึ้น 

เดือนมิถุนายน

๑๗ มิถุนายน พูดคุยถามตอบกับ Intan Paramaditha  

(นักวิชาการภาพยนตร์อินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยแมคควอรี ซิดนีย์)  

หลังจบภาพยนตร์เรื่อง After the Curfew

๒๒ มิถุนายน การบรรยายเชิงวิชาการเรื่ อง Trauma  

Among the Post-War Indonesian Youth โดย นักวิชาการด้าน

จิตวิทยา Elizabeth Kristi Poerwandari จากมหาวิทยาลัยอินโดนเีซีย 

จาการ์ตา 

เดือนกรกฎาคม

๒๒ กรกฎาคม พูดคุยถามตอบกับ Komori Haruka และ Seo 

Natsumi สองผู้ก�ากับภาพยนตร์สารคดีญี่ปุ่นเรื่อง Double Layered 

Town / Making a Song to Replace Our Positions หลังจบภาพยนตร์ 

๒๙ กรกฎาคม การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง Image and 

Media - Archiving Disaster โดย Junko Takamori นกัจิตวิทยาสงัคม / 

กลุ่มเพื่อการบันทึกเรื่องราวของแผน่ดินไหวครั้งใหญ่ท่ีฮันชิน 

เดือนสิงหาคม 

๑๙ สิงหาคม พูดคุยถามตอบกับ  

ชลิดา เอ้ือบ�ารุงจิต ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) ผู้อยู่เบ้ืองหลังการอนุรักษ์

และเผยแพรภ่าพยนตรข์อง รตัน ์เปสตันย ีหลัง

จบภาพยนตร์เรื่อง แพรด�า 

๒๖ สิงหาคม การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “ความเปน็ไทย” สู่ 

“สากล” ของรตัน ์เปสตันย ีโดย พทุธพงษ์ เจียมรตัตัญญู นกัจัดกิจกรรม

ภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่อง หอภาพยนตร์ 

๒-๒๕ กรกฎาคม หอภาพยนตร์ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ น�า

โปรแกรมภาพยนตร์ทดลองไทยจัดฉายในเทศกาล Painting with 

Light: Festival of International Films on Art ท่ี National Gallery  

Singapore ประเทศสิงคโปร์

๕-๑๕ สงิหาคม หอภาพยนตร์น�าภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา 

จัดฉายในเทศกาล Tropical Fantasy: Online Film Festival of Thai 

Art Films สาธารณรัฐประชาชนจีน

ความร่วมมือกับต่างประเทศ



รายงาน

 เมื่อวันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมสนทนาออนไลน์ “Live Talk 25 ป ี

เทศกาลภาพยนตร์สั้น” เนื่องในวาระครบรอบปีท่ี ๒๕ ของเทศกาล

ภาพยนตร์สั้น ซึ่งริเริ่มจัดโดยมลูนธิหินงัไทย เมื่อป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ และเปน็

จุดเริ่มต้นเส้นทางใหแ้ก่คนท�าและผูช้มภาพยนตร์มากมายในประเทศ

 การพูดคุยในวันนั้น ถือเป็นตอนแรกของชุดกิจกรรมสนทนา 

โดยได้เชิญผู้ก�ากับรุ่นใหม่ท่ีน่าจับตามอง ๔ คน ซึ่งเป็นอดีตนักศึกษา

ภาพยนตร์ต่างสถาบัน ผู้เคยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล

จากเทศกาลฯ มาถ่ายทอดแง่มมุต่าง ๆ  ในชื่อตอนว่า “อัปเดตชีวิต (อดีต) 

นักเรียนหนัง” ประกอบด้วย สรยศ ประภาพันธ์ นักบันทึกเสียงและ 

ผู้ก�ากับภาพยนตร์อิสระท่ีมีผลงานภาพยนตร์สั้นออกฉายตามเทศกาล

ภาพยนตร์ต่าง ๆ มาแล้วท่ัวโลก ผูจ้บการศกึษาจากคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปน็ผูช้นะเลิศรางวัล

รัตน ์เปสตันยี เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งท่ี ๒๓ ประจ�าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 

จาก เพื่อนเล่น เล่นเพื่อน 

 จิรัศยา วงษ์สุทิน นกัเขียนบทและผูก้�ากับภาพยนตร์และซีรีส์ 

เจ้าของผลงานซีรีส์เรื่อง One Year 365 วัน บา้นฉัน บา้นเธอ ผูซ้ึ่งสร้าง

ปรากฏการณ์ต้ังแต่ครั้งยังเป็นนิสิตจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการ

ภาพยนตรแ์ละภาพนิง่ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จากการเปน็คนแรกของ

เทศกาลภาพยนตร์ส้ันท่ีคว้ารางวัลชนะเลิศ สาขาช้างเผอืก ๓ ปซ้ีอน จาก

ผลงานเรื่อง กลับบา้น ครัง้ท่ี ๑๖ ประจ�าป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ เด็กสาวสองคนใน

สนามแบดมินตัน ครั้งท่ี ๑๗ ประจ�าป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ และ วันนั้นของเดือน 

ครั้งท่ี ๑๘ ประจ�าป ีพ.ศ. ๒๕๕๗

 ธรีพันธ ์เงาจีนานนัต์ อดีตนกัศกึษาจากคณะดิจิทัลมเีดียและ

ศลิปะภาพยนตร ์สาขาวิชาภาพยนตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปจัจุบันเปน็

อาจารย์พิเศษและนักท�าหนังท่ีสนใจงานก�ากับด้านสารคดี รวมท้ังเป็น

เจ้าของรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สาขาสารคดี (รางวัลดุ๊ก) จาก ไกลบา้น 

ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งท่ี ๒๓ ประจ�าป ี พ.ศ. ๒๕๖๒ และรางวัล

ชนะเลิศจากชมรมวิจารณ์บันเทิง สาขาภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม

 และ ศุภามาศ บุญนิล ผู้ก�ากับและผู้อ�านวยการสร้าง 

ภาพยนตร์ส้ันอิสระ อดีตนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขาวิชานเิทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ท่ีมี พญาวัน เป็นผลงานภาพยนตร์สั้นจุลนิพนธ์จบการศึกษา ซึ่งคว้า

รางวัลชนะเลิศสาขาชา้งเผอืก เทศกาลภาพยนตรส์ัน้ ครัง้ท่ี ๒๓ ประจ�าป ี

พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รบัคัดเลือกใหเ้ขา้ฉายท่ีเทศกาลภาพยนตร์สั้นส�าคัญ

ของเอเชยี ท้ัง Bali International Short Film Festival ประเทศอินโดนเีซีย 

และ Fresh Wave International Short Film Festival ฮ่องกง

 ช่วงแรกการสนทนาเป็นการพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของความรัก

ในภาพยนตร์ สิ่งท่ีค้นพบและประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่ง

แต่ละคนถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะจิรัศยาท่ีกล่าวว่า 

“การท่ีได้อยูกั่บกลุ่มคนท่ีชอบในสิง่เดียวกัน เหมอืนหนงัเปน็สิง่แวดล้อม

ของเราตลอดเวลาและช่วยไมท่�าใหไ้ฟของเราดับ ซึ่งถ้าเราเลือกไปเรียน

คณะอ่ืนก็คงเปล่ียนไปแล้ว พอมันรายล้อมไปด้วยคนท่ีรักอย่างเดียวกัน 

รวมถึงมรุี่นพี่ท่ีท�างานด้านหนงัจริง ๆ มาชวนไปออกกอง มนัช่วยใหเ้รา

เห็นหนทางท่ีพาเราไปท�างานตรงนี้ได้จริง ๆ ซึ่งถ้าเป็นคณะอ่ืนอาจไม่มี

ตรงนีช้่วยผลักดัน และไมท่�าใหเ้รามั่นใจว่าจะไปถึงตรงจุดนีไ้ด้”

 จากนั้นเมื่อได้รับค�าถามถึงตัวตนและวิธกีารท�างานในผลงาน

ของแต่ละคน ซ่ึงบางคนสามารถค้นพบต้ังแต่เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษา 

อธพิันธ ์สิมมาค�า

เสียง
จากคนท�าหนงัไทยรุน่ใหม่
ท่ีแจง้เกิดจากเทศกาลภาพยนตรส์ัน้ 

๖

บุญเร่ิม โดย สรยศ ประภาพันธ์ วันนัน้ของเดือน โดย จิรศัยา วงษ์สทิุน



สว่นบางคนค้นพบในภายหลัง โดยธรีพนัธไ์ด้เล่าถึงการลองผดิลองถกูใน

การท�างานสารคดีว่า “พอเรยีนจบ รูส้กึอยากท�าหนงัมาก ซึ่งมนัต้องมทีนุ 

ทีมงานอีกสารพดัอยา่ง ซึ่งถือเปน็ขอ้จ�ากัดมาก พอมานกึดวู่าการท�างาน

แบบไหนท่ีจะใช้คนไม่เยอะ และอาจจะมีแค่เรากับกล้อง จึงค้นพบว่า 

ถ้าเราท�าสารคดี พื้นท่ีการเล่าเรื่องของเรามันจะเล่าแบบไหนได้บ้าง ใน

ฐานะท่ีตัวเองไมรู่เ้ลยว่าสารคดีมนัต้องเปน็แบบไหน เลยลองถ่ายไปก่อน 

แล้วมาค้นหาวิธกีารว่าจะประกอบมนัแบบไหน พอได้ลองท�า เหมอืนได้

เจอตัวเองมากขึ้น วิธกีารเล่าของเราสามารถแปลกประหลาดกว่าคนอ่ืน

ได้ไหม เพราะสารคดีท่ีนยิมท�ากันช่วงนั้น มนัจะเปน็เชิงข่าว เลยลองหา

กลวิธท่ีีเล่าแบบส่วนตัวในอีกแบบท่ีเริม่จากมั่ว ๆ  ไปเลย ซึ่งมนัช่วยใหเ้รา

ได้เจอความสนุกท่ีไม่เคยรู้จักจากสารคดีมาก่อน บวกกับสภาพสังคมใน

ตอนนั้น มันควรได้รับการบันทึกเก็บไว้ในทางใดทางหนึ่ง ซ่ึงสารคดีมัน

ช่วยใหเ้ราเข้าถึงสิ่งนีไ้ด้”

 ส่วนศุภามาศได้เล่าถึงวิธกีารท�างานท่ีน�าประเด็นส่วนตัวของ

ครอบครัวมาถ่ายทอดว่า “สิ่งท่ีอยู่ใน พญาวัน เปน็สิ่งท่ีติดอยู่ในใจนาน

มาก ๆ มนัคือสิ่งท่ีอยากจะขยายมนัออกมา เรื่องความสัมพันธต่์างรุ่นใน

ครอบครวั ท่ีพอมาอยู่รวมกันแล้วจะมคีวามไมพ่อดี ซึ่งท�าใหอ้ยากค้นหา

ว่ามันเกิดจากอะไร เหมือนเป็นการส่งต่อกันมา ท่ีแม่เป็นแบบนี้ เพราะ

ยายเล้ียงมาแบบนี้ หรือเราเติบโตแบบนี้ เพราะแม่เล้ียงเราแบบนี้ มัน

สอดคล้องกันหมด เลยคิดว่าอยากเล่าเรื่องท่ีเราสนใจพรอ้มกับหาค�าตอบ

ไปด้วยว่ามนัคืออะไร ซึ่งมนัก็ค่อย ๆ ออกมาเปน็ตัวเราเอง พอหนงัเสร็จ

ออกมาแล้วเหน็ว่าเราสนใจการเล่าเร่ืองประเด็นแบบนี ้ ด้วยความท่ีเปน็

ผลงานเรื่องแรก เลยเหมอืนเรามาทราบและค้นพบตัวเองได้ทีหลัง”

 เมื่อเข้าสู่หวัข้อสนทนาว่า ท�าไมถึงส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ท่ีเทศกาลภาพยนตร์สั้น สรยศ ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับ

รางวัลจากเทศกาลฯ อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่มหาวิทยาลัยจนถึงปจัจุบัน ได้

กล่าวถึงเหตุผลซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นภาพการด้ินรนของคนท�าหนัง

ในไทยในปัจจุบันว่า “ถ้าเมื่อก่อนจะรู้สึกว่า มันไม่มีอะไรพิสูจน์สิ่งท่ีเรา

ท�าว่าตรงไหนโอเคหรือไมโ่อเค เราเลยท�าส่ง แต่โดยส่วนตัวเองเปน็คนท่ี

ชอบประกวดและอยากชนะอยูแ่ล้ว ตอนนีก็้ยังเหมอืนเดิม ท�าหนงัสง่เพื่อ

พสูิจนว่์า เราจะสามารถชนะรางวัลนีไ้ด้หรอืยงั ซึ่งบางเรื่องอาจได้ชมเชย 

บางเรื่องอาจมคีนพูดถึง บางเรื่องเข้ารอบ ซึ่งถ้าใหพู้ดตรง ๆ คือ ตอนนี้

อยากไปฉายเทศกาลภาพยนตร์ท่ีมันใหญ่ขึ้น เพราะต้องหากินใน 

เส้นทางนี้อยู่ ถ้าไม่ท�าแบบนี้ เราอาจจะไปขอทุนจากต่างประเทศไม่ได้ 

๗

อย่างท่ีรู้กันว่าในประเทศมันแทบจะหาทุนไม่ได้ เลยต้องอาศัยสิ่งพวกนี้

ในการแขง่ขนัหาทุนกับคนอ่ืนท่ีต่างประเทศ จึงยังต้องท�าหนงัสง่เรื่อย ๆ  อยู”่

 “เมื่อท�าหนงัมาแล้วก็ต้องมคีนดู และเทศกาลแหง่นีเ้ปน็พื้นท่ี

เดียวท่ีมีหนังสั้นหลายร้อยเรื่ องส่งเข้ามา และได้รับการพูดถึงจาก 

นกัวิจารณ ์ซึ่งพอได้อ่านค�าวิจารณข์องพวกเขา ท�าใหเ้ราอยากดแูละมอง

เห็นว่า มันมีกลุ่มคนท่ียกย่องงานหนังสั้นจริง ๆ และเวทีนี้มันเป็นการ

รวบรวมคนท่ีสนใจงานแบบนีม้าอยูด้่วยกัน มนันา่สนใจท่ีจะได้สง่ไปและ

ท�าใหง้านเราได้รบัการพดูถึง เปน็เวทีท่ีหนงัได้พบกับคนดจูรงิ ๆ ” จิรัศยา

กล่าวเสริมประเด็นนี้

  ในประเด็นสุดท้าย เป็นการแลกเปล่ียนมุมมองว่าด้วย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งทุกคนต่างได้รับผลกระทบ 

ตลอดจนภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในขณะนี้ ศุภามาศ 

ได้แสดงความคิดเหน็ท้ิงท้ายเอาไว้อยา่งนา่สนใจว่า “พดูในฐานะนกัศกึษา

ท่ีเพิ่งจบมา ๒ ป ีแต่ละปมีนีกัศกึษาภาพยนตร์จบมาเยอะ ไมว่่าจะก่อน

หรือหลังโควิด โอกาสก็ไม่ได้มีพอส�าหรับทุกคน เหมือนภาวะคอขวดท่ี 

เด็กจบเยอะ แต่โอกาสในอุตสาหกรรมมีน้อย อย่างตอนเรียนจะเห็นว่า  

มเีพื่อนท่ีดมูศีกัยภาพและความสามารถท่ีนา่จะเติบโตต่อได้ แต่พอเผชญิ

โลกจริง ๆ  มนัไมส่ามารถไปต่อได้ คิดว่าคงต้องแก้ในเชิงโครงสร้างท่ีใหญ่ 

ท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ว่ามองภาพยนตร์มีคุณค่าอย่างไร สร้าง 

ผลประโยชนท์างวัฒนธรรมแบบไหน ซึง่อยากใหม้องการรองรบัการเรยีน

ด้านภาพยนตรแ์บบนี ้มอีะไรมารองรบัเหมอืนกับอาชพีอ่ืน ๆ  ไหม เพราะ

การจบสายศลิปะในประเทศ มนัเหมอืนเปน็การด้ินรนด้วยตัวเองเพื่อให้

อยู่รอดเปน็อย่างมาก”    

อ่านบทความฉบับเต็มท่ีเผยแพร่ทางเว็บไซต์หอภาพยนตร์ ได้ท่ี 

www.fapot.or.th/main/information/article/view/790 และ 

ชมบันทึกการสนทนาย้อนหลังได้ท่ี https://fb.watch/7s_GwTrd5_/

   

ผูส้นใจสามารถส่งผลงานภาพยนตรส์ัน้เขา้ร่วมประกวดในเทศกาล

ภาพยนตร์สั้น ครั้งท่ี ๒๕ หมดเขตรับสมัคร วันท่ี ๑๐ กันยายนนี ้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.facebook.com/ThaiShortFilm 

VideoFestival 

ไกลบา้น โดย ธรีพันธ ์เงาจีนานนัต์ พญาวัน โดย ศภุามาศ บุญนลิ



เรื่องท่ีมักเข้าใจสับสนท่ีสุดเรื่องหนึ่งในบรรดาความรู้เก่ียวกับ

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย คือภาพยนตร์เรื่องใดเป็น “หนังไทย 

เรื่องแรก” เพราะแม้ว่าต�าแหน่งนี้ควรจะตกเป็นของภาพยนตร์ปี พ.ศ. 

๒๔๗๐ เรื่อง โชคสองชั้น ซึ่งเปน็ภาพยนตรข์นาดยาวเร่ืองแรกท่ีสร้างโดย

คนไทย แต่ผู้คนจ�านวนมากยังคงเข้าใจว่าภาพยนตร์ปี ๒๔๖๖ เรื่อง 

นางสาวสวุรรณ เปน็หนงัไทยเร่ืองแรก ด้วยเหตเุพราะถ่ายท�าในเมอืงไทย

และน�าแสดงโดยคนไทย แม้จะเป็นผลงานการสร้างของทีมงานจาก

สหรัฐอเมริกาก็ตาม

เมื่อวันศกุร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันครบรอบวันแรก

ฉายของ โชคสองชั้น หอภาพยนตรจึ์งได้จัดเสวนาออนไลนเ์รื่อง “นางสาว

สุวรรณ หรือ โชคสองชั้น: ถกประวัติศาสตร์นิพนธว่์าด้วยหนังไทยเร่ือง

แรก?” น�าเสวนาโดยทีมงานจากหอภาพยนตร์คือ โดม สุขวงศ์, ชลิดา  

เอ้ือบ�ารุงจิต และผู้เขียน ร่วมกับวิทยากรรับเชิญคือ ผศ.ดร.ปาลิตา  

จุนแสงจันทร์ อาจารย์ประจ�าสาขา Asian and Middle Eastern Studies 

จากมหาวิทยาลัยมนินโิซตา

ชลิดา เอ้ือบ�ารุงจิต ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ เริ่มต้นการเสวนา

ด้วยการใหข้้อมลูของ นางสาวสุวรรณ ซึ่งเปน็ผลงานการสร้างของ เฮนรี 

แม็กเร ผู้สร้างภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางเข้ามาถ่ายท�า

ภาพยนตร์ในสยามต้ังแต่เดือนมีนาคม ๒๔๖๕ (๒๔๖๖ หากนับตาม 

ปีปัจจุบัน) โดยนอกจากทีมงานมืออาชีพจากต่างประเทศ แม็กเรยัง 

ได้รับการช่วยเหลือด้านการเดินทางและจัดหาสถานท่ีฉายหนังจากกรม

รถไฟหลวง และด้านนกัแสดงจากกรมมหรสพหลวง 

เมื่ อถ่ายท�าเสร็จ แม็กเรได้มอบฟิล์ม ๑ ส�าเนา ให้แก่กรม 

รถไฟหลวงตามสัญญาแลกกับการช่วยเหลือ และกรมรถไฟหลวงได้ให้

สยามภาพยนตร์บริษัท ซ่ึงมีโรงภาพยนตร์อยู่ในเครือจ�านวนมาก เป็น 

ผูจั้ดจ�าหนา่ยน�าออกฉายตามโรงต่าง ๆ ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ มถิุนายน ๒๔๖๖ 

ในขณะท่ีฟิล์มอีก ๑ ส�าเนา แม็กเรได้ถวายแด่รัชกาลท่ี ๖ และทรงน�า 

ออกจัดฉายท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือของสยามนิรามัย หนึ่งวันก่อน 

สยามภาพยนตร์บริษัท ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมท�าให้ นางสาว

เสง่ียม นาวีเสถียร ผูรั้บบทนางสาวสุวรรณ ได้รับการยกย่องว่าเปน็นางเอก

ภาพยนตร์คนแรกของไทย และมีผลิตภัณฑ์ออกมา คือน�าหอมนางสาว

สุวรรณ ท่ีหา้ง ต.เง็กชวน จัดจ�าหนา่ย

แม้จะมีหลักฐานท้ังการสร้างและจัดฉายในเมืองไทย รวมท้ัง

แม็กเรได้เขียนบันทึกการถ่ายท�าเป็นบทความชื่อ Picturesque and 

Unusual Siam และในป ี๒๔๖๘ มขี่าวเล็ก ๆ  ปรากฏในหนงัสือพิมพ์ของ

ไทยว่ามีการน�าออกฉายท่ีอเมริกาในชื่อ Kingdom of Heaven แต่เมื่อ

ตรวจสอบเครดิตรายชื่อผลงานของแมก็เร กลับพบว่า ไมม่ชีื่อหนงั นางสาว

สุวรรณ (Suvarna of Siam) หรือ Kingdom of Heaven ปรากฏอยู่ โดย

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ชลิดาได้รับการแนะน�าจาก โดม สุขวงศ์ ให้ลองออก 

ตามหา นางสาวสุวรรณ ขณะท่ีเธอไปเรียนอยู่ท่ีอเมริกา เธอได้พยายาม

ค้นคว้าจนพบท่ีอยู่ของแม็กเรซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ก่อนจะได้พบกับสุสาน

ของเขา แต่ยังไมเ่จอข้อมลูเก่ียวกับภาพยนตร์ นางสาวสุวรรณ ท่ีอเมริกา 

ท่ีเปน็ปริศนามาจนถึงปจัจุบัน 

รายงาน

๘

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู



“เคยคุยกับ เควิน บราวนโ์ลว์ อาจารย์ทางด้านภาพยนตร์ศกึษา 

(Film Studies) แล้วก็เปน็ผูเ้ชีย่วชาญด้านภาพยนตรเ์งียบ (Silent Film) 

เขาก็บอก เขาก�าลังบูรณะหนังของเฮนรี แม็กเร แต่เขาไม่รู้จักนางสาว

สุวรรณ ซึ่งมันก็ดูเป็นปริศนาว่า เขาก็เป็นผู้ก�ากับท่ีมีชื่อเสียงในโลก 

ตะวันตกหรือข้อมูลในโลกตะวันตก ท�าไมชื่อของ นางสาวสุวรรณ หรือ 

Suvarna of Siam ถึงไม่อยู่ในสารบบ นอกจากได้ข้อมูลมาจากทาง 

เมอืงไทย” ชลิดากล่าว

อย่างไรก็ตาม การท่ีแม็กเรเข้ามาสร้าง นางสาวสุวรรณ ได้ส่ง

อิทธพิลในสยาม จนมผีูเ้รยีกรอ้งใหค้นไทยสรา้งหนงัด้วยตนเอง ต่อมาจึง

ได้เกิดการแข่งขันเพื่อสร้าง “หนังไทยเรื่องแรก” ขึ้น โดยผู้เขียนได้

บรรยายให้เห็นว่า มีสัญญาณเกิดข้ึนว่าคนไทยจะเริ่มสร้างหนังเองเป็น

คร้ังแรกต้ังแต่ต้นป ี๒๔๗๐ โดยกลุม่แรกท่ีเปดิตัวคือ บรษัิท ถ่ายภาพยนตร์

ไทย ของ หลวงสนุทรอัศวราช อดีตขา้ราชการกรมมา้ต้น ซึ่งได้รวมทีมกับ

เพื่อนข้าราชการกรมต่าง ๆ ท่ีส่วนมากต้อง “ถูกดุล” ออกจากงาน เพื่อ

ให้การคลังของบ้านเมืองเกิดความสมดุล อันเป็นผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจตกต�าท่ัวโลก  

แต่แม ้บริษัท ถ่ายภาพยนตร์ไทย ซึ่งต่อมาเปดิเผยว่าภาพยนตร์ 

ท่ีจะสร้างช่ือว่า ไม่คิดเลย จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องท้ังเบื้องหน้า คือ

การประกาศรับนักแสดง กับประชาสัมพันธท์างหน้าหนังสือพิมพ์ และ

เบื้องหลัง คือการท�าหนงัสือขอพระบรมราชานญุาตจากรัชกาลท่ี ๗ ให้

อดีตข้าราชการมารว่มแสดงภาพยนตร ์แต่สุดท้ายพวกเขากลับถูกตัดหนา้ 

ด้วยกรุงเทพภาพยนตรบ์รษัิท ซึง่เพิง่เริม่เปดิตัวทีหลังหลายเดือน แต่กลับ

สร้างภาพยนตร์เรื่อง โชคสองชั้น ออกฉายได้ก่อนในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม 

๒๔๗๐ 

กรุงเทพภาพยนตรบ์ริษัท เกิดจากความรว่มมอืของสยามภาพยนตร์

บรษัิท และพ่ีนอ้งตระกลูวสวัุต ซึง่เคยเปน็ผูจั้ดการโรงภาพยนตรใ์นเครือ

ของบริษัทสยามนริามยั เมื่อออกฉาย โชคสองชั้น ได้สร้างปรากฏการณ์

และความต่ืนเต้นแก่คนไทยยิ่งกว่าคราว นางสาวสุวรรณ ในเวลาต่อมา  

พ่ีนอ้งตระกูลวสุวัตก็ได้กลายเปน็ผูส้รา้งภาพยนตรอั์นดับหนึ่งของวงการ

ภาพยนตร์ไทยไปอีกราว ๑๕ ปี ก่อนท่ีจะเกิดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ใน 

ขณะท่ีกลุ่มของบริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย แม้สุดท้ายแล้วได้สร้างเรื่อง  

ไม่คิดเลย ออกฉายส�าเร็จในวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๔๗๐ และทีมงาน 

บางส่วนจะยังคงสร้างภาพยนตร์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ไม่ได้ประสบ 

ความส�าเร็จเท่ากับกลุ่มพี่นอ้งวสุวัต ปจัจุบันภาพยนตร์ท้ังสองเรื่องล้วน

หายสาบสูญ เหลือแต่เพียงเศษฟิล์มของ โชคสองช้ัน ความยาวเพียง

ประมาณ ๑ นาที ท่ีหอภาพยนตร์ค้นพบในป ีพ.ศ. ๒๕๓๘

ด้าน โดม สุขวงศ์ ผู้บุกเบิกการค้นคว้าข้อมูลท้ังเรื่อง นางสาว

สุวรรณ และ โชคสองชั้น มาต้ังแต่ต้น ได้เล่าว่า ในป ีพ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๒๓ 

เขาเร่ิมค้นข้อมลูท่ีหอสมดุแหง่ชาติ เพื่อเขยีนประวัติภาพยนตร์ไทย ท�าให้

พบข้อมลูหลายอย่างท่ีแตกต่างไปจากท่ีเชื่อต่อ ๆ กันมา แต่ในขณะนั้น 

เขาเองก็ยังเข้าใจว่า นางสาวสวุรรณ เปน็หนงัไทยเรื่องแรก และพยายาม

ตามหาตัวภาพยนตรเ์พื่อน�ามาดปูระกอบการเขียน ซ่ึงสดุท้ายแล้วไมพ่บ 

แต่กลับไปพบฟิล์มภาพยนตร์เก่าอ่ืน ๆ สมยัรัชกาลท่ี ๗ แทน จนท�าให้

เขาหันมารณรงค์ให้เกิดหอภาพยนตร์ขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ความ

พยายามในการตามหาฟิล์ม นางสาวสุวรรณ ก็ยังคงอยู่ แม้จะเปล่ียน 

ความคิดว่า ควรยกสถานะ “หนงัไทยเรื่องแรก” ให ้โชคสองชั้น แทน 

“ในช่วงแรกท่ีผมเขียนบทความต่าง ๆ ก็เขียนไปว่า นางสาว

สวุรรณ เปน็หนงัไทยเรื่องแรก แต่ช่วงหลัง ๆ  จะเขยีนว่านัน่ไมใ่ชห่นงัไทย

นะ แม้ว่าจะใช้นักแสดงคนไทย พูดภาษาไทย แต่ว่าคนสร้างเป็นฝร่ัง  

ต่อมาเริม่มเีกณฑ์ว่าหนงัถือสัญชาติไหน ใครสรา้ง ใครลงทุน เพื่อจะได้ไป

ยกย่องเรื่อง โชคสองชั้น เพราะมีความภูมิใจมากกว่า แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จ 

เท่าท่ีควร ตามท่ีคุณชลิดาได้พูดไว้ ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง มีวิดีโอในยูทูบ

แนะน�าหนงั ยังบอกว่า นางสาวสุวรรณ เปน็หนงัไทยเรื่องแรก”

 ในขณะท่ี ผศ.ดร.ปาลิตา ได้แสดงความเห็นว่า นักวิชาการ 

ต่างประเทศได้ต้ังค�าถามว่า เราสามารถมองว่า นางสาวสุวรรณ จะเปน็

เรื่องแรกในการ co-production หรือการร่วมงานกันระหว่างชาติได้ 

หรือไม่ ซึ่งนั่นท�าให้การระบุสัญชาติของหนังยากขึ้น เพราะหลายอย่าง

ใน นางสาวสุวรรณ เป็นสิ่งท่ีแม็กเรไม่สามารถจินตนาการหรือท�าให ้

เกิดขึ้นเองได้ ถ้าไมไ่ด้รับความร่วมมอืจากไทย โดยปจัจุบันประเด็นเรื่อง

การ co-production หรอื transnational cinema หรอืภาพยนตรล์กูครึ่ง 

ก�าลังเปน็ท่ีสนใจ นอกจากนีก้ารท่ีมขี่าวว่า นางสาวสุวรรณ ถูกเซ็นเซอร์

ในบางฉาก ซ่ึงหากเป็นเหตุผลท่ีท�าให้เรื่องนี้ไม่ได้ฉายท่ีอเมริกา และ 

เกิดจากการแทรกแซงโดยรัฐ ก็จะท�าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็น  

“เรื่องแรก” ของไทยในประเด็นอ่ืนไปด้วย

“ภาพยนตร์เรื่อง นางสาวสุวรรณ เป็นเรื่องแรกท่ีมองได้ใน 

หลายมติิ เช่น อยากใหม้คีวามเปน็ไทยไปสู่ต่างชาติ state intervention 

คืออะไรในช่วงท่ีไทยอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การโฆษณา 

บ่งบอกว่าเราเป็นคนไทยท�าได้มากแค่ไหนในระบบการเมือง หรือใน 

ความคิดท่ีว่าภาพยนตร์คืออะไรในตอนนั้น 

“ย่ิงเราถามค�าถามและจับมันมาผูกกัน ในเชิงว่ามันเป็นบริบท

ทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นของ นางสาวสุวรรณ ท�าให้เรื่องของความ

เข้าใจว่าภาพยนตร์ในฐานะสื่อใหม่ในยุคนั้นคืออะไรกันแน่ มันน่าสนใจ

ยิ่งขึ้นไปอีก แน่นอนว่าทางราชการน่าจะมองภาพยนตร์เรื่อง นางสาว

สุวรรณ ไปอีกแบบ แตกต่างจาก โชคสองชั้น ท่ีข้าราชการท่ีเข้าไปท�า 

production มองภาพยนตรเ์ปน็ industry ซึ่ง position มนัต่างกัน ค�าถาม

ว่า นางสาวสุวรรณ เปน็เรื่องแรกหรือเปล่า จะต้องชี้ใหช้ัดว่าเรื่องแรกใน

ด้านไหน เก่ียวกับอะไร ท้ังหมดนีก็้จะเปน็การตอบค�าถามของความส�าคัญ

ในเรื่องแรกในมมุของนกัวิชาการ” 

ความนา่สนใจของการศกึษากรณภีาพยนตร์เรื่อง นางสาวสวุรรณ 

และ โชคสองชั้น จึงไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงประเด็นท่ีว่าเรื่ องใดคือ  

“หนงัไทยเรื่องแรก” เท่านัน้ หากแต่ยงัน�าไปสูบ่รบิทอ่ืน ๆ  ท่ีจะกลายเปน็

แว่นขยายใหเ้ราได้ส�ารวจและท�าความเขา้ใจกับประวัติศาสตรภ์าพยนตร์

ไทยในมติิต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ชมบันทึกการเสวนาย้อนหลังท้ังหมดได้ท่ี https://www.youtube.com/

watch?v=OE-RmUgcU5U

๙



๑๐

นานาชาติ

เมื่อปี ๒๕๖๓ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ หรอื โควิด-๑๙ ท่ัวโลก ท�าใหส้มาคมอนรุกัษ์สื่อโสตทัศนแ์หง่เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (Southeast Asia-Pacific Audiovisual 

Archive Association - SEAPAVAA) จ�าเป็นต้องยกเลิกการการประชุม

สัมมนาวิชาชีพประจ�าปขีองหนว่ยงานไป 

ในปี ๒๕๖๔ นี้ ซึ่งถือเป็นการครบรอบ ๒๕ ปีท่ีสมาคมอนุรักษ์ 

สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้ถูกก่อต้ังขึ้นมา 

 แต่เมื่อสถานการณก์ารแพร่ระบาดยงัไมดี่ขึน้ คณะกรรมการบรหิารสมาคม

จึงมีมติใหจั้ดการประชุมสัมมนาวิชาชีพประจ�าปีในรูปแบบออนไลน์ โดย

ยังคงใช้หวัข้อการประชุมจากครั้งท่ีแล้วท่ีถูกยกเลิกไป คือ AV Archiving 

in Changing Times: Successes, Failures, and Challenges (การอนรุกัษ์

สื่อโสตทัศน์ในช่วงการเปล่ียนผ่าน: ความส�าเร็จ ความล้มเหลว และ 

ความท้าทาย) โดยเจ้าภาพการจัดการประชุมครัง้นีคื้อ สถาบนัภาพยนตร์

เวียดนาม (Vietnam Film Institute) ซึ่งด�าเนนิการจัดการประชุมใน

พ้ืนท่ีจรงิในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยหอภาพยนตร ์(องค์การ

มหาชน) ได้ช่วยเปน็หนว่ยงานสนบัสนนุการจัดประชุมทางออนไลน ์

การจัดประชุมสัมมนาวิชาชีพครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๓-๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นคร้ังแรกของสมาคมท่ีจัดงานในรูปแบบ

ผสมผสาน โดยผู้เข้าร่วมฟังสามารถรับฟังได้ผ่านระบบ Zoom  

Webinar และ Facebook Live ของสมาคม ส�าหรับสาระเนื้อหาการ

ประชุมวิชาชีพโดยสังเขป มดัีงนี้

วันพุธท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

การประชุมสมัมนาวิชาชพีเปดิด้วย การบรรยายปาฐกถาโดย 

Linda Tadic ผู้บริหารสูงสุดจากบริษัท Digital Bedrock โดยหัวข้อ

การบรรยายของเธอเป็นเรื่องเก่ียวกับการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แบบ 

เปน็มติรกับสิง่แวดล้อม (สามารถอ่านรายละเอียดของการบรรยายได้ 

ท่ีหนา้ ๑๒)

การประชุมสัมมนาช่วงท่ี ๑ เรื่องกรณีศึกษาของการจัดการ

การเปล่ียนแปลง (การบริหาร, การเป็นผู้น�า, การปกครอง และ

เทคโนโลยี) ภาค ๑ (Case Studies of Change Management  

(Administrative, Leadership, Political, Technological) Part 1)  

Le Tuan Anh เจ้าหน้าท่ีของสถาบันภาพยนตร์เวียดนาม น�าเสนอ 

เรื่องกระบวนการเปล่ียนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและความท้าทายท่ี 

หน่วยงานสถาบันภาพยนตร์เวียดนามต้องเผชิญ และ Kurniawan 

Budi Santoso จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติอินโดนีเซีย บรรยายถึง

ประสบการณก์ารเปล่ียนผา่นเทคโนโลยดิีจิทัลขององค์กรเพื่ออนรัุกษ์

สื่อภาพเคล่ือนไหว ซึ่งต้องเก่ียวพันกับการบริหารจัดการหน่วยงาน

ภายใน บุคลากร นโยบาย และงบประมาณ 

การประชุมสัมมนาช่วงท่ี ๒ เรื่องกรณีศึกษาของการจัดการ

การเปล่ียนแปลง (การบริหาร, การเป็นผู้น�า, การปกครอง และ

เทคโนโลยี) ภาค ๒ (Case Studies of Change Management  

(Administrative, Leadership, Political, Technological) Part 2) 

Nancy Eyers และ Jacqui Uhlmann จากหอภาพยนตร์และเสียง 

แหง่ชาติออสเตรเลีย บรรยายถึงเสน้ทางการเปล่ียนแปลงและอนาคต

ต่อไปภายหน้าของหน่วยงาน ในช่วงท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาม ี

ผลกระทบอย่างมากต่องานอนุรักษ์ และ Innocent Mankhwala 

บรรยายเรื่องปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีในหอจดหมายเหตุชาติมาลาวี

การประชุมสมัมนาชว่งท่ี ๓ เรื่องความสามารถในการปรบัตัว

ของหอจดหมายเหตุในช่วงเวลาความท้าทายและโอกาส ภาค ๑ 

(Adaptability of Archives in Times of Challenges and  

Opportunities Part 1) Anne Couteux และ Eleonore Alquier จาก

สถาบันหอจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์แห่งชาติฝรั่งเศส บรรยายถึงการ

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี



๑๑

จัดการข้อมูลจ�านวนมากท่ีเก็บสะสมมาต้ังแต่ก่อต้ัง ให้สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ได้โดยผ่านโปรแกรมจัดการข้อมูลท่ีหน่วยงานคิดค้นข้ึน และ 

ผู้เขียนและเจ้าหน้าท่ีอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ฯ ได้ร่วมบรรยายถึงการ

จัดการปญัหาท่ีเกิดขึน้ และสรุปบทเรยีนจากเหตุเพลิงไหมห้อภาพยนตร์ฯ 

เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

การประชุมสัมมนาช่วงท่ี ๔ เร่ืองงานจดหมายเหตุและชุมชน 

(Archiving and the Community) Klavier Jie Ying Wang จาก

มหาวิทยาลัยนวิยอรก์ บรรยายเรื่องการอนรุกัษ์สื่อโสตทัศนจ์ากโทรทัศน์

เคเบลิของจีนท่ีออกอากาศในชุมชนชาวจีนในนวิยอรก์ ซึง่ถือเปน็ตัวอยา่ง

ของสื่อโสตทัศน์ของชนกลุ่มน้อยในอเมริกา Iyra Buenrostro-Cabbab 

จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปนิส์ น�าเสนอเรื่องการปรับตัวขององค์การศกึษา

ด้านหอจดหมายเหต ุเพื่อเช่ือมโยงบัณฑิตใหต้อบสนองต่อความต้องการ

ในสงัคมฟลิิปปนิส์ และ Aileen Boubou จากหอสมดุและหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติกีรีบาติ น�าเสนองานจดหมายเหตุและการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์

ของหมูเ่กาะแปซิฟิกต่าง ๆ ท่ีหนว่ยงานของเธอรับผดิชอบ 

การบรรยายของ Adrian Wood ซึ่งได้รับรางวัล SEAPAVAA 

Fellowship Award เมื่อป ี๒๕๖๒ เรื่องนโยบายบทท่ี ๑ ไฟไหม,้ น�าท่วม 

และโรคระบาด? (Policy#1 Fire, Flood & Pestilence?) โดยบรรยาย

เรื่องการเปล่ียนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในงานจดหมายเหตุ และ

การพยายามปรับตัวรับมอืกับการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ตลอดระยะเวลาท่ี

เขาได้เข้าร่วมเปน็สมาชิกของสมาคม 

การประชุมสัมมนาช่วงท่ี ๕ เร่ืองการสะท้อนความท้าทาย 

ของงานจดหมายเหตุ (Reflections on Archival Difficulties) Ray  

Edmondson ได้สะท้อนบทเรียนของหอภาพยนตร์และเสียงแห่งชาติ

ออสเตรเลีย ท่ีต้องผา่นกระบวนการเปล่ียนผา่นด้วยปจัจัยนานปัการ และ

ส่งผลต่อการบริหารจัดการภายในและการบริหารงานบุคคล Nobuki 

Yoshiyama จากสถาน ีNHK น�าเสนอบทเรียนท้ังความส�าเร็จและความ

ล้มเหลวอันเกิดจากการปรบัเปล่ียนองค์กรใหทั้นเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วต้ังแต่ยุคเริ่มต้นจวบจนถึงปัจจุบัน Norsuriaty binti 

Awang Hassim จากหอจดหมายเหตแุหง่ชาติมาเลเซยี บรรยายถึงความ

ท้าทายของงานจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ในมาเลเซีย และกลยุทธ์ของ

หนว่ยงานเพื่อก้าวข้ามความปญัหาท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง

ปิดท้ายวันท่ีสอง ด้วยการเสวนาเปิดตัวหนังสือ Keeping  

Memories: Cinema and Archiving in Asia-Pacific ซ่ึงเป็นหนังสือท่ี

รวบรวมขอ้เขียนจากนกัอนรุกัษ์และนกัวิชาการ เก่ียวกับหอจดหมายเหตุ

ภาพยนตรข์องภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิ โดยในการเสวนามกีารเชญิตัวแทน

ผูเ้ขียนมาร่วมพูดคุย Dina Iordanova จากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์, 

Gina Marchetti จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง Nadi Tofighian มหาวิทยาลัย

สตอกโฮล์ม และ Karen Chan หอภาพยนตร์เอเชีย ด�าเนนิรายการโดย 

Nick Deocampo บรรณาธกิารหนงัสือเล่มนี ้

วันศุกร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

การประชุมสัมมนาช่วงท่ี ๖ เรื่องความสามารถในการปรับตัว 

ของหอจดหมายเหตุในช่วงเวลาความท้าทายและโอกาส ภาค ๒  

(Adaptability of Archives in Times of Challenges and Opportunities 

Part 2) Lydia Tang จากองค์กร LYRASIS น�าเสนอข้อมลูและแผนการ

ช่วยเหลือผู้ท�างานด้านจดหมายเหตุในสหรัฐอเมริกาท่ีได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ Fang Han จากหอจดหมายเหตุ

สื่อโสตทัศน์เซี่ยงไฮ้ น�าเสนอแพลตฟอร์มของหน่วยงานท่ีท�าขึ้นเพื่อ 

เผยแพรส่ื่อโสตทัศนใ์หส้าธารณชนได้เขา้ถึงจากทกุมมุโลก และ Christine 

McKenzie ประธานสมาพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดนานาชาติ  

น�าเสนอสิ่งท่ีห้องสมุดต้องปรับการท�างานและการให้บริการของ 

หนว่ยงานในสภาวะโรคระบาด 

การประชุมสัมมนาช่วงท่ี ๗ เรื่องการช่วยเหลือและร่วมมือกัน

ระหว่างหอจดหมายเหตุ (Collaboration and Cooperation in Archives) 

Matthew Yang จากหอภาพยนตรเ์อเชยี ท่ีน�าเสนอกลยุทธก์ารสรา้งความ

ร่วมมอืกับหนว่ยงานภายนอกเพื่อใหบ้รรลุภารกิจของหนว่ยงานอนรุักษ์ 

Joshua Harris จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ น�าเสนอการบริหารจัดการ

โครงการอนุรักษ์ส่ือโสตทัศน์จากรายการวิทยุ โดยความร่วมมือกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเจ้าของสถานี และ Michelle Deloria, 

Rosemarie Roque และ Iyra Buenrostro-Cabbab ท่ีน�าเสนอโครงการ

จิตอาสาของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ท่ีเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาด้าน 

หอจดหมายเหตุเขา้ไปชว่ยด�าเนนิการอนรัุกษ์สื่อโสตทัศนท่ี์ส�าคัญ ๆ  ของ

หนว่ยงานต่าง ๆ ในฟิลิปปนิส์

การประชุมสมัมนาวิชาชีพ ปดิท้ายด้วยการเสวนาสรุปการประชุม 

โดยม ีRay Edmondson ผูก่้อต้ังสมาคม, Karen Chan, Joshua Ng จาก

หอจดหมายเหตุนวิซีแลนด์ และผูเ้ขียน ท่ีช่วยกันสรุปประเด็นต่าง ๆ ท่ี

ได้จากการประชุมเสวนาวิชาชีพตลอดท้ังสามวันท่ีผา่นมา 

การประชุมสัมมนาวิชาชีพของสมาคมโดยวิธีออนไลน์ในปีท่ี

สมาคมมอีายุครบรอบ ๒๕ ปนีี ้ถือเปน็บทบันทึกส�าคัญท่ีจะต้องจารึกไว้

ในประวัติศาสตร์ของสมาคม เพราะภาวะโรคระบาดท่ีส่งผลกระทบไป

ท่ัวโลก และกลายเป็นจุดเปล่ียนให้กับหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ใน

หลาย ๆ ท่ี ต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการด�าเนินกิจกรรมและพันธกิจ

ต่าง ๆ โดยท่ีไม่ได้เจอกันจริง ๆ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่ง

ของสมาคมท่ีจะต้องคงกิจกรรมและความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกให้

แนน่แฟ้นแบบเดียวกับในสภาวะปกติใหไ้ด้ 

ในขณะท่ีผู้เขียนเขียนต้นฉบับบทความนี้ สถานการณ์การแพร่

ระบาดโรคโควิด-๑๙ ก็ยังยากเกินกว่าจะท�านายได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไร 

ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ย่อมมีผลกระทบต่อกิจกรรมของสมาคมท่ี

จะเกิดขึ้นในปหีนา้อย่างแนน่อน หอภาพยนตร์ฯ จะน�าความเคล่ือนไหว

ท่ีเกิดขึ้นมารายงานใหท่้านผูอ่้านทราบต่อไป  



งานประชุมสามัญประจ�าปีทางออนไลน์ของสมาคมอนุรักษ์ 

ส่ือโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ครั้งท่ี ๒๕  

(SEAPAVAA’s Virtual 25th Conference) ท่ีมขีึ้นระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๕ 

มถุินายน ได้รับเกียรติจาก ลินดา ทาดิก (Linda Tadic) ผูบ้ริหารสูงสุด 

(CEO) ของบริษัท Digital Bedrock เปน็องค์ปาฐก บรรยายเปดิงานใน

หวัข้อ Adapting Digital Archives to Mitigate Climate Change หรือ 

“การปรับตัวของงานอนุรักษ์แบบดิจิทัลเพ่ือลดผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ” หวัข้อการบรรยายนีเ้ปน็ประเด็นร่วมสมยั

ท่ีผสานหลักการงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ เข้ากับประเด็นร้อนเรื่องการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่งดูเผิน ๆ เหมือนจะเป็นสองภารกิจท่ีไม่มีอะไร

เก่ียวขอ้งกัน แต่แท้จรงิแล้วมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงแนบแนน่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในโลกยุคหลังโควิด-๑๙ 

ทาดิก ผู้มีประสบการณ์กว่า ๓๐ ปีในงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ 

และท�างานรว่มกับหอภาพยนตร ์หอ้งสมดุ และองค์การอนรุกัษ์มากมาย 

เร่ิมต้นโดยปูพื้นใหเ้หน็ถึงปญัหาสิง่แวดล้อมของโลก และการระบาดของ

โรคโควิด-๑๙ ท่ีในแง่หนึ่งอาจจะบรรเทาภาวะโลกร้อนไปได้ช่ัวครู่ แต่ 

ในขณะเดียวกันก็ไปเพิ่มภาระทางสิ่งแวดล้อมในมติิอ่ืน ๆ 

โรคระบาดครั้งใหญ่และการล็อกดาวนใ์นแทบทกุประเทศ ท�าให้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนลดลงถึง  

๑๖ เปอรเ์ซน็ต์ท่ัวโลก และในบางประเทศลดลงถึง ๒๗ เปอรเ์ซน็ต์ อันเนื่อง

มาจากการใช้ยานพาหนะนอ้ยลง อีกท้ังการยกเลิกกิจกรรมทางกายภาพ

อ่ืน ๆ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม หากดูภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

อันได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง 

ไมล่ดละ โดยในรอบหลายสิบปท่ีีผา่นมา และในช่วงโรคระบาดท่ีเกิดขึ้น 

การท่ีมนุษย์ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมากขึ้น ใช้โปรแกรม Zoom หรือประชุม

ออนไลนม์ากขึ้น รวมท้ังการดูหนงัออนไลนแ์บบ binge watch หรือการ

ดูติด ๆ กันเป็นเวลาหลายชั่วโมง อันเป็นพฤติกรรมการบริโภคสื่อหนัง

ออนไลนยุ์คใหม ่เหล่านีส้ง่ผลต่อสิง่แวดล้อมท้ังสิน้ ท้ังเพิม่การใชพ้ลังงาน

และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งน�าไปสู่การเพิ่มขยะอิเล็กทรอนกิส์ในอนาคต 

หอภาพยนตร์กับภาวะโลกร้อน
งานอนุรักษ์สื่ อโสตทัศน์มีพลวัตเชื่ อมโยงกับภาวะโลกร้อน 

ประการแรก หายนะทางอากาศท่ีมโีอกาสเกิดมากขึ้น เชน่ พายุอันรุนแรง 

น�าท่วมใหญ ่รวมท้ังความรอ้นและความช้ืนท่ีเพิม่ขึน้ เหล่านีส้ง่ผลโดยตรง

ต่อการเก็บรักษาวัสดุสื่อโสตทัศน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าน�าท่วมบ่อย ๆ หรือ 

ไฟตกบอ่ย ๆ  เพราะพายุ สื่อท่ีอนรัุกษ์ไว้อาจตกอยูใ่นภาวะเสีย่งอันตราย 

ประการท่ีสอง กิจกรรมงานอนุรักษ์ส่งผลสะท้อนกลับไปสู่ 

สิ่งแวดล้อม เพราะงานอนุรักษ์สัมพันธ์กับอุตสาหกรรม ICT หรือ

นานาชาติ

ความท้าทายของ
หอภาพยนตร์ ในยุค
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อุตสาหกรรมส่ือสารและคอมพิวเตอรอ์ยา่งแนบแนน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

การใช้พลังงานเพื่อเดินเครื่องอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ ดังนั้นงานอนรุักษ์จึง

มส่ีวนเพิม่มลภาวะและการเพิม่ของอุณหภมู ิท้ังการบรโิภคพลังงานไฟฟา้ 

และการท่ีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ต้องถูกเปล่ียนอยู่เรื่อย ๆ เพิ่มภาระ

ขยะท่ีย่อยสลายยากใหโ้ลก 

ทาดิกกล่าวว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะภมูอิากาศเปล่ียนแปลง

และงานอนุรักษ์ส่ือโสตทัศน์ จึงส่งผลสะท้อนกลับไปมาซึ่งกันและกัน  

งานอนุรักษ์แบบดิจิทัลเพิ่มมลภาวะให้โลก และเมื่อโลกระส�าระสาย 

หนว่ยงานอนรุักษ์ก็มปีจัจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น วนเวียนไปเช่นนี้

เมื่อวัสดุส่ือโสตทัศนใ์กล้หมดอายุขยั เชน่ เทป หลายครัง้มนักลาย

เปน็ขยะอิเล็กทรอนกิสท่ี์ถูกท้ิงขว้าง ขณะเดียวกัน ภาพหรอืเนื้อหาในวัสดุ

เหล่านัน้จ�าเปน็ต้องถูกแปลงสญัญาณเปน็ดิจิทัลเพื่อใหค้งทนอยูต่่อไป ซึง่

วัสดุในการเก็บข้อมลู (Data Storage) ไมว่่าจะเปน็ฮาร์ดดิสก์ หรือ SSD 

หรือเทป LTO ล้วนเป็นวัสดุท่ีผลิตจากแร่หนักท่ีหาได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ  

ในธรรมชาติ รวมท้ังน�าบริสุทธิ์ท่ีเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงวงจร  

(Electronic Chips) ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดภาวะน�าแล้งในไต้หวัน ดินแดน

แหง่การผลิตชิปท่ีส�าคัญของโลก สายการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้อง

ประสบปญัหาขาดแคลนไปช่วงหนึ่ง

ทาดิกแบ่งวัสดุการเก็บไฟล์เป็นหลายประเภท แต่ละประเภทมี

ข้อดีข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อมต่างกัน เช่น ฮาร์ดไดรพ์ ซึ่งกินพลังงานมาก  

สิ้นเปลืองแร่ธาตุในการผลิต มอีายุใช้งาน ๓-๕ ป ีถึงแมว่้าบริษัทใหญ่ ๆ 

ในโลกตอนนีเ้ริม่หาทางน�าแรธ่าตุในวัสดเุหล่านีก้ลับมารไีซเคิล สว่น SSD  

ผลิตง่ายกว่าและยังใช้พลังงานท่ีน้อยกว่า ต่อมาคือการใช้เทปบันทึก

ข้อมลู (Data Tape) เช่น LTO ซึ่งเก็บได้นาน ใชพ้ลังงานนอ้ย อาจจะมอีายุ

ยนืยาวได้ถึง ๓๐ ป ีและท้ายท่ีสุดคือการเก็บขอ้มลูใน cloud ซึ่งไมใ่ชวั่สดุ 

แต่เป็นวิธีการฝากไฟล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ท่ีอ่ืน บริษัทท่ีให้บริการ cloud  

เจ้าใหญ่ในโลกต่างบอกว่า พวกเขาก�าลังขับเคล่ือน cloud service ไปสู่

การใช้พลังงานยั่งยืน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในเร็ววันนี ้ (เช่น การสร้าง solar 

farm ขนาดใหญ)่ ถึงแมก้ารใช ้cloud จะดเูหมอืนเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม

ท่ีสดุ แต่อยา่ลืมว่าการฝากไฟล์ไว้ท่ีอ่ืนเท่ากับเราใช้ทรพัยากรจากท่ีนัน้ ๆ 

แทนท่ีจะใช้ของตัวเอง

ทาดิกแนะน�าว่า หน่วยงานอนุรักษ์สามารถด�าเนินกิจกรรมโดย

ค�านงึถึงสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อม ๆ กัน ด้วยวิธกีารต่าง ๆ เช่น

  ไม่จ�าเป็นต้องสแกนไฟล์ดิจิทัลความละเอียดสูงเสมอไป เพื่อ

ประหยัดพลังงาน 

  การแบ่งความส�าคัญในการจัดเก็บ เช่น เนื้อหาบางอย่างเก็บไว้

ในเทป บางอย่างเก็บในฮาร์ดดิสก์ บางอย่างเก็บใน cloud ท้ังนี้

เพื่อแบ่งเบาภาระการสร้างขยะ

  การระบาดของโควิด-๑๙ สร้างบทเรียนหลายอย่าง เช่น การ

ท�างานท่ีบ้าน (Work from Home) ถ้าท�าได้ เพราะเปน็การลด

การเดินทาง 

  การประชุมและจัดกิจกรรมออนไลน ์ถ้าเปน็ไปได้

ท้ังหมดนี ้ทาดิกกล่าวว่าขึน้อยูกั่บแต่ละหนว่ยงาน แต่ละประเทศ

ท่ีจะประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเอง แต่หลักใหญ่คือ

งานอนุรักษ์ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือรักษาสิ่งอันมีค่า เป็นงานท่ีส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมอันมีค่าของมนุษยชาติเช่นกัน ดังนั้นการค�านึงถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างสองภารกิจนี้จึงเป็นสิ่งท่ีหอภาพยนตร์และหน่วยงาน

อนรุักษ์ทุกแหง่ควรใส่ใจ  
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ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

๑๔

Mexico’s Cinema:  
A Century of Film 
and Filmmakers

ในบรรดาประเทศลาตินอเมรกิา 

เมก็ซโิกเปน็ชาติท่ีมวัีฒนธรรมภาพยนตร์

ยาวนาน ต่อเนื่อง และอาจจะแขง็แรงท่ีสดุ 

มยุีคทองอันโดดเด่น มแีนวทางและลีลา

ชัดเจน รวมท้ังยังมีคนท�าหนังช่ือดังระดับโลกจ�านวนไม่น้อย หนังสือ 

เล่มนี้ท่ีมี โจแอน เฮิร์ชฟีลด์ และ เดวิด อาร์. มาเซล เป็นบรรณาธกิาร  

พาเราเดินทางผ่านการก�าเนิดและการวิวัฒนาการของภาพยนตร์จาก

ประเทศเมก็ซิโกได้อย่างครบถ้วน 

หนงัสือเล่มนีแ้บ่งออกเปน็ ๑๒ บท และแยกเปน็ ๓ ยุค ได้แก่ ยุค

ก�าเนดิภาพยนตรแ์ละหนงัเงียบในเมก็ซโิก ตามมาด้วยยุคทอง ท่ีเริม่ต้ังแต่

ประมาณทศวรรษท่ี ๑๙๔๐ และสุดท้ายเป็นยุคหนังเม็กซิกันร่วมสมัย 

หนงัสือเล่าว่า ภาพยนตร์เดินทางมาถึงเมก็ซิโกในป ีค.ศ. ๑๘๙๖ หรือปี

เดียวหลังจากพี่น้องลูมิแอร์ประดิษฐ์ Cinematographe ในช่วงปฏิวัติ 

เมก็ซิกันระหว่าง ค.ศ. ๑๙๑๐-๑๙๒๐ ภาพยนตร์มบีทบาทส�าคัญในการ

บนัทึกเรื่องราวและในการสรา้งความรูสึ้กรว่มในช่วงเวลาท่ีอัตลักษณ์ใหม่

ของชาติก�าลังถูกประกอบสร้างขึ้นผา่นวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ  จากนั้น

ภาพยนตร์ในฐานะอุตสาหกรรมถือก�าเนิดขึ้น และค่อย ๆ เติบโตเข้าสู่ 

ยุคทอง ท่ีมคีนท�าหนงัเมก็ซกัินหลายคนเดินทางกลับมาจากการไปท�างาน 

ท่ีฮอลลีวูด และน�าประสบการณ์กลับมาพัฒนาหนังท้องถ่ิน มีดาราและ 

ผูส้ร้างเกิดขึ้นมากมาย หนงัสือเล่มนีวิ้เคราะหต์ระกูลหนงัหลายประเภท

ท่ีชว่ยสรา้งวงการหนงัเมก็ซกัินใหคึ้กคักต่อเนื่อง ท้ังหนงัรักชาติ หนงัตลก 

และหนังประโลมโลก ท่ียังคงทรงอิทธพิลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน รวมทั้ง

ยังแจกแจงให้เห็นองค์ประกอบทางสังคมและมานุษยวิทยาต่าง ๆ เช่น 

เพศสภาพในหนงัเมก็ซกัิน เชื้อชาติในหนงัและภาพแทนของชนพื้นเมอืง 

(ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยในประเทศ) อิทธิพลและการแลกเปล่ียนทาง 

ความคิดกับฮอลลีวูด อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้าน  

อีกท้ังย้อนให้เห็นเส้นทางของผู้ก�ากับคนส�าคัญอย่าง หลุยส์ บุนเยล,  

อเลฮานโดร กาลินโด และ อิสมาเอล โรดริเกซ 

ในยุคร่วมสมัย หนังสือเล่มนี้เล่าถึงการแสวงหา “ความเป็น 

เม็กซิกันท่ีแท้จริง” ผ่านภาพแทนของตัวละครในหนังหลายเร่ือง อีกท้ัง

ยังพดูถึงหนงัเมก็ซกัินในความรบัรูข้องคนดูท่ัวโลกผา่นหนงัดังอยา่ง Like 

Water for Chocolate (๑๙๙๒) ของ อัลฟองโซ อาราว หรือ Cronos 

(๑๙๙๓) หนังช่วงต้นของผู้ก�ากับ กีเยร์โม เดล โตโร ท่ีต่อมากลายเป็น 

ผูก้�ากับดังระดับรางวัลออสการ์ นา่เสียดายตรงท่ีหนงัสือตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 

๑๙๙๙ และแทบไม่ได้พูดถึงผู้ก�ากับเม็กซิกันท่ีต่อมาโด่งดังเป็นท่ีรู้จัก 

ท่ัวโลกอย่าง อัลฟองโซ กัวรอง และ อเลฮานโดร กอนซาเลซ อินาร์ริตู 

ส�าหรบัผูท่ี้ต้องการเหน็ภาพรวมของประวัติศาสตรห์นงัเมก็ซกัิน หนงัสือ

เล่มนีเ้ปน็จุดเริ่มต้นท่ีดี

Critical Essays  
on Colombian  
Cinema and Culture

โคลอมเบียเป็นประเทศท่ีโด่งดัง

เพราะนักเขียนและงานวรรณกรรม เช่น 

กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ ท่ีนกัอ่านรู้จักกันดี แต่นีอ่าจจะไมใ่ช่ประเทศ

ท่ีมีหนังดังให้เรารู้จักมากนัก หนังสือ Critical Essays on Colombian 

Cinema and Culture ท่ีม ีฮวนนา ซัวเรซ เปน็บรรณาธกิาร ยอมรับถึง

ความจรงิขอ้นีท่ี้ว่าภาพยนตรโ์คลอมเบยีไมไ่ด้โดดเด่นท่ีจ�านวนหรือความ

ต่อเนื่อง และยังรายงานต้ังแต่เริ่มต้นอีกว่า การพัฒนาวงการภาพยนตร์

ก้อง ฤทธิดี์

ภมูภิาคลาตินอเมริกา หรืออเมริกากลาง-ใต้ ท่ีใช้ภาษาสเปนหรือโปรตุเกส กลับมาอยู่ในความสนใจของนกัดูหนงัในช่วงนี้

ด้วยสองสาเหตุ อย่างแรกคือการท่ีภาพยนตร์เรื่อง Memoria ของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ถ่ายท�าท่ีประเทศโคลอมเบีย  

(อ่านเรื่องได้ในหนา้ ๑) อีกสาเหตุหนึ่งท่ีไมน่า่ยินดีนกั คือข่าวไฟไหมค้ลังเก็บฟิล์มของหอภาพยนตร์บราซิล อันเปน็โศกนาฏกรรม

ของงานอนุรักษ์ จดหมายข่าวฉบับนี้จึงชวนทุกท่านย้อนดูประวัติศาสตร์หนังลาตินอเมริกาผ่านหน้าหนังสือของห้องสมุดและ 

โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี โดย ๔ เล่มท่ีแนะน�าเปน็ตัวอย่างนี ้ครอบคลุมเนื้อหาหลายชาติ หากแต่เปน็เพียงส่วนหนึ่งของขุมทรัพย์

หนงัลาตินอเมริกาท่ีรอการค้นพบท้ังบนจอหนงัและในหนา้หนงัสือ   

หลากรส
หนังลาตินอเมรกิา



๑๕

โคลอมเบยีประสบปญัหาตลอดหลายสบิปท่ีีผา่นมาจาสงครามกลางเมอืง

ระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพรัฐบาลท่ีด�าเนินต่อเนื่องมายาวนาน (และ

เพิ่งยุติไปเมื่อไม่ก่ีปีนี้) ถึงกระนั้นประเทศเล็ก ๆ ริมฝั่ งทะเลแคริบเบียน

แหง่นีก็้มปีระวัติศาสตรภ์าพยนตรท่ี์ยนืยาว สามารถสะท้อนใหเ้หน็สภาวะ

ทางสังคมและปจัจัยการเมอืงท่ีร่วมก�าหนดเส้นทางของประเทศ 

หนังสือเริ่มต้นจากยุคหนังเงียบของโคลอมเบีย และการท่ี

ภาพยนตรเ์ขา้มาสูโ่คลอมเบียพรอ้ม ๆ  กับท�าใหเ้กิดแรงเสยีดทานระหว่าง 

“ความเปน็สมยัใหม”่ ท่ีโลกก�าลังด�าเนนิไปสู่ และ “ความปา่เถ่ือน” ท่ียัง

หลงเหลืออยูใ่นช่วงปลายศตวรรษท่ี ๑๙ หนงัสอืเล่มนีย้งับอกว่า การแสดง

ภาพความรุนแรงและการต่อสู่ระหว่างอิทธพิลต่าง ๆ เริ่มก่อตัวเห็นชัด

ต้ังแต่ยุคหนังเงียบ และด�าเนินต่อเนื่องมาถึงหนังในปัจจุบัน การอ่าน

ประวัติศาสตรท์างวัฒนธรรมของโคลอมเบียยังควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์

การเมืองอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่นเหตุการณ์ La violencia หรือการ 

ลอบสังหารผู้น�าพรรคเสรีนิยมในปี ค.ศ. ๑๙๔๘ ท่ีส่งแรงกระเพื่อมต่อ

สังคมและศลิปนิต่อเนื่องยาวนาน และท�าใหเ้กิดหนงัแอ็กชนัจ�านวนมาก

ท่ีมีฉากหลังเป็นชนบทห่างไกล หนังสือเล่มนี้ยังวิเคราะห์ตระกูลหนังท่ี

เป็นเอกลักษณ์ท่ีเรียกว่า Tropical Gothic หรือโกธิคเขตร้อน ซึ่งมักม ี

เนื้อเร่ืองเก่ียวกับครอบครวั การสมสูใ่นหมูญ่าติ และแรงกดดันของสงัคม 

ท่ีสะท้อนถึงอดีตของการตกเป็นอาณานิคมของสเปน ปัญหาเชื้อชาติ  

รวมท้ังความล�าบากของแรงงานในไร่อ้อย นอกจากนีย้ังมบีทหนึ่งท่ีอุทิศ

ใหกั้บการวิเคราะหก์ารแสดงภาพความรุนแรงในหนงัโคลอมเบยีโดยเฉพาะ 

ท้ังท่ีเก่ียวขอ้งกับวงการมาเฟียยาเสพติด และท่ีเก่ียวขอ้งกับบาดแผลทาง

ประวัติศาสตร์การเมอืง

The Post-Dictatorship Generation 
in Argentina, Chile and Uruguay: 
Collective Memory and Cultural 
Production

ต่อกันท่ี The Post-Dictatorship 

Generation in Argentina, Chile and 

Uruguay: Collective Memory and 

Cultural Production โดย อนา รอส

หนังสือเล่มนี้ตอกย�าว่าการ

ศึ ก ษ า ภ า พ ย น ต ร์ ล า ติ น อ เ ม ริ ก า 

จ�าเป็นต้องท�าควบคู่ไปกับการศึกษา

ประ วั ติศาสตร์ การ เมืองห ลัง ยุค

อาณานิคมของทวีปท่ีถูกชโลมด้วยหยาดเหง่ือและคราบเลือดดังท่ี 

ชื่อหนงัสอืว่าไว้ นีคื่อบทวิเคราะหก์ารแสดงออกทางวัฒนธรรมในรูปแบบ

ต่าง ๆ ของประเทศอาร์เจนตินา ชิลี และอุรุกวัย ในช่วงหลังยุคการ

ปกครองโดยเผด็จการทหาร ซึ่งเริ่มต้ังแต่กลางทศวรรษ ๑๙๗๐ ต่อเนื่อง

ถึงปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ 

ท้ังนี้ผู้เขียนไม่ได้เจาะจงศึกษาเฉพาะภาพยนตร์เท่านั้น แต่

พยายามสืบค้นความทรงจ�าร่วมของผูค้นในประเทศท้ังสาม ท่ีเติบโตขึ้น

ในระหว่างหรือหลังยุคของความโหดร้ายและการลิดรอนเสรีภาพ การ

ลักพาตัวฝา่ยต่อต้านและการซอ้มทรมาน ผา่นท้ังหนงั สารคดี วรรณกรรม 

และหนังสือการ์ตูน อย่างไรก็ดีหนังสือเล่มนี้วิเคราะห์งานภาพยนตร์ท่ี

ส�าคัญ เช่น สารคดี Where Were You When History Was Happening? 

(๒๐๐๗) และ Lamb of God (๒๐๐๘) ท่ีว่าด้วยเรื่องของประเทศ

อาร์เจนตินา Volver a vernos (๒๐๐๒) สารคดีจากชิลีว่าด้วยนกัศกึษาท่ี

เติบโตขึ้นในช่วงการปกครองของ นายพล ออกุสโต ปโินเชต์ นายทหาร

ท่ีท�าการปฏิวัติโค่นนกัการเมอืงฝา่ยซา้ย ซลัวาดอร์ อัลเยนเด ท่ีได้รับการ

เลือกต้ังจากประชาชน และสารคดี La quemadura (The Burn) (๒๐๐๙) 

จากอุรุกวัย หนงัเหล่านีม้กัพดูถึงบาดแผลทางใจ ภาวะลืมไมล่งแต่ไมอ่ยาก

จดจ�า ความรู้สึกผดิบาป และร่องรอยความบอบช�าทางอารมณ์ของผูค้น

ท่ีผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในประวัติศาสตร์ แต่ท่ีส�าคัญกว่านั้น คือการท่ี

หนังเหล่านี้น�าเสนอ “เรื่องเล่า” และชุดความจริงท่ีเคยถูกปิดบังหรือ

ผลักไสใหไ้มม่ท่ีีทางโดยระบอบเผด็จการท่ีต้องการควบคุมประวัติศาสตร์ 

และบังคับให ้“ความจริง” หมายถึงเรื่องเล่าจากฝั่ งของตัวเองเท่านั้น

The Brazilian Road 
Movie

หนงัสอืเล่มสดุท้าย The Brazilian 

Road Movie ม ีซารา แบรนเดลเลโร เปน็

บรรณาธกิาร รวบรวมบทความวิเคราะห์

ภาพยนตร์ในตระกูลโรดมูฟวี หรือหนังท่ี

ตัวละคร (มกัจะเปน็ผูช้าย) ขบัรถท่องไปและประสบเรื่องราวระหว่างการ

เดินทาง แนวคิดของหนังสือเล่มนี้ คือการพยายามวิเคราะห์บริบทและ

ปรชัญาของหนงัโรดมฟูวีแบบบราซลิ เทียบเคียงกับหนงัตระกลูเดียวกัน

จากฮอลลีวูด เชน่ Easy Rider ท่ีเปน็สญัลักษณ์ของวิญญาณกบฏและการ

ต่อต้านสงัคมศลีธรรม และหนงัโรดมฟูวีของยุโรป ซึ่งมคีวามลึกซ้ึงในเชงิ

ความคิดและการตกผลึกของตัวละคร 

หนังสือเล่าต้ังแต่หนังโรดมูฟวียุคแรกของบราซิล ประมาณ

ทศวรรษท่ี ๑๙๖๐ ซ่ึงเปน็หนงัสารคดีท่ีเดินทางเสาะส�ารวจภมูศิาสตร์ของ

ประเทศ ควบคู่ไปกับการเปิดประเทศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ จากนั้นในบท 

ต่อ ๆ ไป เป็นการเล่าถึงหนังโรดมูฟวีเรื่องส�าคัญเช่น Bye Bye Brasil 

(๑๙๗๙) ซ่ึงเป็นหนังมีกรอบคิดแบบหลังอาณานิคม นอกจากนี้หนังสือ

ยังวิเคราะหห์นงัสามเรื่องของ วอลเตอร์ ซาลเลส ผูก้�ากับบราซิลท่ีคนดู

หนงัท่ัวโลกรู้จักดี หนงัดังของเขาสามเรื่อง ได้แก่ Foreign Land (๑๙๙๕) 

Central Station (๑๙๙๘) และ The Motorcycle Diaries (๒๐๐๔)  

ท้ังสามเรื่องเป็นหนังท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง การแสวงหาชะตาชีวิต

ใหม่ และการพบเจอผู้คนในดินแดนต่างบ้านต่างเมืองอันน�ามาซึ่งการ

ตัดสินใจส�าคัญในชีวิต   



วันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ อ�านาจ จุลชาต และ

ภรรยา สุภาณี จุลชาต ได้มาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย 

และเมืองมายา ได้รับทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์และเผยแพร ่

ความรูข้องหอภาพยนตร ์และได้สอบถามถึงการบรจิาคฟิล์มเก่าเพ่ือ

การอนรัุกษ์ ก่อนจะกลับไปสอบถาม ดษุฎี จุลชาต อดีตนายกสมาคม

นักเรียนเก่าเยอรมัน และ ลิเซล๊อตเต้ บิดามารดาถึงความสนใจใน

การบริจาคฟิล์มเก่าในบ้าน น�ามาสู่การประสานกับเจ้าหน้าท่ีงาน

จัดหาของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และได้บริจาคฟิล์ม

ภาพยนตร์ Super 8 จ�านวน ๕๕ ม้วน ในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ ท้ังหมดเปน็หนงับ้านโดยการถ่ายของ ดุษฎี จุลชาต เอง ใน

ช่วงเวลาระหว่างปี ๒๕๑๒-๒๕๒๒ โดยประมาณ หนังบ้านเหล่านี ้

ถูกสแกนเพ่ือแปลงเปน็ไฟล์ดิจิทัล แม้

จะมีบางส่วนท่ีไม่สามารถสแกนได้

เนื่องจากสภาพของฟิล์มท่ีช�ารุดและ

เสื่อมสภาพ แต่ฟิล์มท่ีเหลือก็ได้บนัทึก

ช่วงเวลาของชีวิตในด้านต่าง ๆ ของ

ดุษฎีและลิเซล๊อตเต้ จุลชาต ท้ัง

ครอบครัว การเดินทาง และงานการ

ศึกษาอันเป็นงานท่ีท้ังคู่สนใจและมี

ประสบการณ์มาเปน็เวลานาน

คอลัมน์คลังอนุรักษ์ฉบับนี้จึงขอน�าเสนอความเป็นมาและเรื่องราว

ประกอบของหนังบ้านกรุนี้ ซึ่งบันทึกช่วงหนึ่งของชีวิตโดยเรียบเรียงจากการ

สัมภาษณ์ ดุษฎีและลิเซล๊อตเต้ จุลชาต ทางการสนทนาออนไลน์ อันเป็น 

รูปแบบหนึง่ของการจัดท�าขอ้มลูประกอบกรุภาพยนตรใ์นชว่งเวลาการระบาด

ของโควิดนี้

ดุษฎี จุลชาต จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ และได้ 

เดินทางไปประเทศเยอรมนเีมื่อป ี๒๕๐๒ ก่อนจะฝกึงาน เรียนวิทยาลัย และ

เขา้ท�างานกับบรษัิท Siemens อีกราว ๓ ป ีรวมระยะเวลาอาศยัอยูใ่นเยอรมนี

เปน็เวลาประมาณ ๙ ป ีโดยอาศยัอยูท่ี่เมอืง Wolfenbüttel และ Braunschweig, 

Lower Saxony ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ในระหว่างนั้น ดุษฎีได้ 

พบรักและแต่งงานกับลิเซล๊อตเต้ซ่ึงจบการศึกษาด้านการศึกษา ต่อมาดุษฎี

เริ่มสนใจเร่ืองการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ โดยได้ลองซื้อกล้อง Rollei ซึ่ง

ผลิตอยู่ในเมอืงท่ีอาศยัอยู่นั่นเอง และกล้อง Bolex 150 Super ซึ่งเปน็กล้อง

ถ่ายภาพยนตร์ Super 8 มาทดลองถ่าย

ในปี ๒๕๑๐ ดุษฎีและลิเซล๊อตเต้ตัดสินใจย้ายมาต้ังรกรากท่ี

ประเทศไทย และท�างานด้านการศึกษากับครอบครัวจุลชาตซึ่งถือได้ว่าเป็น

ครอบครวัการศกึษาอยูแ่ล้ว โดยอาจารย์ฉวี จุลชาต และอาจารยพ์รอ้ม จุลชาต 

บดิามารดาของดษุฎี คือผูก่้อต้ังโรงเรียนพณชิยการราชด�าเนนิ ถนนราชด�าเนนิ 

ในปี ๒๕๐๓ (ปัจจุบันย้ายมาซอยอิสรภาพ ๔๒ และเปล่ียนชื่อเป็นวิทยาลัย

เทคโนโลยีพณิชยการราชด�าเนิน), โรงเรียนชาตศึกษา ซ่ึงเป็นโรงเรียนชั้น

อนบุาลและประถมในเขตบางกอกใหญ่ ในป ี๒๕๐๓ เช่นกัน  

ภายหลังกลับมาประเทศไทย ดุษฎีได้เข้าศึกษาครุศาสตร์ หลักสูตร

บริหารการศึกษา กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี ๒๕๑๓ โรงเรียน

ชาตศกึษาได้ย้ายไปต้ังอยู่ท่ีซอยอิสรภาพ ๒๙ โดย ดษุฎี จุลชาต และ ลิเซล๊อตเต้ 

จุลชาต เปน็ผูบ้ริหาร ในทางชีวิตส่วนตัว ดุษฎีและลิเซล๊อตเต้ มบุีตรธดิาร่วม

กัน ๓ ท่าน คือ อ�านาจ จุลชาต, กฤษฎา จุลชาต และสมฤดี คอมนัตร์ (จุลชาต)

หนังบ้านส่วนใหญ่ของดุษฎีถูกบันทึกขึ้นในช่วงเวลาท่ีดุษฎีเพิ่งกลับ

มาเมอืงไทย เริ่มมลีูก และเข้าท�างานในแวดวงบริหารการศกึษา เปน็ช่วงเวลา

คลังอนุรักษ์

เปิดกรุหนังบ้าน
เลา่เรือ่งชวิีตของ 

ดษุฎี จุลชาต

กล้อง Bolex 150 Super ของดุษฎี

ดุษฎีและลิเซล๊อตเต้ขณะใหส้ัมภาษณ์ออนไลน์

ฝ่ายอนุรักษ์

๑๖



งานวันเด็กโรงเรียนชาตศกึษา

ราว ๑๐ ปี ก่อนภาระหน้าท่ีการงานท่ีรัดตัวขึ้นจะท�าให้ดุษฎียุติการ 

ถ่ายหนงับ้านลงในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามแมจ้ะไมไ่ด้ถ่ายหนงัเพิ่ม แต่

หนังบ้านเหล่านี้ถูกฉายดูในครอบครัว และใช้เป็นสื่อของชมรมการ 

ถ่ายภาพของสถานศกึษาเปน็ครัง้คราว ลิเซล๊อตเต้ได้บนัทึกและต้ังชื่อของ

หนงัส่วนใหญ่เปน็ภาษาเยอรมนั โดยหากจะแบ่งหนงับ้านของดุษฎีออก

ตามกลุ่มเนื้อหา จะสามารถแบ่งได้ ๓ กลุ่ม คือ ครอบครัว การเดินทาง 

และงานการศกึษา

  หนังเกี่ยวกับครอบครัว
ครอบครัวของ ดุษฎี จุลชาต มีบ้านพักตากอากาศท่ีหัวหิน ซึ่ง

สมาชิกครอบครัวจะเดินทางไปเป็นประจ�า นอกจากความสวยงามของ

ท้องทะเลหวัหนิแล้ว ยงับนัทึกกิจกรรมของครอบครวั ความนา่รกันา่เอ็นดู

ของลูก ๆ แต่ละคนท่ีก�าลังเติบโต บางครั้งก็ปรากฏพ่อแมข่องดุษฎี และ

พอ่แมข่องลิเซล๊อตเต้ท่ีเดินทางจากเยอรมนมีารว่มพกัผอ่นด้วย หนงับา้น

ท่ีบันทึกการไปท่องเท่ียวพักผ่อนท่ีทะเลนี้ มีตัวอย่างเช่น Dec. 1969  

Hua Hin, Tom & Tin Juli 1971, Lo + Omi + Opi November 1973 

House and Hua Hin และ Prajuab-Herman-Udo-Sompan Juli 1976 

ซึง่เปน็การพาเพื่อนจากเยอรมนท่ีองเท่ียวพกัผอ่น และได้เหน็บรรยากาศ

ของทะเลประจวบคีรีขันธ ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีท�าเป็นประจ�าทุกปี

ในวันท่ี ๕ เมษายน หรือวันเช็งเมง้ คือบันทึกการไปท�าบุญท่ีวัดโพธิท์อง 

ซึ่งบรรจุอัฐิของต้นตระกูลรัศมิทัต ทางฝั่ งคุณแม่ของดุษฎีในช่วงเช้า  

ก่อนท่ีจะไปท�าพิธเีซ่นไหว้ เยี่ยมฮวงซุ้ย วัดราชโอรส ต้นตระกูลจุลชาต

ต่อในช่วงบ่าย ซึ่งปรากฏใน Vaters und Mutters Geburtstag 1969 

  หนังเกี่ยวกับการเดินทาง
ดุษฎีมีโอกาสในการเดินทางบ่อยครั้ง โดยหนังบ้านท่ีบันทึกไว้

ส่วนหนึ่งเป็นการเดินทางเพ่ือภารกิจในการศึกษา เช่นไปดูงานใน 

ต่างประเทศ เช่น Hong Kong Ocean Park Seelöwen - Juni 1979, 

Macao - Hong Kong - Technology - Jumbo - Ocean Park Juni 1979, 

Manila Phillippinen Juni 1979 ซึ่งเปน็การไปดูงานร่วมกับกลุ่มอาชีวะ 

โรงเรียนเอกชน และ Fahrt zur zugspitze Juli 1975 ซึ่งเปน็การไปดงูาน

สถานศึกษาร่วมกับผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนมัธยม และอีกส่วนหนึ่ง

เปน็การเดินทางเปน็การสว่นตัวไปเยีย่มญาติของลิเซล๊อตเต้และเพื่อน ๆ  

ใน Deutschland 1975 München - Talhausen - Hahnenklee,  

Deutschland Juli 1975 Schwarzwald - Talhausen Blühendes Baro-

ck Ludwigsburg ซึง่เปน็การไปพกัผอ่นท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามร่วม

กับญาติท่ี Black Forest ทางตอนใต้ของประเทศ และเข้าชม Ludwigsburg 

Palace และ Deutschland 1975 Zugspitze - Garmisch ซึ่งบันทึกการ

ขึ้นไปท่องเท่ียว Zugspitze ภเูขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี

  หนังเกี่ยวกับงานการศึกษา
ดุษฎีและลิเซล๊อตเต้ จุลชาต มีบทบาทในการบริหารงาน 

สถานศกึษา ๒ แหง่ คือ โรงเรียนพณชิยการราชด�าเนนิธนบุร ีและโรงเรียน

ชาตศกึษา หนงับ้านท่ีบันทึกเรื่องราวในกลุ่มนีม้กัจะบันทึกกิจกรรมของ

สถานศึกษา เช่น งานวันเด็กของโรงเรียนชาตศึกษาหลาย ๆ ปี (ใน  

Kinderfest bei Chatasueksa Januar 1975, Kinderfest Chatasueksa 

1976), งานพบปะสังสรรค์ผู้ปกครอง-ครู ๑๐ กันยายน ๒๕๑๕, งาน 

แข่งกีฬาของโรงเรียนพณิชยการราชด�าเนิน ซึ่งไปเช่าสนามจัดอย่าง 

ยิง่ใหญท่ี่สนามศภุชลาศยั หรอืสนามเทพหสัดิน (ใน Sportfest Juli 1976, 

Sportfest 1976 Udo - Hermann - Tewes), ขบวนแหกิ่จกรรมบรรพชาหมู่

เยาวชนในชุมชนท่ีวัดอรุณราชวรารามใน Mönchsweihe April 1977 

และการเปิดตึกเรียนใหม่หลังย้ายท่ีต้ังของโรงเรียนชาตศึกษาและ 

สระว่ายน�า ซ่ึงเปน็โรงเรยีนแรกท่ีมสีระว่ายน�าในสมยันัน้ ใน Einweihung 

bei Chatasuksa (Kindertance) ป ี๒๕๑๓

การสัมภาษณ์เพื่อบันทึกข้อมูลของหนังบ้านเหล่านี้เกิดข้ึนใน

เดือนมถิุนายน ๒๕๖๔ ดุษฎี จุลชาต ในวัย ๘๓ ป ีและภรรยา ลิเซล๊อตเต้ 

อายุ ๗๗ ปี ยังคงมีความทรงจ�าท่ีชัดเจนแจ่มใส และรู้สึกยินดีท่ีความ 

ทรงจ�าเก่าท่ีเก็บไว้กับม้วนฟิล์มในบ้านได้มีโอกาสรับการอนุรักษ์และได้

ชมภาพเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง หนังบ้านเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงวัสดุท่ีจะ 

เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่สามารถอยู่ต่อไปเปน็บทบันทึกเรื่องราว

ของชีวิตผู้คน ประวัติศาสตร์สังคม ผ่านการบันทึกภาพวิวัฒนาการของ

ยุคสมยั, ภมูปิระเทศ, การแต่งกาย, ผูค้น, ยานพาหนะ และบ้านเรอืน ฯลฯ 

และเปน็โอกาสในการรับชมและศกึษาต่อของผูท่ี้สนใจได้ต่อไป  

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมวันหนงับ้านของหอภาพยนตร์ได้ท่ี

www.fapot.or.th

บรรยากาศการพักผอ่นชายทะเลหวัหนิ คณะดูงานการศกึษาในมะนลิา ฟิลิปปนิส์

๑๗



คนหลังบ้าน
ในปี ท่ี  ๓๗ ของหอภำพยนตร์

เรื่องจากปก

กองบรรณาธกิาร

๗ กันยายน ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์จะมีอายุครบ  

๓๗ ป ีจากจุดเริ่มต้นท่ีอาคารพัสดุตีตราอันทรุดโทรม บริเวณ

พื้นท่ีรกร้างหลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลป

เจ้าฟ้า) ซึ่งมโีต๊ะท�างานเพียง ๑ ตัว และเจ้าหนา้ท่ีรุ่นบุกเบิก

ไมถึ่ง ๑๐ คน ปจัจุบัน หนว่ยงานอนรุักษ์ภาพยนตร์ของชาติ

แหง่นีไ้ด้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังทางกายภาพ ท�าเลท่ีต้ัง 

ภาระงาน และจ�านวนเจ้าหนา้ท่ี 

ความเปล่ียนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ “หน้าบ้าน”  

ของหอภาพยนตร์เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่า 

จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท้ังพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หรือ 

โรงภาพยนตร์ จดหมายขา่วฉบับครบรอบวันเกิดหอภาพยนตร ์

จึงอยากจะพา “คนหลังบ้าน” หรอืทีมงานอนรุกัษ์ภาพยนตร์

และสิ่งเก่ียวเนื่องต่าง ๆ ให้ได้มาปรากฏตัวเบ้ืองหน้ากันบ้าง 

เพราะแท้จริงแล้ว พวกเขาเหล่านี้คือคนท�างาน “ด่านหน้า” 

ก่อนท่ีทุกอย่างในคลังอนุรักษ์จะได้เผยแพร่ออกไปให้

สาธารณชนใช้บริการ 

และนี่คือข้อเขียนจากความรู้สึกและประสบการณ์

ของบุคลากรบางสว่นในฝา่ยอนรุกัษ์ ฝา่ยท่ีปฏิบัติงานอันเปน็

หวัใจส�าคัญของหอภาพยนตร์มาต้ังแต่เริ่มต้น 

ผมได้ยินค�าว่า หอภาพยนตร์ เปน็ครั้งแรก

ในชวิีต เมื่อตอนเรยีนชัน้ประถม เมื่อคราวพีโ่ดมมา

พูดถึงหนงัเรื่อง ชา้ง ทางช่อง ๗ สี และในป ี๒๕๔๐ 

ผมได้มาหอภาพยนตร์เปน็ครั้งแรก สมยัท่ียังต้ังอยู่

ในหอศลิปเจ้าฟา้ เพื่อมาหาขอ้มลูในการท�านทิรรศการ  

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผมเดินทางมา

หอภาพยนตร์ท่ีศาลายาเพื่อมาขอท�างาน สมยัก่อนเจ้าหนา้ท่ีหอภาพยนตร์ยังมี

น้อย จึงได้ลองงานทุกอย่างต้ังแต่ ซ่อมฟิล์ม ล้างฟิล์ม เทเลซีน ฉายหนัง จัด

โปรแกรม น�าชมพิพิธภัณฑ์ จนรู้สึกว่างานท่ีชอบมากท่ีสุดคืองานจัดหา เพราะ

มนัได้สบืเสาะ แสวงหา ประเมนิคุณค่า ใชศ้ลิปะในการเจรจา ท�าทุกอยา่งเพ่ือให้

ได้ฟิล์มภาพยนตร์และสิง่เก่ียวเนื่องเหล่านัน้มาอนรุกัษ์ และมนัสนกุมาก ลยุ ๆ ดี 

มคีรบทุกรสชาติ ดีใจปลาบปล้ืมจนน�าตาไหล เมื่อได้เจอฟล์ิมภาพยนตรท่ี์ตามหา 

หรือนั่งซึมจนจิตตก อยากเอามอืเขกหวัตัวเอง เมื่อเรามาช้า ฟิล์มได้เสียไปแล้ว  

ตอนนี้ผมอายุ ๔๗ ปี เหลือเวลาท�างานอีก ๑๓ ปี อยากเห็นอนาคต 

หอภาพยนตร์ มีเจ้าหน้าท่ีอนุรักษ์เยอะ ๆ เพราะงานอนุรักษ์มันหยุดไม่ได้  

ท�าแล้วมนัติด และถ้าหยุดเมื่อใด เราจะไมม่โีอกาสได้เหน็ความงามของภาพยนตร์

เมื่อมนัปรากฏบนจอในโรงภาพยนตร์ด่ังท่ีเคยเปน็ 

มานัสศกัดิ ์ดอกไม้ 

(นกัอนรุักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่อง)

๑๘



๑๙

ผมเริม่ต้นจากการมาฝกึงานเปน็ระยะเวลา ๓ เดือน 

พอฝกึงานจบรูสึ้กว่างานท่ีได้อยูกั่บฟล์ิมมนันา่สนใจ ไมค่่อย

มใีครท�ากัน และงานอนรุกัษ์ก�าลังต้องการหาคนเพิม่ ผมจึง

ได้มาสมคัรท�างานในระยะเวลาหลังจากฝกึงานจบ ๑ เดือน

ช่วงแรกท่ีได้ท�างานจะเป็นงานเคลียร์โกดังเก็บ

ฟิล์มท่ีหอภาพยนตร์ได้รับการบริจาค จัดหา จัดซื้อมา ซึ่ง

กระจัดกระจายอยู่ท่ีโกดังฟิล์มและโกดังของกลุ่มงานอ่ืน 

ระยะเวลาท�างานในโกดังเป็นเวลา ๒ ปี ช่วงต่อมาหอ-

ภาพยนตร์สร้างตึกหลังใหม่ข้ึนมา ได้มีการย้ายฟิล์ม  

ห้องเย็นเก็บฟิล์ม อุปกรณ์ในการท�างานข้ึนตึกหลังใหม ่ 

มีการจัดการห้องท�างานให้เป็นระบบ เป็นสัดส่วน มีความ

ปลอดภัยมากข้ึน และได้มหีอ้งแล็บพมิพ-์ล้างฟล์ิมภาพยนตร์

เพิม่ขึ้นมา ท�าใหผ้มต้องไปรบัผดิชอบในงานแล็บพมิพ-์ล้าง

ฟิล์มภาพยนตร์สีโดยตรง 

งานแล็บพิมพ์-ล้างภาพยนตร์สี เป็นกระบวนการ

ท่ีสามารถพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์ได้ครบวงจร ผมต้อง

อบรมการวิเคราะห์เคมี การเกรดสีภาพยนตร์เบื้องต้น  

การควบคมุคณุภาพของงานท่ีพิมพ์-ล้างออกมา โดยหนา้ท่ี

ของผมคือ การวิเคราะหน์�ายาล้างฟิล์ม การผสมน�ายาล้าง

ฟิล์ม การตรวจฟิล์ม การเกรดสี การพิมพ์ฟิล์ม ในแต่ละวัน 

การท�างานมปีญัหามาใหแ้ก้อยู่ตลอด ซึ่งเปน็ความท้าทาย

จุดใหม่ท่ีได้มารับผิดชอบในส่วนนี้  แต่เมื่ อเราได้เห็น 

ผลงานต้ังแต่เป็นฟิล์มเนกาทีฟอยู่บนโต๊ะตรวจฟิล์ม จน

ออกมาเป็นฟิล์มพรินต์ออก 

มาฉายท่ีเราสามารถควบคุม

คณุภาพได้ ท�าใหค้นท�างานใน

ส่วนเล็ก ๆ ภูมิใจท่ีเป็นส่วน

หนึ่งในการอนุรักษ์ฟิล์มของ

หอภาพยนตร์

ดนัยภัทร รื่นรมย ์

(นกัอนรุักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่อง)

ท�างานท่ีหอภาพยนตร์มาได้ ๑๐ ป ี เริ่มจาก

เป็นคนท่ีไม่รู้ด้วยซ�าว่ากว่าจะมาเป็นภาพยนตร์ออก

ฉายต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง ตอนนั้นรู้จักแค่

รูปถ่ายท่ีออกมาจากกล้องฟิล์ม และนั่นก็อาจจะเปน็

ครั้งแรกท่ีได้จับฟิล์ม แล้วต้ังข้อสงสัยว่า มันออกมา

เปน็ภาพเหมอืนจริงได้อย่างไร 

ก่อนท่ีจะเริม่ท�างานท่ีนี ่พีเ่ขาบอกว่าใหม้าลองท�า ๑ วันก่อน ว่าเราสามารถ

ทนกับกล่ินท่ีเหมน็ได้ไหม สัมผสักับสารเคมไีด้ไหม ทนกับการท่ีเราต้องนั่งจ้องฟิล์ม

เป็นวัน ๆ ได้ไหม จนเมื่อท�างานตรวจฟิล์มท้ัง ๘, ๑๖ และ ๓๕ มม. มาได้สักพัก  

ค�าตอบก็คือทนได้ แต่งานอนุรักษ์ฟิล์มไม่ได้มีแค่นั้น ช่วงนั้นเกิดน�าท่วม ท�าให ้

พวกเราต้องช่วยกันขนย้ายฟิล์มไปท่ีท่ีปลอดภัย ตอนนั้นก็คิดว่าหนกัแล้ว เพราะมี

ท้ังสนิม ฝุ่น และน�าหนักของฟิล์ม แต่พวกเราก็ผ่านมันมาได้โดยท่ีฟิล์มไม่ได้รับ 

ความเสียหาย หลังจากนั้นพวกเราก็ได้รับภารกิจเคลียร์ฟิล์มท่ีโกดังซึ่งมหาศาล 

มาก ให้ฟิล์มมาอยู่ในระบบท่ีสามารถค้นหาได้ ปัญหาอุปสรรคท่ีโกดังก็มีมากมาย  

ความสะดวกสบายไมไ่ด้เหมอืนอยู่ออฟฟิศ ด้วยอากาศท่ีร้อน ฝุน่ รา สนมิท่ีมาจาก

กล่องฟิล์ม การขนย้ายฟิล์มท่ีต้องใช้แรงจากพวกเราเท่านั้น 

หลังจากนั้นก็กลับมาท�างานท่ีหอภาพยนตร์ และก็ได้เจอกับปัญหาท่ี 

ไมเ่หมอืนกับครัง้ท่ีผา่นมา คือเหตไุฟไหมท่ี้หอ้งตรวจฟล์ิม นกัอนรุกัษ์ฟล์ิมภาพยนตร์

ทุกคนต้องท�างานหนักกันอีกครั้ง ต้องรีบกู้ชีวิตฟิล์มจากการโดนน�า โดนไฟไหม ้ 

สิ่งท่ีต้องท�าใจคือฟิล์มอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิม แต่ก็ต้องท�าให้ดีท่ีสุด วิธีการ 

ชว่ยชวิีตฟิล์มครั้งนีม้บีางอยา่งท่ีเราก็ยงัไมเ่คยรู ้แล้วก็ได้เรยีนรู้วิธต่ีาง ๆ  กับผูท่ี้ผา่น

ประสบการณ์มามากมาย 

ตอนนี้รู้แล้วว่ากว่าจะมาเป็นฟิล์ม ๑ ม้วน ผ่านกระบวนการอะไรบ้าง  

อาจจะรู้รายละเอียดไมม่ากนกั แต่ก็ท�าใหรู้ว่้าไมไ่ด้ง่ายอย่างท่ีคิด และได้รู้ว่าคนท่ีอยู่

เบื้องหลังทกุคนต้องท�างานกันหนกัขนาดไหน ต้องอนรุกัษ์กันอย่างไรกว่าจะออกมา

เป็นภาพประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ดู ซึ่งสิ่งท่ีตอบแทนคนท่ีอยู่เบื้องหลังทุกคน

ก็อาจจะเปน็รอยยิ้ม ความสุขของคนดู จนลืมปญัหาท่ีผา่นมาไปเลย

วรรณภา พ่วงพรอ้ม 

(นกัอนรุักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่อง)



ฉันท�างานในต�าแหน่งนักอนุรักษ์

ภาพยนตร์ ท�าหน้าท่ีสแกนฟิล์มและแก้ไข

ภาพ-สีของภาพยนตร์ ซึ่งเป็นงานท่ีต้องมี

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับฟิล์ม และต้องใช้

ประสบการณ์ความเข้าใจในเครื่องมือเพ่ือ

ช่วยแก้ไขภาพและสีท่ีเกิดจากความเสื่อมสภาพของฟิล์ม ให้ภาพยนตร์

กลับมาสมบูรณ์ใหไ้ด้มากท่ีสุด เช่น การแก้ภาพสั่น ปรับแก้สีเฟด ลบรอย

ขีดข่วน โดยจะไมท่�าการดัดแปลงเพิ่มเติมจากสิ่งท่ีมอียู่เดิม

ทุกคร้ังท่ีได้สแกนฟิล์มหรือเกรดสี ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์  

หนังข่าว หรือหนังบ้าน ฉันมักต่ืนเต้นไปกับสิ่ง ท่ีได้เห็นบนฟิล์ม  

บางเหตุการณ์ บางสถานท่ี ในปจัจุบันไมม่ใีหเ้หน็อีกแล้ว หรือแมแ้ต่การ

บันทึกเรื่องราวของคนในครอบครัวท่ีไปเท่ียวและท�ากิจกรรมร่วมกัน  

มนัคือมนตร์เสนห่ใ์นความเปน็ธรรมชาติของหนงับ้าน ถ้าถามว่าแล้วมนั

จะต่างอะไรกับคลิปข่าวบางเหตุการณ์ท่ีสามารถเปิดดูได้ในโลก

อินเทอรเ์นต็ ส�าหรบัฉนัมนัก็คงไมไ่ด้แตกต่างกันมาก เพราะการถ่ายคลิป

ในยุคนี้ก็ถือเป็นหนังบ้านได้เหมือนกัน แต่มันต่างในแง่ของความรู้สึก

ภูมิใจในงานท่ีท�า ในฐานะนักอนุรักษ์ท่ีท�าหน้าท่ีแปลงความทรงจ�า 

เรื่องราวต่าง ๆ  บนแผน่ฟิล์มเปน็ดิจิทัล เก็บรักษาแล้วส่งต่อความทรงจ�า

นี้กลับคืนสู่เจ้าของฟิล์ม ให้พวกเขาสามารถเปิดดูท่ีใดก็ได้ รวมไปถึง 

การได้เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรักษาทรัพย์สินทางปัญญาและมรดก 

ศลิปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเปน็ประโยชนส์�าหรับคนท่ัวไปได้ศกึษา และ

นีก็่คือเหตุผลท่ีคนมกัใหค้วามสนใจและต่ืนเต้นกับงานท่ีฉันท�าอยู่เสมอ

ณัฐน ีง้วนเพยีรภาค 

(นกัอนรุักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่อง)

หวัใจส�าคัญของงานเราคือ “ท�าใหค้นเจอ

หนงัท่ีเขาต้องการและอาจจะต้องการได้ง่ายท่ีสดุ” 

เมื่อได้รับภาพยนตรท่ี์แปลงสญัญาณเปน็

ไฟล์ดิจิทัล เราจะเป็นคนแรกของกระบวนการท่ี 

เริ่มดูหนงัในเชิงเนื้อหาอย่างจริงจัง และบันทึกลง

สูบ่ญัชฐีานข้อมลูหรอืท่ีเรยีกว่าการท�าเครื่องมอืชว่ยค้นนัน้ว่า “ใคร ท�าอะไร 

ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไหร่” รวมท้ังให้ทะเบียนเลขเรียกหนัง ซ่ึงอาจดูเป็น 

เรื่องง่าย แต่เอาเขา้จรงิก็ไมง่่าย เพราะไมใ่ชห่นงัทกุเรื่องจะระบุใหท้ราบถึง 

ทุกสิ่งท่ีกล่าวมา ท้ังยังต้องคิดว่ามีสิ่งอ่ืนใดท่ีปรากฏในหนังและไม่ปรากฏ

แต่ก็เชื่อมโยงถึงหนัง ท่ีเป็นไปได้ว่าคนจะค้นหามันด้วยค�าค�านี้ สิ่งเหล่านี้

ล้วนเป็นสิ่งท่ีเราต้องคิดให้รอบและระบุให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให้คนสามารถ

ค้นหนังเรื่องนั้น ๆ เจอ โดยการจะได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เกิดจากความรู้

และประสบการณ์ของเรา จากเอกสารท่ีติดมากับตัวหนงั จากเจ้าของหนงั 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ในเชิงประวัติศาสตร ์

เพื่อใชใ้นการอ้างอิง และจากการว่าจ้างผูม้คีวามรูท้างประวัติศาสตรเ์ขา้มา

ช่วยเหลือ

จากนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน�าเข้าสู่ระบบบริการ ระบบแรกคือ

ระบบสืบค้นท่ัวไปท่ีประชาชนสามารถสืบค้นภาพยนตร์ออนไลน์ได้บน 

หนา้เว็บไซต์ทางอินเทอรเ์นต็ กับระบบท่ีสองคือระบบ Video on Demand 

หรอืระบบดหูนงัในหอ้งสมดุ ท่ีเราจะต้องดแูลท้ังสองระบบนีใ้หห้นา้ตาและ

การใช้งานเป็นมิตรกับผู้ใช้บริการมากท่ีสุด รวมถึงเป็นระบบท่ีสามารถใช้

ในการวิเคราะหแ์ละแสดงข้อมลูได้หลากหลายมติิในอนาคต

ชวนาท อินทวงศ ์

(นกัจัดการสารสนเทศ)

ยอ้นกลับไปเมื่อ ๔ ปท่ีีแล้ว ผมได้เริม่เขา้สูห่อภาพยนตร ์ช่วงแรกได้ท�าทะเบยีน

สื่อโสตทัศน ์และดึงไฟล์จาก CD/DVD เพื่อน�ามาเก็บรวบรวมและแยกหมวดหมูใ่หพ้รอ้ม

เวลาต้องการใชง้าน ท�างานไปเรื่อย ๆ ก็ได้เริม่รูจั้กกับมว้นวิดีโอเทป เชน่ VHS, U-Matic, 

BETA, Tape Cassette, Hi8/Video8, Open Reel ซึ่งบางอย่างผมเหน็ตอนแรกก็ยังงง

อยู่เลยว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไร แต่ก็มีพี่ ๆ ภายในงานเป็นคนบอกและแนะน�าอยู่เสมอ หลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้วิธกีารท�า 

ความสะอาดม้วนวิดีโอท่ีเป็นรา ตรวจเช็กสภาพเทปเบื้องต้น รวมไปถึงวิธกีารต่อเทปในกรณีท่ีเทปขาด ได้มีโอกาส

เรยีนรูวิ้ธกีารซอ่มเครื่องเล่นวิดีโอท่ีใชใ้นการปฏิบติังานกับชา่งจนสามารถแก้ไขเบ้ืองต้นได้ เวลาเครื่องมปีญัหาก็สามารถ

แก้ไขเองได้โดยท่ีไมต้่องรอสง่ซอ่ม ท�าใหง้านด�าเนนิต่อไปได้อยา่งราบร่ืน 

จากนั้นได้น�ามว้นวิดีโอมาแปลงสัญญาณใหเ้ปน็ไฟล์ดิจิทัล และมกีารแปลงสัญญาณจากเทปเสียงเพิ่มเข้ามา 

ท�าใหม้คีวามต่ืนเต้นมากขึ้น เพราะเปน็สิ่งใหมท่ี่ยังไมเ่คยท�า และท�าใหเ้หน็เรื่องราวมากขึ้น เพราะแต่ละมว้นก็มเีรื่อง

ราว มเีนื้อหาท่ีแตกต่างกันออกไป บางเรื่องผมยงัไมเ่กิดเลยด้วยซ�า ไฟล์ท่ีแปลงสัญญาณออกมาเปน็ไฟล์ดิจิทัลท่ีสมบูรณ์

แล้วก็จะถูกน�ามาเขียนลงมว้นเทป LTO ผา่นเครื่อง Quantum เพื่อเก็บรักษาไฟล์ต้นฉบับไว้ 

รูส้กึยนิดีท่ีได้มสีว่นรว่มในการอนรุกัษ์ภาพยนตรแ์ละสิ่งเก่ียวเนื่อง สิ่งท่ีอยากปรับปรุงก็คงเปน็ตัวเองครับ คง

ต้องขยันศกึษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อใหง้านออกมาดีครับ

เกยีรติยศ มหาวงศ ์

(เจ้าหนา้ท่ีเทคนคิดิจิทัลปฏิบัติงานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน)์

๒๐



ฉันรู้จักหอภาพยนตร์ครั้งแรกจากการมาเท่ียวกับครอบครัวต้ังแต่

สมัยเรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากหอภาพยนตร์นั้นค่อนข้างใกล้

บา้น และฉนัก็ชอบชมภาพยนตรต้ั์งแต่เด็ก ความประทับใจจากการมาเท่ียว

ท่ีหอภาพยนตรย์งัคงฝงัอยูใ่นความทรงจ�าของฉนัเสมอมา จนฉนัได้เขา้เรยีน

ในคณะโบราณคดีและเลือกวิชาโทพพิธิภัณฑ์ เมื่อต้องเลือกสถานท่ีส�าหรับ

การฝึกงาน ฉันจึงไม่ลังเลท่ีจะติดต่อมายังหอภาพยนตร์เพื่อขอฝึกงานใน

แผนกอนุรักษ์สิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ ซึ่งมีวัตถุเก่ียวกับภาพยนตร์ท่ี

หลากหลาย และได้รับการต้อนรับเปน็อย่างดีจากพี่ ๆ ในแผนก

เมื่อฉันเรียนจบการศึกษา และได้เห็นประกาศรับสมัครงานของท่ี

นี่ ฉันจึงเลือกท่ีจะมาสมัครงานท่ีหอภาพยนตร์ และได้ท�างานแผนกเดิม  

ในต�าแหนง่ผูช้ว่ยปฏิบัติงานช�าระกรุส่ิงเก่ียวเนื่อง ฉันได้รบัมอบหมายใหท้�า

ทะเบยีนวัตถ ุรวมถึงถ่ายภาพวัตถท่ีุหลากหลายประเภทมากขึ้น จนถึงตอน

นีฉ้นัก็ท�างานมาได้ประมาณ ๑ ปแีล้ว ได้ความรู้ในการท�างานท่ีหลากหลาย 

ท้ังการท�าความสะอาด และการถ่ายภาพก็ 

แตกต่างกัน มีความรู้ความสามารถในการ

อธิบายลักษณะของวัตถุได้มากขึ้น และได้รับ

ความช่วยเหลือจากพี่ ๆ ในแผนกเปน็อย่างดี 

ก่อนหน้านี้ฉันเคยท�างานจ�าพวก

พนักงานขาย หรือพนักงานบริการมาหลาย 

งาน และเพิง่เคยมาท�างานท่ีต้องพุง่ความสนใจ

ใหกั้บสิง่ของเปน็คร้ังแรก อยา่งไรก็ตามฉนัค้นพบว่ามนัค่อนขา้งสงบมากท่ี

ได้ท�างานกับสิ่งของท่ีเก่ียวกับโลกภาพยนตร์ มีช่วงเวลาท่ีฉันต่ืนเต้น 

ค่อนขา้งบ่อยเวลาได้เหน็ของท่ีไมเ่คยเหน็ หรอืของท่ีมาจากภาพยนตรท่ี์ฉนั

ชื่นชอบ ท�าใหฉ้ันมคีวามสุขกับงานท่ีฉันท�า

ณาฏผไท คงคาเขตร ์

(ผูช้่วยปฏิบัติงานช�าระกรุสิ่งเก่ียวเนื่อง) 

หากกล่าวถึงการท�างานของ

กลุ่มงานส่ิงเก่ียวเนื่ องกับภาพยนตร์  

ขั้นตอนการท�างานไม่แตกต่างจากการ

ท�างานในส่วนหลังบ้านของพิพิธภัณฑ์

อ่ืน ๆ คือการรับวัตถุ ท�าทะเบียน ให้

หมายเลขวัตถุ ถ่ายภาพวัตถุ การอนุรักษ์ และการจัดเก็บวัตถุให ้

คงสภาพอยู่ แต่สิ่งท่ีแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงกับพิพิธภัณฑ์อ่ืน ๆ 

นั้นคือ วัตถุท่ีกลุ่มงานสิ่งเก่ียวเนื่องได้ดูแลรักษา 

วัตถุท้ังหมดแบง่เปน็ ๒๓ ประเภท ได้แก่ กล้องถ่ายภาพยนตร์ 

อุปกรณ์ไฟ อุปกรณเ์สียง อุปกรณใ์นแล็บ เครื่องฉายและโรงภาพยนตร์ 

อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย งานออกแบบ รางวัล ของท่ี

ระลึก วัตถุประกอบนิทรรศการยุคก่อนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 

สูจิบัตรและแฮนด์บิลภาพยนตร์ ภาพนิ่ง บทภาพยนตร์ บทพากย์

ภาพยนตร์ เอกสารจดหมายเหตุบุคคลและองค์กร ใบปดิภาพยนตร์ 

โชว์การ์ดภาพยนตร์ หนงัสือ นติยสาร วารสาร และสูจิบัตร แฟ้มขา่ว 

จดหมายเหตหุอภาพยนตร ์และ Special Collection นอกจากนีย้ังมี

งานท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการบุคคลเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ของวัตถุท่ีทางหอภาพยนตร์ได้จัดเก็บอีกด้วย

การเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท�างานในกลุ่มงานสิ่ง 

เก่ียวเนื่องมาต้ังแต่ระยะเริ่มแรกนั้น ท�าให้ได้มีส่วนร่วมในด้านการ

วางแผนงานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตระหนักได้ว่าการ

ท�างานดูแลวัตถุท่ีมีจ�านวนมาก ต้องใช้ทักษะในหลาย ๆ ด้าน จึง

ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับบุคคลและวัตถุในหลาย ๆ รูปแบบ 

และระบบการจัดการท่ีต้องมีการวางแผนงานค่อนข้างรัดกุม เพ่ือ

ท�าใหเ้กิดผลจากการท�างานท่ีออกมามปีระสิทธภิาพท่ีสุด 

ปัจจุบันการท�างานของกลุ่มงานสิ่งเก่ียวเนื่องยังถือว่าอยู่ใน

ระยะเริ่มต้น ยังมีงานอีกหลายด้านท่ีต้องมีการจัดการให้เหมาะสม 

งานนีถื้อเปน็งานท่ีมคีณุค่าในแง่ของวัฒนธรรม อีกท้ังยังแสดงใหเ้หน็

ว่าภาพยนตร์ไทยนั้นมีความส�าคัญและมีประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค

สมยัท่ีสามารถสะท้อนด้านต่าง ๆ ของประเทศ 

ชลฐชิา ผลประเสรฐิ 

(นกัอนรุักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่อง)

๒๑




