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การเคลื่อนไหวของหอภาพยนตร์ที่น่าสนใจในต่างประเทศ 
ห้องสมุดและโสตทัศนสถานเชิด ทรงศรี 
ภาพยนตร์กับกีฬา 

แนะน�าสถานที่ 
แนะน�าส่วนบริการในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ
กิจกรรม 
แนะน�าหนังทึ่ง! The Shining โรงแรมนรก 
แนะน�าหนังทึ่ง! The Graduate 

มิสซิสโรบินสันร�าลึก 
ลานดารา เจษฎาภรณ์ ผลดี 
ภาพยนตร์สโมสร: เอหิปัสสิโก Come and See 
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วาระส�าคัญในช่วงเดือนมีนาคมของหอภาพยนตร์ คือการเปิดให้บริการห้องสมุดและโสตทัศนสถาน 
เชิด ทรงศรี หลังจากที่ตั้งอยู่ในส�านักงานชั่วคราวมาตั้งแต่เริ่มเปิดท�าการเมื่อวันคล้ายวันเกิดคุณเชิด ทรงศรี 
๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ เวลาผ่านไป ๑๐ ปี แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านภาพยนตร์ที่ส�าคัญที่สุดแห่งหน่ึงใน
ประเทศไทยนี้ ก็ได้มีที่ทางถาวรในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ ภาพยนตร์สถานแห่งใหม่ของหอภาพยนตร์  
พร้อมด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

หนึ่งในองค์ประกอบนั้น คือ Video on Demand (VOD) หรือ เครื่องรับชมภาพยนตร์ระบบวีดิทัศน์
ตามค�าขอ ซึ่งเปิดให้ผู ้ใช้บริการสามารถสืบค้นและรับชมภาพยนตร์ในคลังอนุรักษ์ตามต้องการ โดย 
จดหมายข่าวจะท�าหน้าที่แนะน�าภาพยนตร์ที่น่าสนใจในคลังให้ท่านรู้จัก อย่างเช่น ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ถนนราชด�าเนิน ในบทความ “ครั้งหนึ่งบนถนนราชด�าเนิน” ที่ปรากฏอยู่ในเล่มนี้

ไม่เพียงแต่โฉมใหม่ของห้องสมุด ภายในเล่มยังได้แนะน�าโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่จะเปิดให้บริการ 
ในเดือนมีนาคมนี้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ส�าหรับพื้นที่ที่ห่างไกลหอภาพยนตร์ ยังมีเรื่องราวของรถโรงหนัง 
ที่ออกตระเวนไปทั่วประเทศอย่างอุตสาหะมายาวนานกว่า ๕ ปี นอกจากน้ัน จดหมายข่าวฉบับน้ี ยังมี 
คอลัมน์ใหม่คือ “รอบรั้วนานาชาติ” ที่จะมารายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของหน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์ทั่วโลก



คลังอนุรักษ์

นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ

ประพาสยุโรปในปี ๒๔๔๐ อันเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการใช้

แนวคิดออกแบบผังเมืองให้ศิวิไลซ์แบบตะวันตก น�ามาสู่การที่ 

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ผู้บัญชาการ 

กรมสุขาภบิาลเป็นแม่กองในการออกแบบก่อสร้างถนนราชด�าเนนิ

เพื่อเป็นเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังไปยังพระราชวังดุสิต พร้อมกับการปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงด้วยนั้น 

เวลาล่วงไปกว่า ๑๒๐ ปีจนถงึปัจจบุนั ถนนราชด�าเนนิ ทัง้ราชด�าเนนินอก ราชด�าเนนิกลาง และราชด�าเนนิใน ได้เป็นฉากหลงั

ของเหตุการณ์และชีวิตทั้งที่มีความหมายเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเป็นพื้นที่ความทรงจ�าร่วมของประชาชนในหลากหลาย

กิจกรรม ซึ่งฝ่ายอนุรักษ์หอภาพยนตร์ได้คัดสรรภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ในความทรงจ�าเหล่านั้นมาน�าเสนอเพื่อร่วมร�าลึกและ

จนิตนาการต่อถึงอนาคตของถนนราชด�าเนนิต่อไปจากนี้

โดยภาพยนตร์ทั้งหมดที่น�าเสนอในบทความนี้สามารถรับชมได้ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ณ หอภาพยนตร์

ครั้งหนึ่งถนนราชด�าเนินได้เคยถูกจัดเตรียมส�าหรับจัด “การแข่งขันรถยนต์ระหว่างชาติ รางวัล

ใหญ่กรงุเทพ ฯ” (Bangkok Grand Prix)  โดยก�าหนดให้เป็นการแข่งรถขนาด ๑,๕๐๐ ซซี ีใช้ถนนบรเิวณ

รอบสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวงั รวมระยะทางรอบละ ๒ ไมล์ จ�านวน ๖๐ รอบ แม้การ

แข่งขนันัน้ซ่ึงถกูวางก�าหนดการไว้ในวนัอาทติย์ที ่๑๐ ธนัวาคม ๒๔๘๒ จะไม่เคยถกูจดัขึน้จรงิ เนือ่งจาก

เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นเสียก่อน แต่ได้เคยมีการจัดการประลองความเร็วขึ้นเป็นตัวอย่างและเพื่อ

ประโคมการแข่งรถ “รางวัลใหญ่กรุงเทพ ฯ” ขึ้นในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๘๐  โดยกระทรวงมหาดไทย

อนุญาตให้ปิดถนนราชด�าเนิน ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา จนถึงลานหน้าพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็น

ส่วนของถนนที่จะใช้ส�าหรับการแข่งขันจริงในปี ๒๔๘๒ โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีระพงศ ์

ภาณุเดช หรือ “พ. พีระ เจ้าดาราทอง” วีรบุรุษของชาวไทย ซึ่งเคยกวาดรางวัลจากการแข่งขันรถยนต์

มากมายหลายรางวัล  จนคว้าต�าแหน่ง “ดาราทอง” ของสมาคมนักแข่งรถอังกฤษมาครองได้ถึง ๓ ปี

ซ้อน ทรงขับรถรอมิวลุสโลดแล่นผ่านถนนราชด�าเนิน ประลองความเร็วกับรถอื่น ๆ ให้ประชาชนได ้

รับชมเป็นขวัญตา แม้จะเกิดเหตุการณ์รถหลุดโค้งออกไปหาผู้ชม ก็ไม่เป็นเหตุร้ายแรงหรือสูญเสีย  

การประลองคร้ังนีไ้ด้สร้างความตืน่ตาตืน่ใจไม่น้อยแก่ชาวไทยทีม่ารอชมกนัอย่างแน่นขนดัตลอดสองฝ่ัง

ของถนนราชด�าเนินนอก  

ภาพยนตร์เรื่องน้ี ถ่ายโดยพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ นับเป็นภาพยนตร์ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ทั้งในด้านบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญครั้งหน่ึงในความทรงจ�าของชาติ และเป็นเหตุการณ์ต�านานใน

ประวัติศาสตร์การแข่งรถของไทยและของโลก

[พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดชแข่งรถ 
ณ ถนนราชด�าเนิน]
ความยาว ๒.๑๘ นาที ขาวด�า/เงียบ

ปีที่สร้าง ๒๔๘๐
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ครั้งหนึ่ง
บนถนนราชด�าเนิน
ครั้งหนึ่ง
บนถนนราชด�าเนิน
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โลหะปราสาท 
ความยาว ๒๐.๓๓ นาที 

ขาวด�า/เงียบ

ปีที่สร้าง ๒๕๐๗

ภาพยนตร ์สารคดี

เรื่องโลหะปราสาท ในชุด 

“มรดกของไทย” ผลิตข้ึนโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของบริษัท เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอวัดส�าคัญในกรุงเทพฯ ทั้งหมด  

๓ วัดซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยวัดราชนัดดา วัดโสมนัส และ

วัดมกุฎกษัตริยาราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้บันทึกโลหะปราสาทขณะที่

มีการบูรณะครั้งใหญ่ ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๖ 

ภาพแรกของภาพยนตร์เป็นภาพของโลหะปราสาทปรากฏ

พร้อมชื่อเรื่อง จากนั้นจึงเป็นวัดราชนัดดาท่ีมีโครงไม้ก่อสร้างจาก 

มุมมองภายนอก บริเวณก�าแพงวัดมีป้ายรับบริจาควัสดุก่อสร้างจาก

ประชาชน ต่อจากนั้นจึงเป็นบริเวณของพระอุโบสถของวัดราชนัดดา 

ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชนัดดาเดินน�าขึ้น

บันไดส่วนก่อสร้างเข้าสู่บริเวณของโลหะปราสาทที่ก�าลังอยู่ในระหว่าง

การบูรณะ โดยช่องทางเดินข้างในท่ีมีถึง ๖ ชั้นนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตาม 

รูปของโลหะปราสาท จากช่องทางเดินนี้สามารถตรงไปยังใจกลางของ

โลหะปราสาทซึ่งเป็นช่องกลวงทรงกลมและมีต้นซุงต้นใหญ่ปักอยู่

ส�าหรับเสียบขั้นบันไดตั้งแต่พื้นล่างไปจนถึงยอดของโลหะปราสาท  

ผู้ชมจะได้เห็นช่างก�าลังก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่งานโครงสร้าง จนถึง

งานตกแต่งภายใน ลวดลายตลอดจนงานปูนปั้นลายหัวเสาภายใน 

โลหะปราสาทได้ถูกจ�าลองขึ้นใหม่ ด้วยความระมัดระวังและพยายาม

ให้เหมือนของเดิมที่สุด ในส่วนน้ีเน้ือหาจะจบลงที่รูปจ�าลองของ 

โลหะปราสาทเม่ือบูรณะเสร็จส้ินที่จ�าลองขึ้นโดยกรมศิลปากร โดย 

แสดงลักษณะส�าคัญของการบูรณะครั้งนี้คือ สีของยอดปราสาทที่มี 

รวมทั้งสิ้น ๓๗ ยอดนั้นเป็นสีขาว โดยโลหะปราสาทนี้ พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเป็น 

พระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี  

เช่นเดียวกับการก่อสร้างวัดราชนัดดา 

ส่วนท้ายของภาพยนตร์เรือ่งนีย้งัน�าเสนอวดัโสมนสั ซึง่พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อ

ระลกึถึงพระองค์เจ้าหญงิโสมนัสวฒันา ในฐานะพระมเหสอีงค์แรกของ

พระองค์ซึ่งส้ินพระชนม์หลังได้รับการสถาปนาเป็นมเหสีเพียงปีเดียว 

และวัดมกุฎกษัตริยารามซ่ึงเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยูหั่ว สร้างขึน้เพือ่ให้คูกั่บวดัโสมนสั และเป็นสญัลกัษณ์ของพระองค์เอง

แม้วัดทั้งสามมิได้ตั้งอยู่บนถนนราชด�าเนินใด ๆ เว้นแต่วัด 

ราชนัดดา ซึ่งอยู่ใกล้เกือบติดถนนราชด�าเนินกลาง โดยมีอาคาร 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยอันใหญ่โตบดบังไว้ และท่ีส�าคัญบดบัง 

โลหะปราสาท ซึ่งแต่เดิมดูเหมือนสร้างยังไม่เสร็จ ดูเป็นเศษรกร้าง แต่

เม่ือได้รับการบูรณะตามที่เห็นในภาพยนตร์น้ี และได้รับการบูรณะ 

อีกครั้งในปี ๒๕๓๒ จนสวยงามขึ้น จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลขณะนั้นมีมติ

ให้รื้อเฉลิมไทยลง

การสวนสนามของ
กองก�าลังเสรีไทย (๒๔๘๘)
ความยาว ๔.๓๕ นาที ขาวด�า/เงียบ

ปีที่สร้าง ๒๔๘๘

พิธีสวนสนามกองก�าลังเสรีไทย พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่

ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตร เกิดขึ้นในวันท่ี ๒๕ กันยายน 

๒๔๘๘ บนถนนราชด�าเนินกลาง เหตุการณ์สวนสนามนี้ มีนัยความส�าคัญ

เกี่ยวกับความเป็นความตายของประเทศในเวลานั้นเป็นอย่างมาก

เนื่องจาก ในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งท่ี ๒ รัฐบาลไทยโดย

นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตร 

กับฝ่ายอักษะและประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร ในขณะที่นายปรีดี  

พนมยงค์ได้จัดตั้งขบวนการใต้ดินต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นร่วมกับคนไทยใน

ต่างประเทศ ติดต่อประสานในทางลับกับสัมพันธมิตร เพื่อร่วมมือต่อต้าน

กองทพัญีปุ่น่ผูร้กุราน เมือ่สมัพนัธมติรได้ชยัชนะเดด็ขาด โดยกองทพัญีปุ่น่

ประกาศยอมแพ้ เมื่อ ๖  สิงหาคม ๒๔๘๘ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะ 

ผู้ส�าเร็จราชการได้ประกาศสันติภาพของประเทศไทยทันทีในวันที่ ๑๖ 

สิงหาคม ยกเลิกภาวะสงคราม และให้ถือว่าการประกาศสงครามของ

รัฐบาลไทยต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นโมฆะ ท�าให้ไทยไม่ตกเป็น

ประเทศผูแ้พ้สงคราม โดยได้รบัการรบัรองจากทัง้สหรฐัอเมรกิาและองักฤษ

ราวเดือนกว่าจากเหตุการณ์นั้น นายปรีดีได้จัดให้มีการรวมพล 

เสรีไทยติดอาวุธจากสายต่าง ๆ และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ประมาณแปดพันคนกระท�าพิธีสวนสนาม ขบวนสวนสนาม 

เคลื่อนผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ท�าความเคารพต่อนายปรีดี 

ผูส้�าเร็จราชการและหวัหน้าเสรไีทย พร้อมผูน้�าขบวนการทัง้หลาย 

ซึ่งยืนรับการสวนสนามอยู่ที่ฐานอนุสาวรีย์เพื่อเป็นการประกาศ

ต่อโลกว่า ประเทศไทยยังมเีอกราชเหนอืแผ่นดนิตนเองโดยสมบรูณ์ 

ยังมีเกียรติศักดิ์ศรี มิได้ถูกยึดครองและถูกปลดอาวุธแต่อย่างใด



๗

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย
ความยาว ๑๘.๒๕ นาที สี/เสียง

ปีที่สร้าง ๒๕๓๒

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์การเข้าไปขนย้ายส่ิงของจาก 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ อัน

เป็นผลมาจากมติของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๒ ให้รื้อถอนโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย 

ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีดินของส�านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิ เนือ่งจาก

โรงภาพยนตร์ตัง้อยูด้่านหน้าและบดบงัการมองเหน็โลหะปราสาทและ 

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

ความโดดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู ่ที่การบันทึกภาพท้ัง

ภายในและภายนอกของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ตัง้แต่บนห้องฉาย

อนัเตม็ไปด้วยอปุกรณ์และเครือ่งมอืส�าหรบัฉายภาพยนตร์ต่าง ๆ  เลาะ

เรื่อยลงมาตามบันไดขณะที่ชายกลุ่มหนึ่งขนย้ายเครื่องฉาย ๓๕ มม. 

และ ๗๐ มม. ขนาดใหญ่ เพื่อน�ามาจัดเก็บที่หอภาพยนตร์ รวมไปถึง

บรรยากาศหน้าโรงภาพยนตร์และท้องถนนราชด�าเนินอันขวักไขว่ไป

ด้วยการจราจร

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย มีอายุนับแต่เปิดให้บริการเป็น 

โรงมหรสพในปี ๒๔๙๒ และเปล่ียนเป็นโรงภาพยนตร์ในปี ๒๔๙๖ เป็น

แลนด์มาร์กส�าคัญหนึ่งในกรุงเทพฯ จนถึงวันที่สิ้นสุดลงเป็นเวลาเกือบ 

๔๐ ปี และได้ผ่านเหตุการณ์ส�าคัญของประเทศ เช่น เหตุการณ์ ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้เป็นที่หลบภัยของประชาชน และมีร่องรอยอันเป็น

อนุสรณ์อย่างรอยกระสุนในห้องจ�าหน่ายต๋ัว อย่างที่ปรากฏอยู่ใน

ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

ในช่วงเวลาสุดท้ายน้ัน ได้มีคณะบุคคลหนึ่งรวมตัวกันจัดงาน

เพื่อเป็นอนุสรณ์ส่งท้ายศาลาเฉลิมไทย โดยจัดการแสดงละครเวที 

เรื่อง “พันท้ายนรสิงห์” จ�านวนทั้งสิ้น ๑๖ รอบ ระหว่างวันที่ ๒๔ 

กุมภาพันธ์ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๒ ในการน้ีได้มีการจัดรอบมหากุศล

เป็นการส่งท้ายในวนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๓๒ และออกอากาศสดทางไทย

ทวีสีช่ีอง ๓ ซึง่ผูส้นใจสามารถตดิต่อเข้าชมบันทกึการแสดงละครเวทีนี้

ได้เช่นกัน ณ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี หอภาพยนตร์

กีฬาสี สตรีวิทยา
ความยาว ๑๓.๔๗ นาที ขาวด�า/เงียบ

ปีที่สร้าง ๒๕๐๒ (สันนิษฐานจากรหัสบนฟิล์มซึ่งระบุปีที่ผลิต)

โรงเรียนสตรีวิทยา เร่ิมก่อตั้งข้ึนเมื่อปี ๒๔๔๓ เดิมตั้งอยู่ที่วัง

พระองค์เจ้าอลังการ หลังโรงหวย ก ข ต�าบลสามยอด  มิสลูสี ดันแลป เป็น

ครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ท่ีตึกสองช้ัน ถนนเจริญกรุง สมัยนั้น 

คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “โรงเรียนแหม่มสี” เปิดรับทั้งชายและหญิง ซ่ึง

นกัเรยีนชายต้องอายไุม่เกนิ ๑๒ ปี ต่อมา มสิลสู ีดนัแลปแจ้งความประสงค์

ยกโรงเรียนสตรีวิทยาให้แก่กระทรวงธรรมการ จนกระท่ังปี ๒๔๔๔ 

กระทรวงธรรมการมีค�าสั่งให้ลงแจ้งความเปิดโรงเรียนสตรีวิทยาประกาศ

ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นโรงเรียนของรัฐบาลให้สอนตามหลักสูตร

ของกรมศึกษาธิการ และได้จัดการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษา 

ต่อมาในปี ๒๔๘๒  ได้ย้ายทีต่ัง้จากมมุถนนดนิสอและถนนราชด�าเนนิกลาง 

(ปัจจบุนัคอืบรเิวณบรษัิทธนบรุปีระกอบรถยนต์ จ�ากดั) มายงัทีต่ัง้ปัจจบุนั

คอื ท่ีดนิของส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ รมิถนนดนิสอ พืน้ที่ 

๙ ไร่โดยอยู่ตรงข้ามสถานที่เดิม

ในภาพยนตร์เรื่องกีฬาสี สตรีวิทยานี้ ส่วนที่ปรากฏให้เห็นอย่าง

เด่นชดัตัง้แต่เริม่คอื ตกึเรยีนสองชัน้ทีม่จีารกึช่ือโรงเรยีนสตรวีทิยา ในสนาม

มีเด็กนักเรียนในชุดเสื้อขาวกางเกงขาสั้นสีขาวส�าหรับแข่งกีฬาเข้าแถว 

ต่อกัน ระหว่างพิธีเชิญธงชาติข้ึนสู่เสา บรรดาคณาจารย์และนักเรียน 

ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนในขณะนั้น (คุณหญิง 

กรองทอง   สุรัสวดี) กล่าวหน้าเสาธง มีการแจกซองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทุน

การศกึษาจากตวัแทนสมาคมศษิย์เก่า ต่อจากนัน้จงึเป็นการสวนสนามโดย

นักเรียนและเข้าสู่ช่วงการแข่งขัน ซึ่งมีหลากหลายชนิดกีฬาตั้งแต่วิ่งเดี่ยว 

ว่ิงผลัด กระโดดไกล ทุม่น�า้หนกั พุง่แหลนสลบักบัการรบัมอบเหรยีญรางวลั 

ด้วยความสนกุสนานเป็นอย่างยิง่ของเหล่ากองเชยีร์ ก่อนจะจบลงด้วยการ

มอบรางวัลและของที่ระลึกแก่บรรดาตัวแทนของสีต่าง ๆ

บรรดานกัเรียนของโรงสตรวีทิยานบัแต่ได้มาอยูท่ีร่มิถนนราชด�าเนนิ 

จงึมคีวามผกูพันและความทรงจ�าต่อถนนราชด�าเนนิกลางมายาวนาน  ผู้คน

ท่ีผ่านไ ปม าบนถนนราชด�าเนินกลางตรงจุดนี้ ก็ต้องมีความทรงจ�าถึง

บรรยากาศคึกคักของโรงเรียนสตรีชื่อดังแห่งหนึ่งของประเทศ



รายงาน

๔

กิจกรรมเดือนธันวาคม  

กิจกรรมเดือนมกราคม 
๑๔ ธันวาคม - ๒๒ ธันวาคม  

หอภาพยนตร์ ร่วมกบั มลูนธิหินงัไทย จดัเทศกาลภาพยนตร์สัน้ 
ครั้งที่ ๒๓ (Thai Short Film and Video Festival) โดยในปีนี้อัดแน่น
ไปด้วยโปรแกรมคุณภาพจากทั่วโลก อาทิ S-Express, Archival 
Screening Night Roadshow, History of Japanese Experimental 
Films และงาน Short Pitching ครั้งแรกของการประกวดโครงการ 
น�าเสนอไอเดยีท�าหนงัสัน้เพือ่ชิงรางวัลเงนิสดและทุน Post-production 
เปิดเทศกาลด้วยการแสดงเปียโนประกอบหนังสั้นเรื่อง “Birth of a 
Golden Snail (ก�าเนิดหอยทากทอง)” ของ จุฬญาณนนท์ ศิริผล โดย 
ธารตะวัน เครืออ่อน และการสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับเยาวชนท�า
หนังสั้นจากโครงการ Deep South Young Filmmaker และปิดท้าย
เทศกาลด้วยการประกาศผลรางวัลผู ้ชนะเลิศในแต่ละโปรแกรม 
ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นของเมืองมายา หอภาพยนตร์ 

โดยในวันที่ ๑๖-๑๗  ธันวาคม หอภาพยนตร์ยังได้จัดกิจกรรม 
Masterclass ชั้นครู ๑๓ และชั้นครู ๑๔ กับสยมภู มุกดีพร้อม ผู้ก�ากับ
ภาพ และ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้ก�ากับภาพยนตร์ โดยร่วมพูดคุยเล่า
เรื่องราวประสบการณ์ทั้งใน
มมุมองของผูก้�ากบัภาพและ
ผู้ก�ากับภาพยนตร์ รวมถึง
การคัดเลือกนกัแสดง พร้อม
กับตอบประเด็นซักถามกับ 
ผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง  
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๘ ธันวาคม  
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ญ่ีปุ ่นที่ได้รับการยกย่องว่า 

เป็นผลงานดีที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก Seven Samurai ในกิจกรรมทึ่ง! 
หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ  
๑๒๔ ปี วันก�าเนิดภาพยนตร์โลก โดยได้รับการสนับสนุนจาก The 
Japan Foundation อนุเคราะห์ฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๓๕ มม. จาก
ประเทศญี่ปุ่น น�ามาจัดฉายในวาระพิเศษนี้โดยเฉพาะ การจัดฉายใน 
ครั้งนี้ หอภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์สกาลา และหน่วยบริการหนัง 
กลางแปลง “ธนพงษ์ภาพยนตร์” ได้ร่วมมือกันติดตั้งเครื่องฉายฟิล์มใน
ห้องฉายของโรงหนังให้สามารถฉายได้สองเครื่องตามหลักการฉายเพื่อ
การอนุรักษ์ภาพยนตร์

๑๑ มกราคม 
หอภาพยนตร์จัด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
ประจ�าปี ๒๕๖๓ ด้วย 
โชว ์พิ เศษ “คามิชิไบ”  
เล่านิทานประกอบภาพ 

เร่ืองราวของการก�าเนิดภาพยนตร์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย 
บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมทั้งฉายภาพยนตร์
แอนิเมชันเรื่อง The Good Dinosaur และ The BFG ยักษ์ใหญ่ 
หัวใจหล่อ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๘ มกราคม  
เพชรา เชาวราษฎร์ “ราชินี 

จอเงิน” ได้ให้เกียรติมาประทับรอย
พมิพ์มอืพมิพ์เท้า ณ ลานดารา เพือ่เป็น
อมตะนุสรณ์แห่งวงการภาพยนตร์ โดย 
มีแฟนภาพยนตร์ไทยเดินทางมาร่วม
เป็นสักขีพยานจ�านวนมาก ภายในงาน
ได้เปิดโอกาสให้แฟนภาพยนตร์ได้ร่วม
สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการ
แสดงภาพยนตร์กว่า ๓๐๐ เรื่อง และ
ถ่ายรูปกับเพชรา เชาวราษฎร์ บนอาคารสรรพสาตรศุภกิจ อาคารแห่ง
ใหม่ของหอภาพยนตร์ โดยนับว่าเป็นวันแรกที่ได้เปิดอาคารแห่งนี ้
ให้สาธารณชนได้ใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรก

ฉายหนังที่ต่างประเทศ 
๑๕ และ ๑๙ มกราคม หอภาพยนตร์ได้น�าภาพยนตร์ไทยเรื่อง 
แผลเก่า (๒๕๒๐) ผลงานการเขยีนบทและก�ากบัของ เชดิ ทรงศรี 
น�าแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี และ นันทนา เงากระจ่าง ไปจัดฉาย
ที่ Museum of Modern Art (MoMA) นิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา



๕

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์  

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๙ มกราคม  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
๑๗ มกราคม  ส�านักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๒ มกราคม  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
๒๘ มกราคม  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๙ มกราคม  โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 

๑๑,๑๓,๑๔ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑๘ กุมภาพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๙ กุมภาพันธ์  มหาวิทยาลัยธนบุรี 

๑๙ มกราคม 
หอภาพยนตร์จัด

ฉายภาพยนตร์เร่ือง The 
Wizard of Oz ภาพยนตร์
สี เรื่ องแรก ๆ ที่ สร ้ าง 
ความมหัศจรรย์ให้กับโลก
ภาพยนตร์ ซ่ึงดดัแปลงจาก
วรรณกรรมส�าหรับเด็กที่

เขยีนโดย แอล แฟรงก์ บอม และน�าแสดงโดย จดู ีการ์แลนด์ ในกจิกรรม
ทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

๑๕ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร  ์

จัดกิจกรรมภาพยนตร์
สนทนา “รัชกาลที่ ๗ 
เสด็จฯ เลียบมณฑล 
ฝ่ายเหนือ พ.ศ.๒๔๖๙” 
จัดฉายภาพยนตร์บันทึก
เหตุการณ์การเสด็จพระราชด�าเนินเลียบมณฑลฝ ่ายเหนือใน  
พ.ศ. ๒๔๖๙ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ที่
หอภาพยนตร์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ  
ซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกันจ�านวน ๒ เรื่อง คือ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าฯ ทรงถ่ายท�าด้วยพระองค์เองเป็นส่วนใหญ่ 
และ outtake ของภาพยนตร์ทีก่องภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง
ได้บันทึกเหตุการณ์เสด็จพระราชด�าเนินคร้ังนี้ ซ่ึงเป็นหลักฐานภาพ
เคลื่อนไหวท่ีเก่าแก่ที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
รวมไปถึงสภาพบ้านเมืองของล้านนาในอดีต โดยหลังจากการชม
ภาพยนตร์ได้มีการสนทนากับ รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว และ 
ศิริเพ็ญ วรปัสสุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๖ กุมภาพันธ์  
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์โรแมนติกคอเมด้ีเร่ือง Annie 

Hall ของวูดดี อัลเลน น�าแสดงโดย ไดแอน คีตัน ดาราหญิงคนดังใน
ขณะนั้นรับบทเป็นตัวละคร Annie Hall แฟนสาวของนักแสดงตลก 
อัลวี ซิงเกอร์ ที่แสดงโดยอัลเลน ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ณ  
โรงภาพยนตร์สกาลา

กิจกรรมภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
๑๒ ธันวาคม ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายบุ้านบางแค 
๑๓ ธันวาคม  ชมรมศิริราชอาวุโส 
๒๓ ธันวาคม  ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
๒๔ ธันวาคม  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
๒๖ ธันวาคม  กลุ่มวัยหวานวันวาน

๙ มกราคม  วิทยาลัยผู้สูงวัยต�าบลบางเตย 
๑๔ มกราคม  ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ 
๒๓ มกราคม  กลุ่มวัยหวานวันวาน 
๒๘ มกราคม  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๓๐ มกราคม  โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลกระทุ่มล้ม 
๓๑ มกราคม  ชมรมศิริราชอาวุโส 

๖ กุมภาพันธ์  ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายบุ้านบางแค 

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน 
๖, ๘, ๑๓, ๒๐ และ ๒๙ มกราคม โรงเรียนวัดท่าพูด 
๗ มกราคม   โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 
๙ มกราคม   โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
๑๔-๑๕ มกราคม  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) 
๑๖ มกราคม  โรงเรียนบูรณะร�าลึก (จ.ตรัง) 
๑๗ มกราคม  โรงเรียนอนุบาลพิชญ์ชนก  
๒๑ มกราคม  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 
๒๒ มกราคม   โรงเรียนฟ้าใสวิทยา 
๒๓ มกราคม  โรงเรียนยุวธัชพุทธมณฑลสาย ๕,  
 อนุบาลยุวธัช และยุวธัชไร่ขิง 
๒๔ มกราคม  โรงเรียนพิชญ์ชนกและพิชญ์ชนกหนองเเขม
๒๗ มกราคม โรงเรียนอนุบาลต้นกล้าและโรงเรียนวัดนาคปรก 

๓, ๑๒ และ ๑๔ กุมภาพันธ์ โรงเรียนวัดท่าพูด   
๔ กุมภาพันธ์ โรงเรียนจันทรศิริวิทยา  
๕ และ ๑๗ กมุภาพนัธ์ โรงเรียนวัดนาคปรก  
๖ กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
๒๐ กุมภาพันธ์ อนุบาลบ้านหวาน 

ฉายหนังที่ Bangkok Screening Room
๒๔ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์  หอภาพยนตร์ ร่วมกับ Bangkok 
Screening Room จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง โรงแรมนรก ภาพยนตร์
ขาว-ด�า ผลงานช้ินเอกของ รัตน์ เปสตันย ีท่ีได้รับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกภาพยนตร์ของชาติ

๒๕ มกราคม จัดฉายโปรแกรมหนังสั้นชนะเลิศ ครั้งที่ ๒๓



รายงาน

๖

๕ ปีผ่านมาแล้วที่รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ออกเดินทางบริการ

ประชาชนใน ๗๑ จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จึงเริ่มเป็นที่รู้จักใน

แวดวงของเด็กนักเรียน คุณครู และประชาชนทั่วไป ทีละเล็กทีละน้อย

จนมากขึน้ทกุ ๆ ปี ซึง่ในปีแรก ๆ ไม่มใีครนึกภาพออกว่า เอ...รถโรงหนงั 

หน้าตาของมนัจะเป็นอย่างไร ต้องปเูสือ่ดเูหมอืนตอนดหูนงักลางแปลง

หรือเปล่านะ แล้วตอนกลางวันท�าไมถึงยังดูหนังได้ มีผู้ใหญ่จ�านวน 

ไม่น้อยที่สงสัย และแน่นอนว่าเด็กนักเรียนตัวน้อย พอรู้ว่าจะได้ดูหนัง

ในโรงหนังจริง ๆ แถมแปลงร่างจากรถกลายเป็นโรงหนังได้อีกด้วย 

หลายคนจึงรอคอยว่าเมื่อไรจะถึงคิวโรงเรียนของพวกเขา

 ความประทบัใจตลอดหลายปีทีผ่่านมา ท่ีสามารถส่งต่อมาถงึ

ทมีงานรถโรงหนงัคอื เด็กนกัเรยีนมคีวามสขุทีไ่ด้ดหูนงักบัเพือ่นและครู

ที่รักของพวกเขา ได้ยกมือตอบค�าถาม ได้เอาชนะหัวใจตัวเองรวบรวม

ความกล้าที่จะแสดงความคิดของตัวเองออกมา เป็นการเรียนที่ไม่

เหมือนเรียน บางคนให้เหตุผลได้เฉียบคม แม้แต่เด็กพิเศษที่เรียน 

ร่วมกับเพื่อน ๆ  ก็ร่วมแสดงมุมมองของตัวเองกับเพื่อน ๆ  ด้วย ส�าหรับ 

ในช่วงเย็นซึ่งเป็นรอบฉายของประชาชน เราจะได้เห็นผู้ชมรุ่นใหญ่ 

ยิ้มแย้ม พูดคุยอย่างออกรส แซวกันไปมาอย่างสนุกสนานอยู่บริเวณ 

ด้านข้างรถโรงหนงั หลงัดหูนงัจบในช่วงหวัค�า่ ท�าให้บรรยากาศในค�า่คืน

นั้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาในทันที

 และในช่วงต้นปี ๒๕๖๓ เราได้ตัดสินใจกลับไปจังหวัดแรก ๆ 

ที่เคยเดินทางไปอีกครั้ง แต่ได้ท�าการปักหมุดจุดฉายในอ�าเภอใหม่  

เพือ่กระจายโอกาสให้แก่นกัเรยีนและประชาชนมากขึน้ เราเริม่ต้นทรปิ

และภาคเหนือ ๒๕๖๓
เอาใจเด็ก ๆ กันที่งานวันเด็ก 

ซึง่จดัขึน้ทีก่ระทรวงวฒันธรรม 

กรุงเทพฯ และเดินทางขึ้น

เหนือต่อใน ๔ จังหวัด ภาค

เหนอื ได้แก่ พะเยา เชยีงราย 

น่าน และปิดท้ายทริปกันที่แพร่ 

 การเดินทางในภาคเหนือนั้น สิ่งที่เราต้องพบเจอแน่ ๆ ก็คือ 

ถนนที่ลัดเลาะขึ้นลงเลียบเขา บ้างก็อาจจะเจอถนนบางช่วงที่ก�าลัง

ก่อสร้าง หรือถนนที่ผ่านการบดล้อของรถบรรทุกที่ว่ิงขึ้นล่องขนส่ง

สินค้ามาอย่างหนักหน่วงจนท�าให้ผิวถนนเป็นคลื่นขรุขระ สิ่งเหล่านี้ยัง

พอคาดการณ์ได้บ้าง แต่ท่ีเดาใจยากมาก ๆ ก็น่าจะเป็นสภาพอากาศ

ของประเทศไทย แม้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ตาม บางปีก็อาจจะไม่ได้

สัมผัสความหนาวแต่อย่างใด แต่ภาคเหนือปีน้ี หนาวจริง เยือกจริง  

โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เรียกว่าไม่ได้อยู่บนดอย แต่สภาพอากาศ

เหมือนอยู่ยุโรป ในช่วงเช้าและกลางดึกจะหนาวจัด อุณหภูมิลดลงไป

เป็นเลขตัวเดียว ชนิดที่ต้องขนอุปกรณ์กันภัยหนาวที่มีอยู่ไม่มากนัก  

ทั้งแจ็กเก็ตกันลม กางเกงขายาวแบบหนาสุดเท่าที่มี ถุงเท้า หาหมอน

และผ้าห่มมาสุมตวัเท่าทีพ่อหาได้ เพราะทีพ่กัในช่วงเวลานัน้เป็นรสีอร์ต

ที่สร้างด้วยไม้ที่มีร่องรับความเย็นแบบรอบทิศทาง ที่ท�าไปทั้งหมด

เพราะพวกเรามีคตใินการท�างานคือ ห้ามป่วย ห้ามตายในช่วงปฏบิตังิาน 

ทั้งรถโรงหนังและทีมงานจึงต้องแกร่งพอ ๆ กัน เพราะในทุก ๆ วันจะ

มีเด็กและชาวบ้านรอเราอยู่นั่นเอง

ทีมงานรถโรงหนัง



ลำ�ดับ จุดฉ�ย จังหวัด วันที่จัดฉ�ย

๑ กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรม งานวันเด็ก ๒๕๖๓ ๑๑ ม.ค. ๖๓

๒ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ส�านักงานเทศบาลต�าบลแม่กา ๑๔ ม.ค. ๖๓

๓ อ.จุน จ.พะเยา ส�านักงานเทศบาลต�าบลจุน ๑๕ ม.ค. ๖๓

๔ อ.ปง จ.พะเยา ส�านักงานเทศบาลต�าบลงิม ๑๗ และ ๒๐ ม.ค. ๖๓

๕ อ.เชียงค�า จ.พะเยา ส�านักงานเทศบาลต�าบลฝายกวาง ๒๑ ม.ค. ๖๓

๖ อ.เทิง จ.เชียงราย ส�านักงานเทศบาลต�าบลงิ้ว ๒๒ ม.ค. ๖๓

๗ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ส�านักงานเทศบาลต�าบลไม้ยา ๒๓ – ๒๔ ม.ค. ๖๓

๘ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย องค์การบริหารต�าบลป่าซาง ๒๗ – ๒๙ ม.ค. ๖๓

๙ อ.สอง จ.แพร่ องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งน้าว ๓๑ ม.ค. ๖๓

๑๐ อ.เมือง จ.น่าน ส�านักงานเทศบาลเมืองน่าน ๓ – ๔ ก.พ. ๖๓

๑๑ อ.เด่นชัย จ.แพร่ สถานีต�ารวจภูธรเด่นชัย

ส�านักงานเทศบาลต�าบลเด่นชัย

๖ – ๗ ก.พ. ๖๓



อาคารตระหง่านที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาในเมืองคัลเพเพอร์  

รัฐเวอร์จิเนีย เป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ของห้องสมุด

คองเกรส หรือทีเ่รยีกว่า Packard Campus ทีถ่อืได้ว่าเป็นศนูย์อนุรกัษ์

สื่อโสตทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนกับภาครัฐที่ 

น่าสนใจ เริ่มจากอาคารแห่งนี้แต่เดิมเป็นคลังเก็บรักษาเงินทุน 

ส�ารองของสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๓๕ สร้างขึ้นใน

ช่วงสงครามเย็นภายใต้บรรยากาศความกลัวที่จะเกิดสงคราม

นิวเคลียร์ อาคารจึงมีความแข็งแรงปลอดภัยเป็นพื้นฐาน เมื่อสิ้นสุด

การใช้งาน David W. Packard ได้ซ้ืออาคารน้ีจากธนาคารเงินทุน 

ส�ารองของริชมอนด์เป็นเงิน ๕.๕ ล้านเหรียญสหรัฐ และใช้อีก ๑๕๐ 

ล้านเหรียญบวกรวมกับงบประมาณ ๘๒.๑ ล้านเหรียญจากห้องสมุด

คองเกรสในการสร้างส่วนขยายปรับโฉมให้กลายเป็นศูนย์อนุรักษ์

มรดกโสตทัศน์เต็มรูปแบบ เปิดใช้งานอย่างเป็นทางตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๑ ภายหลัง David W. Packard ได้บริจาคให้เป็นสมบัติของรัฐ

ซึ่งถือเป็นการบริจาคที่มีค่าสูงเป็นอันดับสองรองจากสมิธโซเนียน 

ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ในศูนย์แห่งนี้ แรกเริ่มได้มาจาก

การจดทะเบียนลิขสิทธิ์กับห้องสมุดคองเกรส ซึ่งตามกฎหมาย 

จะต้องมอบหนึง่กอ็ปป้ีให้ห้องสมุดคองเกรสเกบ็ไว้ ซึง่ในยคุแรก ฟิล์ม

ภาพยนตร์ที่มาจดทะเบียนจะเก็บในรูปของฟิล์มที่พิมพ์ลงกระดาษ 

(Paper Print) ซึง่กลายเป็นสิง่ส�าคญัในการใช้บรูณะ เมือ่ฟิล์มต้นฉบบั

เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา นอกจากนี้กรุฟิล์มไนเตรตของห้องสมุด

คองเกรสกม็ภีาพยนตร์เก่าแก่ทีม่คีวามส�าคญัอย่าง The Great Train 

Robbery หรือต้นฉบับของภาพยนตร์ Casablanca  แม้แต่

ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต

รายงาน

๘

National Audiovisual 
Conservation Center 
(NAVCC)
Library of Congress



๙

ภาพยนตร์เรื่องส�าคัญของไทย พระเจ้าช้างเผือก ที่เหลือรอดมาถึง 

ทุกวันนี้ ก็เนื่องจากนายปรีดี พนมยงค์ได้มาจดทะเบียนลิขสิทธิ์และ

ส่งฟิล์มไนเตรตให้เก็บหนึ่งก็อปปี้ เม่ือฟิล์มนั้นเส่ือมสภาพ ทางศูนย์

ก็ได้ท�าการส�าเนาไว้เป็นฟิล์ม ๑๖ มิลลิเมตร ท�าให้เรายังได้มีโอกาส

ชื่นชมภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าถ่ายช้างได้สวยที่สุดในโลกเรื่องหนึ่ง  

ศนูย์แห่งนีม้ฟิีล์มไนเตรตจ�านวนมหาศาล ดงัท่ีจะเหน็จากห้อง

เกบ็ฟิล์มไนเตรตขนาดเลก็จ�านวน ๑๒๔ ห้องเรยีงรายไปตามทางเดนิ

ทางยาว นอกจากนีย้งัมห้ีองเกบ็สือ่โสตทศัน์ทีค่วบคุมอณุหภมูอิกี ๓๕ 

ห้อง ส�าหรับเก็บสื่อโสตทัศน์ชนิดต่าง ๆ เช่น ฟิล์ม วิดีโอเทป  

แผ่นเสยีง แถบบนัทกึเสยีง ว่ากนัว่าชัน้เกบ็ของทีน่ีน่บัต่อกนัได้ยาวถงึ 

๙๐ ไมล์ มีสื่อโสตทัศน์รวมกว่า ๖ ล้านรายการ ซึ่งเป็นภาพยนตร์

มากกว่า ๑ ล้านรายการ  

นอกจากนี้ NAVCC ยังมีโรงภาพยนตร์ ๒๐๖ ที่นั่ง ซึ่งจัดฉาย

ให้ผู้ชมได้ชมฟรีอยู่เป็นประจ�า  กิจกรรมท่ีน่าสนใจอันหน่ึงที่จัดขึ้น 

ที่นี่คือ งาน Mostly Lost Film Festival เป็นการรวมตัวของ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ทั่วโลก เพื่อมาช่วยกันดูและเติมเต็มข้อมูล

ของภาพยนตร์เก่าที่ไม่มีใครรู้จัก หรือไม่มีรายละเอียดมากพอ และ

หลายต่อหลายครั้งก็เป็นการค้นพบภาพยนตร์ใหม่ ๆ ด้วย

นอกจากนี้ ในแต่ละปีห้องสมุดคองเกรสจะจัดให้มีการ 

คัดเลือกภาพยนตร์ ๒๕ เรื่อง เพื่อขึ้นทะเบียน National Film  

Registry และภาพยนตร์เหล่านัน้ต้องมฟิีล์มอยู ่ซึง่เป็นแรงบนัดาลใจให้

หอภาพยนตร์จัดงานขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ

เมื่อมีคนถามว่าท�าไมรัฐถึงต้องจัดเก็บสื่อโสตทัศน์จ�านวน

มากมายเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ของ NAVCC กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่

บ่งบอกความเป็นตัวตนของคนอเมริกันทั้งด้านดีและร้าย และการที่

ต้องเกบ็มากมายขนาดน้ี กเ็พือ่ให้คนในอนาคตได้ท�าความเข้าใจ และ

ตัดสินใจเองว่าสิ่งใดมีความหมายต่อพวกเขาอย่างแท้จริง  



๑๐

รอบรั้วนานาชาติ

การเคลื่อนไหวของหอภาพยนตร์
ท่ีน่าสนใจในต่างประเทศ

สถาบันภาพยนตร ์และ

วดิโีออาร์ตอาร์เซนอล เมอืงเบอร์ลิน 

ประเทศเยอรมน ีก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่

ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ในชื่อ Friends of 

the German Film Archive (เพื่อนของหอภาพยนตร์เยอรมัน) ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและสนับสนุนภาพยนตร์นานาชาติและ 

งานวิดีโออาร์ต ด้วยการมีโรงภาพยนตร์ ๒ แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่จัดฉาย 

หนังศิลปะเฉพาะทาง และในสถานท่ีฉายหนังในช่วงเทศกาลภาพยนตร์

เบอร์ลิน ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

นอกจากการจดัฉายแล้ว สถาบนัแห่งนีย้งัเกบ็อนรุกัษ์และเผยแพร่

ภาพยนตร์นอกกระแสและภาพยนตร์ทดลอง ซึ่งสถาบันมีเก็บมากกว่า 

หมื่นเรื่อง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการชมในส่วนนี้ได้อีกด้วย 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.arsenal-berlin.de

ที่ผ่านมา จดหมายข่าวจะเป็นที่ลงเนื้อหาอัน

เกี่ยวข้องกับกิจการและบริการ รวมท้ังกิจกรรมของ 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหลกั ทัง้นี ้เพือ่มุง่หวงั

เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในงานของหอภาพยนตร์ให้

สาธารณชนได้รับรู้ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้

ท�าการส�ารวจความคดิเหน็และความพงึพอใจของผูอ่้าน ก็

พบว่ามีข้อเสนอแนะที่อยากให้จดหมายข่าวได้รายงาน

ความเป็นไปของหน่วยงานที่ท�าหน้าที่อนุรักษ์แบบเดียว

กับที่หอภาพยนตร์ท�าอยู่ในต่างประเทศบ้าง เพื่อเปิดโลก

ทัศน์ของสังคมไทยต่อวงการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อ 

โสตทัศน์ในต่างประเทศ

หอภาพยนตร์จึงขอน�าเสนอคอลัมน์ใหม่ “รอบรั้ว

นานาชาติ” เพื่อจะรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจใน

ต่างประเทศ ให้แฟนจดหมายข่าวได้รับรู้กัน 

 

สมาพนัธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาต ิ (International Federation of Film 

Archives - FIAF) ถือเป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานอนุรักษ์

ภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน และเป็นตัวหลักส�าคัญในการขับเคลื่อนวงการอนุรักษ์

ภาพยนตร์ของโลก ซึ่งการจะเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ แห่งนี้ได้นั้น หน่วยงานนั้น

จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สมาพันธ์ฯ ได้ตั้งไว้ 

ในรอบปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ที่น่าสนใจ 

และท�าให้ผู้อ่านได้เห็นความหลากหลายและความส�าคัญของหอภาพยนตร์ได ้

เป็นอย่างดี โดยข้อมูลส่วนน้ีแปลและเรียบเรียงจากจดหมายข่าวของสมาพันธ ์

หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (www.fiafnet.org/pages/Publications/Read-or-

download-the-latest-Issue.html)

Arsenal Institute 
for Film and 
Video Art

Library and Archives 
Canada Preservation Centre

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี 

อาคารของศูนย์อนุรักษ์หอสมุดและจดหมายเหตุแคนาดา

ศูนย์อนุรักษ์หอสมุดและจดหมายเหตุแคนาดา ตั้งอยู่ที่เมืองคิว

เบก ประเทศแคนาดา ซ่ึงเป็นการรวมกันของหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ี

อนุรักษ์และให้บริการมรดกโสตทัศน์ของประเทศแคนาดา ๒ แห่ง คือ 

Dominion Archives (หอจดหมายเหตุอาณานิคม) ซึ่งก ่อตั้ง 

ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๕ และ 

Nat ional L ibrary of  

Canada (หอสมุดแห่งชาติ

แคนาดา) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 

พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยรวมตัวกัน

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ศนูย์อนรุกัษ์แห่งนี ้มี

บทบาทส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ในการเกบ็อนรุกัษ์ประวตัศิาสตร์ของชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่กรภุาพยนตร์

แคนาดา เป็นกรทุีม่คีวามหลากหลายและสมบรูณ์ ทัง้นีเ้พราะหน่วยงาน

รบัผดิชอบได้เริม่แสวงหาภาพยนตร์แคนาดามากว่า ๕๐ ปี ท�าให้ต้นฉบบั

ของหนงัแคนาดาจ�านวนมากได้รบัการดแูลอนรุกัษ์ท่ีนี ่และเนือ่งจากใน

ช่วงแรกของการก�าเนดิหนังมหีนงัแคนาดาทีผ่ลิตจ�านวนไม่มาก ซึง่ศนูย์ฯ 

แห่งนี้ได้แสวงหารวบรวมเก็บรักษาได้ทั้งหมด กรุภาพยนตร์ของที่นี่จึง

ถือเป็นมรดกทางภาพยนตร์ของแคนาดาอย่างแท้จริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.bac-lac.gc.ca
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การเคลื่อนไหวของหอภาพยนตร์
ท่ีน่าสนใจในต่างประเทศ

ในส่วนของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเชียแปซิฟิก (SouthEast 

Asia-Pacific AudioVisual Archive Association – SEAPAVAA) ก็มี 

หน่วยงานทีเ่ข้าเป็นสมาชกิใหม่ทีน่่าสนใจคอื พพิธิภณัฑ์นกัสะสมภาพยนตร์ (Film 

Collector Museum) จากไต้หวนั ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นพพิธิภณัฑ์

ที่เน้นให้เห็นนักสะสมภาพยนตร์และ

กรุสะสมของนักสะสม ซ่ึงกรุสะสม 

ไม่ได้มีเพียงแค่ฟิล์มภาพยนตร์เท่านั้น 

แต่ยังรวมถึงวัตถุ ส่ิงเกี่ยวเนื่อง ไม่ว่า

จะเป็นเอกสาร อปุกรณ์ เสือ้ผ้า เป็นต้น 

โดยกรุสะสมเหล่าน้ี จะช่วยท�าให้เรา

เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์

ได้มากขึ้น

นอกจากนี ้พพิธิภัณฑ์แห่งนีย้งั

มีการให้บริการแปลงสัญญาณวิดีโอเทปและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในส่ือที่พ้นสมัยไปแล้วได้ และการจัดอบรมที ่

เกีย่วเนือ่งกบัภาพยนตร์และการอนรุกัษ์ เช่น การอนุรกัษ์เทปหนงับ้าน การอบรม

การใช้กล้อง ๑๖ มม. 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fcm.tw/index.html

ความคดิทีจ่ะสนบัสนนุมรดกภาพยนตร์ของชาตผ่ิานการ

จัดตั้งภาพยนตร์สถานตูนิเซีย เป็นความคิดที่เกิดขึ้นพร้อมกับ 

การทีป่ระเทศตนูเิซยี

ได ้รับเอกราชในปี 

พ.ศ.  ๒๕๐๐ แต ่

ความคดิไม่ได้รบัการ

สนบัสนนุจากรฐับาล

ที่ปกครองในช่วงนั้น 

แต่หลายทศวรรษที่

ผ่านมา คนท�าหนัง 

ปัญญาชน และนักวัฒนธรรม ยังคงสนับสนุน บ�ารุง ปกป้อง

โครงการก่อตัง้ภาพยนตร์สถานตนูเิซยี ซึง่ถกูขดัขวางจากระบบที่

ไม่เข้าใจธรรมชาติของสื่อภาพเคลื่อนไหว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 

๒๕๕๑ โครงการก่อตั้งภาพยนตร์สถานถูกพูดถึงอีกครั้งจากการ

พยายามสร้างเมืองทางวัฒนธรรม และในท่ีสุดภาพยนตร์สถาน

ตนูเิซยีก่อต้ังส�าเร็จเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีผ่่านมา ท่ามกลางกระแส

การขัดแย้งของฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการ 

ภาพยนตร์สถานแห่งนี้ อยู่ภายใต้การบริหารด�าเนินงาน

ของศูนย์ภาพยนตร์และภาพแห่งชาติ (Centre national du 

cinéma et de l’image) ทีก่่อตัง้มาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่จะช่วย

ท�าให้ระบบนิเวศของสื่อโสตทัศน์ในตูนิเซียสมบูรณ์มากข้ึน โดย

หน้าที่หลักของภาพยนตร์สถานคือ การสร้างและสนับสนุนคน

สร้างภาพยนตร์ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมภาพยนตร์ให้เกิดขึ้น 

ทัว่ประเทศ ภาพยนตร์สถานยงัมพีพิธิภณัฑ์ทีจ่ะช่วยเชือ่มตวัผูค้น

ให้เข้ากบัภาพยนตร์ โปรแกรมจดัฉายภาพยนตร์ในแต่ละอาทติย์

จะถูกน�าเสนอทั้งในรูปแบบธีม การจัดฉายผลงานทรงคุณค่า  

การจดัฉายเพือ่การศกึษา เพือ่แสดงให้เหน็ความหลากหลายของ

ภาพยนตร์ ซึ่งตอบสนองความต้องการของเหล่าคนรักหนังและ

ข้อสงสยัของกลุม่คนดรุู่นใหม่ ภาพยนตร์ทีฉ่ายในภาพยนตร์สถาน

แห่งนี้จะไม่ผ่านการพิจารณา (เซ็นเซอร์) แต่จะใช้การขึ้นป้าย

เตือนและกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยโต้แย้งกันแทน

ดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่www.cnci.tn/#/cinematheque   

ภาพยนตร์สถาน Robert-Lynen มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๔๖๘ โดยเมือ่แรกตัง้ใช้ชือ่ว่า ภาพยนตร์สถานแห่งเมอืงปารสี (Cinémathèque 

de la Ville de Paris) วัตถุประสงค์การจัดตั้งคือการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการ

เรียนรู้ ควบคู่ไปกับการให้ความบันเทิงและเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม กรุสะสม

ของภาพยนตร์สถานแห่งนี ้มทีัง้ภาพยนตร์และภาพถ่าย รวมไปถงึวตัถทุีเ่กีย่วกับ

การจัดฉายน้ันมีความหลากหลาย และแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของภาพยนตร์

และสิ่งที่เกี่ยวข้อง

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ภาพยนตร์สถานแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นห้องจัดฉาย

ภาพยนตร์ของเมือง ส�าหรับการอบรมครูในด้านวัฒนธรรมภาพยนตร์อีกด้วย 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ภาพยนตร์สถานแห่งนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น 

“ภาพยนตร์สถาน Robert-Lynen” เพื่ออุทิศให้แก่นักแสดงดาวรุ่งของฝรั่งเศส 

ทีห่ยดุงานแสดงเพือ่เข้าร่วมรบในสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ แต่ถกูจบักมุตวัและฆ่าตาย

โดยกองทัพนาซี

ภาพยนตร์สถานแห่งนี้ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากความ

ปลอดภยัในอาคารไม่ได้มาตรฐานตามกฎระเบยีบของอาคารสาธารณะ แต่มาใน

ปีนี้ ภาพยนตร์สถานแห่งนี้ได้ปรับปรุงและตกแต่งใหม่พร้อมจะเปิดให้บริการ  

ห้องฉายที่มี ๙๒ ที่นั่ง มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและเพื่อการศึกษาอีกครั้ง

ดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่www.cinemathequerobertlynen.paris

Cinémathèque Robert-Lynen  

Cinémathèque Tunisienne

Film Collector Museum
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 สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเคยได้อ่าน

บทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อังกฤษ ซึ่ง Chariots of 

Fire (๑๙๘๑) เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในบทความนั้น 

วันนั้นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอยากดูหนังเรื่องนี้ เพียงเพราะอยากรู้ว่า 

British Heritage Films เป็นอย่างไร จึงไปร้านเช่าหนัง จากวันที่ได้

ดูหนังเรื่องนี้ เวลาผ่านมานานมากแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ห้อง

สมุดยังคงจดจ�าเกี่ยวกับ Chariots of Fire คือ การเล่าเรื่องความ

มุ่งมั่นของนักกรีฑาชาวอังกฤษท่ีแข่งว่ิงในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน  

ค.ศ. ๑๙๒๔ ณ กรงุปารสี ส�าหรบัจดหมายข่าวฉบบันี ้ห้องสมดุและ

โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ต้อนรับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ ๓๒ 

หรือโตเกียว ๒๐๒๐ ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดย

ชวนอ่านหนังสือเรื่องราวของ “ภาพยนตร์กับกีฬา”

ต่อมาหนังสือเล่มนี้ได้เขียนถึงประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์กีฬาท่ีเกิด

ขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ ๑๘๙๐ (ค.ศ. ๑๘๙๐-๑๘๙๙) โดยตระกูลภาพยนตร์

กีฬาจัดเป็นภาพยนตร์ประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ซึ่งภาพยนตร์

ประเภทน้ีมีความโดดเด่นอย่างมากในแวดวงภาพยนตร์ฮอลลีวูดช่วง

กลางทศวรรษ ๑๙๒๐ เช่น The Freshman (๑๙๒๕) เรื่อยไปจนถึงยุค

ร่วมสมัยอย่างภาพยนตร์รางวลัออสการ์ Million Dollar Baby (๒๐๐๔) 

และ The Fighter (๒๐๑๐) รวมถึงหนังสือเล่มนี้น�าเสนอการวิเคราะห์

เชื่อมโยงกีฬากับศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และบริบทต่าง ๆ ในสังคม อีกทั้งหนังสือเล่มน้ีได้แนะ 

แนวทางส�าหรับการพิจารณาภาพยนตร์ เพื่อช่วยให้ผู้สนใจในสาขา

ภาพยนตร์ศึกษา สาขาสื่อสารมวลชน สาขากีฬาศึกษา และสาขา

วัฒนธรรมศึกษา สามารถศึกษาภาพยนตร์กีฬาได้อย่างเข้าใจ

 Sportswomen in 
 Cinema: Film and 
 the Frailty Myth 
 เขียนโดย Nicholas Chare

 นักกีฬาหญิงในภาพยนตร์พบได้ทั้งในภาพยนตร์ประเภท

สารคดีและบันเทิงคดี ในหลายยุคสมัยจากหลากหลายวัฒนธรรม และ

จากผลงานของผู้ก�ากับภาพยนตร์หลายท่าน เช่น แคทรีน บิเกโลว์ 

(Kathryn Bigelow) กูรินเดอร์ ชาดา (Gurinder Chadha) อิม ซุน-เร 

(Im Soon-rye) จอร์จ คูคอร์ (George Cukor) ไอดา ลูปิโน (Ida  

Lupino) และเลนี รีเฟนชตาล (Leni Riefenstahl) โดยหนังสือเล่มนี้

น�าเสนอการศึกษาภาพยนตร์บนพื้นฐานของทฤษฎีจิตวิเคราะห์  

(Psychoanalytic Theory) และทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Pheno- 

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

ภาพยนตร์
กับกีฬา

 Sport and Film 
 เขียนโดย Seán Crosson

 ภาพยนตร์กีฬา หรือ Sports Films กลายเป็นภาพยนตร์เชิง

พาณชิย์แนวหนึง่ทีผู่ช้มรูจ้กักนัมาก ตัง้แต่ภาพยนตร์คลาสสิกชวีประวตัิ

ของนักกีฬาชกมวยเรื่อง Raging Bull (๑๙๘๐) มาจนถึงภาพยนตร์ที่

ประสบความส�าเร็จด้านรายได้ ซ่ึงมีแก่นเรื่องของกีฬาฟุตบอลอย่าง 

Bend it Like Beckham (๒๐๐๒) หนังสือเล่มนี้เปิดเล่มด้วยเนื้อหาที่

ท�าให้ผู้อ่านรู้ว่า การศึกษาภาพยนตร์กีฬาของหนังสือเล่มน้ีจะศึกษา 

สิ่งใดบ้าง เช่น การถ่ายภาพยนตร์ การเล่าเรื่อง เสียง การตัดต่อ รวมถึง

ทฤษฎีต่าง ๆ ที่น�ามาใช้เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ทั้งทฤษฎีตระกูล

ภาพยนตร์ แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา ในบท

วิมลิน มีศิริ
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menological Theory) โดยการวิเคราะห์แสดงถึงลักษณะเด่นของ

กิจกรรมกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ เบสบอล บาสเกตบอล  

เพาะกาย ชกมวย ปีนผา ฟุตบอล โรลเลอร์สเกต กระดานโต้คลืน่ เทนนสิ 

ตลอดจนกฬีาประเภทลู ่ประเภทลาน และหนงัสอืเล่มนีไ้ด้วเิคราะห์การ

เล่าเรื่องของภาพยนตร์กีฬา รวมถึงการต่อยอดความรู้ทางวิชาการด้าน

กีฬาศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่ากีฬาไม่ได้เป็นแค่การแข่งขัน อีกทั้ง

ยงัน�าเสนอความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎภีาพยนตร์ วาทกรรมสตรนียิมแนวใหม่

ของนักคิดหลายท่าน เช่น จูดิธ บัตเลอร์ (Judith Butler) บราชา  

เอตทงิเกอร์ (Bracha Ettinger) กรเิซลดา พอลล็อก (Griselda Pollock) 

และมิเชล เซอร์เรส (Michel Serres) เพื่อน�ามาพิสูจน์ว่าภาพยนตร์ที่มี

นักกฬีาหญงิร่วมแสดงนัน้สะท้อนมมุมองเรือ่งความเป็นเพศหญงิอย่างไร 

และส่งผลต่อความเข้าใจของผูช้มในประเดน็นกักฬีาหญงิกบัภาพยนตร์

อย่างไร 

 Contesting Identities: 
 Sports in American Film 
 เขียนโดย Aaron Baker

 หนังสือเล่มนี้เจาะจงศึกษาประเด็น “กีฬา” ในภาพยนตร์

อเมริกันเท่านั้น เช่น The Pinch Hitter (๑๙๑๗) Buster Keaton's 

College (๑๙๒๗) White Men Can't Jump (๑๙๙๒) Jerry Maguire 

(๑๙๙๖) Girlfight (๒๐๐๐) หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ในแง่การเล่าเรื่อง

ของภาพยนตร์กีฬาอเมริกันว่า ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นหนังเงียบ ผู ้สร้าง

ภาพยนตร์อเมริกันมักน�าเสนอลักษณะการเล่าเรื่องในแง่การแข่งขัน  

การต่อสู้เพื่อชัยชนะ และนักกีฬาท่ีประสบความส�าเร็จเป็นรายบุคคล 

นอกจากนั้นในประเด็นการวิเคราะห์วิธีการสร้างอัตลักษณ์ของกีฬา

ประเภททมีและประเภทบคุคลของสังคมอเมรกินัตัง้แต่ช่วงต้นศตวรรษ

ที่ ๒๐ หนังสือเล่มน้ีเล่าว่ากีฬาในภาพยนตร์อเมริกันมักจะน�าเสนอ 

อัตลักษณ์ทางชนชั้น เชื้อชาติ ลักษณะของชาติพันธุ์ เพศวิถี แต่อย่างไร

ก็ตามกีฬาในภาพยนตร์อเมริกันยังคงให้ความส�าคัญในการน�าเสนอ

ประเด็น “การพ่ึงพาตนเอง” และเมื่อพิจารณากีฬาประเภทต่าง ๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาพยนตร์เกีย่วกบักฬีาชกมวย เบสบอล และฟตุบอล 

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างกีฬากับกลุ่มคนชายขอบ

ในภาพยนตร์ว่า หากกลุ่มคนชายขอบซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ของสังคม

ได้รับชัยชนะในการแข่งขันกีฬา พวกเขาจะได้การยอมรับจากกลุ่มคน

ส่วนใหญ่ที่เป็นคนหมู่มากของสังคม อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายภาพ

สะท้อนของกีฬาที่เกิดขึ้นซ�้า ๆ ในภาพยนตร์อเมริกัน เช่น นักชกมวย

อาชีพ นักกีฬาหญิงที่เข้มแข็งดังลูกผู้ชาย รวมถึงการวิเคราะห์ในแง่ 

ผลกระทบเชิงสังคมกับภาพยนตร์ที่น�าเสนอเรื่องราวของนักกีฬาอาชีพ 

ตัวจริงในวงการกีฬา เช่น แจ็กก้ี โรบินสัน (Jackie Robinson) เบบ  

ดิดริกสัน ซาฮาเรียส (Babe Didrikson Zaharias) โมฮัมหมัด อาลี 

(Muhammad Ali) และไมเคิล จอร์แดน (Michael Jordan)  

  



แนะน�าสว่นบรกิาร
ในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ

หลังจากได้รับการถามถึงมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เริ่มก่อสร้าง และ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ได้รายงานความคบืหน้าแก่ผูอ่้านมาเป็นระยะ  ใน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ อาคารหลังใหม่ซึ่งท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการด้านภาพยนตร์

แบบครบวงจร เช่นเดียวกับ “ภาพยนตร์สถาน” หรือ “Cinematheque” 

ของหอภาพยนตร์ชั้นน�าทั่วโลก ก็ได้เริ่มทยอยเปิดส่วนต่าง ๆ ให้สาธารณชน

ได้เข้ามาใช้บริการ

อาคารสงู ๗ ชัน้แห่งนี ้มชีือ่ว่า “สรรพสาตรศภุกจิ” ซึง่ตัง้ตามพระนาม

ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวลัยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาต

รศุภกิจ ผู้ทรงสถิตในฐานะ “พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม” ภายใต้งาน

สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสะดุดตา ข้างในนั้นประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์ 

ห้องสมุด นิทรรศการ ตลอดจนห้องเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการได้

อย่างทั่วถึง หลากหลาย และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามค�าขวัญของหอ

ภาพยนตร์ที่ว่า “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา” 

ในเดอืนมนีาคมนี ้ สองส่วนแรกทีจ่ะเปิดให้บริการคอื ห้องสมดุและโสตทศันสถาน เชดิ ทรง

ศรี และโรงภาพยนตร์ขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง 

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชดิ ทรงศรี

หลังปิดท�าการชั่วคราวมานานราวหนึ่งปี ห้องสมุดและโสตทัศน-สถาน เชิด ทรงศรี แห่ง

ใหม่ ซึง่ได้ย้ายจากบรเิวณด้านหลงัของโรงหนงัศรศีาลายา ขึน้มาอยูท่ีบ่รเิวณชัน้ ๔ ของอาคารสรรพ

สาตรศุภกิจ จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน มีพื้นที่

กว้างขวางเหมาะแก่การเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดที่มากขึ้น มีพื้นที่อ่านหนังสือและรับชม

ภาพยนตร์ที่สะดวกสบาย โดยห้องสมุดจะแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น

แนะน�สถานที่



๑๓

 ชั้นที่ ๑ มีสองพื้นที่ให้บริการ คือบริเวณต้อนรับ สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและบริการ

สบืค้นข้อมลูด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ มลีอ็กเกอร์ให้บรกิารเกบ็สิง่ของสมัภาระ และส่วนให้บรกิารทรพัยากรอย่าง 

นิตยสารภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ จดหมายเหตุภาพยนตร์ไทย บทพากย์ภาพยนตร์ไทย วิทยานิพนธ์

ภาษาไทย และหนังสือภาพยนตร์ภาษาไทย 

 ชัน้ที ่๒ คอืบรเิวณจดุรบัชมภาพยนตร์ จากเครือ่งรบัชมภาพยนตร์ระบบวดีทิศัน์ตามค�าขอ (Video on 

Demand) ซ่ึงผูใ้ช้บรกิารสามารถสบืค้นภาพยนตร์ทีต้่องการและรบัชมได้ทนัท ีนอกจากนีย้งัมห้ีอง Study Room 

ซึง่เป็นห้องอเนกประสงค์ส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารใช้ในการอ่านหนงัสอื หรอืการค้นคว้าแบบกลุม่ รวมถงึการให้บรกิาร

หนังสือภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่บริเวณนี้

 นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีทรัพยากรสิ่งเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร์อย่างภาพนิ่ง โปสเตอร์ภาพยนตร์ และ

นิตยสารกับวารสารภาพยนตร์ไทยฉบับล่วงเวลาที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้นับ ๗๐,๐๐๐ รายการให้บริการอีก 

โดยผูป้ระสงค์ขอใช้บรกิารทรพัยากรดงักล่าวต้องตดิต่อแจ้งความประสงค์กับทางเจ้าหน้าทีห้่องสมดุล่วงหน้า เพือ่

ให้เจ้าหน้าที่สืบค้นและจัดเตรียมทรัพยากรเหล่านี้ ก่อนผู้ใช้บริการเดินทางมาใช้บริการยังห้องสมุด 

 ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรีแห่งใหม่เปิดให้ใช้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา  

๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. เว้นวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ ผูใ้ช้บรกิารสามารถตดิต่อสอบถามงานบรกิารห้องสมดุได้ทางโทรศพัท์ 

๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๐๔  หรือ ๑๒๑

โรงภาพยนตร ์๑๐๐ ท่ีนั่ง

โรงภาพยนตร์แห่งนีเ้ป็นหนึง่ในโรงภาพยนตร์ทัง้หมด ๓ โรงของอาคารสรรพสาตรศภุกจิทีจ่ะเปิดให้บรกิาร

แก่สาธารณะ มีความจุทั้งหมด ๑๐๐ ท่ีน่ัง กินบริเวณช้ัน ๑ และชั้น ๒ ของอาคาร โดยทางเข้าหลักจะอยู่ที ่

โถงชั้น ๒ และยังมีทางเข้าส�าหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheel Chair) อยู่ที่ชั้น ๑ เพื่อความสะดวกต่อการเข้าชม 

แนวคิดในการออกแบบ คือ “หนังกระโปรง” หนึ่งในประดิษฐกรรมหนังเร่แบบถ�้ามองที่เคยแพร่หลาย

ในไทย มีลักษณะเป็นกล่องไม้วางแนวยาว ภายในเจาะโล่งส�าหรับฉายภาพยนตร์เข้าไป โดยมีช่องมองภาพให ้

คนดูได้ถ�้ามองอยู่ด้านข้าง  เมื่อมองจากภายนอก โรงภาพยนตร์ ๑๐๐ ที่นั่งแห่งนี้จึงดูคล้ายเป็น “หนังกระโปรง

ขนาดยักษ์” ที่มีช่องถ�้ามองให้คนดูแอบมองเข้าไปจากนอกโรงได้ ในขณะที่ภายในโรงนั้น ผนังฝั่งที่เชื่อมกับช่อง

ถ�า้มอง ตกแต่งด้วยไม้เปลอืยแบบเดยีวกบัด้านนอก แตกต่างจากอีกฝ่ังทีเ่ป็นพืน้สดี�า ฉลลุวดลายล้อฟิล์มประดบั

ประดาทั่วทั้งผนัง ตรงกลางเป็นเก้าอี้สีครีมที่ขับให้โรงนี้ดูสว่างสดใสแตกต่างจากโรงหนังอื่น ๆ ของอาคาร

โรงภาพยนตร์ ๑๐๐ ที่นั่งนี้ สามารถฉายได้ทุกระบบตั้งแต่ไฟล์ดิจิทัล, DCP ไปจนถึงฟิล์ม ๓๕ มม. พร้อม

ด้วยระบบเสียงมาตรฐานทัดเทียมกับโรงภาพยนตร์สมัยใหม่ทั่วโลก โดยจะเป็นสถานที่หลักในการจัดฉาย

ภาพยนตร์ตามโปรแกรมฉายประจ�าวันของหอภาพยนตร์ ตัง้แต่เดอืนมนีาคมเป็นต้นไป ส�าหรับในระยะแรกนีจ้ะ

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-ศุกร์ รอบ ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ยังคงฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาเหมือนเช่นเคย 

๑๕



กิจกรรม

๑๖

ประวิทย์ แต่งอักษร

มองย้อนกลับไป The Shining ภาพยนตร์ของสแตนลีย์ คูบริก 

จากนยิายของสตเีฟน คงิ ถกูสร้างและออกฉายก่อนเวลาอนัควร เพราะ

คนดูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจารณ์หนังในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ดูเหมือน

จะยังไม่พร้อมส�าหรับผลงานสยองขวัญเรื่องน้ี และลงเอยด้วยความ 

คิดเห็นที่มุ่งไปในทิศทางคล้ายคลึงกัน นั่นคือ ‘น่าผิดหวังอย่างรุนแรง’ 

‘หนังที่สามารถถูกลืมได้ในเวลาอันรวดเร็ว’ ‘หนังน่างุนงงและสับสน’ 

‘เรือ่งอดือาดยดืยาดและขดัขวางความน่าตืน่เต้น’ นีย่งัเป็นหนงัเรือ่งเดยีว

ในเก้าเร่ืองหลงัสดุของคบูรกิทีไ่ม่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาใดเลย

ทว่ากอ็ย่างทีห่น้าประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์บนัทกึไว้ หลายปีผ่าน

ไปหนงัเร่ืองนีถ้กูน�ามาตรวจสอบอกีครัง้ ผูช้มและรวมถึงนกัวิจารณ์หนงั

รุน่ถดัมากลบัมองเหน็ The Shining ด้วยสายตาทีแ่ตกต่างออกไปอย่าง

พร้อมเพรียง แง่มุมที่เคยถูกประเมินว่าเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง  

อันได้แก่จังหวะการเล่าเรื่องท่ีเนิบนาบเชื่องช้า ไม่มีโมเมนต์ของการ 

เขย่าขวัญอย่างจริง ๆ จัง ๆ กลับกลายเป็นจุดแข็งของหนังโดยปริยาย 

เพราะหนังไม่ได้โจมตีผู ้ชมด้วยภาพและเสียงอย่างโครมครามและ 

ตืน้เขนิ ผูช้มจะไม่ได้เหน็สิง่แปลกปลอมกระโจนออกมาจากมมุมดื หรอื

การท�าลายความเงียบเชียบด้วยสุ้มเสียงของอะไรก็ตามอย่างไร้เหตุผล 

The Shining เป็นหนังสยองขวัญประเภทที่เล่นกับบรรยากาศท่ี 

หลอกหลอน ขมุกขมัวอึมครึม และสั่งสมความน่าตื่นเต้นและลุ้นระทึก

จากการยั่วยุให้ผู้ชมเฝ้าคอยบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเดินทางมาไม่ถึงสักที

เนือ้เร่ืองของ The Shining จะว่าไปกไ็ม่ซบัซ้อน แจก็ ทอร์เรนซ์ 

(แจ็ก นิโคลสัน) เป็นหนุ่มใหญ่ท่ีรับงานเป็นผู้ดูแลโรงแรมตากอากาศ 

ชือ่ The Overlook ในระหว่างทีโ่รงแรมปิดท�าการช่วงฤดหูนาวยาวนาน

ถึงห้าเดือน ในโรงแรมอันโอ่โถงและเก่าแก่แห่งน้ีจะมีเพียงเขา เวนดี  

(เชลลี ดูวัลล์) ภรรยา และแดนนี (แดนนี ลอยด์) ลูกชายตัวน้อยใช้ชีวิต

โดยล�าพัง พวกเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเนื่องจากอีก

ไม่นานนัก ระบบสื่อสารและคมนาคมจะใช้การไม่ได้

ส่วนที่น่าทึ่งได้แก่การท่ีหนังของคูบริกไม่ได้อ้าแขนต้อนรับ 

ความเป็นหนงั ‘คฤหาสน์ผสีงิ’ ตามกรอบเนือ้หาของนยิายต้นฉบบัของ

สตีเฟน คิงอย่างสุดลิ่มท่ิมประตู หรือพูดง่าย ๆ นิยายของคิงแทบจะ 

ไม่ปิดบังว่าก�าลังเล่าเรื่องภูตผีท่ีสิงสถิตอยู่ในโรงแรม และมันค่อย ๆ  

เล่นงานตัวละครอย่างหนักหน่วงและบ้าคลั่งมากขึ้น แต่หนังของคูบริก

ให้ทางเลือกกับผู้ชมมากกว่าน้ัน เราสามารถจะมองว่า The Shining 

เป็นหนัง Psychological Horror ซึ่งหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลที่

หนังบอกเล่าล้วนแล้วเป็นเรื่องการด�าดิ่งสู่ความวิกลจริตของตัวละคร 

และไม่ใช่เพียงแค่ตัวเอกของเรื่องเพียงคนเดียว แต่รวมถึงเมียและ 

ลูกของเขาด้วย อีกทั้งภาวะปรวนแปรและบิดเบี้ยวก็มีค�าตอบในเชิง

จติวทิยา หรอืสมมตจิะมองว่าเป็น ‘หนงัผ’ี ผูช้มกจ็ะไม่ได้เหน็การส�าแดง

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเหล่าผีสางในโรงแรมจริง ๆ จัง ๆ เรื่องผิดปกติ

และ ‘อ�านาจเหนือธรรมชาติ’ ถูกจ�ากัดให้อยู่ในขอบเขตที่รัดกุมที่สุด 

และดเูหมอืนหนึง่ในบทบาทหน้าทีข่องการเป็นหนงัผไีด้แก่การท่ีมนัถกู

ใช้เพื่อปลดล็อกเนื้อหาในส่วนที่เหตุผลในทางวิทยาศาสตร์เดินทางไป 

ไม่ถึงนั่นเอง

๔๐ ปีผ่านไป The Shining ได้ช่ือว่าเป็นหน่ึงในภาพยนตร์ 

สยองขวัญที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งตลอดกาล แฟน ๆ ของหนังเปลี่ยนผ่านสู่

คนอกีรุน่ แต่การเพยีรพยายามแกะรอยความหมายของสิง่ลกึลบัต่าง ๆ  

ในหนัง–ทั้งต�าแหน่งที่ตั้งของโรงแรม The Overlook ทั้งภาพปริศนา

ในชอตสุดท้าย หรือความหมายของห้องผีสิงหมายเลข ๒๓๗–ยังคง 

เข้มข้นไม่เส่ือมคลาย มีหนังสารคดีเรื่อง Room 237 ท่ีมุ่งมั่นตีความ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ  ใน The Shining และยงัมหีนงัภาคต่อ Doctor Sleep 

ออกฉายเมื่อปีที่แล้ว เป็นเรื่องราวของแดนนี ลูกชายของแจ็ก ที่โตเป็น

ผู้ใหญ่แต่ยังต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลทางจิตใจที่เกิดขึ้นตอนยังเด็ก 

ยังไม่นับรวมถึงการที่ The Shining ถูกพาดพิงและอ้างอิงใน

กระแสวฒันธรรมป็อปอย่างต่อเนือ่ง เช่นใน Ready Player One  หนงั

ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ของสตเีวน สปีลเบร์ิก ทีเ่หล่าตวัเอกของเรือ่งหลดุเข้าไป

ผจญภัยในโลกของหนังเรื่อง The Shining 

ทั้งหลายทั้งปวง มันตอกย�้าว่าหนังเรื่องนี้ของคูบริกท�างานหรือ

ก่อกวนทั้งกับความรู้สึกและความนึกคิดของผู้ชมอย่างต่อเน่ืองและไม่

หยุดหย่อน และนั่นเป็นเรื่องน่าใจหายเม่ือย้อนกลับไปนึกว่าในตอนท่ี

หนังออกฉายครั้งแรก ผู้สันทัดกรณีกว่าครึ่งค่อนพากันมองไม่เห็น 

คุณงามความดีของมัน และหากเราจะถอดบทเรียนจากสิ่งท่ีอาจเรียก

ว่า ‘อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้’ สองสามเรือ่งทีช่วนให้สรปุได้กค็อื ผูช้มไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นฝ่ายถกูต้องเสมอไป และผู้สันทดักรณอีย่างนกัวจิารณ์หนงักอ็าจ

ผิดพลาด ตื้นเขิน หรือ ‘ตาไม่ถึง’ เหนืออื่นใด การด�ารงอยู่หรือการ 

ล้มหายตายจากไปของหนังเรื่องหนึ่ง ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ของนักดูหนังทุกคน 

THE SHINING  
โรงแรมนรก

หมายเหตุ บทความทั้ง ๒ เรื่อง ตัดทอนเนื้อหามาจากฉบับที่ตีพิมพ์ในคอลัมน์ Replay นิตยสารสตาร์พิคส์



สมมติเล่น ๆ ว่าจะต้องเลือกสักค�ามาอธิบายถึงขนาดความ

ส�าเร็จของหนังเรื่อง The Graduate ผลงานก�ากับของไมค์ นิคอลส์  

มันก็แทบจะไม่มีค�าไหนที่เหมาะสมเท่ากับค�าว่า ‘ปรากฏการณ์’ 

ส�าหรับผู้ชมหลาย ๆ คน หนังเรื่องน้ีเหมือนกับโผล่มาจาก 

ขอบฟ้าที่ไหนก็ไม่รู้ และจู่ ๆ มันก็เข้ามายึดครองพื้นที่ว่างในหัวใจ

The Graduate ลงทุนไปทั้งหมดราว ๆ สามล้านเหรียญฯ แต่

กลับติดอยู่ในอันดับหนึ่งของหนังท�าเงินสูงสุดที่ออกฉายในปี ค.ศ. 

๑๙๖๗ และอยู่ในอันดับที่ ๔ ของหนังท�าเงินของทศวรรษ ๑๙๖๐ อีก

ทัง้ยงัได้รับรางวลัการประกวดอกีมากมาย รวมถงึรางวลัผูก้�ากบัภาพยนตร์

ยอดเยี่ยมของไมค์ นิคอลส์ จากทั้งเวทีออสการ์ ลูกโลกทองค�า และ

สมาคมผู้ก�ากับแห่งอเมริกา  

อย่างที่ข้อมูลหลายแหล่งระบุตรงกัน The Graduate เป็น 

หนังฮิตในชั่วเวลาเพียงข้ามคืน และขวัญใจคนล่าสุดของคนหนุ่มสาว 

(ในช่วงเวลาทีค่�าว่า ‘สถาบนั’ หรอื Establishment เป็นของผดิส�าแดง

และจ�าเป็นต้องต่อต้านหรอืโจมต)ี กเ็พราะตวัละครเอกอย่าง เบนจามนิ 

แบรดด็อก หรือ อีเลน โรบินสัน หาญกล้าปฏิเสธชีวิตที่พันธนาการไว้

ด้วยกรอบและกฎเกณฑ์ กล่าวอกีนยัหนึง่กค็อื ชยัชนะของหนงัเป็นเรือ่ง

ที่แยกไม่ออกจากสิ่งที่เรียกว่า ‘อารมณ์ของยุคสมัย’ 

นั่นท�าให้บรรดาผู้ชมที่ถือว่าเบนกับอีเลนเป็นเหมือนพวกพ้อง

ของตัว-ไม่ได้แห่แหนกันเข้าไปดูหนังเรื่องน้ีเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง 

หลายราย-วนเวียนเข้าออกโรงหนังราวกับมันเป็นการปฏิบัติธรรม  

รวมทัง้ท�าให้ชือ่ของ ‘มสิซสิโรบนิสนั’ เกอืบ ๆ  จะเป็นเสมอืนสามญันาม

ทีแ่ทบไม่จ�าเป็นต้องได้รบัการขยายความว่าหมายถงึอะไร หรอืประโยค

ที่พระเอกหนุ ่มของเรื่องกล่าวกับมิสซิสโรบินสันท่ีบอกว่า “Mrs.  

Robinson, you are trying to seduce me.” ก็กลายเป็นวรรคทอง

ของหนังอเมริกันที่ใครต่อใครล้วนจดจ�าได้อย่างแม่นย�า 

ปัญหาก็คือ เบนอาจจะเป็นวีรบุรุษในสายตาของคนหนุ่มสาว

ยคุบปุผาชน แต่สมมตว่ิาจะตรวจสอบพฤตกิรรมของเขาอย่างมสีตแิละ

รอบคอบ ส่วนที่น่าฉงนสนเท่ห์ก็คือ เขาได้ท�าอะไรบ้างที่ควรค่าแก่การ

ยกย่องชื่นชมจริง ๆ จัง ๆ 

ค�าตอบก็คือ ไม่มีเลย

เบนไม่ได้เพียงแค่ลักลอบมีความสัมพันธ์กับเมียของเพ่ือนพ่อ 

หากยังหมายจะแย่งลูกสาวของเมียเพื่อนพ่อจากแท่นบูชาในโบสถ์-ไป

ครอบครอง ตลอดช่วงเวลาเหล่าน้ี เขาไม่ได้ท�าอย่างหนึ่งอย่างใด 

เลย-นอกจากเอาแต่ใจตัวเอง เท่านั้นยังไม่พอ ในฉากที่เบนกับมิสซิส

โรบนิสนัอยูก่นัตามล�าพงับนเตยีง ชายหนุม่ได้แสดงให้เหน็ถงึความไม่มี

หวัจติหวัใจด้วยการพยายาม ‘ขุดคุย้’ อดตีทีฝ่่ายหลงัไม่อยากจดจ�า และ

แทนที่จะยอมรับว่าการถล�าลึกเข้ามาในความสัมพันธ์ท่ีไม่ถูกไม่ต้อง 

น้ี-เป็นความผดิพลาดของเขาอย่างน้อยกค็รึง่หนึง่ เบนกลบัโยนมนัทัง้หมด

ให้มิสซิสโรบินสันและยังตอกย�้าปมด้อยของเธออย่างเหี้ยมเกรียมและ

ปราศจากเมตตา “ผมไม่ภูมิใจหรอกนะครับที่ต้องมานอนกับคนขี้เหล้า

THE GRADUATE  
มิสซิสโรบินสันร�ำลึก 

ที่หมดสภาพอย่างคุณ”

มิสซิสโรบินสันจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวละครที่น่าสงสารและ 

ควรได้รับความเห็นอกเห็นใจ หากเธอยังถูกผู้ชมตีความผิดพลาดอย่าง 

ไม่ยุติธรรม ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ มิสซิสโรบินสันเป็นฝ่าย 

หลอกล่อเบนให้ติดบ่วงสวาทของเธอ แต่ใครลองนึกให้ดี ๆ มันไม่ใช่

การกระท�าท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของคนท่ีไม่รู้จักอิ่มเอมในเรื่องบนเตียง 

ตรงกันข้าม เธอแยกห้องนอนกับสามีมาเนิ่นนาน อีกทั้งชีวิตการเป็น 

แม่บ้านของเธอกน่็าเบือ่ จนท�าให้ต้องหนัไปดืม่เหล้าและลงเอยด้วยการ

เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือให้ท่าเด็กหนุ่มอย่างเบน และต้องกล�้ากลืน

ฝืนทนกับค�าพูดสบประมาทและท�าร้ายความรู้สึกต่าง ๆ นานา

ประการส�าคัญ การที่เธอขัดขวางไม่ให้เบนยุ่งเกี่ยวกับลูกสาวที่

ยงับรสิทุธิผ์ดุผ่องของเธอ (ซ่ึงสวนทางกบัความต้องการของผูช้ม) กเ็ป็น

สิง่ทีม่ตีรรกะรองรบัด้วยประการทัง้ปวง เป็นใครกต้็องท�าอย่างเดยีวกนั 

และจะไม่มีวันยอมปล่อยให้ผู้ชายที่ตัวเองเคยนอนด้วย-ไปนอนกับ

ลูกสาวอีกคน

น่าเสียดายที่หนังท�าให้ตัวละครนี้กลายเป็น ‘นังมารร้าย’ ท่ี

หลาย ๆ คนพากันชิงชัง ทั้ง ๆ ที่เธอเป็นคนเดียวในเร่ืองน้ีก็ว่าได้-ที่ 

ยอมรับในความผิดพลาดบกพร่องหรืออีกนัยหนึ่ง ในความเป็น ‘มนุษย์

ทีอ่่อนแอ’ ของตวัเอง และไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความสขุเลก็ ๆ 

น้อย ๆ ที่จะมาขจัดปัดเป่าความหงอยเหงาและว่างเปล่าในชีวิตให้ 

หมดไป

เหนืออื่นใด การกระท�าของเธอขับเคลื่อนด้วยเหตุผล และไม่

ปล่อยให้สิ่งที่เรียกว่า ‘อารมณ์ของยุคสมัย’ เข้ามาครอบง�า และนั่น 

สวนทางกบัพฤตกิรรมของทัง้เบนและอเีลน และแน่นอนทีส่ดุของบรรดา

ผู้ชมที่กล่าวได้ว่า (เม่ือห้าสิบปีที่แล้ว) อยู่ในภาวะที่ทั้งหน้ามืดตามัว  

ทั้งเพิกเฉยต่อการมองเห็นความจริง และทั้งหลอกตัวเอง 

โปรแกรมฉำยภำพยนตร์ ทึ่ง! หนังโลก 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 

บัตรราคา ๑๔๐ และ ๑๖๐ บาท 

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓  The Shining  (๒๕๒๓ / ๑๔๔ นาที)  

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓  The Graduate  (๒๕๑๐ / ๑๐๕ นาที) 



๑๘

กิจกรรม

ติก๊ - เจษฎาภรณ์ ผลด ีเกดิเมือ่วนัที ่๕ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๒๐  
ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมท่ีโรงเรียนโยธินบูรณะ 
และปริญญาตรีจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

ด้วยรูปร่างหน้าตาและหน่วยก้านที่โดดเด่น เจษฎาภรณ์เริ่ม
งานถ่ายแบบและเป็นพรเีซนเตอร์โฆษณาสนิค้าตัง้แต่อยูม่หาวทิยาลยั 
จุดเปลี่ยนส�าคัญมาถึงเมื่อนนทรีย์ นิมิบุตร ผู ้ก�ากับโฆษณาที่มี 
ชือ่เสยีงในขณะนัน้ ได้เลอืกเจษฎาภรณ์มารบับทนกัเลงดงัในต�านาน 
แดง ไบเล่ ในผลงานการก�ากับภาพยนตร์เรื่องแรก 2499 อันธพาล
ครองเมือง 

เมือ่ออกฉายใน พ.ศ.๒๕๔๐  2499 อันธพาลครองเมอืง ได้ชือ่
ว่าเป็นหนังคุณภาพที่พลิกฟื้นวงการภาพยนตร์จากความเงียบเหงา
ซ�้าซากในช่วงหลายปีก่อนหน้าให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ท้ังยังท�าเงิน
ไปกว่า ๗๐ ล้านบาท ซึ่งมหาศาลมากในช่วงเวลานั้น ความโด่งดัง
ของหนงัได้กลายเป็นปรากฏการณ์ส�าคญัของสงัคมทีป่ลกุให้ผูค้นเริม่
มศีรัทธากบัหนังไทยมากข้ึน โดยมบีทบาท แดง ไบเล่ ของเจษฎาภรณ์ 
เป็นภาพจ�าอนัโดดเด่น เส้นทางสายภาพยนตร์ของเขาจงึเช่ือมโยงกบั
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยสมัยใหม่อย่างแท้จริง

หลงัจากแจ้งเกิดอย่างรวดเรว็จากผลงานเรือ่งแรก ปลายปีนัน้ 
เจษฎาภรณ์มีผลงานเรื่องที่ ๒ คือ คนป่วนสายฟ้า ตามด้วยบท 
รับเชิญในหนังผีวัยรุ่น 303 กลัว/กล้า/อาฆาต ซึ่งออกฉายในปีถัดมา 
ก่อนที่เขาจะได้รับบทน�าในภาพยนตร์เรื่องส�าคัญคือ สตรีเหล็ก ซึ่ง
อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงเก่ียวกับทีมวอลเลย์บอลจากเมืองล�าปางที่
สมาชิกส่วนใหญ่ในทีมเป็นกะเทย เม่ือออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ภาพยนตร์ท�ารายได้ไปเกือบ ๑๐๐ ล้านบาท เป็นหนงัดงัทีค่นชืน่ชอบ 
และได้รับเชญิไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์มากมาย รวมถึงเข้าฉายใน 
โรงภาพยนตร์อีกหลายประเทศ 

หลังจากนั้น เจษฎาภรณ์ได้กลายเป็นพระเอกหนุ่มแห่ง
ทศวรรษ ผูไ้ม่เพยีงแต่จะได้รบัความนยิมในฐานะ “พีต่ิก๊” ของ
แฟน ๆ ทั่วประเทศ หากแต่ยังพิสูจน์ตัวเองด้วย
ฝีมอืการแสดงในผลงานภาพยนตร์ทีโ่ดด
เด่นมากมาย เช่น สตางค์ (๒๕๔๓)  
หนงัดรามารวมดาราช้ันน�า
ของไทย ผลงานการ
ก�ากับของ บณัฑติ 

ฤทธิถ์กล, คู่แท้ปาฏิหาริย์ (๒๕๔๖) ในบทหนุ่มรูปหล่อแสนดีที่ทั้ง
สะกดหัวใจและเรียกน�้าตาจากผู้ชม, คนเห็นผี 2 (๒๕๔๗) หนังผีที่
ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยกับฮ่องกง ก�ากับโดยสองพี่น้อง แดนนี-
ออกไซด์ แปง, ปืนใหญ่จอมสลัด (๒๕๕๑) หนังแฟนตาซีฟอร์มยักษ์
อ้างอิงประวัติศาตร์ท้องถิ่นภาคใต้ ซ่ึงได้กลับมาร่วมงานกับนนทรีย์ 
นิมิบุตรอีกคร้ัง, รักฉันอย่าคิดถึงฉัน (๒๕๕๕) หนังโรแมนติก 
สยองขวัญ ที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งในไทยและต่างชาติ และล่าสุด
คือบทเจ้านายจอมเฮี้ยบใน ยอดมนุษย์เงินเดือน (๒๕๕๕) หนังตลก-
ดรามา ว่าด้วยความอัดอั้นของพนักงานออฟฟิศในเมืองกรุง

ควบคู ่ไปกับงานแสดงทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์  
เจษฎาภรณ์ยังเป็นที่จดจ�าในบทบาทพิธีกรรายการผจญภัยและ 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่เขาท�าด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นมา
ยาวนาน จากการซมึซบัความรกัและห่วงใยในทรพัยากรป่าเขา ตัง้แต่
วัยเด็กที่คอยติดตามคุณพ่อผู้ท�างานกรมชลประทานไปยังแหล่งน�้า
และสถานท่ีธรรมชาต ิส่งผลให้เขาได้รับการชืน่ชมและรบัรางวลัด้าน
นีม้ากมาย รวมถงึได้รบัพระราชทานปรญิญาวทิยาศาสตร์ดษุฎบีณัฑติ
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคมนี้ เจษฎาภรณ์ ผลดี จะเดินทางมา
ประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๘๙ บนลานดาราของ 
หอภาพยนตร์ ขอเชิญแฟน ๆ ทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานและ 
รับฟังประสบการณ์การท�างานในวงการภาพยนตร์ของหนึ่งในดารา
ชายคนส�าคัญแห่งยุค ผู้ที่กาลเวลาแทบไม่อาจท�าลายทั้งรูปลักษณ์
และความนิยมลงไปได้ แม้จะเข้าสู่วงการมานานมากกว่า ๒๐ ปี 

เริ่มกิจกรรมต้ังแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม    

ลานดารา

เสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 



กิจกรรม

ภาพยนตร์สโมสร: 
เอหิปัสสิโก Come and See 

เสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

ภาพยนตร์สารคดขีนาดยาว เอหปัิสสโิก หรอืช่ือภาษาองักฤษ 

Come and See เป็นงานธสิีสจบการศึกษาของ ณฐพล บญุประกอบ 

คนท�าหนังสารคดีไทยรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นในช่วง ๒-๓ ปีหลัง 

หนังเรื่องนี้สร้างกระแสความสนใจจากนักดูหนังและผู ้ที่สนใจ 

ข่าวคราวในวงการสงฆ์เมื่อปีที่แล้ว เพราะไม่บ่อยครั้งนักที่เราได้เห็น

หนังไทยที่พูดเรื่องพระ วัด และพุทธศาสนาอย่างตรงไปตรงมา และ

ยิ่งน้อยนักที่เราจะเห็นหนังสารคดีที่เลือกจ้องมองประเด็นสงฆ์ที ่

อื้อฉาว และสร้างความเห็นต่างทางความคิดอย่างหนักหน่วงในช่วง

เวลาหนึ่งของสังคมไทย

เอหิปัสสิโก พาคนดูเข้าไปอยู่แทบจะในศูนย์กลางความ 

ขัดแย้งระหว่างวัดพระธรรมกายกับฝ่ายทางการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เมื่อต�ารวจปิดล้อมวัดและพยายามจับกุมตัวเจ้าอาวาส พระธัมมชโย 

(หรืออดีตเจ้าอาวาสในตอนน้ี) หลังจากมีการกล่าวหาว่าวัดมีส่วน

เกี่ยวข้องในคดีฟอกเงินและรับของโจรจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คลองจั่นมูลค่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท มีการน�าก�าลังต�ารวจกว่าสี่พันนาย

ไปล้อมและตรวจค้นวดั สร้างความโกลาหลให้ญาตโิยม และน�ามาซึง่

การถกเถียงอย่างกว้างขวางทั้งในเรื่องคดีความเอง และเรื่องค�าสอน 

หลักการ รวมไปถึงเบ้ืองลึกเบ้ืองหลังความร�่ารวยมหาศาลของ 

วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาจ�านวนมาก แต่ก็มีศัตรูและ 

ผู้เห็นต่างจ�านวนมากไม่แพ้กัน

ภาพยนตร์สารคดขีองณฐพล 

ใช้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นตัวตั้ง เพื่อ

ส�ารวจตรวจสอบความคิดของผู้คน

หลายฝ่าย ท้ังที่เป็นฝ่ายสนับสนุน 

วัดพระธรรมกาย ผู้ศรัทธา ญาติโยม 

และฝ่ายตรงข้ามท่ีมองว่าวัดกระท�า

การหลายอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้ง

อดีตลูกศิษย์ท่ีหมดศรัทธาและตัด

เยื่อใยไม่เหลือซาก

ทั้งหมดนี้ ณฐพลเรียบเรียงเนื้อหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

ผ่านบทสัมภาษณ์และการใช้ภาพเล่าเรื่อง และจะว่าไปก็ใช้ความ

อลังการและสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของวัดพระธรรมกายได้ 

อย่างมปีระสิทธภิาพ ทัง้ความกว้างใหญ่ของพืน้ที ่และโดมรปูจานบนิ

สีทองอร่ามที่เป็นสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ ความเข้มข้นเกิดขึ้น

จากเนื้อหา ค�าพูดของผู้เกี่ยวข้องที่สร้างมิติอันหลากหลาย และ

สถานการณ์ท่ีตึงเครียดขึ้นเรื่อย ๆ จุดเด่นคือการที่หนังได้เข้าไปอยู่

ด้านในของวดัและมองกลับออกมาสู่ความวุน่วายทีร่ายล้อม แสดงให้

เหน็ว่าผูก้�ากบัได้มมุมองทีส่ือ่มวลชนท่ัวไปไม่สามารถเข้าถงึ และท�าให้

เหน็ว่า หนงัสารคดสีามารถเล่าเรือ่งและสร้างมมุคดิใหม่ ๆ  ทีข่่าวสาร

ทั่วไปในกรณีเดียวกันนี้ไม่สามารถให้ได้

ณฐพลใช้เวลาเป็นปีในการถ่ายท�า ตัดต่อ และท�าโพสต ์

โปรดักชันให้กับภาพยนตร์ เอหิปัสสิโก ก่อนหน้านี้ เขาเป็นที่รู้จัก 

จากหนังเรื่องดังที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์สาขาหนังสารคดี 2215 

เชื่อ บ้า กล้า ก้าว ที่ติดตามตูน บอดี้สแลมในการวิ่งการกุศลเหนือ

จรดใต้ แต่หนังว่าด้วยวัดพระธรรมกายน้ี เป็นการเขยิบไปสู่การใช้

แนวทางสารคดใีนการตรวจสอบประเดน็ทางสงัคมและความเชือ่ทีห่นกั

และมีส่วนพัวพันกับระบบความคิดความเชื่อมากมายในสังคมไทย 

แม้ เอหิปัสสิโก หรือ Come and See จะเคยจัดฉายตาม

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ต่าง ๆ มาบ้างแล้วเมื่อปีก่อน แต่นี่เป็น 

ครัง้แรกในเมอืงไทย ทีภ่าพยนตร์ฉบบัสมบรูณ์จะได้รบัการจัดฉายใน

โรงภาพยนตร์ หลงัจากไปฉายรอบปฐมทศัน์โลกทีเ่ทศกาลภาพยนตร์

ปซูาน เทศกาลส�าคญัของทวปีเอเชยี ทีป่ระเทศเกาหลีใต้ มาเมือ่ปลาย

ปีก่อน ขอเชญิทุกท่านมาร่วมพสิจูน์ความเชือ่และศรทัธาจากเร่ืองราว

ระดบัปรากฏการณ์ของประเทศ ผ่านภาพยนตร์สารคดขีองคนท�าหนงั

ที่น่าจับตามองที่สุดในเมืองไทยเรื่องน้ีได้ในกิจกรรมภาพยนตร์

สโมสร: เอหิปัสสิโก Come and See พร้อมสนทนากับ ณฐพล  

บุญประกอบ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายนนี้ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การ 

มหาชน) เริ่มฉายภาพยนตร์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป   

๑๙



 

 

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

 

 

 

กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุน่ต่างยุค

 ท่ามกลางสภาพสงัคมและนวตักรรมแห่งยคุ ๙๐ ซึง่กลายเป็น
สิ่งที่มักได้รับการหวนระลึกถึงอยู่เสมอ  “หนังวัยรุ่น” ได้เติบโตเบ่งบาน
ครองเมืองจนกลายเป็นตัวแทนหนังไทยของยุคสมัย เร่ืองราวของ 
พวกเขาต่างถูกขุดคุ้ยมาแต่งแต้มสีสันผ่านภาพยนตร์อย่างคึกคัก  
พร้อม ๆ กับดาราขวัญใจมากมายท่ีแจ้งเกิดและเป็นตัวชูโรงเรียกคนดู
เข้าโรงหนังจนกลายเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญ
 เมือ่ทศวรรษผนัผ่านและโลกภาพยนตร์ได้ก้าวออกจากยคุฟิล์ม
สูย่คุดิจทิลั หนงัวยัรุน่กย็งัคงเป็นแนวภาพยนตร์หรอื Genre ยอดนิยม 
ของหนังไทยมาอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจัยหลายอย่างจะแตกต่างออกไป
จากยุค ๙๐ ทั้งฉากหลัง แนวคิด เทคนิค รวมทั้งรูปแบบสารพัดที่คน 
ท�าหนงัตา่งงดัขึ้นมาแข่งขันกนัน�าเสนอ แตห่ัวใจของวยัรุ่นในภาพยนตร์
นัน้ยงัคงไม่เปลีย่นไปจากวันวาน ไม่ว่าจะเป็น ความรัก ความสนกุสนาน 
การแสวงหาตัวตน ตลอดจนความอึดอัดคับข้องกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

 โปรแกรม “กลับสู่เก้าศูนย์” หรือ “Back to the 90s” ซึ่ง
หอภาพยนตร์ได้จัดขึ้นเพื่อร�าลึกถึงหนังยุค ๙๐ มาตั้งแต่เริ่มต้นปี ใน 
ซรีส์ีที ่๒ ประจ�าเดือนมนีาคมและเมษายนน้ี  โปรแกรมได้โฟกสัไปทีห่นงั
วยัรุ่นโดยเฉพาะ และเพ่ิมความหลากหลายลงไปด้วยการจบัหนงัในความ
ทรงจ�า มาประกบหรือปะทะกบัหนังวยัรุน่ในเจเนอเรชนัทีส่ร้างขึน้ในยคุ 
“มิลเลนเนียม” หรอืหลงัปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต้นมา โดยจดัเป็นโปรแกรม
ควบของหนังที่พูดถึงประเด็นเดียวกัน บางคู่น้ันเป็นเสมือนกระจกส่อง
สะท้อนกันและกันระหว่างอดีตกับปัจจุบัน หรือเป็นการวิพากษ์ความ
หอมหวานในคร้ังก่อนทีเ่ปลีย่นไปแล้วในตอนน้ี  ในขณะทีบ่างคูห่นงัเป็น
ดัง่ขัว้ตรงข้ามทีต่ัง้อยูบ่นแก่นแกนเดยีวกัน ทัง้หมดน้ีกเ็พ่ือเปิดโอกาสให้
ผูช้มได้ส�ารวจโลกคู่ขนานของวยัรุน่ไทยยคุ ๙๐ กับยคุปัจจบุนั ว่าเหมอืน
หรือต่างกันอย่างไรในบริบทของภาพยนตร์

จักรยานสีแดง 
๒๕๔๐ / ก�ากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, นิพนธ์  
ผิวเณร / สร้างโดย แกรมมี่ภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย 
ปฏภิาณ ปฐวกีานต์, อมติา ทาทา ยงั / ความยาว ๑๑๑ 
นาที

  วาที นักศึกษาปีหนึ่ง คิดหาทางใกล้ชิด  
เปรี้ยว ดาวเด่นของมหาวิทยาลัย โดยการขอยืม 

จกัรยานสแีดงของเธอ แต่เขากลบัถกูกล่าวหาว่าเป็นโจรขโมยจักรยาน  
กระทั่ง ขม เพื่อนสาวสุดเฉิ่มได้เข้ามาช่วยเหลือวาทีให้พ้นผิด แม้ต่อมา
วาทีจะได้คบกับเปรี้ยวอย่างที่ใฝ่ฝัน แต่สิ่งหนึ่งท่ีเขายังไม่ได้ล่วงรู้ก็คือ 
ใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของจักรยานสีแดงตัวจริง

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

หน่าฮ่าน
๒๕๖๒ / ก�ากับโดย ฉันทนา ทิพย์ประชาติ / สร้างโดย 
Movie Partner, VS Service, Don’t PANiC Bkk / 
น�าแสดงโดย สุดารัตน์ โพธิ์อ�าพล, นฤเบศร์ ฤทธิศร / 
ความยาว ๑๒๐ นาที 

 ยุพิน เด็กสาวพอกะเทินที่ตระเวนเต้น 
หน่าฮ่านแถวบ้านกบัพรรคพวกมากกว่าเวลาทีใ่ช้ใน
ห้องเรียน แต่วันหนึ่งเธอกลับถูก สิงโต หนุ่มหล่อตัดความสัมพันธ์แบบ
ไม่ทนัได้ตัง้ตัว ก่อนจะพบกบั สวรรค์ หมอแคนรปูหล่อประจ�าวงโรงเรียน
ที่เข้ามาสานต่อหัวใจ ขณะท่ีความรักของทั้งคู่ก�าลังไปได้สวยนั้น ยุพิน 
กลับหนีไปเต้นหน่าฮ่านไกลถึงต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก จนท�าให้เธอได้
พบกับสิงโตอีกครั้ง 

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 เสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เด็กเสเพล 
Dangerous Years   
๒๕๓๙ / ก�ากบัโดย นพพร วาทนิ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย ฌานิศ ใหญ่เสมอ, คาเรน 
คล่องตรวจโรค / ความยาว ๑๑๗ นาที

  ครศูกัดิ ์มชีวีติอยูไ่ด้ด้วยการสอนหนงัสอื
และอบรมให้เดก็เกเรกลบัเป็นคนดขีองสงัคม วนัหนึง่ 

ครูศักดิ์ได้พบกับ ทิน เด็กหนุ่มเกเรที่คบกับพวกอันธพาล ซึ่งวิ่งราว
กระเป๋าแล้วหนีต�ารวจมาหลบอยู่ในโรงเรียน เขาจึงพยายามช่วยเหลือ
ทินด้วยความหวังจะเปลี่ยนให้ทินเป็นคนดี 

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๖ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 6 Mar / 13.00
 พุธที่ ๑๘ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Wed 18 Mar / 15.00

วัยเป้งง นักเลงขาสั้น
๒๕๕๗ / ก�ากับโดย พจน์ อานนท์ / สร้างโดย  
พระนครฟิลม์ / น�าแสดงโดย คุณาธิป ปิ่นประดับ, 
ภูวดล เวชวงศา / ความยาว ๑๑๑ นาที

 เป้งกับติ่ง หัวหน้าแก๊งนักเรียนของสอง
โรงเรียน เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน แต่วันหนึ่ง 
ทั้งสองกลับแตกหักจนต้องทะเลาะวิวาทกัน 
ทุกคร้ังที่เจอหน้า ความเกลียดชังยิ่งทวีคูณ เมื่อ  
รุ้ง หญิงสาวที่ติ่งตามจีบอยู่กลับไปคบกับเป้ง จนเป็นเหตุให้ทั้งสองต้อง
ยกพวกตีกันอีกครั้งซึ่งหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่าน ๆ มา

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๖ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 พุธที่ ๑๘ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP

สีสันของวัยรุ่น

วัยรุ่นวัยคะนอง



 

 

 

   = English Language or English Subtitle

Goodbye Summer 
เอ้อเหอ...เทอมเดียว!   
๒๕๓๙ / ก�ากับโดย ชูชัย องอาจชัย / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย แอนดริว  
เกร้กสัน, สโรชา วาทิตตพันธ์ / ความยาว ๙๗ นาที

 เรื่องราวของวัยรุ่นไทย ๗ ชีวิตเดินทาง
ไปเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศ

องักฤษ ตลอดเวลาทีอ่ยูท่ีน่ัน้พวกเขาต่างพบเจอปัญหาต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
เร่ืองความรกัทีน่�ามาซึง่มติรภาพ และประสบการณ์ทัง้ดแีละร้าย ซึง่ท�าให้
หนุ่มสาวทุกคนได้เรียนรู้และเติบโต

รอบฉาย: พุธที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 11 Mar / 13.00 
 พุธที่ ๒๕ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 25 Mar / 15.30

หนีตามกาลิเลโอ 
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร / สร้างโดย  
จทีเีอช / น�าแสดงโดย เรย์ แม๊คโดแนลด์, จรินทร์พร 
จุนเกียรติ, ชุติมา ทีปะนาถ / ความยาว ๑๓๐ นาที 

 เชอรี่และนุ่น สองเพื่อนรักต่างมีปัญหา
หนักใจทั้งเรื่องความรักและการเรียน ทั้งคู ่จึง 
ตัดสินใจวางแผนเที่ยวผจญภัยที่ยุโรปตามล�าพัง 
โดยสาบานกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามทิ้งกัน แต่เส้นทางการ 
ผจญภัยครั้งนี้กลับไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนที่วางไว้

รอบฉาย: พุธที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 พุธที่ ๒๕ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

กระโปรงบานขาสั้น 
Skirts & Shorts   
๒๕๓๖ / ก�ากับโดย ชาติชาย แก้วสว่าง / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร ์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย ธรรม์  
โทณะวณิก, ธัญเรศ รามณรงค์ / ความยาว  
๑๐๘ นาที 

 หนังรักวัยเรียนเรื่องดังแห่งยุค ๙๐  
เรื่องราวของ แซ็ก หนุ่มมัธยมปลาย ผู้ย้ายเข้ามา

ใหม่ จนถูกเพื่อน ๆ กลั่นแกล้ง ก่อนจะได้พบกับเพื่อนซ้ีหน้าใหม่คือ  
นกเล็กและแป๋ง ท่ามกลางเรื่องราวสนุกสนานมากมายในโรงเรียนแห่ง
ใหม่ ความรักที่แซ็กมีต่อ ใบเฟิร์น สาวสวยประจ�าโรงเรียนก็ได้ก่อตัวขึ้น 

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 13 Mar / 13.00
 อาทติย์ที ่๒๒ มนีาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 22 Mar / 15.00

#BKKY
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย นนทวัฒน์ น�าเบญจพล / สร้าง
โดย ทาเลนต์ วัน มูฟว่ี สตูดิโอ / น�าแสดงโดย  
พลอยยุคล โรจนกตัญญู, อนงค์นาถ ยูสานนท์ / 
ความยาว ๗๕ นาที 

 ภาพยนตร์กึง่สารคด ีทีห่ยบิบทสมัภาษณ์
วัยรุ่น ๑๐๐ คน มาพูดถึงเร่ืองความรัก ความ
สัมพันธ์ ครอบครัว เซ็กซ์ มาร้อยต่อกันเป็นเรื่อง โดยมีเรื่องราวชีวิตจริง
ของ โจโจ้ ซึง่เป็นนักแสดงในภาพยนตร์เรือ่งน้ีเป็นแกนหลกั น�าเสนอด้วย
วิธีการตัดสลับระหว่างบทสัมภาษณ์จริงกับการถ่ายแบบฟิกชัน

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หอ.หึๆ Hor hue hue   
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย คมสัน ตรีพงศ์ / 
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย  
สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, แอน  
ทองประสม / ความยาว ๑๑๘ นาที

 อาคารสถานศึกษาของวิทยาลัยเก่าแก่ 
เคยเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ท�าให้ที่นี่เต็มไปด้วยผีที่อยู่ภายใต้ความ

ชัว่ร้าย และมีหน้าทีร่บัผิดชอบดแูลทรพัย์สนิมค่ีา กระท่ังความวุ่นวายได้
เริ่มขึ้น เมื่อบรรดากลุ่มนักศึกษาต่างพยายามที่จะเป็นนักปราบผี 

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 17 Mar / 13.00
 ศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Fri 27 Mar / 15.00

สยามสแควร์ 
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย ไพรัช คุ้มวัน / สร้างโดย  
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดงโดย  
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, พลอย ศรนรินทร์ / 
ความยาว ๑๐๘ นาที

 เมือ่เร่ืองเล่าเกีย่วกบั “วญิญาณเด็กสาว
ในสยามสแควร์” ถกูขดุขึน้มาเล่าอกีครัง้ หลงัจาก
ทีไ่ฟดับทัว่ย่านสยามสแควร์ เมย์กับจุบ๊เลก็ สองสาวเพ่ือนสนทิ และกลุม่
เพื่อนที่คุ้นเคยกันจากโรงเรียนกวดวิชาก็ได้พบเจอความไม่ปกติ ที่ดูจะ
ด�าเนนิไปตามอาถรรพ์ในเรือ่งเล่าทกุประการ เด็ก ๆ  จงึต้องเลือกระหว่าง
ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือต่อไป หรือหันมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริง
อันน่าสะพรึงกลัว

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP

DCP

DCP

 

 

 

วัยรุ่นไทยในต่างแดน

ความรักในวัยเรียน

นักเรียนเจอผี



 

 

 

พันธุ์หมาบ้า 
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย สหรัฐ วิไลเนตร / 
สร้างโดย แอพพลาย กรุป๊ / น�าแสดงโดย พงษ์พฒัน์  
วชิรบรรจง, อ�าพล ล�าพูน, จริยา อุตตะระนาค / 
ความยาว ๑๐๙ นาที

 ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยาย
เรื่องดังของชาติ กอบจิตติ ว่าด้วยเรื่องราวของ
มิตรภาพความผกูพนั และวรีกรรมแห่งชวีติวยัรุน่

ของกลุ่มผองเพื่อนผู้ชายที่รักอิสระ น�าโดย อ๊อตโต้ ผู้เป็นที่รักของ 
เพื่อน ๆ และ ทัย ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรี

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 พุธที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

Mary Is Happy, 
Mary Is Happy   
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ / สร้าง
โดย ป๊อป พิคเจอร์ / น�าแสดงโดย พัชชา พูนพิริยะ, 
ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย, วสุพล เกรียงประภากิจ / 
ความยาว ๑๒๘ นาที

 ภาพยนตร์ที่สร ้างขึ้นจากข้อความ 
ทวิตเตอร์ของบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า แมรี่ 
มาโลนี่ @marylony จ�านวน ๔๑๐ ข้อความ เรียงตามล�าดับการทวีต
หรือเผยแพร่ข้อความ ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของ แมรี่ เด็กสาวที่
ต้องเผชิญเหตุการณ์ประหลาดในช่วงสุดท้ายของชีวิตมัธยม

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 2 Apr / 13.00
 พุธที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Wed 15 Apr / 15.00

รัก-ออกแบบไม่ได้ 
๒๕๔๑ / ก�ากับโดย ภิญโญ รู้ธรรม / สร้างโดย  
แกรมมีภ่าพยนตร์ / น�าแสดงโดย เรย์ แม๊คโดแนลด์,  
อมิตา ทาทา ยัง / ความยาว ๑๐๙ นาที

 ภาพยนตร์เล่าเรือ่งราวของกลุม่เพ่ือนรัก
นกัศกึษาในรัว้มหาวทิยาลยัศลิปากร ได้แก่ อาร์ท, 
ปืน, ปริม, ฝุ่น และชมพู่ ที่บังเอิญมีกรุ๊ปเลือดโอ

เหมือนกัน แต่แล้วความสัมพันธ์ของเพื่อนกลุ่มโอน้ีกลับเกิดเป็นความ 
ขัดแย้ง เมื่อปืนและอาร์ทต่างรู้สึกพิเศษกับปริม และตัวฝุ่นเองก็เริ่มรัก
ปืนเกินเพื่อน

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

รัก/สาม/เศร้า 
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย  
จีทีเอช / น�าแสดงโดย อารักษ์ อมรศุภศิริ, รัชวิน  
วงศ์วิริยะ, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ / ความยาว  
๑๐๘ นาที

 ฟ้า น�้า และพายุ เป็นเพ่ือนรักที่จบจาก
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และต่าง
แอบมีใจให้กันโดยไม่มีใครล่วงรู้ กระทั่งวันหนึ่ง พายุตัดสินใจมาดูแลฟ้า
ทีป่่วยหนกัด้วยโรคทีไ่ม่มทีางรกัษา ฟ้าถงึรูว่้าเขาแอบรกัเธอมาตลอด แต่
ขณะทีก่�าลงัเปิดหวัใจให้พาย ุเธอกลบัล่วงรู้ความลบัว่า น�า้กแ็อบรกัพายุ
มานานนับปีเช่นกัน ฟ้าจึงเลือกที่จะหายไปจากชีวิตเพื่อนรักทั้งสองคน 

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย 
Men's Diary   
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย ปฏิภาณ  
ปฐวีกานต์, แอนดริว เกร้กสัน, นารากร โลหะชาละ / 
ความยาว ๑๑๖ นาที

 เรือ่งราวชีวิตกลุม่นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๔ ซึ่งมีหัวโจก คือ เดี่ยว เด็กชายที่มาจาก

ครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน และเพื่อนสนิทคือ เบ้ง ลูกคนรวยที่ขาด
ความอบอุน่ เด็กกลุม่นีถ้กูลงโทษเป็นประจ�าจนกระท่ังถกูโรงเรียนไล่ออก 
เพื่อหนีจากปัญหาที่รุมเร้า ทั้งหมดจึงเดินทางไปเท่ียวทะเลทางใต้ 
ระหว่างทางที่ก�าลังกลับกรุงเทพฯ พวกเขาได้โบกขึ้นรถบรรทุกของผิด
กฎหมาย จึงท�าให้ได้รับบทเรียนส�าคัญของชีวิต

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 11 Apr / 13.00
 อังคารที่ ๒๑ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 21 Apr / 15.30

เกรียนฟิคชั่น
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / สร้าง
โดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดง
โดย พัทธดนย์ จันทร์เงิน, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, 
ปุริม รัตนเรืองวัฒนา / ความยาว ๑๓๒ นาที 

 ตี๋ นักเรียนชั้นมัธยมปลายได้ร่วมกับ
เพื่อน ๆ ท�ารายการในช่องยูทูบที่ชื่อว่า “เกรียน 
ฟิคช่ัน” จนเป็นที่รู้จักไปทั้งโรงเรียน แต่ไม่นาน ตี๋ก็ต้องพบเจอปัญหา 
เม่ือเขามีส่วนท�าให้ดาวโรงเรียนต้องอับอายในระหว่างแสดงละครเวที  
ในขณะที่ตัวเขาเองก็มีปัญหากับพี่สาวที่คอยดูแลเขาแทนพ่อแม่ ตี๋จึง
ตัดสินใจนั่งรถไฟหนีออกจากบ้านเพียงล�าพัง ส่งผลให้เพื่อน ๆ กลุ่ม 
เกรียนฟิคชั่นต้องออกเดินทางเพื่อพาตัวตี๋กลับมาให้ทันสอบปลายภาค

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 อังคารที่ ๒๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

DCP DCP

 ฮิปปี้ & ฮิปสเตอร์

 รักในรั้วศิลปากร

 วัยรุ่นกับการเดินทาง
DCP



 

 

กอง 100 501 ริมแดง
๒๕๓๖ / ก�ากบัโดย มน ูวรรณายก / สร้างโดย โคลเีซ่ียม 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ / น�าแสดงโดย บิลลี่ โอแกน,  
สิเรียม ภักดีด�ารงฤทธิ์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

 เต้ย หนุ ่มทหารเกณฑ์หน้าใหม่ผู ้ซึ่ง
หลงใหลกางเกงยีนส์ลีวายส์รุ่น ๕๐๑ อย่างหนัก 
ทุกวันเขาจะต้องใส่กางเกงยีนส์ตัวโปรดไว้ข้างใน

ทุกคร้ังแล้วจึงค่อยใส่ชุดทหารทับอีกช้ันก่อนเข้ารับการฝึก ที่นี่เขาต้อง
เจอกับชีวิตใหม่ ๆ ทั้งเรื่องการฝึก การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
มิตรภาพระหว่างเพื่อนที่ท�าให้เขารู้ว่าพลังแห่งความสามัคคีนั้นมีความ
ส�าคัญแค่ไหน

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 พฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

พี่ชาย My Hero   
๒๕๕๘ / ก�ากบัโดย จอช คมิ / สร้างโดย Add Word 
Productions, Chris Lee Productions, Electric 
Eel Films in association with Hidden Rooster 
Films / น�าแสดงโดย อิงครัต ด�ารงศักดิ์กุล,  
ถิร ชุติกุล, โทนี่ รากแก่น / ความยาว ๗๙ นาที 

 โอ๊ตและเอก สองพี่น้องซึ่งก�าพร้าทั้ง 
พ่อและแม่ จึงต้องอาศัยอยู่กับลุงและป้า โดยเอก
ซึง่เป็นพีช่ายคอยดแูลประคบประหงมโอ๊ตเป็นอย่างด ีขณะเดยีวกนั เอก
ต้องขายบรกิารทางเพศเพือ่หาเลีย้งน้องและครอบครวั กระท่ังชะตาชวิีต
ของเขาต้องเปลี่ยนไป เมื่อถึงคราวที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร

รอบฉาย: อาทติย์ที ่๑๒ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 12 Apr / 15.00
 พฤหสับดทีี ่๓๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 30 Apr / 13.00

เวลาในขวดแก้ว 
๒๕๓๔ / ก�ากับโดย ประยูร วงศ์ชื่น, อมรศรี  
เย็นส�าราญ, อนุกูล จาโรทก / สร้างโดย วี.เอ็น. 
โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร, 
ปวีณา ชารีฟสกุล / ความยาว ๑๑๕ นาที

 ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยาย
สะท้อนสังคมของประภัสสร เสวิกุล บอกเล่า 

เรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งท่ีด�าเนินชีวิตด้วยความหวังเรืองรอง แม ้
แต่ละคนจะมีปัญหาของตัวเอง แต่ในวันที่พวกเขาประคับประคอง 
ความฝันให้เป็นจริง พวกเขากลับต้องพบเจอเหตุการณ์รุนแรงท่ีท�าร้าย 
ทั้งกายและใจ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางการเมือง
และครอบครัว

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 พุธที่ ๒๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

Where We Belong 
ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า
๒๕๖๒ / ก�ากับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี / สร้าง
โดย BNK48 Off ice, SongSound Production, 
Slider cat / น�าแสดงโดย เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ, 
แพรวา สุธรรมพงษ์ / ความยาว ๑๓๐ นาที

 ซูและเบลล์  เป็นเพ่ือนรักท่ีสนิทกัน 
ยิ่งกว่าเพ่ือนสนิท เมื่อถึงวัยเปลี่ยนผ่าน ซูรู้สึกว่าตัวเองเกิดผิดที่ และ
เกลยีดทกุสิง่ทกุอย่าง รวมไปถงึกจิการร้านก๋วยเตีย๋วของครอบครวัทีต้่อง
สบืทอด เม่ือโอกาสมาถงึ ซจูงึตดัสนิใจไปเรยีนต่อเมอืงนอก การเดนิทาง
ครัง้น้ีอาจเป็นตัว๋เทีย่วเดยีวทีเ่ธอจะไม่กลบัมาอกี สิง่เดยีวทีเ่พือ่นรกัอย่าง
เบลล์ท�าได้ คือการช่วยซูจัดกระเป๋าครั้งสุดท้าย 

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 พุธที่ ๒๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมหนังคลาสสิก สนับสนุนโดย  

ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี
A Streetcar Named Desire   
(USA / 1951 / 122 min)
๒๔๙๔ / ก�ากับโดย Elia Kazan / น�าแสดงโดย 
Marlon Brando, Vivien Leigh, Kim Hunter / 
ความยาว ๑๒๒ นาที (ภาษาอังกฤษและสเปน ค�า
บรรยายภาษาไทย)

 ชม A Streetcar Named Desire  
ผลงานสดุคลาสสกิทีส่ร้างชือ่ให้มาร์ลอน แบรนโด 
นักแสดงฮอลลีวูดผู้ยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักจากบทบาทของชายหนุ่มกักขฬะ
เลือดร้อน และร่วมพูดคุยกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ครูสอนภาพยนตร์  
ผู้อยู่เบื้องหลังหนังไทยเรื่องส�าคัญ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ที่จะมาชวน
ผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและชีวิตหลังชมภาพยนตร์

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Fri 20 Mar / 15.00

ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
Lost Horizon   
(USA / 1937 / 132 min)
๒๔๘๐ / ก�ากบัโดย Frank Capra / น�าแสดงโดย 
Ronald Colman, Jane Wyatt / ความยาว 
๑๓๒ นาที (ภาษาอังกฤษและจีนกลาง ค�า
บรรยายภาษาไทย)

 ชม Lost Horizon ผลงานมหากาพย์
สดุยิง่ใหญ่ของแฟรงก์ คาปรา ผูก้�ากบัรางวลัออสการ์ และร่วมสนทนา
กับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครูที่จะมาเล่า
ความรู ้และชวนวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นต่าง ๆ ที่มองเห็นใน
ภาพยนตร์

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๘ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Sat 18 Apr / 15.00

DCP

 หนุ่มไทยรับใช้ชาติ

 วัยรุ่นวัยแสวงหา



เจษฎาภรณ์ ผลดี

คู่แท้ปาฏิหาริย์ 
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย อลงกต เอื้อไพบูลย์ / สร้างโดย 
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / น�าแสดงโดย เจษฎาภรณ์ 
ผลดี, ณัฐฐาวีรนุช ทองมี / ความยาว ๙๒ นาที

 ธารน�า้ แอบหลงรัก เอก รุน่พีท่ีเ่รียนด้วย
กนัมานาน แต่ทกุอย่างในชวีติเธอกลบัผิดพลาดไป
หมด จนวันหนึ่ง มีชายหนุ่มรูปหล่อปรากฏตัวมาช่วยเธอถึงสามครั้ง
ในวันเดียวกัน เขาคือ หมูตอน เพื่อนสมัยเรียนที่หน้าตาและรูปร่าง
เปลี่ยนไปจนน�้าจ�าไม่ได้ หมูตอนมาช่วยธารน�้าจากค�ามั่นสัญญาที่เขา
เคยให้ไว้ในวัยเด็ก ท�าให้ความผูกพันที่ทั้งสองเคยมีได้กลับมาอีกครั้ง

รอบฉาย: อังคารที่ ๓ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 พฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

รักฉันอย่าคิดถึงฉัน 
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย มณฑล อารยางกูร / สร้างโดย 
เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ / น�าแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี, 
ณัฐฐาวีรนุช ทองมี, อภิญญา สกุลเจริญสุข / 
ความยาว ๑๑๘ นาที

 บ ีเป็นแพทย์สาวซ่ึงเพิง่เข้ามาท�างานใน
แผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาล โดยมี หมอธนา 
เป็นที่ปรึกษา นั่นท�าให้เธอได้รับรู้ว่าเรื่องราวความรักความผูกพันอัน
ลึกซึ้งระหว่างหมอธนากับ หมอนก แฟนสาวของเขาซ่ึงเสียชีวิตจาก
อบุตัเิหตุทางรถยนต์ในช่วงทีท่ัง้คูเ่ตรยีมจะแต่งงานกนั การจมปลกัอยู่
แต่อดตีของหมอธนา ท�าให้บคีดิอยากจะช่วยดงึเขาออกมาให้พ้นจาก
ความเจ็บปวดครั้งนี้  

รอบฉาย: อังคารที่ ๓ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 พฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 โปรแกรมผลงานการแสดงของ เจษฎาภรณ์ 
ผลดี หรือ “พี่ติ๊ก” ของแฟน ๆ ทั่วประเทศ ดารา
ชายผู้ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปลายยุค ๙๐ มาจนถึงปัจจุบัน และพิสูจน์ตนเอง
ในฐานะนักแสดงคุณภาพที่ได้ร่วมงานกับผู้ก�ากับ
คนส�าคัญของไทยหลายคน โปรแกรมนี้ 
คัดสรรภาพยนตร์เร่ืองเด่นที่
เจษฎาภรณ์รับบทน�า  
มาจัดฉายเพ่ือต้อนรับ
การเดนิทางมาประทับรอยมอืรอยเท้า ณ ลานดารา 
ของเขาในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคมนี้

คนเห็นผี 2
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย ออกไซด์ แปง, แดนนี่ แปง / 
สร้างโดย สหมงคลฟิล ์ม อินเตอร์เนช่ันแนล,  
แอพพลอส พิคเจอร์ / น�าแสดงโดย เจษฎาภรณ์  
ผลดี, ซูฉี / ความยาว ๙๔ นาที

 หลังจากที่พยายามลงมือฆ่าตัวตาย
หลายต่อหลายคร้ัง โจอี้ ได้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิต 
ใหม่ แต่เธอกลับพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ เมื่อพยายามติดต่อขอคืนดีกับ 
แซม อดตีคนรกั เร่ืองราวกลบัลงเอยด้วยค�าตอบทีเ่จบ็ปวด โจอ้ีจึงย้อน
กลับสู่โลกมืดด้วยการตัดสินใจท�าแท้ง ซ่ึงน�าเธอไปสู่ประสบการณ์
ลึกลับที่ไร้ค�าอธิบายและต้องเผชิญด้วยดวงตาของเธอเอง

รอบฉาย: พุธที่ ๔ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 พฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

สตรีเหล็ก 
๒๕๔๓ / ก�ากบัโดย ยงยทุธ ทองกองทนุ / สร้างโดย ไท เอน็เตอร์เทนเมนท์ / 
น�าแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลด,ี สหภาพ วรีะฆามนิทร์, ชัยชาญ นิม่พลูสวสัดิ ์/ 
ความยาว ๑๐๐ นาที

 ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากเค้าโครงเรือ่งจรงิของทมีวอลเลย์บอล
ชาย เขต ๕ จังหวัดล�าปาง ที่เข้าร่วมแข่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ 
ปากน�้าโพเกมส์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ จนกลายเป็นข่าวโด่งดังเพราะ
พวกเขาไม่ใช่ชายแท้เกือบทั้งทีม

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 อังคารที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

2499 อันธพาลครองเมือง
๒๕๔๐ / ก�ากับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
/ น�าแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี, แชมเปญ เอก็ซ์ / ความยาว ๑๐๔ นาที

 ผลงานระดับปรากฏการณ์ที่พลิกฟื้นศรัทธาให้แก่วงการ
หนังไทย ว่าด้วยเรื่องราวของ แดง ไบเล่, ปุ๊ ระเบิดขวด, ด�า เอสโซ่, 
แหลมสิงห์ และเปียก วิสุทธิกษัตริย์ กลุ่มนักเลงชื่อดังที่ถูกหมายหัว
จากต�ารวจ และแก๊งอืน่ ๆ  แต่ภายหลงักลบัแตกหกักนัเอง ท�าให้ปุแ๊ละ
ด�าแยกออกไปตั้งแก๊งเป็นอริกับแดง จนบานปลายกลายเป็นความ
บาดหมางที่ต้องลบล้างบัญชีแค้นด้วยความรุนแรง

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ยอดมนุษย์เงินเดือน
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย วิรัตน์ เฮง / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์-
เนชั่นแนล / น�าแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี, ณัฐชลัยย์ สุขะมงคล / 
ความยาว ๑๑๖ นาที

 ภาพยนตร์ทีถ่่ายทอดภาพแทนของ “มนษุย์เงนิเดอืน” แห่ง
ยคุสมยัปัจจบุนั ทีใ่ช้ชวีติท่ามกลางความวุน่วายในเมืองหลวงของไทย 
ทุกคนต่างมีชีวิตและความมุ่งหวังที่แตกต่าง แต่เมื่อถึงช่วงส่งท้าย 
ปีเก่า พวกเขาต้องรวมตัวท�าผลงานเพื่อเป้าหมายส�าคัญหนึ่งเดียวกัน
คือเงินโบนัสสิ้นปีที่สมควรจะได้รับ

รอบฉาย: อังคารที่ ๑๐ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.



สายน�้ากับชีวิต

 

 

 

 ประเด็นเรื่อง “น�้าจืดก�าลังจะหมดโลก” เป็นที่กล่าวถึง 
และกังวลกนัมาตลอดในช่วงหลายปีหลงั ทัว่ท้ังโลกต่างรณรงค์ให้ช่วย
กันประหยัดน�้าเพื่ออนาคต โดยเฉพาะน�้าจืดที่มีอยู่ราว ๓% แต่มี
ปรมิาณการใช้งานมากจนโลกก�าลงัเสีย่งต่อภาวะขาดแคลนน�า้ ปัญหา
แหล่งทรัพยากรน�้า ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง
ในประเทศ ที่วนเวียนมาทุกปีและราวกับจะทวีความรุนแรงขึ้น 
เรื่อย ๆ
 โปรแกรม “สายน�้ากับชีวิต” ได้ยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่
แสดงให้เหน็ถงึความสัมพันธ์ระหว่างน�า้กบัผูค้นในสงัคมไทยทีไ่ม่อาจ
แยกขาด ทั้งเรื่องราวที่มีน�้าเป็นฉากหลังซ่ึงผูกพันเช่ือมโยงกับชีวิต 
ตัวละครอย่าง เรือนแพ (๒๕๐๔) แม่ย่านาง (๒๕๑๓) ลูกแม่มูล 
(๒๕๒๓) คดิถงึวทิยา (๒๕๕๗) หรอื บญุช ู7 รกัเธอคนเดยีวตลอดกาล
ใครอย่าแตะ (๒๕๓๖) ที่กล่าวถึงการรักษาความสะอาดในแม่น�้า  
ไปจนถึงสารคดียคุใหม่ทัง้ สวรรค์บ้านนา (๒๕๕๓) ซ่ึงมุง่เน้นถ่ายทอด
ให้เหน็ถงึวถิชีวีติของชาวนาอนัมนี�า้เป็นส่วนหนึง่ในวถินีัน้ หรอื สายน�า้
ติดเชื้อ (๒๕๕๗) ที่เปิดเผยให้เห็นผลกระทบของปัญหาสารพิษ 
ปนเปื้อนในแม่น�้า 
 โปรแกรม “สายน�า้กบัชวีติ” จะจดัฉายในช่วงเดอืนเมษายน 
เดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ ช่วงเวลาที่น�้าเป็นสัญลักษณ์ของการ 
เฉลิมฉลอง

แม่ย่านาง 
๒๕๑๓ / ก�ากับโดย เนรมิต / สร้างโดย 
อัมพรภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย มิตร 
ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์ / ความยาว 
๑๑๔ นาที

 เชีย่ว เดก็วดัผูซ้ือ่สตัย์ท่ีเข้าไปขดัขวาง จอม ซ่ึงแอบมาขโมย
เงินวัด แต่เขากลับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนขโมยเงินเสียเอง เช่ียวจึง
ตัดสินใจออกจากวัดมาอยู่บนเรือขายสินค้าของแป้นและบุญเหลือ  
ซึ่งเป็นเรือโบราณที่มีแม่ย่านางคอยปกป้อง โดยที่เชี่ยวไม่รู้เลยว่าใน
อดีตชาตินั้นแม่ย่านางตนนี้เคยมีรักที่ไม่สมหวังกับตน

รอบฉาย: อังคารที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
 ศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ 
๒๕๓๖ / ก�ากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย สันติสุข  
พรหมศริ,ิ จนิตหรา สขุพฒัน์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

 บุญชู และผองเพื่อนท่ีต้องช่วยกัน
รณรงค์และขอความร่วมมอืจากเหล่าพ่อค้าแม่ค้า 
ไม่ให้สร้างความสกปรกลงในแม่น�้า เพื่อก�าจัด 
น�า้เน่าเสยีในคลองให้กลายเป็นน�า้สะอาด อันเป็น
เงือ่นไขที ่มาน ียืน่ค�าขาดให้กบับญุช ูว่าต้องท�าให้ส�าเร็จหากหวงัทีจ่ะ
แต่งงานกับ โมลี น้องสาวคนสวยของเธอ

รอบฉาย: พุธที่ ๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
 ศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

สวรรค์บ้านนา Agrarian Utopia 
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย อุรุพงษ์ รักษาสัตย์ / สร้าง
โดย เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น / ความยาว ๑๒๑ 
นาที 

 ภาพยนตร ์สารคดีที่ ได ้รับการ 
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่าเร่ืองราวของชาวนา 
สองครอบครัว ที่ก�าลังเผชิญหน้ากับปัญหา
ที่ดินถูกยึด พวกเขาจึงต้องมาท�านาในที่ดิน 
ผนืเดยีวกนั เพือ่หวงัจะหาเงนิประทังชีวติ ไม่ว่าโลกจะหมนุเปลีย่นไป
เช่นไร ประเทศจะต้องผจญกับปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมือง 
และสังคมเพียงใด พวกเขาก็ไม่เคยมีโอกาสจะคิดฝันถึง “ความสุข” 
เสียที

รอบฉาย: พุธที่ ๑ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Wed 1 Apr / 15.00
 พธุท่ี ๒๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 22 Apr / 13.00

ลูกแม่มูล
๒๕๒๓ / ก�ากบัโดย สรุสห์ี ผาธรรม / สร้างโดย  
ดวงกมล มหรสพ / น�าแสดงโดย ป ิยะ  
ตระกูลราษฎร์ , สุพรรษา เนื่องภิรมย ์ / 
ความยาว ๑๒๔ นาที

 ณ อ�าเภอโขงเจียมบนฝั่งล�าน�้ามูล 
เฒ่าค�าใส พ่อค้ารับซือ้ปลามลีกูสาวช่ือ บัวค�า 
เขาหวงลกูสาวเป็นอย่างมาก และได้พดูท้าทาย
ขึ้นมาว่า ไม่มีวันที่หนุ่มคนใดจะมาท�าให้บัวค�าหลงรักได้  กระทั่ง คูน 
หนุ่มแห่งบ้านคูน ผูม้คีวามสามารถในการหาปลา ตัดสนิใจวางแผนหา
วิธีที่จะท�าให้บัวค�าตกหลุมรักตนให้ได้ เพื่อลบค�าท้าของเฒ่าค�าใส

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
 พุธที่ ๒๒ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

เรือนแพ 
๒๕๐๔ / ก�ากบัโดย พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล, 
เนร มิต /  สร ้ าง โดย อัศ วิน 
ภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย ไชยา 
สรุยินั, ส.อาสนจนิดา, มาเรยี จาง / 
ความยาว ๑๐๕ นาที

 ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลตุ๊กตาทองประจ�าปี ๒๕๐๕  
เรื่องราวของ เจน แก้ว และริน สามคนเพื่อนรักที่หลงรัก เพ็ญ ผู้หญิง
คนเดียวกัน ทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันท่ีเรือนแพริมน�้า ต่อมาพวกเขา
ต่างต้องแยกย้ายจากกัน โดยเจนซ่ึงเรียนจบปริญญาด้วยคะแนน
เกียรตินิยมไปสมัครเป็นต�ารวจ รินไปเป็นนักร้อง และแก้วไปเป็น 
นักมวย อันเป็นบทบาทชีวิตที่ท�าให้เกิดโศกนาฏกรรม เม่ือเพื่อนรัก 
ทั้งสามต้องโคจรกลับมาพบกัน

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๔ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
 ศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP

๒๕



โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก

  

 

  

 

ภาพยนตร์เยอรมัน 
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย

Gegen die Wand (Head-On)  
(Germany, Turkey / 2004 / 121 min)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย Fatih Akin / น�าแสดงโดย 
Birol Ünel, Sibel Kekilli / ความยาว ๑๒๑ นาที 
(ภาษาเยอรมัน, ตุรกี และอังกฤษ ค�าบรรยาย 
ภาษาองักฤษ)

 ภาพยนตร์รางวัลหมีทองค�าจาก
เทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลิน ว่าด้วยความ
สัมพันธ์แปลกประหลาดของหนุ่มสาวเชื้อสาย
เติร์กคู่หนึ่ง เมื่อ จาฮิต ชายหนุ่มผู้พยายามจะปลิดชีพตัวเอง เพราะ
ส้ินหวังจากการที่ภรรยาได้จากไป จนได้เข้าไปรักษา ณ ศูนย์ฟื้นฟู
สภาพจติใจ ท่ีนัน่ เขาได้พบกบั ซเีบล หญงิสาวผูร้้องขอให้เขาแต่งงานด้วย

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 1 Mar / 13.00
 องัคารที ่๑๐ มนีาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Tue 10 Mar / 15.00

คิดถึงวิทยา 
๒๕๕๗ / ก�ากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร / สร้างโดย 
จีทีเอช / น�าแสดงโดย สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว,  
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

 สอง อดตีนกักฬีามวยปล�า้ตกอับต้อง
ผนัตวัเองมาเป็นครทูีโ่รงเรยีนแห่งหนึง่ ซึง่ตัง้อยู่
กลางเขื่อนและห่างไกลจากความสะดวกสบาย 
โรงเรียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ลูกชาวประมงที่ไม่มีโอกาส
ออกไปนอกเขื่อนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ สิ่งเดียวที่พอจะช่วยให้สอง
คลายเหงาได้ คือไดอารี่เล่มหนึ่งที่ถูกลืมทิ้งไว้ของ แอน ครูคนเก่า 
ที่เพ่ิงย้ายออกไป จนกลายเป็นความผูกพันผ่านตัวหนังสือที่ยิ่งอ่าน 
เขาก็ยิ่งเฝ้าคิดถึงตัวจริงของเธอ

รอบฉาย: อังคารที่ ๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
 อังคารที่ ๒๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

สายน�้าติดเชื้อ By the River 
๒๕๕๗ / ก�ากับโดย นนทวัฒน์ น�าเบญจพล / 
สร้างโดย ออกไปเดิน, Mobile Lab / ความยาว 
๖๙ นาที

 ภาพยนตร์สารคดีท่ีถ่ายทอดเรือ่งราว
ท่ามกลางความสงบของป่าลึกของชาวบ้านใน 
หมู่บ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใช้ชีวิตอย่าง
เรียบง่ายมาโดยตลอด โดยมีปลาในล�าธารคือแหล่งอาหารหลัก แต่
สายน�า้ทีเ่ป็นแหล่งท�ามาหากนินัน้กลบัปนเป้ือนด้วยแร่ตะกัว่จากการ
ท�าเหมืองแร่มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

รอบฉาย: พุธที่ ๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 8 Apr / 13.00
 พฤหัสบดทีี ่๒๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 23 Apr / 13.00

Hitlerjunge Salomon (Europa Europa) 
(Germany, France, Poland / 1990 / 112 min)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย Agnieszka Holland / 
น�าแสดงโดย Marco Hofschneider, Julie Delpy 
/ ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาเยอรมัน, รัสเซีย, 
โปแลนด์ และฮิบรู ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 ภาพยนตร์รางวัลลูกโลกทองค�า 
สาขาหนังต่างประเทศยอดเย่ียม สร้างจาก 
เรื่องจริงของ โซโลมอน เพเรล เด็กหนุ่มก�าพร้า
เชื้อสายยิว ที่ชีวิตพลิกผันได้เป็นยุวชนฮิตเลอร์แห่งกองทัพนาซี เพื่อ
ให้รอดจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เขาต้องปกปิดเชื้อชาติตัวเอง ด้วย
การเป็นล่ามแปลภาษาให้แก่ทหารในกองทัพ

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 5 Apr / 13.00
 องัคารที ่๒๘ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Tue 28 Apr / 15.00

ภาพยนตร์สเปน
สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย

Viridiana 
(Mexico / 1961 / 90 min)
๒๕๐๔ / ก�ากบัโดย Luis Buñuel / น�าแสดงโดย 
Silvia Pinal, Fernando Rey / ความยาว ๙๐ 
นาที (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 ภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าจาก
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ผลงานของ
หลุยส์ บุนเยล สุดยอดผู้ก�ากับแนวเหนือจริงชาวสเปน เล่าเรื่องราว
ของ วิริเดียนา หญิงสาวผู้ก�าลังจะบวชเป็นแม่ชี แต่ก่อนท่ีเธอจะละ 
ทางโลก เธอได้ถูกร้องขอให้ไปเยี่ยมลุงเป็นคร้ังสุดท้าย ด้วยกิเลสที่ 
ครอบง�าและความคิดถึงภรรยา ลุงจึงขอเธอแต่งงานและพยายามจะ 
ขืนใจ วิริเดียนาจึงจ�าต้องเอาตัวรอดจากเงื้อมมือของลุงไปให้ได้   

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 1 Mar / 15.00
 พฤหสับดีที ่๑๙ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Thu 19 Mar / 15.00

El ángel exterminador 
(The Exterminating Angel) 
(Mexico / 1962 / 95 min)
๒๕๐๕ / ก�ากบัโดย Luis Buñuel / น�าแสดงโดย 
Silvia Pinal, Jacqueline Andere / ความยาว 
๙๕ นาที (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 หนึ่งในผลงานชิ้นเอกของหลุยส ์  
บนุเยล ผู้ก�ากับแนวเหนือจริงชาวสเปน ว่าด้วย
เรื่องราวในค�่าคืนการรับประทานอาหารของบรรดาชนชั้นกลาง 
กลุ่มหนึ่ง โดยหลังจากเพลิดเพลินไปกับความร่ืนรมย์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องน่ังเล่นมาเป็นเวลานาน ทว่ากลับไม่มีใครสามารถเดินออกไป 
นอกห้องดังกล่าวได้เลย แม้แต่เพียงคนเดียว

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๕ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 5 Apr / 15.00
 พฤหสับดทีี ่๒๓ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Thu 23 Apr / 15.00



 

 

 

 

 

 

Rekopis znaleziony w Saragossie 
(The Saragossa Manuscript) 
(Poland / 1965 / 182 min)
๒๕๐๘ / ก�ากบัโดย Wojciech J. Has / น�าแสดง
โดย Zbigniew Cybulski, Iga Cembrzynska, 
Elzbieta Czyzewska / ความยาว ๑๘๒ นาที 
(ภาษาโปแลนด์ ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 หนึง่ในภาพยนตร์ท่ีได้รบัการยอมรบั
ว่าดทีีส่ดุของโปแลนด์ ดดัแปลงจากวรรณกรรม
สดุอมตะของ แยน โพทอคซก ีบอกเล่าเรือ่งราว
โดยมฉีากหลงัอยูใ่นช่วงสงครามนโปเลยีน เมือ่ข้าราชการนายหนึง่ได้
พบกบัหนงัสือประหลาดท่ีภายในมเีนือ้หาซ่ึงว่าด้วยเร่ืองราวมหากาพย์
แห่งการเดินทางของคุณปู่ของเขา

รอบฉาย: พุธที่ ๘ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Wed 8 Apr / 15.00
 อาทติย์ที ่๒๖ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 26 Apr / 15.00 

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

Shall We Dance? 
๒๕๓๙ / ก�ากับโดย Masayuki Suo / น�าแสดงโดย Kôji Yakusho, 
Tamiyo Kusakari / ความยาว ๑๓๖ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยาย
ภาษาไทย)

 ภาพยนตร์ญ่ีปุ่นที่กวาดรางวัลจาก
เวทีใหญ่ของประเทศอย่าง Japan Academy 
Prize ไปทั้งหมด ๑๓ รางวัล รวมถึงภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม เล่าเรื่องราวของนักบัญชีหนุ่มใหญ่ 
ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานและชีวติ 
แต่เขากลับรู้สึกเหมือนยังขาดอะไรบางอย่าง 
กระทั่งวันหน่ึง เขาตัดสินใจสมัครเรียนเต้น
ลีลาศ ซึ่งท�าให้ชีวิตของเขาถูกเติมเต็มและกลับมามีชีวิตชีวา

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

5 Centimeters per Second 
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย Shinkai Makoto / พากย์โดย Kenji Mizuhashi, 
Yoshimi Kondou, Ayaka Onoue / ความยาว ๖๓ นาที (ภาษาญี่ปุ่น 
ค�าบรรยายภาษาไทย)

 ภาพยนตร์แอนิเมชันจากฝีมือของ
ชนิไค มาโกโตะ ผู้ก�ากบัซึง่โด่งดงัจากเร่ือง Your 
Name บอกเล่าเรื่องราวที่แบ่งเน้ือหาออก 
เป็นสามส่วน ผ่านสามห้วงเวลาของ ทากากิ 
ชายหนุ่มที่ต ้องพบกับการเปลี่ยนแปลงใน 
ช่วงชีวิตหลายอย่าง ตั้งแต่การย้ายโรงเรียน 
ของเพือ่นสาวคนสนทิ ของตัวเอง ไปจนถงึการ 
ก้าวสู่ชีวิตวัยท�างาน

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ฟิล์ม ๑๖ มม.

ภาพยนตร์ฝรั่งเศส 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 
ประจ�าประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย

Eden 
(France / 2014 / 131 min)
(๒๕๕๗ / ก�ากับโดย Mia Hansen-Løve / 
น�าแสดงโดย Félix de Givry, Pauline Etienne, 
Vincent Lacoste, Arnaud Azoulay / ความยาว 
๑๓๑ นาที (ภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ ค�าบรรยาย
ภาษาไทยและอังกฤษ)

 ภาพยนตร์ทีพ่าย้อนกลบัไปพบกบัช่วงเวลาเริม่ต้นของดนตรี
แนวเฟรนช์อิเล็กทรอนิก ช่วงต้นยุค ๙๐ ผ่านเร่ืองราวของ ปอล 
นักศึกษาและดีเจหนุ่ม ทุกคืนเขาออกตระเวนเล่นตามคลับใต้ดินใน
กรุงปารีส ที่ที่ท�าให้พบกับมิตรภาพ ความสุข ความรัก ความเจ็บปวด 
การเติบโต เซ็กซ์ ยาเสพติด และมนต์เสน่ห์ของผู้คน

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 8 Mar / 15.00
 องัคารที ่๒๔ มนีาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 24 Mar / 13.00

Madame de… (The Earrings of Madame de...) 
(๒๔๙๖ / ก�ากับโดย Max Ophüls / น�าแสดงโดย Charles Boyer, 
Danielle Darrieux, Vittorio De Sica / ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาไทย)

 หนึง่ในภาพยนตร์รกัทีไ่ด้รบัการยกย่อง
ว่าดีที่สุดตลอดกาล ว่าด้วยความสัมพันธ์สุดแสน
อลหม่านของบรรดาชนชัน้สงูในยโุรป เมือ่ หลยุส์ 
เดอ ได้รับตุ้มหูเพชรเป็นของขวัญแต่งงานจาก
สามผีูเ้ป็นนายพล แต่เธอกลบัแอบน�าไปขายเพือ่
ใช้หนี้ ทว่าสามีของเธอกลับจับได้ จึงแอบไปซื้อคืนมาให้ชู้รักของตน 
แต่ตุ้มหูเจ้าปัญหานี้กลับถูกส่งผ่านมืออีกหลายต่อหลายคน ก่อนจะ
ตกมาเป็นของ บารอน ชู้รักของหลุยส์ เดอ

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๓ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 เสาร์ที่ ๑๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ภาพยนตร์โปแลนด์
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจ�าประเทศไทย

Jestem (I Am) 
(Poland / 2005 / 93 min)
๒๕๔๘ / ก�ากับโดย Dorota Kędzierzawska / 
น�าแสดงโดย Piotr Jagielski, Edyta Jungowska / 
ความยาว ๙๓ นาที (ภาษาโปแลนด์ ค�าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

 คุนเดล เด็กชายวัย ๑๑ ปี ตัดสินใจหนี
ออกจากสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า เพื่อกลับไปหาแม่ผู้ติดสุราของเขา 
อีกครั้ง แต่โชคร้ายท่ีแม่กลับไม่ต้องการเลี้ยงดูเขาอีกแล้ว เขาเลย 
ตัดสินใจที่จะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่บนเรือบรรทุกสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 8 Mar / 13.00
 พฤหสับดีที ่๒๖ มนีาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Thu 26 Mar / 15.00



 

 

 

 

๒๘

ภาพยนตร์นานาชาติ
สนับสนุนโดย มงคลภาพยนตร์  
มงคลเมเจอร์ และโรงภาพยนตร์ เฮ้าส์ สามย่าน

Sunny
๒๕๖๒ / ก�ากับโดย Hitoshi Ône / น�าแสดงโดย 
Ryôko Shinohara, Suzu Hirose, Yuka Itaya / 
ความยาว ๑๑๘ นาท ี(ภาษาญ่ีปุน่ ค�าบรรยายภาษาไทย)

 เร่ืองราวมิตรภาพของกลุ่มเพ่ือนสาว
มัธยมปลาย ในช่วงยุค ๙๐ ที่ชื่อว่า “ซันนี” ที่เมื่อ
เติบโตขึ้น ต่างฝ่ายต่างได้แยกย้ายกันไป จนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนใน
กลุม่คนหนึง่ได้ป่วยด้วยโรคมะเรง็ และมสีิง่ทีอ่ยากท�าก่อนตาย คอืการ
ได้เจอเพื่อน ๆ อีกสักคร้ัง ภารกิจในการออกตามหาและรวมตัวกัน
ของกลุ่มซันนีจึงเริ่มต้น

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 องัคารที ่๒๔ มนีาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

Stronger 
(USA / 2017 / 119 min)
๒๕๖๐ / ก�ากับโดย David Gordon Green / 
น�าแสดงโดย Jake Gyllenhaal, Tatiana  
Maslany / ความยาว ๑๑๙ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�า
บรรยายภาษาไทย)

 ภาพยนตร์ที่สร้างจากเร่ืองจริงของ
เจฟฟ์ โบว์แมน ชายหนุ ่มผู ้ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้าง จากเหตุ
วินาศกรรมวางระเบิดในการแข่งขันบอสตันมาราธอน ประจ�าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ การต่อสู้อย่างเข้มแข็งของเขา ได้ช่วยปลุกพลังใจให้กับ
ชาวบอสตันลุกขึ้นมาร่วมมือกันตามหาตัวอาชญากรอย่างกล้าหาญ 
จนเกิดเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า บอสตัน สตรอง อันโด่งดังไปทั่วโลก

รอบฉาย: อังคารที่ ๗ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Tue 7 Apr / 15.00
 ศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Fri 17 Apr / 15.00

ภาพยนตร์ไต้หวัน
สนับสนุนโดย ชุดเครื่องมือภาพยนตร์ไต้หวัน 
Taiwan Cinema Toolkit

Blue Gate Crossing ประตูสีฟ้า
๒๕๔๕ / ก�ากับโดย Yee Chih-yen / น�าแสดงโดย 
Kwei Lun-Mei, Chen Bo-lin / ความยาว ๘๕ 
นาที (ภาษาจีนกลาง ค�าบรรยายไทย)

 ภาพยนตร์วัยรุ่นไต้หวันเรื่องดัง เล่า 
เรือ่งราวในช่วงฤดรู้อน ณ โรงเรยีนมธัยมแห่งหนึง่ 
หลวิเย่ว์เจนิ แอบชอบ จางซอืหาว หนุม่นกักฬีาว่ายน�า้สดุป็อบ แต่เธอ
กลบัไม่กล้าสารภาพรกักบัเขา และร้องขอให้ เมิง่เค่อโหรว เพ่ือนสนทิ
ของเธอ ส่งจดหมายรักให้แทน แต่จางซือหาวกลับเข้าใจผิดว่า 
เมิ่งเค่อโหรวเป็นเจ้าของจดหมายฉบับนั้น

รอบฉาย: พุธที่ ๔ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 เสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

The Fourth Portrait ภาพวาดที่สี่
๒๕๕๓ / ก�ากบัโดย Chung Mong-Hong / น�าแสดง
โดย Shiao Hai Pi, Shih-Chieh King / ความยาว 
๑๐๕ นาท ี(ภาษาจนีกลางและฮกเกีย้น ค�าบรรยาย
ภาษาไทย)

 ภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากข่าว
เด็กไต้หวันถูกทารุณกรรมจนเสียชีวิต เล่าเรื่องราวของ เสี่ยวเสียง  
เด็กชายวัย ๑๐ ปี เมื่อพ่อของเสียชีวิต แม่จึงรับเขาไปอยู่กับพ่อเลี้ยง
ผู้โหดร้ายทารุณ ภาพวาดของเสี่ยวเสียงท�าให้คุณครูได้พบความลับ
เกี่ยวกับพี่ชายของเขาที่หายไป ก่อนที่ต�ารวจจะออกสืบหาความจริง
ที่ซุกซ่อนไว้ข้างหลังภาพ

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
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