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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ 
(International Federation of Film Archives) 

จดหมายข่าวฉบับน้ี เป็นฉบับท่ีจัดท�าขึ้นในระหว่างสถานการณ ์

อันไม่ปกติ ด้วยผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโรค 

โควิด-๑๙ ที่สั่นสะเทือนองคาพยพทุกส่วนของสังคม ส่วนบริการของหอ-

ภาพยนตร์อันได้แก่ โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และห้องสมุด

และโสตทัศนสถานฯ ปิดให้บริการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมต่อเนื่องมาเป็น

ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน และไม่ใช่แค่ที่ 

หอภาพยนตร์เท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับโรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ ทั่ว

ประเทศ หรือจะว่าไปแทบจะทั่วโลกเสียด้วยซ�้า

ในจดหมายข่าวฉบับน้ี สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ คือจ�านวนหน้าที ่

ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนท�าให้คณะผู้จัดท�าตัดสินใจยังไม่ลง

โปรแกรมฉายหนังประจ�าเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน อีกท้ังยังไม่ประกาศ

กิจกรรมอื่น ๆ ดังนั้น ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม

ของหอภาพยนตร์ เช่น ในกรณีที่โรงภาพยนตร์ของเราจะกลับมาฉายได้ 

อีกครั้ง ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์และช่องทาง

ออนไลน์อื่น ๆ เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้รวดเร็ว

ตามเหตกุารณ์ทีพ่ลกิไปมาอย่างทีไ่ม่มใีครคาดเดาได้ หอภาพยนตร์แนะน�าให้

ผู้อ่านกดติดตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของเราตามข้อมูลด้านล่าง และ 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลานี้

นอกจากน้ีแล้ว เนือ้หาสาระในจดหมายข่าวฉบับนีย้งัแน่นเหมอืนเดมิ 

เช่น บทความว่าด้วยโรคระบาดในภาพยนตร์จากคลังอนุรักษ์ของเรา การ

แสดงความยนิดกีบัศลิปินแห่งชาตสิาขาภาพยนตร์และละคร บทความแนะน�า

หนังสือว่าด้วยภาพยนตร์กับวิกฤติท่ีสั่นคลอนสังคม ความเคล่ือนไหวของ 

หอภาพยนตร์ทั่วโลก การร่วมระลึกถึงบุคคลส�าคัญในวงการภาพยนตร์ที่ 

จากไปในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และที่ส�าคัญคือ บันทึกขนาดยาวที่รวบรวม

ผลกระทบของโรคโควิด-๑๙ ต่อวงการภาพยนตร์ในประเทศไทย โดยยังมี

ความหวังเต็มเปี่ยมว่าเราจะผ่านช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ไปด้วยกัน

สารบญั 
รายงาน 
อารีย์ นักดนตรี และ ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง 

ศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒ 
สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และ
ละคร)

แด่ผู้ล่วงลับ 
ประมวลกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 

๒๕๖๓ 
ประสบการณ์ฝึกงานที่หอภาพยนตร์ 

บทความพิเศษ 
ครบรอบ ๑๐ ปี ลุงบุญมีระลึกชาติ 

ห้องสมุดและโสตทัศน์สถาน เชิด ทรงศรี 
ภาพยนตร์และจินตภาพแห่งสภาวะวิกฤติ 

คลังอนุรักษ์ 
โรคระบาดในภาพยนตร์ 

รอบรั้วนานาชาติ 
ช่องทางการให้บริการออนไลน์

ของหอภาพยนตร์นานาประเทศ 

เรื่องจากปก 
สถานการณ์ภาพยนตร์ในเมืองไทยท่ามกลาง

วิกฤติโควิด-๑๙



อารีย์ นักดนตรี เริ่มต้นท�างานที่สถานีโทรทัศน์

ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม ทั้งในฐานะผู้จัดรายการ 

พิธีกร และที่โดดเด่นที่สุดคือเป็นนักแสดงประจ�าสถานี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นปีแรกที่สถานีโทรทัศน์แห่ง

แรกของไทยนี้ออกอากาศ  โดยมีความสามารถรอบด้าน 

แสดงละครได้หลากหลายแนวท้ังละครร�า ละครพันทาง 

งิว้ไทย และมผีลงานทีม่ชีือ่เสียงมากมาย เช่น กาก,ี ขนุศกึ,  

นนัทาเทว,ี ลกูทาส ฯลฯ นอกจากการเป็นนกัแสดง อารย์ี

ยังถือเป็นผู้ผลิตละครคนส�าคัญท่ีปลุกปั้นนักแสดงขึ้น 

มาจ�านวนมาก ซ่ึงหลายคนได้เข้ามามีบทบาทในวงการ

ภาพยนตร์ เช่น เดือนเต็ม สาลิตุล, รัชนู บุญชูดวง, ลินดา 

ค้าธญัเจรญิ, กาญจนา จนิดาวฒัน์ ฯลฯ ปัจจบุนั อารย์ีได้

รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง

อย่างต่อเนือ่ง  โดยเน้นถึงความส�าคญัของศิลปวฒันธรรม

ขนบประเพณีไทย 

ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง  หรือที่รู้จักกันในนาม 

“ครูช่าง” จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการละครท่ี

มหาวทิยาลยัมอนแทนา สหรฐัอเมรกิา  ได้รบัการยอมรบั

ทัง้ในฐานะนกัแสดงมากความสามารถ ผูก้�ากบัการแสดง

ที่มีรูปแบบและแนวคิดเฉพาะตัว นักเขียนบทผู้สร้าง

นวัตกรรมการเขียนบทด้วยการให้นักแสดงร่วมเขียนบท

ไปด้วย และเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์ใน

วงการการแสดงจ�านวนมาก กล่าวเฉพาะวงการภาพยนตร์ 

ชนประคัลภ์มีผลงานการแสดงที่โดดเด่นในหลากหลาย

บทบาท เช่น บททนายอาวุโสเจ้าเล่ห์ใน หย่าเพราะมีชู้ 

(๒๕๒๘) บทนักประดิษฐ์สติเฟื่องใน สมศรี 422 อาร์  

(๒๕๓๕) รวมถึงบทบาทที่ได้รับการจดจ�ามากที่สุด  

คือ บทซีอุย อดีตนักโทษชาวจีนที่ถูกประหารชีวิตจาก 

โทษฐานฆ่าเด็กจ�านวนมาก ในเรื่อง นายซีอุย แซ่อ้ึง 

(๒๕๓๔) 

รายงาน

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีในวาระที่ศิลปินทั้ง ๒ ท่านได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปิน 

แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) รวมถึงศิลปินแห่งชาติสาขาอื่น ๆ ทุกท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน

ส�าคัญฝากไว้ให้แก่วงการศิลปะของไทย   

อารีย์ นักดนตรี 
และ ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
ศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒ สาขาศิลปะการแสดง 
(ภาพยนตรแ์ละละคร)



๒

สุเทพ วงศ์ก�าแหง
ชือ่ของ สเุทพ วงศ์ก�าแหง น้ัน โด่งดังเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ประเทศในฐานะ

นักร้องที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหนึ่งของไทย ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น

ศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงไทยสากล-ขับร้อง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๓๓

อย่างไรกต็าม นอกจากวงการเพลง สเุทพยงัถอืเป็นศลิปินทีมี่บทบาท

ส�าคัญในวงการภาพยนตร์ เขาเริ่มมีผลงานแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๐๐ เรื่องแรกที่ออกฉายคือ ก่อนอรุณจะรุ่ง แต่บทบาทที่โดดเด่นที่สุด 

เกดิขึน้ในปีถดัมา จากเรือ่ง สวรรค์มดื ทีบ่รษิทัคนัจราภาพยนตร์ ของเทวมติร 

กุญชร ณ อยุธยา สร้างจากละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งเขาเล่นเป็น

พระเอกมาก่อน ในบท “ชูวทิย์” หนุม่พนกังานเกบ็ขยะผูม้ใีจรกัในมนษุยธรรม 

ฉบับภาพยนตร์น้ีก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี ผู้ก�ากับคนส�าคัญแห่งยุค แม้จะ 

ไม่ประสบความส�าเร็จด้านรายได้ แต่ สวรรค์มืด ก็ได้รับการยกย่องอยู่เสมอ

ในฐานะหนงัรกัทีด่ทีีส่ดุเรือ่งหนึง่ของไทย รวมทัง้ได้รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็น

มรดกภาพยนตร์ของชาติ ในขณะเดียวกัน บทเพลงประกอบภาพยนตร์  

โดยเฉพาะเพลง “สวรรค์มืด” ก็ได้กลายเป็นหน่ึงในเพลงที่โด่งดังที่สุดของ 

นักร้องขวัญใจมหาชนผู้นี้

สุเทพยังร่วมแสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง เช่น ขบวนการเสรีจีน 

(๒๕๐๒) เงารัก (๒๕๐๘)  เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘) พิการรัก (๒๕๐๙) รวม 

ไปถึงการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อีกจ�านวนมาก ท้ังยังเคยมีผลงาน 

สร้างภาพยนตร์เรื่อง วิมานดารา (๒๕๑๗) เล่าเรื่องราวของดาราที่เคยม ี

ชือ่เสยีงซึง่ถกูน�ามาอยูร่วมกนัในบ้านพกัแห่งหนึง่ โดยตวัเขาเองร่วมเป็นหนึง่

ในนักแสดงน�า 

เวลาผ่านไป ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  และอยู่ในคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สุเทพและ

คณะกรรมาธกิารชดุนี ้ได้เดินทางไปเจรจากับผูบ้รหิารแมนดารนิแล็บทีฮ่่องกง 

เพื่อรับมอบฟิล์มภาพยนตร์ไทยกลับมาให้หอภาพยนตร์อนุรักษ์ โดยเขาได้ 

ลงนามขอรับฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง วิมานดารา และมอบให้แก่หอภาพยนตร์

ประเดมิเป็นเรือ่งแรก ก่อนท่ีจะมภีาพยนตร์ไทยเรือ่งอ่ืน ๆ  ตามมาอกีมากมาย

ในชื่อโครงการ “หนังไทยกลับบ้าน” 

สุเทพยังได้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์จัดขึ้นอยู่เสมอ ทั้ง

การมาประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

ประเดิมเป็นชุดแรก ร่วมกับดาราอีกหลายท่าน เน่ืองในงานร�าลึก ๑๐๐ ปี 

รตัน์ เปสตนัย ีเมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  การร่วมร้องเพลงในคอนเสร์ิต 

“หนงัไทยในเสียงเพลง” ทีห่อภาพยนตร์จดัข้ึนเมือ่วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 

ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสุดท้ายคืองาน  

“๖๐ ปี สวรรค์มืด: อมตะหนังเพลงไม่จนรัก” ซ่ึงสุเทพได้มาพูดคุยร�าลึก 

ความหลังกับนักแสดงน�า สืบเนื่อง กันภัย และ ชาลี อินทรวิจิตร และขับร้อง

บทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเอกของเขา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

 สุเทพ วงศ์ก�าแหง เสียชีวิตเม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

การจากไปของเขานับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทย

ในชว่งทีผ่า่นมา  วงการภาพยนตรไ์ทย
ต้องพบกับข่าวร้ายอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้อง
สูญเสียบุคคลท่ีเคยมีบทบาทส�าคัญไป 
ในเวลาไล่เล่ียกันท้ังนักแสดง ผู้ก�ากับ และ 
ผู้สร้างภาพยนตร์

 จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับน้ี  
ขอน�าเร่ืองราวของพวกเขามาลงไว้เป็นที่
ระลึกถึงผลงานที่เคยสร้างสรรค์แก่ผู้ชม
ภาพยนตร์ไทย และขออุทิศพ้ืนที่ตรงนี้เพ่ือ
ร่วมไว้อาลัยแก่ครอบครัวของผู้จากไป 
ทุกท่าน

รายงาน

แด่ผู้ล่วงลับ
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู



๓

ดวงชีวัน โกมลเสน
ดวงชีวัน โกมลเสน เป็นดาราหญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคนหนึ่งใน

ทศวรรษ ๒๕๒๐ เธอโด่งดังในฐานะ “เซ็กซี่สตาร์” แห่งยุคด้วยฉายา “สาวสะโพก 

ดินระเบิด” และเป็นที่ปรารถนาของบรรดาสายหนังท่ีหวังใช้ชื่อเธอเป็นจุดขาย ประกอบกับ

การรับบทได้หลากหลายไม่จ�ากัดเฉพาะแค่นางเอก ท�าให้เธอมีผลงานภาพยนตร์ออกมาต่อเนื่อง 

ทุกปีนับร้อยเรื่อง เช่น นางฟ้าท่าเรือ (๒๕๒๐) ใต้ฟ้าสีคราม (๒๕๒๑) ไอ้คลั่งทะเลโหด (๒๕๒๒)  

ไกรทอง (๒๕๒๓) เชลยศักดิ์ (๒๕๒๔) จระเข้เถนขวาด (๒๕๒๕) ล่าข้ามโลก (๒๕๒๖) ถล่มด่านปืน 

(๒๕๒๗) นอกจากน้ี ยังเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง ขอโทษที..ที่รัก (๒๕๒๗) จากนั้นจึงห่างหายจาก

วงการภาพยนตร์ไปหลายปี ก่อนจะกลบัมารบับทสมทบในภาพยนตร์ยุคหลงั ๆ  เช่น ผสีามบาท (๒๕๔๔) 

มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๔๘) แม่นาค 3D (๒๕๕๕)

ดวงชีวัน โกมลเสน มาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๓๔ ณ ลานดารา หอภาพยนตร์ 

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ และได้มาสนทนากับผู้ชมหลังจบการฉายภาพยนตร์ท่ีเธอแสดงเรื่อง  

เก้าล้านหยดน�า้ตา (๒๕๒๐) ในกจิกรรมภาพยนตร์เพือ่ผูส้งูอายขุองหอภาพยนตร์ เมือ่วนัที ่๒๓ มกราคม 

๒๕๖๐ ร่วมกับ พิชัย น้อยรอด ผู้แจ้งเกิดให้เธอในโลกภาพยนตร์ไทย

ดวงชีวัน โกมลเสน เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เหลือไว้เพียงรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้า 

บนลานดาราอันเป็นอมตนุสรณ์ และผลงานที่เคยสร้างความสุขให้แก่แฟนหนังไทย

ธนกร พงษ์สุวรรณ
ธนกร พงษ์สุวรรณ เป็นผู้ก�ากับที่สร้างสีสันและความแปลกใหม่แก่วงการภาพยนตร์ไทย  

รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนท�าหนังในยุคหลัง โดยเฉพาะจากผลงานเรื่องแรก คือ Fake โกหก...

ทั้งเพ (๒๕๔๖) ที่ถ่ายทอดอารมณ์เปลี่ยวเหงาของคนหนุ่มสาว และภาพกรุงเทพฯ อันมีเสน่ห์ในมุมที่

ไม่ค่อยได้เห็นในหนังไทยทั่วไป 

ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ธนกรก�ากับน้ันล้วนมีสไตล์ในการส่ือสารออกมาอย่างชัดเจน ทั้งหนังแนว

สืบสวนว่าด้วยธุรกิจคลิปโป๊เถื่อน เอ็กซ์แมน แฟนพันธุ์เอ็กซ์ (๒๕๔๗) หนังแอ็กชันแฟนตาซีอิงหลัก 

พุทธศาสนาเรื่อง โอปปาติก เกิดอมตะ (๒๕๕๐) หนังแอ็กชันที่มีกีฬาเอ็กซ์ตรีมใต้ดินเป็นฉากหลัง  

ท้าชน (๒๕๕๒) และผลงานเรื่องสุดท้ายคือ ซิงเกิลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน (๒๕๕๘) หนังโรแมนติก 

คอมเมดีที่หวนกลับร่วมงานกับ พัชราภา ไชยเชื้อ นางเอกจากหนังเรื่องแรกของเขา

ธนกร พงษ์สุวรรณ เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เขาก�ากับได้รับ

การอนุรักษ์อยู่ที่หอภาพยนตร์ 

ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นนักธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ผู้มีบทบาทส�าคัญทั้งใน

แวดวงโฆษณา การตลาด นติยสาร ละครโทรทัศน์ รวมไปถึงภาพยนตร์ ในฐานะผูบ้รหิารค่ายภาพยนตร์ 

ngr ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ณภัทรได้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้ ngr ผลิตภาพยนตร์ไทยที่

หลากหลายและโดดเด่นจ�านวนมาก เช่น ผลงานเรื่องแรกคือ ล่า-ท้า-ผี (๒๕๔๙) หนังผีไทยว่าด้วย 

เรียลิตี้โชว์ที่ไปยังคุกเก่าของเขมรแดง  มะหมา 4 ขาครับ (๒๕๕๐) หนังครอบครัวที่มีสุนัขเป็นตัวเอก

และเป็นขวัญใจเด็ก ๆ ทั้งประเทศ และ  October Sonata รักที่รอคอย (๒๕๕๒) หนังโรแมนติก 

ดรามาอิงประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุค ๑๔ ตุลา ที่กวาดรางวัลและได้รับค�าช่ืนชมอย่างสูงจาก 

นักวิจารณ์ 

ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ท่ามกลางผลงาน

ภาพยนตร์ที่เธอเคยสร้างสรรค์ไว้มากมายซึ่งหอภาพยนตร์ได้เก็บอนุรักษ์ไว้



รายงาน

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมเดือนมีนาคม  

๒๖ กุมภาพันธ์   
หอภาพยนตร์น�าการแสดง คามิชิไบ (Kamishibai) การ 

เล่าเรือ่งแบบโบราณทีใ่ช้ภาพวาดประกอบเรยีงล�าดบัตามการเดนิเร่ือง 

มาร่วมแสดงในกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยในวันดังกลา่วมีนักศึกษาร่วมวาดภาพประกอบ

และร่วมแสดงคามิชิไบในครั้งนี้ด้วย

ฉายหนังที่ต่างประเทศ 
๑๕ กุมภาพันธ ์ หอภาพยนตร ์ได ้ 

น�าภาพยนตร์ไทยเรื่อง สันติ-วีณา ไป 

จัดฉายที่ Reel to Reel Institute 

Hong Kong ในโปรแกรม The history 

of Colour Filmmaking ประวตัศิาสตร์

การสร้างภาพยนตร์สี

๑๓ มีนาคม 
หอภาพยนตร์ในโครงการส่งเสริมโรงภาพยนตร์ Micro- 

cinema ร่วมกับ a.e.y.space จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มืด 

(๒๕๐๑) เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ และเปิดโอกาส

ให้ผู้ชมได้รับชมภาพยนตร์ทรงคุณค่าที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ โดย 

จัดขึ้นเป็นที่แรกในโครงการ ณ a.e.y.space อาร์ตแกลเลอรีตึกเก่า

อ�าเภอเมืองสงขลา 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนภาพยนตร์

ส�าหรบัโรงภาพยนตร์อสิระและพืน้ทีจ่ดัฉายขนาดเล็กทัว่ประเทศของ

หอภาพยนตร์ โดยการให้ความอนุเคราะห์ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์

อนุรักษ์ไว้และมีสิทธิ์ในการจัดฉายภายนอก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หาก

สนใจติดต่อเข้าร่วมโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่งานจัดรายการ 

หรืออีเมล filmarchivethailand@gmail.com

๑๕ มีนาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกปี ค.ศ. 

๑๙๘๐ ของสแตนลีย์ คูบริก The Shining ในโปรแกรมทึ่ง! หนังโลก  

ณ โรงภาพยนตร์สกาลา โดยในวันดังกล่าวได้มีการตรวจวัดไข้และ

บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริเวณด้านหน้าก่อนเข้าชมภาพยนตร์

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ
๖ กุมภาพันธ์  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

 บ้านบางแค  

๑๒ กุมภาพันธ์  ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

๑๘ กุมภาพันธ์  ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ 

๑๙ กุมภาพันธ์  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลโพรงมะเดื่อ

๒๐ กุมภาพันธ์  กลุ่มวัยหวานวันวาน

๒๑ กุมภาพันธ์  ชมรมศิริราชอาวุโส

๒๕ กุมภาพันธ์  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย

๕ มีนาคม  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

 บ้านบางแค 

๑๗ มีนาคม  ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ 

โครงการโรงหนังโรงเรียน 
๒๑ กุมภาพันธ์  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบ�ารุง 

๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

๒๗ กุมภาพันธ์  โรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บ�ารุง)

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๒๕ กุมภาพันธ์  โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ 

๑๒ มีนาคม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร

 ลาดกระบัง 

๔



๕

รายงาน

ประสบการณ์ฝึกงาน
ที่หอภาพยนตร์ 

ในช่วงทีผ่่านมา ได้มนีกัศึกษาฝึกงานจากสถาบนัต่าง ๆ  เข้ามาร่วมฝึกฝนและเรยีนรูป้ระสบการณ์

การท�างานที่หอภาพยนตร์อยู่จ�านวนหน่ึง  และน่ีคือความในใจจากน้อง ๆ นิสิตสาขานวัตกรรมการ 

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ซึ่งได้เข้ามาร่วมฝึกงานด้านการน�าชม

พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

เมื่อตอนอยู่ปี ๒ น้ันทางมหาวิทยาลัยมีการจัดท�าทัวร์จ�าลอง โดยเลือกหอภาพยนตร์เป็นหนึ่งในจุดหมายในเส้นทางหลักของเรา  

พอได้มาศึกษาดูงานแล้วก็รู้สึกประทับใจ เลยอยากฝึกงานที่นี่ โดยเป็นที่แรกและที่เดียวที่ยื่นเรื่องในการขอฝึกงานด้วย เมื่อติดต่อไปก็มีการ

นัดสัมภาษณ์งาน เหมือนมาสมัครงานจริง ๆ อันนี้แอบลุ้นมาก ตื่นเต้นมาก การฝึกงานเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม ปฏิบัติงานในส่วน

ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ โดยพี่ ๆ ให้เรียนรู้การท�างานส่วนงานด้านการบริการ เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์และห้องสมุดเฉพาะทางด้าน

ภาพยนตร์ วันเวลาและการให้บริการต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ช่วยอ�านวยความสะดวกในจุดลงทะเบียน และได้เรียนรู้การให้ข้อมูลส�าหรับ

ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะหรือนักท่องเที่ยวทั่วไป นอกจากน้ียังได้เรียนรู้การให้บริการในส่วนนิทรรศการเมืองมายา ท�าให้ได้ศึกษา

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก พอเริ่มเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้ว ก็เริ่มให้บริการเบื้องต้นได้ โดยมีพี่ ๆ  ทีมงานคอยให้ค�าปรึกษาตลอด

เวลาที่ฝึกงาน ซึ่งรู้สึกอุ่นใจมากเหมือนมีคนคอยสนับสนุนเรา ยิ่งไปกว่าน้ันกิจกรรมที่ตื่นเต้นท่ีสุดคือ ได้มีส่วนร่วมการถ่ายหนังสั้นเกี่ยวกับ 

วันก�าเนิดภาพยนตร์โลก ท่ีทางหอภาพยนตร์เป็นผู้จัดท�า รับบทบาทเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ชมภาพยนตร์ฉายขึ้นจอ

เป็นครั้งแรกในโลกเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘  รวมทั้งยังได้เรียนรู้ถึงการถ่ายท�าภาพยนตร์จริง ๆ  

ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เป็นอีกประสบการณ์ที่ประทับใจที่คงหาจากที่อื่นไม่ได้

ณัฐนิชา มานะกิจสมบูรณ์

ส�าหรบัผมเพิง่มาหอภาพยนตร์เป็นครัง้แรก และ

เลือกมาฝึกงานที่นี่ตามค�าแนะน�าของเพื่อนในคณะ ซ่ึง

นอกจากการได้ลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างที่เพื่อนเล่าไป

แล้ว อกีสิง่ทีช่อบคอืการได้เข้าร่วมกจิกรรมทีห่อภาพยนตร์

จดัขึน้หลายรูปแบบ เช่น กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิ๒๕๖๓ 

ได้รับมอบหมายให้จัดหาของรางวัลส�าหรับเด็ก ๆ ท่ีมา

ร่วมงาน จัดเตรียมงานท�าสลากสอยดาว ร่วมออกแบบ

การเล่นเกมและตกแต่งสถานท่ี กิจกรรมครั้งน้ีท�าให้ได้

เรยีนรูก้ารท�างานเป็นทมี และร่วมงานกบัเดก็จ�านวนมาก 

เป็นอีกงานที่ท้าทายมากทีเดียว ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ ที่

ท�าให้ผมรู้สึกมีความสุขสนุกสนานทุกครั้งที่ได้มาท�างาน 

ประสบการณ์ฝึกงานคร้ังน้ีเป็นสิ่งท่ีช่วยให้พัฒนาตนเอง

ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตและการท�างานในอนาคตอีก

ด้วย

เคยได้มโีอกาสมาเทีย่วท่ีนีก่บัเพือ่น ๆ  และ

ครอบครัวหลายครั้งแล้ว รู ้สึกประทับใจใน 

ส่วนจัดแสดงและการให้บริการมาก จึงชักชวน

เพื่อนอีก ๒ คนมาฝึกงานด้วยกัน โดยพวกเราได้

ฝึกในส่วนพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซ่ึงนอกจาก

การศึกษาข้อมลูในการให้บรกิาร โดยพี ่ๆ  จะทดสอบ

ข้อมูลพวกเราทุกวันศุกร์ เพื่อให้เราน�าไปพัฒนาและ

ปรบัปรงุข้อมลูการให้บรกิารแล้ว อกีภารกจิทีภ่มูใิจมากคอื “การท�าทวัร์จ�าลอง” เป็น

โปรเจกต์ที่ทางหอภาพยนตร์เสนอให้พวกเราลองออกแบบและน�าเสนอทัวร์ขึ้น

เนื่องจากพวกเราเรียนสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว โจทย์ที่ได้รับคือให้น�าเสนอ 

การท่องเท่ียวหอภาพยนตร์โดยรถจักรไอน�้า เพราะรถไฟมีความเกี่ยวเนื่องกับ

ประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ ในการท�างานนัน้เราได้วางแผนและศกึษาข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง

กบัรถจกัรไอน�า้รวมทัง้สถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม โดยน�าข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์

และจัดท�าออกมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ๓ เส้นทาง ระหว่างการด�าเนินงานก็

จะมกีารรายงานความคบืหน้าทกุสปัดาห์เพือ่หาข้อปรบัปรงุและแก้ไข จนสดุท้ายก็

ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีคุณโดม สุขวงศ์ เป็นที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�า  

การฝึกงานที่หอภาพยนตร์น้ัน ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ที่ท�าให้รู้สึกว่าเราก็

เป็นส่วนหนึ่งของหอภาพยนตร์ เป็นเหมือนแรงผลักดันที่ดีมาก ขอบคุณมากค่ะ



บทความพิเศษ

ครบรอบ ๑๐ ปี 
ลงุบุญมรีะลกึชาติ 

ก้อง ฤทธิ์ดี 

วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของภาพยนตร์ไทย

เกิดขึ้นที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เมื่อหนังเรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ (Uncle Boonmee 

Who Can Recall His Past Lives) ของผู้ก�ากับอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล กลายเป็นม้ามืด

ที่ฝ่าด่านอรหันต์ได้รับรางวัลปาล์มทองค�า (Palme d’Or) รางวัลใหญ่ที่สุดของเทศกาล และ

ถือเป็นรางวัลภาพยนตร์ที่มีเกียรติยศมากที่สุดรางวัลหนึ่งของโลก

การประกาศรางวัลมีขึ้นตอนหัวค�่าที่เมืองคานส์ ตรงกับเวลาประมาณตีหนึ่งที่ 

เมืองไทย ประธานกรรมการตัดสินปีนั้นได้แก่ผู้ก�ากับอเมริกัน ทิม เบอร์ตัน หลังจากชื่อหนัง

และชื่อผู้ก�ากับไทยถูกประกาศท่ามกลางเสียงปรบมือจากแขกในงานและผู้ส่ือข่าว รวมท้ัง

ท่ามกลางความแปลกใจของแขกจ�านวนไม่น้อยเช่นกนั เพราะไม่มใีครคาดคดิว่าหนงัประหลาด

นอกสายตาเรื่องนี้จากเมืองไทยจะได้รับรางวัลใหญ่ ผู้ก�ากับอภิชาติพงศ์ในชุดทักซิโดขาว  

เดินยิ้มกว้างขึ้นไปรับรางวัลบนเวที และเร่ิมกล่าวค�ารับรางวัลด้วยการแซวทิม เบอร์ตัน  

“ผมชอบทรงผมของคุณครับ” เรียกเสียงหัวเราะได้จากทั้งโรง จากนั้นผู้ก�ากับชาวไทยกล่าว

ต่อว่า “ผมขอขอบคุณผีและวิญญาณทั้งหลายในเมืองไทยที่ท�าให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้” 

เดือนพฤษภาคมในปีนี้เป็นวาระครบรอบ ๑๐ ปีภาพยนตร์ ลุงบุญมีระลึกชาติ ซึ่งเป็น

หนังไทยเรื่องแรก และหนังจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�า 

๖



ครบรอบ ๑๐ ปี 
ลงุบุญมรีะลกึชาติ 

ก้อง ฤทธิ์ดี 

อันเป็นหมุดหมายส�าคัญของภาพยนตร์ไทย เปิดขอบฟ้าและความเป็น

ไปได้แห่งมติใิหม่ และกระพือความต่ืนเต้น อ่ิมเอบิ และภมูใิจให้บคุลากร

ให้วงการหนังไทยทุกองคาพยพ อย่างที่ไม่มีใครกล้าฝันมาก่อนหน้าน้ี 

ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จริง 

เหตกุารณ์คูข่นานทีค่วรจดจ�าคอื ในเดอืนพฤษภาคมปีเดยีวกนันัน้ 

เกดิการชมุนมุทางการเมอืงครัง้ใหญ่ในกรงุเทพฯ มกีารเคลือ่นก�าลงัทหาร

ปิดล้อม และเกิดเหตุรุนแรงและวุ่นวายต่อเน่ือง อภิชาติพงศ์ต้องวิ่งวุ่น

เพื่อหาทางท�าวีซ่า และเดินทางไปถึงฝรั่งเศสได้อย่างเฉียดฉิวก่อนหนัง

จะฉาย ซึ่งเป็นวันท้าย ๆ ของเทศกาลแล้ว

ในช่วงเวลานั้น ส่ือสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร ์

เพิ่งเริ่มต้นได้รับความนิยมในประเทศไทย และไม่ได้เป็นสื่อหลักเหมือน

ในตอนนี้ แต่ถึงกระนั้น ข่าวดีว่าหนังไทยได้ปาล์มทองค�าแพร่สะพัดไป

อย่างรวดเร็วในสื่อดังกล่าว วันต่อ ๆ มาข่าวยิ่งกระจายออกไปทาง

โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ปฏิกิริยามีท้ังความตื่นเต้นและความงุนงง 

เพราะอภิชาติพงศ์ไม่ได้เป็นชื่อที่คนดูหนังส่วนใหญ่คุ้นหู และส่ือใน 

ไทยเองก็ยังไม่เข้าใจว่าการได้รางวัลปาล์มทองค�านั้นส�าคัญขนาดไหน  

ตัวอภิชาติพงศ์เองก็ไม่ได้กลับเมืองไทยทันที แต่เดินทางไปท�างานต่อ 

ที่อื่นในยุโรปอีกหลายสัปดาห์

กระแสความดังของหนังค่อย ๆ ขยายตัวขึ้น รวมทั้งค�าถามที่ว่า 

เมื่อไรคนไทยจะได้ดู ลุงบุญมีฯ 

ในที่สุดเม่ืออภิชาติพงศ์เดินทางกลับถึงเมืองไทย ผู้ก�ากับหนัง 

คนดงัพร้อมกบันักแสดงครบทมี (เช่น ธนภัทร สายเสมา, ศกัดา แก้วบัวด,ี 

เจนจิรา พงพัศ) เดินทางมายังหอภาพยนตร์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน เพื่อ

ร่วมฉลองความส�าเร็จของหนังเป็นคร้ังแรกในเมืองไทย ทีมนักแสดง

ประทบัรอยมอื-รอยเท้าทีล่านดาราในบรรยากาศครกึครืน้ ร่วมพดูคยุกบั

แฟน ๆ  ในโรงภาพยนตร์ ถงึแม้จะยงัไม่มกีารฉาย ลงุบญุมฯี ในวนันัน้กต็าม 

และตบท้ายวันแห่งความชื่นมื่นด้วยงานเลี้ยงที่ลานของหอภาพยนตร์ 

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ลุงบุญมีระลึกชาติ ออกฉายจ�ากัดโรง

ในกรุงเทพฯ ตามมาด้วยท่ีขอนแก่น ซ่ึงเป็นบ้านของครอบครัวของ 

อภิชาติพงศ์ ถึงแม้จะไม่ได้ออกฉายในวงกว้างอย่างหนังไทยท่ัวไป แต่

หนังเรียกคนดูได้ไม่น้อย มีการพูดคุยถกเถียงถึงหนังอย่างกว้างขวาง  

ทั้งที่ชื่นชอบในความลึกลับ การเวียนว่ายของภูติผีและวิญญาณในหนัง 

รวมทั้งการอ้างอิงถึงอดีตของภาคอีสานในยุคคอมมิวนิสต์ แต่ก็มีคนดูที่

เกาหัวแกรก ๆ ด้วยความไม่ชินกับสไตล์หนังที่ไม่ได้เดินเรื่องตามขนบ

หนงัไทย และกบัองค์ประกอบประหลาด ๆ  ในหนงัอย่างลงิผ ีปลาดกุกบั

องค์หญงิ และการปรากฏตวัของวญิญาณ ทีแ่นบเนยีนและอ้อยอิง่ไม่ต่าง

กับญาติสนิทที่แวะมาเยี่ยมเยียนบ้านกลางทุ่งของลุงบุญมีในยามค�่าคืน

ทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ เป็นชิ้นงานหลักใน

โครงการศิลปะขนาดใหญ่ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ที่เรียกรวมกัน

ว่า Primitive (ปลกุผ ีในชือ่ไทย) อันประกอบด้วยงานอืน่ ๆ อกีนับสบิชิน้ 

ทัง้หนังสัน้ วดิโีออินสตอลเลชนั และภาพถ่าย โดยเนือ้หาและจติวญิญาณ

ของงานทกุชิน้ล้วนผกูโยงกบัการค้นคว้าและการเดนิทางไปในภาคอสีาน

ของผูก้�ากบั เป็นการเสาะหาประวตัศิาสตร์ความทรงจ�าทีซ้่อนทบั ว่าด้วย

ความรุนแรง การต่อสู้ และการถูกกดขี่ที่คนท้องถิ่นเผชิญจากส่วนกลาง

ในช่วงความวุ่นวายของสงครามเย็น แนวคิดของภาพยนตร์ ลุงบุญมีฯ  

มีรากมาจากหนังสือ “คนระลึกชาติได้” ที่ผู้ก�ากับได้รับจากเจ้าอาวาส

ของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องของชายผู้หนึ่งที่อ้างว่า

ตนมีชีวิตมาหลายชาติภพ โดยล้วนแต่กลับมาเกิดในภาคอีสานทั้งสิ้น

ถึงแม้หนังที่มีคุณค่าต่อผู้ชมจะสามารถพิสูจน์ความเป็นอมตะ

ของตัวมันเองได้โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับรางวัลใหญ่จากต่างประเทศมา

ประดบัหิง้เสมอไป และถงึแม้เมอืงคานส์จะไม่ได้เป็นมาตรฐานหนึง่เดยีว

ในการพิจารณาความดีงามของหนัง แต่การได้รับรางวัลปาล์มทองค�า 

เมื่อสิบปีที่แล้วของ ลุงบุญมีระลึกชาติ ก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ ่

ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ความส�าเร็จของหนังส่งให้อภิชาติพงศ์

กลายเป็นผู้ก�ากบัระดบัโลกอย่างแท้จรงิ และนอกเหนอืจากความโด่งดงั

ของตัวหนังเอง การท่ีหนังไทยเรื่องหน่ึงไปได้ไกลขนาดนั้นยังช่วยสร้าง

ความหวังและโอกาสให้หนังไทยเร่ืองอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมโดยรวม  

เกิดความตื่นตัวรอบด้าน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้คนดู 

บางกลุ่มกล้าเปิดใจทดลองและยอมรับหนังที่อยู่นอกระบบตลาดปกติ 

และยังส่งผลให้คนท�าหนังรุ ่นใหม่ ๆ และนักเรียนภาพยนตร์เกิด 

ความหวังและความศรัทธาในงานภาพยนตร์ 

สิบปีผ่านไป ไม่ว่าโอกาสนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นความส�าเร็จได ้

มากน้อยเท่าไร ไม่ว่าความหวังที่ถูกจุดขึ้นจะยังโชติช่วงอยู่หรือไม่ และ

ไม่ว่าวงการหนังไทยทั้งในกระแสนอกกระแสจะยังต้องฝ่าฟันอุปสรรค

มากมายเพียงใด  แต่ ลุงบุญมีฯ กับปาล์มทองค�าประวัติศาสตร์ ได้เปิด

ศักราชใหม่ให้วงการภาพยนตร์ไทยอย่างแท้จริง

ผู้ก�ากับอภิชาติพงศ์ เป็นคนท�าหนังผู้เห็นความส�าคัญของการ

อนุรักษ์ภาพยนตร์ในฐานะมรดกความทรงจ�า และได้

มอบฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ รวมทั้ง

หนงัเรือ่งอืน่ ๆ  ของเขา ทัง้หนงัยาวและหนงัสัน้ 

ให้หอภาพยนตร์เก็บรักษา อีกทั้งยังได้มอบ

รางวลัปาล์มทองค�า ให้พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย 

ได้เก็บรักษาและน�าออกแสดงอีกด้วย   

๗



๘

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและโรคโควิด-๑๙  

เป็นภัยคุกคามท่ีส่ันสะเทือนวงการภาพยนตร์ในทุกระดับ และในทุกพื้นที่

ของโลก นับได้ว่าเป็นสภาวะวิกฤติที่ส่งผลต่อทั้งคนสร้างหนัง โรงหนัง และ

บุคลากรในวงการทุกประเภท เป็นสถานการณ์ที่นอกเหนือความคาดหมาย

และอาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งหรือสองครั้งในช่วงชีวิตเท่านั้น 

ในเชิงประวัติศาสตร์ ค�าถามคือภาพยนตร์มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์

ความหายนะ ภัยพิบัติ โรคระบาด เศรษฐกิจตกต�่า สงคราม หรือกระทั่ง 

วันส้ินโลกอย่างไร ทั้งในภาพยนตร์ที่อิงจากสภาพความจริงและที่เป็น

จินตนาการ ในฉบับนี้หอภาพยนตร์ขอแนะน�าหนังสือหลายเล่มในห้องสมุด

และโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ท่ีว่าด้วยเรื่องราวของภาพยนตร์กับ 

สภาวการณ์ยากล�าบากในรูปแบบต่าง ๆ กัน ถึงแม้หนังสือเหล่านี้จะใช ้

ตัวอย่างจากต่างประเทศเป็นหลัก (งานศึกษาของไทยในประเด็นนี้แทบ 

ยังไม่เห็น) แต่เรื่องราวจากข้อเขียนเหล่าน้ีล้วนให้ข้อคิดอันน่าสนใจต่อ 

ผู้ศึกษาประวตัศิาสตร์และการตคีวามหายนะท่ีมนษุย์ประสบในแง่มมุต่าง ๆ

ภาพยนตร์
และจนิตภาพ
แห่งสภาวะวกิฤติ
ก้อง ฤทธิ์ดี 

หนังสือเล่มแรกที่ขอแนะน�าคือ Cartoons in Hard 

Times: The Animated Shorts of Disney and Warner 

Brothers in Depression and War 1932-1945 ตามที่ 

ชือ่เรือ่งว่าไว้ นีเ่ป็นงานวิเคราะห์หนงัการ์ตูนของวอลต์ ดสินย์ี และ

วอร์เนอร์ ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในช่วง

ต้นทศวรรษ ๑๙๓๐ ต่อเนื่องไปถึงช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

ผูเ้ขยีนคอื Tracey Louise Mollet ย้อนไปดคูวามสมัพนัธ์

ระหว่างหนังแอนิเมชันยุคแรกกับวิกฤติเศรษฐกิจ และกับนโยบาย 

The New Deal ของประธานาธบิดแีฟรงคลนิ ด.ี รสูเวลต์ ตวัอย่าง

ของการ์ตูนในช่วงนี้เช่น Mickey’s Nightmare (๑๙๓๒) ซึ่ง 

มิกกี้ เมาส์ และภรรยา มินนี่ เผชิญกับฝันร้ายเมื่อ “ความฝันแบบ

อเมริกันชนชั้นกลาง” กลายเป็นภาระของการหาเลี้ยงลูก ๆ และ

การกระเสือกกระสนเพื่อมีชีวิตรอด การ์ตูนอีกเรื่องที่เป็นตัวอย่าง

ในงานศกึษานีค้อื The Three Little Pigs (๑๙๓๓) อนัเป็นการ์ตนู

ทีน่กัประวตัศิาสตร์สนใจตคีวามมากทีส่ดุเรือ่งหนึง่ ทัง้การถกเถยีง

ว่าการต่อสู้ของลูกหมูสามตัวกับหมาป่าใจร้าย เป็นการตอกย�้า 

ค่านิยมแบบอนุรักษ์นิยมท่ีเน้นการพึ่งพาตัวเองของปัจเจก หรือ

เป็นการแสดงถึงความปรีดาที่อเมริกาในตอนนั้นได้ประธานาธิบด ี

คนใหม่ (รูสเวลต์) ท่ีมีนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ส่วน

การ์ตูนเรื่อง The Wise Little Hen (๑๙๓๔) ถูกตีความว่าโยงใย

ถึงนโยบายทางการเกษตรของรัฐบาลและการช่วยเหลือเกษตรกร

ในชนบทในช่วงเวลาแห่งความแร้นแค้น โดยรวมหนังสือท�าให้เห็นว่า หนัง

การ์ตูนทีเ่รามักคดิว่ามีแต่ความชวนหวัและดูเพือ่ฆ่าเวลา จรงิ ๆ  แล้วเชือ่มโยง

กับสภาวะจิตใจและบรรยากาศทางการเมืองของสหรัฐฯ อย่างลึกซึ้ง

หนังสือเล่มถัดมา พูดถึงหายนะของสงครามแบบตรง ๆ Britain 

Can Take It: British Cinema in the Second World War โดย 

Anthony Aldgate และ Jeffrey Richards ศึกษาวงการภาพยนตร์อังกฤษ

ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่๒ ประเดน็ทีน่่าสนใจทีส่ดุคอื ถงึแม้เมือ่เกดิสงคราม 

โรงหนงัในองักฤษจะถกูสัง่ปิด (เหมอืนตอนนีท้ีแ่ทบทัง้โลกเผชญิ) และจ�านวน

หนังอังกฤษที่ออกฉายก็ลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายทศวรรษ ๑๙๓๐  

ถึงกลางทศวรรษ ๑๙๔๐ แต่กลายเป็นว่าจ�านวนคนดูหนังกลับเยอะขึ้น  

จนเกือบจะเป็น “ยุคทอง” ของโรงภาพยนตร์ ส่วนหน่ึงผู้เขียนเชื่อว่า  

อาจจะเพราะมหรสพอื่น ๆ ซบเซาลงไป 

หนังสือเล่มนี้ยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างภาพยนตร์กบักระทรวงข่าวสาร ว่าง่าย ๆ  

คือบทบาทของหนังในฐานะโฆษณาชวนเชื่อ 

ในยามสงคราม ทั้งการสร้างขวัญก�าลังใจ 

ให้พลเรือนและการโจมตีศัตรูทางจิตวิทยา 

นอกจากนีค้นท�าหนงัยงัสร้างหนงัปลกุใจออกมา

มากมายในช่วงนี้ เช่น The Lion Has Wings 

(๑๙๓๙), 49th Parallel (๑๙๔๑), The Young 

Mr. Pitt (๑๙๔๒) และอื่น ๆ อีกมาก

หายนะทางเศรษฐกิจ
และสงครามโลกครัง้ท่ี ๒
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โรคระบาดและซอมบี้

วนัสิน้โลก

หลังจากนี้ไม่นานเราอาจจะได้ดูภาพยนตร์ที่มีวิกฤติโควิด 

เป็นฉากหลัง แต่ที่ผ่านมา โรคร้ายท่ีดูเหมือนจะได้รับการพูดถึงใน

ภาพยนตร์มากที่สุดน่าจะเป็นโรคเอดส์ ด้วยเพราะความที่เป็นโรคใหม่

ในช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นโรคที่ตอนนั้นยังไม่มียารักษา แถมยังเป็นโรค

ที่มีภาพพจน์น่ากลัวและเกี่ยวพันกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์

อย่างแยกไม่ออก

หนังสือ The AIDS Movie: Representing a Pandemic 

in Film and Television เขียนโดย Kylo-Patrick R. Hart และ 

ตพีมิพ์คร้ังแรกในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นงานศึกษาในศาสตร์สือ่สารมวลชน

และมนุษยศาสตร์ ถึงการเสนอภาพผู้ป่วยโรคเอชไอวีหรือเอดส์ใน

ภาพยนตร์อเมริกัน (ซึ่งบางอย่างดูคลับคล้ายคลับคลากับสถานการณ ์

โรคโควิดในปัจจุบัน) ทฤษฎีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้คือแนวคิดว่าด้วย “การ 

เป็นอืน่” (Otherness) หรอืการกดีกนัผูป่้วยให้เป็น “พวกเขา” อนัต่าง

จาก “พวกเรา” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มักเกิดขึ้นเมื่อ 

เผชิญหน้ากับความหวาดกลัว อีกบทวิเคราะห์พูดถึงผู้ติดเชื้อที่เป็นเกย์ 

และการถูกโดดเดี่ยวแปลกแยกโดยครอบครัวและสังคม หนังสือเล่มนี้ 

ยกตัวอย่างหนังอเมริกันมากมาย ส่วนใหญ่เป็นหนังในช่วงทศวรรษที่ 

๑๙๙๐ ขณะท่ีโรคเอดส์เป็นภัยคุกคามของทั้งโลก เช่น Longtime 

Companion (๑๙๙๐), Phildelphia (๑๙๙๓), Boys on the Side 

(๑๙๙๕), And the Band Played On (๑๙๙๓), Kids (๑๙๙๕), 

Something to Live For (๑๙๙๒) และอื่น ๆ อีกมาก ถึงแม้หนังสือ

จะไม่ได้พูดถึงหนังเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นพิเศษ แต่การจับทฤษฎีเชิง

โครงสร้างท�าให้เกิดความเข้าใจในภาพใหญ่

ถดัมา โรคระบาดอกีแบบทีไ่ม่ได้ถกูรองรบัทางวิทยาศาสตร์และ

เป็นเชื้อที่นิยมแพร่กันมากในภาพยนตร์ คือโรคระบาดซอมบี้ หนังสือ 

Zombies: A Cultural History โดย Roger Luckhurst ตีพิมพ์ 

ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ถึงแม้หนังซอมบี้จะฮิตต่อเนื่องในช่วงสี่ห้าปีหลัง ทั้ง

ในหนังโรงและซีรีส์ แต่หนังสือเล่มนี้ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ทาง

สังคมและจุดก�าเนิดของผีดิบที่แพร่เชื้อได้  ผ่านแว่นหลากหลายมิต ิ

ทั้งทางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

หนังสือวิเคราะห์ปรากฏการณ์ซอมบี้ในสื่อภาพยนตร์ โดยย้อน

ไปถึงการก�าเนิดซอมบี้ในประเทศยากจนอย่างเฮติ (เมื่อทาสถูกฟื้นชีพ

ด้วยมนตร์ด�าเพือ่ให้กลับมาท�างานถงึแม้จะตายไปแล้ว) โยงใยไปถงึการ

ทีซ่อมบีเ้ป็นปฏกิริิยาต่อต้านระบอบอาณานคิมและการใช้แรงงานทาส 

อ้างองิไปถงึคาร์ล มาร์กซ์ และการทีร่ะบบบรโิภคนยิมสดุโต่งสร้างปีศาจ

ขึ้นมาในหมู่มวลประชาชนด้วยกันเอง ผู ้เขียนยังพูดถึงหนังซอมบี้ 

เรื่องแรก White Zombies (๑๙๓๒) ไล่เรียงมาถึงหนังแดรกคูลา ลง

มาถงึบดิาแห่งหนงัซอมบีใ้นยคุ ๑๙๗๐ จอร์จ โรเมโร ทีส่ร้างหนงัซอมบี้

คลาสสิกอย่าง Night of the Living Dead (๑๙๖๘) และ Dawn of 

the Dead (๑๙๗๘) อีกทั้งยังมีบทที่ว่าด้วยหนังซอมบี้ในประเทศอื่น ๆ  

อย่างอติาลีและญีปุ่น่ ถอืได้ว่าเป็นงานศกึษาทีค่รอบคลุมแต่กไ็ม่เยิน่เย้อ 

และไม่ใช่เป็นงานวิชาการจ๋าจนอ่านไม่สนุก

ภาพยนตร์จินตนาการวันสิ้นโลกไว้หลากหลายแบบ ทั้งที่มาจากความหวาดกลัวอันมีเหตุผล และจากความ

ตระหนกที่มาจากฝันร้ายล้วน ๆ เช่น โลกจะแตกด้วยไวรัสที่ไร้ทางรักษา ซอมบ้ีล้างโลก ภัยสงครามนิวเคลียร์  

อุกาบาตถล่ม แผ่นดินไหวรุนแรง น�้าท่วมกลืนทุกสิ่ง หรือแม้แต่มนุษย์ต่างดาวบุก ฯลฯ

Apocalypse in Contemporary Japanese Science Fiction โดย Motoko Tanaka พาเราย้อนดู

จนิตนาการวนัสิน้โลกในหนงัญีปุ่น่ ตรวจสอบประวติัศาสตร์ของฝันร้ายแบบเอเชยีตัง้แต่ยคุโบราณ จนมาถงึยคุสงครามโลก 

ที่ญี่ปุ่นหลังโดนระเบิดนิวเคลียร์เข้าใกล้สภาพวันสิ้นโลกจริง ๆ  อย่างที่ไม่มีประเทศใดมีประสบการณ์เทียบเคียงได้ ผู้เขียน

พูดถึงปรากฏการณ์ผ่านหนัง การ์ตูน และเรื่องเล่าต่าง ๆ  ทั้ง Gojira (๑๙๕๔), Akira (๑๙๘๘), The End of Evangelion 

(๑๙๙๗) รวมทั้งนิยายเรื่องดังของฮารูกิ มูราคามิ Hard-boiled Wonderland and the End of the World 

สุดท้ายที่เราจะแนะน�าคือ Film on the Faultline ที่มี Alan Wright เป็นบรรณาธิการ หนังสือเล่มนี้พูดถึง

ภาพยนตร์ทีเ่กีย่วกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิโดยเน้นไปทีแ่ผ่นดนิไหว เป็นการศกึษาประวตัศิาสตร์ทางธรรมชาตแิละความ

สัมพันธ์กับสื่อภาพยนตร์ รวมทั้งบาดแผลทางความทรงจ�าที่ภัยพิบัติสร้างขึ้น และถูกถ่ายทอดอีกครั้งผ่านทางภาพยนตร์



คลังอนุรักษ์

๑๐

โรคระบาด
ในภาพยนตร์

ฝ่ายอนุรักษ์

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม โควิด-๑๙ คือโรคระบาดท่ีรุนแรงที่สุด 

ไปแล้วส�าหรับคนในยุคนี้ จากผลกระทบมากมายที่เกิดขึ้นกับคน 

ทัง้ด้านสขุภาพ สงัคมและเศรษฐกจิอย่างทีเ่ราไม่เคยคาดคดิมาก่อน 

แม้หลังจากที่บทความนี้ได้ตีพิมพ์ไปแล้วก็ยังไม่อาจทราบได้ว่า

สถานการณ์นั้นจะดีข้ึนหรือแย่ลงไปเพียงใด และเพื่อให้เข้ากับ

สถานการณ์ปัจจุบัน คอลัมน์คลังอนุรักษ์ฉบับนี้จึงอยากจะพาผู้อ่าน

ไปรู้จักกับโรคระบาดต่าง ๆ ในอดีตผ่านภาพยนตร์ท่ีหอภาพยนตร์

ท�าการอนรุกัษ์ ภาพยนตร์ทีน่อกจากจะท�าให้เราได้เหน็และรบัทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งรุนแรง

พอจะท�าให้เกิดภาพยนตร์เร่ืองหน่ึงขึ้นมา ยังท�าให้เราได้เห็น

วิวัฒนาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอีกด้วย

การบริการสาธารณสุข 
ปีสร้าง:  ๒๕๒๖

ผู้สร้าง:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ก่อนหน้าโรคระบาดอย่างโควดิ-๑๙ โรคระบาดทีต่ดิต่อกนัทาง

อากาศจากคนสูค่น ซึง่กลนืกินมนษุยชาตมิายาวนานนบัพนัปี ทีน่่ากลวั 

ไม่แพ้กนัคือ วณัโรค โรคตดิต่อในระบบทางเดนิหายใจ ทีย่งัคงคร่าชีวติ

ผู้คนทั่วโลกนับล้านในทุกปี โรคซึ่งยังเป็นอันตรายที่อยู่รอบตัวเราและ 

มีการกลายพันธุ์อันน่าประหวั่นพรั่นพรึง มีคนไทยที่ยังเสียชีวิตด้วย 

โรคนีน้บัพนัรายต่อปี  ในประเทศไทยนัน้มกีารตระหนกัรูถ้งึภยัร้ายของ

โรคนี้มาเนิ่นนาน จากหลักฐานในสื่อรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งที่หอภาพยนตร์

เองพบว่ามีภาพยนตร์เรื่อง การบริการสาธารณสุข ภาพยนตร์เพื่อการ

ศึกษาซ่ึงจัดท�าโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ให้ความรู้เรื่อง

วัณโรคและการรักษา ในสมัยที่คนไทยเริ่มเข้าถึงการรักษาพยาบาลท่ี

ดีขึ้น แต่การรักษาพยาบาลที่ดีก็ยังถูกจ�ากัดอยู่แค่ในเขตเมืองหลวง

มากกว่าในต่างจังหวัดหรือชนบทอันห่างไกล ซึ่งหากมองย้อนดูการ 

เข้าถึงการแพทย์ที่ดีของคนไทยในเวลานั้นกับเวลานี้ สิ่งที่น่ากังวลกว่า

วณัโรคคอืการกระจายความเจรญิด้านการแพทย์ทีย่งัคงไม่เปลีย่นแปลง

ไปจากเวลานั้นเท่าใดนัก

หมายเหตุ: ปีสร้างที่อยูใน [...] เป็นปีที่หอภาพยนตร์สันนิษฐานขึ้น เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน



๑๑

อวสานของโรคร้าย 
ปีสร้าง:  [๒๕๐๐]

ผู้สร้าง:  ส�านักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ

ยงุเป็นสตัว์ตวัเลก็ ๆ  แต่กลบัอนัตรายและคร่าชวีติผูค้นทัว่โลกได้นบัแสนรายต่อปีจากโรค

ต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือโรคมาลาเรีย โรคที่มักพบการติดต่อและระบาดในประเทศเขตร้อน เช่นใน

ประเทศไทยที่พบการระบาดของโรคนี้อย่างมากในอดีต อย่างที่จะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่อง 

อวสานของโรคร้าย ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในสมัยที่พิษภัยของ

มาลาเรียนั้นระบาดหนักในไทยอยู่หลายสิบปี มีผู้ติดเช้ือนับล้านคนต่อปีและคร่าชีวิตคนไทยไป

มากกว่า ๓๐,๐๐๐ คนต่อปี จากตัวร้ายอย่างยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะน�าโรคจากคนสู่คน ท�าให้ใน

ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ กระทรวงสาธารณสขุได้ร่วมมอืกบัทางองค์การบรหิารการร่วมมอืกับต่างประเทศ

ของสหรัฐอเมริกาจัดตั้งหน่วยควบคุมไข้มาลาเรียขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ เพื่ออบรม 

เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เรื่องโรคมาลาเรียกับชาวบ้าน มีการตรวจ การรักษา และการช่วย 

ชาวบ้านป้องกนัด้วยการพ่นยาดีดทีตีามบ้าน จนท�าให้ตวัเลขของผู้ทีเ่สียชวีติด้วยโรคนีล้ดลงเรือ่ย

มานับแต่นั้น  

แสงช่วยเราอย่างไร
ปีสร้าง  [๒๔๙๘]

ผู้สร้าง:  ส�านักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและการแพทย์

เปล่ียนแปลงไปอย่างมากหลังการพัฒนากล้องจุลทรรศน์และค้นพบ

จุลินทรีย์ ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในสถานที่ทุกหนแห่ง เช่น ในบ่อ  

น�้าฝน ปาก ล�าไส้ และในอุจจาระ โดย Antoni van Leeuwenhoek 

นักประดิษฐ์ชาวเนเธอร์แลนด์ ในช่วงทศวรรษ ๑๖๕๐-๑๖๖๐ มนุษย์

ได้ศึกษา ทดลอง เรียนรู้ และหาหนทางแก้ไขในสาเหตุแห่งความ 

เจ็บป่วยอันเกิดขึ้นจากเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา 

ภาพยนตร์เรื่องแสงช่วยเราอย่างไร เป็นการน�าภาพยนตร์ที่

สร้างส�าหรับหลายประเทศมาลงเสียงพากย์ภาษาไทย  อธิบายถึงสิ่งมี

ชีวิตขนาดเล็กที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่อยู่รอบตัวเราและเป็น

สาเหตุหน่ึงของความเจ็บป่วย โดยใช้การน�าเสนอผ่านลายเส้น 

สะอาดตาและการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้

ค�านึงถึงความส�าคัญของการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในชีวิต

ประจ�าวัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้สุขาที่ได้มาตรฐาน การ

ระมัดระวังการปนเปื้อนของอาหาร การล้างมือ การงดใช้ห้องและ 

สถานที่ร่วมกับผู้ป่วย การใช้มุ้งป้องกันยุงและแมลงกัด การต้มน�้าเพื่อ

ดื่ม และการออกแบบบ้านให้อากาศถ่ายเทและแสงแดดส่องถึง

มรดกพระจอมเกล้า 
ปีสร้าง:  ๒๔๙๗

ผู้สร้าง:  ส�านักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ

ในบรรดาโรคระบาดท่ีน่ากลัวในอดีต โรคไข้ทรพิษหรือโรค

ฝีดาษ คือโรคที่น่ากลัวมากที่สุดโรคหนึ่ง ซึ่งคร่าชีวิตคนไทยนับพันนับ

หมืน่ทกุครัง้ทีเ่กดิการระบาดตัง้แต่สมยัอยธุยาจนถงึรตันโกสนิทร์ โดย

เฉพาะในช่วงของรัชกาลที่ ๓ ท่ีโรคนี้มีบันทึกถึงการระบาดที่รุนแรง  

จนครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้ได้ถูกน�ามาบอกเล่าเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์

ของส�านักข่าวสารอเมริกันเรื่อง มรดกพระจอมเกล้า เพื่อให้คนไทยใน

ยุคสงครามเย็นได้เห็นถึงวิกฤติโรคร้ายท่ามกลางความสัมพันธ์อันดี 

กับสหรัฐอเมริกาในอดีต โดยภาพยนตร์ได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้ง 

พระวชิรญาณเถระ (รัชกาลที่ ๔ ในเวลาต่อมา) ทรงงานร่วมกับหมอ 

บรัดเลย์ นายแพทย์มิชชันนารีชาวอเมริกัน ในการคิดค้นวิธีการปลูกฝี

เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากภัยไข้ทรพิษระบาด นับเป็นภาพยนตร์

ทีท่�าให้คนไทยในสมยัก่อนได้ตระหนกัรูถ้งึโรคร้ายและพระมหากรุณา- 

ธิคุณด้านการแพทย์ของรัชกาลที่ ๔ แต่ที่มากไปกว่านั้นคือการใช้

ภาพยนตร์และเรื่องราวในอดีตมาเป็นเคร่ืองมือในทางการเมือง  

ชวนเชื่อให้คนไทยโอบรับมหามิตรจากอเมริกา เพื่อเข้าข้างอุดมการณ์

ทีจ่ะต่อสูก้บัภยัทีก่�าลงัระบาดหนกัราวกบัโรคร้ายในช่วงเวลานัน้อย่าง

คอมมิวนิสต์ได้อย่างแนบเนียน



A Pilot Project for the Control 
of Filariasis in Thailand
ปีสร้าง:   ๒๕๐๕

ผู้สร้าง:  คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

จ�านวนผู้ป่วยโรคเท้าช้างในประเทศไทยมีจ�านวนลดลงอย่าง 

ต่อเนือ่ง จากในอดตีทีม่ยีอดผูป่้วยสะสมกว่า ๓๐๐ คนต่อปี โดยเฉพาะ

ในพื้นที่รอยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน และพื้นท่ีภาคใต้ซ่ึงมีภูมิประเทศ 

เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของพาหะส�าคัญ คือยุงที่มีตัวอ่อนพยาธิตัวกลม 

ภาพยนตร์เรือ่งนีจ้ดัท�าโดยสถาบนัอายรุศาสตร์เขตร้อนและโรคประจ�า

ถิ่น คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบัน 

คือคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นการบันทึก 

โครงการน�าร่องเพื่อควบคุมโรคเท้าช้างในประเทศไทย โดยมีหมู่บ้าน 

ใน อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูง เป็น 

เป้าหมายทีถ่กูเลอืกเพือ่ปฏบิตักิาร คณะผูว้จิยัน�าโดยคณบดนีายแพทย์

จ�าลอง หะริณสุต โดยสารรถไฟลงที่สถานีสุราษฎร์ธานี และต่อเรือซึ่ง

เป็นวิธีเดินทางเดียวไปที่หมู่บ้าน ใช้อาคารไม้จารึกชื่อ “หน่วยวิจัยโรค

เท้าช้าง คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” เป็น

ฐานการท�างาน คณะวจิยัท�างานตรวจเลือดคนในหมูบ้่านซ่ึงมปีระชากร

ทั้งสิ้น ๑,๐๒๓ คน เช่นเดียวกับสุนัขและแมวท่ีใกล้ชิดกับมนุษย์และ

สามารถเป็นพาหะของพยาธิได้เช่นกัน ผู้มีผลเลือดระยะตัวอ่อนพยาธิ

และผู้ป่วยจะได้รับยาในขนาดและระยะเวลาที่ก�าหนด ในตอนท้าย

เป็นการสรุปผลซึ่งสามารถลดได้ทั้งอัตราผู้มีผลเลือดระยะตัวอ่อนของ

พยาธแิละระยะตดิเชือ้พยาธ ินบัเป็นก้าวหนึง่ของการศกึษาวธิป้ีองกนั

โรคเท้าช้างของประเทศไทยมาจนปัจจุบัน

Surveying on Leptospirosis in 
Southern Thailand on March 
28 to April 6 1964
ปีสร้าง:   ๒๕๐๗

ผู้สร้าง:  คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๖ เมษายน ๒๕๐๗ คณะ

อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

ในวิชาการรักษาและป้องกันโรคเขตร้อนได้จัดตั้งคณะส�ารวจการ 

ติดเชื้อเลปโตสไปโรสิสในเขตภาคใต้ ขบวนส�ารวจใช้รถแลนด์โรเวอร ์

๒ คัน เดินทางสู่จุดหมายต่าง ๆ ในเส้นทางภาคใต้เพื่อเก็บข้อมูลและ

ตรวจเลอืดประชาชน ตามล�าดบัของสถานทีที่ป่รากฏ คอื โรงพยาบาล

ชุมพร โรงแรมรัตนสิน จ. ระนอง โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาล

กระบี่ โรงพยาบาลตรัง แวะพักผ่อนบริเวณน�้าตกกะช่อง โรงพยาบาล

พัทลุง ศูนย์อนามัยชนบท จ. สงขลา ข้ามด่านชายแดนสะเดา ศาลา

ว่าการเมืองปีนัง โรงแรม Pathe วัดถ�้า Perak ก่อนจะสิ้นสุดการ 

เดินทางที่ด่านพรมแดนเบตง 

จนถึงปัจจุบัน โรคไข้ฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสิสยังเป็น 

โรคประจ�าถ่ินที่ส�าคัญของไทย โดยมีหนูเป็นพาหะท่ีส�าคัญ ที่ผ่านมา

พบผูป่้วยโรคเลปโตสไปโรสสิเฉลีย่ปีละประมาณ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ราย 

แต่ก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทั้งอัตราการป่วยและอัตราการตาย 

อย่างไรก็ตามปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนเพิ่มจ�านวนผู้ติดเชื้อได้คือการเกิด

อุทกภัย ซ่ึงจะเพิ่มอัตราการรับเชื้อจากการแช่น�้าที่ปนเปื้อนปัสสาวะ

ของสัตว์ที่มีเชื้อ

๑๒



๗๑๓

 ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลได้สั่งให้สถานที่ที่มีการ 

รวมตัวของคนจ�านวนมากปิดท�าการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นการชั่วคราว เพื่อ

หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้กิจกรรมหลายอย่าง  

รวมทัง้ของหอภาพยนตร์ต้องถูกยกเลกิ หรือเลือ่นไปอย่างไม่มีก�าหนด อาท ิกจิกรรม

ลานดารา เจษฎาภรณ์ ผลดี, การจัดฉายภาพยนตร์ประจ�าวัน, กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก

เดอืนเมษายน, การปิดให้บรกิารในส่วนพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย เมอืงมายา ห้องสมดุและโสตทัศนสถาน เชดิ ทรงศร ีเป็นการช่ัวคราว

  อย่างไรกต็าม หอภาพยนตร์ยงัคงมภีารกจิในการให้บรกิารองค์ความรูแ้ละเผยแพร่เนือ้หาสาระด ีๆ  ตลอดช่วงเวลาดงักล่าว 

ตามหลักคิดที่ว่า “ภาพยนตร์ยังเกิดปัญญา” โดยได้ปรับเปล่ียนวิธีการเผยแพร่ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้บริการเผยแพร่ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้และได้ผ่อนคลายในระหว่างที่สถานการณ์ค่อย ๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติ 

สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่มีดังนี้ 
Film Archive Thailand
น�าเสนอภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้มาให้ท่านได้รับชมที่ Playlist “ห่างกันสักพักช่วง COVID-19”

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย Thai Film Museum
เนื้อหาสาระจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ที่จะพาท่านเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยแบบ

ออนไลน์ และแนะน�าวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ในหัวข้อ Thai Film Museum at a distance

Google Art & Culture
ชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยรูปแบบ Museum View 360⁰ 
ที่ https://artsandculture.google.com/partner/thai-film-archive

หอภาพยนตร์ Thai Film Archive ภาพจากหนังไทยเก่า

ที่จะพาท่านผ่อนคลายและแนะน�าวิธีการปฏิบัติตัวช่วง COVID-19

ทั้งนี้ หอภาพยนตร์จะยังคงเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่แจ้งไว้ต่อไป ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย

ไปดังที่เราหวัง อย่าลืมกดติดตามช่องทางต่าง ๆ ของเรา เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระชั้นดีจากหอภาพยนตร์

ห่างกันสักพักช่วง

Film Archive Thailand



ชอ่งทางการให้บรกิารออนไลน์ของ

หอภาพยนตร์
นานาประเทศ

๑๔

รอบรั้วนานาชาติ

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่ ๒๐๑๙ (หรือโควดิ-๑๙) ส่งผลให้หอภาพยนตร์ฯ หอจดหมายเหตุ 

พิพิธภัณฑ์ ในประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดต้องปิดการให้บริการ

สาธารณะเป็นการชั่วคราว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และท�าให้หลาย 

หน่วยงานต้องหันมาให้บริการทางออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ 

ช่องทางการให้บริการทางออนไลน์แทน  

คอลัมน์รอบรั้วนานาชาติฉบับนี้ จึงขอถือโอกาสนี้ พาผู้อ่าน

ไปส�ารวจช่องทางการให้บรกิารภาพยนตร์และสือ่โสตทศัน์อืน่ ๆ  ของ

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่อนุรักษ์ทางออนไลน์ที่น่าสนใจ ซึ่งหลายที่เปิด

ให้บริการมาก่อนการแพร่ระบาดอยู่แล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้

บริการในช่องทางเหล่าน้ีเพื่อดูทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ ทั่วโลก

ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี 

หอสมุดสภาคองเกรส ถือเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้

ใช้เวบ็ไซต์ https://www.loc.gov/film-and-videos/collections 

ในการให้บรกิารทรพัยากรสือ่โสตทศัน์ โดยผูใ้ช้บรกิารสามารถรบัชม

ภาพยนตร์เหล่าน้ี พร้อมข้อมูลต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกับการไปรับ 

บริการในหอสมุด นอกจากน้ี ความสมบูรณ์ของข้อมูลยังท�าให้เกิด 

การบูรณาการของข้อมูลจากส่ือโสตทัศน์เช่ือมโยงไปยังทรัพยากร 

อื่น ๆ เช่น หนังสือ แผนที่ ภาพนิ่ง ภาพวาด ฯลฯ ที่มีให้บริการใน

ห้องสมุดอีกด้วย 

เว็บไซต์ของหอสมุดสภาคองเกรส ยังมีการให้บริการท่ี 

น่าสนใจ เช่น รวบรวมองค์ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงไป

ถึงทรัพยากรที่มีให้บริการในหอสมุด การน�าชมหอสมุดในรูปแบบ

ออนไลน์ การรวบรวมทรพัยากรในหอสมดุทีส่ามารถน�าไปใช้ประกอบ

การเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งการให้ค�าแนะน�าครูผู้สอน

สถาบนัภาพยนตร์เดนมาร์ก 
(Danish Film Institute) 

สถาบันภาพยนตร์เดนมาร์กได้น�าภาพยนตร์บันทึกภาพวิถี

ชวีติของชาวเดนมาร์กมาเผยแพร่ในเวบ็ไซต์  https://filmcentralen.

dk/museum/danmark-paa-film โดยจัดเรียงตามปีท่ีภาพยนตร์

เรื่องหนึ่งได้ถูกบันทึก หรือผู้ชมสามารถเลือกชมตามค�าค้น หรือ 

สถานที่ที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นบันทึกไว้ด้วย 

นอกจากนี ้สถาบนัภาพยนตร์เดนมาร์ก ยังรวบรวมภาพยนตร์

เงียบของเดนมาร์กทั้งที่เป็นภาพยนตร์เงียบขนาดสั้นและเรื่องยาว  

มาเผยแพร่ในเว็บ https://www.stumfilm.dk/en/stumfilm ซึ่ง

ผู้ชมสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ ตัวภาพยนตร์จะมี 

      ค�าบรรยายเฉพาะภาษาเดนมาร์กเท่านั้น

หอสมุดสภาคองเกรส 
(Library of Congress) ประเทศสหรฐัอเมรกิา

หอภาพยนตร์แห่งชาติญี่ปุ่น
(National Film Archive of Japan) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์แห่งชาติญี่ปุ่นได้เฉลิมฉลอง

การครบรอบ ๑๐๐ ปี แอนิเมชันญี่ปุ่น โดยการเปิดเว็บไซต์ https://

animation.filmarchives.jp/en/index.html เพื่อเผยแพร่

ภาพยนตร์แอนเิมชันของญีปุ่น่ทีอ่ยูใ่นคลังสะสมของหอภาพยนตร์ ซึง่

ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพยนตร์ญ่ีปุ่นขนาดสั้นที่ท�าขึ้นในช่วงยุค 

เริม่ต้นของแอนเิมชนัญีปุ่น่ ผู้ทีส่นใจในประวตัศิาสตร์แอนเิมชนัญีปุ่น่ 

ไม่ควรพลาดชม



๑๕

สถาบันภาพยนตร์อังกฤษได้ใช้ช่องทาง https://

www.youtube.com/user/BFIfilms ในการน�าภาพยนตร์จาก

หอจดหมายเหตุอังกฤษมาจัดแสดงเป็นสิบปีแล้ว โดยจะเน้นการ 

เผยแพร่ภาพยนตร์ข่าว สารคดี ภาพเหตุการณ์ส�าคัญส้ัน ๆ มาจัดเป็น

โปรแกรมเช่น Britain on Film (อังกฤษในภาพยนตร์) ที่รวบรวมภาพยนตร์

ข่าวตัง้แต่ยคุหนงัเงียบเรือ่ยมา จ�านวน ๒๔๖ เรือ่ง ซ่ึงน�าเสนอภาพขององักฤษ

ทั่วประเทศต่างยุคสมัย หรืออย่าง India on Film 1899-1947 (อินเดียใน

ภาพยนตร์ ๑๘๙๙-๑๙๔๗) ท่ีรวบรวมภาพยนตร์สัน้ ๆ  ทีบ่นัทกึอนิเดยีในช่วง

ปี พ.ศ.๒๔๒๒-๒๔๙๐ จ�านวน ๑๐๙ เรื่อง

ในช่อง YouTube นี้ ยังมีการน�าเทปบันทึกการสนทนากับผู้ก�ากับ 

นักแสดง นักวิจารณ์ หรือทีมงานภาพยนตร์ ที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ 

จัดขึ้นตามวาระต่าง ๆ และรายการที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษเป็นผู้ผลิตมา

เผยแพร่ด้วย

นอกจากนี้สถาบันภาพยนตร์อังกฤษยังมีเว็บไซต์ https://player.

bfi.org.uk ที่ให้บริการชมภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องด้วย โดยมีทั้งภาพยนตร์เก่า

และร่วมสมยั และมทีัง้แบบทีไ่ม่เสยีค่าใช้จ่าย และต้องเสยีค่าใช้จ่าย เพยีงแต่

ว่าผู้ที่สามารถรับชมภาพยนตร์จะต้องเข้าเว็บไซต์นี้ในเกาะอังกฤษเท่านั้น 

สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ ถือเป็นต้นแบบของการใช้ YouTube ใน

การเผยแพร่ทรัพยากรส่ือโสตทัศน์ของหน่วยงานได้อย่างส�าเร็จ และท�าให้

หน่วยงานอนุรักษ์หลายแห่งเดินรอยตาม

หอภาพยนตร์เกาหลี (Korean Film Archive)

หอภาพยนตร์เกาหลีเผยแพร่ภาพยนตร์เกาหลีคลาสสิกมากกว่า  

๑๐๐ เรื่อง ที่ทางหอภาพยนตร์เกาหลีบูรณะขึ้นมา ผ่านเว็บไซต์ https://

www.youtube.com/user/KoreanFilm โดยจะมคี�าบรรยายภาษาอังกฤษ

ด้วย ซึ่งได้ริเริ่มท�าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงของการ 

เผยแพร่ภาพยนตร์เกาหลีของรัฐบาลเกาหลีให้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น 

เมือ่ภาพยนตร์จากเกาหลี Parasite ได้รบัรางวลัภาพยนตร์ยอดเยีย่ม

บนเวทีออสการ์เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เว็บไซต์น้ีก็กลายเป็นแหล่ง

ส�าคัญที่ท�าให้คนที่อยากชมภาพยนตร์เกาหลีได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ซึ่งเว็บไซต์ยังแนะน�าภาพยนตร์เกาหลีที่ผู้ก�ากับภาพยนตร์ Parasite 

บอง จุง โฮ ชื่นชอบ และมีให้ชมในเว็บไซต์นี้อีกด้วย  

สถาบันเสียงและภาพแห่งเนเธอร์แลนด์เปิด

เว็บไซต์ Open Images https://www.open-

beelden.nl ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมทรัพยากรส่ือ 

โสตทัศน์จากหลากหลายที่ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน ซึ่ง

ไม่จ�ากัดว่าจะต้องเป็นหน่วยงานทางการ สามารถน�าเข้า

สื่อโสตทัศน์ของตัวเองเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งผู ้

เข้าชมสามารถเข้าไปชมสื่อโสตทัศน์เหล่านี้ ซึ่งปัจจุบัน

มีให้บริการมากกว่าหนึ่งหมื่นรายการ

ที่แตกต่างจากการบริการท่ัวไปคือเว็บไซต์ 

Open Images มีจุดมุ่งหมายให้คนสามารถน�าสื่อ 

โสตทัศน์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ภายใต้ข้อตกลง Creative Commons การน�าไปใช้

ประโยชน์ต่อได้ และต้องอ้างแหล่งทีม่า ซ่ึงผูจ้ะน�าไปใช้

ไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิอีก โดย

ลักษณะการน�าไปใช้จะขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดของแต่ละ 

ชิ้นงานเอง เช่น บางภาพอาจจะอนุญาตให้น�าไปใช้

ดัดแปลงแก้ไข เพื่อไปใช้แสวงหาก�าไรได้ โดยต้องระบุ

แหล่งที่มา หรือบางภาพอาจจะอนุญาตให้น�าไปใช้

ดดัแปลงแก้ไข โดยต้องระบแุหล่งทีม่า แต่ไม่ให้ไปใช้ใน

การแสวงหาก�าไร

สถาบนัภาพยนตร์อังกฤษ 
(British Film Institute) 

สถาบนัเสยีงและภาพ
แห่งเนเธอร์แลนด์ 
(Netherlands Institute for Sound 
and Vision) 

นอกจากที่ผู้เขียนได้น�ามาแนะน�าแล้ว ยังมีหน่วยงานอนุรักษ์หลายหน่วยงานที่เปิดช่องทางการเผยแพร่ทรัพยากรโสตทัศน์ของตัวเองผ่าน
ระบบออนไลน์ ผูท้ีส่นใจสามารถหาดเูพิม่เตมิได้ทีเ่วบ็ไซต์ของสมาพนัธ์หอภาพยนตร์นานาชาตทิี ่https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/
Film-AV-Collections-Online.html



การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือที่ได้รับ 

การตั้งชื่อในภายหลังว่าโรค “โควิด-๑๙” ได้น�ามาซึ่งความพลิกผันครั้งใหญ ่

ต่อวงการภาพยนตร์ เช่นเดยีวกบัทกุภาคส่วนในประเทศไทย เป็นวกิฤตกิารณ์

ใหม่ท่ีไม่มใีครเคยประสบมาก่อน จดหมายข่าวฯ ฉบบันีจ้งึได้รวบรวมเรือ่งราว

ดังกล่าวมาบันทึกไว้ นับตั้งแต่การระบาดในวงกว้างจนถึงกลางเดือนเมษายน 

ซึ่งสถานการณ์ยังไม่สิ้นสุด แต่ก็นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของภาพยนตร์

ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

เรื่องจากปก

สถานการณ์ภาพยนตร์ในเมืองไทย
ท่ามกลางวิกฤติโควิด-๑๙

๑๖

เมื่อโรงหนังกลายเป็นที่เสี่ยงภัย
 จากปลายกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนมีนาคม เดือนที่มีประกาศพบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-๑๙ คนแรกในเมืองไทยตั้งแต่วันที่ ๑  

ผลกระทบแรกจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่มีต่อโรงภาพยนตร์คือ จ�านวนผู้ชมที่ค่อย ๆ  ลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย เพราะโรงภาพยนตร์

กลายเป็นสถานที่ที่ไม่น่าไว้วางใจอีกต่อไป แม้จะมีโปรโมชันลดราคาค่าเข้าชมออกมามากมายก็ตาม ในขณะเดียวกัน โรงหนังแต่ละโรงต่างก็

เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยทางสุขอนามัยมากกว่าแค่ให้บริการเจลล้างมือ ทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่ามีการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค

อย่างจริงจัง รวมถึงออกมาตรการต่าง ๆ ส�าหรับผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับหอภาพยนตร์ที่ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  

ก้อง ฤทธิ์ดี และ พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

พนักงานโรงภาพยนตร์สกาลาให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ผู้ชม 
ที่มา เพจ Apex Scala



และเริ่มตรวจคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม รวมถึงต้องประกาศยกเลิก

กจิกรรมลานดารา เจษฎาภรณ์ ผลด ีทีจ่ะมขีึน้ในวนัท่ี ๒๑ มนีาคม ซึง่เสีย่งต่อการรวมตวัของผู้คนจ�านวน

มาก

 แต่กระนัน้ ตวัเลขผูต้ดิเชือ้ยงัเพิม่ข้ึนเรือ่ย ๆ  พร้อม ๆ  กบัการพบสถานทีแ่พร่ระบาดขนาดใหญ่

ทั้งสถานบันเทิงในใจกลางกรุงเทพฯ และสนามมวยลุมพินี ในขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลกก็ได้

ประกาศให้โรคโควดิ-๑๙ เข้าสูภ่าวะระบาดใหญ่ทัว่โลก ในวนัที ่๑๑ มนีาคม ส่ิงเหล่านีน้�ามาซึง่การรณรงค์

ให้ตระหนกัถึงความส�าคัญของการ “เว้นระยะห่างทางสงัคม” หรอื Social Distancing ทีต้่องการให้ผูค้น

อยู่ห่างกันอย่างน้อย ๑–๒ เมตร เพื่อป้องกันการสัมผัสฝอยละอองอันอาจน�าพาเชื้อไวรัสไปสู่กันและกัน 

ในช่วงน้ี จึงเกิดมิติใหม่ในการปรับตัวของโรงภาพยนตร์เพื่อสู้กับไวรัสที่มองไม่เห็น  ด้วยการเว้นท่ีนั่ง

ภายในโรงให้ผู้ชมมรีะยะห่างระหว่างกนั น�าโดยโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่าน ทีเ่ริม่ต้นก�าหนดผงัทีน่ัง่ใหม่

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ตามมาด้วยโรงภาพยนตร์สกาลา และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

 อย่างไรก็ตาม การจัดวางที่นั่งใหม่นี้มีอายุได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น เมื่อสถานการณ์ยังรุนแรงขึ้น

และมียอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยทะลุเกิน ๑๐๐ คนเป็นครั้งแรกในวันที่ ๑๕ มีนาคม อีก ๒ วันถัดมา 

ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรีจงึมมีตเิหน็ชอบมาตรการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรหิารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม หนึ่งในนั้นคือการปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่มี

ความเสี่ยงสูง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งรวมถึงโรงมหรสพ ตั้งแต่วันที่ ๑๘–๓๑ มีนาคม  

โรงภาพยนตร์ต่าง ๆ จึงจ�าเป็นต้องหยุดให้บริการตั้งแต่วันดังกล่าว เช่นเดียวกับหอภาพยนตร์

 แม้มาตรการนีจ้ะครอบคลมุถงึแค่กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ท�าให้ในช่วงแรกโรงภาพยนตร์ใหญ่

อย่างเอส เอฟ ซเีนม่า ประกาศปิดแค่บางสาขาเฉพาะในพืน้ทีด่งักล่าว แต่ต่อมาไม่นานกต้็องเปลีย่นแปลง

เป็นปิดทุกสาขาทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น สัปดาห์ต่อมา สถานการณ์ได้ยกระดับขึ้น เมื่อจ�านวนผู้ติดเชื้อ

พุ่งสูงเกิน ๑,๐๐๐ คน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีประกาศใช ้

พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อควบคุมการระบาดของ 

โควิด-๑๙ อันมีผลจนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส่งผลให้โรงภาพยนตร์ทุกแห่งต้องขยายเวลาปิดท�าการ 

ไปถึงสิ้นเดือนเมษายนไปโดยปริยาย

 การปิดโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยท่ียาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่สงครามโลก 

ครั้งที่ ๒ นี้ ย่อมหมายถึงเม็ดเงินจ�านวนมหาศาลที่เคยหมุนเวียนหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต้อง

หยุดชะงักลง และเป็นโรงภาพยนตร์เองท่ีบาดเจ็บหนักที่สุด เพราะรายได้หลักเกือบท้ังหมดคือการท่ี 

ผู้ชมเดินทางมาดูหนัง ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งจะกลายเป็นเรื่องต้องห้าม  โรงหนังอิสระบางแห่งได้

พยายามต่อลมหายใจ เช่น Bangkok Screening Room ที่ออกแพ็กเกจลดราคาบัตร ๔๐% มีอายุ  

๑๒ เดอืนนบัต้ังแต่เปิดท�าการอกีครัง้ หรอืซเินม่าโอเอซสิ ซึง่ทีเ่จ้าของโรงคอื สมานรชัฎ์ กาญจนะวณชิย์ 

และ มานิต ศรีวานิชภูมิ ได้น�าผลงานภาพยนตร์ของตนมาให้เช่าชมทางออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกัน  

โรงหนังที่เคยได้รับความนิยมมากในต่างจังหวัดอย่างธนาซีเนเพล็กซ์ ซึ่งก่อนหน้านี้คงเหลืออยู่ ๓ สาขา

ที่นครปฐม พิษณุโลก และตาก กลับต้องตัดสินใจยุติกิจการชั่วคราว พร้อมกับบริษัทในเครือ ทั้งสายหนัง 

ธนาเอ็นเตอร์เทนเมนท์และค่ายหนังพระนครฟิลม์ รวมถึงปรับลดพนักงานลงกว่า ๒๐๐ คน 

ผลกระทบต่อคนท�าหนัง
 สารพันปัญหาถาโถมบุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทยเมื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 

เริ่มระบาดในวงกว้างตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 อันดับแรก หนังไทยจ�านวนเกือบสิบเรื่องต้องเล่ือนวันฉาย ในหลายกรณียังไม่ได้ก�าหนดวัน 

เข้าโรงใหม่ เร่ิมต้นจาก เกมเมอร์ เกมแม่ หนงัไทยเรือ่งแรกทีผู่ส้ร้างตดัสนิใจเลือ่นวนัเข้าโรงจากต้นเดือน

มีนาคมไปก่อน และ Love 101 เลิฟเลยร้อยเอ็ด หนังของดาราตลก หม�่า เพ็ชรทาย วงศ์ค�าเหลา ทั้งสอง

เรื่องเป็นการตัดสินใจที่มาก่อนการประกาศปิดโรงภาพยนตร์ของทางการด้วยซ�้า หลังจากรัฐบาลออก 

๑๗

(บน) พนักงานก�าลังฉีดน�้ายาฆ่าเชื้อในโรงภาพยนตร์ 
เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ 
ที่มา เพจ Major Group
(ล่าง) ผังที่นั่งใหม่ของโรงหนังเฮาส์ 
ที่มา เพจ HOUSE Samyan



๑๘๑๘

ค�าสั่งปิดโรงมหรสพต้ังแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม หนังใหม่หลายเรื่องต้อง 

ถอยกรูด ตั้งแต่หนังตลก หอแต๋วแตก พจมาน สว่างคาตา ตามมาด้วย 

มนต์รกัดอกผกับุง้ และ อเีรยีมซิง่ ซึง่วางตวัเป็นหนงัฟอร์มใหญ่ของเดอืน

เมษายน และตอนนี้ย้ายวันฉายไปเดือนกรกฎาคมแทน นอกจากนี้ยังมี 

เกมเซ่นผ,ี รกัหนมูัย้, ฮกัเถดิเทงิ และ One Take ทัง้นี ้ยงัไม่รวมถงึหนงั

ต่างประเทศจ�านวนนับสิบ ๆ เรื่องที่ต้องเลื่อนวันออกฉายทั่วโลก เช่น 

James Bond: No Time To Die, Fast and Furious 9, Mulan,  

A Quiet Place 2 และอื่น ๆ อีกมาก  

 ผลกระทบหลักของสถานการณ์โควิด-๑๙ มีขึ้นต่อบุคลากร 

ในส่วนการผลิตภาพยนตร์ หรือคนกองถ่ายหนัง โดยเมื่อกลางเดือน

มีนาคม สมาคมผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยได้ออกประกาศขอความร่วมมือ

ให้งดการถ่ายท�าภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และโฆษณา 

 “การถ่ายท�าภาพยนตร์, ละคร, ซีรีส์, โฆษณา ที่มีทีมงานใน

กองถ่ายเป็นจ�านวนมาก จึงอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อได้

 เพื่อป้องกันตนเองและผู ้อื่นตามนโยบายและมาตรการ

ควบคุมการระบาดของรัฐบาล สมาคมผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทย จึงขอ

ความร่วมมือให้ทุกกองที่ก�าลังถ่ายท�าภาพยนตร์, ละคร, ซีรีส์, โฆษณา 

ในขณะนี้หยุดพักการถ่ายท�า เป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๓”

 ถึงประกาศจะก�าหนดวันที่ไว้เพียง ๓๑ มีนาคม แต่ในทาง

ปฏิบัติ กองถ่ายหนังยังคงถูกพักต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

ต่อมาทางสมาคมผู้ก�ากับยังได้จัดท�าข้อก�าหนดมาตรฐานเพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของไวรัสในกองถ่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์ (ซึ่งม ี

รายละเอียดมากกว่าเพียงการให้ล้างมือและใส่หน้ากากอนามัย) ข้อ

ก�าหนดดังกล่าวได้ถูกน�าเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประกาศ 

ใช้ เพือ่เพิม่ความปลอดภยัของบคุลากรในช่วงหลายเดอืนนบัจากนีเ้ม่ือ

กองถ่ายกลับมาเปิดได้อีกครั้ง 

 การประกาศหยุดกองถ่ายในช่วงที่ผ่านมา ยังส่งผลทาง

เศรษฐกิจต่อคนท�างานจ�านวนมากที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจ�า และได้รับ

ค่าจ้างตามชิน้งานหรอืตามการออกกองถ่าย สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ท�าให้

มเีสยีงเรยีกร้องจากคนท�างานบางส่วน ให้มีมาตรการช่วยเหลอืเยยีวยา 

เช่นเดียวกับผู้ได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรมอื่น และเช่นเดียวกับใน

ต่างประเทศ เช่น เยอรมนี เกาหลีใต้ หรือฟิลิปปินส์ ที่เริ่มมีแนวทาง 

จากรัฐฯ เพื่อประคับประคองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะเพื่อ

ช่วยเหลือคนท�างานที่ได้รับผลจากวิกฤตินี้ไปเต็ม ๆ การรวมตัวกันเพื่อ

ส่งเสียงของบุคคลในวงการ ถือเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญในความพยายาม

ฟ้ืนฟธูรุกจิภาพยนตร์ทีโ่ดนไวรสัอดัจนซบเซาในช่วงสองเดอืนท่ีผ่านมา 

ในขณะเดียวกัน วันที่ ๑๖ เมษายน กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ออกแบบ

ส�ารวจสถานะการได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล มาให้

ประชาชนและผูป้ระกอบการทีเ่ป็นเครือข่ายของกระทรวงวฒันธรรมได้

ร่วมกันแจ้งถึงผลกระทบที่ได้รับ 

ออนไลน์คือค�าตอบ
 เมื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม และการรณรงค์ให้ทุกคนอยู่ 

บ้าน กลายเป็นมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-๑๙  โลกทั้งใบจึงจ�าต้องขับเคล่ือนด้วยช่องทางออนไลน์อย่าง 

เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับข่าวสาร การท�างาน การประชุม รวม

ไปถึงการชมภาพยนตร์ 

 ช ่องภาพยนตร์สตรีมมิงเดิมที่ได ้รับความนิยมอยู ่แล ้ว  

โดยเฉพาะที่โด่งดังที่สุดในเมืองไทยที่สุดอย่าง Netflix จึงย่อมได้รับ 

ผลกระทบในเชิงบวกอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งยังมีการโปรโมตหนังไทยท่ี

เพิ่งมีให้บริการในช่องอีกหลายสิบเรื่อง เพื่อตอบสนองกลุ่มแฟนหนัง

ไทยที่ไม่สามารถออกไปชมภาพยนตร์ได้ ในขณะเดียวกัน Netflix ก็ได้

ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนในวงการภาพยนตร์ทั่วโลกที่ประสบปัญหา

จากการระบาดของโรคโควิด-๑๙

 ช่องทางออนไลน์ยังกลายเป็นโอกาสในการอยู่รอดของผู้จัด

จ�าหน่ายที่ไม่สามารถน�าภาพยนตร์เข้าฉายได้ อย่างเช่นค่าย Hal และ 

Documentary Club ซ่ึงเป็นบรษิทัจดัจ�าหน่ายหนงัอสิระทีไ่ด้รบัความ

นยิมจากแฟนหนงันอกกระแสในเมอืงไทยช่วงหลายปีหลัง เมือ่โรงหนงั

(ซ้าย) อนุชา บุญยวรรธนะ ตัวแทนสมาคมผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยร่วมท�า Face Shield ส่ง
ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน
(ขวา) แคมเปญ เพื่อนโปรดักชันอิ่มท้อง เครือข่ายภาพยนตร์อิ่มใจ 
ที่มา เพจสมาคมผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทย

Documentary Club เปิดให้บริการภาพยนตร์ออนไลน์ 
ที่มา เพจ Documentary Club



๑๙

จ�าต้องปิดตวั ทัง้สองค่ายได้น�าภาพยนตร์ทีต่นซ้ือ

ลขิสทิธิไ์ว้ มาจดัจ�าหน่ายให้เลือกชมทางออนไลน์

ผ่านช่อง Vimeo โดยภาพยนตร์ไทยเรื่อง กระบี่ 

2562 ผลงานก�ากับของ อโนชา สวุชิากรพงศ์  และ 

เบน รเิวอร์ส ซึ่งเพิ่งเข้าฉายเมื่อต้นเดือนมีนาคม 

จากการจัดจ�าหน่ายของ Documentary Club 

ก็จ�าต้องย้ายมาฉายในช่องทางนี้ ต่อมา Docu-

mentary Club ยังน�าโปรแกรมหนังสั้น/หนัง

สารคดีไทยเข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงปี

ล่าสุดที่เคยเตรียมฉายในโรง มาเปลี่ยนเป็นฉาย

ออนไลน์แบบมีระยะเวลา (ลิงก์หมดอายุภายใน 

๒๔ ช่ัวโมง) รวมทั้งถ่ายทอดสดการเสวนากับ 

คนท�าหนงัหลงัชมภาพยนตร์ และจดัเทศกาลหนงั

ปกาเกอะญอออนไลน์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนไร้

พรมแดน ระหว่างวนัที ่๑๗-๒๓ เมษายน นบัเป็น

ตดิเชือ้เพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  จนแซงทกุประเทศในโลกเมือ่ต้นเดอืนเมษายน 

โรงงานภาพยนตร์อันดับหนึ่งของโลกอย่างฮอลลีวูดต้องหยุดพักยาว 

หนังใหญ่ ๆ ถูกเล่ือนฉายหมด ถึงกับมีการคาดการว่าบริษัท AMC 

เจ้าของเครอืข่ายโรงหนงัทีใ่หญ่ทีส่ดุในอเมรกิาอาจประสบภาวะทางการ

เงินขั้นวิกฤติหากสถานการณ์ยังไม่กระเตื้องขึ้นในเร็ว ๆ นี้

 ดาราฮอลลีวูดคนแรกที่ติดเชื้อ คือ ทอม แฮงส์ และภรรยา  

ริตา วิลสัน ติดเชื้อเมื่อประมาณวันที่ ๑๑ มีนาคม และกลายเป็น 

ข่าวใหญ่อันท�าให้ทุกคนเกิดความตระหนกว่าเช้ือน้ีแพร่กระจายอย่าง 

กว้างขวางแล้ว และยังมีดาราคนอื่น ๆ ที่ติดเชื้อ เช่น อิดริส เอลบา,  

โอลกา คูริเลนโก และนักร้อง-นักแสดง Pink  

 ข ่าวส�าคัญที่ตามมาในเดือนมีนาคมเช ่นกัน คือการที่ 

เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประกาศเลือ่นการจดังานออกไปจากเดมิ 

นักตัดต่อภาพยนตร์ไทยจัดวงเสวนาให้ชมผ่านโปรแกรม Zoom 
ที่มา เพจล�าดับภาพ

โมเดลใหม่ ๆ ในการปรับตัวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

 ในส่วนของหอภาพยนตร์ ก็ได้น�าภาพยนตร์ในคลังอนุรักษ์

หลากหลายรูปแบบ รวมถึงหนังเรื่องยาว เช่น สันติ-วีณา (๒๔๙๗), 

เศรษฐีอนาถา (๒๔๙๙), เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘), ไอ้ทุย (๒๕๑๔) ฯลฯ 

ออกฉายในช่องยูทูบของหอภาพยนตร์อย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกับ 

หอภาพยนตร์และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ท่ัวโลก (อ่าน 

ตัวอย่างได้ที่หน้า ๑๔) รวมถึงหนังสั้นอีกจ�านวนมากที่ทยอยเผยแพร่

ออกมาให้ชมทางออนไลน์อยูเ่รือ่ย ๆ  แทบทกุวนั นอกจากนีย้งัมกีารจัด

รายการสดผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบรรดาคนท�าหนัง อันเป็น

ผลพวงที่เกิดขึ้นจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

ท่ามกลางโลกภายนอกซึ่งแปรสภาพเป็นพื้นท่ีเสี่ยงอันตราย  

โลกออนไลน์ที่ไวรัสโคโรนาไม่อาจเข้าไปได้จึงกลายเป็นสรวงสวรรค์ 

ของนักดูหนังอย่างแท้จริง

ความเคลื่อนไหว
ในวงการภาพยนตร์โลก

 ผลกระทบของโควดิ-๑๙ ต่อวงการภาพยนตร์ในต่างประเทศ 

เริ่มต้นที่เดียวกับที่ไวรัสเร่ิมระบาดคือประเทศจีน เมื่อทางการส่ังปิด 

โรงภาพยนตร์ ๗๐,๐๐๐ โรงทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงก่อนตรุษจีน หรือ

ปลายเดือนมกราคม ทั้ง ๆ ที่ช่วงตรุษจีนเป็นช่วงเวลาทองของหนังจีน 

และมหีนงัใหญ่รอเข้าควิฉายหลายเรือ่ง ตลาดภาพยนตร์จนีมขีนาดใหญ่

เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา การปิดโรงหนังจึงเป็นสัญญาณ

บอกเหตุที่ท�าให้ทุกคนในวงการหนังเริ่มจับตามอง

 ต่อมาเมื่อโรคโควิด-๑๙ ลุกลามไปสู่ยุโรปและอเมริกา แทบ

ทุกประเทศสั่งปิดโรงภาพยนตร์ในเมืองใหญ่ของตน ในขณะที่กองถ่าย

หนังถูกสั่งหยุดงานไม่เว้นแม้แต่กองของ Netflix และเม่ืออเมริกามีผู ้

ที่จัดกันมาทุกป ีในช ่วงกลาง 

เดือนพฤษภาคม การตัดสินใจ

ของคานส์ไม่ได้อยู่เหนือความ

คาดหมายนัก เพราะขณะน้ัน

ไวรัสก�าลังเล่นงานประเทศใน

ยุโรปจนสะบักสะบอม แต่เมื่อ 

มีประกาศออกมาจริง ๆ วงการ

หนั ง โ ลกต ้ อ ง ระส�่ า ร ะสาย 

เนื่องจากคานส ์ เป ็นหัวใจที่ 

สูบฉีดเลือดให้กับบรรดาผู้สร้าง

และผู้จัดจ�าหน่ายหนังในโลก 

ด้วยเพราะตลาดหนงัเมอืงคานส์

เป็นตลาดใหญ่ทีส่ดุและมกีารท�า

ธรุกจิซือ้ขายหนงักนัอย่างคกึคกั

ทีส่ดุ ไม่รวมถงึการประกวดหนงั

ทอม แฮงส์ โพสต์ภาพใน Instagram ระหว่าง
รักษาตัวกับภรรยา ริตา วิลสัน



ที่เป็นเวทีให้กับหนังอาร์ตและหนังจากประเทศต่าง ๆ ในโลก การสะดุด

ของคานส์ในปีนีจ้งึเป็นเหตกุารณ์ทีก่ระทบกระเทือนธรุกจิและบคุลากรใน

วงการภาพยนตร์อย่างสาหัส เพราะนั่นจะท�าให้วงจรการเงิน การหาทุน 

การถ่ายเทหนังใหม่ ๆ ไปสู่ประเทศต่าง ๆ ต้องชะงัก

 นอกจากเทศกาลคานส์แล้ว เทศกาลหนังขนาดกลางและเล็ก

อืน่ ๆ  กย็กเลกิกนัถ้วนหน้า ทัง้เทศกาล South by Southwest ในอเมรกิา 

เทศกาล Sheffield Documentary Film Festival ในอังกฤษ และ

เทศกาลหนังทดลอง Oberhausen Film Festival ในเยอรมนี ถึงขณะนี้

ต้องรอดูว่า เทศกาลเวนิส ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงงานใหญ่ของโลกที่จัดทุกเดือน

สิงหาคมทางตอนเหนือของอิตาลี จะประกาศเลื่อนหรือยกเลิกหรือไม่

 ทัง้นี ้สถานการณ์ของวงการหนงันานาชาต ิน่าจะง่อนแง่นไปอกี

๒๐

อดีตและอนาคตของภาพยนตร์
เมื่อเผชิญวิกฤติภัย 
ในทัศนะของ โดม สุขวงศ์

“ไข้หวัดใหญ่สเปน ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ ๑ เป็นโรคระบาดใหญ่ครั้งแรก

เมือ่โลกมภีาพยนตร์แล้ว  สยามเวลาในนัน้ก็มกีารระบาด แต่เท่าทีเ่ชก็ข้อมลูทีเ่คยค้นคว้า 

ไม่พบว่าตอนนั้นมีการปิดโรงหนัง  ต่างประเทศอาจจะปิด จากรูปที่เห็นผู้คนต้องใส่

หน้ากาก

“โรงหนังในเมืองไทยปิดจริง ๆ ตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อกรุงเทพฯ กลาย

เป็นสนามรบ ถูกทิ้งระเบิด ไฟฟ้าดับ แต่โรงหนังก็พยายามยืนหยัดฉายหนังจนหนังไม่มี

ฉาย มันไม่มีหนังอเมริกัน หนังอังกฤษเข้ามา มีแต่หนังญี่ปุ่นกับเยอรมันบ้าง แต่ไม่เยอะ 

จริง ๆ รัฐบาลไม่ต้องการให้โรงหนังปิด ต้องการให้คนได้ผ่อนคลาย เมื่อไม่มีหนัง รัฐจึง

โรงภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกา

หลายเดอืน ถงึแม้ในประเทศจนีซึง่เป็นทีแ่รกทีไ่ด้รบัผลกระทบจะเริม่ผ่อนคลายมาตรการ เริม่เปิดโรงหนงัและเริม่มกีารถ่ายหนงัอกีครัง้ แต่สญัญาณ

ยังคงไม่แน่ชัด อีกทั้งวิกฤติครั้งนี้คงใช้เวลาอีกสักพักกว่าจอหนังโลกจะกลับมาเรืองรองอีกครั้ง  

 

โดม สุขวงศ์ นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และ 
ผู้ก่อตั้งหอภาพยนตร์

สนับสนุนให้มีละครเวที หรือรีวิวเป็นดนตรีสลับฉาก เพื่อกล่อมขวัญประชาชน ซึ่งส่วนมากก็เข้าไปเล่นในโรงหนัง 

“หลัง ๑๔ ตุลา ยุครัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ เกิดปัญหาเศรษฐกิจ น�้ามันแพง มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟ เปิดไฟถนนดวง 

เว้นดวง โรงหนังแม้ไม่ได้ถูกสั่งปิด แต่ก็ถูกสั่งลดรอบ คนในวงการภาพยนตร์จึงออกมารวมตัวกันประท้วง น�าโดยสมาคมผู้อ�านวยการ

สร้างภาพยนตร์ ยุคนั้นการเดินขบวนเป็นเรื่องปรกติ แต่สักพักรัฐบาลก็ผ่อนมาตรการ

“ทีผ่มเคยบอกว่านบัตัง้แต่พีน้่องลมูแิอร์ฉายหนงัขึน้จอเมือ่ร้อยกว่าปีก่อน เตาฉายหนงับนโลกไม่เคยดบั เพราะทกุวนิาทมีกีาร

ฉายหนังอยู่เสมอ ณ ที่ใดที่หนึ่ง  ก็เป็นไปได้ว่าโรคระบาดคราวนี้อาจเป็นครั้งแรกที่ท�าให้เตาเครื่องฉายดับทั่วโลก แต่มันก็เปลี่ยนไป

อยู่ในมือถือ ในอินเตอร์เน็ต เป็นไฟอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องฉาย แต่เปล่งแสงขึ้นมาได้เอง มันเปลี่ยนวัตถุไปเท่านั้นเอง แต่สปิริตยังอยู่ 

อาจท�าให้คนดูหนังมากขึ้นด้วยซ�้าเมื่อต้องอยู่บ้าน

“ค�าถามว่า อนาคตจะเป็นยังไง มันก็คิดได้สองแบบ ถ้าจบในระยะใกล้ พอโรงหนังกลับมาคนก็ต้องคิดถึง แต่ถ้าหยุดยาว 

จนข้ามปี คนอาจจะชินกับการที่ไม่ต้องไปดูหนังที่โรง แต่ผมก็ยังคิดว่า โรงหนังเป็นกิจกรรมสังคม ส�าหรับไปดูกับเพื่อน ไปแสดงตัว 

ในสังคม ไม่เหมือนน่ังดูคนเดียวในบ้าน เพราะฉะน้ันมันยังมีความจ�าเป็น เราไม่เชื่อว่ามันจะหมดยุคหายไปเลย อาจจะซบเซาแล้ว 

กลับมา เหมือนแผ่นเสียง ท่ีตอนแรกคิดว่าแค่กลับมาเล่น ๆ ตอนนี้กลับมีการผลิตของใหม่ออกมา หรืออย่างฟิล์ม โกดักก็กลับมา 

ผลิตใหม่”   






