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ถึงแม้ว่า วิกฤติการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซี่งอยู่ใน
บริเวณที่นำ�้ ท่วมสูง จะไม่ได้รับความเสียหายมากมายนัก   แต่หอภาพยนตร์ ก็จ�ำเป็นต้อง
หยุดด�ำเนินกิจกรรมและการให้บริการเกือบ ๒ เดือน แต่กระนัน้ ก็ตาม ทันทีทหี่ อภาพยนตร์
ได้รับทราบว่าวิทยาลัยนาฎศิลป ศาลายา ซึ่งมีรั้วติดกับหอภาพยนตร์นั้น เป็นศูนย์พักพิง
ผู้ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม หอภาพยนตร์ก็ได้เปิดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษทุกวันให้แก่
ผู้พักพิง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนธันวาคม เพื่อหวังจะใช้ภาพยนตร์เป็น
เครื่องมือผ่อนคลายความเครียด และให้ก�ำลังใจผู้ประสบภัยทุกท่าน ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับ
เสียงตอบรับค่อนข้างดี
หลั ง วิ ก ฤติ ก ารณ์ ผ่ า นไป ก็ เริ่ ม เข้ า สู่ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๕ ซึ่ ง ในปี ใ หม่ นี้
หอภาพยนตร์มีโครงการและกิจกรรมมากมาย เพื่อหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพของหอ
ภาพยนตร์ให้สามารถรับใช้สาธารณชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอให้ทุกท่านได้ติดตาม
สุดท้ายนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ทุกท่าน ขอสวัสดีปีใหม่ และ
ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยสนับสนุนพวกเราในการทำ�งานมาตลอดทั้งปี
ที่ผ่านมา พวกเราขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขและความเจริญตลอดปีพ.ศ.๒๕๕๕
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คิเนโตสโคป

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
(Federation de International Archive du Film)
ซีเนมาโตกราฟ

จากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สร้างความพิศวงแก่มนุษย์ดึกด�ำบรรพ์ เมื่อบังเอิญ
เห็นล�ำแสงลอดทะลุรูเล็กๆ ที่ผนังผ่านเข้ามาภายในถ�้ำมืด ปรากฏเป็นภาพหัวกลับของ
ทิวทัศน์ภายนอกฉายทาบอยู่บนผนังถ�้ำ  จุดประกายให้มนุษย์พยายามแสวงหาค�ำอธิบาย
เรื่อยมา จนคลี่คลายด้วยค�ำอธิบายว่าด้วยหลักการหักเหของแสง ซึ่งถูกน�ำมาประยุกต์
ประดิษฐ์เป็นกล้องรูเข็ม ส�ำหรับจิตรกรในสมัยกลางใช้เป็นเครื่องมือในการเขียนรูป
เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่การทดลองทางวิทยาศาสตร์เริ่มขับเคลื่อนอย่าง
เป็นขบวนการ จากกล้องรูเข็มได้ถูกพัฒนาเป็นกล้องถ่ายรูป จากที่ได้เห็นแค่ภาพนิ่ง
นักประดิษฐ์เริ่มทดลองสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการเห็น
ภาพติดตา (the persistence of vision) เกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์และเครื่องเล่นทางกลไก
ต่างๆ มากมาย ที่สามารถแสดงรูปนิ่งให้เราเห็นไปว่ามีอาการเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกได้
จากเครื่องกลไกง่ายๆ ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องที่ค่อยๆ สลับซับซ้อนในเวลา
ต่อมา พร้อมๆ กับการพัฒนาของอุปกรณ์การถ่ายภาพ และการประดิษฐ์คิดค้นฟิล์มได้เป็น
ผลส�ำเร็จ ประดิษฐกรรมภาพยนตร์จึงได้ถือก�ำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย โทมัส อัลวา เอดิสัน
นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์เอกของโลกชาวอเมริกัน โดยเป็นภาพยนตร์แบบถ�้ำมอง
ใส่ไว้ในตู้กลไกท�ำด้วยไม้เรียกว่า คิเนโตสโคป (Kinetoscope) ให้ผู้ชมมองดูผ่านรูทีละคน
ซึ่งต่อมาได้มีนักประดิษฐ์คิดค้นทางภาพยนตร์อีกหลายรายพยายามพัฒนาประดิษฐกรรม
ภาพยนตร์แบบพืน้ ฐานของเอดิสนั ให้สามารถฉายภาพเคลือ่ นไหวไปขยายขึน้ บนจอให้ผชู้ ม
ดูได้พร้อมกันคราวละมากๆ
จนกระทั่งวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ ที่ใต้ถุนร้านกาแฟแห่งหนึ่งในกรุงปารีส
หลุยส์และออกุสต์ ลูมิแอร์ ชาวฝรั่งเศส ได้น�ำประดิษฐกรรมภาพยนตร์ซีเนมาโตกราฟ
(Cinematograph) ของพวกเขาออกฉายขึ้นจอเก็บค่าดูจากสาธารณชนก่อนใครเป็นราย
แรก ซึ่งต่อมาได้นับถือกันอย่างเป็นสากลให้วันที่ ๒๘ ธันวาคม เป็นวันก�ำเนิดภาพยนตร์
ของโลก

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

และประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร (๒๔๕๘-๒๕๒๔)

เมื่อ ๔๕ ปีมาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ มีการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการสือ่ สารมวลชน ในคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ ซึง่ มี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็น
ประธาน จัดประชุมกันที่สถานีไทยโทรทัศน์ ช่อง ๔ บางขุนพรหม ที่
ประชุ ม มี ม ติ เ สนอให้ ห อสมุ ด แห่ ง ชาติ เ ปิ ด แผนกเก็ บ รั ก ษาฟิ ล ์ ม
ภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เพื่อให้ยุวชนได้เข้าศึกษาค้นคว้าอย่างสะดวก องค์ประธาน และ
อนุกรรมการบางท่าน ได้แสดงเจตนาจะบริจาคฟิล์มภาพยนตร์ที่
ส�ำคัญจ�ำนวนหนึ่งเป็นประเดิมแก่หอสมุดด้วย วันนี้จึงเป็นวันส�ำคัญ
วันหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์การอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ของชาติ แต่นา่ เสียดาย
ที่ ข ้ อ เสนอนี้ ไ ม่ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง แผนกเก็ บ รั ก ษาฟิ ล ์ ม
ภาพยนตร์จึงไม่เกิดขึ้น ประเทศไทยจึงเสียโอกาสในการอนุรักษ์ฟิล์ม
ภาพยนตร์ส�ำคัญๆ ไว้เป็นมรดกของชาติ เพราะกว่าที่จะมีการจัดตั้ง
หอภาพยนตร์ขึ้น ก็เมื่อเวลาล่วงเลยไปถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลาที่ผ่าน
ไปได้ท�ำลายภาพยนตร์ของชาติไปแล้วเป็นจ�ำนวนมาก
แม้ว่าจะมีหอภาพยนตร์แห่งชาติเกิดขึ้น แต่ก็มีฐานะเป็น
หน่วยงานเล็ก ๆ ในกรมศิลปากร ได้รับงบประมาณจ�ำกัด ไม่สามารถ
พัฒนาได้ทันกับการที่ต้องท�ำหน้าที่ดูแลรักษาฟิล์มภาพยนตร์ของทั้ง
ชาติ แต่นับจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หอภาพยนตร์แห่งชาติได้ปฏิรูปจาก
ระบบราชการเป็น หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งอยู่ในก�ำกับ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยตรง จึงได้รับงบประมาณ
เพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติภารกิจได้เข้มแข็งและกว้างขวางมาก
ขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การอนุรักษ์ภาพยนตร์ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
หอภาพยนตร์นั้น มิใช่ว่าจะด�ำเนินการไปได้ราบรื่นโดยล�ำพังหอ
ภาพยนตร์เอง เพราะการอนุรักษ์ภาพยนตร์จะต้องมีการสืบเสาะหา
ภาพยนตร์ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งในต่างประเทศ
และล้วนเป็นทรัพย์สนิ ของทัง้ เอกชนและของหน่วยงานรัฐ ซึง่ ส่วนใหญ่
ยังไม่ตระหนักถึงความจ� ำ เป็นในการอนุรักษ์ภาพยนตร์เหล่านั้น
หรือบางทีอาจตระหนักดี แต่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์และ
ไม่มีงบประมาณในการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์จ�ำนวนมาก
ทีถ่ กู ทอดทิง้ ไม่มหี รือเสมือนไม่มเี จ้าของหรือผูด้ แู ล ดังนัน้ การอนุรกั ษ์
ภาพยนตร์จงึ ต้องได้รบั การสนับสนุนร่วมมือจากผูเ้ กีย่ วข้องหลายฝ่าย
เป็นงานแข่งกับเวลา จึงต้องมีการวางแผน การก�ำหนดการท�ำงาน
และงบประมาณให้เหมาะสม หอภาพยนตร์จึงจัดท�ำโครงการขึ้น
ทะเบี ย นมรดกภาพยนตร์ ข องชาติ ซึ่ ง เป็ น เสมื อ นการท� ำ บั ญ ชี
ภาพยนตร์ที่ส�ำคัญและที่เสี่ยงต่อการสูญเสียของชาติ เพื่อด�ำเนินการ
อนุรกั ษ์ได้ทนั การณ์ โครงการนีจ้ ะท�ำต่อเนือ่ งไปทุกปี เริม่ ต้นในปี พ.ศ.
๒๕๕๔ นี้ โดยก�ำหนดให้มีการประกาศในวันที่ ๔ ตุลาคม ของทุกปี
เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ และเป็นการสืบทอดและเชิดชู
เจตนารมณ์ของที่ประชุมครั้งนั้น

รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือก
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ในปี ๒๕๕๔
* เรียงตามลำ�ดับตัวอักษร

การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า (๒๕๑๘)
สร้างโดย จอน อึ๊งภากรณ์ ภาพยนตร์สารคดีที่เด่นที่สุดเรื่อง
หนึ่งของชาติ สร้างโดยผู้ที่ไม่เคยถ่ายท�ำภาพยนตร์มาก่อน โดย
ใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาดเล็ก ๘ มิลลิเมตร เนือ้ หาภาพยนตร์
ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่ากรรมกรหญิงในโรงงานผลิต
กางเกงยีนส์ฮาร่า ที่เรียกร้องค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง

คล้องช้าง (๒๔๘๑)

โทน (๒๕๑๓)
ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า งโดยช่ า งเขี ย นโปสเตอร์
หนัง ทีจ่ บั พลัดจับผลูมาเป็นผูก้ ำ� กับหนัง เป็น
ภาพยนตร์ไทยที่ผู้สร้างตั้งใจจะหนีจากค�ำ
ประณามทีว่ า่ หนังไทยน�้ำเน่า เปีย๊ ก โปสเตอร์
กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ลูกแรกของหนังไทย
สมัยใหม่ และกลายเป็นผู้สร้างหนังไทยที่มี
บทบาทส�ำคัญที่สุดคนหนึ่งใน ๒ ทศวรรษ
ต่อมา ตัวหนังสามารถท�ำรายได้สูงถึง ๖ ล้าน
บาท พลิกประวัติศาสตร์หนังไทยในยุคนั้น

ภาพยนตร์สารคดีถา่ ยท�ำโดยคณะผูส้ ร้างภาพยนตร์จากประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางเข้ามาสยามในปี ๒๔๘๑ เพื่อบันทึกงานแสดง
คล้องช้าง ที่จังหวัดลพบุรี เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรก
เป็นเรื่องวิธีการเดินทางมาประเทศสยามและชีวิตบนเรือของ
คณะถ่ายท�ำ  ช่วงสองเป็นภาพชีวิตและบ้านเมืองกรุงเทพฯ ช่วง
สามเป็นเรื่องการคล้องช้างที่ลพบุรี

ทองปาน (๒๕๒๐)
เป็นหนังนอกกระแสหรือนอกตลาด ซึ่งสร้างโดยนักกิจกรรม
สังคม นักข่าวต่างชาติ นักวิชาการ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต ในนาม
กลุ่มอีสานฟิล์ม น�ำโดย ไพจง ไหลสกุล ได้แรงดลใจจากการ
ประชุมสัมมนาเรื่องเขื่อนผามอง ปัญหาการตั้งรกรากใหม่และ
การเคลื่อนย้ายประชากร หนังมีสองมิติ มิติหนึ่งแสดงให้เห็น
การประชุมซึ่งเป็นเวทีทางความคิดของนักวิชาการ นักปกครอง
ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนจากพื้นที่ อีกมิติหนึ่ง ให้เห็นเวทีชีวิต
จริงของประชาชนตัวเล็กๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเขื่อน

นิ้วเพชร (๒๕๐๑)
ภาพยนตร์ถ่ายทอดการแสดงนาฏศิลป์โขน
สร้างโดย กรมศิลปากร ถ่ายท�ำโดย รัตน์
เปสตันยี เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดความ
งดงามของนาฏศิ ล ป์ ไ ด้ อ ย่ า งวิ จิ ต รงดงาม
ทั้งในฐานะศิลปะภาพยนตร์และศิลปะโขน
มี ก ารบรรยายเพื่ อ อธิ บ ายเรื่ อ งเป็ น ภาษา
อังกฤษโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ทวิภพ (๒๕๔๘)
ภาพยนตร์โดยสุรพงษ์ พินิจค้า สร้างจากนิยายดังของ ทมยันตี
ที่ใครๆ ก็รู้จัก และเคยเป็นภาพยนตร์มาแล้ว โดย เชิด ทรงศรี
แต่ส�ำหรับทวิภพฉบับสุรพงษ์ ได้ตัดต่อพันธุกรรมทวิภพขึ้น
ใหม่ในแบบของเขาเอง ดังชื่อในภาษาอังกฤษว่า THE SIAM
RENAISSANCE หรือ เป็นค�ำไทยปนแขกว่า สยามปุณภพ
สุรพงษ์ท�ำให้หนังมีสติปัญญาและลุ่มลึกขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ และ
กระท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกโฉลกกับสังคมไทยคือการวิพากษ์ตนเอง    
การพูดความจริง หนังเรื่องนี้จึงมีทั้งคนเกลียดและคนชอบ

น�้ำท่วมกรุงเทพ ๒๔๘๕ (๒๔๘๕)
ภาพยนตร์บันทึกชีวิตของชาวกรุงเทพฯใน
วันหนึ่ง ช่วงเวลาที่กรุงเทพถูกน�้ำท่วมใหญ่
ในยามที่ บ ้ า นเมื อ งตกอยู ่ ใ นภาวะภั ย แห่ ง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ถ่ายโดย แท้ ประกาศวุฒิสาร

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ประมวลภาพเหตุการณ์การสูญเสียพระเอกผู้ยิ่งใหญ่
มิตร ชัยบัญชา
(๒๕๑๓)

บันทึกเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ (ปี ๒๕๑๙)
เป็นการบันทึกเหตุการณ์สงั หารโหดกลางเมืองในวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๑๙ โดยช่างภาพนิรนาม ไม่ต้องมีค�ำบรรยายใด ๆ เพราะ
เหตุการณ์ได้เปิดเผยตัวของมันเองต่อหน้าต่อตา เป็นผลงานที่
เผยแพร่เงียบ ๆ ไปทั่วโลก

ผีตองเหลือง (๒๕๐๕)
ภาพยนตร์เชิงมานุษยวิทยาโดยคณะนักส�ำรวจชาวเยอรมัน
ร่วมกับสยามสมาคม เดินทางไปส�ำรวจและบันทึกภาพยนตร์
ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่ถูกเรียกว่าผีตองเหลือง ณ
เทือกเขาแถบจังหวัดน่าน

ผีเสื้อและดอกไม้

พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานคร
อันประดิษฐานมาครบ ๑๕๐ ปี
(๒๔๗๕)

ถ่ายท�ำโดยคณะพี่น้องสกุลวสุวัต ผู้บุกเบิก
กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย โดยได้รบั พระราชทานเงินจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
ให้ถ่ายท�ำขึ้นเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์
ส�ำคัญครั้งหนึ่งของชาติ นับเป็นภาพยนตร์
เสียงในฟิล์มเรื่องแรก ๆ เรื่องหนึ่งของไทย

มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓)
ภาพยนตร์เพลงแบบไทย ๆ เป็นผลงานความส�ำเร็จสูงสุดของ
วงการเพลงลูกทุ่งไทย และหนังไทยยุค มิตร-เพชรา ผสมผสาน
กันระหว่างลูกทุง่ ฮิตกับหนังไทยฮิต กลายเป็นหนังไทยทีอ่ อกฉาย
โรงเดียวต่อเนือ่ งกันยาวนานกว่าหกเดือนในกรุงเทพฯ สร้างและ
ก�ำกับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์

สุดสาคร (๒๕๒๒)
ภาพยนตร์แอนิเมชันหรือการ์ตูนวาดด้วยมือ
ขนาดยาวเรื่องแรกของไทย ผลงานของ ปยุต
เงากระจ่าง จิตรกรผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตูน
ไทยส�ำเร็จเป็นคนแรก สุดสาครเป็นภาพยนตร์
เกี ย รติ ย ศของชาติ เพราะท� ำ ให้ ช าติ ไ ทย
ปรากฏอยู่ในโลกของหนังการ์ตูนเรื่องยาว
แต่เบื้องหลังการสร้างคือความทุกข์ทรมาน
ป่วยเจ็บ และขมขื่น

(๒๕๒๘)

ผลงานภาพยนตร์ของ ยุทธนา มุกดาสนิท สร้างจากหนังสือ
นิยายเรือ่ งเดียวกันของ นิพพาน บอกเล่าเรือ่ งราวในวัยเรียน และ
การด�ำรงชีพของเด็กไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐประหาร ๒๔๙๐ (๒๔๙๐)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แผลเก่า

เป็นภาพยนตร์เชิงข่าวซึ่งผู้สร้างฉวยโอกาสหลังจากการเสียชีวิต
ของ มิตร ชัยบัญชา ถ่ายท�ำขึ้นเพื่อออกฉายตามโรงภาพยนตร์
ทั่วประเทศ ภาพที่สะเทือนใจที่สุดในภาพยนตร์นี้ มิใช่ภาพตอน
มิตรตกจากเฮลิคอปเตอร์ แต่เป็นภาพที่ศพมิตรถูกยกขึ้นตาม
ช่องหน้าต่างรอบศาลาตั้งศพ เพื่อให้แฟน ๆ ประจักษ์ตาว่ามิตร
เสียชีวิตจริงก่อนที่จะบรรจุศพลงโลง

(๒๕๒๐)

สร้างโดย เชิด ทรงศรี ภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนวนิยายของ
ไม้เมืองเดิม เล่าเรื่องความรักของหนุ่มสาวชาวนาในชนบทไทย
ภาคกลาง ด้วยโครงเรื่องของความรักที่ไม่สมหวัง เป็นโศกนาฏกรรมที่ก่อความสะเทือนใจสูง ภาพยนตร์ออกฉายในปี ๒๕๒๐
และได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างกว้างขวาง ในช่วงเวลาที่
สังคมไทยเครียดจัดจากกระแสความขัดแย้งทางการเมือง

พระเจ้ากรุงสยามเสด็จฯ ถึงกรุงเบิร์น (๒๔๔๐)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

(๒๔๖๘)

ภาพยนตร์ ข องกองภาพยนตร์ เ ผยแผ่ ข ่ า ว
กรมรถไฟหลวง ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยแก่ ผู ้
สนใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก บันทึกเหตุการณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกทีม่ ี
การบันทึกภาพยนตร์พระราชพิธีส�ำคัญ ตาม
โบราณราชประเพณีของไทย

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างโดยผู้น�ำทางความคิดและการเมืองของไทย
เมือ่ ปี ๒๔๘๓ เพือ่ ทวนกระแสชาตินยิ มจัด และกระหายสงคราม
และเพือ่ ให้สติแก่คนไทยและชาวโลกเรือ่ งสงครามและสันติภาพ

โรงแรมนรก (๒๕๐๐)
ภาพยนตร์ไทยผลงานของรัตน์ เปสตันยี ซึ่งเล่าเรื่องเหตุการณ์
หนึ่งวันหนึ่งคืนในโรงแรมสวรรค์ โรงแรมเล็ก ๆ ในชนบทแห่ง
หนึ่ง ถ่ายท�ำทั้งเรื่องด้วยการสร้างฉากเกือบจะฉากเดียวใน
โรงถ่ า ยภาพยนตร์ เป็ น ภาพยนตร์ ที่ ดี ที่ สุ ด เรื่ อ งหนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา (๒๕๑๗)
เป็ น บั น ทึ ก ภาพประวั ติ ศ าสตร์ ส� ำ คั ญ ของ
ชาติไทย ซึ่งเขียนด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์
โดย อาจารย์ชิน คล้ายปาน อาจารย์คณะ
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเพื่ อ นช่ า งภาพสื่ อ มวลชนอี ก บางคน
ภาพยนตร์นี้เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตชีวา
ที่สุดชิ้นหนึ่งของชาติ

ลุงบุญมีระลึกชาติ (๒๕๕๓)

ภาพบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสกรุง
เบิรน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในคราวเสด็จพระราชด�ำเนินเยือน
ทวีปยุโรปครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ เป็นภาพยนตร์ม้วนแรกสุด
ทีถ่ า่ ยท�ำเกีย่ วกับคนไทย และท�ำให้คนไทยได้เห็นภาพเคลือ่ นไหว
ของอดีตพระมหากษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ของเราเป็นครัง้ แรก แม้จะเป็น
เพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่วินาทีก็ตาม

พระเจ้าช้างเผือก (๒๔๘๔)

ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน
๒๔๙๐ ถ่ายโดย แท้ ประกาศวุฒิสาร ซึ่งเป็นการรัฐประหาร
ล้มล้างรัฐบาลที่สืบทอดจากการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ท�ำให้ประเทศ
ไทยเข้าสู่ยุคเผด็จการทหาร

ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�ำ  หรือรางวัลชนะเลิศ
จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๓ เป็นการประกาศ
ชัยชนะทางปัญญาของชาติ ด้วยสติปัญญาของการสร้างสรรค์
งานภาพยนตร์ ซึ่งร้อยปีอาจมีสักคน

ไฟเย็น (๒๕๐๘)
ภาพยนตร์ ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น โดยการสนั บ สนุ น
จากส�ำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ เพื่อ
เผยแพร่ ใ ห้ ช าวไทยเห็ น ภั ย ร้ า ยของลั ท ธิ
คอมมิวนิสต์จากต่างประเทศ ซึง่ แทรกซึมเข้า
มาบ่อนท�ำลายความสงบสุขของชาติไทย

ลูกอีสาน (๒๕๒๕)
ภาพยนตร์โดยวิจิตร คุณาวุฒิ สร้างจากนิยายเรื่องลูกอีสาน
ของค�ำพูน บุญทวี เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตประจ�ำวัน
ในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ของคนอีสาน เรื่องเล่าจาก
ความทรงจ�ำ  ซึ่งเป็นหนังที่ดีที่สุดของวิจิตร คุณาวุฒิ และของ
ไทยเรื่องหนึ่ง

! (อัศเจรีย์) (๒๕๒๐)
ภาพยนตร์สั้นเล่าเรื่องอย่างกวีนิพนธ์ เรียก
ร้องหาความเท่าเทียมกันแทนเด็กๆ ที่ขาด
แคลนยากไร้ ผลงานของ สุรพงษ์ พินิจค้า
ส่งประกวดงานประกวดภาพยนตร์สารคดี
ของธนาคารกรุงเทพ ในปี ๒๕๒๐ ล�้ำหน้า
ขนบธรรมเนียมหนังสารคดีไทย จนกรรมการ
ไม่กล้าให้รางวัลชนะเลิศแต่ก็ไม่กล้าไม่ให้
รางวัลอะไรเลยจึงได้รางวัลพิเศษ เป็นหนัง
สารคดีที่สร้างสรรค์เรื่องหนึ่งของชาติ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
แนะนำ�หนังสือ

แรงบันดาลใจ
ทุกความสำ�เร็จเริ่มต้นที่ความฝัน
แต่ถ้าคุณมัวนั่งนอนฝันก็ไม่มีวันสำ�เร็จเช่นกัน
มันต้องมีการเริ่มต้น ต้องมีการก้าวเดิน
และเมื่อมีก้าวแรกก็จะมีก้าวที่สอง
...ดังนั้น เริ่มต้นซะวันนี้เลย
ไม่ต้องรอพรุ่งนี้
โดย อังเคิล อดิเรก วัฏลีลา

ทฤษฎีหนังอะไรวะ

สัตว์วิกาล

ผู้แต่ง อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๘๒๓๓-๒๒-๒
ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๐

ถ้ากล่าวถึง อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (เจ้ย) คือหนึง่ ในบุคคล
ส�ำคัญในแวดวงการท�ำหนังอิสระ เป็นการรวบรวมการด�ำเนินชีวติ การ
ด�ำเนินงานและรวบรวมแง่มุมของอภิชาติพงศ์ รวมถึงบันทึกเรื่องราว
ของการท�ำงานเบือ้ งหลังในกองถ่าย ซึง่ เนือ้ หาส่วนแรก เป็นข้อมูลจาก
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับอภิชาติพงศ์ ในหน้าหนังสือพิมพ์ บทความจาก
นิตยสารต่างๆ บวกกับการท�ำงานมาเรียงร้อยเพื่อเป็นแนวคิดการ
ท�ำงาน รวมไปถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานแต่ละชิ้น เนื้อหาส่วนที่
สองคือ บทสัมภาษณ์ทีมงาน การท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว ส่วนที่สามเป็น
บทวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานทั้งหมด หลังจากที่อ่านเนื้อหา หวังว่า
อย่างน้อยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ อาจจะก่อเกิดแรงบันดาลใจในด้าน
ต่างๆ

ผู้แต่ง ชัยพัฒน์ อัครเศรณี
ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๐๖-๒๕๔๖-๙
ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๙

อาจกล่าวได้ว่า งานเขียนหนังสือ ทฤษฎีหนังอะไรวะ ของ ชัยพัฒน์ อัครเศรณี เล่มนี้เป็นเชิงงานเขียนแบบเกือบ
วิชาการ เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร์ไว้มากมาย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
ส่วนแรก คือ “ฉัน” งานส่วนนี้เกิดขึ้นจากปัญหาที่ว่า ผลงานของนักศึกษาในช่วง ๒-๓ ปี ทัศนคติบางอย่างที่ไม่
น่าจะถูกปนเปื้อนอยู่ในงานเสมอๆ โดยเฉพาะการละเมิดและการดูถูกดูแคลนกันในเรื่องเพศและชนชั้น จะด้วยความตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนของเรา เราต้องแก้ไขปัญหานี้ น�ำไปสู่งานเขียนในส่วนที่เรียกว่า “ฉัน” ซึ่ง
มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อตักเตือนคนของเราเป็นหลักการที่ใช้ค�ำว่า “คนของเรา” มีความหมายสองนัย นัยแรกคือ
นักศึกษาหรือคนที่เรียนกับผู้เขียนโดยตรง นัยที่สองคือใครก็ตามที่ผู้อ่านรู้จักและอยู่ในฐานะที่จะอบรมสั่งสอนได้
ส่วนที่สองคือ “เขา” งานเขียนส่วนนี้มีเป้าหมายหลัก เพื่อใช้เป็นเอกสารการสอนในวิชาการวิจารณ์ศิลปะการ
แสดงของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาโดยรวมกล่าวถึงปรัชญาศิลปะและทฤษฎีภาพยนตร์ เน้น
ไปที่การรวบรวมแนวคิดส�ำคัญต่างๆ ทางศิลปะและทฤษฎีภาพยนตร์
ส่วนที่สามคือ “ท่าน” งานเขียนส่วนนี้มีลักษณะคล้ายกับงานส่วนที่สองคือ เป็นงานเขียนที่เน้นเรื่องแนวคิดและ
ทฤษฎีเป็นหลัก ในส่วนนี้จะเน้นไปที่ทฤษฎีที่ว่าด้วยสถานะแห่งตัวตน (Theories of Selfhood) ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง
ที่จะเชื่อมโยงความรู้ทางศิลปะเข้ากับความรู้สึกและความเข้าใจในตนเองอันจะน�ำไปสู่ความเข้าใจผู้อื่น และเป็นการลด
ความผิดพลาดต่อการมองปรากฏการณ์ของผู้คนที่อยู่นอกเหนือความคุ้นเคยของเรา
ส่วนที่สี่คือ “บทสรุป จุดเริ่มต้นและ...เรา” งานเขียนส่วนนี้เป็นเหมือนการตั้งค�ำถามร่วมกันว่าที่สุดแล้วในฐานะ
มนุษย์ตัวเล็กๆ ที่มีความรู้ไม่ว่าจะรู้มากหรือรู้น้อย จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ท�ำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน ความรู้และความสุข
มีผลต่อกันอย่างไร รู้มากสุขมาก รู้น้อยสุขน้อย หรือว่าไม่รู้อะไรเลยเราทุกคนยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป ไม่มีบทสรุปใดที่ไม่น�ำมา
ซึ่งจุดเริ่มต้น ไม่หวั่นกระทั่งบทสรุปแห่งความตาย
หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งที่ครบทุกสาระเกี่ยวกับภาพยนตร์ เหมาะส�ำหรับนักศึกษาหรือ
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในทฤษฎีศิลปะและภาพยนตร์เบื้องต้น

อยากทำ�หนัง
แต่ฉันไม่มีตังค์

ผู้แต่ง ไกรวุฒิ จุลพงศธร
ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๗๓๑๒-๕๙-๑
ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๐

จุดเริ่มต้นของผู้กำ� กับแทบทุกคน แทบไม่มีใครหนีพ้นอุปสรรคเรื่อง
สตางค์ “อยากท�ำหนัง แต่ฉันไม่มีตังค์” จึงกลายเป็นชื่อที่ตรงไปตรงมาที่สุด
ของหนังสือรวมบทความจากคอลัมน์ “ครั้งแรก” ที่ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องใน
นิตยสาร Bioscope ชีวิตของคนท�ำหนังซึ่งหาหนทางเพื่อเริ่มย่างก้าวที่หนึ่ง
ของตัวเอง แม้จะเต็มไปด้วยความยากล�ำบากและอุปสรรคนานัปการ แต่ดู
เหมือนแทบทุกคน ซึ่งวันนี้ล้วนเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ก�ำกับหนังมืออาชีพ ไม่
เพียงไม่สนใจขวากหนามทีท่ อดขวางหนทางเดินเท่านัน้ หากร่องรอยบาดแผล
จากการเดินยังกลายเป็นเสมือนภูมิต้านทานชั้นดีที่ปกป้องให้พวกเขายังด�ำรง
สถานะคนท�ำหนังอย่างมัน่ คงยาวนาน บทเรียนชีวติ ของใครคนใดคนหนึง่ อาจ
ไม่สามารถใช้เป็นแบบเรียนให้ใครอีกคนเดินตามเพื่อหวังผลในลักษณะเดียว
กัน ทว่าร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้ระหว่างนั้นต่างหากเล่าที่บอกแก่ผู้ซึ่งเดินตาม
ต่อมาว่า อย่างน้อยเส้นทางยากๆ นี้ก็เคยมีผู้ผ่านไปได้แล้ว หรือมากกว่านั้น
ร่องรอยนี้ยังอาจช่วยท�ำหน้าที่ไม่ให้คนที่คิดเดินในวิถีเดียวกันหลงออกนอก
เส้นทาง หรือกระทั่งกับผู้มิได้คิดเดินบนทางเดียวกันนั่น ในที่สุดแล้วเราก็ยัง
หวังว่าประสบการณ์ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เผชิญมาจะท�ำให้ท่านได้พบว่า ทุก
หนทางถึงแม้จะยากล�ำบากก็ล้วนมีจุดหมาย หนังสือเล่มนี้อาจเป็นอีกเรื่อง
ราวของผู้ก�ำกับที่สามารถน�ำมาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน มิใช่
เพียงเฉพาะแก่ผู้ที่สนใจท�ำหนังเท่านั้น

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
กิจกรรม

กิจกรรมเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔

๙ กันยายน
คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี ในโครงการ “เปิดประตูสู่โลกกว้าง
ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู” เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย พร้อมชมภาพยนตร์ใน
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ทัศนคติด้านศิลปวัฒนธรรมโดยใช้ภาพยนตร์
เป็นสื่อ

๑๐ กันยายน
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
ในหัวข้อเรื่อง “วรรณคดีกับภาพยนตร์ไทย” โดย
ได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ศักดิ์ สอนใจ อาจารย์
ภาควิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็น
วิทยากร เพื่อช่วยขยายมุมมองของวรรณคดี
ในสื่อภาพยนตร์ไทย รวมถึงความพยายามของ
ผู้สร้างภาพยนตร์ที่จะตีความวรรณคดีใหม่ให้
สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน

๑๓ กันยายน
อาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขา
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ เข้าศึกษาดูงานที่หอภาพยนตร์พร้อม
กับเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อเสริม
สร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ และ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการ
ประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต
๑๒ – ๑๖ กันยายน
สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ โดยใน
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน สถาบันหนังไทยได้จัด
ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ โดยได้รับเกียรติ
จาก Adam Knee ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้าน
ภาพยนตร์ บรรยายในหัวข้อ “Thai Film
Studies in English : A Look at Current
Work and Future Possibilities”  และ
นักวิชาการรุ่นใหม่ร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัย และ
ในวันเดียวกันนั้นยังมีการจัดเสวนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “โลกคู่ขนานของวิชาการกับโปรดักชั่น”
ได้รับเกียรติจาก อโนชา สุวิชากรพงศ์ ผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์อิสระ และ จักรวาล นิลธ�ำรง ผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์อิสระและอาจารย์จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย  

๑๗ กันยายน
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมลานดารา ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ร่วมประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้า
เป็นดาวดวงที่ ๑๑๙ หลังจากนั้น
เป็นการพูดคุยเปิดใจเรื่องต่างๆ
และประสบการณ์ที่อยู่ในวงการ
ภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ซึ่งสร้างความสนุก
และประทับใจแก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก  

ส่วนในวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน สถาบันหนังไทย
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ โดยมุ่งหวังจะเผยแพร่ความรู้ด้านการ ๒๓ กันยายน
คณะท�ำงานจากสภาพัฒนาการเมือง สถาบัน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ และสร้างบุคลากรด้านการ
พระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์
อนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์
ภาพยนตร์และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
และในวันที่ ๑๖ กันยายน สถาบันหนังไทย
ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
จัดกิจกรรมชั้นครู (Masterclass) ครั้งที่ ๒ ขึ้น
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร
โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตย์ อัสสรัตน์ จัดการหน่วยงาน  
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์อิสระรุ่นใหม่ ซึ่งมีผลงานได้รับ
การยอมรับในระดับสากล เปิดโอกาสให้กับผู้ที่
สนใจผลงานของอาทิตย์ เข้าฟังการบรรยายและ
การอธิบายแนวคิดเบื้องหลังผลงานต่างๆ ของ
อาทิตย์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

๒๕ กันยายน
หอภาพยนตร์ได้รับการสนับสนุนของกองทุน
เสรีไทย เพื่อจัดงานฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปี
ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือก ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์
เล่าเรื่องขนาดยาวที่เก่าแก่ที่สุดของไทยที่ยังอยู่
ในสภาพสมบูรณ์ ภายในงานมีการจัดฉาย
๗ ตุลาคม
ภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก ฉบับบูรณะใหม่
หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ภาพยนตร์
พร้อมเสียงพากย์ไทย ที่จัดท�ำเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ไทย และพิธีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้
รับคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ จ�ำนวน ๒๕ เรื่อง โดยคุณสุกุมล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
ในงาน

๒๙ กันยายน
หอภาพยนตร์ และ ออล แม็กกาซีน จัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง กระสือสาว ในโครงการ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์
ณ อาคาร ซีพี ทาว์เวอร์ โดยมีคุณมนัส กิ่งจันทร์
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ เป็นวิทยากร
๔ ตุลาคม
โครงการผู้สูงอายุ งานสร้างเสริมสุขภาพ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
มหิดล เข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมพักผ่อน
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ  

๘ ตุลาคม
หอภาพยนตร์
จัดกิจกรรมร�ำลึก
๔๑ ปี การเสียชีวิต
ของ มิตร ชัยบัญชา
โดยจัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง “สามเกลอเจอ
ล่องหน” พากย์เสียง
สดประกอบ และกิจกรรมลานดารา โดยได้รับ
เกียรติจาก คุณบุษกร สาครรัตน์ นักแสดงที่
เคยร่วมงานกับคุณมิตร ชัยบัญชา ร่วมประทับ
รอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๒๐ และ
พูดคุยถึงอดีตเมื่อครั้งร่วมงานกับมิตร ชัยบัญชา
นอกจากนี้ ยังมีการประมูลภาพถ่ายของมิตร
ชัยบัญชา เพื่อน�ำรายได้ทั้งหมดช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม และที่พิเศษสุดของกิจกรรม
ปีนี้ คือการจัดฉายภาพและเสียงจริงของมิตร
ที่พูดโฆษณาภาพยนตร์เรื่องเงิน เงิน เงิน ซึ่งได้
รับความสนใจจากแฟนมิตร ชัยบัญชา อย่างมาก

๑๕ ตุลาคม
หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมวันหนังบ้าน ครั้งที่ ๔
ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์
ความส�ำคัญของภาพยนตร์ที่ถ่ายท�ำกันเองใน
ครอบครัว หรือหนังบ้าน และเปิดโอกาสให้
บุคคลทั่วไปน�ำหนังบ้านของครอบครัวมาบริจาค
ให้หอภาพยนตร์ เพื่อตรวจซ่อมรักษาและแปลง
สัญญาณภาพเป็นดีวีดี นอกจากนี้ยังมีการจัดฉาย
หนังบ้านโปรแกรมพิเศษต่างๆ  และหอภาพยนตร์
ยังได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงมนูญ โพธิปักษ์
รศ.สพญ.นันทริกา ชันซื่อ และคุณเอกวรรณ
ชันซื่อ มาร่วมบรรยายและพูดคุยเกี่ยวกับหนังบ้าน
ของครอบครัวโพธิปักษ์ และ ชันซื่อ ซึ่งเป็นหนัง
บ้านที่ถ่ายท�ำในช่วงน�้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ
เมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๘

๑๗ ตุลาคม
หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรม
วันสรรพสาตร เพื่อเป็น
การร�ำลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าทองเเถมถวัลยวงศ์
กรมสรรพสาตรศุภกิจ “พระบิดาเเห่ง
ภาพยนตร์สยาม” โดยได้จ�ำลอง “งานประจ�ำปี
วัดเบญจมบพิตร” ภายในงานมีการออกร้านและ
มหรสพต่างๆ ซึ่งรายได้ทั้งหมดหอภาพยนตร์ได้น�ำไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�ำ้ ท่วม
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กิจกรรม

๒๕ ตุลาคม
หอภาพยนตร์ ได้น�ำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ร�ำลึก ๔๑ ปี มิตร ชัยบัญชา งานหนังบ้าน และ
งานสรรพสาตร จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๕,๘๑๒
บาท มอบแก่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน�้ำท่วมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย

หน่วยกู้หนัง หลังน้ำ�ท่วมใหญ่

๓๐ ตุลาคม
เป็นวันแรกของการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ
ให้กับผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยน�ำ้ ท่วม วิทยาลัยนาฏศิลป์ โดยจัดฉายจนถึงวันที่
๑๒ ธันวาคม ทุกวัน เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยคัดเลือก
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาให้ก�ำลังใจผู้ชม ซึ่งกิจกรรม
พิเศษนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประสบภัย
เป็นอย่างดี

เดือนพฤศจิกายน
ไม่มีการจัดกิจกรรม เนื่องจากภาวะอุทกภัย แต่
หอภาพยนตร์ยังคงจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ
ให้ผู้ประสบภัยตลอดทั้งเดือน
๑ ธันวาคม
เมื่อปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ศาลายา ยังไม่
คลี่คลาย หอภาพยนตร์จึงได้ขอความร่วมมือ
จากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ใน
การจัดฉายโปรแกรมภาพยนตร์ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๔ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ตลอดเดือนธันวาคม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมชม
ภาพยนตร์เป็นจ�ำนวนมาก
๒๗ ตุลาคม
หอภาพยนตร์ จัดงานวันมรดกโสตทัศน์โลก
เนื่องจากในปีนี้หอภาพยนตร์อยู่ในภาวะเสี่ยง
ต่อปัญหาอุทกภัย ในวันนั้น เจ้าหน้าที่หอ
ภาพยนตร์จึงช่วยกันซักซ้อมการล�ำเลียงขนย้าย
ฟิล์มภาพยนตร์จากห้องเย็น หากเกิดกรณี
น�้ำสามารถทะลักซึมเข้าห้องเย็นเก็บฟิล์มได้
และสร้างทางขนย้ายเป็นกรณีเฉพาะ
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๓ ธันวาคม
สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม
ชั้นครู (Masterclass) ครั้งที่ ๓ ณ ห้อง
ออดิทอเรี่ยม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณเป็นเอก รัตนเรือง
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาเล่าถึง
เบื้องหลังแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานตามสไตล์
ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา กิจกรรมวันดังกล่าว
มีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังอย่างล้นหลาม

๒๘ ธันวาคม
หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรม
ฉลองวันก�ำเนิดภาพยนตร์โลก
ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
โดยการจัดนิทรรศการการก�ำเนิดภาพยนตร์ และ
จัดฉายภาพยนตร์ผลงานของออกุสและหลุยส์
ลูมิแอร์ ซึ่งถือเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เจ้าแรกที่น�ำ
ภาพยนตร์ออกฉายและเก็บค่าเข้าชม

วิกฤติการณ์น�้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ กินเวลากว่าเกือบสองเดือน
ถึงแม้ว่าหอภาพยนตร์จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก (ปริมาณน�้ำบริเวณพื้นที่ด้านใน
หอภาพยนตร์ไม่ถึงหัวเข่า ส่วนด้านนอกโดยรอบระดับน�ำ้ สูงประมาณหนึ่งเมตร) แต่ก็
ท�ำให้เราชาวหน่วยกู้หนัง และเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์หลายคน ไม่สามารถมาปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามปกติ เนื่องจากการเดินทางที่ค่อนข้างล�ำบาก ต้องใช้เวลากว่าครึ่งวันจึงจะ
มาถึงหอภาพยนตร์ ภารกิจส่วนใหญ่ของหน่วยกู้หนังในช่วงน�้ำท่วมจะเป็นการดูแล
ป้องกันภาพยนตร์และสิง่ ของของท่านทัง้ หลายทีไ่ ด้ไว้วางใจส่งมอบให้พวกเราดูแลรักษา
หลายท่านก็คงก�ำลังเป็นห่วงว่า สิ่งของต่างๆ ที่เคยมอบให้กับเรานั้นจะยังคง
ปลอดภัยอยูด่ หี รือไม่  พวกเราขอให้ทกุ ท่านเบาใจได้เลยว่า พวกเราได้เตรียมการป้องกัน
น�ำ้ ท่วมไว้ลว่ งหน้าก่อนน�้ำจะมาร่วมเดือน ทัง้ การขนย้ายสิง่ ของอันมีคา่ ของท่านขึน้ ทีส่ งู
และมีแผนรองรับในการถ่ายเทสิ่งของกรณีฉุกเฉินหากน�้ำมาแบบฉับพลัน อีกทั้งในช่วง
วิกฤติการณ์นำ�้ ท่วม หน่วยกูห้ นังและเจ้าหน้าทีห่ อภาพยนตร์ ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ฝ้าระวัง
เดินตรวจตราติดตามมวลน�้ำบริเวณโดยรอบหอภาพยนตร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พวกเรา
ขอยืนยันกับทุกท่านว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องของทุกชิ้นในหอภาพยนตร์ปลอดภัยจากภัย
น�้ำท่วม
หลังน�้ำท่วม หน่วยกู้หนังได้มีโอกาสเดินทางไปพร้อมกับนักสะสมหนังสือ
ภาพยนตร์ท่านหนึ่ง เพื่อไปที่บ้านของท่านที่ย่านบางบัวทอง ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
น�้ำท่วมครั้งนี้อย่างหนัก หนังสือภาพยนตร์ต่างๆ อันเป็นแหล่งความรู้ชั้นเลิศที่สะสม
มากว่ายี่สิบปีมากกว่าพันเล่มเสียหายรวมกันเป็นก้อนเดียว เพียงแค่เจ้าตัวเห็นกอง
หนังสือและร่องรอยความเสียหายหลังจากน�้ำลด แววตาของเจ้าตัวท�ำให้พวกเรารู้สึก
เหมือนเขาได้สูญเสียสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเลยทีเดียว
ก่อนที่จะจากท่านทั้งหลาย พวกเราชาวหน่วยกู้หนังอยากจะเป็นก�ำลังใจให้
ทุกท่านที่ประสบความสูญเสียจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และหาก
ท่านใดต้องการความช่วยเหลือหรือค�ำปรึกษา ก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทหี่ อภาพยนตร์
หรือหากต้องการหาผู้ดูแลฟิล์มภาพยนตร์ หนังสือภาพยนตร์ อุปกรณ์เครื่องฉายต่างๆ
หรือแม้แต่สิ่งของทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภาพยนตร์ ได้โปรดจงไว้วางใจหอภาพยนตร์ และพวก
เราหน่วยกูห้ นังให้ดแู ลรักษาสิง่ ของเหล่านัน้ ของท่านแทน เพราะสิง่ เหล่านีก้ เ็ สมือนเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ส�ำคัญของชาติ ที่พวกเราทุกคนควรร่วมกันดูแลและส่งต่อให้
คนรุ่นต่อไป
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รายงานสถานการณ์วิกฤตน้ำ�ท่วม
ณ หอภาพยนตร์
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
หอภาพยนตร์ เกี่ยวกับการงดบริการ (เป็นการชั่วคราว)
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

กิจกรรมลานดาราประจ�ำเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ใหม่ และวิภาวี เจริญปุระ มีความจ�ำเป็นต้องยกเลิก
เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของวิกฤติการณ์นำ�้ ท่วม
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

ถนนหน้าทางเข้าหอภาพยนตร์แห้งสนิท มีรถสัญจรผ่านไปมา
ประปราย

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ปกป้องหอภาพยนตร์ - เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมมือกัน
ขนย้ายหนังสือภาพยนตร์และอุปกรณ์จากห้องสมุดและ
โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ขึ้นไปเก็บไว้ที่ชั้นสองโดยเก็บไว้ใน
กล่องพลาสติก และขนย้ายสิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย ขึ้นไว้ที่สูง โดยท�ำคันกั้นน�ำ้ บริเวณประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์
ส่วนฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ได้ท�ำการขนย้ายขึ้นที่สูง
และปิดผนึกห้องเย็นเก็บฟิล์มเพื่อเป็นการป้องกัน พร้อมทั้งสร้าง
แนวป้องกันน�้ำเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จ�ำนวนหนึ่ง
คอยเฝ้าระวังอยู่ ๒๔ ชั่วโมง

ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์อยู่ที่หอภาพยนตร์ ประมาณ ๑๕ คน
เพื่อเฝ้าระวังระดับน�้ำ และคอยดูไม่ให้น�้ำสามารถซึมเข้าไปในห้องเย็น
ที่เก็บฟิล์มของเราได้ แต่หากมีการซึมเข้าไป เราจะมีการขนย้ายฟิล์ม
ออกจากห้องเย็นทันที

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

อุปกรณ์เตรียมรับมือพร้อมสรรพ อาทิ จอดรถในที่สูงและหนุนรถ
ขึ้นสูง, เครื่องสูบน�้ำ, เรือเพื่อขนย้ายฟิล์ม ใช้ในกรณีที่คาดว่าน�้ำจะ
ล้นแนวกั้น
ระดับน้ำ�บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๕

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ผนึกประตูหน้าห้องดิจิทัล พร้อมเสริมแนวกระสอบทราย ทั้งด้าน
ในและด้านหน้า พื้นที่โดยรวมของหอภาพยนตร์สูงกว่าถนนด้าน
หน้า (พุทธมณฑลสาย ๕) ประมาณ ๑ เมตร ประตูบานหน้า
สูงกว่าระดับพื้น ๕๐ เซนติเมตร ประตูด้านในสูงกว่าด้านหน้า
ประมาณ ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร ซึ่งเป็นระดับตัวอาคารทั้งหมด
ในห้องแรกสิ่งของภายในยกขึ้นไว้ที่ระดับ ๑ เมตรและปิดผนึก
ประตูห้องไปแล้ว ซึ่งสามารถรองรับน�้ำได้สูงเกินกว่า ๒ เมตร แต่
เรายังเตรียมแผนฉุกเฉินคือสามารถเข้าไปขนย้ายสิ่งของทาง
หน้าต่างที่เตรียมไว้ โดยทางหอภาพยนตร์จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้
จ�ำนวนหนึ่ง

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

ระดับน�้ำหน้าทางเข้าหอภาพยนตร์ ยังคงทรงตัว รถเล็กสามารถ
สัญจรผ่านได้ รถประจ�ำทางยังวิ่งได้ตามปกติ โดยในคืนนี้จะเป็น
คืนแรกที่ทางหอภาพยนตร์เพิ่มการเฝ้าระวังน�ำ้ โดยการผลัดเวร
ของเจ้าหน้าที่ (ทั้งคืนจนเช้า)
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

ระดับน�้ำบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ลดลงเล็กน้อย
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

หน้าทางเข้าหอภาพยนตร์มีการท�ำคั้นกั้นน�ำ้ เพื่อให้รถสามารถ
สัญจรง่ายขึ้น
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

หอภาพยนตร์ จัดงานวันมรดกโสตทัศน์โลก ในภาวะวิกฤตน�ำ้ ท่วม
เช่นนี้ ท�ำให้หอภาพยนตร์และเจ้าหน้าที่ท�ำได้เพียง ช่วยกันล�ำเลียง
ฟิล์มภาพยนตร์ย้ายขึ้นไปเก็บไว้ที่อาคารสูง และขนย้ายของส�ำคัญ
ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยขึ้นที่สูง เพื่อเป็นการรักษามรดกโลกที่
ส�ำคัญไว้เท่านั้น

ห้องดิจิทัล

น�ำ้ ระลอกแรก แขกเยือนหอภาพยนตร์ยามวิกาล
มีฝนตกบ้างแต่ไม่หนักมาก หลังฝนตกผ่านไป
ระดับน�้ำไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก น�ำ้ ในท่อระบาย
เคลื่อนไหวช้าๆ ต�ำ่ กว่าผิวถนนภายในหอภาพยนตร์
น�้ำสูงเกินหนึ่งไม้บรรทัดแล้ว
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

วันนี้หอภาพยนตร์ได้เปิดโรงหนังศรีศาลายาให้กับผู้พักพิง ที่มาอยู่
ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�ำ้ ท่วม วิทยาลัยนาฏศิลป (เพื่อนบ้าน
รั้วติดกันกับหอภาพยนตร์) ตอนบ่ายสามโมง ให้ได้ผ่อนคลายกัน
และจะมีการฉายหนังทุกวัน ให้ผู้พักพิงและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้มา
คลายเครียด โดยจะเน้นหนังที่มีเนื้อหาสนุกและให้กำ� ลังใจกัน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นางสุกุมล คุณปลื้ม และคณะ ตรวจเยี่ยม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ระดับน�้ำในถนนพุทธมณฑลสาย ๕ หน้า
หอภาพยนตร์ ยังสูงไม่ถึงเอวเจ้าหน้าที่ ซึ่งวันนี้
เจ้าหน้าที่ได้ออกไปเพื่อที่จะซื้อน�ำ้ มันเชื้อเพลิงส�ำหรับ
เครื่องสูบน�้ำและเครื่องปั่นไฟไว้ใช้เมื่อจ�ำเป็น แต่ก็ยังมีรถ ๖ ล้อ
รถกระบะยกสูงวิ่งกันประปรายอยู่ ในขณะที่ระดับน�้ำในถนน
พุทธมณฑลสาย ๕ สูงถึงต้นขา แต่พื้นที่ภายในหอภาพยนตร์
ระดับน�้ำอยู่เพียงข้อเท้า เราหวังว่าความแตกต่างเช่นนี้จะท�ำให้
เราไม่ต้องอพยพฟิล์มออกจากห้องเย็น ซึ่งไม่เป็นผลดีกับฟิล์มเลย
จึงเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะท�ำ

เมฆมากมาย ไม่เห็นดาวเดือน ลม
หยุดนิ่ง ใบไม้ไม่ไหวติง สายน�ำ้ ไหล
เอื่อยช้าๆ รักษาระดับคงที่ ไม่หนีหาย
ไปไหน

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ถึงพื้นที่ภายในจะทยอยพ้นน�้ำแล้ว แต่ระดับน�้ำในถนนพุทธมณฑล
สาย ๕ หน้าหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สูงราวๆ
๗๕ เซนติเมตร รถเล็กยังผ่านไม่ได้ รถใหญ่ผ่านมานานๆ ครั้ง
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ระดับน�้ำภายในลดลงไปถนัดตา เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเช้า
อากาศสดใส ลมเย็นสบาย ระดับน�้ำภายในลดลงไปจากเมื่อคืน

ถึงแม้ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ที่อยู่ด้านหน้า น�้ำยังมีมาอยู่ไม่น้อย
แต่พื้นที่ด้านในก็ใกล้จะแห้งลงไปทุกที สายน�้ำยังคงไหลผ่านไป ใน
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕

คืนนี้พื้นที่แห้งเริ่มขยายตัว ระดับ
น�้ำที่ทรงตัวเริ่มลดลง เมื่อระดับ
น�้ำเริ่มลดลงไป ยังมีเรื่องน่าแปลกใจ
ผ่านเข้ามา เมื่อคืนนี้เวลาสองทุ่มกว่าๆ
เจ้าหน้าที่พบงูก�ำลังกินปลาไหล อยู่ใต้
ต้นหางนกยูงฝรั่ง บริเวณอาคารจัดหา

ระดับน�้ำภายในยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ตอนกลางคืน
น�้ำยังคงไหลเอื่อย เข้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ แม้ความสูงของน�้ำ
จะไม่มากมาย แต่ก็สร้างความกังวลใจไม่น้อย หลายๆ คนที่เฝ้าอยู่
หมั่นดูระดับน�ำ้ อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งก็ยังห่างไกลจากระดับอันตราย
ที่ต้องขนย้ายฟิล์ม

ระดับน�ำ้ ในถนนพุทธมณฑลสาย ๕ หน้าหอภาพยนตร์
อยู่ที่ ๖๐ เซนติเมตร มีรถสัญจรผ่านประปราย
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ควันไฟจากการก�ำจัดขยะของศูนย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยท�ำให้เกิด
บรรยากาศแปลกตา เสมือนว่ามี
สายหมอกปกคลุม
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สายน�้ำยังคงรินไหล ลดระดับลงไป
เรื่อยๆ
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

คืนนี้สถานการณ์ปกติ สายน�้ำ แสงไฟ
สายควัน ระลอกน�้ำ รินไหล ลดลง
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ระดับน�้ำในเช้านี้ ดูไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก
ดูเหมือนจะลดลงเล็กน้อยเสียด้วยซ�้ำ
ปล.จุดตรงนี้ (ลานสรรพสาตร) เหมาะแก่การชม
พระอาทิตย์ขึ้นและสัมผัสบรรยากาศในยามเช้า
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ถึงแม้ว่าระดับน�้ำจะเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ขั้นบันไดทาง
ขึ้นลานสรรพสาตร หน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
น�้ำก็ยังไม่ท่วมถึง

หลายๆ พื้นที่ค่อยๆ ทยอยโผล่พ้นน�้ำ ตามวันเวลาที่ผ่านไป
ถนนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเริ่มมีพื้นที่แห้งให้เห็นแล้ว

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ระดับน�ำ้ ในถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ด้านหน้าหอภาพยนตร์
วั
เช้านี้ ลมเย็นพัดแรง เห็นพระจันทร์เสี้ยวรางๆ ท่ามกลางแสงสีของ นนี้ประมาณ ๔๗ เซนติเมตร
เช้าวันใหม่ น้องน�ำ้ เริ่มถอยห่างจากลานสรรพสาตรหน้าพิพิธภัณฑ์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ภาพยนตร์ไทย
เช้าวันนี้ถนนภายในส่วนใหญ่แห้งแล้ว แต่นำ�้ ในถนน
พุทธมณฑลสาย ๕ ด้านหน้าหอภาพยนตร์ รถเล็กยังผ่านไม่ได้
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
คืนนี้ลมเย็นพัดแรง หวังว่าน�ำ้ จะได้แห้งเร็วๆ วันนี้มีรถจากเทศบาล ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ต�ำบลศาลายาเข้ามาเก็บขยะเป็นวันแรก หมดยุคเผาขยะสักที
ประกาศจากหอภาพยนตร์ เนื่องด้วยภาวะอุทกภัยในต�ำบล
ศาลายา ท�ำให้การเดินทางคมนาคมไปยังหอภาพยนตร์ ซึ่งตั้ง
อยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๕ เป็นไปอย่างยากล�ำบาก
หอภาพยนตร์ โดยความร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร จึงได้ย้ายสถานที่จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์
ประจ�ำเดือนธันวาคมจากที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา มาที่
ห้องประชุมชั้น ๔ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยก
ปทุมวัน) แทน
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ระดับน�ำ้ ในถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ด้านหน้าหอภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เสวนาวิชาการด้านภาพยนตร์นานาชาติ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คืออะไร? มีหน้าที่อะไร? และมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?

๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสำ�รองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
หอภาพยนตร์ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑ หรือ
thaifilmarchive@gmail.com

หอภาพยนตร์ คืออะไร? มีหน้าที่อะไร? และมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มักจะต้องคอยตอบค�ำถามทั้ง ๓ ค�ำถาม นี้อยู่เสมอๆ
หรือหลายๆ คนก็มักจะมองว่าหน้าที่ของหอภาพยนตร์เป็นเพียงสถานที่เก็บภาพยนตร์เก่าเท่านั้น ทั้งๆ
ทีแ่ ท้จริงแล้ว การเก็บภาพยนตร์เก่า (และใหม่) เป็นเพียงหน้าทีห่ นึง่ ของหอภาพยนตร์เท่านัน้ หอภาพยนตร์
ยังต้องท�ำหน้าทีเ่ สาะแสวงหาภาพยนตร์ (ซึง่ ไม่จำ� กัดเฉพาะภาพยนตร์เล่าเรือ่ งทีฉ่ ายตามโรงเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึงภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์ข่าว และภาพยนตร์ที่ถ่ายกันในบ้านอีกด้วย) และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ การซ่อมสงวนรักษา การค้นคว้าวิจัย การให้บริการ และการเผยแพร่ให้บริการ
นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ไม่ได้มีความส�ำคัญแค่เพราะเก็บภาพยนตร์ไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทั้ง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่างเดียว แต่หอภาพยนตร์ยังมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและ
สนับสนุนการใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้อีกด้วย
เพื่ อ จะขยายฐานความเข้ า ใจที่ สั ง คมมี ต ่ อ หอภาพยนตร์ ใ ห้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น สถาบั น หนั ง ไทย
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์ทดลองครั้งที่ ๖ จัดเสวนาวิชาการด้าน
ภาพยนตร์นานาชาติ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ History, Images and Archives (ประวัติศาสตร์ ภาพ และหอ
ภาพยนตร์) ขึ้น ในวันอังคารที่ ๒๔ และวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ศกนี้ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ โดยแบ่งการจัดงานเป็น ๒ วัน ดังนี้

อังคารที่ ๒๔ มกราคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

พุธที่ ๒๕ มกราคม
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

น�ำเสนองานวิจยั และประสบการณ์ของนักวิชาการด้านภาพยนตร์
จากไทยและต่างประเทศ ทีไ่ ด้จากการท�ำงานหรือการเข้าใช้บริการ
ในหอภาพยนตร์ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี
ก�ำหนดการดังนี้
๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น. สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการให้
บริการ (Both Side Now: Balancing Preservation and
Access) โดยชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต รองผู้อ�ำนวยการ หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
๑๐.๔๐ – ๑๑.๒๐ น. การอนุรักษ์ภาพยนตร์เพื่อการให้บริการ
(Preserve then Show) โดย Brigitte Paulowitz นักอนุรักษ์
ภาพยนตร์ จาก บริษัท Reto ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. แนวทางต่างๆ ในการน�ำเสนอหนังบ้าน
ต่อสาธารณะ (Home and Away: Re-situating Home Movies
in the Public Context) โดย Mark Williams ภัณฑารักษ์อิสระ
ประเทศนิวซีแลนด์
๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๐ น. หอภาพยนตร์และภาพยนตร์สถาน (The
Archive and The Cinemateque) โดย Richard MacDonald
นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จาก มหาวิทยาลัยลอนดอน Goldsmiths
๑๒.๔๐ – ๑๓.๔๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. การเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “หอภาพยนตร์
กับสังคม” โดยทีมงานเทศกาลหนังทดลองครัง้ ที่ ๖ และ เจ้าหน้าที่
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์โปรแกรมพิเศษจากหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สถาบันหนังไทยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Defining,
curating and exchanging artists cinema in Asia-Pacific”
(การให้ความหมาย การเลือกสรร และการแลกเปลี่ยน ‘artists
cinema’ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) โดยมีก�ำหนดการ ดังนี้
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. บรรยายหัวข้อ “Artists Cinema หมายถึง
อะไร” โดย George Clark ภัณฑารักษ์ศิลปิน และ นักเขียนอิสระ
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. โปรแกรม Artists Cinema จากนิวซีแลนด์
น�ำเสนอโดย Mark William ภัณฑารักษ์อิสระ จากประเทศ
นิวซีแลนด์
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. โปรแกรม Artists Cinema จากไทย
น�ำเสนอโดย จุฬาญานนท์ ศิริผล ผู้สร้างภาพยนตร์อิสระ
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. การเสวนาเปรียบเทียบโปรแกรม Artists
Cinema ที่ได้รับชม โดยทีมงานเทศกาลหนังทดลอง และนัก
วิชาการภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ (ที่นำ� เสนองานวิจัยใน
วันแรกทั้งหมด)
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเสวนาเปรียบเทียบโปรแกรม Artists
Cinema ที่ได้รับชม โดยทีมงานเทศกาลภาพยนตร์ทดลอง และ
นักวิชาการภาพยนตร์ทงั้ ไทยและต่างประเทศ (ทีน่ �ำเสนองานวิจยั
ในวันแรกทั้งหมด)
** งานครั้งนี้เป็นการประชุมและเสวนาที่ใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย โดยมีล่ามแปลภาษาตลอดทั้งงาน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
แนะนำ�หนังสือ

“หนังโรคจิต ภาพยนตร์พินิจ
และ นี่คือชีวิตของดอกดิน ศิลปินของประชาชน”
ประโยคข้างต้นไม่ใช่ชื่อเรื่องภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่
ที่กำ� ลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
แต่คือชื่อหนังสือภาษาไทยจ�ำนวน ๓ เล่มใหม่
อันเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ซึ่งห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
น�ำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนนักอ่านได้รู้จัก
และลองมาอ่านหนังสือเหล่านี้ที่ห้องสมุดฯ

หนังโรคจิต

ผู้เขียน : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๒๔๔-๐๕๑-๙
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑ / กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
จำ�นวน : ๒๐๐ หน้า [ภาพประกอบ]
สำ�นักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์
องค์ประกอบการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ประกอบไป
ด้วยหลายส่วน ซึ่งตัวละครเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นปัจจัย
ส�ำคัญส่งผลให้ผชู้ มจดจ�ำ ประทับใจ หรือเวลาผ่านไปนานเท่าใด
ก็ยงั สามารถนึกถึงบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม การสือ่ สารของตัว
ละครเหล่านั้นที่เคยเคลื่อนไหวบนจอภาพยนตร์ โดย “หนัง
โรคจิต” เป็นหนังสือที่คัดเลือกข้อเขียนอันเกี่ยวกับภาพยนตร์
ต่างประเทศทั้งหมด ๒๖ เรื่อง รวมถึงเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับ
รางวัลและได้รับความนิยม ซึ่งผู้เขียนให้ความส�ำคัญมุ่งเน้นไป
ยังตัวละคร ด้วยข้อเขียนแบบรื้อภูมิหลัง ถอดรหัสตัวละคร
เหล่านัน้ ออกมาได้อย่างลุม่ ลึก ผ่านการใช้มมุ มองของจิตแพทย์
เชิงจิตเวชวิเคราะห์ ราวกับว่าตัวละครเหล่านั้นคือผู้ป่วยคน
หนึง่ และผูเ้ ขียนท�ำการวินจิ ฉัย ค้นหาสาเหตุ ค้นหาวิธกี ารรักษา
ที่ถูกต้อง และสรุปออกมาได้อย่างกระจ่างว่า ตัวละครเหล่านั้น
มี อ าการป่ ว ยเป็ น โรคอะไร อี ก ทั้ ง ระบุ ชื่ อ โรคอย่ า งชั ด เจน
คลี่ ค ลายความสงสั ย ของผู ้ ที่ เ คยได้ ช มภาพยนตร์ เ รื่ อ งนั้ น
ตัวอย่างเช่น ลักษณะทางร่างกาย พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด
ของตัวละครทีเ่ ป็นแวมไพร์ ในภาพยนตร์เรือ่ งแวมไพร์ ทไวไลท์
(Twilight) นั้น แท้จริงแล้วในเหตุผลทางจิตวิเคราะห์ คือ
อาการป่วยแบบหนึ่งที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกาย
การล่วงละเมิดทางเพศ และการเลี้ยงดูที่ขาดความอบอุ่น
ตั้งแต่วัยเด็กนั่นเอง
หนังสือเล่มนี้ อ่านสนุก และอาจสะท้อนให้ผู้อ่านฉุก
คิดได้ว่า ตัวละครหลากหลายบุคลิกลักษณะในโลกภาพยนตร์
มักเชื่อมโยงกับตัวตนของคนบนโลกความเป็นจริง อีกทั้งช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลใน
สังคม นอกจากนั้นผู้มีจิตปกติจะเข้าใจผู้ป่วยทางจิตเวช รวม
ถึงเลือกวิธีการบ�ำบัดผู้ป่วยทางจิตเวชให้กลับมาเป็นปกติได้
อย่างถูกต้อง

ภาพยนตร์พินิจ

นี่คือชีวิตของ
ดอกดิน

ศิลปินของประชาชน

ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์จำ�เริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ISBN: ๙๗๘-๙๗๔-๓๕๐-๘๙๑-๒
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑/ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
จำ�นวนหน้า : ๑๑๕ หน้า [ภาพประกอบ]

ผู้เขียน : อิงคศักย์ เกตุหอม
ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๕๔๓-๑๓๕-๔
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑ / กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำ�นวนหน้า : ๑๑๘ หน้า, ภาพประกอบ [ภาพสีบางภาพ]
เจ้าของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๙๓ ถึง พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นช่วงระยะ
เวลา ๕๔ ปี ซึ่งไม่อาจระบุจำ� นวนภาพยนตร์ที่ชัดเจนอย่างถูก
ต้องแม่นย�ำได้ว่า ภาพยนตร์ของทุกประเทศบนแผนที่โลกนั้น
มีภาพยนตร์ออกฉายสู่สายตามวลชนทั้งหมดกี่เรื่อง ฉะนั้น
ผู้เขียนหนังสือ “ภาพยนตร์พินิจ” ได้คัดเลือกภาพยนตร์ ซึ่งได้
รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาเป็นตัวอย่างทัง้ หมด ๘ เรือ่ ง
จาก ๘ ประเทศ ของช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยผูเ้ ขียนได้พนิ จิ
พิเคราะห์ถงึ ภาพยนตร์แต่ละเรือ่ งอย่างเข้มข้น และเปิดมุมมอง
ให้กับผู้อ่านได้ชวนคิดว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนที่ให้ทั้ง
ความบันเทิง แต่ภายใต้ชั้นของความบันเทิงยังถูกทับซ้อนไป
ด้วยประเด็นต่าง ๆ เช่น บริบททางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
ปรัชญา การเมือง เศรษฐกิจ ประวัตศิ าสตร์ การเคลือ่ นไหวของ
มุมกล้อง ล้วนแต่มีการสื่อสารความหมายได้ทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้
ส่งผลและมีอิทธิพลไม่มากก็น้อยอันปรากฏออกมาเป็นเรื่อง
เล่าในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ รวมถึงภาพยนตร์เป็นสื่อประเภท
หนึ่ง ซึ่งช่วยให้คนต่างชาติต่างภาษาได้ศึกษาวิถีชีวิตซึ่งกันและ
กัน อีกทั้งข้อเขียนของหนังสือเล่มนี้เปิดมิติการชมภาพยนตร์
คือ การกระท�ำต่าง ๆ ทีส่ ะท้อนในภาพยนตร์แต่ละเรือ่ งนัน้ ไม่มี
ค�ำว่า “ดี” หรือ “เลว” เพียงแต่ว่าเงื่อนไขและปัจจัยของแต่ละ
ชาติ “แตกต่าง” กันเท่านั้นเอง ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่อง
The Day I Became a Woman [พ.ศ.๒๕๔๓] ภาพยนตร์จาก
ประเทศอิหร่าน ที่มุ่งเน้นการเล่าเรื่องความไม่เสมอภาคด้าน
เพศสภาพ อันเนื่องมาจากปมเกี่ยวกับกรอบประเพณีและ
ศาสนา ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจแตกต่างกับความมีเสรีภาพ
ทางด้านเพศสภาพในโลกตะวันตก
คุณลองอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อการชมภาพยนตร์
ครั้งต่อไปของคุณน่าจะเพลิดเพลิน และมีทรรศนะอันแตกต่าง
มาแลกเปลี่ยนกับคนรอบข้างเพิ่มขึ้น

ชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า ตัว
อักษรและภาพประกอบที่ร้อยเรียงอยู่ในทั้งหมด ๑๑๘ หน้า
เป็นชีวประวัติและผลงานของ “ดอกดิน กัญญามาลย์” บุคคล
ที่มีความส�ำคัญและน่าจดจ�ำคนหนึ่งในวงการภาพยนตร์ไทย
วิธีการเขียนของหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากการบันทึกบท
สัมภาษณ์ของดอกดิน ซึ่งเริ่มเรื่องตั้งแต่ปฐมวัยจนกระทั่งชีวิต
ในปัจจุบัน โดยจุดเริ่มต้นก่อนจะเข้าสู่การท�ำงานบนเส้นทาง
ภาพยนตร์ ดอกดินเป็นผู้มีความสามารถหลากหลายในแวดวง
ของศิลปะการแสดง ได้แก่ การแสดงพื้นบ้าน นักแสดงจ�ำอวด
ละครย่อย นักแสดงละครเร่ นักร้องเพลงหน้าม่าน และมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนและถูกเรียกว่า “ดอกดิน
ตลกทางใต้” จนกระทั่งก้าวสู่การเป็นบุคลากรแห่งวงการ
ภาพยนตร์ไทย และท�ำงานในกระบวนการผลิตภาพยนตร์
อย่างรอบด้าน ทั้งผู้เขียนบทภาพยนตร์ ผู้ก�ำกับการแสดง การ
ตัดต่อ ผู้อ�ำนวยการสร้าง และนักแสดงภาพยนตร์ รวมถึง
ผลิตรายการตลกทางโทรทัศน์อีกด้วย สิ่งที่ได้รับจากหนังสือ
เล่มนี้ นอกเหนือจากประวัตแิ ละผลงานส่วนตัวของดอกดินแล้ว
นั้น ผู้อ่านจะได้รู้จักบุคคลในวงการภาพยนตร์ไทยท่านอื่น ๆ ที่
มีความผูกพันในช่วงชีวิตของดอกดิน เช่น พิสิฐ ตันสัจจา
(เจ้าของศาลาเฉลิมไทย) ครูเนรมิต ส.อาสนจินดา เพชรา
เชาวราษฎร์ มิตร ชัยบัญชา ศิริ ศิริจินดา เป็นต้น
ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงทั้งจุดเริ่มต้น จุดสูง
สุ ด บางมุ ม ของความผิ ด หวั ง แห่ ง ช่ ว งระยะเวลาที่ ด อกดิ น
โลดแล่นในวงการภาพยนตร์ไทยและเรื่องราวกว่าที่ศิลปิน
ตัวด�ำของประชาชนอย่างดอกดิน กัญญามาลย์ จะได้ตะโกน
ค�ำว่า “ล้านแล้วจ้า” ไว้อย่างครบถ้วน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
ลานดารา

วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ดาราสาวเจ้าน้ำ�ตา
สถาบันเกอเธ่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำ
ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท
ไบเออร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๗ ขึ้น ระหว่างวันที่
๑๖ – ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ (ก�ำหนดเดิมวางไว้
วันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ แต่
เนื่องจากปัญหาอุทกภัย ท�ำให้ต้องเลื่อนวัน
จัดงาน)
ภายใต้ค�ำขวัญ “เรามอบความรู้คู่
ความบันเทิง” ภาพยนตร์ทถี่ กู คัดเลือกมาฉาย
ทั้ง ๒๖ เรื่อง จาก ๗ ประเทศ ทั้งแถบยุโรป
และเอเชียนัน้ จะมีเนือ้ หาเกีย่ วกับ “ป่าไม้” ทัง้
ในแง่ของสภาพป่าไม้ ความส�ำคัญของป่าไม้ต่อ
สิ่งมีชีวิต ปัญหาป่าไม้ที่เกิดขึ้น และการอนุรักษ์
ธรรมชาติและป่าไม้ ซึง่ หัวข้อ “ป่าไม้” นี้ ถือเป็นการรับมติ
และนโยบายขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้ประกาศให้ปี
๒๕๕๔ เป็น “ปีสากลแห่งการอนุรักษ์ป่าไม้”
ตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีที่นำ� มาจัดฉายเช่น

• ดอกหญ้าฟันสิงโต ตอนผจญภัยในป่าพิศวง
สารคดีจากประเทศเยอรมนี ที่พาผู้ชมไปรู้จักกับ
ชายหนุม่ สุดแปลกกับสุนขั คูห่ ู ทีเ่ กิดทะเลาะกับ
พี่เขยเรื่องเส้นทางเดินป่า เขาเดินหลง
ทางในป่า จนไปพบเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ท้องถิ่น ผู้ซึ่งอธิบายให้เขาเข้าใจถึง
สาเหตุ ที่ ต ้ น ไม้ ต ้ อ งถู ก โค่ น ลง
จ�ำนวนมาก
• ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง
นักข่าวหัวเห็ดในป่าฝน จาก
ประเทศฝรัง่ เศส ซึง่ จะพาผูช้ มไป
ท่องเที่ยวที่ป่าอะเมซอน ซึ่งถือ
เป็นป่าฝนที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด
ในโลก มีพื้นที่ ๑ ใน ๓ ของทวีป
อเมริกาใต้

• รายการไอกอทอิท ตอน น�้ำตาลหวานเจี๊ยบ จากประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งจะน�ำเสนอถึงที่มาของน�้ำตาล และความหวานใน
ขนมต่างๆ และปฏิกิริยาของร่างกายมนุษย์ที่มีต่อรสหวาน
• ภาพยนตร์สารคดีเรือ่ งดีเอ็นเอกระตุน้ ระบบประสาท
บ้านพักฟืน้ ส�ำหรับโอกาสครัง้ ใหม่ ซึง่ เล่าเรือ่ ง
ของนักวิทยาศาสตร์ที่จะน�ำเหล่าชะนีที่
ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์ตั้งแต่เกิด น�ำไป
เลี้ยงไว้ในบ้านพักใจกลางป่าเกาะ
บอร์ เ นี ย ว เพื่ อ สอนให้ พ วกมั น
สามารถหาอาหารและด�ำรงชีพได้
ด้วยตัวเอง ก่อนจะปล่อยพวกมัน
กลับเข้าไป
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ใน
ฐานะเป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การใช้
ภาพยนตร์เพื่อให้เกิดความรู้ ได้รบั เกียรติคดั เลือก
ให้เป็นสถานที่จัดฉายเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้ ครั้งที่ ๗ นี้ด้วย โดยนอกจากจะจัดฉายภาพยนตร์แล้ว
หอภาพยนตร์ ยังได้ถือโอกาสจัดนิทรรศการพิเศษส�ำหรับ
เทศกาล “ภาพยนตร์เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่?” ซึ่งมีเนื้อหา
เกีย่ วกับหลักการพืน้ ฐานของวิทยาศาสตร์ทมี่ สี ว่ นในการก�ำเนิด
ภาพยนตร์อีกด้วย
หอภาพยนตร์ จึงขอเรียนเชิญโรงเรียนในจังหวัด
นครปฐม และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทีส่ นใจเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรู้ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ซึง่ เป็น
โรงภาพยนตร์ขนาด ๑๒๑ ที่นั่ง ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ ถึง วัน
จันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ศกนี้ (ยกเว้นวันอังคารที่ ๒๔ และ วันพุธ
ที่ ๒๕ มกราคม) รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่าย
๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ติดต่อส�ำรองที่นั่งได้ฟรี
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรม ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๔ ต่อ
๑๑๐ หรือ ๐๘๙-๔๔๑-๐๐๔๒
ท่านสามารถดูโปรแกรม
ภาพยนตร์ทงั้ เทศกาลได้ที่ เว็บไซต์
หอภาพยนตร์

www.fapot.org

ย้อนกลับไปก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ แฟนๆ ภาพยนตร์ไทยจะรูจ้ กั วิไลวรรณ
วัฒนพานิช กันดี ในบทบาทดาราสาวเจ้าน�้ำตา
วิไลวรรณเข้าสูว่ งการภาพยนตร์โดยการเล่นเรือ่ ง แดนดาวโจร (๒๔๙๖)
แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักนัก จนเมื่อ แท้ ประกาศวุฒิสาร ผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง
อย่างมากในขณะนั้น วางแผนสร้างภาพยนตร์เรื่องต่อมาในนามของบริษัท
ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ และได้เลือกพระนิพนธ์ของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เรื่อง สาวเครือฟ้า มาสร้างเป็นภาพยนตร์ และก�ำกับการแสดงโดยครูมารุต
ทวี ณ บางช้าง หลังจากได้เลือก ชลิต สุเสวี ให้เป็นนักแสดงน�ำชาย ในบทร้อยตรี
พร้อม แล้ว แต่ยังไม่สามารถหานักแสดงน�ำหญิงที่จะมารับบท เครือฟ้า ซึ่งถือ
เป็นตัวแสดงส�ำคัญของเรื่องได้ จนกระทั่งมีคนแนะน�ำวิไลวรรณ ทีมผู้สร้างจึง
ได้ไปทาบทามให้มาแสดงในบทดังกล่าว ผลปรากฏว่าภาพยนตร์ สาวเครือฟ้า
(๒๔๙๖) ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแสดงของ
วิไลวรรณเป็นที่กล่าวขวัญอย่างมากในเวลานั้น จนต้องเพิ่มรอบฉายหลายรอบ
และน�ำกลับมาฉายซ�้ำอีกเป็นครั้งที่สอง
หลังจากนั้นไม่ว่าผู้สร้างท่านใดต้องการสร้างภาพยนตร์ชีวิตรัก รันทด
เป็นต้องหยิบยื่นบทนักแสดงหญิงเจ้าน�ำ้ ตาให้วิไลวรรณทั้งนั้น เหมือนชื่อนี้เป็น
ทีร่ บั ประกันว่าภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ จะต้องโด่งดังทุกเรือ่ งไป อาทิ ธิดายาจก (๒๔๙๗)
ซึ่งแสดงคู่กับพันค�ำ (พร้อมสิน สีบุญเรือง) ในบทของ น้อย เด็กก�ำพร้าที่ได้รับ
การเลี้ยงดูจากขอทาน โตเกียวพิศวาส (๒๔๙๘) แสดงคู่กับพันค�ำ ถ่ายท�ำที่
ประเทศญี่ปุ่น ในบทสาวชาวญี่ปุ่นที่ถูกกีดกันความรัก ผลงานที่สร้างชื่อให้
วิไลวรรณอย่างมากอีกเรื่องหนึ่ง คือ โบตั๋น (๒๔๙๘) ผลงานการก�ำกับของ
ส.อาสนจินดา โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ท�ำรายได้น�ำภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
ต่างประเทศเรื่องอื่น ๆ ที่เข้าฉายในขณะนั้น
ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ มี ก ารจั ด การประกวดภาพยนตร์ ไ ทยรางวั ล
พระราชทานสุ รั ส วดี ค รั้ ง แรกขึ้ น ในประเทศไทย ซึ่ ง ผู ้ จั ด งานได้ พิ จ ารณา
ภาพยนตร์ทั้งหมด โดยไม่ได้จำ� กัดปีฉาย และได้พิจารณารางวัลผู้แสดงน�ำฝ่าย
หญิงยอดเยี่ยมให้ วิไลวรรณ จากบทเครือฟ้าที่สร้างชื่อให้เธอนั่นเอง ในปีเดียว
กันนั้น ความโดดเด่นของวิไลวรรณ ยังท�ำให้เธอได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง
ในภาพยนตร์องั กฤษเรือ่ งส�ำคัญ คือ The Bridge over the River Kwai (สะพาน
ข้ามแม่นำ�้ แคว)
เป็นที่น่าเสียดายว่าภาพยนตร์ของวิไลวรรณในช่วงต้นๆ ต่างสูญหาย
ไปหมดแล้ว หรือบางเรื่องก็อยู่ในสภาพที่ไม่ดีนัก แต่กระนั้นก็ตามวิไลวรรณก็
ยังมีผลงานเด่นๆ ในยุคต่อมา ไม่ว่าจะเป็นการรับบทหัวหน้าเหล่าร้ายในมาด
ผู้ดีในเพชรตัดเพชร (๒๕๐๙) เจ้าแม่ผู้ต้องปกครองหญิงสาวมากมายในเรื่อง
เมืองแม่หม้าย (๒๕๑๕) หรืออย่างบทหญิงที่เลอะเลือนในเทพธิดาโรงงาน
(๒๕๒๕)
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ศกนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณวิไลวรรณ ที่จะมาพิมพ์รอยมือรอยเท้าบนลานดารา
ในฐานะดาวดวงที่ ๑๒๑ และร่วมเล่าประสบการณ์ชีวิตและเรื่องราวในวงการ
ภาพยนตร์ที่ผ่านมา

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ล้านแล้วจ้า ล้านแล้วจ้า
“หนังเรื่องนกน้อย...ฉายไปเกือบเดือนแล้ว
เหลืออีกสิบบาทจะมีรายได้ครบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
น้าไปยืนลุ้นอยู่ในห้องขายตั๋วเลย
คอยดูว่าใครจะเป็นคนซื้อตั๋วได้ยอดครบหนึ่งล้านบาท
ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงท้องอ่อนๆ อุ้มลูกมาอีกหนึ่งคน
ตีตั๋ว ๑๐ บาท เรางี้ดีใจตะโกนลั่น
หัวใจเต้นโครมครามจนเนื้อสั่นเลยนะ
“ล้านแล้วจ้า ล้านแล้วจ้า ล้านแล้วจ้า””

กัญญามาลย์

ผู้กำ�กับ “ล้านแล้วจ้า”

(ตัดตอนจากหนังสือ นี่คือชีวิตของ ดอกดิน ศิลปินของประชาชน
โดย อิงคศักย์ เกตุหอม หน้า ๔๙)
ข้อความข้างต้น เป็นทีม่ าของวลีอนั โด่งดัง “ล้านแล้ว
จ้า” ซึ่งกลายเป็นค�ำยอดฮิตของดอกดิน กัญญามาลย์ ผู้กำ� กับ
ภาพยนตร์ไทย ที่สร้างภาพยนตร์ไทยมากว่า ๓ ทศวรรษ ตั้งแต่
ภาพยนตร์เรื่องแรก สามเกลอถ่ายหนัง ในปี ๒๔๙๕ จนถึง
เรื่อง สาวแดดเดียว ในปี ๒๕๒๖ ดอกดินก�ำกับภาพยนตร์
ทั้งหมด ๔๓ เรื่อง โดยมีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมอย่าง
มากอย่าง นกน้อย (๒๕๐๗) แสงเทียน (๒๕๐๙) จุฬาตรีคูณ
(๒๕๑๐) คนกินเมีย (๒๕๑๗) กุ้งนาง (๒๕๑๙) เป็นต้น
น่ า เสี ย ดายที่ ผ ลงานยุ ค แรกของการท� ำ งานของ
ดอกดินนั้นส่วนใหญ่จะสูญหายไป เนื่องจากผู้สร้างภาพยนตร์
ไทยในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา จนถึงในปี พ.ศ.
๒๕๑๓ นิยมสร้างภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม ๑๖ มิลลิเมตร และเมื่อ
ถ่ายท�ำเสร็จ ก็นำ� ฟิลม์ ทีถ่ า่ ยเสร็จแล้วมาตัดต่อ ก่อนจะท�ำก๊อปปี้
แล้วน�ำออกฉาย และไม่ได้เก็บรักษาฟิล์มต้นฉบับ ดังนั้น หาก
ฟิล์มไม่สูญหายไป ก็อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ภาพยนตร์ของ
ดอกดินในช่วงแรกๆ ก็ไม่พ้นชะตากรรมเดียวกัน
แต่กระนั้น ก็ยังถือเป็นโชคดีที่ฟิล์มภาพยนตร์ของ
ดอกดินในยุคหลังๆ ยังอยู่ในสภาพดีและสมบูรณ์ คนรุ่นหลัง
จึงได้มีโอกาสรับชมผลงานของผู้ก�ำกับ “ล้านแล้วจ้า” รายนี้
ในหนั ง สื อ นี่ คื อ ชี วิ ต ของ ดอกดิ น ศิ ล ปิ น ของ
ประชาชน หน้า ๗๗ – ๗๙ ดอกดินวิเคราะห์ความส�ำเร็จของ
ผลงานตัวเองว่า “ในชีวิตของน้า น้ารักผลงานทุกชิ้นเหมือนลูก
หมายถึงเป็นผลงานที่เกิดจากความตั้งใจจริงของเรา เราเอาใจ
แม่คา้ น้าตัง้ ใจอย่างนัน้ จริงๆ เป็นเป้าหมายของเราจริงๆ เพราะ
เราคิดว่าเขาเป็นฐาน เป็นเสียงให้เราได้ ... เราสร้างหนัง ถ้าเรา
ไม่มีอะไรให้คนดู แล้วเราจะหวังอะไรได้จากคนดู ผู้ชมต้องเอา
สตางค์มาซื้อตั๋วหนัง ถ้าหนังของเราไม่มีอะไรดีแน่ จืดชืดอยู่
อย่างนั้น มันจะได้สตางค์ได้ยังไง...”
แต่ ส� ำ หรั บ ผู ้ ช มภาพยนตร์ ไ ทยรุ ่ น ใหม่ ผลงาน
ภาพยนตร์ของดอกดินเต็มไปด้วยประเด็นต่างๆ ที่น่าศึกษา
วิเคราะห์ ทั้งประเด็นศิลปะสมัยนิยม เทคนิคการสร้างสื่อ
ความหมายผ่านศิลปะภาพยนตร์ในสมัยหนึ่ง การน�ำเสนอภาพ

ตัวละครชาย-หญิง และตัวละครทีม่ เี พศวิถที หี่ ลากหลาย การน�ำ
เสนอเรือนร่างของผู้หญิงในภาพยนตร์
ในโอกาสที่หอภาพยนตร์ ได้จัดพิมพ์หนังสือ นี่คือ
ชีวิตของ ดอกดิน ศิลปินของประชาชน ซึ่งเป็นหนังสือที่
เรียบเรียงบทสัมภาษณ์ของคุณดอกดิน กัญญามาลย์ โดย คุณ
อิงคศักย์ เกตุหอม หอภาพยนตร์จึงได้จัดงานเปิดตัวหนังสือ
นี่คือชีวิตของ ดอกดิน ศิลปินของประชาชน ขึ้น ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ศกนี้ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ
ห้องออดิทอเรีย่ ม ชัน้ ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(สี่แยกปทุมวัน) โดยภายในงาน คุณดอกดิน กัญญามาลย์ จะ
มาร่วมเปิดเผยประสบการณ์จากการอยูใ่ นวงการภาพยนตร์ไทย
มากกว่า ๕๐ ปี และเบื้องหลังแนวคิดภาพยนตร์เรื่องต่างๆ
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรี โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และสามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
หอภาพยนตร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๔ ต่อ
๑๑๑ หรือ thaifilmarchive@gmail.com

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โปรแกรม

เด็กของโลก

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอนำ�เสนอโปรแกรมพิเศษ
เด็กของโลก (Children of the World)
เพื่อจัดฉายภาพยนตร์ที่นำ�เสนอชีวิตของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละประเทศ
ตลอดทั้งเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ ศกนี้
ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณบริษัทผู้นำ�เข้าภาพยนตร์ทุกๆ ท่านที่อนุญาตให้
หอภาพยนตร์นำ�ภาพยนตร์ของบริษัทท่านมาจัดฉาย

Children of the World

เยอรมนี

Wer fruher stirbt, ist langer tot

(Grave Decisions)

เนเธอร์แลนด์
Knetter (Bonker)

ฝรั่งเศส
Mouchette

เบลเยียม
Ma Vie En Rose
(My Life is Pink)

สหรัฐอเมริกา
The Wizard of Oz
สหราชอาณาจักร
Son of Rambow
สเปน
La Leyenda del Tiempo
(The Legend of Time)

เกาหลี ใต้
The Shower

ญี่ปุ่น
Takeshi Childhood Day

เม็กซิโก
El Laberinto del Fauno
(Pan’s Labyrinth)

โมร็อกโค
Ali Zaoua Prince de la Rue
บราซิล
Central Station
(Central do Brasil)

อิหร่าน		
Persepolis
อัฟกานิสถาน
The Kite Runner

นิวซีแลนด์
Whale Rider

รายละเอียดภาพยนตร์ เดือนมกราคม

อาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

จัดฉายทุกวัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นครปฐม

อนุบาลเด็กโข่ง
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย ทวีวัฒน์ วันทา /
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
จะเป็นอย่างไรถ้าเหล่าเด็กอนุบาลปกครองด้วย
ระบบแก๊ง และสนามเด็กเล่นนั้นเป็นสนามรบ
พบกับโลกของเด็กสุดป่วนที่มิตรภาพ ศักดิ์ศรี
และความรักผูกพันเด็กๆ เข้าด้วยกัน โดยหัวหน้า
แก๊งเด็กโข่งที่โตเกินวัย
จันทร์ที่ ๑๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ที่ ๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พุธที่ ๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๗ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

อังคารที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แผลเก่า (โปรแกรมพิเศษ ต้อนรับปีใหม่)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย เชิด ทรงศรี /
บริษัท เชิดไชยภาพยนตร์
นิยายรักอมตะของ ‘ไอ้ขวัญ’ กับ ‘อีเรียม’
จากปลายปากกา ‘ไม้ เมืองเดิม’ สู่ภาพยนตร์
รักอมตะโดย ‘เชิด ทรงศรี’ ที่เนรมิตท้องทุ่ง
บางกะปิเมื่อปี ๒๔๗๙ ให้กลับมามีชีวิตอย่าง
งดงามอีกครั้งในปี ๒๕๒๐ เล่าโศกนาฏกรรมรัก
ของหนุ่มสาวริมคลองแสนแสบ ที่ถูกพรากจาก
กันด้วยความศิวิไลซ์ของบางกอกและความแค้น
ระหว่างตระกูล

The Shower (เด็กของโลก)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย Ko Young-nam /
สนับสนุนโดย Korean Film Archive
(ภาษาเกาหลี ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
เด็กหญิงต้องย้ายมาอยู่กับปู่ในต่างจังหวัด
หลังจากธุรกิจของพ่อเธอต้องล้มเหลว ที่นั่นเธอ
ได้พยายามแสดงความเป็นมิตรกับเด็กชาย
บุตรชายผู้เช่าที่ของปู่เธอ แต่เขาพยายาม
หลีกเลี่ยงที่จะเป็นเพื่อนกับเธอ

สุรีรัตน์ล่องหน (ภาพยนตร์ไซไฟแบบไทยๆ)
๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย ส.อาสนจินดา
สุรีรัตน์ผู้อาภัพต้องทนอาศัยกับญาติฝ่ายพ่อที่
ไม่ชอบขี้หน้าเธอ ยิ่งมาได้มรดกเครื่องเพชรจาก
คุณย่ายิ่งถูกกลั่นแกล้งสารพัด จนเกิดแผนลวง
เธอไปฆ่าทิ้งยังตึกเก่าอันเป็นที่พักของด็อกเตอร์
สติเฟื่อง เธอหลงกลแต่ไม่ตาย ด้วยฤทธิ์นำ�้ ยา
ล่องหนที่ดื่มเข้าไปท�ำให้เธอเป็นสุรีรัตน์ล่องหน
แต่เรื่องวุ่นยังไม่จบ ทั้งมรดกเจ้ากรรม ญาติ
ผู้ชิงชัง และความรักกับหนุ่มหล่อที่รอเธออยู่

Central Station (Central do Brasil)
(เด็กของโลก)
๒๕๔๑ / ก�ำกับโดย Walter Salles /
สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตบราซิล
ประจ�ำประเทศไทย
(ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
ความสัมพันธ์อันน่าประทับใจระหว่างอดีตครู
ที่ปัจจุบันรับจ้างเขียนจดหมายให้ผู้ที่เขียน
หนังสือไม่เป็น กับเด็กชายที่เพิ่งสูญเสียแม่ และ
ต้องการตามหาพ่อที่เขาไม่เคยรู้จัก ถือเป็นหนึ่ง
ในหนังบราซิลร่วมสมัยที่ได้รับค�ำชื่นชมไปทั่วโลก

บิดพิภพทะลุโลก (เด็กของโลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย เปลว ศิริสุวรรณ /
บริษัท กลองชัยภาพยนตร์
เมื่อกลุ่มเด็กประถมเข้าค่ายลูกเสือใกล้ปราสาท
เก่ากลางป่าใหญ่ ความซุกซนของเด็กๆ จึงชวน
กันออกส�ำรวจปราสาทยามค�่ำคืนที่นำ� ไปสู่การ
ผจญภัยเหนือจินตนาการ เมื่อที่แห่งนี้เป็นประตู
ข้ามเวลาสู่ดินแดนดึกด�ำบรรพ์

จันทร์ที่ ๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เพชรตัดเพชร
(ผลงานของวิไลวรรณ วัฒนพานิช)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ พร้อมสิน
สีบุญเรือง และ ประกอบ แก้วประเสริฐ
ผลงานแอ็คชั่นสายลับไทยที่โด่งดัง เล่าเรื่อง
ต�ำรวจหนุ่มที่ต้องปลอมตัวเข้าไปสืบคดียาเสพติด
กับแก๊งค้ายา จนได้เป็นถึงมือขวาของนายใหญ่
แต่เมื่อเรื่องแดงขึ้น ปฏิบัติการเพชรตัดเพชรจึง
เกิดขึ้น

พุธที่ ๑๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

๑๐.๐๐ น. รวมภาพยนตร์สั้นส�ำหรับเด็ก
จากนานาประเทศ

ลูกอีสาน (โปรแกรมพิเศษ ต้อนรับปีใหม่)
๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ /
บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
สร้างจากนิยายเรื่องลูกอีสานของค�ำพูน บุญทวี
ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมซีไรท์ ๒๕๒๒ ซึ่ง
ถ่ายทอดเรื่องเล่าจากความทรงจ�ำในด้านวิถีชีวิต
ประจ�ำวันของคนอีสาน ในสมัยก่อนสงครามโลก
ครั้งที่ ๒
อังคารที่ ๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ทวิภพ (ฉบับผู้กำ� กับ)
(โปรแกรมพิเศษ ต้อนรับปีใหม่)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย สุรพงษ์ พินิจค้า /
บริษัท ฟิล์มบางกอก จ�ำกัด
จากนิยายชื่อดังของทมยันตี ถูกตีความใหม่
โดยสุรพงษ์ พินิจค้า ภาพยนตร์นำ� เสนอเรื่องราว
หญิงสมัยใหม่ที่ข้ามภพเวลาไปพบกับเจ้าคุณ
ผู้เคร่งครึม และสยามประเทศยามที่ถูกคุกคาม
ด้วยลัทธิล่าอาณานิคม แต่สิ่งที่ทวิภพฉบับนี้
โดดเด่นกว่าฉบับอื่นๆ คือการวิพากษ์
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น

พฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ที่ ๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Persepolis (เด็กของโลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Vincent Paronnaud และ
Marjane Satrapi
สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาไทย)
บันทึกของหญิงสาวอิหร่าน ที่เล่าเรื่องราวใน
วัยเด็กของเธอในช่วงปฏิวัติอิสลามในประเทศ
อิหร่าน ภาพยนตร์ถูกเล่าในรูปแบบแอนิเมชั่น
แต่เนื้อหากลับเหน็บแนมสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเจ็บ
แสบ ภาพยนตร์ชนะรางวัล Jury Prize จาก
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี ๒๕๕๐

อาทิตย์ที่ ๘ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
โอ้ลูกรัก (เด็กของโลก)
๒๕๑๙ / ก�ำกับโดย พันค�ำ
เมื่อหมดรักต่อสามี ‘ภาวิณี’ ต้องเจอทางแยก
ชีวิตที่ต้องเลือก ระหว่างหย่าขาดแล้วไปครองคู่
กับชู้รัก หรือกลับไปหาสามี เพื่อร่วมดูแล
ลูกสาวที่ก�ำลังป่วยหนัก นี่ไม่ใช่แค่หนังชีวิต
ครอบครัว แต่ยังตั้งค�ำถามชวนคิดถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของคนเป็นพ่อแม่ เมื่อค�ำว่า
‘ครอบครัว’ ไม่ได้หมายถึงแค่คนสองคน
จันทร์ที่ ๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โคลนนิ่ง คนก็อปปี้คน
(ภาพยนตร์ไซไฟแบบไทยๆ)
๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย ปิติ จตุรภัทร์ /
บริษัท อาร์เอส ฟิล์ม จ�ำกัด
จะเป็นอย่างไรเมื่อมีใครอีกคนที่หน้าตาเหมือน
คุณทุกกระเบียดนิ้วตามฆ่าและแย่งชิงทุกอย่าง
ไปจากเรา? นี่คือหนังไทยไซไฟที่จับประเด็นการ
โคลนนิ่งมาถกเถียงอย่างน่าสนใจ กับการแสดง
ชั้นยอดของ ‘อ�ำพล ล�ำพูน’ ที่ต้องสวมบท
‘นิวัฒน์’ คนธรรมดาผู้ออกตามหาความจริง
กับ ‘B-๗’ ร่างโคลนผู้ตามจองล้างชีวิตเขา
ทุกลมหายใจ

เทพธิดาโรงงาน
(ผลงานของวิไลวรรณ วัฒนพานิช)
๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท /
บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
‘ฉันทนา’ สาวอีสานจ�ำต้องจากบ้านเกิดมุ่งหางาน
ท�ำในเมืองหลวง ด้วยการท�ำงานที่โรงงานทอผ้า
ความสวยของเธอเป็นที่สะดุดตาบุตรชายเจ้าของ
โรงงาน นับวันที่เธอท�ำงานที่นั่น เธอก็เริ่มเป็น
ดาวเด่น พร้อมๆ กับที่เธอเริ่มรู้สึกความไม่ชอบมา
พากลของชนชั้นนายทุน
พฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Takeshi Childhood Day (เด็กของโลก)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย Shinoda Masahiro /
สนับสนุนโดยมูลนิธิญี่ปุ่น
(ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากญี่ปุ่นเล่าเรื่องชีวิตวัยเด็ก
ในช่วงสงครามโลก ทาเคชิบุตรชายชาวประมง
ผู้แสนฉลาด ซึ่งเป็นหัวโจกของกลุ่ม จนกระทั่ง
ญาติผู้หนีภัยสงครามมาอาศัยอยู่กับเขา ความเป็น
ผู้น�ำของทาเคชิก็เริ่มสั่นคลอน

เสาร์ที่ ๑๔ มกราคม โปรแกรมพิเศษวัน
เด็ก

๑๓.๐๐ น. ปัญญา เรณู
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ /
บริษัท บิณฑ์ บูม บิสซิเนส
ความทรงจ�ำอันงดงามต่อแผ่นดินอีสานในวัย
เด็กของ ‘บิณฑ์ บันลือฤทธิ์’ ถูกถ่ายทอดผ่าน
หนังเรื่องนี้ด้วยตัว ‘ปัญญา’ เด็กชายผู้มีฐานะ
ยากจนแต่มีพรสวรรค์ด้านร้องเพลง ซึ่งต้อง
ฝ่าฟันคู่แข่งตัวฉกาจ เพื่อก้าวตามฝันสู่การแข่งวง
โปงลางในระดับจังหวัดให้ได้ หากปัญญาไม่ได้สู้
เพียงล�ำพัง เขายังมี ‘เรณู’ เด็กสาวแสนซนและ
ผองเพื่อนจากเมืองกรุงคอยช่วยเหลือ
๑๕.๐๐ น. The Wizard of Oz
๒๔๘๒ / ก�ำกับโดย Victor Fleming /
บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)
จากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเยี่ยมสู่ภาพยนตร์
ฮอลลีวูดคลาสสิกตลอดกาล เล่าเรื่องของหญิง
สาวจากเมืองแคนซัส ที่รู้สึกน้อยใจกับลุงป้าที่
บ้าน เธอถูกพายุทอร์นาโดพัดพาเธอไปตกที่
เมืองมรกต เพื่อที่จะหาทางกลับบ้านเธอจึงต้อง
เดินทางตามหาพ่อมดอ๊อซ

Ma Vie En Rose (My Life is Pink)
(เด็กของโลก)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย Alain Berliner /
สนับสนุนโดย บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาไทย)
ลูโดวิก เด็กชายซึ่งนึกเสมอว่าเขาเกิดมาเป็น
ผู้หญิง เขาจึงแต่งตัวและมีท่าทางเป็นเด็กหญิง
ตลอดเวลา เริ่มไม่เข้าใจโลกเมื่อผู้ใหญ่รอบข้าง
ต่างรู้สึกกระอักกระอ่วนกับพฤติกรรมของเขา
อังคารที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
วัยตกกระ (ผลงานของวิไลวรรณ วัฒนพานิช)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย ชนะ คราประยูร
เมื่อเป็นเพียงคนชราในบ้าน ลูกหลานก็เริ่มร�ำคาญ
ไม่อยากฟังค�ำเตือนค�ำบ่นอีกต่อไป ชีวิตภายใน
บ้านเต็มไปด้วยความวุ่นวายทั้งจากความโลภ และ
ความมีหน้ามีตาในสังคม จนหลงลืมบุพการี
พุธที่ ๑๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กระดึ๊บ (ภาพยนตร์ไซไฟแบบไทยๆ)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย จตุรงค์ พลบูรณ์ /
บริษัท จีทีเอช จ�ำกัด
ภาพยนตร์ไซไฟสุดเพี้ยน ว่าด้วย ‘เจลลดไข้’ ที่ร่วง
หล่นจากฟากฟ้ากลับกลายเป็นสัตว์ต่างดาว มัน
ออกล่าเหยื่อด้วยการสูบความร้อนออกจาก
ร่างกายจนแข็งตาย และทางรอดเดียวของ
ชาวบ้านคือการหันมาร่วมมือกันของสอง
ครอบครัวที่เหม็นขี้หน้ามาแต่ชาติปางก่อน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Son of Rambow (เด็กของโลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Garth Jennings /
บริษัท เอ็ม วี ดี จ�ำกัด
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)
ภาพยนตร์เล็กๆ จากอังกฤษที่ชนะใจคนดูและ
นักวิจารณ์มาทั่วโลก เล่าเรื่องของมิตรภาพของ
เด็กชายสองคนที่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่
แตกต่างกัน เกิดจากการช่วยสร้างภาพยนตร์
ซึ่งพวกเขาได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แรมโบ้

รายละเอียดภาพยนตร์ เดือนมกราคม

อาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จัดฉายทุกวัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นครปฐม

มันมากับความมืด (ภาพยนตร์ไซไฟแบบไทยๆ)
๒๕๑๔ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
/ บริษัทละโว้ภาพยนตร์
อุกกาบาตลึกลับพุ่งตกในอ่าวไทย ตามด้วยเหตุ
สยองเมื่อชาวเกาะกลายเป็นศพทั้งหมู่บ้าน
ไม่ช้าความตายก็คืบคลานเข้าฝั่งไทย ร้อนถึงนัก
วิทยาศาสตร์ชาวกรุงกับกลุ่มชาวบ้านที่เหลืออยู่
ต้องร่วมมือกันจัดการ ‘มัน’ ให้ได้โดยเร็ว

ดูหนังกับโดม
ร่วมดูภาพยนตร์และพูดคุยกับโดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปักษาวายุ (ภาพยนตร์ไซไฟแบบไทยๆ)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย มณฑล อารยางกูล /
บริษัท อาร์เอส ฟิล์ม จ�ำกัด
การขุดเจาะทางรถไฟใต้ดินในกรุงเทพฯ เกิดผิด
พลาดจนปลุกสัตว์ในต�ำนาน ‘ครุฑ’ ขึ้นมาโดย
ไม่ตั้งใจ มันออกอาละวาดฆ่าผู้คนอย่างกระหาย
เลือด มีเพียงหน่วยรบพิเศษและนักวิทยาศาสตร์
สาวหัวรั้นเท่านั้นที่จะหยุดมันได้ หนังไทยเรื่อง
แรกที่ถ่ายท�ำในระบบดิจิทัลพร้อมเทคนิคพิเศษ
สร้างสัตว์ประหลาดเทียบชั้นฮอลลีวูด
เสาร์ที่ ๒๑ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
ภาพยนตร์สนทนาประจ�ำเดือนมกราคม เรื่อง
“ภาพยนตร์ไซไฟแบบไทยๆ” กับ รศ.ดร.ชัยวัฒน์
คุประตกุล นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของ
ประเทศไทย เจ้าของนามปากกา ชัยคุปต์
เตคีออน วัฒนชัย และ ศรีวัฒน์

ภาพยนตร์เดือนมกราคม
จัดฉายวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๔
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อังคารที่ ๑๐ มกราคม ลูกอีสาน
พุธที่ ๑๑ มกราคม The Shower
พฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม Grave Decisions
อังคารที่ ๑๗ มกราคม โอ้ลูกรัก
พุธที่ ๑๘ มกราคม มันมากับความมืด
พฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม The Legend of Time
อังคารที่ ๒๔ มกราคม วัยตกกระ
พุธที่ ๒๕ มกราคม เมืองแม่หม้าย
พฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม Central Station
อังคารที่ ๓๑ มกราคม เพชรตัดเพชร

จันทร์ที่ ๒๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สมศรี #422อาร์ (ภาพยนตร์ไซไฟแบบไทยๆ)
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย ณรงค์ จารุจินดา /
บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
‘สมศรี #422อาร์’ เป็นผู้หญิงที่ใครเห็นก็รัก
แต่อย่าได้รู้จักมากไปกว่านั้น เพราะแท้จริงเธอ
เป็นหุ่นยนต์! นี่คือสุดยอดการแสดงที่ถูกลืมของ
จินตหรา สุขพัฒน์ กับบทหุ่นยนต์ที่ไขว่คว้า
‘ความเป็นมนุษย์’
อังคารที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาพยนตร์
ในหัวข้อ History Image and Archive
๑๗.๓๐ น. ไฟเย็น ๒๕๐๘ /
ภาพยนตร์ซึ่งสร้างขึ้นโดยการสนับสนุนจาก
ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ให้
ชาวไทยเห็นภัยร้ายของลัทธิคอมมิวนิสต์
พุธที่ ๒๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
La Leyenda del Tiempo
(The Legend of Time) (เด็กของโลก)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Isaki Lacuesta /
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน
ประจ�ำประเทศไทย และ AECID
(ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์สารคดีเรื่องเยี่ยมจากสเปน แบ่งเป็น
สองเรื่อง เพื่อจะเล่าชีวิตของเด็กสองคนที่ได้รับ
อิทธิพลทางดนตรีจากนักร้องฟามิงโก้ชื่อดัง
Camaron de la Isla
พฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Wer fruher stirbt, ist langer tot
(Grave Decisions) (เด็กของโลก)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Marcus H. Rosenmüller
/ สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
เด็กชายคนหนึ่งโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุทำ� ให้
แม่ของตัวเองเสียชีวิต เขาเชื่อว่าเขาจะหายรู้สึก
ผิดหากเขาได้เป็นนักดนตรีร็อค หรือไม่ก็หา
ภรรยาใหม่ให้พ่อของเขา

หอภาพยนตร์จัดภาพยนตร์สนทนา เรื่อง

เสาร์ที่ ๒๘ มกราคม เวลา ๑๔.๐๐ น.
กิจกรรมลานดารา พิมพ์รอยมือรอยเท้าของ
วิไลวรรณ วัฒนพานิช นักแสดงสาวเจ้าของรางวัล
ตุ๊กตาทองนักแสดงหญิงตัวแรกของประเทศไทย
อาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ภาพยนตร์ไซไฟแบบไทยๆ
กับ รศ.ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล
๒๑ มกราคม ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เมืองแม่หม้าย
(ผลงานของวิไลวรรณ วัฒนพานิช)
๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย แท้ ประกาศวุฒิสาร /
บริษัท ภาพยนตร์ไทยไตรมิตร จ�ำกัด
เมื่อนักสะสมของเก่ากับคณะเข้าส�ำรวจปราสาท
สายรุ้ง และพลัดหลงเข้าไปในเมืองแม่หม้าย ซึ่งมี
แต่หญิงสาวและมีเจ้าแม่เป็นผู้ปกครอง ชายหนุ่ม
ในคณะต่างเปรมปรีดิ์ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับหญิงสาว
พวกเขาไม่รู้ว่าอันตรายก�ำลังจะมาถึงตัว
จันทร์ที่ ๓๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
5 หัวใจฮีโร่ (เด็กของโลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย กฤษณพงศ์ ราชธา /
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
โรงพยาบาลถูกยึดโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
ตัวประกันนับร้อยรอความช่วยเหลืออย่าง
หมดหวัง ก�ำลังเจ้าหน้าที่ถูกถล่มด้วยอาวุธ
สงคราม ความหวังเดียวที่เหลืออยู่คือกลุ่มเด็ก
นักสู้ ๕ คน ที่ต้องผนึกก�ำลังเข้าห�้ำหั่นกับเหล่า
ผู้ก่อการร้าย โดยมีชีวิตเพื่อนรักในกลุ่มที่ก�ำลัง
ผ่าตัดหัวใจอยู่เป็นเดิมพัน
อังคารที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Ali Zaoua Prince de la Rue
๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย Nabil Ayouch /
สนับสนุนโดย สถาบันฝรั่งเศส
(ภาษาอารบิก ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์เรื่องเยี่ยม เล่าเรื่องของกลุ่มเด็กข้าง
ถนนที่หลบหนีออกจากแก๊งอาชญากร มาอาศัย
อยู่บริเวณชายหาดคาซาบลังก้า อาลีใฝ่ฝันอยาก
จะเป็นทหารเรือ เพราะต้องการผจญภัยไปหา
เกาะมหัศจรรย์ แต่พวกเขากลับต้องผจญกับแก๊ง
อาชญากรที่ต้องการตามมาแก้แค้น

ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ หรือที่มักจะถูกเรียก
กันติดปากว่า “ภาพยนตร์ไซไฟ” ซึ่งมาจากค�ำเต็มว่า Science
Fiction ถือเป็นภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม
อย่างสูง และมีลักษณะเฉพาะที่ภาพยนตร์จะสร้างขึ้นโดยมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนส�ำคัญของเนื้อหา หรือ การ
ด�ำเนินเรื่อง
หากสังเกตจากรายได้และกระแสตอบรับภาพยนตร์
แล้ว ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ที่ผู้ชมภาพยนตร์ชาวไทย
นิยมรับชม มักจะเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด มากกว่าภาพยนตร์
ที่สร้างในประเทศไทยอย่างมาก นอกจากนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ประเทศไทยมีภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ (รวมทั้งนิยาย
วิทยศาสตร์) ผลิตออกมาค่อนข้างน้อย และเมื่อถูกผลิตออกมา
ก็มักจะถูกน�ำไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคพิเศษ การสร้าง
สรรค์ภาพเพือ่ ให้สมจริง รวมทัง้ ความหลักแหลมและน่าเชือ่ ถือ
ของบทภาพยนตร์
แต่กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีผู้สร้างภาพยนตร์ไทยจ�ำนวน
หนึ่งพยายามผสมผสานแนวคิดความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือ

ความคิ ด เชิ ง พุ ท ธที่ เ ป็ น พื้ น ฐาน
ของสังคมไทย ผสมกับแนวคิดทาง
วิ ท ยาศาสตร์ จ นท� ำ ให้ ภ าพยนตร์
นิยายวิทยาศาสตร์ของไทย มีความ
เป็นลูกผสมระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิม
กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ตัวอย่างของภาพยนตร์
ไทยแนวนี้ เช่น มันมากับความมืด (๒๕๑๔, หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม
ยุคล) กาเหว่าที่บางเพลง (๒๕๓๗, นิรัตติศัย กัลย์จาฤก) ปักษาวายุ
(๒๕๔๗, มณฑล อารยางกูล) หรือ กระดึ๊บ (๒๕๕๓, จาตุรงค์
พลบูรณ์) เป็นต้น
ในเดือนมกราคมนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงได้
เชิญ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของประเทศ
ไทย เจ้าของนามปากกา ชัยคุปต์ เตคีออน วัฒนชัย และ ศรีวัฒน์ ซึ่ง
มีผลงานเขียนด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งต�ำราวิชาการ บทความ นิยาย มา
เป็นวิทยากรในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา ประจ�ำเดือนมกราคม
ในหัวข้อ “ภาพยนตร์ไซไฟ แบบไทยๆ” ซึ่งจะพูดถึงลักษณะของ
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทั่วๆ ไป ความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ของไทยกับต่างประเทศ และความเกี่ ย วเนื่ อ งของ
ภาพยนตร์กับความเชื่อพื้นฐานวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
หอภาพยนตร์ ขอเชิ ญ ผู ้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ภาพยนตร์สนทนาในครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ศกนี้ ณ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เวลา
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอภาพยนตร์ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑
หรือ thaifilmarchive@gmail.com

พฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

รายละเอียดภาพยนตร์ เดือนกุมภาพันธ์

Knetter (Bonker) (เด็กของโลก)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Martin Koolhoven /
บริษัท เจ บิคส์ ฟิล์ม จ�ำกัด
(ภาษาดัตช์ ค�ำบรรยายภาษาไทย)
บอนนี่เด็กสาวผู้ร่าเริงอาศัยอยู่กับคุณแม่จอมเพี้ยน
และคุณยายจอมเฮี้ยบในบ้านหลังหนึ่ง แม่ของ
บอนนี่มีอาการไบโพลา ไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้
มีเพียงแต่ยายที่เป็นเสาหลักให้ครอบครัว จนกระทั่ง
วันหนึ่งยายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บอนนี่จึงต้อง
รับภาระแทน เพื่อจะแก้ไขสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น
เธอจึงวางแผนจะให้แม่ของเธอให้ก�ำเนิดน้องชาย
ให้เธอ

จัดฉายทุกวัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นครปฐม

พุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

อังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

จันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

มหัศจรรย์แห่งรัก (ความรักในหนังไทย)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ
เทวกุล / บริษัท นครหลวงภาพยนตร์ จ�ำกัด
รักชุลมุนที่วุ่นวายพัวพันคนถึงสิบสองคน เมื่อ
พรหมลิขิตชักพาให้มาพบกันที่เชียงใหม่ และ
ต่างคนต่างต้องเจอความรักต่างรูปแบบกันไป
จากรักที่ต้องซ่อนสู่รักพรากจาก จนถึงรักที่ไกล
ห่าง แม้คนที่สิ้นหวังในรักก็ยังมีทางพบรักรออยู่
เบื้องหน้า เพียงแต่เขาและเธอต้องฝ่าฟันบท
ทดสอบที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขา ‘เข้าใจและรู้ซึ้งถึง
ค�ำว่ารักแล้วหรือยัง’

ป่ากามเทพ (ความรักในหนังไทย)
๒๕๑๙ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ /
บริษัท แหลมทอง ภาพยนตร์
เมื่อหญิงสาวที่หย่าขาดจากสามี เพราะเขาไป
มีชู้รัก กลับมาหลงรักชายหนุ่มที่อายุอ่อนกว่า
เธออุปการะให้ทุนการศึกษาแก่เขา และหวังว่า
เขาจะให้ความรักกลับมาให้เธอบ้าง แต่การณ์
กลับซับซ้อนเมื่อลูกเลี้ยงของหญิงสาวก็มีใจให้
กับชายหนุ่มเช่นกัน ตัวละครเหล่านี้จึงต้องใช้
ชีวิตวนเวียนอยู่ในป่ากามเทพ

Memorias Postumas
(Posthumous Memories)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย André Klotzel /
สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตบราซิล
(ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากบราซิล ดัดแปลงจาก
วรรณกรรมคลาสสิกของบราซิล เล่าเรื่องผ่าน
เศรษฐีที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยเขาจะมาบอกเล่าชีวิต
ในแต่ละช่วงเวลา และบอกเล่าความลับที่ไม่เคย
เปิดเผยที่ไหนมาก่อนของเขาด้วยอารมณ์ขัน

คู่แท้สองโลก (ความรักในหนังไทย)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย อุดม อุดมโรจน์/
บริษัท ไท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด
(ภาษาไทย ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
สตั้นท์แมนหนุ่มผู้เงียบเหงาพบรักกับสาว
แวมไพร์ผู้เปล่าเปลี่ยว แต่ใช่รักนี้จะราบรื่น
เมื่อครอบครัวแวมไพร์ของเธอไม่ต้องการให้
สิงสู่กับมนุษย์ บทสรุปจึงกลายเป็นสงคราม
ย่อมๆ ระหว่างชายหนุ่มกับครอบครัวเธอ
ที่ต้องแลกกันด้วยชีวิต

Tsuru (Crane)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย ICHIKAWA Kon /
สนับสนุนโดยมูลนิธิญี่ปุ่น
(ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)
ภาพยนตร์เล่าจากต�ำนานอมตะที่ว่าด้วย
นกกระเรียนกตัญญูที่ต้องการตอบแทนชาวนา
ยากจนที่ช่วยเหลือชีวิตของเธอไว้ ด้วยการแปลง
กายเป็นหญิงสาวสวยและแต่งงานกับชาวนา
และท�ำงานอย่างหนัก แต่แล้วก็มีเหตุที่ท�ำให้เธอ
บินหนีจากเขาไป

อาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

อังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Kite Runner (เด็กของโลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Marc Forster /
บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด
(ภาษาดารีและอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)
อดีตในวัยเด็กในอัฟกานิสถาน ท�ำให้อาเมียร์
เหมือนจมอยู่ในฝันร้าย และในวันหนึ่งโอกาสที่
เขาจะได้ไถ่บาปในวัยเด็กก็มาถึง เมื่อเขาต้อง
เสี่ยงชีวิตเดินทางกลับไปอัฟกานิสถานอีกครั้ง
เพื่อช่วยเหลือลูกของเพื่อนรักของเขา ที่ในวัยเด็ก
เขาไม่กล้าพอจะช่วยเหลือ

ข้างหลังภาพ (ความรักในหนังไทย)
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ /
บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
‘ข้างหลังภาพวาดใบนั้นมีความหลัง’ นพพรยังคง
จดจ�ำทุกรายละเอียดเกี่ยวกับ ‘หม่อมราชวงศ์
กีรติ’ ได้เสมอ เธอคือรักแรกของเขา ส่วนเขาคือ
รักแท้และสุดท้ายของเธอ ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเขา
อาสาเป็นไกด์พาเธอเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ช้าความผูกพัน
ก็กลายเป็นรัก หากเมื่อถึงยามลาจากความรักก็
เจือจาง เหลือเพียงความทรงจ�ำที่ติดตรึงหัวใจ
ของหญิงสาวสูงศักดิ์ตราบวาระสุดท้ายของชีวิต

เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก
(ความรักในหนังไทย)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย ผอูน จันทรศิริ /
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
‘ความรักจะเป็นอมตะได้ต่อเมื่อไม่เคยตายจาก
ความทรงจ�ำ’ เช่นความรักของ ‘ดิว’ ที่มีต่อ ‘ต้น’
หลังพบรักกันโดยชะตาลิขิต และต้องพรากจาก
ด้วยความตายของต้น ดิวกับหัวใจที่แตกสลายเกือบ
จะทิ้งเชียงใหม่และความทรงจ�ำเก่ากลับกรุงเทพฯ
หากการมาถึงของจดหมายรักที่ไม่ระบุนาม

ที่รัก (ความรักในหนังไทย)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย ศิวโรจณ์ คงสกุล /
บริษัท ป๊อบ พิคเจอร์ส จ�ำกัด
(ภาษาไทย ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
บ้านนาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา,
ทุ่งนาและล�ำคลอง เวลาเดินช้าเสียจน ‘ก้อย’
จดจ�ำได้ในทุกโมงยามที่เธออยู่กับ ‘วิทย์’
แม้เพียงไม่กี่วัน หากห้วงรักนี้ยังติดตรึงในความ
ทรงจ�ำเธอเสมอ .. ภาพยนตร์ไทยเล็กๆ เรื่องนี้
คว้ารางวัล Tiger Award จากเทศกาล
ภาพยนตร์ร็อตเตอร์ดาม

Blue Valentine
(โปรแกรมพิเศษวาเลนไทน์)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Derek Cianfrance /
สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)
ภาพยนตร์แห่งความรักที่หวานเศร้า เล่าเรื่อง
ของคู่รักสามีภรรยาวัยเยาว์ ที่มาจากครอบครัวที่
แตกแยก ทั้งคู่พบรักกันตั้งแต่แรกพบ และน�ำไป
สู่การแต่งงานและมีบุตรสาวด้วยกัน แต่ชีวิต
ครอบครัวไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเขาเคยตั้งหวังไว้

ศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

จันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพื่อนสนิท (ความรักในหนังไทย)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย คมกฤษ ตรีวิมล /
บริษัท จีทีเอช จ�ำกัด
ภาพยนตร์รักที่ท�ำให้คำ� ว่า “เพื่อนสนิท”
มีความหมายไม่เหมือนเดิม เมื่อชายหนุ่มสุดเซอร์
แอบรักเพื่อนสาวก๋ากั่นในรั้วมหาวิทยาลัย แต่ไม่
กล้าบอกรักจนวินาทีสุดท้าย หนังเดินเรื่องสลับกับ
ปัจจุบันเมื่อชายหนุ่มพบรักกับพยาบาลแสนดี

ความรักไม่มีชื่อ (ความรักในหนังไทย)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ
เทวกุล
จากเค้าโครงชีวิตรักอันชอกช�้ำของอดีตนางแบบ
คนดัง สู่งานหนังที่นอกจากพูดถึงความรักใน
แง่มุมอันปวดร้าวของหญิงผู้พบเจอแต่ผิดหวังมา
ทั้งชีวิต ยังเปลือยชีวิตเหล่าคนดังในวงการมายา
ที่ล้วนไขว่คว้าหาหนทางสานฝันสู่ความเป็น
ซุปเปอร์สตาร์ ชนิดยอมทุ่มทุกอย่างแม้กระทั่ง
ร่างกายและหัวใจ

พฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.
Whale Rider (เด็กของโลก)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Niki Caro /
บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด
(ภาษาอังกฤษและเมารี ค�ำบรรยายภาษาไทย)
เด็กหญิงลูกสาวหัวหน้าเผ่า Whangara ต้องพิสูจน์
ให้คนทั้งเผ่า รวมทั้งปู่ของเธอได้เห็นว่า เธอพร้อม
จะถูกฝึกเพื่อเป็นหัวหน้าเผ่าได้ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้
เป็นชายอย่างที่คนในเผ่าคาดหวัง ภาพยนตร์เล็กๆ
เรื่องนี้สร้างความประทับใจคนดูหนังมาแล้วทั่วโลก

อาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

คู่กรรม ๒ (ความรักในหนังไทย)
๒๕๓๙ / ก�ำกับโดย บรรจง โกศัลวัฒน์ /
บริษัท นครหลวงภาพยนตร์ จ�ำกัด
วิบากกรรมความรักของอังศุมาลินยังไม่จบสิ้น
เมื่อ ‘กลินท์’ ทายาทหนึ่งเดียวที่เกิดกับโกโบริ
เติบโตเป็นผู้น�ำต้านสินค้าญี่ปุ่น เขายังจงใจต้าน
‘ความเป็นญี่ปุ่น’ ซึ่งสืบทอดทางสายเลือดจาก
พ่อ ซ�้ำร้าย กลินท์ยังกลายเป็นที่จงชังของ
‘ศราวณี’ สตรีที่เขารักและครอบครัวเธอ
เป็นอีกครั้งที่อังศุมาลินตั้งค�ำถามกับตัวเองถึง
การยึดถือต่อ ‘อุดมการณ์’ กับ ‘ความรัก’

พุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.
Yes or No อยากรัก ก็รักเลย
(ความรักในหนังไทย)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร /
บริษัท คัมออน สวีท จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงที่พัฒนาจาก
เพื่อนร่วมห้องหอที่ไม่ถูกกัน สู่ความรัก
ท่ามกลางการกีดขวางของผู้เป็นแม่ ที่ใจเต็มไป
ด้วยอคติที่มีต่อบุคคลรักเพศเดียวกัน ในฐานะ
หนังรักเล็กๆ เรื่องหนึ่ง หนังประสบความส�ำเร็จ
อย่างสูง และได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ชม

ศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.
โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
(ความรักในหนังไทย)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล /
บริษัท อาร์เอส ฟิล์ม จ�ำกัด
ไม้กับเม่น เป็นพี่น้องที่ไม่เคยแยกจากกัน จนกระทั่ง
การเข้ามาของป้อน ผู้หญิงที่ทั้งคู่หลงรัก พร้อมๆ
กับอาการป่วยของพ่อที่ทรุดหนักและฐานะการเงิน
ย�่ำแย่ ท�ำให้สองพี่น้องต้องเดินคนละทาง ไม้
เข้าร่วมแก๊งขโมยรถเพื่อหาเงินมารักษาพ่อ ขณะที่
เม่นอยู่ในโลกแห่งความรักกับป้อน ชะตากรรมสอง
พี่น้องได้มาบรรจบกันอีกครั้งเมื่อหัวหน้าแก๊ง
หมายหัวทั้งคู่
เสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
เชลยศักดิ์ (ความรักในหนังไทย)
๒๕๐๒ / ก�ำกับโดย หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา /
บริษัท ละโว้ ภาพยนตร์
ค�ำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อที่มีต่อลูกทั้งสอง อลิสา
และ อติศักดิ์ สันตติวงศ์ ท�ำให้ทั้งคู่จงใจน�ำทายาท
แห่งตระกูลคู่แค้น ร้อยโทโยธิน อัศวรัช ถอดเกียรติ
ชายชาติทหารมาจองจ�ำในฐานะ ‘เชลย’ แห่ง
ม่อนผาหลวงเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม ทว่าในความแค้น
ยังมีความรักที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ เหลือแต่ว่าเขา
และเธอจะยอมรับมันหรือไม่
อาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางนาก (ความรักในหนังไทย)
๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร /
บริษัท ไท เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด
ต�ำนานรักอมตะที่เล่าขานนานนับร้อยปี ด้วยเหตุ
ห่วงหารั้งวิญญาณนางนากไม่ไปผุดเกิด หากยังเฝ้า
คอยนายมากซึ่งถูกหมายเกณฑ์ไปรบในสงครามเป็น
แรมเดือน นานจนไม่รู้ว่าเมียรักได้ตายทั้งกลมไป
แล้ว เมื่อกลับบ้านเก่าเจอหน้าเมียรักพร้อมลูกรออยู่
จึงเป็นความสุขแท้ของนายมาก แต่กลับเป็นความ
สยองขนหัวลุกของชาวคลองพระโขนงที่ไม่เคยลืม

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

รายละเอียดภาพยนตร์ เดือนกุมภาพันธ์

อังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

จัดฉายทุกวัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นครปฐม

น�้ำเซาะทราย (ความรักในหนังไทย)
๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ /
บริษัท แหลมทองภาพยนตร์ จ�ำกัด
ครอบครัวของภีมและวรรณรี ภายนอกดูเหมือน
ครอบครัวในฝันที่สมบูรณ์พร้อมทั้งฐานะและ
หน้าตาทางสังคม หากใต้หน้าฉากสวยหรู
ลึกข้างใน ทั้งคู่ต่างอดทนประคองครอบครัวเพื่อ
ลูกเท่านั้น กระทั่ง พุดกรอง ม่ายสาวเพื่อนสนิท
วรรณรีเข้ามาติดพันภีมอย่างลึกซึ้ง เลยเถิดไปถึง
วรรณรีเองก็มีหนุ่มอื่นเข้ามาพัวพัน จนครอบครัว
พังทลายลงอย่างไม่มีทางกลับคืนดั่งเดิม

ค�ำมั่นสัญญา (ความรักในหนังไทย)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย คมสัน พงษ์สุธรรม /
บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
จากเพื่อนเล่นวัยเด็กผูกพันแนบแน่นจนกลาย
เป็นความรัก หากความรักของสารินที่มีต่อ
ชลันดา ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ในเมื่อเธอคือ
บุตรสาวผู้บัญชาการทหารบก ขณะที่พ่อเขาเป็น
เพียงจ่าทหารผู้รับใช้เท่านั้น มีเพียงค�ำมั่นสัญญา
ที่ให้แก่กันไว้ กระทั่งชลันดาต้องแต่งงานกับชาย
อื่นไปโดยจ�ำยอม แต่สารินยังคงรักมั่นเพียงเธอ
และคอยดูแลกันจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ

พุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

จันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พริกขี้หนูกับหมูแฮม (ความรักในหนังไทย)
๒๕๓๒ / ก�ำกับโดย สมจริง ศรีสุภาพ /
บริษัท ไท เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด
พิมพ์เดินทางไปอเมริกาเพื่อหวังใช้ชีวิตคู่กับแฟน
หนุ่มโดยไม่ให้พ่อแม่รู้ แต่โชคร้ายเมื่อเธอถูกล้วง
กระเป๋าหมดตัว ส่วนแฟนหนุ่มก็ขายห้องพักใช้หนี้
หนีไปไหนไม่รู้ เหลือเพียง จอห์น หนุ่มไทยสุดเท่ที่
ซื้อห้องต่อเป็นที่พึ่งเดียวของเธอ ก่อนทั้งคู่จะตก
หลุมรักกันโดยไม่รู้ตัว นี่คือหนังที่ท�ำให้ชีวิต
นักเรียนนอกกลายเป็นฝันของวัยรุ่นไทยยุคหนึ่ง

รักแห่งสยาม (ความรักในหนังไทย)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล /
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ภาพยนตร์รักวัยรุ่น ที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของ
เด็กชายสองคนที่สนิทกันตอนเด็ก แต่ต้องจากกัน
ไป เมื่อพวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ความ
สัมพันธ์ครั้งใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลาง
ปัญหาครอบครัวที่คาราคาซังมาเป็นแรมปี

พฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Mouchette (เด็กของโลก)
๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย Robert Bresson /
สนับสนุนโดยสถาบันฝรั่งเศส
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
หญิงสาววัยรุ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของฝรั่งเศส
แม่ของเธอก�ำลังจะตาย ส่วนพ่อของเธอก็ไม่
ต้องการดูแลเธออีก วันหนึ่งเธอได้พบกับชาย
คนหนึ่งที่คิดว่าเขาได้พลั้งมือฆ่านายต�ำรวจไป
เขาจึงจะใช้เธอเป็นหลักฐานแก้ต่างให้เขา
ภาพยนตร์ฝรั่งเศสระดับต�ำนานอีกหนึ่งเรื่อง

จันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.
El Laberinto del Fauno
(Pan’s Labyrinth) (เด็กของโลก)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Guillermo del Toro /
บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด
(ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาไทย)
ในช่วงระบอบการปกครองฟาสซิสต์ครอบครอง
ประเทศสเปน เด็กหญิงพยายามหนีความจริงอัน
โหดร้ายไปสู่โลกในจินตนาการของเธอ ซึ่งโหดร้าย
ไม่แพ้กัน ทันทีที่ภาพยนตร์เปิดตัว ก็ได้รับค�ำ
ชื่นชมเป็นอย่างมากไปทั่วโลก

ภาพยนตร์เดือนกุมภาพันธ์
จัดฉายวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๔
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ รักแห่งสยาม
พฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ Ping Pong
อังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ Yes or No อยากรักก็รักเลย
พุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พริกขี้หนูกับหมูแฮม
พฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์

Ali Zaoua Prince de la Rue
อังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
พุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ น้ำ�เซาะทราย
พฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ Tambien La LLuvia
อังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ความรักไม่มีชื่อ
พุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ คู่แท้สองโลก
พฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ Memorias Postumas
อังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เพื่อนสนิท
พุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ป่ากามเทพ

Ping Pong
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Matthias Luthardt /
สนับสนุนสถาบันเกอเธ่
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
เด็กหนุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งสูญเสียพ่อ ต้องมาอาศัย
อยู่กับครอบครัวญาติที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบ
แต่ไม่นานนักเขาก็เริ่มสังเกตความไม่ชอบมา
พากลของครอบครัวผู้ดีนี้ ส่วนเขาเองก็ตกหลุม
รักป้าสะใภ้ของตัวเอง
ศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังกับโดม
โดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) จะเลือกภาพยนตร์มาฉาย พร้อมชวน
พูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์อย่างเป็นกันเอง
เสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ภาพยนตร์สนทนา เรื่อง
“วาทกรรมความรักผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย”
โดย ดร.เปรม สวนสมุทร ให้เกียรติเป็นวิทยากร

อังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.
Tambien La LLuvia (Even the Rain)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Icíar Bollaín /
สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตสเปน
ประจ�ำประเทศไทย และ AECID
(ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากสเปนที่เล่าเรื่องหนัง
ซ้อนหนัง เมื่อกองถ่ายภาพยนตร์งบจ�ำกัดกอง
หนึ่งเดินทางไปถ่ายหนังเกี่ยวกับโคลัมบัสที่เมือง
ทุรกันดารในโบลิเวีย พวกเขาพบว่าปัญหาเรื่อง
การรุกไล่ที่เหมือนช่วงการล่าอาณานิคมก็ยังคงมี
อยู่ เมื่อพวกเขาได้พบการประท้วงแย่งแหล่งน�้ำ
ระหว่างชาวบ้านและนายทุน โดยหนึ่งในดาราน�ำ
ในหนังของพวกเป็นแกนน�ำการประท้วง

หอภาพยนตร์จัดภาพยนตร์สนทนาเรื่อง

ความรัก ผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย”

“วาทกรรม			

๒๕ กุมภาพันธ์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
พระเอกร�่ำรวย นางเอกยากจน แต่ทั้งคู่
ก็ฟันฝ่าความแตกต่างทางฐานะ จนได้ครองคู่กันใน
ที่สุด
นางเอกเป็นหญิงสูงศักดิ์ พระเอกเป็นชาย
หนุ่มธรรมดา แต่ด้วยความกล้าหาญ พระเอกก็
สามารถเด็ดดอกฟ้ามาชื่นชมจนได้
พระเอกและนางเอกรักกันอย่างมาก แต่
พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายกีดกัน หลังจากพิสูจน์รักแท้
ทั้งคู่ก็สมรักในที่สุด
พระเอกเข้าใจนางเอกผิด จึงคิดจะแก้แค้น
แต่สุดท้ายความดีของนางเอก ก็เปลี่ยนความแค้น
กลายเป็นความรัก
นางเอกเข้าใจพระเอกผิด จึงรู้สึกเกลียด
ชังขยะแขยง พระเอกได้ทีแกล้งใหญ่ แต่สุดท้าย
ทั้งคู่ก็หลงรักกันในที่สุด

พล็อตเรื่องความรักมากมายถูกน�ำเสนอผ่านสื่อภาพยนตร์มาหลายยุค
หลายสมัย และถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญองค์ประกอบหนึ่งของภาพยนตร์ไทย
แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นอาจจะเป็นภาพยนตร์แอ็คชั่น ต่อสู้ หรือ สยองขวัญ
สั่นประสาท ผู้สร้างภาพยนตร์ก็ยังพยายามใส่เรื่องราวความรักระหว่างตัวละคร
เข้าไปในเรื่อง
หลายคนมักจะบ่นว่าพล็อตเรื่องความรักของภาพยนตร์ไทยในยุคหนึ่ง
มักจะวนไปวนมา ไม่เปลี่ยนแปลง จนเกิดสภาพ “น�ำ้ เน่า” และพล็อตความรัก
“น�้ำเน่า” เหล่านี้ ก็ไม่ได้ถูกน�ำเสนอในภาพยนตร์อย่างเดียว ยังแพร่ไปยังสื่อ
ละครโทรทัศน์อีกด้วย
แต่อะไรท�ำให้พล็อตเรื่องความรัก ยังคงได้รับความนิยมในหมู่ผู้เสพสื่อ
อะไรเป็นปัจจัยหนุนให้พล็อตเรื่องเหล่านี้ยังได้รับการยอมรับ แม้จะผ่านมาหลาย
สิบปีแล้วก็ตาม แล้วพล็อตเรื่องความรักเหล่านี้มีส่วนในการก่อร่างทัศนคติด้าน
ความรักของคนไทยอย่างไร
ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งหลายคนมักขนานนามว่า
เป็นเดือนแห่งความรัก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จึงได้จัดโปรแกรมฉายภาพยนตร์ไทยที่สะท้อนแง่มุม
ส่วนหนึ่งของความรักมาน�ำเสนอตลอดทั้งเดือน
และในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หอภาพยนตร์ได้เชิญ ดร.เปรม
สวนสมุ ท ร อาจารย์ จ ากคณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มาร่วมพูดคุยในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาเดือน
กุมภาพันธ์ ในหัวข้อ “วาทกรรมความรักผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย” เพื่อจะต่อยอด
ความคิดให้ผู้ชมได้รู้เท่าทันพล็อตเรื่องความรักต่างๆ จากสื่อภาพเคลื่อนไหว
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร

