วาระส�ำคัญในช่วงเดือนมีนาคมของหอภาพยนตร์ คือการเปิดให้บริการห้องสมุดและโสตทัศนสถาน
เชิด ทรงศรี หลังจากที่ตั้งอยู่ในส�ำนักงานชั่วคราวมาตั้งแต่เริ่มเปิดท�ำการเมื่อวันคล้ายวันเกิดคุณเชิด ทรงศรี
๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ เวลาผ่านไป ๑๐ ปี แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านภาพยนตร์ที่ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทยนี้ ก็ได้มีที่ทางถาวรในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ ภาพยนตร์สถานแห่งใหม่ของหอภาพยนตร์
พร้อมด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
หนึ่งในองค์ประกอบนั้น คือ Video on Demand (VOD) หรือ เครื่องรับชมภาพยนตร์ระบบวีดิทัศน์
ตามค�ำขอ ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและรับชมภาพยนตร์ในคลังอนุรักษ์ตามต้องการ โดย
จดหมายข่าวจะท�ำหน้าที่แนะน�ำภาพยนตร์ที่น่าสนใจในคลังให้ท่านรู้จัก อย่างเช่น ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ถนนราชด�ำเนิน ในบทความ “ครั้งหนึ่งบนถนนราชด�ำเนิน” ที่ปรากฏอยู่ในเล่มนี้
ไม่เพียงแต่โฉมใหม่ของห้องสมุด ภายในเล่มยังได้แนะน�ำโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่จะเปิดให้บริการ
ในเดือนมีนาคมนี้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ส�ำหรับพื้นที่ที่ห่างไกลหอภาพยนตร์ ยังมีเรื่องราวของรถโรงหนัง
ที่ออกตระเวนไปทั่วประเทศอย่างอุตสาหะมายาวนานกว่า ๕ ปี นอกจากนั้น จดหมายข่าวฉบับนี้ ยังมี
คอลัมน์ใหม่คือ “รอบรั้วนานาชาติ” ที่จะมารายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของหน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์ทั่วโลก
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คลังอนุรักษ์

ครั้งหนึ่ง

บนถนนราชด�ำเนิน
นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ประพาสยุโรปในปี ๒๔๔๐ อันเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการใช้
แนวคิดออกแบบผังเมืองให้ศิวิไลซ์แบบตะวันตก น�ำมาสู่การที่
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ผู้บัญชาการ
กรมสุขาภิบาลเป็นแม่กองในการออกแบบก่อสร้างถนนราชด�ำเนิน
เพื่อเป็นเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังไปยังพระราชวังดุสิต พร้อมกับการปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงด้วยนั้น
เวลาล่วงไปกว่า ๑๒๐ ปีจนถึงปัจจุบนั ถนนราชด�ำเนิน ทัง้ ราชด�ำเนินนอก ราชด�ำเนินกลาง และราชด�ำเนินใน ได้เป็นฉากหลัง
ของเหตุการณ์และชีวิตทั้งที่มีความหมายเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเป็นพื้นที่ความทรงจ�ำร่วมของประชาชนในหลากหลาย
กิจกรรม ซึ่งฝ่ายอนุรักษ์หอภาพยนตร์ได้คัดสรรภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ในความทรงจ�ำเหล่านั้นมาน�ำเสนอเพื่อร่วมร�ำลึกและ
จินตนาการต่อถึงอนาคตของถนนราชด�ำเนินต่อไปจากนี้
โดยภาพยนตร์ทั้งหมดที่น�ำเสนอในบทความนี้สามารถรับชมได้ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ณ หอภาพยนตร์

[พระองค์เจ้าพี ระพงศ์ภาณุเดชแข่งรถ
ณ ถนนราชด�ำเนิน]
ความยาว ๒.๑๘ นาที ขาวด�ำ/เงียบ
ปีที่สร้าง ๒๔๘๐

ครั้งหนึ่งถนนราชด�ำเนินได้เคยถูกจัดเตรียมส�ำหรับจัด “การแข่งขันรถยนต์ระหว่างชาติ รางวัล
ใหญ่กรุงเทพ ฯ” (Bangkok Grand Prix) โดยก�ำหนดให้เป็นการแข่งรถขนาด ๑,๕๐๐ ซีซี ใช้ถนนบริเวณ
รอบสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง รวมระยะทางรอบละ ๒ ไมล์ จ�ำนวน ๖๐ รอบ แม้การ
แข่งขันนัน้ ซึง่ ถูกวางก�ำหนดการไว้ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๒ จะไม่เคยถูกจัดขึน้ จริง เนือ่ งจาก
เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นเสียก่อน แต่ได้เคยมีการจัดการประลองความเร็วขึ้นเป็นตัวอย่างและเพื่อ
ประโคมการแข่งรถ “รางวัลใหญ่กรุงเทพ ฯ” ขึ้นในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๘๐ โดยกระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้ปิดถนนราชด�ำเนิน ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา จนถึงลานหน้าพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็น
ส่วนของถนนที่จะใช้ส�ำหรับการแข่งขันจริงในปี ๒๔๘๒ โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีระพงศ์
ภาณุเดช หรือ “พ. พีระ เจ้าดาราทอง” วีรบุรุษของชาวไทย ซึ่งเคยกวาดรางวัลจากการแข่งขันรถยนต์
มากมายหลายรางวัล จนคว้าต�ำแหน่ง “ดาราทอง” ของสมาคมนักแข่งรถอังกฤษมาครองได้ถึง ๓ ปี
ซ้อน ทรงขับรถรอมิวลุสโลดแล่นผ่านถนนราชด�ำเนิน ประลองความเร็วกับรถอื่น ๆ ให้ประชาชนได้
รับชมเป็นขวัญตา แม้จะเกิดเหตุการณ์รถหลุดโค้งออกไปหาผู้ชม ก็ไม่เป็นเหตุร้ายแรงหรือสูญเสีย
การประลองครัง้ นีไ้ ด้สร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจไม่นอ้ ยแก่ชาวไทยทีม่ ารอชมกันอย่างแน่นขนัดตลอดสองฝัง่
ของถนนราชด�ำเนินนอก
ภาพยนตร์เรื่องนี้ ถ่ายโดยพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ นับเป็นภาพยนตร์ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ทั้งในด้านบันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญครั้งหนึ่งในความทรงจ�ำของชาติ และเป็นเหตุการณ์ต�ำนานใน
ประวัติศาสตร์การแข่งรถของไทยและของโลก

๑

โลหะปราสาท
ความยาว ๒๐.๓๓ นาที
ขาวด�ำ/เงียบ
ปีที่สร้าง ๒๕๐๗

การสวนสนามของ
กองก�ำลังเสรีไทย (๒๔๘๘)
ความยาว ๔.๓๕ นาที ขาวด�ำ/เงียบ
ปีที่สร้าง ๒๔๘๘

พิธีสวนสนามกองก�ำลังเสรีไทย พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตร เกิดขึ้นในวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๔๘๘ บนถนนราชด�ำเนินกลาง เหตุการณ์สวนสนามนี้ มีนัยความส�ำคัญ
เกี่ยวกับความเป็นความตายของประเทศในเวลานั้นเป็นอย่างมาก
เนื่องจาก ในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลไทยโดย
นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
กับฝ่ายอักษะและประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร ในขณะที่นายปรีดี
พนมยงค์ได้จัดตั้งขบวนการใต้ดินต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นร่วมกับคนไทยใน
ต่างประเทศ ติดต่อประสานในทางลับกับสัมพันธมิตร เพื่อร่วมมือต่อต้าน
กองทัพญีป่ นุ่ ผูร้ กุ ราน เมือ่ สัมพันธมิตรได้ชยั ชนะเด็ดขาด โดยกองทัพญีป่ นุ่
ประกาศยอมแพ้ เมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะ
ผู้ส�ำเร็จราชการได้ประกาศสันติภาพของประเทศไทยทันทีในวันที่ ๑๖
สิงหาคม ยกเลิกภาวะสงคราม และให้ถือว่าการประกาศสงครามของ
รัฐบาลไทยต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นโมฆะ ท�ำให้ไทยไม่ตกเป็น
ประเทศผูแ้ พ้สงคราม โดยได้รบั การรับรองจากทัง้ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
ราวเดือนกว่าจากเหตุการณ์นั้น นายปรีดีได้จัดให้มีการรวมพล
เสรีไทยติดอาวุธจากสายต่าง ๆ และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ประมาณแปดพั น คนกระท� ำ พิ ธี ส วนสนาม ขบวนสวนสนาม
เคลื่อนผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ท�ำความเคารพต่อนายปรีดี
ผูส้ ำ� เร็จราชการและหัวหน้าเสรีไทย พร้อมผูน้ ำ� ขบวนการทัง้ หลาย
ซึ่งยืนรับการสวนสนามอยู่ที่ฐานอนุสาวรีย์เพื่อเป็นการประกาศ
ต่อโลกว่า ประเทศไทยยังมีเอกราชเหนือแผ่นดินตนเองโดยสมบูรณ์
ยังมีเกียรติศักดิ์ศรี มิได้ถูกยึดครองและถูกปลดอาวุธแต่อย่างใด

๒

ภาพยนตร์ ส ารคดี
เรื่ อ งโลหะปราสาท ในชุ ด
“มรดกของไทย” ผลิตขึ้นโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของบริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) น�ำเสนอวัดส�ำคัญในกรุงเทพฯ ทั้งหมด
๓ วัดซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยวัดราชนัดดา วัดโสมนัส และ
วัดมกุฎกษัตริยาราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้บันทึกโลหะปราสาทขณะที่
มีการบูรณะครั้งใหญ่ ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๖
ภาพแรกของภาพยนตร์เป็นภาพของโลหะปราสาทปรากฏ
พร้อมชื่อเรื่อง จากนั้นจึงเป็นวัดราชนัดดาที่มีโครงไม้ก่อสร้างจาก
มุมมองภายนอก บริเวณก�ำแพงวัดมีป้ายรับบริจาควัสดุก่อสร้างจาก
ประชาชน ต่อจากนั้นจึงเป็นบริเวณของพระอุโบสถของวัดราชนัดดา
ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชนัดดาเดินน�ำขึ้น
บันไดส่วนก่อสร้างเข้าสู่บริเวณของโลหะปราสาทที่ก�ำลังอยู่ในระหว่าง
การบูรณะ โดยช่องทางเดินข้างในที่มีถึง ๖ ชั้นนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตาม
รูปของโลหะปราสาท จากช่องทางเดินนี้สามารถตรงไปยังใจกลางของ
โลหะปราสาทซึ่งเป็นช่องกลวงทรงกลมและมีต้นซุงต้นใหญ่ปักอยู่
ส�ำหรับเสียบขั้นบันไดตั้งแต่พื้นล่างไปจนถึงยอดของโลหะปราสาท
ผู้ชมจะได้เห็นช่างก�ำลังก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่งานโครงสร้าง จนถึง
งานตกแต่งภายใน ลวดลายตลอดจนงานปูนปั้นลายหัวเสาภายใน
โลหะปราสาทได้ถูกจ�ำลองขึ้นใหม่ ด้วยความระมัดระวังและพยายาม
ให้ เ หมื อ นของเดิ ม ที่ สุ ด ในส่ ว นนี้ เ นื้ อ หาจะจบลงที่ รู ป จ� ำ ลองของ
โลหะปราสาทเมื่อบูรณะเสร็จสิ้นที่จ�ำลองขึ้นโดยกรมศิลปากร โดย
แสดงลักษณะส�ำคัญของการบูรณะครั้งนี้คือ สีของยอดปราสาทที่มี
รวมทั้งสิ้น ๓๗ ยอดนั้นเป็นสีขาว โดยโลหะปราสาทนี้ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเป็น
พระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี
เช่นเดียวกับการก่อสร้างวัดราชนัดดา
ส่วนท้ายของภาพยนตร์เรือ่ งนีย้ งั น�ำเสนอวัดโสมนัส ซึง่ พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนา ในฐานะพระมเหสีองค์แรกของ
พระองค์ซึ่งสิ้นพระชนม์หลังได้รับการสถาปนาเป็นมเหสีเพียงปีเดียว
และวัดมกุฎกษัตริยารามซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ วั สร้างขึน้ เพือ่ ให้คกู่ บั วัดโสมนัส และเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์เอง
แม้วัดทั้งสามมิได้ตั้งอยู่บนถนนราชด�ำเนินใด ๆ เว้นแต่วัด
ราชนั ด ดา ซึ่ ง อยู ่ ใ กล้ เ กื อ บติ ด ถนนราชด� ำ เนิ น กลาง โดยมี อ าคาร
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยอันใหญ่โตบดบังไว้ และที่ส�ำคัญบดบัง
โลหะปราสาท ซึ่งแต่เดิมดูเหมือนสร้างยังไม่เสร็จ ดูเป็นเศษรกร้าง แต่
เมื่อได้รับการบูรณะตามที่เห็นในภาพยนตร์นี้ และได้รับการบูรณะ
อีกครั้งในปี ๒๕๓๒ จนสวยงามขึ้น จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลขณะนั้นมีมติ
ให้รื้อเฉลิมไทยลง

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย
ความยาว ๑๘.๒๕ นาที สี/เสียง
ปีที่สร้าง ๒๕๓๒

กีฬาสี สตรีวิทยา

ความยาว ๑๓.๔๗ นาที ขาวด�ำ/เงียบ
ปีที่สร้าง ๒๕๐๒ (สันนิษฐานจากรหัสบนฟิล์มซึ่งระบุปีที่ผลิต)
โรงเรียนสตรีวิทยา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๔๓ เดิมตั้งอยู่ที่วัง
พระองค์เจ้าอลังการ หลังโรงหวย ก ข ต�ำบลสามยอด มิสลูสี ดันแลป เป็น
ครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่ตึกสองชั้น ถนนเจริญกรุง สมัยนั้น
คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “โรงเรียนแหม่มสี” เปิดรับทั้งชายและหญิง ซึ่ง
นักเรียนชายต้องอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ต่อมา มิสลูสี ดันแลปแจ้งความประสงค์
ยกโรงเรียนสตรีวิทยาให้แก่กระทรวงธรรมการ จนกระทั่งปี ๒๔๔๔
กระทรวงธรรมการมีค�ำสั่งให้ลงแจ้งความเปิดโรงเรียนสตรีวิทยาประกาศ
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นโรงเรียนของรัฐบาลให้สอนตามหลักสูตร
ของกรมศึกษาธิการ และได้จัดการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ต่อมาในปี ๒๔๘๒ ได้ยา้ ยทีต่ งั้ จากมุมถนนดินสอและถนนราชด�ำเนินกลาง
(ปัจจุบนั คือบริเวณบริษทั ธนบุรปี ระกอบรถยนต์ จ�ำกัด) มายังทีต่ งั้ ปัจจุบนั
คือ ทีด่ นิ ของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ริมถนนดินสอ พืน้ ที่
๙ ไร่โดยอยู่ตรงข้ามสถานที่เดิม
ในภาพยนตร์เรื่องกีฬาสี สตรีวิทยานี้ ส่วนที่ปรากฏให้เห็นอย่าง
เด่นชัดตัง้ แต่เริม่ คือ ตึกเรียนสองชัน้ ทีม่ จี ารึกชือ่ โรงเรียนสตรีวทิ ยา ในสนาม
มีเด็กนักเรียนในชุดเสื้อขาวกางเกงขาสั้นสีขาวส�ำหรับแข่งกีฬาเข้าแถว
ต่อกัน ระหว่างพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่เสา บรรดาคณาจารย์และนักเรียน
ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น (คุณหญิง
กรองทองสุรัสวดี) กล่าวหน้าเสาธง มีการแจกซองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทุน
การศึกษาจากตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า ต่อจากนัน้ จึงเป็นการสวนสนามโดย
นักเรียนและเข้าสู่ช่วงการแข่งขัน ซึ่งมีหลากหลายชนิดกีฬาตั้งแต่วิ่งเดี่ยว
วิง่ ผลัด กระโดดไกล ทุม่ น�ำ้ หนัก พุง่ แหลนสลับกับการรับมอบเหรียญรางวัล
ด้วยความสนุกสนานเป็นอย่างยิง่ ของเหล่ากองเชียร์ ก่อนจะจบลงด้วยการ
มอบรางวัลและของที่ระลึกแก่บรรดาตัวแทนของสีต่าง ๆ
บรรดานักเรียนของโรงสตรีวทิ ยานับแต่ได้มาอยูท่ รี่ มิ ถนนราชด�ำเนิน
จึงมีความผูกพันและความทรงจ�ำต่อถนนราชด�ำเนินกลางมายาวนาน ผูค้ น
ที่ผ่านไ ปม าบนถนนราชด�ำเนินกลางตรงจุดนี้ ก็ต้องมีความทรงจ�ำถึง
บรรยากาศคึกคักของโรงเรียนสตรีชื่อดังแห่งหนึ่งของประเทศ

ภาพยนตร์ บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ก ารเข้ า ไปขนย้ า ยสิ่ ง ของจาก
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ อัน
เป็นผลมาจากมติของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๒ ให้รื้อถอนโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ เนือ่ งจาก
โรงภาพยนตร์ตงั้ อยูด่ า้ นหน้าและบดบังการมองเห็นโลหะปราสาทและ
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
ความโดดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่การบันทึกภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ตัง้ แต่บนห้องฉาย
อันเต็มไปด้วยอุปกรณ์และเครือ่ งมือส�ำหรับฉายภาพยนตร์ตา่ ง ๆ เลาะ
เรื่อยลงมาตามบันไดขณะที่ชายกลุ่มหนึ่งขนย้ายเครื่องฉาย ๓๕ มม.
และ ๗๐ มม. ขนาดใหญ่ เพื่อน�ำมาจัดเก็บที่หอภาพยนตร์ รวมไปถึง
บรรยากาศหน้าโรงภาพยนตร์และท้องถนนราชด�ำเนินอันขวักไขว่ไป
ด้วยการจราจร
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย มีอายุนับแต่เปิดให้บริการเป็น
โรงมหรสพในปี ๒๔๙๒ และเปลีย่ นเป็นโรงภาพยนตร์ในปี ๒๔๙๖ เป็น
แลนด์มาร์กส�ำคัญหนึ่งในกรุงเทพฯ จนถึงวันที่สิ้นสุดลงเป็นเวลาเกือบ
๔๐ ปี และได้ผ่านเหตุการณ์ส�ำคัญของประเทศ เช่น เหตุการณ์ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้เป็นที่หลบภัยของประชาชน และมีร่องรอยอันเป็น
อนุสรณ์อย่างรอยกระสุนในห้องจ�ำหน่ายตั๋ว อย่างที่ปรากฏอยู่ใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
ในช่วงเวลาสุดท้ายนั้น ได้มีคณะบุคคลหนึ่งรวมตัวกันจัดงาน
เพื่อเป็นอนุสรณ์ส่งท้ายศาลาเฉลิมไทย โดยจัดการแสดงละครเวที
เรื่อง “พันท้ายนรสิงห์” จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๖ รอบ ระหว่างวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๒ ในการนี้ได้มีการจัดรอบมหากุศล
เป็นการส่งท้ายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๒ และออกอากาศสดทางไทย
ทีวสี ชี อ่ ง ๓ ซึง่ ผูส้ นใจสามารถติดต่อเข้าชมบันทึกการแสดงละครเวทีนี้
ได้เช่นกัน ณ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี หอภาพยนตร์
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รายงาน
กิจกรรมเดือนธันวาคม

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

กิจกรรมเดือนมกราคม
๑๔ ธันวาคม - ๒๒ ธันวาคม
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ มูลนิธหิ นังไทย จัดเทศกาลภาพยนตร์สน้ั
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�ำเสนอไอเดียท�ำหนังสัน้ เพือ่ ชิงรางวัลเงินสดและทุน Post-production
เปิดเทศกาลด้วยการแสดงเปียโนประกอบหนังสั้นเรื่อง “Birth of a
Golden Snail (ก�ำเนิดหอยทากทอง)” ของ จุฬญาณนนท์ ศิริผล โดย
ธารตะวัน เครืออ่อน และการสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับเยาวชนท�ำ
หนังสั้นจากโครงการ Deep South Young Filmmaker และปิดท้าย
เทศกาลด้ ว ยการประกาศผลรางวั ล ผู ้ ช นะเลิ ศ ในแต่ ล ะโปรแกรม
ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นของเมืองมายา หอภาพยนตร์
โดยในวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม หอภาพยนตร์ยังได้จัดกิจกรรม
Masterclass ชั้นครู ๑๓ และชั้นครู ๑๔ กับสยมภู มุกดีพร้อม ผู้ก�ำกับ
ภาพ และ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ โดยร่วมพูดคุยเล่า
เรื่องราวประสบการณ์ทั้งใน
มุมมองของผูก้ ำ� กับภาพและ
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ รวมถึง
การคัดเลือกนักแสดง พร้อม
กับตอบประเด็นซักถามกับ
ผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๑ มกราคม
หอภาพยนตร์จัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ� ำ ปี ๒๕๖๓ ด้ ว ย
โชว์ พิ เ ศษ “คามิ ชิ ไ บ”
เล่ า นิ ท านประกอบภาพ
เรื่องราวของการก�ำเนิดภาพยนตร์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมทั้งฉายภาพยนตร์
แอนิเมชันเรื่อง The Good Dinosaur และ The BFG ยักษ์ใหญ่
หัวใจหล่อ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๘ มกราคม
เพชรา เชาวราษฎร์ “ราชินี
จอเงิน” ได้ให้เกียรติมาประทับรอย
พิมพ์มอื พิมพ์เท้า ณ ลานดารา เพือ่ เป็น
อมตะนุสรณ์แห่งวงการภาพยนตร์ โดย
มีแฟนภาพยนตร์ไทยเดินทางมาร่วม
เป็นสักขีพยานจ�ำนวนมาก ภายในงาน
ได้เปิดโอกาสให้แฟนภาพยนตร์ได้ร่วม
สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการ
แสดงภาพยนตร์กว่า ๓๐๐ เรื่อง และ
ถ่ายรูปกับเพชรา เชาวราษฎร์ บนอาคารสรรพสาตรศุภกิจ อาคารแห่ง
ใหม่ของหอภาพยนตร์ โดยนับว่าเป็นวันแรกที่ได้เปิดอาคารแห่งนี้
ให้สาธารณชนได้ใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรก
ฉายหนังที่ต่างประเทศ
๑๕ และ ๑๙ มกราคม หอภาพยนตร์ได้น�ำภาพยนตร์ไทยเรื่อง
แผลเก่า (๒๕๒๐) ผลงานการเขียนบทและก�ำกับของ เชิด ทรงศรี
น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี และ นันทนา เงากระจ่าง ไปจัดฉาย
ที่ Museum of Modern Art (MoMA) นิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

๔

๑๙ มกราคม
หอภาพยนตร์ จั ด
ฉายภาพยนตร์เรื่อง The
Wizard of Oz ภาพยนตร์
สี เ รื่ อ งแรก ๆ ที่ ส ร้ า ง
ความมหัศจรรย์ให้กับโลก
ภาพยนตร์ ซึง่ ดัดแปลงจาก
วรรณกรรมส� ำ หรั บ เด็กที่
เขียนโดย แอล แฟรงก์ บอม และน�ำแสดงโดย จูดี การ์แลนด์ ในกิจกรรม
ทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา
ฉายหนังที่ Bangkok Screening Room
๒๔ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ หอภาพยนตร์ ร่วมกับ Bangkok
Screening Room จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง โรงแรมนรก ภาพยนตร์
ขาว-ด�ำ ผลงานชิน้ เอกของ รัตน์ เปสตันยี ทีไ่ ด้รบั ขึน้ ทะเบียนเป็น
มรดกภาพยนตร์ของชาติ
๒๕ มกราคม จัดฉายโปรแกรมหนังสั้นชนะเลิศ ครั้งที่ ๒๓

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์
๑๕ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์
จั ด กิ จ กรรมภาพยนตร์
สนทนา “รั ช กาลที่ ๗
เสด็ จ ฯ เลี ย บมณฑล
ฝ่ายเหนือ พ.ศ.๒๔๖๙”
จัดฉายภาพยนตร์บันทึก
เหตุ ก ารณ์ ก ารเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บมณฑลฝ่ า ยเหนื อ ใน
พ.ศ. ๒๔๖๙ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ที่
หอภาพยนตร์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกันจ�ำนวน ๒ เรื่อง คือ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงถ่ายท�ำด้วยพระองค์เองเป็นส่วนใหญ่
และ outtake ของภาพยนตร์ทกี่ องภาพยนตร์เผยแผ่ขา่ ว กรมรถไฟหลวง
ได้บันทึกเหตุการณ์เสด็จพระราชด�ำเนินครั้งนี้ ซึ่งเป็นหลักฐานภาพ
เคลื่อนไหวที่เก่าแก่ที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
รวมไปถึงสภาพบ้านเมืองของล้านนาในอดีต โดยหลังจากการชม
ภาพยนตร์ได้มีการสนทนากับ รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว และ
ศิริเพ็ญ วรปัสสุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๖ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์โรแมนติกคอเมดี้เรื่อง Annie
Hall ของวูดดี อัลเลน น�ำแสดงโดย ไดแอน คีตัน ดาราหญิงคนดังใน
ขณะนั้นรับบทเป็นตัวละคร Annie Hall แฟนสาวของนักแสดงตลก
อั ล วี ซิ ง เกอร์ ที่ แ สดงโดยอั ล เลน ในกิ จ กรรมทึ่ ง ! หนั ง โลก ณ
โรงภาพยนตร์สกาลา

กิจกรรมภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ
๑๒ ธันวาคม
ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุบา้ นบางแค
๑๓ ธันวาคม
ชมรมศิริราชอาวุโส
๒๓ ธันวาคม
ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
๒๔ ธันวาคม
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
๒๖ ธันวาคม
กลุ่มวัยหวานวันวาน
๙ มกราคม
๑๔ มกราคม
๒๓ มกราคม
๒๘ มกราคม
๓๐ มกราคม
๓๑ มกราคม

วิทยาลัยผู้สูงวัยต�ำบลบางเตย
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ
กลุ่มวัยหวานวันวาน
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลกระทุ่มล้ม
ชมรมศิริราชอาวุโส

๖ กุมภาพันธ์

ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุบา้ นบางแค

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน
๖, ๘, ๑๓, ๒๐ และ ๒๙ มกราคม โรงเรียนวัดท่าพูด
๗ มกราคม
โรงเรียนบ้านคลองใหม่
๙ มกราคม
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
๑๔-๑๕ มกราคม โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
๑๖ มกราคม
โรงเรียนบูรณะร�ำลึก (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 กุมภาพันธ์ โรงเรียนวัดนาคปรก		
๖ กุมภาพันธ์
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
๒๐ กุมภาพันธ์
อนุบาลบ้านหวาน

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๙ มกราคม
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
๑๗ มกราคม
ส�ำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒๒ มกราคม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
๒๘ มกราคม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๙ มกราคม
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
๑๑,๑๓,๑๔ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑๘ กุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๙ กุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยธนบุรี

๕

รายงาน

และภาคเหนือ ๒๕๖๓
ทีมงานรถโรงหนัง

๕ ปีผ่านมาแล้วที่รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ออกเดินทางบริการ
ประชาชนใน ๗๑ จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จึงเริ่มเป็นที่รู้จักใน
แวดวงของเด็กนักเรียน คุณครู และประชาชนทั่วไป ทีละเล็กทีละน้อย
จนมากขึน้ ทุก ๆ ปี ซึง่ ในปีแรก ๆ ไม่มใี ครนึกภาพออกว่า เอ...รถโรงหนัง
หน้าตาของมันจะเป็นอย่างไร ต้องปูเสือ่ ดูเหมือนตอนดูหนังกลางแปลง
หรือเปล่านะ แล้วตอนกลางวันท�ำไมถึงยังดูหนังได้ มีผู้ใหญ่จ�ำนวน
ไม่น้อยที่สงสัย และแน่นอนว่าเด็กนักเรียนตัวน้อย พอรู้ว่าจะได้ดูหนัง
ในโรงหนังจริง ๆ แถมแปลงร่างจากรถกลายเป็นโรงหนังได้อีกด้วย
หลายคนจึงรอคอยว่าเมื่อไรจะถึงคิวโรงเรียนของพวกเขา
ความประทับใจตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา ทีส่ ามารถส่งต่อมาถึง
ทีมงานรถโรงหนังคือ เด็กนักเรียนมีความสุขทีไ่ ด้ดหู นังกับเพือ่ นและครู
ที่รักของพวกเขา ได้ยกมือตอบค�ำถาม ได้เอาชนะหัวใจตัวเองรวบรวม
ความกล้าที่จะแสดงความคิดของตัวเองออกมา เป็นการเรียนที่ไม่
เหมือนเรียน บางคนให้เหตุผลได้เฉียบคม แม้แต่เด็กพิเศษที่เรียน
ร่วมกับเพื่อน ๆ ก็ร่วมแสดงมุมมองของตัวเองกับเพื่อน ๆ ด้วย ส�ำหรับ
ในช่วงเย็นซึ่งเป็นรอบฉายของประชาชน เราจะได้เห็นผู้ชมรุ่นใหญ่
ยิ้มแย้ม พูดคุยอย่างออกรส แซวกันไปมาอย่างสนุกสนานอยู่บริเวณ
ด้านข้างรถโรงหนัง หลังดูหนังจบในช่วงหัวค�ำ่ ท�ำให้บรรยากาศในค�ำ่ คืน
นั้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาในทันที
และในช่วงต้นปี ๒๕๖๓ เราได้ตัดสินใจกลับไปจังหวัดแรก ๆ
ที่เคยเดินทางไปอีกครั้ง แต่ได้ท�ำการปักหมุดจุดฉายในอ�ำเภอใหม่
เพือ่ กระจายโอกาสให้แก่นกั เรียนและประชาชนมากขึน้ เราเริม่ ต้นทริป

๖

เอาใจเด็ก ๆ กันที่งานวันเด็ก
ซึง่ จัดขึน้ ทีก่ ระทรวงวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ และเดิ น ทางขึ้ น
เหนือต่อใน ๔ จังหวัด ภาค
เหนือ ได้แก่ พะเยา เชียงราย
น่าน และปิดท้ายทริปกันที่แพร่
การเดินทางในภาคเหนือนั้น สิ่งที่เราต้องพบเจอแน่ ๆ ก็คือ
ถนนที่ลัดเลาะขึ้นลงเลียบเขา บ้างก็อาจจะเจอถนนบางช่วงที่ก�ำลัง
ก่อสร้าง หรือถนนที่ผ่านการบดล้อของรถบรรทุกที่วิ่งขึ้นล่องขนส่ง
สินค้ามาอย่างหนักหน่วงจนท�ำให้ผิวถนนเป็นคลื่นขรุขระ สิ่งเหล่านี้ยัง
พอคาดการณ์ได้บ้าง แต่ที่เดาใจยากมาก ๆ ก็น่าจะเป็นสภาพอากาศ
ของประเทศไทย แม้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ตาม บางปีก็อาจจะไม่ได้
สัมผัสความหนาวแต่อย่างใด แต่ภาคเหนือปีนี้ หนาวจริง เยือกจริง
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เรียกว่าไม่ได้อยู่บนดอย แต่สภาพอากาศ
เหมือนอยู่ยุโรป ในช่วงเช้าและกลางดึกจะหนาวจัด อุณหภูมิลดลงไป
เป็นเลขตัวเดียว ชนิดที่ต้องขนอุปกรณ์กันภัยหนาวที่มีอยู่ไม่มากนัก
ทั้งแจ็กเก็ตกันลม กางเกงขายาวแบบหนาสุดเท่าที่มี ถุงเท้า หาหมอน
และผ้าห่มมาสุมตัวเท่าทีพ่ อหาได้ เพราะทีพ่ กั ในช่วงเวลานัน้ เป็นรีสอร์ต
ที่สร้างด้วยไม้ที่มีร่องรับความเย็นแบบรอบทิศทาง ที่ท�ำไปทั้งหมด
เพราะพวกเรามีคติในการท�ำงานคือ ห้ามป่วย ห้ามตายในช่วงปฏิบตั งิ าน
ทั้งรถโรงหนังและทีมงานจึงต้องแกร่งพอ ๆ กัน เพราะในทุก ๆ วันจะ
มีเด็กและชาวบ้านรอเราอยู่นั่นเอง

ลำ�ดับ

จุดฉาย

จังหวัด

วันที่จัดฉาย

๑

กรุงเทพฯ

กระทรวงวัฒนธรรม งานวันเด็ก ๒๕๖๓

๑๑ ม.ค. ๖๓

๒

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลแม่กา

๑๔ ม.ค. ๖๓

๓

อ.จุน จ.พะเยา

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลจุน

๑๕ ม.ค. ๖๓

๔

อ.ปง จ.พะเยา

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลงิม

๑๗ และ ๒๐ ม.ค. ๖๓

๕

อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลฝายกวาง

๒๑ ม.ค. ๖๓

๖

อ.เทิง จ.เชียงราย

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลงิ้ว

๒๒ ม.ค. ๖๓

๗

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลไม้ยา

๒๓ – ๒๔ ม.ค. ๖๓

๘

อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

องค์การบริหารต�ำบลป่าซาง

๒๗ – ๒๙ ม.ค. ๖๓

๙

อ.สอง จ.แพร่

องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งน้าว

๓๑ ม.ค. ๖๓

๑๐

อ.เมือง จ.น่าน

ส�ำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

๓ – ๔ ก.พ. ๖๓

๑๑

อ.เด่นชัย จ.แพร่

สถานีต�ำรวจภูธรเด่นชัย
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเด่นชัย

๖ – ๗ ก.พ. ๖๓

รายงาน

National Audiovisual
Conservation Center
(NAVCC)
Library of Congress
ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต

๘

อาคารตระหง่านที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาในเมืองคัลเพเพอร์
รัฐเวอร์จิเนีย เป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ของห้องสมุด
คองเกรส หรือทีเ่ รียกว่า Packard Campus ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นศูนย์อนุรกั ษ์
สื่อโสตทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โครงการนี้ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเอกชนกั บ ภาครั ฐ ที่
น่ า สนใจ เริ่ ม จากอาคารแห่ ง นี้ แ ต่ เ ดิ ม เป็ น คลั ง เก็ บ รั ก ษาเงิ น ทุ น
ส�ำรองของสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๓๕ สร้างขึ้นใน
ช่ ว งสงครามเย็ น ภายใต้ บ รรยากาศความกลั ว ที่ จ ะเกิ ด สงคราม
นิวเคลียร์ อาคารจึงมีความแข็งแรงปลอดภัยเป็นพื้นฐาน เมื่อสิ้นสุด
การใช้งาน David W. Packard ได้ซื้ออาคารนี้จากธนาคารเงินทุน
ส�ำรองของริชมอนด์เป็นเงิน ๕.๕ ล้านเหรียญสหรัฐ และใช้อีก ๑๕๐
ล้านเหรียญบวกรวมกับงบประมาณ ๘๒.๑ ล้านเหรียญจากห้องสมุด
คองเกรสในการสร้างส่วนขยายปรับโฉมให้กลายเป็นศูนย์อนุรักษ์
มรดกโสตทัศน์เต็มรูปแบบ เปิดใช้งานอย่างเป็นทางตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๑ ภายหลัง David W. Packard ได้บริจาคให้เป็นสมบัติของรัฐ
ซึ่งถือเป็นการบริจาคที่มีค่าสูงเป็นอันดับสองรองจากสมิธโซเนียน
ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ในศูนย์แห่งนี้ แรกเริ่มได้มาจาก
การจดทะเบี ย นลิ ข สิ ท ธิ์ กั บ ห้ อ งสมุ ด คองเกรส ซึ่ ง ตามกฎหมาย
จะต้องมอบหนึง่ ก็อปปีใ้ ห้หอ้ งสมุดคองเกรสเก็บไว้ ซึง่ ในยุคแรก ฟิลม์
ภาพยนตร์ที่มาจดทะเบียนจะเก็บในรูปของฟิล์มที่พิมพ์ลงกระดาษ
(Paper Print) ซึง่ กลายเป็นสิง่ ส�ำคัญในการใช้บรู ณะ เมือ่ ฟิลม์ ต้นฉบับ
เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา นอกจากนี้กรุฟิล์มไนเตรตของห้องสมุด
คองเกรสก็มภี าพยนตร์เก่าแก่ทมี่ คี วามส�ำคัญอย่าง The Great Train
Robbery หรื อ ต้ น ฉบั บ ของภาพยนตร์ Casablanca แม้ แ ต่

ภาพยนตร์เรื่องส�ำคัญของไทย พระเจ้าช้างเผือก ที่เหลือรอดมาถึง
ทุกวันนี้ ก็เนื่องจากนายปรีดี พนมยงค์ได้มาจดทะเบียนลิขสิทธิ์และ
ส่งฟิล์มไนเตรตให้เก็บหนึ่งก็อปปี้ เมื่อฟิล์มนั้นเสื่อมสภาพ ทางศูนย์
ก็ได้ท�ำการส�ำเนาไว้เป็นฟิล์ม ๑๖ มิลลิเมตร ท�ำให้เรายังได้มีโอกาส
ชื่นชมภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าถ่ายช้างได้สวยที่สุดในโลกเรื่องหนึ่ง
ศูนย์แห่งนีม้ ฟี ลิ ม์ ไนเตรตจ�ำนวนมหาศาล ดังทีจ่ ะเห็นจากห้อง
เก็บฟิลม์ ไนเตรตขนาดเล็กจ�ำนวน ๑๒๔ ห้องเรียงรายไปตามทางเดิน
ทางยาว นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งเก็บสือ่ โสตทัศน์ทคี่ วบคุมอุณหภูมอิ กี ๓๕
ห้อง ส� ำหรับเก็บสื่อโสตทัศน์ชนิดต่าง ๆ เช่น ฟิล์ม วิดีโอเทป
แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง ว่ากันว่าชัน้ เก็บของทีน่ นี่ บั ต่อกันได้ยาวถึง
๙๐ ไมล์ มีสื่อโสตทัศน์รวมกว่า ๖ ล้านรายการ ซึ่งเป็นภาพยนตร์
มากกว่า ๑ ล้านรายการ
นอกจากนี้ NAVCC ยังมีโรงภาพยนตร์ ๒๐๖ ที่นั่ง ซึ่งจัดฉาย
ให้ผู้ชมได้ชมฟรีอยู่เป็นประจ�ำ กิจกรรมที่น่าสนใจอันหนึ่งที่จัดขึ้น
ที่นี่คือ งาน Mostly Lost Film Festival เป็นการรวมตัวของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ทั่วโลก เพื่อมาช่วยกันดูและเติมเต็มข้อมูล
ของภาพยนตร์เก่าที่ไม่มีใครรู้จัก หรือไม่มีรายละเอียดมากพอ และ
หลายต่อหลายครั้งก็เป็นการค้นพบภาพยนตร์ใหม่ ๆ ด้วย
นอกจากนี้ ในแต่ ล ะปี ห ้ อ งสมุ ด คองเกรสจะจั ด ให้ มี ก าร
คัดเลือกภาพยนตร์ ๒๕ เรื่อง เพื่อขึ้นทะเบียน National Film
Registry และภาพยนตร์เหล่านัน้ ต้องมีฟลิ ม์ อยู่ ซึง่ เป็นแรงบันดาลใจให้
หอภาพยนตร์จัดงานขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เมื่อมีคนถามว่าท�ำไมรัฐถึงต้องจัดเก็บสื่อโสตทัศน์จ�ำนวน
มากมายเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ของ NAVCC กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
บ่งบอกความเป็นตัวตนของคนอเมริกันทั้งด้านดีและร้าย และการที่
ต้องเก็บมากมายขนาดนี้ ก็เพือ่ ให้คนในอนาคตได้ทำ� ความเข้าใจ และ
ตัดสินใจเองว่าสิ่งใดมีความหมายต่อพวกเขาอย่างแท้จริง

๙

รอบรั้วนานาชาติ
ที่ ผ ่ า นมา จดหมายข่ า วจะเป็ น ที่ ล งเนื้ อ หาอั น
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การและบริ ก าร รวมทั้ ง กิ จ กรรมของ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหลัก ทัง้ นี้ เพือ่ มุง่ หวัง
เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในงานของหอภาพยนตร์ให้
สาธารณชนได้รับรู้ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้
ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูอ้ า่ น ก็
พบว่ามีข้อเสนอแนะที่อยากให้จดหมายข่าวได้รายงาน
ความเป็นไปของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่อนุรักษ์แบบเดียว
กับที่หอภาพยนตร์ท�ำอยู่ในต่างประเทศบ้าง เพื่อเปิดโลก
ทัศน์ของสังคมไทยต่อวงการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อ
โสตทัศน์ในต่างประเทศ
หอภาพยนตร์จึงขอน�ำเสนอคอลัมน์ใหม่ “รอบรั้ว
นานาชาติ” เพื่อจะรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจใน
ต่างประเทศ ให้แฟนจดหมายข่าวได้รับรู้กัน

การเคลื่อนไหวของหอภาพยนตร์
ที่น่าสนใจในต่างประเทศ
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (International Federation of Film
Archives - FIAF) ถือเป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน และเป็นตัวหลักส�ำคัญในการขับเคลื่อนวงการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ของโลก ซึ่งการจะเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ แห่งนี้ได้นั้น หน่วยงานนั้น
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สมาพันธ์ฯ ได้ตั้งไว้
ในรอบปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ที่น่าสนใจ
และท�ำให้ผู้อ่านได้เห็นความหลากหลายและความส�ำคัญของหอภาพยนตร์ได้
เป็นอย่างดี โดยข้อมูลส่วนนี้แปลและเรียบเรียงจากจดหมายข่าวของสมาพันธ์
หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (www.fiafnet.org/pages/Publications/Read-ordownload-the-latest-Issue.html)

Library and Archives
Canada Preservation Centre

Arsenal Institute
for Film and
Video Art
สถาบั น ภาพยนตร์ แ ละ
วิดโี ออาร์ตอาร์เซนอล เมืองเบอร์ลนิ
ประเทศเยอรมนี ก่อตัง้ ขึน้ มาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ในชื่อ Friends of
the German Film Archive (เพื่อนของหอภาพยนตร์เยอรมัน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ต้ังขึ้นเพื่อพัฒนาและสนับสนุนภาพยนตร์นานาชาติและ
งานวิดีโออาร์ต ด้วยการมีโรงภาพยนตร์ ๒ แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่จัดฉาย
หนังศิลปะเฉพาะทาง และในสถานที่ฉายหนังในช่วงเทศกาลภาพยนตร์
เบอร์ลิน ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
นอกจากการจัดฉายแล้ว สถาบันแห่งนีย้ งั เก็บอนุรกั ษ์และเผยแพร่
ภาพยนตร์นอกกระแสและภาพยนตร์ทดลอง ซึ่งสถาบันมีเก็บมากกว่า
หมื่นเรื่อง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการชมในส่วนนี้ได้อีกด้วย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.arsenal-berlin.de

๑๐

ศูนย์อนุรักษ์หอสมุดและจดหมายเหตุแคนาดา ตั้งอยู่ที่เมืองคิว
เบก ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นการรวมกันของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่
อนุรักษ์และให้บริการมรดกโสตทัศน์ของประเทศแคนาดา ๒ แห่ง คือ
Dominion Archives (หอจดหมายเหตุ อ าณานิ ค ม) ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง
ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๕ และ
National Library of
Canada (หอสมุดแห่งชาติ
แคนาดา) ที่ ก ่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี
พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยรวมตัวกัน
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ศูนย์อนุรกั ษ์แห่งนี้ มี
บทบาทส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการเก็บอนุรกั ษ์ประวัตศิ าสตร์ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรุภาพยนตร์
แคนาดา เป็นกรุทมี่ คี วามหลากหลายและสมบูรณ์ ทัง้ นีเ้ พราะหน่วยงาน
รับผิดชอบได้เริม่ แสวงหาภาพยนตร์แคนาดามากว่า ๕๐ ปี ท�ำให้ตน้ ฉบับ
ของหนังแคนาดาจ�ำนวนมากได้รบั การดูแลอนุรกั ษ์ทนี่ ี่ และเนือ่ งจากใน
ช่วงแรกของการก�ำเนิดหนังมีหนังแคนาดาทีผ่ ลิตจ�ำนวนไม่มาก ซึง่ ศูนย์ฯ
แห่งนี้ได้แสวงหารวบรวมเก็บรักษาได้ทั้งหมด กรุภาพยนตร์ของที่นี่จึง
ถือเป็นมรดกทางภาพยนตร์ของแคนาดาอย่างแท้จริง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bac-lac.gc.ca

อาคารของศูนย์อนุรักษ์หอสมุดและจดหมายเหตุแคนาดา

Cinémathèque Robert-Lynen
ภาพยนตร์สถาน Robert-Lynen มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๔๖๘ โดยเมือ่ แรกตัง้ ใช้ชอื่ ว่า ภาพยนตร์สถานแห่งเมืองปารีส (Cinémathèque
de la Ville de Paris) วัตถุประสงค์การจัดตั้งคือการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการ
เรียนรู้ ควบคู่ไปกับการให้ความบันเทิงและเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม กรุสะสม
ของภาพยนตร์สถานแห่งนี้ มีทงั้ ภาพยนตร์และภาพถ่าย รวมไปถึงวัตถุทเี่ กีย่ วกับ
การจัดฉายนั้นมีความหลากหลาย และแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของภาพยนตร์
และสิ่งที่เกี่ยวข้อง
Cinémathèque Tunisienne
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ภาพยนตร์สถานแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นห้องจัดฉาย
ภาพยนตร์ของเมือง ส�ำหรับการอบรมครูในด้านวัฒนธรรมภาพยนตร์อีกด้วย
ความคิดทีจ่ ะสนับสนุนมรดกภาพยนตร์ของชาติผา่ นการ
ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ภาพยนตร์ ส ถานแห่ ง นี้ จึ ง เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
จัดตั้งภาพยนตร์สถานตูนิเซีย เป็นความคิดที่เกิดขึ้นพร้อมกับ “ภาพยนตร์สถาน Robert-Lynen” เพื่ออุทิศให้แก่นักแสดงดาวรุ่งของฝรั่งเศส
การทีป่ ระเทศตูนเิ ซีย
ทีห่ ยุดงานแสดงเพือ่ เข้าร่วมรบในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ แต่ถกู จับกุมตัวและฆ่าตาย
ได้ รั บ เอกราชในปี
โดยกองทัพนาซี
พ.ศ. ๒๕๐๐ แต่
ภาพยนตร์สถานแห่งนี้ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากความ
ความคิดไม่ได้รบั การ
ปลอดภัยในอาคารไม่ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของอาคารสาธารณะ แต่มาใน
สนับสนุนจากรัฐบาล
ปีนี้ ภาพยนตร์สถานแห่งนี้ได้ปรับปรุงและตกแต่งใหม่พร้อมจะเปิดให้บริการ
ที่ปกครองในช่วงนั้น
ห้องฉายที่มี ๙๒ ที่นั่ง มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและเพื่อการศึกษาอีกครั้ง
แต่หลายทศวรรษที่
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.cinemathequerobertlynen.paris
ผ่ า นมา คนท� ำ หนั ง
ปัญญาชน และนักวัฒนธรรม ยังคงสนับสนุน บ�ำรุง ปกป้อง
โครงการก่อตัง้ ภาพยนตร์สถานตูนเิ ซีย ซึง่ ถูกขัดขวางจากระบบที่
Film Collector Museum
ไม่เข้าใจธรรมชาติของสื่อภาพเคลื่อนไหว จนกระทั่งในปี พ.ศ.
๒๕๕๑ โครงการก่อตั้งภาพยนตร์สถานถูกพูดถึงอีกครั้งจากการ
พยายามสร้างเมืองทางวัฒนธรรม และในที่สุดภาพยนตร์สถาน
ในส่วนของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเชียแปซิฟิก (SouthEast
ตูนเิ ซียก่อตัง้ ส�ำเร็จเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีผ่ า่ นมา ท่ามกลางกระแส Asia-Pacific AudioVisual Archive Association – SEAPAVAA) ก็มี
การขัดแย้งของฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการ
หน่วยงานทีเ่ ข้าเป็นสมาชิกใหม่ทน่ี า่ สนใจคือ พิพธิ ภัณฑ์นกั สะสมภาพยนตร์ (Film
ภาพยนตร์สถานแห่งนี้ อยู่ภายใต้การบริหารด�ำเนินงาน Collector Museum) จากไต้หวัน ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นพิพธิ ภัณฑ์
ของศูนย์ภาพยนตร์และภาพแห่งชาติ (Centre national du ที่เน้นให้เห็นนักสะสมภาพยนตร์และ
cinéma et de l’image) ทีก่ อ่ ตัง้ มาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่ จะช่วย กรุสะสมของนักสะสม ซึ่งกรุสะสม
ท�ำให้ระบบนิเวศของสื่อโสตทัศน์ในตูนิเซียสมบูรณ์มากขึ้น โดย ไม่ได้มีเพียงแค่ฟิล์มภาพยนตร์เท่านั้น
หน้าที่หลักของภาพยนตร์สถานคือ การสร้างและสนับสนุนคน แต่ยังรวมถึงวัตถุ สิ่งเกี่ยวเนื่อง ไม่ว่า
สร้างภาพยนตร์ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมภาพยนตร์ให้เกิดขึ้น จะเป็นเอกสาร อุปกรณ์ เสือ้ ผ้า เป็นต้น
ทัว่ ประเทศ ภาพยนตร์สถานยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์ทจี่ ะช่วยเชือ่ มตัวผูค้ น โดยกรุสะสมเหล่านี้ จะช่วยท�ำให้เรา
ให้เข้ากับภาพยนตร์ โปรแกรมจัดฉายภาพยนตร์ในแต่ละอาทิตย์ เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์
จะถูกน�ำเสนอทั้งในรูปแบบธีม การจัดฉายผลงานทรงคุณค่า ได้มากขึ้น
การจัดฉายเพือ่ การศึกษา เพือ่ แสดงให้เห็นความหลากหลายของ
นอกจากนี้ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีย้ งั
ภาพยนตร์ ซึ่งตอบสนองความต้องการของเหล่าคนรักหนังและ มีการให้บริการแปลงสัญญาณวิดีโอเทปและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ข้อสงสัยของกลุม่ คนดูรนุ่ ใหม่ ภาพยนตร์ทฉี่ ายในภาพยนตร์สถาน เข้าถึงภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในสื่อที่พ้นสมัยไปแล้วได้ และการจัดอบรมที่
แห่งนี้จะไม่ผ่านการพิจารณา (เซ็นเซอร์) แต่จะใช้การขึ้นป้าย เกีย่ วเนือ่ งกับภาพยนตร์และการอนุรกั ษ์ เช่น การอนุรกั ษ์เทปหนังบ้าน การอบรม
เตือนและกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยโต้แย้งกันแทน
การใช้กล้อง ๑๖ มม.
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.cnci.tn/#/cinematheque
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fcm.tw/index.html
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ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

ภาพยนตร์

กับกีฬา

วิมลิน มีศิริ

สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเคยได้อ่าน
บทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อังกฤษ ซึ่ง Chariots of
Fire (๑๙๘๑) เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในบทความนั้น
วันนั้นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอยากดูหนังเรื่องนี้ เพียงเพราะอยากรู้ว่า
British Heritage Films เป็นอย่างไร จึงไปร้านเช่าหนัง จากวันที่ได้
ดูหนังเรื่องนี้ เวลาผ่านมานานมากแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ห้อง
สมุดยังคงจดจ�ำเกี่ยวกับ Chariots of Fire คือ การเล่าเรื่องความ
มุ่งมั่นของนักกรีฑาชาวอังกฤษที่แข่งวิ่งในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน
ค.ศ. ๑๙๒๔ ณ กรุงปารีส ส�ำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ ห้องสมุดและ
โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ต้อนรับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ ๓๒
หรือโตเกียว ๒๐๒๐ ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดย
ชวนอ่านหนังสือเรื่องราวของ “ภาพยนตร์กับกีฬา”

Sport and Film

เขียนโดย Seán Crosson

ภาพยนตร์กีฬา หรือ Sports Films กลายเป็นภาพยนตร์เชิง
พาณิชย์แนวหนึง่ ทีผ่ ชู้ มรูจ้ กั กันมาก ตัง้ แต่ภาพยนตร์คลาสสิกชีวประวัติ
ของนักกีฬาชกมวยเรื่อง Raging Bull (๑๙๘๐) มาจนถึงภาพยนตร์ที่
ประสบความส�ำเร็จด้านรายได้ ซึ่งมีแก่นเรื่องของกีฬาฟุตบอลอย่าง
Bend it Like Beckham (๒๐๐๒) หนังสือเล่มนี้เปิดเล่มด้วยเนื้อหาที่
ท�ำให้ผู้อ่านรู้ว่า การศึกษาภาพยนตร์กีฬาของหนังสือเล่มนี้จะศึกษา
สิ่งใดบ้าง เช่น การถ่ายภาพยนตร์ การเล่าเรื่อง เสียง การตัดต่อ รวมถึง
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่น�ำมาใช้เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ทั้งทฤษฎีตระกูล
ภาพยนตร์ แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา ในบท
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ต่อมาหนังสือเล่มนี้ได้เขียนถึงประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์กีฬาที่เกิด
ขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ ๑๘๙๐ (ค.ศ. ๑๘๙๐-๑๘๙๙) โดยตระกูลภาพยนตร์
กีฬาจัดเป็นภาพยนตร์ประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ซึ่งภาพยนตร์
ประเภทนี้มีความโดดเด่นอย่างมากในแวดวงภาพยนตร์ฮอลลีวูดช่วง
กลางทศวรรษ ๑๙๒๐ เช่น The Freshman (๑๙๒๕) เรื่อยไปจนถึงยุค
ร่วมสมัยอย่างภาพยนตร์รางวัลออสการ์ Million Dollar Baby (๒๐๐๔)
และ The Fighter (๒๐๑๐) รวมถึงหนังสือเล่มนี้น�ำเสนอการวิเคราะห์
เชื่อมโยงกีฬากับศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และบริบทต่าง ๆ ในสังคม อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ได้แนะ
แนวทางส�ำหรับการพิจารณาภาพยนตร์ เพื่อช่วยให้ผู้สนใจในสาขา
ภาพยนตร์ศึกษา สาขาสื่อสารมวลชน สาขากีฬาศึกษา และสาขา
วัฒนธรรมศึกษา สามารถศึกษาภาพยนตร์กีฬาได้อย่างเข้าใจ

Sportswomen in
Cinema: Film and
the Frailty Myth

เขียนโดย Nicholas Chare

นักกีฬาหญิงในภาพยนตร์พบได้ทั้งในภาพยนตร์ประเภท
สารคดีและบันเทิงคดี ในหลายยุคสมัยจากหลากหลายวัฒนธรรม และ
จากผลงานของผู้ก�ำกับภาพยนตร์หลายท่าน 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� ำ เสนอการศึ ก ษาภาพยนตร์ บ นพื้ น ฐานของทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห์
(Psychoanalytic Theory) และทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Pheno-

menological Theory) โดยการวิเคราะห์แสดงถึงลักษณะเด่นของ
กิ จ กรรมกี ฬ าหลากหลายประเภท ได้ แ ก่ เบสบอล บาสเกตบอล
เพาะกาย ชกมวย ปีนผา ฟุตบอล โรลเลอร์สเกต กระดานโต้คลืน่ เทนนิส
ตลอดจนกีฬาประเภทลู่ ประเภทลาน และหนังสือเล่มนีไ้ ด้วเิ คราะห์การ
เล่าเรื่องของภาพยนตร์กีฬา รวมถึงการต่อยอดความรู้ทางวิชาการด้าน
กีฬาศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่ากีฬาไม่ได้เป็นแค่การแข่งขัน อีกทั้ง
ยังน�ำเสนอความรูเ้ กีย่ วกับทฤษฎีภาพยนตร์ วาทกรรมสตรีนยิ มแนวใหม่
ของนักคิดหลายท่าน เช่น จูดิธ บัตเลอร์ (Judith Butler) บราชา
เอตทิงเกอร์ (Bracha Ettinger) กริเซลดา พอลล็อก (Griselda Pollock)
และมิเชล เซอร์เรส (Michel Serres) เพื่อน�ำมาพิสูจน์ว่าภาพยนตร์ที่มี
นักกีฬาหญิงร่วมแสดงนัน้ สะท้อนมุมมองเรือ่ งความเป็นเพศหญิงอย่างไร
และส่งผลต่อความเข้าใจของผูช้ มในประเด็นนักกีฬาหญิงกับภาพยนตร์
อย่างไร

Contesting Identities:
Sports in American Film

เขียนโดย Aaron Baker

ประเภททีมและประเภทบุคคลของสังคมอเมริกนั ตัง้ แต่ชว่ งต้นศตวรรษ
ที่ ๒๐ หนังสือเล่มนี้เล่าว่ากีฬาในภาพยนตร์อเมริกันมักจะน�ำเสนอ
อัตลักษณ์ทางชนชั้น เชื้อชาติ ลักษณะของชาติพันธุ์ เพศวิถี แต่อย่างไร
ก็ตามกีฬาในภาพยนตร์อเมริกันยังคงให้ความส�ำคัญในการน�ำเสนอ
ประเด็น “การพึ่งพาตนเอง” และเมื่อพิจารณากีฬาประเภทต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาพยนตร์เกีย่ วกับกีฬาชกมวย เบสบอล และฟุตบอล
หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างกีฬากับกลุ่มคนชายขอบ
ในภาพยนตร์ว่า หากกลุ่มคนชายขอบซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ของสังคม
ได้รับชัยชนะในการแข่งขันกีฬา พวกเขาจะได้การยอมรับจากกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ที่เป็นคนหมู่มากของสังคม อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายภาพ
สะท้อนของกีฬาที่เกิดขึ้นซ�้ำ ๆ ในภาพยนตร์อเมริกัน เช่น นักชกมวย
อาชีพ นักกีฬาหญิงที่เข้มแข็งดังลูกผู้ชาย รวมถึงการวิเคราะห์ในแง่
ผลกระทบเชิงสังคมกับภาพยนตร์ที่น�ำเสนอเรื่องราวของนักกีฬาอาชีพ
ตัวจริงในวงการกีฬา เช่น แจ็กกี้ โรบินสัน (Jackie Robinson) เบบ
ดิดริกสัน ซาฮาเรียส (Babe Didrikson Zaharias) โมฮัมหมัด อาลี
(Muhammad Ali) และไมเคิล จอร์แดน (Michael Jordan)

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 ผู้สร้าง
ภาพยนตร์อเมริกันมักน�ำเสนอลักษณะการเล่าเรื่องในแง่การแข่งขัน
การต่อสู้เพื่อชัยชนะ และนักกีฬาที่ประสบความส�ำเร็จเป็นรายบุคคล
นอกจากนั้นในประเด็นการวิเคราะห์วิธีการสร้างอัตลักษณ์ของกีฬา

๑๓

แนะนำ�สถานที่

แนะน�ำส่วนบริการ
ในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ
หลังจากได้รับการถามถึงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง และ
จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าแก่ผอู้ า่ นมาเป็นระยะ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ อาคารหลังใหม่ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นศูนย์บริการด้านภาพยนตร์
แบบครบวงจร เช่นเดียวกับ “ภาพยนตร์สถาน” หรือ “Cinematheque”
ของหอภาพยนตร์ชั้นน�ำทั่วโลก ก็ได้เริ่มทยอยเปิดส่วนต่าง ๆ ให้สาธารณชน
ได้เข้ามาใช้บริการ
อาคารสูง ๗ ชัน้ แห่งนี้ มีชอื่ ว่า “สรรพสาตรศุภกิจ” ซึง่ ตัง้ ตามพระนาม
ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาต
รศุภกิจ ผู้ทรงสถิตในฐานะ “พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม” ภายใต้งาน
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสะดุดตา ข้างในนั้นประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์
ห้องสมุด นิทรรศการ ตลอดจนห้องเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการได้
อย่างทั่วถึง หลากหลาย และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามค�ำขวัญของหอ
ภาพยนตร์ที่ว่า “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา”
ในเดือนมีนาคมนี้ สองส่วนแรกทีจ่ ะเปิดให้บริการคือ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรง
ศรี และโรงภาพยนตร์ขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
หลังปิดท�ำการชั่วคราวมานานราวหนึ่งปี ห้องสมุดและโสตทัศน-สถาน เชิด ทรงศรี แห่ง
ใหม่ ซึง่ ได้ยา้ ยจากบริเวณด้านหลังของโรงหนังศรีศาลายา ขึน้ มาอยูท่ บี่ ริเวณชัน้ ๔ ของอาคารสรรพ
สาตรศุภกิจ จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน มีพื้นที่
กว้างขวางเหมาะแก่การเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดที่มากขึ้น มีพื้นที่อ่านหนังสือและรับชม
ภาพยนตร์ที่สะดวกสบาย โดยห้องสมุดจะแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น

ชั้นที่ ๑ มีสองพื้นที่ให้บริการ คือบริเวณต้อนรับ สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและบริการ
สืบค้นข้อมูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ มีลอ็ กเกอร์ให้บริการเก็บสิง่ ของสัมภาระ และส่วนให้บริการทรัพยากรอย่าง
นิตยสารภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ จดหมายเหตุภาพยนตร์ไทย บทพากย์ภาพยนตร์ไทย วิทยานิพนธ์
ภาษาไทย และหนังสือภาพยนตร์ภาษาไทย
ชัน้ ที่ ๒ คือบริเวณจุดรับชมภาพยนตร์ จากเครือ่ งรับชมภาพยนตร์ระบบวีดทิ ศั น์ตามค�ำขอ (Video on
Demand) ซึง่ ผูใ้ ช้บริการสามารถสืบค้นภาพยนตร์ทตี่ อ้ งการและรับชมได้ทนั ที นอกจากนีย้ งั มีหอ้ ง Study Room
ซึง่ เป็นห้องอเนกประสงค์สำ� หรับผูใ้ ช้บริการใช้ในการอ่านหนังสือ หรือการค้นคว้าแบบกลุม่ รวมถึงการให้บริการ
หนังสือภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่บริเวณนี้
นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีทรัพยากรสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์อย่างภาพนิ่ง โปสเตอร์ภาพยนตร์ และ
นิตยสารกับวารสารภาพยนตร์ไทยฉบับล่วงเวลาที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้นับ ๗๐,๐๐๐ รายการให้บริการอีก
โดยผูป้ ระสงค์ขอใช้บริการทรัพยากรดังกล่าวต้องติดต่อแจ้งความประสงค์กบั ทางเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดล่วงหน้า เพือ่
ให้เจ้าหน้าที่สืบค้นและจัดเตรียมทรัพยากรเหล่านี้ ก่อนผู้ใช้บริการเดินทางมาใช้บริการยังห้องสมุด
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรีแห่งใหม่เปิดให้ใช้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อสอบถามงานบริการห้องสมุดได้ทางโทรศัพท์
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๐๔ หรือ ๑๒๑
โรงภาพยนตร์ ๑๐๐ ที่นั่ง
โรงภาพยนตร์แห่งนีเ้ ป็นหนึง่ ในโรงภาพยนตร์ทงั้ หมด ๓ โรงของอาคารสรรพสาตรศุภกิจทีจ่ ะเปิดให้บริการ
แก่สาธารณะ มีความจุทั้งหมด ๑๐๐ ที่นั่ง กินบริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ ของอาคาร โดยทางเข้าหลักจะอยู่ที่
โถงชั้น ๒ และยังมีทางเข้าส�ำหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheel Chair) อยู่ที่ชั้น ๑ เพื่อความสะดวกต่อการเข้าชม
แนวคิดในการออกแบบ คือ “หนังกระโปรง” หนึ่งในประดิษฐกรรมหนังเร่แบบถ�้ำมองที่เคยแพร่หลาย
ในไทย มีลักษณะเป็นกล่องไม้วางแนวยาว ภายในเจาะโล่งส�ำหรับฉายภาพยนตร์เข้าไป โดยมีช่องมองภาพให้
คนดูได้ถ�้ำมองอยู่ด้านข้าง เมื่อมองจากภายนอก โรงภาพยนตร์ ๑๐๐ ที่นั่งแห่งนี้จึงดูคล้ายเป็น “หนังกระโปรง
ขนาดยักษ์” ที่มีช่องถ�้ำมองให้คนดูแอบมองเข้าไปจากนอกโรงได้ ในขณะที่ภายในโรงนั้น ผนังฝั่งที่เชื่อมกับช่อง
ถ�ำ้ มอง ตกแต่งด้วยไม้เปลือยแบบเดียวกับด้านนอก แตกต่างจากอีกฝัง่ ทีเ่ ป็นพืน้ สีดำ� ฉลุลวดลายล้อฟิลม์ ประดับ
ประดาทั่วทั้งผนัง ตรงกลางเป็นเก้าอี้สีครีมที่ขับให้โรงนี้ดูสว่างสดใสแตกต่างจากโรงหนังอื่น ๆ ของอาคาร
โรงภาพยนตร์ ๑๐๐ ที่นั่งนี้ สามารถฉายได้ทุกระบบตั้งแต่ไฟล์ดิจิทัล, DCP ไปจนถึงฟิล์ม ๓๕ มม. พร้อม
ด้วยระบบเสียงมาตรฐานทัดเทียมกับโรงภาพยนตร์สมัยใหม่ทั่วโลก โดยจะเป็นสถานที่หลักในการจัดฉาย
ภาพยนตร์ตามโปรแกรมฉายประจ�ำวันของหอภาพยนตร์ ตัง้ แต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป ส�ำหรับในระยะแรกนีจ้ ะ
เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-ศุกร์ รอบ ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ยังคงฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาเหมือนเช่นเคย
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กิจกรรม

ประวิทย์ แต่งอักษร

THE SHINING
โรงแรมนรก

มองย้อนกลับไป The Shining ภาพยนตร์ของสแตนลีย์ คูบริก
จากนิยายของสตีเฟน คิง ถูกสร้างและออกฉายก่อนเวลาอันควร เพราะ
คนดูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจารณ์หนังในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ดูเหมือน
จะยังไม่พร้อมส�ำหรับผลงานสยองขวัญเรื่องนี้ และลงเอยด้วยความ
คิดเห็นที่มุ่งไปในทิศทางคล้ายคลึงกัน นั่นคือ ‘น่าผิดหวังอย่างรุนแรง’
‘หนังที่สามารถถูกลืมได้ในเวลาอันรวดเร็ว’ ‘หนังน่างุนงงและสับสน’
‘เรือ่ งอืดอาดยืดยาดและขัดขวางความน่าตืน่ เต้น’ นีย่ งั เป็นหนังเรือ่ งเดียว
ในเก้าเรือ่ งหลังสุดของคูบริกทีไ่ ม่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาใดเลย
ทว่าก็อย่างทีห่ น้าประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์บนั ทึกไว้ หลายปีผา่ น
ไปหนังเรือ่ งนีถ้ กู น�ำมาตรวจสอบอีกครัง้ ผูช้ มและรวมถึงนักวิจารณ์หนัง
รุน่ ถัดมากลับมองเห็น The Shining ด้วยสายตาทีแ่ ตกต่างออกไปอย่าง
พร้อมเพรียง แง่มุมที่เคยถูกประเมินว่าเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
อันได้แก่จังหวะการเล่าเรื่องที่เนิบนาบเชื่องช้า ไม่มีโมเมนต์ของการ
เขย่าขวัญอย่างจริง ๆ จัง ๆ กลับกลายเป็นจุดแข็งของหนังโดยปริยาย
เพราะหนังไม่ได้โจมตีผู้ชมด้วยภาพและเสียงอย่างโครมครามและ
ตืน้ เขิน ผูช้ มจะไม่ได้เห็นสิง่ แปลกปลอมกระโจนออกมาจากมุมมืด หรือ
การท�ำลายความเงียบเชียบด้วยสุ้มเสียงของอะไรก็ตามอย่างไร้เหตุผล
The Shining เป็นหนังสยองขวัญประเภทที่เล่นกับบรรยากาศที่
หลอกหลอน ขมุกขมัวอึมครึม และสั่งสมความน่าตื่นเต้นและลุ้นระทึก
จากการยั่วยุให้ผู้ชมเฝ้าคอยบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเดินทางมาไม่ถึงสักที
เนือ้ เรือ่ งของ The Shining จะว่าไปก็ไม่ซบั ซ้อน แจ็ก ทอร์เรนซ์
(แจ็ก นิโคลสัน) เป็นหนุ่มใหญ่ที่รับงานเป็นผู้ดูแลโรงแรมตากอากาศ
ชือ่ The Overlook ในระหว่างทีโ่ รงแรมปิดท�ำการช่วงฤดูหนาวยาวนาน
ถึงห้าเดือน ในโรงแรมอันโอ่โถงและเก่าแก่แห่งนี้จะมีเพียงเขา เวนดี
(เชลลี ดูวัลล์) ภรรยา และแดนนี (แดนนี ลอยด์) ลูกชายตัวน้อยใช้ชีวิต
โดยล�ำพัง พวกเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเนื่องจากอีก
ไม่นานนัก ระบบสื่อสารและคมนาคมจะใช้การไม่ได้
ส่วนที่น่าทึ่งได้แก่การที่หนังของคูบริกไม่ได้อ้าแขนต้อนรับ
ความเป็นหนัง ‘คฤหาสน์ผสี งิ ’ ตามกรอบเนือ้ หาของนิยายต้นฉบับของ
สตีเฟน คิงอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู หรือพูดง่าย ๆ นิยายของคิงแทบจะ
ไม่ปิดบังว่าก�ำลังเล่าเรื่องภูตผีที่สิงสถิตอยู่ในโรงแรม และมันค่อย ๆ
เล่นงานตัวละครอย่างหนักหน่วงและบ้าคลั่งมากขึ้น แต่หนังของคูบริก
ให้ทางเลือกกับผู้ชมมากกว่านั้น เราสามารถจะมองว่า The Shining
เป็นหนัง Psychological Horror ซึ่งหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลที่
หนังบอกเล่าล้วนแล้วเป็นเรื่องการด�ำดิ่งสู่ความวิกลจริตของตัวละคร

๑๖

และไม่ใช่เพียงแค่ตัวเอกของเรื่องเพียงคนเดียว แต่รวมถึงเมียและ
ลูกของเขาด้วย อีกทั้งภาวะปรวนแปรและบิดเบี้ยวก็มีค�ำตอบในเชิง
จิตวิทยา หรือสมมติจะมองว่าเป็น ‘หนังผี’ ผูช้ มก็จะไม่ได้เห็นการส�ำแดง
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเหล่าผีสางในโรงแรมจริง ๆ จัง ๆ เรื่องผิดปกติ
และ ‘อ�ำนาจเหนือธรรมชาติ’ ถูกจ�ำกัดให้อยู่ในขอบเขตที่รัดกุมที่สุด
และดูเหมือนหนึง่ ในบทบาทหน้าทีข่ องการเป็นหนังผีได้แก่การทีม่ นั ถูก
ใช้เพื่อปลดล็อกเนื้อหาในส่วนที่เหตุผลในทางวิทยาศาสตร์เดินทางไป
ไม่ถึงนั่นเอง
๔๐ ปีผ่านไป The Shining ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์
สยองขวัญที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งตลอดกาล แฟน ๆ ของหนังเปลี่ยนผ่านสู่
คนอีกรุน่ แต่การเพียรพยายามแกะรอยความหมายของสิง่ ลึกลับต่าง ๆ
ในหนัง–ทั้งต�ำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม The Overlook ทั้งภาพปริศนา
ในชอตสุดท้าย หรือความหมายของห้องผีสิงหมายเลข ๒๓๗–ยังคง
เข้มข้นไม่เสื่อมคลาย มีหนังสารคดีเรื่อง Room 237 ที่มุ่งมั่นตีความ
สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ใน The Shining และยังมีหนังภาคต่อ Doctor Sleep
ออกฉายเมื่อปีที่แล้ว เป็นเรื่องราวของแดนนี ลูกชายของแจ็ก ที่โตเป็น
ผู้ใหญ่แต่ยังต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลทางจิตใจที่เกิดขึ้นตอนยังเด็ก
ยังไม่นับรวมถึงการที่ The Shining ถูกพาดพิงและอ้างอิงใน
กระแสวัฒนธรรมป็อปอย่างต่อเนือ่ ง เช่นใน Ready Player One หนัง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ของสตีเวน สปีลเบิรก์ ทีเ่ หล่าตัวเอกของเรือ่ งหลุดเข้าไป
ผจญภัยในโลกของหนังเรื่อง The Shining
ทั้งหลายทั้งปวง มันตอกย�้ำว่าหนังเรื่องนี้ของคูบริกท�ำงานหรือ
ก่อกวนทั้งกับความรู้สึกและความนึกคิดของผู้ชมอย่างต่อเนื่องและไม่
หยุดหย่อน และนั่นเป็นเรื่องน่าใจหายเมื่อย้อนกลับไปนึกว่าในตอนที่
หนังออกฉายครั้งแรก ผู้สันทัดกรณีกว่าครึ่งค่อนพากันมองไม่เห็น
คุณงามความดีของมัน และหากเราจะถอดบทเรียนจากสิ่งที่อาจเรียก
ว่า ‘อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ’ สองสามเรือ่ งทีช่ วนให้สรุปได้กค็ อื ผูช้ มไม่จำ� เป็น
ต้องเป็นฝ่ายถูกต้องเสมอไป และผูส้ นั ทัดกรณีอย่างนักวิจารณ์หนังก็อาจ
ผิดพลาด ตื้นเขิน หรือ ‘ตาไม่ถึง’ เหนืออื่นใด การด�ำรงอยู่หรือการ
ล้มหายตายจากไปของหนังเรื่องหนึ่ง ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของนักดูหนังทุกคน

หมายเหตุ บทความทั้ง ๒ เรื่อง ตัดทอนเนื้อหามาจากฉบับที่ตีพิมพ์ในคอลัมน์ Replay นิตยสารสตาร์พิคส์

THE GRADUATE
มิสซิสโรบินสันร�ำลึก

สมมติเล่น ๆ ว่าจะต้องเลือกสักค�ำมาอธิบายถึงขนาดความ
ส�ำเร็จของหนังเรื่อง The Graduate ผลงานก�ำกับของไมค์ นิคอลส์
มันก็แทบจะไม่มีค�ำไหนที่เหมาะสมเท่ากับค�ำว่า ‘ปรากฏการณ์’
ส�ำหรับผู้ชมหลาย ๆ คน หนังเรื่องนี้เหมือนกับโผล่มาจาก
ขอบฟ้าที่ไหนก็ไม่รู้ และจู่ ๆ มันก็เข้ามายึดครองพื้นที่ว่างในหัวใจ
The Graduate ลงทุนไปทั้งหมดราว ๆ สามล้านเหรียญฯ แต่
กลับติดอยู่ในอันดับหนึ่งของหนังท�ำเงินสูงสุดที่ออกฉายในปี ค.ศ.
๑๙๖๗ และอยู่ในอันดับที่ ๔ ของหนังท�ำเงินของทศวรรษ ๑๙๖๐ อีก
ทัง้ ยังได้รบั รางวัลการประกวดอีกมากมาย รวมถึงรางวัลผูก้ ำ� กับภาพยนตร์
ยอดเยี่ยมของไมค์ นิคอลส์ จากทั้งเวทีออสการ์ ลูกโลกทองค�ำ และ
สมาคมผู้ก�ำกับแห่งอเมริกา
อย่างที่ข้อมูลหลายแหล่งระบุตรงกัน The Graduate เป็น
หนังฮิตในชั่วเวลาเพียงข้ามคืน และขวัญใจคนล่าสุดของคนหนุ่มสาว
(ในช่วงเวลาทีค่ ำ� ว่า ‘สถาบัน’ หรือ Establishment เป็นของผิดส�ำแดง
และจ�ำเป็นต้องต่อต้านหรือโจมตี) ก็เพราะตัวละครเอกอย่าง เบนจามิน
แบรดด็อก หรือ อีเลน โรบินสัน หาญกล้าปฏิเสธชีวิตที่พันธนาการไว้
ด้วยกรอบและกฎเกณฑ์ กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ชัยชนะของหนังเป็นเรือ่ ง
ที่แยกไม่ออกจากสิ่งที่เรียกว่า ‘อารมณ์ของยุคสมัย’
นั่นท�ำให้บรรดาผู้ชมที่ถือว่าเบนกับอีเลนเป็นเหมือนพวกพ้อง
ของตัว-ไม่ได้แห่แหนกันเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง
หลายราย-วนเวียนเข้าออกโรงหนังราวกับมันเป็นการปฏิบัติธรรม
รวมทัง้ ท�ำให้ชอื่ ของ ‘มิสซิสโรบินสัน’ เกือบ ๆ จะเป็นเสมือนสามัญนาม
ทีแ่ ทบไม่จำ� เป็นต้องได้รบั การขยายความว่าหมายถึงอะไร หรือประโยค
ที่ พ ระเอกหนุ ่ ม ของเรื่ อ งกล่ า วกั บ มิ ส ซิ ส โรบิ น สั น ที่ บ อกว่ า “Mrs.
Robinson, you are trying to seduce me.” ก็กลายเป็นวรรคทอง
ของหนังอเมริกันที่ใครต่อใครล้วนจดจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ
ปัญหาก็คือ เบนอาจจะเป็นวีรบุรุษในสายตาของคนหนุ่มสาว
ยุคบุปผาชน แต่สมมติวา่ จะตรวจสอบพฤติกรรมของเขาอย่างมีสติและ
รอบคอบ ส่วนที่น่าฉงนสนเท่ห์ก็คือ เขาได้ท�ำอะไรบ้างที่ควรค่าแก่การ
ยกย่องชื่นชมจริง ๆ จัง ๆ
ค�ำตอบก็คือ ไม่มีเลย
เบนไม่ได้เพียงแค่ลักลอบมีความสัมพันธ์กับเมียของเพื่อนพ่อ
หากยังหมายจะแย่งลูกสาวของเมียเพื่อนพ่อจากแท่นบูชาในโบสถ์-ไป
ครอบครอง ตลอดช่วงเวลาเหล่านี้ เขาไม่ได้ท�ำอย่างหนึ่งอย่างใด
เลย-นอกจากเอาแต่ใจตัวเอง เท่านั้นยังไม่พอ ในฉากที่เบนกับมิสซิส
โรบินสันอยูก่ นั ตามล�ำพังบนเตียง ชายหนุม่ ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่มี
หัวจิตหัวใจด้วยการพยายาม ‘ขุดคุย้ ’ อดีตทีฝ่ า่ ยหลังไม่อยากจดจ�ำ และ
แทนที่จะยอมรับว่าการถล�ำลึกเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกไม่ต้อง
นี-้ เป็นความผิดพลาดของเขาอย่างน้อยก็ครึง่ หนึง่ เบนกลับโยนมันทัง้ หมด
ให้มิสซิสโรบินสันและยังตอกย�้ำปมด้อยของเธออย่างเหี้ยมเกรียมและ
ปราศจากเมตตา “ผมไม่ภูมิใจหรอกนะครับที่ต้องมานอนกับคนขี้เหล้า

ที่หมดสภาพอย่างคุณ”
มิสซิสโรบินสันจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวละครที่น่าสงสารและ
ควรได้รับความเห็นอกเห็นใจ หากเธอยังถูกผู้ชมตีความผิดพลาดอย่าง
ไม่ยุติธรรม ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ มิสซิสโรบินสันเป็นฝ่าย
หลอกล่อเบนให้ติดบ่วงสวาทของเธอ แต่ใครลองนึกให้ดี ๆ มันไม่ใช่
การกระท�ำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคนที่ไม่รู้จักอิ่มเอมในเรื่องบนเตียง
ตรงกันข้าม เธอแยกห้องนอนกับสามีมาเนิ่นนาน อีกทั้งชีวิตการเป็น
แม่บา้ นของเธอก็นา่ เบือ่ จนท�ำให้ตอ้ งหันไปดืม่ เหล้าและลงเอยด้วยการ
เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือให้ท่าเด็กหนุ่มอย่างเบน และต้องกล�้ำกลืน
ฝืนทนกับค�ำพูดสบประมาทและท�ำร้ายความรู้สึกต่าง ๆ นานา
ประการส�ำคัญ การที่เธอขัดขวางไม่ให้เบนยุ่งเกี่ยวกับลูกสาวที่
ยังบริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องของเธอ (ซึง่ สวนทางกับความต้องการของผูช้ ม) ก็เป็น
สิง่ ทีม่ ตี รรกะรองรับด้วยประการทัง้ ปวง เป็นใครก็ตอ้ งท�ำอย่างเดียวกัน
และจะไม่มีวันยอมปล่อยให้ผู้ชายที่ตัวเองเคยนอนด้วย-ไปนอนกับ
ลูกสาวอีกคน
น่าเสียดายที่หนังท�ำให้ตัวละครนี้กลายเป็น ‘นังมารร้าย’ ที่
หลาย ๆ คนพากันชิงชัง ทั้ง ๆ ที่เธอเป็นคนเดียวในเรื่องนี้ก็ว่าได้-ที่
ยอมรับในความผิดพลาดบกพร่องหรืออีกนัยหนึ่ง ในความเป็น ‘มนุษย์
ทีอ่ อ่ นแอ’ ของตัวเอง และไม่ได้ตอ้ งการอะไรมากไปกว่าความสุขเล็ก ๆ
น้อย ๆ ที่จะมาขจัดปัดเป่าความหงอยเหงาและว่างเปล่าในชีวิตให้
หมดไป
เหนืออื่นใด การกระท�ำของเธอขับเคลื่อนด้วยเหตุผล และไม่
ปล่อยให้สิ่งที่เรียกว่า ‘อารมณ์ของยุคสมัย’ เข้ามาครอบง�ำ และนั่น
สวนทางกับพฤติกรรมของทัง้ เบนและอีเลน และแน่นอนทีส่ ดุ ของบรรดา
ผู้ชมที่กล่าวได้ว่า (เมื่อห้าสิบปีที่แล้ว) อยู่ในภาวะที่ทั้งหน้ามืดตามัว
ทั้งเพิกเฉยต่อการมองเห็นความจริง และทั้งหลอกตัวเอง
โปรแกรมฉายภาพยนตร์ 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)

กิจกรรม

ลานดารา
เสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ติก๊ - เจษฎาภรณ์ ผลดี เกิดเมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๒๐
ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนโยธินบูรณะ
และปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ด้วยรูปร่างหน้าตาและหน่วยก้านที่โดดเด่น เจษฎาภรณ์เริ่ม
งานถ่ายแบบและเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าตัง้ แต่อยูม่ หาวิทยาลัย
จุ ด เปลี่ ย นส� ำ คั ญ มาถึงเมื่อนนทรีย์ นิมิบุต ร ผู้ก�ำกับ โฆษณาที่ มี
ชือ่ เสียงในขณะนัน้ ได้เลือกเจษฎาภรณ์มารับบทนักเลงดังในต�ำนาน
แดง ไบเล่ ในผลงานการก�ำกับภาพยนตร์เรื่องแรก 2499 อันธพาล
ครองเมือง
เมือ่ ออกฉายใน พ.ศ.๒๕๔๐ 2499 อันธพาลครองเมือง ได้ชอื่
ว่าเป็นหนังคุณภาพที่พลิกฟื้นวงการภาพยนตร์จากความเงียบเหงา
ซ�้ำซากในช่วงหลายปีก่อนหน้าให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งยังท�ำเงิน
ไปกว่า ๗๐ ล้านบาท ซึ่งมหาศาลมากในช่วงเวลานั้น ความโด่งดัง
ของหนังได้กลายเป็นปรากฏการณ์สำ� คัญของสังคมทีป่ ลุกให้ผคู้ นเริม่
มีศรัทธากับหนังไทยมากขึน้ โดยมีบทบาท แดง ไบเล่ ของเจษฎาภรณ์
เป็นภาพจ�ำอันโดดเด่น เส้นทางสายภาพยนตร์ของเขาจึงเชือ่ มโยงกับ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยสมัยใหม่อย่างแท้จริง
หลังจากแจ้งเกิดอย่างรวดเร็วจากผลงานเรือ่ งแรก ปลายปีนนั้
เจษฎาภรณ์มีผลงานเรื่องที่ ๒ คือ คนป่วนสายฟ้า ตามด้วยบท
รับเชิญในหนังผีวัยรุ่น 303 กลัว/กล้า/อาฆาต ซึ่งออกฉายในปีถัดมา
ก่อนที่เขาจะได้รับบทน�ำในภาพยนตร์เรื่องส�ำคัญคือ สตรีเหล็ก ซึ่ง
อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลจากเมืองล�ำปางที่
สมาชิกส่วนใหญ่ในทีมเป็นกะเทย เมื่อออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ภาพยนตร์ทำ� รายได้ไปเกือบ ๑๐๐ ล้านบาท เป็นหนังดังทีค่ นชืน่ ชอบ
และได้รับเชิญไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์มากมาย รวมถึงเข้าฉายใน
โรงภาพยนตร์อีกหลายประเทศ
หลังจากนั้น เจษฎาภรณ์ได้กลายเป็นพระเอกหนุ่มแห่ง
ทศวรรษ ผูไ้ ม่เพียงแต่จะได้รบั ความนิยมในฐานะ “พีต่ กิ๊ ” ของ
แฟน ๆ ทั่วประเทศ หากแต่ยังพิสูจน์ตัวเองด้วย
ฝีมอื การแสดงในผลงานภาพยนตร์ทโี่ ดด
เด่นมากมาย เช่น สตางค์ (๒๕๔๓)
หนังดรามารวมดาราชัน้ น�ำ
ของไทย ผลงานการ
ก�ำกับของ บัณฑิต

๑๘

ฤทธิถ์ กล, คู่แท้ปาฏิหาริย์ (๒๕๔๖) ในบทหนุ่มรูปหล่อแสนดีที่ทั้ง
สะกดหัวใจและเรียกน�้ำตาจากผู้ชม, คนเห็นผี 2 (๒๕๔๗) หนังผีที่
ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยกับฮ่องกง ก�ำกับโดยสองพี่น้อง แดนนีออกไซด์ แปง, ปืนใหญ่จอมสลัด (๒๕๕๑) หนังแฟนตาซีฟอร์มยักษ์
อ้างอิงประวัติศาตร์ท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งได้กลับมาร่วมงานกับนนทรีย์
นิ มิ บุ ต รอี ก ครั้ ง , รั ก ฉั น อย่ า คิ ด ถึ ง ฉั น (๒๕๕๕) หนั ง โรแมนติ ก
สยองขวัญ ที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งในไทยและต่างชาติ และล่าสุด
คือบทเจ้านายจอมเฮี้ยบใน ยอดมนุษย์เงินเดือน (๒๕๕๕) หนังตลกดรามา ว่าด้วยความอัดอั้นของพนักงานออฟฟิศในเมืองกรุง
ควบคู ่ ไ ปกั บ งานแสดงทั้ ง ภาพยนตร์ แ ละละครโทรทั ศ น์
เจษฎาภรณ์ยังเป็นที่จดจ�ำในบทบาทพิธีกรรายการผจญภัยและ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่เขาท�ำด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นมา
ยาวนาน จากการซึมซับความรักและห่วงใยในทรัพยากรป่าเขา ตัง้ แต่
วัยเด็กที่คอยติดตามคุณพ่อผู้ท�ำงานกรมชลประทานไปยังแหล่งน�้ำ
และสถานทีธ่ รรมชาติ ส่งผลให้เขาได้รบั การชืน่ ชมและรับรางวัลด้าน
นีม้ ากมาย รวมถึงได้รบั พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคมนี้ เจษฎาภรณ์ ผลดี จะเดินทางมา
ประทั บ รอยมื อ รอยเท้ า เป็ น ดาวดวงที่ ๑๘๙ บนลานดาราของ
หอภาพยนตร์ ขอเชิญแฟน ๆ ทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานและ
รับฟังประสบการณ์การท�ำงานในวงการภาพยนตร์ของหนึ่งในดารา
ชายคนส�ำคัญแห่งยุค ผู้ที่กาลเวลาแทบไม่อาจท�ำลายทั้งรูปลักษณ์
และความนิยมลงไปได้ แม้จะเข้าสู่วงการมานานมากกว่า ๒๐ ปี
เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม

ภาพยนตร์สโมสร:
เอหิปัสสิโก Come and See
เสาร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

ภาพยนตร์สารคดีขนาดยาว เอหิปสั สิโก หรือชือ่ ภาษาอังกฤษ
Come and See เป็นงานธีสสิ จบการศึกษาของ ณฐพล บุญประกอบ
คนท�ำหนังสารคดีไทยรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นในช่วง ๒-๓ ปีหลัง
หนั ง เรื่ อ งนี้ ส ร้ า งกระแสความสนใจจากนั ก ดู ห นั ง และผู ้ ที่ ส นใจ
ข่าวคราวในวงการสงฆ์เมื่อปีที่แล้ว เพราะไม่บ่อยครั้งนักที่เราได้เห็น
หนังไทยที่พูดเรื่องพระ วัด และพุทธศาสนาอย่างตรงไปตรงมา และ
ยิ่งน้อยนักที่เราจะเห็นหนังสารคดีที่เลือกจ้องมองประเด็นสงฆ์ที่
อื้อฉาว และสร้างความเห็นต่างทางความคิดอย่างหนักหน่วงในช่วง
เวลาหนึ่งของสังคมไทย
เอหิปัสสิโก พาคนดูเข้าไปอยู่แทบจะในศูนย์กลางความ
ขัดแย้งระหว่างวัดพระธรรมกายกับฝ่ายทางการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อต�ำรวจปิดล้อมวัดและพยายามจับกุมตัวเจ้าอาวาส พระธัมมชโย
(หรืออดีตเจ้าอาวาสในตอนนี้) หลังจากมีการกล่าวหาว่าวัดมีส่วน
เกี่ยวข้องในคดีฟอกเงินและรับของโจรจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่นมูลค่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท มีการน�ำก�ำลังต�ำรวจกว่าสี่พันนาย
ไปล้อมและตรวจค้นวัด สร้างความโกลาหลให้ญาติโยม และน�ำมาซึง่
การถกเถียงอย่างกว้างขวางทั้งในเรื่องคดีความเอง และเรื่องค�ำสอน
หลั ก การ รวมไปถึ ง เบื้ อ งลึ ก เบื้ อ งหลั ง ความร�่ำ รวยมหาศาลของ
วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาจ�ำนวนมาก แต่ก็มีศัตรูและ
ผู้เห็นต่างจ�ำนวนมากไม่แพ้กัน
ภาพยนตร์สารคดีของณฐพล
ใช้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นตัวตั้ง เพื่อ
ส�ำรวจตรวจสอบความคิดของผู้คน
หลายฝ่าย ทั้งที่เป็นฝ่ายสนับสนุน
วัดพระธรรมกาย ผู้ศรัทธา ญาติโยม
และฝ่ายตรงข้ามที่มองว่าวัดกระท�ำ
การหลายอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้ง
อดี ต ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ ห มดศรั ท ธาและตั ด
เยื่อใยไม่เหลือซาก

ทั้งหมดนี้ ณฐพลเรียบเรียงเนื้อหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ผ่านบทสัมภาษณ์และการใช้ภาพเล่าเรื่อง และจะว่าไปก็ใช้ความ
อลั ง การและสถาปั ต ยกรรมอั น โดดเด่ น ของวั ด พระธรรมกายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ความกว้างใหญ่ของพืน้ ที่ และโดมรูปจานบิน
สีทองอร่ามที่เป็นสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ ความเข้มข้นเกิดขึ้น
จากเนื้อหา ค�ำพูดของผู้เกี่ยวข้องที่สร้างมิติอันหลากหลาย และ
สถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อย ๆ จุดเด่นคือการที่หนังได้เข้าไปอยู่
ด้านในของวัดและมองกลับออกมาสูค่ วามวุน่ วายทีร่ ายล้อม แสดงให้
เห็นว่าผูก้ ำ� กับได้มมุ มองทีส่ อื่ มวลชนทัว่ ไปไม่สามารถเข้าถึง และท�ำให้
เห็นว่า หนังสารคดีสามารถเล่าเรือ่ งและสร้างมุมคิดใหม่ ๆ ทีข่ า่ วสาร
ทั่วไปในกรณีเดียวกันนี้ไม่สามารถให้ได้
ณฐพลใช้เวลาเป็นปีในการถ่ายท�ำ ตัดต่อ และท�ำโพสต์
โปรดักชันให้กับภาพยนตร์ เอหิปัสสิโก ก่อนหน้านี้ เขาเป็นที่รู้จัก
จากหนังเรื่องดังที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์สาขาหนังสารคดี 2215
เชื่อ บ้า กล้า ก้าว ที่ติดตามตูน บอดี้สแลมในการวิ่งการกุศลเหนือ
จรดใต้ แต่หนังว่าด้วยวัดพระธรรมกายนี้ เป็นการเขยิบไปสู่การใช้
แนวทางสารคดีในการตรวจสอบประเด็นทางสังคมและความเชือ่ ทีห่ นัก
และมีส่วนพัวพันกับระบบความคิดความเชื่อมากมายในสังคมไทย
แม้ เอหิปัสสิโก หรือ Come and See จะเคยจัดฉายตาม
กิจกรรมฉายภาพยนตร์ต่าง ๆ มาบ้างแล้วเมื่อปีก่อน แต่นี่เป็น
ครัง้ แรกในเมืองไทย ทีภ่ าพยนตร์ฉบับสมบูรณ์จะได้รบั การจัดฉายใน
โรงภาพยนตร์ หลังจากไปฉายรอบปฐมทัศน์โลกทีเ่ ทศกาลภาพยนตร์
ปูซาน เทศกาลส�ำคัญของทวีปเอเชีย ทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ มาเมือ่ ปลาย
ปีกอ่ น ขอเชิญทุกท่านมาร่วมพิสจู น์ความเชือ่ และศรัทธาจากเรือ่ งราว
ระดับปรากฏการณ์ของประเทศ ผ่านภาพยนตร์สารคดีของคนท�ำหนัง
ที่น่าจับตามองที่สุดในเมืองไทยเรื่องนี้ได้ในกิจกรรมภาพยนตร์
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 : โลกคู่ขนานของวัยรุน
่ ต่างยุค
ท่ามกลางสภาพสังคมและนวัตกรรมแห่งยุค ๙๐ ซึง่ กลายเป็น
สิ่งที่มักได้รับการหวนระลึกถึงอยู่เสมอ “หนังวัยรุ่น” ได้เติบโตเบ่งบาน
ครองเมืองจนกลายเป็นตัวแทนหนังไทยของยุคสมัย เรื่องราวของ
พวกเขาต่ า งถู ก ขุ ด คุ ้ ย มาแต่ ง แต้ ม สี สั น ผ่ า นภาพยนตร์ อ ย่ า งคึ ก คั ก
พร้อม ๆ กับดาราขวัญใจมากมายที่แจ้งเกิดและเป็นตัวชูโรงเรียกคนดู
เข้าโรงหนังจนกลายเป็นปรากฏการณ์ส�ำคัญ
เมือ่ ทศวรรษผันผ่านและโลกภาพยนตร์ได้กา้ วออกจากยุคฟิลม์
สูย่ คุ ดิจทิ ลั หนังวัยรุน่ ก็ยงั คงเป็นแนวภาพยนตร์หรือ Genre ยอดนิยม
ของหนังไทยมาอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจัยหลายอย่างจะแตกต่างออกไป
จากยุค ๙๐ ทั้งฉากหลัง แนวคิด เทคนิค รวมทั้งรูปแบบสารพัดที่คน
ท�ำหนังต่างงัดขึ้นมาแข่งขันกันน�ำเสนอ แต่หัวใจของวัยรุ่นในภาพยนตร์
นัน้ ยังคงไม่เปลีย่ นไปจากวันวาน ไม่วา่ จะเป็น ความรัก ความสนุกสนาน
การแสวงหาตัวตน ตลอดจนความอึดอัดคับข้องกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

โปรแกรม “กลับสู่เก้าศูนย์” หรือ “Back to the 90s” ซึ่ง
หอภาพยนตร์ได้จัดขึ้นเพื่อร�ำลึกถึงหนังยุค ๙๐ มาตั้งแต่เริ่มต้นปี ใน
ซีรสี ท์ ี่ ๒ ประจ�ำเดือนมีนาคมและเมษายนนี้ โปรแกรมได้โฟกัสไปทีห่ นัง
วัยรุน่ โดยเฉพาะ และเพิม่ ความหลากหลายลงไปด้วยการจับหนังในความ
ทรงจ�ำ มาประกบหรือปะทะกับหนังวัยรุน่ ในเจเนอเรชันทีส่ ร้างขึน้ ในยุค
“มิลเลนเนียม” หรือหลังปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต้นมา โดยจัดเป็นโปรแกรม
ควบของหนังที่พูดถึงประเด็นเดียวกัน บางคู่นั้นเป็นเสมือนกระจกส่อง
สะท้อนกันและกันระหว่างอดีตกับปัจจุบัน หรือเป็นการวิพากษ์ความ
หอมหวานในครัง้ ก่อนทีเ่ ปลีย่ นไปแล้วในตอนนี้ ในขณะทีบ่ างคูห่ นังเป็น
ดัง่ ขัว้ ตรงข้ามทีต่ งั้ อยูบ่ นแก่นแกนเดียวกัน ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ เปิดโอกาสให้
ผูช้ มได้สำ� รวจโลกคูข่ นานของวัยรุน่ ไทยยุค ๙๐ กับยุคปัจจุบนั ว่าเหมือน
หรือต่างกันอย่างไรในบริบทของภาพยนตร์

สีสันของวัยรุ่น
จักรยานสีแดง
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, นิพนธ์
ผิวเณร / สร้างโดย แกรมมี่ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย
ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, อมิตา ทาทา ยัง / ความยาว ๑๑๑
นาที

DCP
หน่าฮ่าน
๒๕๖๒ / ก�ำกับโดย ฉันทนา ทิพย์ประชาติ / สร้างโดย
Movie Partner, VS Service, Don’t PANiC Bkk /
น�ำแสดงโดย สุดารัตน์ โพธิ์อ�ำพล, นฤเบศร์ ฤทธิศร /
ความยาว ๑๒๐ นาที

		
วาที นักศึกษาปีหนึ่ง คิดหาทางใกล้ชิด
เปรี้ยว ดาวเด่นของมหาวิทยาลัย โดยการขอยืม
จักรยานสีแดงของเธอ แต่เขากลับถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรขโมยจักรยาน
กระทั่ง ขม เพื่อนสาวสุดเฉิ่มได้เข้ามาช่วยเหลือวาทีให้พ้นผิด แม้ต่อมา
วาทีจะได้คบกับเปรี้ยวอย่างที่ใฝ่ฝัน แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่ได้ล่วงรู้ก็คือ
ใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของจักรยานสีแดงตัวจริง

ยุพิน เด็กสาวพอกะเทินที่ตระเวนเต้น
หน่าฮ่านแถวบ้านกับพรรคพวกมากกว่าเวลาทีใ่ ช้ใน
ห้องเรียน แต่วันหนึ่งเธอกลับถูก สิงโต หนุ่มหล่อตัดความสัมพันธ์แบบ
ไม่ทนั ได้ตงั้ ตัว ก่อนจะพบกับ สวรรค์ หมอแคนรูปหล่อประจ�ำวงโรงเรียน
ที่เข้ามาสานต่อหัวใจ ขณะที่ความรักของทั้งคู่ก�ำลังไปได้สวยนั้น ยุพิน
กลับหนีไปเต้นหน่าฮ่านไกลถึงต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก จนท�ำให้เธอได้
พบกับสิงโตอีกครั้ง

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

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

วัยรุ่นวัยคะนอง
เด็กเสเพล
Dangerous Years
๒๕๓๙ / ก�ำกับโดย นพพร วาทิน / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย ฌานิศ ใหญ่เสมอ, คาเรน
คล่องตรวจโรค / ความยาว ๑๑๗ นาที

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

		
ครูศกั ดิ์ มีชวี ติ อยูไ่ ด้ดว้ ยการสอนหนังสือ
และอบรมให้เด็กเกเรกลับเป็นคนดีของสังคม วันหนึง่
ครูศักดิ์ได้พบกับ ทิน เด็กหนุ่มเกเรที่คบกับพวกอันธพาล ซึ่งวิ่งราว
กระเป๋าแล้วหนีต�ำรวจมาหลบอยู่ในโรงเรียน เขาจึงพยายามช่วยเหลือ
ทินด้วยความหวังจะเปลี่ยนให้ทินเป็นคนดี

เป้งกับติ่ง หัวหน้าแก๊งนักเรียนของสอง
โรงเรียน เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน แต่วันหนึ่ง
ทั้ ง สองกลั บ แตกหั ก จนต้ อ งทะเลาะวิ ว าทกั น
ทุกครั้งที่เจอหน้า ความเกลียดชังยิ่งทวีคูณ เมื่อ
รุ้ง หญิงสาวที่ติ่งตามจีบอยู่กลับไปคบกับเป้ง จนเป็นเหตุให้ทั้งสองต้อง
ยกพวกตีกันอีกครั้งซึ่งหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่าน ๆ มา

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

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

= English Language or English Subtitle

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

เรื่องราวของวัยรุ่นไทย ๗ ชีวิตเดินทาง
ไปเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศ
อังกฤษ ตลอดเวลาทีอ่ ยูท่ นี่ นั้ พวกเขาต่างพบเจอปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เรือ่ งความรักทีน่ ำ� มาซึง่ มิตรภาพ และประสบการณ์ทงั้ ดีและร้าย ซึง่ ท�ำให้
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�ำกับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร / สร้างโดย
จีทเี อช / น�ำแสดงโดย เรย์ แม๊คโดแนลด์, จรินทร์พร
จุนเกียรติ, ชุติมา ทีปะนาถ / ความยาว ๑๓๐ นาที

เชอรี่และนุ่น สองเพื่อนรักต่างมีปัญหา
หนั ก ใจทั้ ง เรื่ อ งความรั ก และการเรี ย น ทั้ ง คู ่ จึ ง
ตัดสินใจวางแผนเที่ยวผจญภัยที่ยุโรปตามล�ำพัง
โดยสาบานกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามทิ้งกัน แต่เส้นทางการ
ผจญภัยครั้งนี้กลับไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนที่วางไว้
รอบฉาย: พุธที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พุธที่ ๒๕ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ความรักในวัยเรียน
DCP
กระโปรงบานขาสั้น
Skirts & Shorts
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย ชาติชาย แก้วสว่าง / สร้างโดย
ไฟว์ ส ตาร์ โปรดั ก ชั่ น / น� ำ แสดงโดย ธรรม์
โทณะวณิ ก , ธั ญ เรศ รามณรงค์ / ความยาว
๑๐๘ นาที

หนั ง รั ก วั ย เรี ย นเรื่ อ งดั ง แห่ ง ยุ ค ๙๐
เรื่องราวของ แซ็ก หนุ่มมัธยมปลาย ผู้ย้ายเข้ามา
ใหม่ จนถูกเพื่อน ๆ กลั่นแกล้ง ก่อนจะได้พบกับเพื่อนซี้หน้าใหม่คือ
นกเล็กและแป๋ง ท่ามกลางเรื่องราวสนุกสนานมากมายในโรงเรียนแห่ง
ใหม่ ความรักที่แซ็กมีต่อ ใบเฟิร์น สาวสวยประจ�ำโรงเรียนก็ได้ก่อตัวขึ้น
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 13 Mar / 13.00
อาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 22 Mar / 15.00

#BKKY
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย นนทวัฒน์ น�ำเบญจพล / สร้าง
โดย ทาเลนต์ วัน มูฟวี่ สตูดิโอ / น�ำแสดงโดย
พลอยยุคล โรจนกตัญญู, อนงค์นาถ ยูสานนท์ /
ความยาว ๗๕ นาที

ภาพยนตร์กงึ่ สารคดี ทีห่ ยิบบทสัมภาษณ์
วัยรุ่น ๑๐๐ คน มาพูดถึงเรื่องความรัก ความ
สัมพันธ์ ครอบครัว เซ็กซ์ มาร้อยต่อกันเป็นเรื่อง โดยมีเรื่องราวชีวิตจริง
ของ โจโจ้ ซึง่ เป็นนักแสดงในภาพยนตร์เรือ่ งนีเ้ ป็นแกนหลัก น�ำเสนอด้วย
วิธีการตัดสลับระหว่างบทสัมภาษณ์จริงกับการถ่ายแบบฟิกชัน
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นักเรียนเจอผี
DCP
หอ.หึๆ Hor hue hue
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย คมสัน ตรีพงศ์ /
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย
สั น ติ สุ ข พรหมศิ ริ , จิ น ตหรา สุ ข พั ฒ น์ , แอน
ทองประสม / ความยาว ๑๑๘ นาที

สยามสแควร์
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย ไพรัช คุ้มวัน / สร้างโดย
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย
ณั ฐ สิ ท ธิ์ โกฏิ ม นั ส วนิ ช ย์ , พลอย ศรนริ น ทร์ /
ความยาว ๑๐๘ นาที

อาคารสถานศึกษาของวิทยาลัยเก่าแก่
เคยเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ท�ำให้ที่นี่เต็มไปด้วยผีที่อยู่ภายใต้ความ
ชัว่ ร้าย และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลทรัพย์สนิ มีคา่ กระทัง่ ความวุน่ วายได้
เริ่มขึ้น เมื่อบรรดากลุ่มนักศึกษาต่างพยายามที่จะเป็นนักปราบผี

เมือ่ เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับ “วิญญาณเด็กสาว
ในสยามสแควร์” ถูกขุดขึน้ มาเล่าอีกครัง้ หลังจาก
ทีไ่ ฟดับทัว่ ย่านสยามสแควร์ เมย์กบั จุบ๊ เล็ก สองสาวเพือ่ นสนิท และกลุม่
เพื่อนที่คุ้นเคยกันจากโรงเรียนกวดวิชาก็ได้พบเจอความไม่ปกติ ที่ดูจะ
ด�ำเนินไปตามอาถรรพ์ในเรือ่ งเล่าทุกประการ เด็ก ๆ จึงต้องเลือกระหว่าง
ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือต่อไป หรือหันมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริง
อันน่าสะพรึงกลัว

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

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

ฮิปปี้ & ฮิปสเตอร์
DCP
พันธุ์หมาบ้า
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย สหรัฐ วิไลเนตร /
สร้างโดย แอพพลาย กรุป๊ / น�ำแสดงโดย พงษ์พฒ
ั น์
วชิรบรรจง, อ�ำพล ล�ำพูน, จริยา อุตตะระนาค /
ความยาว ๑๐๙ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยาย
เรื่องดังของชาติ กอบจิตติ ว่าด้วยเรื่องราวของ
มิตรภาพความผูกพัน และวีรกรรมแห่งชีวติ วัยรุน่
ของกลุ่มผองเพื่อนผู้ชายที่รักอิสระ น�ำโดย อ๊อตโต้ ผู้เป็นที่รักของ
เพื่อน ๆ และ ทัย ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรี

DCP
Mary Is Happy,
Mary Is Happy
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์ / สร้าง
โดย ป๊อป พิคเจอร์ / น�ำแสดงโดย พัชชา พูนพิริยะ,
ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย, วสุพล เกรียงประภากิจ /
ความยาว ๑๒๘ นาที

ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น จากข้ อ ความ
ทวิตเตอร์ของบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า แมรี่
มาโลนี่ @marylony จ�ำนวน ๔๑๐ ข้อความ เรียงตามล�ำดับการทวีต
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

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

รักในรั้วศิลปากร
รัก-ออกแบบไม่ได้
๒๕๔๑ / ก�ำกับโดย ภิญโญ รู้ธรรม / สร้างโดย
แกรมมีภ่ าพยนตร์ / น�ำแสดงโดย เรย์ แม๊คโดแนลด์,
อมิตา ทาทา ยัง / ความยาว ๑๐๙ นาที

ภาพยนตร์เล่าเรือ่ งราวของกลุม่ เพือ่ นรัก
นักศึกษาในรัว้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ อาร์ท,
ปืน, ปริม, ฝุ่น และชมพู่ ที่บังเอิญมีกรุ๊ปเลือดโอ
เหมือนกัน แต่แล้วความสัมพันธ์ของเพื่อนกลุ่มโอนี้กลับเกิดเป็นความ
ขัดแย้ง เมื่อปืนและอาร์ทต่างรู้สึกพิเศษกับปริม และตัวฝุ่นเองก็เริ่มรัก
ปืนเกินเพื่อน
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

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

ฟ้า น�้ำ และพายุ เป็นเพื่อนรักที่จบจาก
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และต่าง
แอบมีใจให้กันโดยไม่มีใครล่วงรู้ กระทั่งวันหนึ่ง พายุตัดสินใจมาดูแลฟ้า
ทีป่ ว่ ยหนักด้วยโรคทีไ่ ม่มที างรักษา ฟ้าถึงรูว้ า่ เขาแอบรักเธอมาตลอด แต่
ขณะทีก่ ำ� ลังเปิดหัวใจให้พายุ เธอกลับล่วงรูค้ วามลับว่า น�ำ้ ก็แอบรักพายุ
มานานนับปีเช่นกัน ฟ้าจึงเลือกที่จะหายไปจากชีวิตเพื่อนรักทั้งสองคน
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

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

เรือ่ งราวชีวติ กลุม่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ซึ่งมีหัวโจก คือ เดี่ยว เด็กชายที่มาจาก
ครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน และเพื่อนสนิทคือ เบ้ง ลูกคนรวยที่ขาด
ความอบอุน่ เด็กกลุม่ นีถ้ กู ลงโทษเป็นประจ�ำจนกระทัง่ ถูกโรงเรียนไล่ออก
เพื่อหนีจากปัญหาที่รุมเร้า ทั้งหมดจึงเดินทางไปเที่ยวทะเลทางใต้
ระหว่างทางที่ก�ำลังกลับกรุงเทพฯ พวกเขาได้โบกขึ้นรถบรรทุกของผิด
กฎหมาย จึงท�ำให้ได้รับบทเรียนส�ำคัญของชีวิต
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�ำกับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / สร้าง
โดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดง
โดย พัทธดนย์ จันทร์เงิน, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม,
ปุริม รัตนเรืองวัฒนา / ความยาว ๑๓๒ นาที

ตี๋ นักเรียนชั้นมัธยมปลายได้ร่วมกับ
เพื่อน ๆ ท�ำรายการในช่องยูทูบที่ชื่อว่า “เกรียน
ฟิคชั่น” จนเป็นที่รู้จักไปทั้งโรงเรียน แต่ไม่นาน ตี๋ก็ต้องพบเจอปัญหา
เมื่อเขามีส่วนท�ำให้ดาวโรงเรียนต้องอับอายในระหว่างแสดงละครเวที
ในขณะที่ตัวเขาเองก็มีปัญหากับพี่สาวที่คอยดูแลเขาแทนพ่อแม่ ตี๋จึง
ตัดสินใจนั่งรถไฟหนีออกจากบ้านเพียงล�ำพัง ส่งผลให้เพื่อน ๆ กลุ่ม
เกรียนฟิคชั่นต้องออกเดินทางเพื่อพาตัวตี๋กลับมาให้ทันสอบปลายภาค
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
อังคารที่ ๒๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

หนุ่มไทยรับใช้ชาติ
กอง 100 501 ริมแดง
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย มนู วรรณายก / สร้างโดย โคลีเซีย่ ม
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ / น�ำแสดงโดย บิลลี่ โอแกน,
สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

เต้ ย หนุ ่ ม ทหารเกณฑ์ ห น้ า ใหม่ ผู ้ ซึ่ ง
หลงใหลกางเกงยีนส์ลีวายส์รุ่น ๕๐๑ อย่างหนัก
ทุกวันเขาจะต้องใส่กางเกงยีนส์ตัวโปรดไว้ข้างใน
ทุกครั้งแล้วจึงค่อยใส่ชุดทหารทับอีกชั้นก่อนเข้ารับการฝึก ที่นี่เขาต้อง
เจอกับชีวิตใหม่ ๆ ทั้งเรื่องการฝึก การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
มิตรภาพระหว่างเพื่อนที่ท�ำให้เขารู้ว่าพลังแห่งความสามัคคีนั้นมีความ
ส�ำคัญแค่ไหน
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

พี่ชาย My Hero
๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย จอช คิม / สร้างโดย Add Word
Productions, Chris Lee Productions, Electric
Eel Films in association with Hidden Rooster
Films / น� ำ แสดงโดย อิ ง ครั ต ด� ำ รงศั ก ดิ์ กุ ล ,
ถิร ชุติกุล, โทนี่ รากแก่น / ความยาว ๗๙ นาที

โอ๊ตและเอก สองพี่น้องซึ่งก�ำพร้าทั้ง
พ่อและแม่ จึงต้องอาศัยอยู่กับลุงและป้า โดยเอก
ซึง่ เป็นพีช่ ายคอยดูแลประคบประหงมโอ๊ตเป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน เอก
ต้องขายบริการทางเพศเพือ่ หาเลีย้ งน้องและครอบครัว กระทัง่ ชะตาชีวติ
ของเขาต้องเปลี่ยนไป เมื่อถึงคราวที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 12 Apr / 15.00
พฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 30 Apr / 13.00

วัยรุ่นวัยแสวงหา
เวลาในขวดแก้ว
๒๕๓๔ / ก� ำ กั บ โดย ประยู ร วงศ์ ชื่ น , อมรศรี
เย็นส�ำราญ, อนุกูล จาโรทก / สร้างโดย วี.เอ็น.
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร,
ปวีณา ชารีฟสกุล / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยาย
สะท้อนสังคมของประภัสสร เสวิกุล บอกเล่า
เรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ด�ำเนินชีวิตด้วยความหวังเรืองรอง แม้
แต่ละคนจะมีปัญหาของตัวเอง แต่ในวันที่พวกเขาประคับประคอง
ความฝันให้เป็นจริง พวกเขากลับต้องพบเจอเหตุการณ์รุนแรงที่ท�ำร้าย
ทั้งกายและใจ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางการเมือง
และครอบครัว
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๒๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

DCP
Where We Belong
ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า
๒๕๖๒ / ก�ำกับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี / สร้าง
โดย BNK48 Office, SongSound Production,
Slider cat / น�ำแสดงโดย เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ,
แพรวา สุธรรมพงษ์ / ความยาว ๑๓๐ นาที

ซูและเบลล์ เป็นเพื่อนรักที่สนิทกัน
ยิ่งกว่าเพื่อนสนิท เมื่อถึงวัยเปลี่ยนผ่าน ซูรู้สึกว่าตัวเองเกิดผิดที่ และ
เกลียดทุกสิง่ ทุกอย่าง รวมไปถึงกิจการร้านก๋วยเตีย๋ วของครอบครัวทีต่ อ้ ง
สืบทอด เมือ่ โอกาสมาถึง ซูจงึ ตัดสินใจไปเรียนต่อเมืองนอก การเดินทาง
ครัง้ นีอ้ าจเป็นตัว๋ เทีย่ วเดียวทีเ่ ธอจะไม่กลับมาอีก สิง่ เดียวทีเ่ พือ่ นรักอย่าง
เบลล์ท�ำได้ คือการช่วยซูจัดกระเป๋าครั้งสุดท้าย
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
พุธที่ ๒๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

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

ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
Lost Horizon
(USA / 1937 / 132 min)
๒๔๘๐ / ก�ำกับโดย Frank Capra / น�ำแสดงโดย
Ronald Colman, Jane Wyatt / ความยาว
๑๓๒ นาที (ภาษาอั ง กฤษและจี น กลาง ค� ำ
บรรยายภาษาไทย)

ชม A Streetcar Named Desire
ผลงานสุดคลาสสิกทีส่ ร้างชือ่ ให้มาร์ลอน แบรนโด
นักแสดงฮอลลีวูดผู้ยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักจากบทบาทของชายหนุ่มกักขฬะ
เลือดร้อน และร่วมพูดคุยกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ครูสอนภาพยนตร์
ผู้อยู่เบื้องหลังหนังไทยเรื่องส�ำคัญ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ที่จะมาชวน
ผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและชีวิตหลังชมภาพยนตร์

ชม Lost Horizon ผลงานมหากาพย์
สุดยิง่ ใหญ่ของแฟรงก์ คาปรา ผูก้ ำ� กับรางวัลออสการ์ และร่วมสนทนา
กับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครูที่จะมาเล่า
ความรู ้ แ ละชวนวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ ม องเห็ น ใน
ภาพยนตร์

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

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

คนเห็นผี 2
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย ออกไซด์ แปง, แดนนี่ แปง /
สร้ า งโดย สหมงคลฟิ ล ์ ม อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล,
แอพพลอส พิคเจอร์ / น�ำแสดงโดย เจษฎาภรณ์
ผลดี, ซูฉี / ความยาว ๙๔ นาที

เจษฎาภรณ์ ผลดี
โปรแกรมผลงานการแสดงของ เจษฎาภรณ์
ผลดี หรือ “พี่ติ๊ก” ของแฟน ๆ ทั่วประเทศ ดารา
ชายผู้ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปลายยุค ๙๐ มาจนถึงปัจจุบัน และพิสูจน์ตนเอง
ในฐานะนักแสดงคุณภาพที่ได้ร่วมงานกับผู้ก�ำกับ
คนส�ำคัญของไทยหลายคน โปรแกรมนี้
คัดสรรภาพยนตร์เรื่องเด่นที่
เจษฎาภรณ์ รั บ บทน� ำ
มาจั ด ฉายเพื่ อ ต้ อ นรั บ
การเดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา
ของเขาในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคมนี้
คู่แท้ปาฏิหาริย์
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย อลงกต เอื้อไพบูลย์ / สร้างโดย
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / น�ำแสดงโดย เจษฎาภรณ์
ผลดี, ณัฐฐาวีรนุช ทองมี / ความยาว ๙๒ นาที

ธารน�ำ้ แอบหลงรัก เอก รุน่ พีท่ เี่ รียนด้วย
กันมานาน แต่ทกุ อย่างในชีวติ เธอกลับผิดพลาดไป
หมด จนวันหนึ่ง มีชายหนุ่มรูปหล่อปรากฏตัวมาช่วยเธอถึงสามครั้ง
ในวันเดียวกัน เขาคือ หมูตอน เพื่อนสมัยเรียนที่หน้าตาและรูปร่าง
เปลี่ยนไปจนน�้ำจ�ำไม่ได้ หมูตอนมาช่วยธารน�้ำจากค�ำมั่นสัญญาที่เขา
เคยให้ไว้ในวัยเด็ก ท�ำให้ความผูกพันที่ทั้งสองเคยมีได้กลับมาอีกครั้ง
รอบฉาย: อังคารที่ ๓ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
รักฉันอย่าคิดถึงฉัน
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย มณฑล อารยางกูร / สร้างโดย
เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ / น�ำแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี,
ณั ฐ ฐาวี ร นุ ช ทองมี , อภิ ญ ญา สกุ ล เจริ ญ สุ ข /
ความยาว ๑๑๘ นาที

บี เป็นแพทย์สาวซึง่ เพิง่ เข้ามาท�ำงานใน
แผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาล โดยมี หมอธนา
เป็นที่ปรึกษา นั่นท�ำให้เธอได้รับรู้ว่าเรื่องราวความรักความผูกพันอัน
ลึกซึ้งระหว่างหมอธนากับ หมอนก แฟนสาวของเขาซึ่งเสียชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุทางรถยนต์ในช่วงทีท่ งั้ คูเ่ ตรียมจะแต่งงานกัน การจมปลักอยู่
แต่อดีตของหมอธนา ท�ำให้บคี ดิ อยากจะช่วยดึงเขาออกมาให้พน้ จาก
ความเจ็บปวดครั้งนี้
รอบฉาย: อังคารที่ ๓ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

หลั ง จากที่ พ ยายามลงมื อ ฆ่ า ตั ว ตาย
หลายต่อหลายครั้ง โจอี้ ได้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ แต่เธอกลับพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ เมื่อพยายามติดต่อขอคืนดีกับ
แซม อดีตคนรัก เรือ่ งราวกลับลงเอยด้วยค�ำตอบทีเ่ จ็บปวด โจอีจ้ งึ ย้อน
กลับสู่โลกมืดด้วยการตัดสินใจท�ำแท้ง ซึ่งน�ำเธอไปสู่ประสบการณ์
ลึกลับที่ไร้ค�ำอธิบายและต้องเผชิญด้วยดวงตาของเธอเอง
รอบฉาย: พุธที่ ๔ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
สตรีเหล็ก
๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ /
น�ำแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี, สหภาพ วีระฆามินทร์, ชัยชาญ นิม่ พูลสวัสดิ์ /
ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากเค้าโครงเรือ่ งจริงของทีมวอลเลย์บอล
ชาย เขต ๕ จังหวัดล�ำปาง ที่เข้าร่วมแข่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘
ปากน�้ำโพเกมส์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ จนกลายเป็นข่าวโด่งดังเพราะ
พวกเขาไม่ใช่ชายแท้เกือบทั้งทีม
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
2499 อันธพาลครองเมือง
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์
/ น�ำแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี, แชมเปญ เอ็กซ์ / ความยาว ๑๐๔ นาที

ผลงานระดับปรากฏการณ์ที่พลิกฟื้นศรัทธาให้แก่วงการ
หนังไทย ว่าด้วยเรื่องราวของ แดง ไบเล่, ปุ๊ ระเบิดขวด, ด�ำ เอสโซ่,
แหลมสิงห์ และเปียก วิสุทธิกษัตริย์ กลุ่มนักเลงชื่อดังที่ถูกหมายหัว
จากต�ำรวจ และแก๊งอืน่ ๆ แต่ภายหลังกลับแตกหักกันเอง ท�ำให้ปแุ๊ ละ
ด�ำแยกออกไปตั้งแก๊งเป็นอริกับแดง จนบานปลายกลายเป็นความ
บาดหมางที่ต้องลบล้างบัญชีแค้นด้วยความรุนแรง
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ยอดมนุษย์เงินเดือน
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย วิรัตน์ เฮง / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี, ณัฐชลัยย์ สุขะมงคล /
ความยาว ๑๑๖ นาที

ภาพยนตร์ทถี่ า่ ยทอดภาพแทนของ “มนุษย์เงินเดือน” แห่ง
ยุคสมัยปัจจุบนั ทีใ่ ช้ชวี ติ ท่ามกลางความวุน่ วายในเมืองหลวงของไทย
ทุกคนต่างมีชีวิตและความมุ่งหวังที่แตกต่าง แต่เมื่อถึงช่วงส่งท้าย
ปีเก่า พวกเขาต้องรวมตัวท�ำผลงานเพื่อเป้าหมายส�ำคัญหนึ่งเดียวกัน
คือเงินโบนัสสิ้นปีที่สมควรจะได้รับ
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๐ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

สายน�้ำกับชี วิต
ประเด็นเรื่อง “น�้ำจืดก�ำลังจะหมดโลก” เป็นที่กล่าวถึง
และกังวลกันมาตลอดในช่วงหลายปีหลัง ทัว่ ทัง้ โลกต่างรณรงค์ให้ชว่ ย
กันประหยัดน�้ำเพื่ออนาคต โดยเฉพาะน�้ำจืดที่มีอยู่ราว ๓% แต่มี
ปริมาณการใช้งานมากจนโลกก�ำลังเสีย่ งต่อภาวะขาดแคลนน�ำ้ ปัญหา
แหล่งทรัพยากรน�้ำ ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง
ในประเทศ ที่ ว นเวี ย นมาทุ ก ปี แ ละราวกั บ จะทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น
เรื่อย ๆ
โปรแกรม “สายน�้ำกับชีวิต” ได้ยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างน�ำ้ กับผูค้ นในสังคมไทยทีไ่ ม่อาจ
แยกขาด ทั้งเรื่องราวที่มีน�้ำเป็นฉากหลังซึ่งผูกพันเชื่อมโยงกับชีวิต
ตัวละครอย่าง เรือนแพ (๒๕๐๔) แม่ย่านาง (๒๕๑๓) ลูกแม่มูล
(๒๕๒๓) คิดถึงวิทยา (๒๕๕๗) หรือ บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาล
ใครอย่าแตะ (๒๕๓๖) ที่กล่าวถึงการรักษาความสะอาดในแม่น�้ำ
ไปจนถึงสารคดียคุ ใหม่ทงั้ สวรรค์บา้ นนา (๒๕๕๓) ซึง่ มุง่ เน้นถ่ายทอด
ให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ของชาวนาอันมีนำ�้ เป็นส่วนหนึง่ ในวิถนี นั้ หรือ สายน�ำ้
ติดเชื้อ (๒๕๕๗) ที่เปิดเผยให้เห็นผลกระทบของปัญหาสารพิษ
ปนเปื้อนในแม่น�้ำ
โปรแกรม “สายน�ำ้ กับชีวติ ” จะจัดฉายในช่วงเดือนเมษายน
เดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ ช่วงเวลาที่น�้ำเป็นสัญลักษณ์ของการ
เฉลิมฉลอง
แม่ย่านาง
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย
อัมพรภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย มิตร
ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์ / ความยาว
๑๑๔ นาที

เชีย่ ว เด็กวัดผูซ้ อื่ สัตย์ทเี่ ข้าไปขัดขวาง จอม ซึง่ แอบมาขโมย
เงินวัด แต่เขากลับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนขโมยเงินเสียเอง เชี่ยวจึง
ตัดสินใจออกจากวัดมาอยู่บนเรือขายสินค้าของแป้นและบุญเหลือ
ซึ่งเป็นเรือโบราณที่มีแม่ย่านางคอยปกป้อง โดยที่เชี่ยวไม่รู้เลยว่าใน
อดีตชาตินั้นแม่ย่านางตนนี้เคยมีรักที่ไม่สมหวังกับตน
รอบฉาย: อังคารที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย
ไฟว์ ส ตาร์ โปรดั ก ชั่ น / น� ำ แสดงโดย สั น ติ สุ ข
พรหมศิร,ิ จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

บุ ญ ชู และผองเพื่ อ นที่ ต ้ อ งช่ ว ยกั น
รณรงค์และขอความร่วมมือจากเหล่าพ่อค้าแม่คา้
ไม่ให้สร้างความสกปรกลงในแม่น�้ำ เพื่อก�ำจัด
น�ำ้ เน่าเสียในคลองให้กลายเป็นน�ำ้ สะอาด อันเป็น
เงือ่ นไขที่ มานี ยืน่ ค�ำขาดให้กบั บุญชู ว่าต้องท�ำให้สำ� เร็จหากหวังทีจ่ ะ
แต่งงานกับ โมลี น้องสาวคนสวยของเธอ
รอบฉาย: พุธที่ ๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

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

DCP

ภาพยนตร์ ส ารคดี ที่ ไ ด้ รั บ การ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่าเรื่องราวของชาวนา
สองครอบครัว ที่ก�ำลังเผชิญหน้ากับปัญหา
ที่ดินถูกยึด พวกเขาจึงต้องมาท�ำนาในที่ดิน
ผืนเดียวกัน เพือ่ หวังจะหาเงินประทังชีวติ ไม่วา่ โลกจะหมุนเปลีย่ นไป
เช่นไร ประเทศจะต้องผจญกับปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมือง
และสังคมเพียงใด พวกเขาก็ไม่เคยมีโอกาสจะคิดฝันถึง “ความสุข”
เสียที
รอบฉาย: พุธที่ ๑ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Wed 1 Apr / 15.00
พุธที่ ๒๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 22 Apr / 13.00
ลูกแม่มูล
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย สุรสีห์ ผาธรรม / สร้างโดย
ดวงกมล มหรสพ / น� ำ แสดงโดย ปิ ย ะ
ตระกู ล ราษฎร์ , สุ พ รรษา เนื่ อ งภิ ร มย์ /
ความยาว ๑๒๔ นาที

ณ อ�ำเภอโขงเจียมบนฝั่งล�ำน�้ำมูล
เฒ่าค�ำใส พ่อค้ารับซือ้ ปลามีลกู สาวชือ่ บัวค�ำ
เขาหวงลูกสาวเป็นอย่างมาก และได้พดู ท้าทาย
ขึ้นมาว่า ไม่มีวันที่หนุ่มคนใดจะมาท�ำให้บัวค�ำหลงรักได้ กระทั่ง คูน
หนุม่ แห่งบ้านคูน ผูม้ คี วามสามารถในการหาปลา ตัดสินใจวางแผนหา
วิธีที่จะท�ำให้บัวค�ำตกหลุมรักตนให้ได้ เพื่อลบค�ำท้าของเฒ่าค�ำใส
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๒๒ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
เรือนแพ
๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล,
เนรมิ ต / สร้ า งโดย อั ศ วิ น
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย ไชยา
สุรยิ นั , ส.อาสนจินดา, มาเรีย จาง /
ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลตุ๊กตาทองประจ�ำปี ๒๕๐๕
เรื่องราวของ เจน แก้ว และริน สามคนเพื่อนรักที่หลงรัก เพ็ญ ผู้หญิง
คนเดียวกัน ทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันที่เรือนแพริมน�้ำ ต่อมาพวกเขา
ต่างต้องแยกย้ายจากกัน โดยเจนซึ่งเรียนจบปริญญาด้วยคะแนน
เกียรตินิยมไปสมัครเป็นต�ำรวจ รินไปเป็นนักร้อง และแก้วไปเป็น
นักมวย อันเป็นบทบาทชีวิตที่ท�ำให้เกิดโศกนาฏกรรม เมื่อเพื่อนรัก
ทั้งสามต้องโคจรกลับมาพบกัน
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๔ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒๕

คิดถึงวิทยา
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร / สร้างโดย
จี ที เ อช / น� ำ แสดงโดย สุ ก ฤษฎิ์ วิ เ ศษแก้ ว ,
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

สอง อดีตนักกีฬามวยปล�ำ้ ตกอับต้อง
ผันตัวเองมาเป็นครูทโี่ รงเรียนแห่งหนึง่ ซึง่ ตัง้ อยู่
กลางเขื่อนและห่างไกลจากความสะดวกสบาย
โรงเรียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ลูกชาวประมงที่ไม่มีโอกาส
ออกไปนอกเขื่อนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ สิ่งเดียวที่พอจะช่วยให้สอง
คลายเหงาได้ คือไดอารี่เล่มหนึ่งที่ถูกลืมทิ้งไว้ของ แอน ครูคนเก่า
ที่เพิ่งย้ายออกไป จนกลายเป็นความผูกพันผ่านตัวหนังสือที่ยิ่งอ่าน
เขาก็ยิ่งเฝ้าคิดถึงตัวจริงของเธอ

Hitlerjunge Salomon (Europa Europa)
(Germany, France, Poland / 1990 / 112 min)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย Agnieszka Holland /
น�ำแสดงโดย Marco Hofschneider, Julie Delpy
/ ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาเยอรมัน, รัสเซีย,
โปแลนด์ และฮิบรู ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์ ร างวั ล ลู ก โลกทองค� ำ
สาขาหนังต่างประเทศยอดเยี่ยม สร้างจาก
เรื่องจริงของ โซโลมอน เพเรล เด็กหนุ่มก�ำพร้า
เชื้อสายยิว ที่ชีวิตพลิกผันได้เป็นยุวชนฮิตเลอร์แห่งกองทัพนาซี เพื่อ
ให้รอดจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เขาต้องปกปิดเชื้อชาติตัวเอง ด้วย
การเป็นล่ามแปลภาษาให้แก่ทหารในกองทัพ

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

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

สายน�้ำติดเชื้อ By the River
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย นนทวัฒน์ น�ำเบญจพล /
สร้างโดย ออกไปเดิน, Mobile Lab / ความยาว
๖๙ นาที

ภาพยนตร์สเปน

ภาพยนตร์สารคดีทถี่ า่ ยทอดเรือ่ งราว
ท่ามกลางความสงบของป่าลึกของชาวบ้านใน
หมู่บ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใช้ชีวิตอย่าง
เรียบง่ายมาโดยตลอด โดยมีปลาในล�ำธารคือแหล่งอาหารหลัก แต่
สายน�ำ้ ทีเ่ ป็นแหล่งท�ำมาหากินนัน้ กลับปนเปือ้ นด้วยแร่ตะกัว่ จากการ
ท�ำเหมืองแร่มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

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

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

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
ภาพยนตร์เยอรมัน

สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย
Gegen die Wand (Head-On)
(Germany, Turkey / 2004 / 121 min)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย Fatih Akin / น�ำแสดงโดย
Birol Ünel, Sibel Kekilli / ความยาว ๑๒๑ นาที
(ภาษาเยอรมัน, ตุรกี และอังกฤษ ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ร างวั ล หมี ท องค� ำ จาก
เทศกาลภาพยนตร์ เ บอร์ ลิ น ว่ า ด้ ว ยความ
สัมพันธ์แปลกประหลาดของหนุ่มสาวเชื้อสาย
เติร์กคู่หนึ่ง เมื่อ จาฮิต ชายหนุ่มผู้พยายามจะปลิดชีพตัวเอง เพราะ
สิ้นหวังจากการที่ภรรยาได้จากไป จนได้เข้าไปรักษา ณ ศูนย์ฟื้นฟู
สภาพจิตใจ ทีน่ นั่ เขาได้พบกับ ซีเบล หญิงสาวผูร้ อ้ งขอให้เขาแต่งงานด้วย
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 1 Mar / 13.00
อังคารที่ ๑๐ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Tue 10 Mar / 15.00

สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย

ภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�ำจาก
เทศกาลภาพยนตร์ เ มื อ งคานส์ ผลงานของ
หลุยส์ บุนเยล สุดยอดผู้ก�ำกับแนวเหนือจริงชาวสเปน เล่าเรื่องราว
ของ วิริเดียนา หญิงสาวผู้ก�ำลังจะบวชเป็นแม่ชี แต่ก่อนที่เธอจะละ
ทางโลก เธอได้ถูกร้องขอให้ไปเยี่ยมลุงเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยกิเลสที่
ครอบง�ำและความคิดถึงภรรยา ลุงจึงขอเธอแต่งงานและพยายามจะ
ขืนใจ วิริเดียนาจึงจ�ำต้องเอาตัวรอดจากเงื้อมมือของลุงไปให้ได้
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 1 Mar / 15.00
พฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Thu 19 Mar / 15.00
El ángel exterminador
(The Exterminating Angel)
(Mexico / 1962 / 95 min)
๒๕๐๕ / ก�ำกับโดย Luis Buñuel / น�ำแสดงโดย
Silvia Pinal, Jacqueline Andere / ความยาว
๙๕ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนึ่ ง ในผลงานชิ้ น เอกของหลุ ย ส์
บุนเยล ผู้ก�ำกับแนวเหนือจริงชาวสเปน ว่าด้วย
เรื่ อ งราวในค�่ ำ คื น การรั บ ประทานอาหารของบรรดาชนชั้ น กลาง
กลุ่มหนึ่ง โดยหลังจากเพลิดเพลินไปกับความรื่นรมย์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องนั่งเล่นมาเป็นเวลานาน ทว่ากลับไม่มีใครสามารถเดินออกไป
นอกห้องดังกล่าวได้เลย แม้แต่เพียงคนเดียว
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๕ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 5 Apr / 15.00
พฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Thu 23 Apr / 15.00

ภาพยนตร์ฝรั่งเศส

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจ�ำประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย
Eden
(France / 2014 / 131 min)
(๒๕๕๗ / ก� ำ กั บ โดย Mia Hansen-Løve /
น�ำแสดงโดย Félix de Givry, Pauline Etienne,
Vincent Lacoste, Arnaud Azoulay / ความยาว
๑๓๑ นาที (ภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ ค�ำบรรยาย
ภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ทพี่ าย้อนกลับไปพบกับช่วงเวลาเริม่ ต้นของดนตรี
แนวเฟรนช์อิเล็กทรอนิก ช่วงต้นยุค ๙๐ ผ่านเรื่องราวของ ปอล
นักศึกษาและดีเจหนุ่ม ทุกคืนเขาออกตระเวนเล่นตามคลับใต้ดินใน
กรุงปารีส ที่ที่ท�ำให้พบกับมิตรภาพ ความสุข ความรัก ความเจ็บปวด
การเติบโต เซ็กซ์ ยาเสพติด และมนต์เสน่ห์ของผู้คน

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

หนึง่ ในภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั การยอมรับ
ว่าดีทสี่ ดุ ของโปแลนด์ ดัดแปลงจากวรรณกรรม
สุดอมตะของ แยน โพทอคซกี บอกเล่าเรือ่ งราว
โดยมีฉากหลังอยูใ่ นช่วงสงครามนโปเลียน เมือ่ ข้าราชการนายหนึง่ ได้
พบกับหนังสือประหลาดทีภ่ ายในมีเนือ้ หาซึง่ ว่าด้วยเรือ่ งราวมหากาพย์
แห่งการเดินทางของคุณปู่ของเขา
รอบฉาย: พุธที่ ๘ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Wed 8 Apr / 15.00
อาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. Sun 26 Apr / 15.00

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

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น

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

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

หนึง่ ในภาพยนตร์รกั ทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
ว่าดีที่สุดตลอดกาล ว่าด้วยความสัมพันธ์สุดแสน
อลหม่านของบรรดาชนชัน้ สูงในยุโรป เมือ่ หลุยส์
เดอ ได้รับตุ้มหูเพชรเป็นของขวัญแต่งงานจาก
สามีผเู้ ป็นนายพล แต่เธอกลับแอบน�ำไปขายเพือ่
ใช้หนี้ ทว่าสามีของเธอกลับจับได้ จึงแอบไปซื้อคืนมาให้ชู้รักของตน
แต่ตุ้มหูเจ้าปัญหานี้กลับถูกส่งผ่านมืออีกหลายต่อหลายคน ก่อนจะ
ตกมาเป็นของ บารอน ชู้รักของหลุยส์ เดอ

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่กวาดรางวัลจาก
เวทีใหญ่ของประเทศอย่าง Japan Academy
Prize ไปทั้งหมด ๑๓ รางวัล รวมถึงภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม เล่าเรื่องราวของนักบัญชีหนุ่มใหญ่
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงานและชีวติ
แต่เขากลับรู้สึกเหมือนยังขาดอะไรบางอย่าง
กระทั่งวันหนึ่ง เขาตัดสินใจสมัครเรียนเต้น
ลีลาศ ซึ่งท�ำให้ชีวิตของเขาถูกเติมเต็มและกลับมามีชีวิตชีวา

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

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

ภาพยนตร์โปแลนด์

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

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

ภาพยนตร์แอนิเมชันจากฝีมือของ
ชินไค มาโกโตะ ผูก้ ำ� กับซึง่ โด่งดังจากเรือ่ ง Your
Name บอกเล่าเรื่องราวที่แบ่งเนื้อหาออก
เป็นสามส่วน ผ่านสามห้วงเวลาของ ทากากิ
ชายหนุ ่ ม ที่ ต ้ อ งพบกั บ การเปลี่ ย นแปลงใน
ช่วงชีวิตหลายอย่าง ตั้งแต่การย้ายโรงเรียน
ของเพือ่ นสาวคนสนิท ของตัวเอง ไปจนถึงการ
ก้าวสู่ชีวิตวัยท�ำงาน

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจ�ำประเทศไทย

คุนเดล เด็กชายวัย ๑๑ ปี ตัดสินใจหนี
ออกจากสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า เพื่อกลับไปหาแม่ผู้ติดสุราของเขา
อีกครั้ง แต่โชคร้ายที่แม่กลับไม่ต้องการเลี้ยงดูเขาอีกแล้ว เขาเลย
ตัดสินใจที่จะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่บนเรือบรรทุกสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 8 Mar / 13.00
พฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. Thu 26 Mar / 15.00

สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ฟิล์ม ๑๖ มม.

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

ภาพยนตร์ไต้หวัน

ภาพยนตร์นานาชาติ

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

Sunny
๒๕๖๒ / ก�ำกับโดย Hitoshi Ône / น�ำแสดงโดย
Ryôko Shinohara, Suzu Hirose, Yuka Itaya /
ความยาว ๑๑๘ นาที (ภาษาญีป่ น่ ุ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์วัยรุ่นไต้หวันเรื่องดัง เล่า
เรือ่ งราวในช่วงฤดูรอ้ น ณ โรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่
หลิวเย่วเ์ จิน แอบชอบ จางซือหาว หนุม่ นักกีฬาว่ายน�ำ้ สุดป็อบ แต่เธอ
กลับไม่กล้าสารภาพรักกับเขา และร้องขอให้ เมิง่ เค่อโหรว เพือ่ นสนิท
ของเธอ ส่ ง จดหมายรั ก ให้ แ ทน แต่ จ างซื อ หาวกลั บ เข้ า ใจผิดว่า
เมิ่งเค่อโหรวเป็นเจ้าของจดหมายฉบับนั้น

เรื่องราวมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนสาว
มัธยมปลาย ในช่วงยุค ๙๐ ที่ชื่อว่า “ซันนี” ที่เมื่อ
เติบโตขึ้น ต่างฝ่ายต่างได้แยกย้ายกันไป จนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนใน
กลุม่ คนหนึง่ ได้ปว่ ยด้วยโรคมะเร็ง และมีสงิ่ ทีอ่ ยากท�ำก่อนตาย คือการ
ได้เจอเพื่อน ๆ อีกสักครั้ง ภารกิจในการออกตามหาและรวมตัวกัน
ของกลุ่มซันนีจึงเริ่มต้น

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

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๒๔ มีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

The Fourth Portrait ภาพวาดที่สี่
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Chung Mong-Hong / น�ำแสดง
โดย Shiao Hai Pi, Shih-Chieh King / ความยาว
๑๐๕ นาที (ภาษาจีนกลางและฮกเกีย้ น ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

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

สนับสนุนโดย ชุดเครื่องมือภาพยนตร์ไต้หวัน
Taiwan Cinema Toolkit

ภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากข่าว
เด็กไต้หวันถูกทารุณกรรมจนเสียชีวิต เล่าเรื่องราวของ เสี่ยวเสียง
เด็กชายวัย ๑๐ ปี เมื่อพ่อของเสียชีวิต แม่จึงรับเขาไปอยู่กับพ่อเลี้ยง
ผู้โหดร้ายทารุณ ภาพวาดของเสี่ยวเสียงท�ำให้คุณครูได้พบความลับ
เกี่ยวกับพี่ชายของเขาที่หายไป ก่อนที่ต�ำรวจจะออกสืบหาความจริง
ที่ซุกซ่อนไว้ข้างหลังภาพ
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

๒๘

สนับสนุนโดย มงคลภาพยนตร์
มงคลเมเจอร์ และโรงภาพยนตร์ เฮ้าส์ สามย่าน

ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า งจากเรื่ อ งจริ ง ของ
เจฟฟ์ โบว์ แ มน ชายหนุ ่ ม ผู ้ ต ้ อ งสู ญ เสี ย ขาทั้ ง สองข้ า ง จากเหตุ
วินาศกรรมวางระเบิดในการแข่งขันบอสตันมาราธอน ประจ�ำปี
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

โปรแกรมฉายเดือนมีนาคม-เมษายน
อาทิตย์
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เดื อ นเ มษ า ย น /A P RI L

13.00 น. Head-On

เ ดื อมี น า คม / MARC H

SCREENING PROGRAM

