จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับที่จัดท�ำขึ้นในระหว่างสถานการณ์
อันไม่ปกติ ด้วยผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโรค
โควิด-๑๙ ที่สั่นสะเทือนองคาพยพทุกส่วนของสังคม ส่วนบริการของหอภาพยนตร์อันได้แก่ โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และห้องสมุด
และโสตทัศนสถานฯ ปิดให้บริการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และไม่ใช่แค่ที่
หอภาพยนตร์เท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับโรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ ทั่ว
ประเทศ หรือจะว่าไปแทบจะทั่วโลกเสียด้วยซ�้ำ
ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลัก ๆ คือจ�ำนวนหน้าที่
ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนท�ำให้คณะผู้จัดท�ำตัดสินใจยังไม่ลง
โปรแกรมฉายหนังประจ�ำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน อีกทั้งยังไม่ประกาศ
กิจกรรมอื่น ๆ ดังนั้น ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม
ของหอภาพยนตร์ เช่น ในกรณีที่โรงภาพยนตร์ของเราจะกลับมาฉายได้
อีกครั้ง ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์และช่องทาง
ออนไลน์อื่น ๆ เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้รวดเร็ว
ตามเหตุการณ์ทพี่ ลิกไปมาอย่างทีไ่ ม่มใี ครคาดเดาได้ หอภาพยนตร์แนะน�ำให้
ผู้อ่านกดติดตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของเราตามข้อมูลด้านล่าง และ
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลานี้
นอกจากนีแ้ ล้ว เนือ้ หาสาระในจดหมายข่าวฉบับนีย้ งั แน่นเหมือนเดิม
เช่น บทความว่าด้วยโรคระบาดในภาพยนตร์จากคลังอนุรักษ์ของเรา การ
แสดงความยินดีกบั ศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์และละคร บทความแนะน�ำ
หนังสือว่าด้วยภาพยนตร์กับวิกฤติที่สั่นคลอนสังคม ความเคลื่อนไหวของ
หอภาพยนตร์ทั่วโลก การร่วมระลึกถึงบุคคลส�ำคัญในวงการภาพยนตร์ที่
จากไปในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และที่ส�ำคัญคือ บันทึกขนาดยาวที่รวบรวม
ผลกระทบของโรคโควิด-๑๙ ต่อวงการภาพยนตร์ในประเทศไทย โดยยังมี
ความหวังเต็มเปี่ยมว่าเราจะผ่านช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ไปด้วยกัน
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รายงาน

อารีย์ นักดนตรี
และ ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง

ศิ ลปินแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ สาขาศิ ลปะการแสดง
(ภาพยนตร์และละคร)

อารีย์ นักดนตรี เริ่มต้นท�ำงานที่สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม ทั้งในฐานะผู้จัดรายการ
พิธีกร และที่โดดเด่นที่สุดคือเป็นนักแสดงประจ�ำสถานี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นปีแรกที่สถานีโทรทัศน์แห่ง
แรกของไทยนี้ออกอากาศ โดยมีความสามารถรอบด้าน
แสดงละครได้หลากหลายแนวทั้งละครร�ำ ละครพันทาง
งิว้ ไทย และมีผลงานทีม่ ชี อื่ เสียงมากมาย เช่น กากี, ขุนศึก,
นันทาเทวี, ลูกทาส ฯลฯ นอกจากการเป็นนักแสดง อารีย์
ยังถือเป็นผู้ผลิตละครคนส�ำคัญที่ปลุกปั้นนักแสดงขึ้น
มาจ�ำนวนมาก ซึ่งหลายคนได้เข้ามามีบทบาทในวงการ
ภาพยนตร์ เช่น เดือนเต็ม สาลิตุล, รัชนู บุญชูดวง, ลินดา
ค้าธัญเจริญ, กาญจนา จินดาวัฒน์ ฯลฯ ปัจจุบนั อารียไ์ ด้
รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นถึงความส�ำคัญของศิลปวัฒนธรรม
ขนบประเพณีไทย

ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง หรือที่รู้จักกันในนาม
“ครู ช ่ า ง” จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ด ้ า นการละครที่
มหาวิทยาลัยมอนแทนา สหรัฐอเมริกา ได้รบั การยอมรับ
ทัง้ ในฐานะนักแสดงมากความสามารถ ผูก้ ำ� กับการแสดง
ที่มีรูปแบบและแนวคิดเฉพาะตัว นักเขียนบทผู้สร้าง
นวัตกรรมการเขียนบทด้วยการให้นักแสดงร่วมเขียนบท
ไปด้วย และเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์ใน
วงการการแสดงจ�ำนวนมาก กล่าวเฉพาะวงการภาพยนตร์
ชนประคัลภ์มีผลงานการแสดงที่โดดเด่นในหลากหลาย
บทบาท เช่น บททนายอาวุโสเจ้าเล่ห์ใน หย่าเพราะมีชู้
(๒๕๒๘) บทนักประดิษฐ์สติเฟื่องใน สมศรี 422 อาร์
(๒๕๓๕) รวมถึ ง บทบาทที่ ไ ด้ รั บ การจดจ� ำ มากที่ สุ ด
คือ บทซีอุย อดีตนักโทษชาวจีนที่ถูกประหารชีวิตจาก
โทษฐานฆ่าเด็กจ�ำนวนมาก ในเรื่อง นายซีอุย แซ่อึ้ง
(๒๕๓๔)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีในวาระที่ศิลปินทั้ง ๒ ท่านได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) รวมถึงศิลปินแห่งชาติสาขาอื่น ๆ ทุกท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน
ส�ำคัญฝากไว้ให้แก่วงการศิลปะของไทย

รายงาน

แด่ผู้ล่วงลับ
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ในช่วงทีผ
่ า่ นมา วงการภาพยนตร์ไทย
ต้องพบกับข่าวร้ายอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้อง
สู ญ เสี ย บุ ค คลที่ เ คยมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ไป
ในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งนักแสดง ผู้ก�ำกับ และ
ผู้สร้างภาพยนตร์
จดหมายข่ า วหอภาพยนตร์ ฉ บั บ นี้
ขอน� ำ เรื่ อ งราวของพวกเขามาลงไว้ เ ป็ น ที่
ระลึ ก ถึ ง ผลงานที่ เ คยสร้ า งสรรค์ แ ก่ ผู้ ช ม
ภาพยนตร์ไทย และขออุทิศพื้ นที่ตรงนี้เพื่ อ
ร่ ว มไว้ อ าลั ย แก่ ค รอบครั ว ของผู้ จ ากไป
ทุกท่าน

๒

สุเทพ วงศ์ก�ำแหง
ชือ่ ของ สุเทพ วงศ์กำ� แหง นัน้ โด่งดังเป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ ประเทศในฐานะ
นักร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของไทย ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงไทยสากล-ขับร้อง ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๓๓
อย่างไรก็ตาม นอกจากวงการเพลง สุเทพยังถือเป็นศิลปินทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญในวงการภาพยนตร์ เขาเริ่มมีผลงานแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๐๐ เรื่องแรกที่ออกฉายคือ ก่อนอรุณจะรุ่ง แต่บทบาทที่โดดเด่นที่สุด
เกิดขึน้ ในปีถดั มา จากเรือ่ ง สวรรค์มดื ทีบ่ ริษทั คันจราภาพยนตร์ ของเทวมิตร
กุญชร ณ อยุธยา สร้างจากละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งเขาเล่นเป็น
พระเอกมาก่อน ในบท “ชูวทิ ย์” หนุม่ พนักงานเก็บขยะผูม้ ใี จรักในมนุษยธรรม
ฉบับภาพยนตร์นี้ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี ผู้ก�ำกับคนส�ำคัญแห่งยุค แม้จะ
ไม่ประสบความส�ำเร็จด้านรายได้ แต่ สวรรค์มืด ก็ได้รับการยกย่องอยู่เสมอ
ในฐานะหนังรักทีด่ ที สี่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ของไทย รวมทัง้ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็น
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ในขณะเดียวกัน บทเพลงประกอบภาพยนตร์
โดยเฉพาะเพลง “สวรรค์มืด” ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่โด่งดังที่สุดของ
นักร้องขวัญใจมหาชนผู้นี้
สุเทพยังร่วมแสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง เช่น ขบวนการเสรีจีน
(๒๕๐๒) เงารัก (๒๕๐๘) เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘) พิการรัก (๒๕๐๙) รวม
ไปถึงการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อีกจ�ำนวนมาก ทั้งยังเคยมีผลงาน
สร้างภาพยนตร์เรื่อง วิมานดารา (๒๕๑๗) เล่าเรื่องราวของดาราที่เคยมี
ชือ่ เสียงซึง่ ถูกน�ำมาอยูร่ วมกันในบ้านพักแห่งหนึง่ โดยตัวเขาเองร่วมเป็นหนึง่
ในนักแสดงน�ำ
เวลาผ่านไป ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และอยู่ในคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สุเทพและ
คณะกรรมาธิการชุดนี้ ได้เดินทางไปเจรจากับผูบ้ ริหารแมนดารินแล็บทีฮ่ อ่ งกง
เพื่อรับมอบฟิล์มภาพยนตร์ไทยกลับมาให้หอภาพยนตร์อนุรักษ์ โดยเขาได้
ลงนามขอรับฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง วิมานดารา และมอบให้แก่หอภาพยนตร์
ประเดิมเป็นเรือ่ งแรก ก่อนทีจ่ ะมีภาพยนตร์ไทยเรือ่ งอืน่ ๆ ตามมาอีกมากมาย
ในชื่อโครงการ “หนังไทยกลับบ้าน”
สุเทพยังได้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์จัดขึ้นอยู่เสมอ ทั้ง
การมาประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ประเดิมเป็นชุดแรก ร่วมกับดาราอีกหลายท่าน เนื่องในงานร�ำลึก ๑๐๐ ปี
รัตน์ เปสตันยี เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ การร่วมร้องเพลงในคอนเสิรต์
“หนังไทยในเสียงเพลง” ทีห่ อภาพยนตร์จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสุดท้ายคืองาน
“๖๐ ปี สวรรค์มืด: อมตะหนังเพลงไม่จนรัก” ซึ่งสุเทพได้มาพูดคุยร�ำลึก
ความหลังกับนักแสดงน�ำ สืบเนื่อง กันภัย และ ชาลี อินทรวิจิตร และขับร้อง
บทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเอกของเขา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สุเทพ วงศ์ก�ำแหง เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การจากไปของเขานับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทย

ดวงชีวัน โกมลเสน
ดวงชีวัน โกมลเสน เป็นดาราหญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคนหนึ่งใน
ทศวรรษ ๒๕๒๐ เธอโด่งดังในฐานะ “เซ็กซี่สตาร์” แห่งยุคด้วยฉายา “สาวสะโพก
ดินระเบิด” และเป็นที่ปรารถนาของบรรดาสายหนังที่หวังใช้ชื่อเธอเป็นจุดขาย ประกอบกับ
การรับบทได้หลากหลายไม่จ�ำกัดเฉพาะแค่นางเอก ท�ำให้เธอมีผลงานภาพยนตร์ออกมาต่อเนื่อง
ทุกปีนับร้อยเรื่อง เช่น นางฟ้าท่าเรือ (๒๕๒๐) ใต้ฟ้าสีคราม (๒๕๒๑) ไอ้คลั่งทะเลโหด (๒๕๒๒)
ไกรทอง (๒๕๒๓) เชลยศักดิ์ (๒๕๒๔) จระเข้เถนขวาด (๒๕๒๕) ล่าข้ามโลก (๒๕๒๖) ถล่มด่านปืน
(๒๕๒๗) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง ขอโทษที..ที่รัก (๒๕๒๗) จากนั้นจึงห่างหายจาก
วงการภาพยนตร์ไปหลายปี ก่อนจะกลับมารับบทสมทบในภาพยนตร์ยคุ หลัง ๆ เช่น ผีสามบาท (๒๕๔๔)
มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๔๘) แม่นาค 3D (๒๕๕๕)
ดวงชีวัน โกมลเสน มาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๓๔ ณ ลานดารา หอภาพยนตร์
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ และได้มาสนทนากับผู้ชมหลังจบการฉายภาพยนตร์ที่เธอแสดงเรื่อง
เก้าล้านหยดน�ำ้ ตา (๒๕๒๐) ในกิจกรรมภาพยนตร์เพือ่ ผูส้ งู อายุของหอภาพยนตร์ เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๐ ร่วมกับ พิชัย น้อยรอด ผู้แจ้งเกิดให้เธอในโลกภาพยนตร์ไทย
ดวงชีวัน โกมลเสน เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เหลือไว้เพียงรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้า
บนลานดาราอันเป็นอมตนุสรณ์ และผลงานที่เคยสร้างความสุขให้แก่แฟนหนังไทย
ธนกร พงษ์สุวรรณ
ธนกร พงษ์สุวรรณ เป็นผู้ก�ำกับที่สร้างสีสันและความแปลกใหม่แก่วงการภาพยนตร์ไทย
รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนท�ำหนังในยุคหลัง โดยเฉพาะจากผลงานเรื่องแรก คือ Fake โกหก...
ทั้งเพ (๒๕๔๖) ที่ถ่ายทอดอารมณ์เปลี่ยวเหงาของคนหนุ่มสาว และภาพกรุงเทพฯ อันมีเสน่ห์ในมุมที่
ไม่ค่อยได้เห็นในหนังไทยทั่วไป
ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ธนกรก�ำกับนั้นล้วนมีสไตล์ในการสื่อสารออกมาอย่างชัดเจน 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�ำกับได้รับ
การอนุรักษ์อยู่ที่หอภาพยนตร์
ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นนักธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ผู้มีบทบาทส�ำคัญทั้งใน
แวดวงโฆษณา การตลาด นิตยสาร ละครโทรทัศน์ รวมไปถึงภาพยนตร์ ในฐานะผูบ้ ริหารค่ายภาพยนตร์
ngr ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘
ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ณภัทรได้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้ ngr ผลิตภาพยนตร์ไทยที่
หลากหลายและโดดเด่นจ�ำนวนมาก 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�ำชื่นชมอย่างสูงจาก
นักวิจารณ์
ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ท่ามกลางผลงาน
ภาพยนตร์ที่เธอเคยสร้างสรรค์ไว้มากมายซึ่งหอภาพยนตร์ได้เก็บอนุรักษ์ไว้

๓

รายงาน
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

ฉายหนังที่ต่างประเทศ

๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์ หอภาพยนตร์ ไ ด้
น�ำภาพยนตร์ไทยเรื่อง สันติ-วีณา ไป
จัดฉายที่ Reel to Reel Institute
Hong Kong ในโปรแกรม The history
of Colour Filmmaking ประวัตศิ าสตร์
การสร้างภาพยนตร์สี

กิจกรรมเดือนมีนาคม
๒๖ กุมภาพันธ์

หอภาพยนตร์น�ำการแสดง คามิชิไบ (Kamishibai) การ
เล่าเรือ่ งแบบโบราณทีใ่ ช้ภาพวาดประกอบเรียงล�ำดับตามการเดินเรือ่ ง
มาร่วมแสดงในกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยในวันดังกล่าวมีนักศึกษาร่วมวาดภาพประกอบ
และร่วมแสดงคามิชิไบในครั้งนี้ด้วย
๑๓ มีนาคม

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ
๖ กุมภาพันธ์
๑๒ กุมภาพันธ์
๑๘ กุมภาพันธ์
๑๙ กุมภาพันธ์
๒๐ กุมภาพันธ์
๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕ กุมภาพันธ์
๕ มีนาคม
๑๗ มีนาคม

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางแค
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต�ำบลโพรงมะเดื่อ
กลุ่มวัยหวานวันวาน
ชมรมศิริราชอาวุโส
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางแค
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ

หอภาพยนตร์ในโครงการส่งเสริมโรงภาพยนตร์ Microcinema ร่วมกับ a.e.y.space จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มืด
(๒๕๐๑) เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ชมได้รับชมภาพยนตร์ทรงคุณค่าที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ โดย
จัดขึ้นเป็นที่แรกในโครงการ ณ a.e.y.space อาร์ตแกลเลอรีตึกเก่า
อ�ำเภอเมืองสงขลา
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนภาพยนตร์
ส�ำหรับโรงภาพยนตร์อสิ ระและพืน้ ทีจ่ ดั ฉายขนาดเล็กทัว่ ประเทศของ
หอภาพยนตร์ โดยการให้ความอนุเคราะห์ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์
อนุรักษ์ไว้และมีสิทธิ์ในการจัดฉายภายนอก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หาก
สนใจติดต่อเข้าร่วมโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่งานจัดรายการ
หรืออีเมล filmarchivethailand@gmail.com

โครงการโรงหนังโรงเรียน
๒๑ กุมภาพันธ์ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบ�ำรุง
๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
๒๗ กุมภาพันธ์ โรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บ�ำรุง)

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๒๕ กุมภาพันธ์ โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์
๑๒ มีนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

๔

๑๕ มีนาคม

หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกปี ค.ศ.
๑๙๘๐ ของสแตนลีย์ คูบริก The Shining ในโปรแกรมทึ่ง! หนังโลก
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา โดยในวันดังกล่าวได้มีการตรวจวัดไข้และ
บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริเวณด้านหน้าก่อนเข้าชมภาพยนตร์

รายงาน

ประสบการณ์ฝึกงาน

ที่หอภาพยนตร์

ในช่วงทีผ่ า่ นมา ได้มนี กั ศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่าง ๆ เข้ามาร่วมฝึกฝนและเรียนรูป้ ระสบการณ์
การท�ำงานที่หอภาพยนตร์อยู่จ�ำนวนหนึ่ง และนี่คือความในใจจากน้อง ๆ นิสิตสาขานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ซึ่งได้เข้ามาร่วมฝึกงานด้านการน�ำชม
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ณัฐนิชา มานะกิจสมบูรณ์
เมื่อตอนอยู่ปี ๒ นั้นทางมหาวิทยาลัยมีการจัดท�ำทัวร์จ�ำลอง โดยเลือกหอภาพยนตร์เป็นหนึ่งในจุดหมายในเส้นทางหลักของเรา
พอได้มาศึกษาดูงานแล้วก็รู้สึกประทับใจ เลยอยากฝึกงานที่นี่ โดยเป็นที่แรกและที่เดียวที่ยื่นเรื่องในการขอฝึกงานด้วย เมื่อติดต่อไปก็มีการ
นัดสัมภาษณ์งาน เหมือนมาสมัครงานจริง ๆ อันนี้แอบลุ้นมาก ตื่นเต้นมาก การฝึกงานเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม ปฏิบัติงานในส่วน
ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ โดยพี่ ๆ ให้เรียนรู้การท�ำงานส่วนงานด้านการบริการ เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์และห้องสมุดเฉพาะทางด้าน
ภาพยนตร์ วันเวลาและการให้บริการต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในจุดลงทะเบียน และได้เรียนรู้การให้ข้อมูลส�ำหรับ
ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะหรือนักท่องเที่ยวทั่วไป นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การให้บริการในส่วนนิทรรศการเมืองมายา ท�ำให้ได้ศึกษา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก พอเริ่มเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้ว ก็เริ่มให้บริการเบื้องต้นได้ โดยมีพี่ ๆ ทีมงานคอยให้ค�ำปรึกษาตลอด
เวลาที่ฝึกงาน ซึ่งรู้สึกอุ่นใจมากเหมือนมีคนคอยสนับสนุนเรา ยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมที่ตื่นเต้นที่สุดคือ ได้มีส่วนร่วมการถ่ายหนังสั้นเกี่ยวกับ
วันก�ำเนิดภาพยนตร์โลก ที่ทางหอภาพยนตร์เป็นผู้จัดท�ำ รับบทบาทเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ชมภาพยนตร์ฉายขึ้นจอ
เป็นครั้งแรกในโลกเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ รวมทั้งยังได้เรียนรู้ถึงการถ่ายท�ำภาพยนตร์จริง ๆ
ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เป็นอีกประสบการณ์ที่ประทับใจที่คงหาจากที่อื่นไม่ได้

ส�ำหรับผมเพิง่ มาหอภาพยนตร์เป็นครัง้ แรก และ
เลือกมาฝึกงานที่นี่ตามค�ำแนะน�ำของเพื่อนในคณะ ซึ่ง
นอกจากการได้ลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างที่เพื่อนเล่าไป
แล้ว อีกสิง่ ทีช่ อบคือการได้เข้าร่วมกิจกรรมทีห่ อภาพยนตร์
จัดขึน้ หลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓
ได้รับมอบหมายให้จัดหาของรางวัลส�ำหรับเด็ก ๆ ที่มา
ร่วมงาน จัดเตรียมงานท�ำสลากสอยดาว ร่วมออกแบบ
การเล่นเกมและตกแต่งสถานที่ กิจกรรมครั้งนี้ท�ำให้ได้
เรียนรูก้ ารท�ำงานเป็นทีม และร่วมงานกับเด็กจ�ำนวนมาก
เป็นอีกงานที่ท้าทายมากทีเดียว ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ ที่
ท�ำให้ผมรู้สึกมีความสุขสนุกสนานทุกครั้งที่ได้มาท�ำงาน
ประสบการณ์ฝึกงานครั้งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้พัฒนาตนเอง
ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตและการท�ำงานในอนาคตอีก
ด้วย

เคยได้มโี อกาสมาเทีย่ วทีน่ กี่ บั เพือ่ น ๆ และ
ครอบครั ว หลายครั้ ง แล้ ว รู ้ สึ ก ประทั บ ใจใน
ส่วนจัดแสดงและการให้บริการมาก จึงชักชวน
เพื่อนอีก ๒ คนมาฝึกงานด้วยกัน โดยพวกเราได้
ฝึกในส่วนพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งนอกจาก
การศึกษาข้อมูลในการให้บริการ โดยพี่ ๆ จะทดสอบ
ข้ อ มู ล พวกเราทุ ก วั น ศุ ก ร์ เพื่ อ ให้ เ ราน� ำ ไปพั ฒ นาและ
ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการแล้ว อีกภารกิจทีภ่ มู ใิ จมากคือ “การท�ำทัวร์จำ� ลอง” เป็น
โปรเจกต์ที่ทางหอภาพยนตร์เสนอให้พวกเราลองออกแบบและน�ำเสนอทัวร์ขึ้น
เนื่องจากพวกเราเรียนสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว โจทย์ที่ได้รับคือให้น�ำเสนอ
การท่องเที่ยวหอภาพยนตร์โดยรถจักรไอน�้ำ เพราะรถไฟมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ ในการท�ำงานนัน้ เราได้วางแผนและศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรถจักรไอน�ำ้ รวมทัง้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
และจัดท�ำออกมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ๓ เส้นทาง ระหว่างการด�ำเนินงานก็
จะมีการรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์เพือ่ หาข้อปรับปรุงและแก้ไข จนสุดท้ายก็
ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีคุณโดม สุขวงศ์ เป็นที่ปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำ
การฝึกงานที่หอภาพยนตร์นั้น ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ที่ท�ำให้รู้สึกว่าเราก็
เป็นส่วนหนึ่งของหอภาพยนตร์ เป็นเหมือนแรงผลักดันที่ดีมาก ขอบคุณมากค่ะ
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บทความพิเศษ

ครบรอบ ๑๐ ปี

ลุงบุญมีระลึกชาติ
ก้อง ฤทธิ์ดี

วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของภาพยนตร์ไทย
เกิดขึ้นที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เมื่อหนังเรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ (Uncle Boonmee
Who Can Recall His Past Lives) ของผู้ก�ำกับอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล กลายเป็นม้ามืด
ที่ฝ่าด่านอรหันต์ได้รับรางวัลปาล์มทองค�ำ (Palme d’Or) รางวัลใหญ่ที่สุดของเทศกาล และ
ถือเป็นรางวัลภาพยนตร์ที่มีเกียรติยศมากที่สุดรางวัลหนึ่งของโลก
การประกาศรางวัลมีขึ้นตอนหัวค�่ำที่เมืองคานส์ ตรงกับเวลาประมาณตีหนึ่งที่
เมืองไทย ประธานกรรมการตัดสินปีนั้นได้แก่ผู้ก�ำกับอเมริกัน ทิม เบอร์ตัน หลังจากชื่อหนัง
และชื่อผู้ก�ำกับไทยถูกประกาศท่ามกลางเสียงปรบมือจากแขกในงานและผู้สื่อข่าว รวมทั้ง
ท่ามกลางความแปลกใจของแขกจ�ำนวนไม่นอ้ ยเช่นกัน เพราะไม่มใี ครคาดคิดว่าหนังประหลาด
นอกสายตาเรื่องนี้จากเมืองไทยจะได้รับรางวัลใหญ่ ผู้ก�ำกับอภิชาติพงศ์ในชุดทักซิโดขาว
เดินยิ้มกว้างขึ้นไปรับรางวัลบนเวที และเริ่มกล่าวค�ำรับรางวัลด้วยการแซวทิม เบอร์ตัน
“ผมชอบทรงผมของคุณครับ” เรียกเสียงหัวเราะได้จากทั้งโรง จากนั้นผู้ก�ำกับชาวไทยกล่าว
ต่อว่า “ผมขอขอบคุณผีและวิญญาณทั้งหลายในเมืองไทยที่ท�ำให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้”
เดือนพฤษภาคมในปีนี้เป็นวาระครบรอบ ๑๐ ปีภาพยนตร์ ลุงบุญมีระลึกชาติ ซึ่งเป็น
หนังไทยเรื่องแรก และหนังจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�ำ
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อันเป็นหมุดหมายส�ำคัญของภาพยนตร์ไทย เปิดขอบฟ้าและความเป็น
ไปได้แห่งมิตใิ หม่ และกระพือความตืน่ เต้น อิม่ เอิบ และภูมใิ จให้บคุ ลากร
ให้วงการหนังไทยทุกองคาพยพ อย่างที่ไม่มีใครกล้าฝันมาก่อนหน้านี้
ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จริง
เหตุการณ์คขู่ นานทีค่ วรจดจ�ำคือ ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนัน้
เกิดการชุมนุมทางการเมืองครัง้ ใหญ่ในกรุงเทพฯ มีการเคลือ่ นก�ำลังทหาร
ปิดล้อม และเกิดเหตุรุนแรงและวุ่นวายต่อเนื่อง อภิชาติพงศ์ต้องวิ่งวุ่น
เพื่อหาทางท�ำวีซ่า และเดินทางไปถึงฝรั่งเศสได้อย่างเฉียดฉิวก่อนหนัง
จะฉาย ซึ่งเป็นวันท้าย ๆ ของเทศกาลแล้ว
ในช่วงเวลานั้น สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์
เพิ่งเริ่มต้นได้รับความนิยมในประเทศไทย และไม่ได้เป็นสื่อหลักเหมือน
ในตอนนี้ แต่ถึงกระนั้น ข่าวดีว่าหนังไทยได้ปาล์มทองค�ำแพร่สะพัดไป
อย่างรวดเร็วในสื่อดังกล่าว วันต่อ ๆ มาข่าวยิ่งกระจายออกไปทาง
โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ปฏิกิริยามีทั้งความตื่นเต้นและความงุนงง
เพราะอภิชาติพงศ์ไม่ได้เป็นชื่อที่คนดูหนังส่วนใหญ่คุ้นหู และสื่อใน
ไทยเองก็ยังไม่เข้าใจว่าการได้รางวัลปาล์มทองค�ำนั้นส�ำคัญขนาดไหน
ตัวอภิชาติพงศ์เองก็ไม่ได้กลับเมืองไทยทันที แต่เดินทางไปท�ำงานต่อ
ที่อื่นในยุโรปอีกหลายสัปดาห์
กระแสความดังของหนังค่อย ๆ ขยายตัวขึ้น รวมทั้งค�ำถามที่ว่า
เมื่อไรคนไทยจะได้ดู ลุงบุญมีฯ
ในที่สุดเมื่ออภิชาติพงศ์เดินทางกลับถึงเมืองไทย ผู้ก�ำกับหนัง
คนดังพร้อมกับนักแสดงครบทีม (เช่น ธนภัทร สายเสมา, ศักดา แก้วบัวดี,
เจนจิรา พงพัศ) เดินทางมายังหอภาพยนตร์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน เพื่อ
ร่วมฉลองความส�ำเร็จของหนังเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ทีมนักแสดง
ประทับรอยมือ-รอยเท้าทีล่ านดาราในบรรยากาศครึกครืน้ ร่วมพูดคุยกับ
แฟน ๆ ในโรงภาพยนตร์ ถึงแม้จะยังไม่มกี ารฉาย ลุงบุญมีฯ ในวันนัน้ ก็ตาม
และตบท้ายวันแห่งความชื่นมื่นด้วยงานเลี้ยงที่ลานของหอภาพยนตร์
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ลุงบุญมีระลึกชาติ ออกฉายจ�ำกัดโรง
ในกรุงเทพฯ ตามมาด้วยที่ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวของ
อภิชาติพงศ์ ถึงแม้จะไม่ได้ออกฉายในวงกว้างอย่างหนังไทยทั่วไป แต่
หนังเรียกคนดูได้ไม่น้อย มีการพูดคุยถกเถียงถึงหนังอย่างกว้างขวาง
ทั้งที่ชื่นชอบในความลึกลับ การเวียนว่ายของภูติผีและวิญญาณในหนัง
รวมทั้งการอ้างอิงถึงอดีตของภาคอีสานในยุคคอมมิวนิสต์ แต่ก็มีคนดูที่
เกาหัวแกรก ๆ ด้วยความไม่ชินกับสไตล์หนังที่ไม่ได้เดินเรื่องตามขนบ
หนังไทย และกับองค์ประกอบประหลาด ๆ ในหนังอย่างลิงผี ปลาดุกกับ
องค์หญิง และการปรากฏตัวของวิญญาณ ทีแ่ นบเนียนและอ้อยอิง่ ไม่ตา่ ง
กับญาติสนิทที่แวะมาเยี่ยมเยียนบ้านกลางทุ่งของลุงบุญมีในยามค�่ำคืน
ทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ เป็นชิ้นงานหลักใน
โครงการศิลปะขนาดใหญ่ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ที่เรียกรวมกัน
ว่า Primitive (ปลุกผี ในชือ่ ไทย) อันประกอบด้วยงานอืน่ ๆ อีกนับสิบชิน้
ทัง้ หนังสัน้ วิดโี ออินสตอลเลชัน และภาพถ่าย โดยเนือ้ หาและจิตวิญญาณ
ของงานทุกชิน้ ล้วนผูกโยงกับการค้นคว้าและการเดินทางไปในภาคอีสาน
ของผูก้ ำ� กับ เป็นการเสาะหาประวัตศิ าสตร์ความทรงจ�ำทีซ่ อ้ นทับ ว่าด้วย
ความรุนแรง การต่อสู้ และการถูกกดขี่ที่คนท้องถิ่นเผชิญจากส่วนกลาง

ในช่วงความวุ่นวายของสงครามเย็น แนวคิดของภาพยนตร์ ลุงบุญมีฯ
มีรากมาจากหนังสือ “คนระลึกชาติได้” ที่ผู้ก�ำกับได้รับจากเจ้าอาวาส
ของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องของชายผู้หนึ่งที่อ้างว่า
ตนมีชีวิตมาหลายชาติภพ โดยล้วนแต่กลับมาเกิดในภาคอีสานทั้งสิ้น
ถึงแม้หนังที่มีคุณค่าต่อผู้ชมจะสามารถพิสูจน์ความเป็นอมตะ
ของตัวมันเองได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับรางวัลใหญ่จากต่างประเทศมา
ประดับหิง้ เสมอไป และถึงแม้เมืองคานส์จะไม่ได้เป็นมาตรฐานหนึง่ เดียว
ในการพิจารณาความดีงามของหนัง แต่การได้รับรางวัลปาล์มทองค�ำ
เมื่อสิบปีที่แล้วของ ลุงบุญมีระลึกชาติ ก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่
ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ความส�ำเร็จของหนังส่งให้อภิชาติพงศ์
กลายเป็นผูก้ ำ� กับระดับโลกอย่างแท้จริง และนอกเหนือจากความโด่งดัง
ของตัวหนังเอง การที่หนังไทยเรื่องหนึ่งไปได้ไกลขนาดนั้นยังช่วยสร้าง
ความหวังและโอกาสให้หนังไทยเรื่องอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมโดยรวม
เกิดความตื่นตัวรอบด้าน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้คนดู
บางกลุ่มกล้าเปิดใจทดลองและยอมรับหนังที่อยู่นอกระบบตลาดปกติ
และยั ง ส่ ง ผลให้ ค นท� ำ หนั ง รุ ่ น ใหม่ ๆ และนั ก เรี ย นภาพยนตร์ เ กิ ด
ความหวังและความศรัทธาในงานภาพยนตร์
สิบปีผ่านไป ไม่ว่าโอกาสนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นความส�ำเร็จได้
มากน้อยเท่าไร ไม่ว่าความหวังที่ถูกจุดขึ้นจะยังโชติช่วงอยู่หรือไม่ และ
ไม่ว่าวงการหนังไทยทั้งในกระแสนอกกระแสจะยังต้องฝ่าฟันอุปสรรค
มากมายเพียงใด แต่ ลุงบุญมีฯ กับปาล์มทองค�ำประวัติศาสตร์ ได้เปิด
ศักราชใหม่ให้วงการภาพยนตร์ไทยอย่างแท้จริง
ผู้ก�ำกับอภิชาติพงศ์ เป็นคนท�ำหนังผู้เห็นความส�ำคัญของการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ในฐานะมรดกความทรงจ�ำ และได้
มอบฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ รวมทั้ง
หนังเรือ่ งอืน่ ๆ ของเขา ทัง้ หนังยาวและหนังสัน้
ให้หอภาพยนตร์เก็บรักษา อีกทั้งยังได้มอบ
รางวัลปาล์มทองค�ำ ให้พพิ ธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
ได้เก็บรักษาและน�ำออกแสดงอีกด้วย
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ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

ภาพยนตร์

และจินตภาพ
แห่งสภาวะวิกฤติ
ก้อง ฤทธิ์ดี

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและโรคโควิด-๑๙
เป็นภัยคุกคามที่สั่นสะเทือนวงการภาพยนตร์ในทุกระดับ และในทุกพื้นที่
ของโลก นับได้ว่าเป็นสภาวะวิกฤติที่ส่งผลต่อทั้งคนสร้างหนัง โรงหนัง และ
บุคลากรในวงการทุกประเภท เป็นสถานการณ์ที่นอกเหนือความคาดหมาย
และอาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งหรือสองครั้งในช่วงชีวิตเท่านั้น
ในเชิงประวัติศาสตร์ ค�ำถามคือภาพยนตร์มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ความหายนะ ภัยพิบัติ โรคระบาด เศรษฐกิจตกต�่ำ สงคราม หรือกระทั่ง
วันสิ้นโลกอย่างไร ทั้งในภาพยนตร์ที่อิงจากสภาพความจริงและที่เป็น
จินตนาการ ในฉบับนี้หอภาพยนตร์ขอแนะน�ำหนังสือหลายเล่มในห้องสมุด
และโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ที่ว่าด้วยเรื่องราวของภาพยนตร์กับ
สภาวการณ์ยากล�ำบากในรูปแบบต่าง ๆ กัน ถึงแม้หนังสือเหล่านี้จะใช้
ตัวอย่างจากต่างประเทศเป็นหลัก (งานศึกษาของไทยในประเด็นนี้แทบ
ยังไม่เห็น) แต่เรื่องราวจากข้อเขียนเหล่านี้ล้วนให้ข้อคิดอันน่าสนใจต่อ
ผูศ้ กึ ษาประวัตศิ าสตร์และการตีความหายนะทีม่ นุษย์ประสบในแง่มมุ ต่าง ๆ

หายนะทางเศรษฐกิจ
และสงครามโลกครัง
้ ที่ ๒
หนังสือเล่มแรกที่ขอแนะน�ำคือ Cartoons in Hard
Times: The Animated Shorts of Disney and Warner
Brothers in Depression and War 1932-1945 ตามที่
ชือ่ เรือ่ งว่าไว้ นีเ่ ป็นงานวิเคราะห์หนังการ์ตนู ของวอลต์ ดิสนีย์ และ
วอร์เนอร์ ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในช่วง
ต้นทศวรรษ ๑๙๓๐ ต่อเนื่องไปถึงช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่ ๒
ผูเ้ ขียนคือ Tracey Louise Mollet ย้อนไปดูความสัมพันธ์
ระหว่างหนังแอนิเมชันยุคแรกกับวิกฤติเศรษฐกิจ และกับนโยบาย
The New Deal ของประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ ตัวอย่าง
ของการ์ตูนในช่วงนี้เช่น Mickey’s Nightmare (๑๙๓๒) ซึ่ง
มิกกี้ เมาส์ และภรรยา มินนี่ เผชิญกับฝันร้ายเมื่อ “ความฝันแบบ
อเมริกันชนชั้นกลาง” กลายเป็นภาระของการหาเลี้ยงลูก ๆ และ
การกระเสือกกระสนเพื่อมีชีวิตรอด การ์ตูนอีกเรื่องที่เป็นตัวอย่าง
ในงานศึกษานีค้ อื The Three Little Pigs (๑๙๓๓) อันเป็นการ์ตนู
ทีน่ กั ประวัตศิ าสตร์สนใจตีความมากทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ทัง้ การถกเถียง
ว่าการต่อสู้ของลูกหมูสามตัวกับหมาป่าใจร้าย เป็นการตอกย�้ำ
ค่านิยมแบบอนุรักษ์นิยมที่เน้นการพึ่งพาตัวเองของปัจเจก หรือ
เป็นการแสดงถึงความปรีดาที่อเมริกาในตอนนั้นได้ประธานาธิบดี
คนใหม่ (รูสเวลต์) ที่มีนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ส่วน
การ์ตูนเรื่อง The Wise Little Hen (๑๙๓๔) ถูกตีความว่าโยงใย
ถึงนโยบายทางการเกษตรของรัฐบาลและการช่วยเหลือเกษตรกร
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ในชนบทในช่วงเวลาแห่งความแร้นแค้น โดยรวมหนังสือท�ำให้เห็นว่า หนัง
การ์ตนู ทีเ่ รามักคิดว่ามีแต่ความชวนหัวและดูเพือ่ ฆ่าเวลา จริง ๆ แล้วเชือ่ มโยง
กับสภาวะจิตใจและบรรยากาศทางการเมืองของสหรัฐฯ อย่างลึกซึ้ง
หนังสือเล่มถัดมา พูดถึงหายนะของสงครามแบบตรง ๆ Britain
Can Take It: British Cinema in the Second World War โดย
Anthony Aldgate และ Jeffrey Richards ศึกษาวงการภาพยนตร์อังกฤษ
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ประเด็นทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ คือ ถึงแม้เมือ่ เกิดสงคราม
โรงหนังในอังกฤษจะถูกสัง่ ปิด (เหมือนตอนนีท้ แี่ ทบทัง้ โลกเผชิญ) และจ�ำนวน
หนังอังกฤษที่ออกฉายก็ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายทศวรรษ ๑๙๓๐
ถึงกลางทศวรรษ ๑๙๔๐ แต่กลายเป็นว่าจ�ำนวนคนดูหนังกลับเยอะขึ้น
จนเกือบจะเป็น “ยุคทอง” ของโรงภาพยนตร์ ส่วนหนึ่งผู้เขียนเชื่อว่า
อาจจะเพราะมหรสพอื่น ๆ ซบเซาลงไป
หนังสือเล่มนี้ยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างภาพยนตร์กบั กระทรวงข่าวสาร ว่าง่าย ๆ
คือบทบาทของหนังในฐานะโฆษณาชวนเชื่อ
ในยามสงคราม ทั้ ง การสร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจ
ให้ พ ลเรื อ นและการโจมตี ศั ต รู ท างจิ ต วิ ท ยา
นอกจากนีค้ นท�ำหนังยังสร้างหนังปลุกใจออกมา
มากมายในช่วงนี้ เช่น The Lion Has Wings
(๑๙๓๙), 49th Parallel (๑๙๔๑), The Young
Mr. Pitt (๑๙๔๒) และอื่น ๆ อีกมาก

โรคระบาดและซอมบี้
หลั ง จากนี้ ไ ม่ น านเราอาจจะได้ ดู ภ าพยนตร์ ที่ มี วิ ก ฤติ โ ควิ ด
เป็นฉากหลัง แต่ที่ผ่านมา โรคร้ายที่ดูเหมือนจะได้รับการพูดถึงใน
ภาพยนตร์มากที่สุดน่าจะเป็นโรคเอดส์ ด้วยเพราะความที่เป็นโรคใหม่
ในช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นโรคที่ตอนนั้นยังไม่มียารักษา แถมยังเป็นโรค
ที่มีภาพพจน์น่ากลัวและเกี่ยวพันกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์
อย่างแยกไม่ออก
หนังสือ The AIDS Movie: Representing a Pandemic
in Film and Television เขียนโดย Kylo-Patrick R. Hart และ
ตีพมิ พ์ครัง้ แรกในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นงานศึกษาในศาสตร์สอื่ สารมวลชน
และมนุษยศาสตร์ ถึงการเสนอภาพผู้ป่วยโรคเอชไอวีหรือเอดส์ใน
ภาพยนตร์อเมริกัน (ซึ่งบางอย่างดูคลับคล้ายคลับคลากับสถานการณ์
โรคโควิดในปัจจุบัน) ทฤษฎีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้คือแนวคิดว่าด้วย “การ
เป็นอืน่ ” (Otherness) หรือการกีดกันผูป้ ว่ ยให้เป็น “พวกเขา” อันต่าง
จาก “พวกเรา” ซึ่ ง เป็ น ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมที่ มั ก เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
เผชิญหน้ากับความหวาดกลัว อีกบทวิเคราะห์พูดถึงผู้ติดเชื้อที่เป็นเกย์
และการถูกโดดเดี่ยวแปลกแยกโดยครอบครัวและสังคม หนังสือเล่มนี้
ยกตัวอย่างหนังอเมริกันมากมาย ส่วนใหญ่เป็นหนังในช่วงทศวรรษที่
๑๙๙๐ ขณะที่โรคเอดส์เป็นภัยคุกคามของทั้งโลก 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
จะไม่ได้พูดถึงหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ แต่การจับทฤษฎีเชิง

โครงสร้างท�ำให้เกิดความเข้าใจในภาพใหญ่
ถัดมา โรคระบาดอีกแบบทีไ่ ม่ได้ถกู รองรับทางวิทยาศาสตร์และ
เป็นเชื้อที่นิยมแพร่กันมากในภาพยนตร์ คือโรคระบาดซอมบี้ หนังสือ
Zombies: A Cultural History โดย Roger Luckhurst ตีพิมพ์
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ถึงแม้หนังซอมบี้จะฮิตต่อเนื่องในช่วงสี่ห้าปีหลัง ทั้ง
ในหนังโรงและซีรีส์ แต่หนังสือเล่มนี้ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ทาง
สังคมและจุดก�ำเนิดของผีดิบที่แพร่เชื้อได้ ผ่านแว่นหลากหลายมิติ
ทั้งทางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
หนังสือวิเคราะห์ปรากฏการณ์ซอมบี้ในสื่อภาพยนตร์ โดยย้อน
ไปถึงการก�ำเนิดซอมบี้ในประเทศยากจนอย่างเฮติ (เมื่อทาสถูกฟื้นชีพ
ด้วยมนตร์ดำ� เพือ่ ให้กลับมาท�ำงานถึงแม้จะตายไปแล้ว) โยงใยไปถึงการ
ทีซ่ อมบีเ้ ป็นปฏิกริ ยิ าต่อต้านระบอบอาณานิคมและการใช้แรงงานทาส
อ้างอิงไปถึงคาร์ล มาร์กซ์ และการทีร่ ะบบบริโภคนิยมสุดโต่งสร้างปีศาจ
ขึ้นมาในหมู่มวลประชาชนด้วยกันเอง ผู้เขียนยังพูดถึงหนังซอมบี้
เรื่องแรก White Zombies (๑๙๓๒) ไล่เรียงมาถึงหนังแดรกคูลา ลง
มาถึงบิดาแห่งหนังซอมบีใ้ นยุค ๑๙๗๐ จอร์จ โรเมโร ทีส่ ร้างหนังซอมบี้
คลาสสิกอย่าง Night of the Living Dead (๑๙๖๘) และ Dawn of
the Dead (๑๙๗๘) อีกทั้งยังมีบทที่ว่าด้วยหนังซอมบี้ในประเทศอื่น ๆ
อย่างอิตาลีและญีป่ นุ่ ถือได้วา่ เป็นงานศึกษาทีค่ รอบคลุมแต่กไ็ ม่เยิน่ เย้อ
และไม่ใช่เป็นงานวิชาการจ๋าจนอ่านไม่สนุก

วันสิน
้ โลก
ภาพยนตร์จินตนาการวันสิ้นโลกไว้หลากหลายแบบ ทั้งที่มาจากความหวาดกลัวอันมีเหตุผล และจากความ
ตระหนกที่มาจากฝันร้ายล้วน ๆ เช่น โลกจะแตกด้วยไวรัสที่ไร้ทางรักษา ซอมบี้ล้างโลก ภัยสงครามนิวเคลียร์
อุกาบาตถล่ม แผ่นดินไหวรุนแรง น�้ำท่วมกลืนทุกสิ่ง หรือแม้แต่มนุษย์ต่างดาวบุก ฯลฯ
Apocalypse in Contemporary Japanese Science Fiction โดย Motoko Tanaka พาเราย้อนดู
จินตนาการวันสิน้ โลกในหนังญีป่ นุ่ ตรวจสอบประวัตศิ าสตร์ของฝันร้ายแบบเอเชียตัง้ แต่ยคุ โบราณ จนมาถึงยุคสงครามโลก
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�ำคือ Film on the Faultline ที่มี Alan Wright เป็นบรรณาธิการ หนังสือเล่มนี้พูดถึง
ภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ โดยเน้นไปทีแ่ ผ่นดินไหว เป็นการศึกษาประวัตศิ าสตร์ทางธรรมชาติและความ
สัมพันธ์กับสื่อภาพยนตร์ รวมทั้งบาดแผลทางความทรงจ�ำที่ภัยพิบัติสร้างขึ้น และถูกถ่ายทอดอีกครั้งผ่านทางภาพยนตร์

๙

คลังอนุรักษ์

โรคระบาด
ในภาพยนตร์
ฝ่ายอนุรักษ์

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม โควิด-๑๙ คือโรคระบาดที่รุนแรงที่สุด
ไปแล้วส�ำหรับคนในยุคนี้ จากผลกระทบมากมายที่เกิดขึ้นกับคน
ทัง้ ด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจอย่างทีเ่ ราไม่เคยคาดคิดมาก่อน
แม้หลังจากที่บทความนี้ได้ตีพิมพ์ไปแล้วก็ยังไม่อาจทราบได้ว่า
สถานการณ์นั้นจะดีขึ้นหรือแย่ลงไปเพียงใด และเพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน คอลัมน์คลังอนุรักษ์ฉบับนี้จึงอยากจะพาผู้อ่าน
ไปรู้จักกับโรคระบาดต่าง ๆ ในอดีตผ่านภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์
ท�ำการอนุรกั ษ์ ภาพยนตร์ทนี่ อกจากจะท�ำให้เราได้เห็นและรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งรุนแรง
พอจะท� ำ ให้ เ กิ ด ภาพยนตร์ เ รื่ อ งหนึ่ ง ขึ้ น มา ยั ง ท� ำ ให้ เ ราได้ เ ห็ น
วิวัฒนาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอีกด้วย
หมายเหตุ: ปีสร้างที่อยูใน [...] เป็นปีที่หอภาพยนตร์สันนิษฐานขึ้น เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน

การบริการสาธารณสุข
ปีสร้าง: ๒๕๒๖
ผู้สร้าง: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ก่อนหน้าโรคระบาดอย่างโควิด-๑๙ โรคระบาดทีต่ ดิ ต่อกันทาง
อากาศจากคนสูค่ น ซึง่ กลืนกินมนุษยชาติมายาวนานนับพันปี ทีน่ า่ กลัว
ไม่แพ้กนั คือ วัณโรค โรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ทีย่ งั คงคร่าชีวติ
ผู้คนทั่วโลกนับล้านในทุกปี โรคซึ่งยังเป็นอันตรายที่อยู่รอบตัวเราและ
มีการกลายพันธุ์อันน่าประหวั่นพรั่นพรึง มีคนไทยที่ยังเสียชีวิตด้วย
โรคนีน้ บั พันรายต่อปี ในประเทศไทยนัน้ มีการตระหนักรูถ้ งึ ภัยร้ายของ
โรคนี้มาเนิ่นนาน จากหลักฐานในสื่อรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งที่หอภาพยนตร์
เองพบว่ามีภาพยนตร์เรื่อง การบริการสาธารณสุข ภาพยนตร์เพื่อการ
ศึกษาซึ่งจัดท�ำโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ให้ความรู้เรื่อง
วัณโรคและการรักษา ในสมัยที่คนไทยเริ่มเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่
ดีขึ้น แต่การรักษาพยาบาลที่ดีก็ยังถูกจ�ำกัดอยู่แค่ในเขตเมืองหลวง
มากกว่าในต่างจังหวัดหรือชนบทอันห่างไกล ซึ่งหากมองย้อนดูการ
เข้าถึงการแพทย์ที่ดีของคนไทยในเวลานั้นกับเวลานี้ สิ่งที่น่ากังวลกว่า
วัณโรคคือการกระจายความเจริญด้านการแพทย์ทยี่ งั คงไม่เปลีย่ นแปลง
ไปจากเวลานั้นเท่าใดนัก

๑๐

มรดกพระจอมเกล้า

แสงช่วยเราอย่างไร

ในบรรดาโรคระบาดที่น่ากลัวในอดีต โรคไข้ทรพิษหรือโรค
ฝีดาษ คือโรคที่น่ากลัวมากที่สุดโรคหนึ่ง ซึ่งคร่าชีวิตคนไทยนับพันนับ
หมืน่ ทุกครัง้ ทีเ่ กิดการระบาดตัง้ แต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ โดย
เฉพาะในช่วงของรัชกาลที่ ๓ ที่โรคนี้มีบันทึกถึงการระบาดที่รุนแรง
จนครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้ได้ถูกน�ำมาบอกเล่าเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์
ของส�ำนักข่าวสารอเมริกันเรื่อง มรดกพระจอมเกล้า เพื่อให้คนไทยใน
ยุคสงครามเย็นได้เห็นถึงวิกฤติโรคร้ายท่ามกลางความสัมพันธ์อันดี
กับสหรัฐอเมริกาในอดีต โดยภาพยนตร์ได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้ง
พระวชิรญาณเถระ (รัชกาลที่ ๔ ในเวลาต่อมา) ทรงงานร่วมกับหมอ
บรัดเลย์ นายแพทย์มิชชันนารีชาวอเมริกัน ในการคิดค้นวิธีการปลูกฝี
เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากภัยไข้ทรพิษระบาด นับเป็นภาพยนตร์
ทีท่ ำ� ให้คนไทยในสมัยก่อนได้ตระหนักรูถ้ งึ โรคร้ายและพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์ของรัชกาลที่ ๔ แต่ที่มากไปกว่านั้นคือการใช้
ภาพยนตร์ แ ละเรื่ อ งราวในอดี ต มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในทางการเมื อ ง
ชวนเชื่อให้คนไทยโอบรับมหามิตรจากอเมริกา เพื่อเข้าข้างอุดมการณ์
ทีจ่ ะต่อสูก้ บั ภัยทีก่ ำ� ลังระบาดหนักราวกับโรคร้ายในช่วงเวลานัน้ อย่าง
คอมมิวนิสต์ได้อย่างแนบเนียน

ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ และการแพทย์
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังการพัฒนากล้องจุลทรรศน์และค้นพบ
จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในสถานที่ทุกหนแห่ง เช่น ในบ่อ
น�้ำฝน ปาก ล�ำไส้ และในอุจจาระ โดย Antoni van Leeuwenhoek
นักประดิษฐ์ชาวเนเธอร์แลนด์ ในช่วงทศวรรษ ๑๖๕๐-๑๖๖๐ มนุษย์
ได้ศึกษา ทดลอง เรียนรู้ และหาหนทางแก้ไขในสาเหตุแห่งความ
เจ็บป่วยอันเกิดขึ้นจากเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา
ภาพยนตร์เรื่องแสงช่วยเราอย่างไร เป็นการน�ำภาพยนตร์ที่
สร้างส�ำหรับหลายประเทศมาลงเสียงพากย์ภาษาไทย อธิบายถึงสิ่งมี
ชีวิตขนาดเล็กที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่อยู่รอบตัวเราและเป็น
สาเหตุ ห นึ่ ง ของความเจ็ บ ป่ ว ย โดยใช้ ก ารน� ำ เสนอผ่ า นลายเส้ น
สะอาดตาและการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้
ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในชีวิต
ประจ�ำวัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้สุขาที่ได้มาตรฐาน การ
ระมัดระวังการปนเปื้อนของอาหาร การล้างมือ การงดใช้ห้องและ
สถานที่ร่วมกับผู้ป่วย การใช้มุ้งป้องกันยุงและแมลงกัด การต้มน�้ำเพื่อ
ดื่ม และการออกแบบบ้านให้อากาศถ่ายเทและแสงแดดส่องถึง

ปีสร้าง: ๒๔๙๗
ผู้สร้าง: ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ

ปีสร้าง [๒๔๙๘]
ผู้สร้าง: ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ

อวสานของโรคร้าย

ปีสร้าง: [๒๕๐๐]
ผู้สร้าง: ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
ยุงเป็นสัตว์ตวั เล็ก ๆ แต่กลับอันตรายและคร่าชีวติ ผูค้ นทัว่ โลกได้นบั แสนรายต่อปีจากโรค
ต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือโรคมาลาเรีย โรคที่มักพบการติดต่อและระบาดในประเทศเขตร้อน เช่นใน
ประเทศไทยที่พบการระบาดของโรคนี้อย่างมากในอดีต อย่างที่จะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่อง
อวสานของโรคร้าย ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในสมัยที่พิษภัยของ
มาลาเรียนั้นระบาดหนักในไทยอยู่หลายสิบปี มีผู้ติดเชื้อนับล้านคนต่อปีและคร่าชีวิตคนไทยไป
มากกว่า ๓๐,๐๐๐ คนต่อปี จากตัวร้ายอย่างยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะน�ำโรคจากคนสู่คน ท�ำให้ใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ กระทรวงสาธารณสุขได้รว่ มมือกับทางองค์การบริหารการร่วมมือกับต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกาจัดตั้งหน่วยควบคุมไข้มาลาเรียขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ เพื่ออบรม
เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เรื่องโรคมาลาเรียกับชาวบ้าน มีการตรวจ การรักษา และการช่วย
ชาวบ้านป้องกันด้วยการพ่นยาดีดที ตี ามบ้าน จนท�ำให้ตวั เลขของผูท้ เี่ สียชีวติ ด้วยโรคนีล้ ดลงเรือ่ ย
มานับแต่นั้น

๑๑

A Pilot Project for the Control Surveying on Leptospirosis in
of Filariasis in Thailand
Southern Thailand on March
ปีสร้าง: ๒๕๐๕
28 to April 6 1964
ผู้สร้าง: คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเท้าช้างในประเทศไทยมีจ�ำนวนลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง จากในอดีตทีม่ ยี อดผูป้ ว่ ยสะสมกว่า ๓๐๐ คนต่อปี โดยเฉพาะ
ในพื้นที่รอยต่อประเทศเพื่อนบ้าน และพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีภูมิประเทศ
เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของพาหะส�ำคัญ คือยุงที่มีตัวอ่อนพยาธิตัวกลม
ภาพยนตร์เรือ่ งนีจ้ ดั ท�ำโดยสถาบันอายุรศาสตร์เขตร้อนและโรคประจ�ำ
ถิ่น คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบัน
คือคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นการบันทึก
โครงการน�ำร่องเพื่อควบคุมโรคเท้าช้างในประเทศไทย โดยมีหมู่บ้าน
ใน อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูง เป็น
เป้าหมายทีถ่ กู เลือกเพือ่ ปฏิบตั กิ าร คณะผูว้ จิ ยั น�ำโดยคณบดีนายแพทย์
จ�ำลอง หะริณสุต โดยสารรถไฟลงที่สถานีสุราษฎร์ธานี และต่อเรือซึ่ง
เป็นวิธีเดินทางเดียวไปที่หมู่บ้าน ใช้อาคารไม้จารึกชื่อ “หน่วยวิจัยโรค
เท้าช้าง คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” เป็น
ฐานการท�ำงาน คณะวิจยั ท�ำงานตรวจเลือดคนในหมูบ่ า้ นซึง่ มีประชากร
ทั้งสิ้น ๑,๐๒๓ คน เช่นเดียวกับสุนัขและแมวที่ใกล้ชิดกับมนุษย์และ
สามารถเป็นพาหะของพยาธิได้เช่นกัน ผู้มีผลเลือดระยะตัวอ่อนพยาธิ
และผู้ป่วยจะได้รับยาในขนาดและระยะเวลาที่ก�ำหนด ในตอนท้าย
เป็นการสรุปผลซึ่งสามารถลดได้ทั้งอัตราผู้มีผลเลือดระยะตัวอ่อนของ
พยาธิและระยะติดเชือ้ พยาธิ นับเป็นก้าวหนึง่ ของการศึกษาวิธปี อ้ งกัน
โรคเท้าช้างของประเทศไทยมาจนปัจจุบัน

๑๒

ปีสร้าง: ๒๕๐๗
ผู้สร้าง: คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๖ เมษายน ๒๕๐๗ คณะ
อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาการรักษาและป้องกันโรคเขตร้อนได้จัดตั้งคณะส�ำรวจการ
ติดเชื้อเลปโตสไปโรสิสในเขตภาคใต้ ขบวนส�ำรวจใช้รถแลนด์โรเวอร์
๒ คัน เดินทางสู่จุดหมายต่าง ๆ ในเส้นทางภาคใต้เพื่อเก็บข้อมูลและ
ตรวจเลือดประชาชน ตามล�ำดับของสถานทีท่ ปี่ รากฏ คือ โรงพยาบาล
ชุมพร โรงแรมรัตนสิน จ. ระนอง โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาล
กระบี่ โรงพยาบาลตรัง แวะพักผ่อนบริเวณน�้ำตกกะช่อง โรงพยาบาล
พัทลุง ศูนย์อนามัยชนบท จ. สงขลา ข้ามด่านชายแดนสะเดา ศาลา
ว่าการเมืองปีนัง โรงแรม Pathe วัดถ�้ำ Perak ก่อนจะสิ้นสุดการ
เดินทางที่ด่านพรมแดนเบตง
จนถึงปัจจุบัน โรคไข้ฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสิสยังเป็น
โรคประจ�ำถิ่นที่ส�ำคัญของไทย โดยมีหนูเป็นพาหะที่ส�ำคัญ ที่ผ่านมา
พบผูป้ ว่ ยโรคเลปโตสไปโรสิสเฉลีย่ ปีละประมาณ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ราย
แต่ก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทั้งอัตราการป่วยและอัตราการตาย
อย่างไรก็ตามปัจจัยส�ำคัญที่มีส่วนเพิ่มจ�ำนวนผู้ติดเชื้อได้คือการเกิด
อุทกภัย ซึ่งจะเพิ่มอัตราการรับเชื้อจากการแช่น�้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะ
ของสัตว์ที่มีเชื้อ

ห่างกันสั กพั กช่วง
ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลได้สั่งให้สถานที่ที่มีการ
รวมตัวของคนจ�ำนวนมากปิดท�ำการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นการชั่วคราว เพื่อ
หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ สถานการณ์ดังกล่าวท�ำให้กิจกรรมหลายอย่าง
รวมทัง้ ของหอภาพยนตร์ตอ้ งถูกยกเลิก หรือเลือ่ นไปอย่างไม่มกี ำ� หนด อาทิ กิจกรรม
ลานดารา เจษฎาภรณ์ ผลดี, การจัดฉายภาพยนตร์ประจ�ำวัน, กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
เดือนเมษายน, การปิดให้บริการในส่วนพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เมืองมายา ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี เป็นการชัว่ คราว
อย่างไรก็ตาม หอภาพยนตร์ยงั คงมีภารกิจในการให้บริการองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่เนือ้ หาสาระดี ๆ ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
ตามหลักคิดที่ว่า “ภาพยนตร์ยังเกิดปัญญา” โดยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแพร่ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้บริการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้และได้ผ่อนคลายในระหว่างที่สถานการณ์ค่อย ๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติ
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่มีดังนี้
Film Archive Thailand

น�ำเสนอภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้มาให้ท่านได้รับชมที่ Playlist “ห่างกันสักพักช่วง COVID-19”
พิ พิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย Thai Film Museum

เนื้อหาสาระจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ที่จะพาท่านเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยแบบ
ออนไลน์ และแนะน�ำวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 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�ำวิธีการปฏิบัติตัวช่วง COVID-19

ทั้งนี้ หอภาพยนตร์จะยังคงเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่แจ้งไว้ต่อไป ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย
ไปดังที่เราหวัง อย่าลืมกดติดตามช่องทางต่าง ๆ ของเรา เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระชั้นดีจากหอภาพยนตร์

Film Archive Thailand
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รอบรั้วนานาชาติ
ช่องทางการให้บริการออนไลน์ของ

หอภาพยนตร์
นานาประเทศ

หอสมุดสภาคองเกรส

(Library of Congress) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ ๒๐๑๙ (หรือโควิด-๑๙) ส่งผลให้หอภาพยนตร์ฯ หอจดหมายเหตุ
พิพิธภัณฑ์ ในประเทศที่มีการแพร่ระบาดต้องปิดการให้บริการ
สาธารณะเป็นการชั่วคราว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และท�ำให้หลาย
หน่วยงานต้องหันมาให้บริการทางออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์
ช่องทางการให้บริการทางออนไลน์แทน
คอลัมน์รอบรั้วนานาชาติฉบับนี้ จึงขอถือโอกาสนี้ พาผู้อ่าน
ไปส�ำรวจช่องทางการให้บริการภาพยนตร์และสือ่ โสตทัศน์อนื่ ๆ ของ
หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่อนุรักษ์ทางออนไลน์ที่น่าสนใจ ซึ่งหลายที่เปิด
ให้บริการมาก่อนการแพร่ระบาดอยู่แล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้
บริการในช่องทางเหล่านี้เพื่อดูทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ ทั่วโลก
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร

หอสมุดสภาคองเกรส ถือเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้
ใช้เว็บไซต์ https://www.loc.gov/film-and-videos/collections
ในการให้บริการทรัพยากรสือ่ โสตทัศน์ โดยผูใ้ ช้บริการสามารถรับชม
ภาพยนตร์เหล่านี้ พร้อมข้อมูลต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกับการไปรับ
บริการในหอสมุด นอกจากนี้ ความสมบูรณ์ของข้อมูลยังท�ำให้เกิด
การบูรณาการของข้อมูลจากสื่อโสตทัศน์เชื่อมโยงไปยังทรัพยากร
อื่น ๆ เช่น หนังสือ แผนที่ ภาพนิ่ง ภาพวาด ฯลฯ ที่มีให้บริการใน
ห้องสมุดอีกด้วย
เว็ บ ไซต์ ข องหอสมุ ด สภาคองเกรส ยั ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารที่
น่าสนใจ เช่น รวบรวมองค์ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงไป
ถึงทรัพยากรที่มีให้บริการในหอสมุด การน�ำชมหอสมุดในรูปแบบ
ออนไลน์ การรวบรวมทรัพยากรในหอสมุดทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งการให้ค�ำแนะน�ำครูผู้สอน

หอภาพยนตร์แห่งชาติญี่ปุ่น
(National Film Archive of Japan)

สถาบันภาพยนตร์เดนมาร์ก
(Danish Film Institute)

สถาบันภาพยนตร์เดนมาร์กได้น�ำภาพยนตร์บันทึกภาพวิถี
ชีวติ ของชาวเดนมาร์กมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://filmcentralen.
dk/museum/danmark-paa-film โดยจัดเรียงตามปีที่ภาพยนตร์
เรื่องหนึ่งได้ถูกบันทึก หรือผู้ชมสามารถเลือกชมตามค�ำค้น หรือ
สถานที่ที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นบันทึกไว้ด้วย
นอกจากนี้ สถาบันภาพยนตร์เดนมาร์ก ยังรวบรวมภาพยนตร์
เงียบของเดนมาร์กทั้งที่เป็นภาพยนตร์เงียบขนาดสั้นและเรื่องยาว
มาเผยแพร่ในเว็บ https://www.stumfilm.dk/en/stumfilm ซึ่ง
ผู้ชมสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ ตัวภาพยนตร์จะมี
ค�ำบรรยายเฉพาะภาษาเดนมาร์กเท่านั้น

๑๔

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์แห่งชาติญี่ปุ่นได้เฉลิมฉลอง
การครบรอบ ๑๐๐ ปี แอนิเมชันญี่ปุ่น โดยการเปิดเว็บไซต์ https://
animation.filmarchives.jp/en/index.html เพื่ อ เผยแพร่
ภาพยนตร์แอนิเมชันของญีป่ นุ่ ทีอ่ ยูใ่ นคลังสะสมของหอภาพยนตร์ ซึง่
ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพยนตร์ญี่ปุ่นขนาดสั้นที่ท�ำขึ้นในช่วงยุค
เริม่ ต้นของแอนิเมชันญีป่ นุ่ ผูท้ สี่ นใจในประวัตศิ าสตร์แอนิเมชันญีป่ นุ่
ไม่ควรพลาดชม

สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ
(British Film Institute)

สถาบันเสียงและภาพ
แห่งเนเธอร์แลนด์

(Netherlands Institute for Sound
and Vision)

สถาบันเสียงและภาพแห่งเนเธอร์แลนด์เปิด
เว็ บ ไซต์ Open Images https://www.openbeelden.nl ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมทรัพยากรสื่อ
โสตทัศน์จากหลากหลายที่ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน ซึ่ง
ไม่จำ� กัดว่าจะต้องเป็นหน่วยงานทางการ สามารถน�ำเข้า
สื่อโสตทัศน์ของตัวเองเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งผู้
เข้าชมสามารถเข้าไปชมสื่อโสตทัศน์เหล่านี้ ซึ่งปัจจุบัน
มีให้บริการมากกว่าหนึ่งหมื่นรายการ
ที่ แ ตกต่ า งจากการบริ ก ารทั่ ว ไปคื อ เว็ บ ไซต์
Open Images มีจุดมุ่งหมายให้คนสามารถน�ำสื่อ
โสตทัศน์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
ภายใต้ข้อตกลง Creative Commons การน�ำไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ได้ และต้องอ้างแหล่งทีม่ า ซึง่ ผูจ้ ะน�ำไปใช้
ไม่จ�ำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อีก โดย
ลักษณะการน�ำไปใช้จะขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดของแต่ละ
ชิ้นงานเอง เช่น บางภาพอาจจะอนุญาตให้น�ำไปใช้
ดัดแปลงแก้ไข เพื่อไปใช้แสวงหาก�ำไรได้ โดยต้องระบุ
แหล่งที่มา หรือบางภาพอาจจะอนุญาตให้น�ำไปใช้
ดัดแปลงแก้ไข โดยต้องระบุแหล่งทีม่ า แต่ไม่ให้ไปใช้ใน
การแสวงหาก�ำไร

สถาบันภาพยนตร์อังกฤษได้ใช้ช่องทาง https://
www.youtube.com/user/BFIfilms ในการน�ำภาพยนตร์จาก
หอจดหมายเหตุอังกฤษมาจัดแสดงเป็นสิบปีแล้ว โดยจะเน้นการ
เผยแพร่ภาพยนตร์ข่าว สารคดี ภาพเหตุการณ์ส�ำคัญสั้น ๆ มาจัดเป็น
โปรแกรมเช่น Britain on Film (อังกฤษในภาพยนตร์) ที่รวบรวมภาพยนตร์
ข่าวตัง้ แต่ยคุ หนังเงียบเรือ่ ยมา จ�ำนวน ๒๔๖ เรือ่ ง ซึง่ น�ำเสนอภาพของอังกฤษ
ทั่วประเทศต่างยุคสมัย หรืออย่าง India on Film 1899-1947 (อินเดียใน
ภาพยนตร์ ๑๘๙๙-๑๙๔๗) ทีร่ วบรวมภาพยนตร์สนั้ ๆ ทีบ่ นั ทึกอินเดียในช่วง
ปี พ.ศ.๒๔๒๒-๒๔๙๐ จ�ำนวน ๑๐๙ เรื่อง
ในช่อง YouTube นี้ ยังมีการน�ำเทปบันทึกการสนทนากับผู้ก�ำกับ
นักแสดง นักวิจารณ์ หรือทีมงานภาพยนตร์ ที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ
จัดขึ้นตามวาระต่าง ๆ และรายการที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษเป็นผู้ผลิตมา
เผยแพร่ด้วย
นอกจากนี้สถาบันภาพยนตร์อังกฤษยังมีเว็บไซต์ https://player.
bfi.org.uk ที่ให้บริการชมภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องด้วย โดยมีทั้งภาพยนตร์เก่า
และร่วมสมัย และมีทงั้ แบบทีไ่ ม่เสียค่าใช้จา่ ย และต้องเสียค่าใช้จา่ ย เพียงแต่
ว่าผู้ที่สามารถรับชมภาพยนตร์จะต้องเข้าเว็บไซต์นี้ในเกาะอังกฤษเท่านั้น
สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ ถือเป็นต้นแบบของการใช้ YouTube ใน
การเผยแพร่ทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ของหน่วยงานได้อย่างส�ำเร็จ และท�ำให้
หน่วยงานอนุรักษ์หลายแห่งเดินรอยตาม

หอภาพยนตร์เกาหลี (Korean Film Archive)
หอภาพยนตร์เกาหลีเผยแพร่ภาพยนตร์เกาหลีคลาสสิกมากกว่า
๑๐๐ เรื่อง ที่ทางหอภาพยนตร์เกาหลีบูรณะขึ้นมา ผ่านเว็บไซต์ https://
www.youtube.com/user/KoreanFilm โดยจะมีคำ� บรรยายภาษาอังกฤษ
ด้วย ซึ่งได้ริเริ่มท�ำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการ
เผยแพร่ภาพยนตร์เกาหลีของรัฐบาลเกาหลีให้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
เมือ่ ภาพยนตร์จากเกาหลี Parasite ได้รบั รางวัลภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม
บนเวทีออสการ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เว็บไซต์นี้ก็กลายเป็นแหล่ง
ส�ำคัญที่ท�ำให้คนที่อยากชมภาพยนตร์เกาหลีได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งเว็บไซต์ยังแนะน�ำภาพยนตร์เกาหลีที่ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ Parasite
บอง จุง โฮ ชื่นชอบ และมีให้ชมในเว็บไซต์นี้อีกด้วย

นอกจากที่ผู้เขียนได้น�ำมาแนะน�ำแล้ว ยังมีหน่วยงานอนุรักษ์หลายหน่วยงานที่เปิดช่องทางการเผยแพร่ทรัพยากรโสตทัศน์ของตัวเองผ่าน
ระบบออนไลน์ ผูท้ สี่ นใจสามารถหาดูเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติที่ https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/
Film-AV-Collections-Online.html
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เรื่องจากปก

สถานการณ์ภาพยนตร์ในเมืองไทย
ท่ามกลางวิกฤติโควิด-๑๙
ก้อง ฤทธิ์ดี และ พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือที่ได้รับ
การตั้งชื่อในภายหลังว่าโรค “โควิด-๑๙” ได้น�ำมาซึ่งความพลิกผันครั้งใหญ่
ต่อวงการภาพยนตร์ เช่นเดียวกับทุกภาคส่วนในประเทศไทย เป็นวิกฤติการณ์
ใหม่ทไี่ ม่มใี ครเคยประสบมาก่อน จดหมายข่าวฯ ฉบับนีจ้ งึ ได้รวบรวมเรือ่ งราว
ดังกล่าวมาบันทึกไว้ นับตั้งแต่การระบาดในวงกว้างจนถึงกลางเดือนเมษายน
ซึ่งสถานการณ์ยังไม่สิ้นสุด แต่ก็นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของภาพยนตร์
ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

เมื่อโรงหนังกลายเป็นที่เสี่ยงภัย

พนักงานโรงภาพยนตร์สกาลาให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ผู้ชม
ที่มา เพจ Apex Scala

จากปลายกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนมีนาคม เดือนที่มีประกาศพบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-๑๙ คนแรกในเมืองไทยตั้งแต่วันที่ ๑
ผลกระทบแรกจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่มีต่อโรงภาพยนตร์คือ จ�ำนวนผู้ชมที่ค่อย ๆ ลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย เพราะโรงภาพยนตร์
กลายเป็นสถานที่ที่ไม่น่าไว้วางใจอีกต่อไป แม้จะมีโปรโมชันลดราคาค่าเข้าชมออกมามากมายก็ตาม ในขณะเดียวกัน โรงหนังแต่ละโรงต่างก็
เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยทางสุขอนามัยมากกว่าแค่ให้บริการเจลล้างมือ ทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่ามีการท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
อย่างจริงจัง รวมถึงออกมาตรการต่าง ๆ ส�ำหรับผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับหอภาพยนตร์ที่ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
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และเริ่มตรวจคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม รวมถึงต้องประกาศยกเลิก
กิจกรรมลานดารา เจษฎาภรณ์ ผลดี ทีจ่ ะมีขน้ึ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ซึง่ เสีย่ งต่อการรวมตัวของผูค้ นจ�ำนวน
มาก
แต่กระนัน้ ตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ ยังเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ พร้อม ๆ กับการพบสถานทีแ่ พร่ระบาดขนาดใหญ่
ทั้งสถานบันเทิงในใจกลางกรุงเทพฯ และสนามมวยลุมพินี ในขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลกก็ได้
ประกาศให้โรคโควิด-๑๙ เข้าสูภ่ าวะระบาดใหญ่ทวั่ โลก ในวันที่ ๑๑ มีนาคม สิง่ เหล่านีน้ ำ� มาซึง่ การรณรงค์
ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ “เว้นระยะห่างทางสังคม” หรือ Social Distancing ทีต่ อ้ งการให้ผคู้ น
อยู่ห่างกันอย่างน้อย ๑–๒ เมตร เพื่อป้องกันการสัมผัสฝอยละอองอันอาจน�ำพาเชื้อไวรัสไปสู่กันและกัน
ในช่วงนี้ จึงเกิดมิติใหม่ในการปรับตัวของโรงภาพยนตร์เพื่อสู้กับไวรัสที่มองไม่เห็น ด้วยการเว้นที่นั่ง
ภายในโรงให้ผชู้ มมีระยะห่างระหว่างกัน น�ำโดยโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่าน ทีเ่ ริม่ ต้นก�ำหนดผังทีน่ งั่ ใหม่
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ตามมาด้วยโรงภาพยนตร์สกาลา และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
อย่างไรก็ตาม การจัดวางที่นั่งใหม่นี้มีอายุได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น เมื่อสถานการณ์ยังรุนแรงขึ้น
และมียอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยทะลุเกิน ๑๐๐ คนเป็นครั้งแรกในวันที่ ๑๕ มีนาคม อีก ๒ วันถัดมา
ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีจงึ มีมติเห็นชอบมาตรการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม หนึ่งในนั้นคือการปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่มี
ความเสี่ยงสูง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งรวมถึงโรงมหรสพ ตั้งแต่วันที่ ๑๘–๓๑ มีนาคม
โรงภาพยนตร์ต่าง ๆ จึงจ�ำเป็นต้องหยุดให้บริการตั้งแต่วันดังกล่าว เช่นเดียวกับหอภาพยนตร์
แม้มาตรการนีจ้ ะครอบคลุมถึงแค่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ท�ำให้ในช่วงแรกโรงภาพยนตร์ใหญ่
อย่างเอส เอฟ ซีเนม่า ประกาศปิดแค่บางสาขาเฉพาะในพืน้ ทีด่ งั กล่าว แต่ตอ่ มาไม่นานก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลง
เป็นปิดทุกสาขาทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น สัปดาห์ต่อมา สถานการณ์ได้ยกระดับขึ้น เมื่อจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
พุ่งสูงเกิน ๑,๐๐๐ คน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกาศใช้
พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อควบคุมการระบาดของ
โควิด-๑๙ อันมีผลจนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส่งผลให้โรงภาพยนตร์ทุกแห่งต้องขยายเวลาปิดท�ำการ
ไปถึงสิ้นเดือนเมษายนไปโดยปริยาย
การปิดโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ นี้ ย่อมหมายถึงเม็ดเงินจ�ำนวนมหาศาลที่เคยหมุนเวียนหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต้อง
หยุดชะงักลง และเป็นโรงภาพยนตร์เองที่บาดเจ็บหนักที่สุด เพราะรายได้หลักเกือบทั้งหมดคือการที่
ผู้ชมเดินทางมาดูหนัง ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งจะกลายเป็นเรื่องต้องห้าม โรงหนังอิสระบางแห่งได้
พยายามต่อลมหายใจ เช่น Bangkok Screening Room ที่ออกแพ็กเกจลดราคาบัตร ๔๐% มีอายุ
๑๒ เดือนนับตัง้ แต่เปิดท�ำการอีกครัง้ หรือซิเนม่าโอเอซิส ซึง่ ทีเ่ จ้าของโรงคือ สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
และ มานิต ศรีวานิชภูมิ ได้น�ำผลงานภาพยนตร์ของตนมาให้เช่าชมทางออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกัน
โรงหนังที่เคยได้รับความนิยมมากในต่างจังหวัดอย่างธนาซีเนเพล็กซ์ ซึ่งก่อนหน้านี้คงเหลืออยู่ ๓ สาขา
ที่นครปฐม พิษณุโลก และตาก กลับต้องตัดสินใจยุติกิจการชั่วคราว พร้อมกับบริษัทในเครือ ทั้งสายหนัง
ธนาเอ็นเตอร์เทนเมนท์และค่ายหนังพระนครฟิลม์ รวมถึงปรับลดพนักงานลงกว่า ๒๐๐ คน

ผลกระทบต่อคนท�ำหนัง
(บน) พนักงานก�ำลังฉีดน�้ำยาฆ่าเชื้อในโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์
ที่มา เพจ Major Group
(ล่าง) ผังที่นั่งใหม่ของโรงหนังเฮาส์
ที่มา เพจ HOUSE Samyan

สารพันปัญหาถาโถมบุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทยเมื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
เริ่มระบาดในวงกว้างตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อันดับแรก หนังไทยจ�ำนวนเกือบสิบเรื่องต้องเลื่อนวันฉาย ในหลายกรณียังไม่ได้ก�ำหนดวัน
เข้าโรงใหม่ เริม่ ต้นจาก เกมเมอร์ เกมแม่ หนังไทยเรือ่ งแรกทีผ่ สู้ ร้างตัดสินใจเลือ่ นวันเข้าโรงจากต้นเดือน
มีนาคมไปก่อน และ Love 101 เลิฟเลยร้อยเอ็ด หนังของดาราตลก หม�่ำ เพ็ชรทาย วงศ์ค�ำเหลา ทั้งสอง
เรื่องเป็นการตัดสินใจที่มาก่อนการประกาศปิดโรงภาพยนตร์ของทางการด้วยซ�้ำ หลังจากรัฐบาลออก
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(ซ้าย) อนุชา บุญยวรรธนะ ตัวแทนสมาคมผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทยร่วมท�ำ Face Shield ส่ง
ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน
(ขวา) แคมเปญ เพื่อนโปรดักชันอิ่มท้อง เครือข่ายภาพยนตร์อิ่มใจ
ที่มา เพจสมาคมผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทย

ค�ำสั่งปิดโรงมหรสพตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม หนังใหม่หลายเรื่องต้อง
ถอยกรูด ตั้งแต่หนังตลก หอแต๋วแตก พจมาน สว่างคาตา ตามมาด้วย
มนต์รกั ดอกผักบุง้ และ อีเรียมซิง่ ซึง่ วางตัวเป็นหนังฟอร์มใหญ่ของเดือน
เมษายน และตอนนี้ย้ายวันฉายไปเดือนกรกฎาคมแทน นอกจากนี้ยังมี
เกมเซ่นผี, รักหนูมยั้ , ฮักเถิดเทิง และ One Take ทัง้ นี้ ยังไม่รวมถึงหนัง
ต่างประเทศจ�ำนวนนับสิบ 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�ำกับภาพยนตร์ไทยได้ออกประกาศขอความร่วมมือ
ให้งดการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และโฆษณา
“การถ่ายท�ำภาพยนตร์, ละคร, ซีรีส์, โฆษณา ที่มีทีมงานใน
กองถ่ายเป็นจ�ำนวนมาก จึงอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อได้
เพื่ อ ป้ อ งกั น ตนเองและผู ้ อื่ น ตามนโยบายและมาตรการ
ควบคุมการระบาดของรัฐบาล สมาคมผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทย จึงขอ
ความร่วมมือให้ทุกกองที่ก�ำลังถ่ายท�ำภาพยนตร์, ละคร, ซีรีส์, โฆษณา
ในขณะนี้หยุดพักการถ่ายท�ำ เป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓”
ถึงประกาศจะก�ำหนดวันที่ไว้เพียง ๓๑ มีนาคม แต่ในทาง
ปฏิบัติ กองถ่ายหนังยังคงถูกพักต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ต่อมาทางสมาคมผู้ก�ำกับยังได้จัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสในกองถ่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์ (ซึ่งมี
รายละเอียดมากกว่าเพียงการให้ล้างมือและใส่หน้ากากอนามัย) ข้อ
ก�ำหนดดังกล่าวได้ถูกน�ำเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประกาศ
ใช้ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยของบุคลากรในช่วงหลายเดือนนับจากนีเ้ มือ่
กองถ่ายกลับมาเปิดได้อีกครั้ง
การประกาศหยุด กองถ่ายในช่ว งที่ผ่านมา ยั ง ส่ ง ผลทาง
เศรษฐกิจต่อคนท�ำงานจ�ำนวนมากที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจ�ำ และได้รับ
ค่าจ้างตามชิน้ งานหรือตามการออกกองถ่าย สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ท�ำให้
มีเสียงเรียกร้องจากคนท�ำงานบางส่วน ให้มมี าตรการช่วยเหลือเยียวยา
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เช่นเดียวกับผู้ได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรมอื่น และเช่นเดียวกับใน
ต่างประเทศ เช่น เยอรมนี เกาหลีใต้ หรือฟิลิปปินส์ ที่เริ่มมีแนวทาง
จากรัฐฯ เพื่อประคับประคองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะเพื่อ
ช่วยเหลือคนท�ำงานที่ได้รับผลจากวิกฤตินี้ไปเต็ม ๆ การรวมตัวกันเพื่อ
ส่งเสียงของบุคคลในวงการ ถือเป็นก้าวแรกที่ส�ำคัญในความพยายาม
ฟืน้ ฟูธรุ กิจภาพยนตร์ทโี่ ดนไวรัสอัดจนซบเซาในช่วงสองเดือนทีผ่ า่ นมา
ในขณะเดียวกัน วันที่ ๑๖ เมษายน กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ออกแบบ
ส�ำรวจสถานะการได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล มาให้
ประชาชนและผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมได้
ร่วมกันแจ้งถึงผลกระทบที่ได้รับ

ออนไลน์คือค�ำตอบ
เมื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม และการรณรงค์ให้ทุกคนอยู่
บ้าน กลายเป็นมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ โลกทั้งใบจึงจ�ำต้องขับเคลื่อนด้วยช่องทางออนไลน์อย่าง
เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับข่าวสาร การท�ำงาน การประชุม รวม
ไปถึงการชมภาพยนตร์
ช่ อ งภาพยนตร์ ส ตรี ม มิ ง เดิ ม ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอยู ่ แ ล้ ว
โดยเฉพาะที่โด่งดังที่สุดในเมืองไทยที่สุดอย่าง Netflix จึงย่อมได้รับ
ผลกระทบในเชิงบวกอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งยังมีการโปรโมตหนังไทยที่
เพิ่งมีให้บริการในช่องอีกหลายสิบเรื่อง เพื่อตอบสนองกลุ่มแฟนหนัง
ไทยที่ไม่สามารถออกไปชมภาพยนตร์ได้ ในขณะเดียวกัน Netflix ก็ได้
ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนในวงการภาพยนตร์ทั่วโลกที่ประสบปัญหา
จากการระบาดของโรคโควิด-๑๙
ช่องทางออนไลน์ยังกลายเป็นโอกาสในการอยู่รอดของผู้จัด
จ�ำหน่ายที่ไม่สามารถน�ำภาพยนตร์เข้าฉายได้ อย่างเช่นค่าย Hal และ
Documentary Club ซึง่ เป็นบริษทั จัดจ�ำหน่ายหนังอิสระทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมจากแฟนหนังนอกกระแสในเมืองไทยช่วงหลายปีหลัง เมือ่ โรงหนัง

Documentary Club เปิดให้บริการภาพยนตร์ออนไลน์
ที่มา เพจ Documentary Club

จ�ำต้องปิดตัว ทัง้ สองค่ายได้นำ� ภาพยนตร์ทตี่ นซือ้
ลิขสิทธิไ์ ว้ มาจัดจ�ำหน่ายให้เลือกชมทางออนไลน์
ผ่านช่อง Vimeo โดยภาพยนตร์ไทยเรื่อง กระบี่
2562 ผลงานก�ำกับของ อโนชา สุวชิ ากรพงศ์และ
เบน ริเวอร์ส ซึ่งเพิ่งเข้าฉายเมื่อต้นเดือนมีนาคม
จากการจัดจ�ำหน่ายของ Documentary Club
ก็จ�ำต้องย้ายมาฉายในช่องทางนี้ ต่อมา Documentary Club ยังน�ำโปรแกรมหนังสั้น/หนัง
สารคดีไทยเข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงปี
ล่าสุดที่เคยเตรียมฉายในโรง มาเปลี่ยนเป็นฉาย
ออนไลน์แบบมีระยะเวลา (ลิงก์หมดอายุภายใน
๒๔ ชั่วโมง) รวมทั้งถ่ายทอดสดการเสวนากับ
คนท�ำหนังหลังชมภาพยนตร์ และจัดเทศกาลหนัง
ปกาเกอะญอออนไลน์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนไร้ นักตัดต่อภาพยนตร์ไทยจัดวงเสวนาให้ชมผ่านโปรแกรม Zoom
พรมแดน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ เมษายน นับเป็น ที่มา เพจล�ำดับภาพ
โมเดลใหม่ ๆ ในการปรับตัวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
ในส่วนของหอภาพยนตร์ ก็ได้น�ำภาพยนตร์ในคลังอนุรักษ์ ติดเชือ้ เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ จนแซงทุกประเทศในโลกเมือ่ ต้นเดือนเมษายน
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงหนังเรื่องยาว เช่น สันติ-วีณา (๒๔๙๗), โรงงานภาพยนตร์อันดับหนึ่งของโลกอย่างฮอลลีวูดต้องหยุดพักยาว
เศรษฐีอนาถา (๒๔๙๙), เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘), ไอ้ทุย (๒๕๑๔) ฯลฯ หนังใหญ่ ๆ ถูกเลื่อนฉายหมด ถึงกับมีการคาดการว่าบริษัท AMC
ออกฉายในช่องยูทูบของหอภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ เจ้าของเครือข่ายโรงหนังทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอเมริกาอาจประสบภาวะทางการ
หอภาพยนตร์และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ทั่วโลก (อ่าน เงินขั้นวิกฤติหากสถานการณ์ยังไม่กระเตื้องขึ้นในเร็ว ๆ นี้
ดาราฮอลลีวูดคนแรกที่ติดเชื้อ คือ ทอม แฮงส์ และภรรยา
ตัวอย่างได้ที่หน้า ๑๔) รวมถึงหนังสั้นอีกจ�ำนวนมากที่ทยอยเผยแพร่
ออกมาให้ชมทางออนไลน์อยูเ่ รือ่ ย ๆ แทบทุกวัน นอกจากนีย้ งั มีการจัด ริตา วิลสัน ติดเชื้อเมื่อประมาณวันที่ ๑๑ มีนาคม และกลายเป็น
รายการสดผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบรรดาคนท�ำหนัง อันเป็น ข่าวใหญ่อันท�ำให้ทุกคนเกิดความตระหนกว่าเชื้อนี้แพร่กระจายอย่าง
กว้างขวางแล้ว และยังมีดาราคนอื่น ๆ ที่ติดเชื้อ เช่น อิดริส เอลบา,
ผลพวงที่เกิดขึ้นจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
ท่ามกลางโลกภายนอกซึ่งแปรสภาพเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย โอลกา คูริเลนโก และนักร้อง-นักแสดง Pink
ข่ า วส� ำ คั ญ ที่ ต ามมาในเดื อ นมี น าคมเช่ น กั น คื อ การที่
โลกออนไลน์ที่ไวรัสโคโรนาไม่อาจเข้าไปได้จึงกลายเป็นสรวงสวรรค์
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประกาศเลือ่ นการจัดงานออกไปจากเดิม
ของนักดูหนังอย่างแท้จริง
ที่ จั ด กั น มาทุ ก ปี ใ นช่ ว งกลาง
เดือนพฤษภาคม การตัดสินใจ
ความเคลื่อนไหว
ของคานส์ไม่ได้อยู่เหนือความ
คาดหมายนั ก เพราะขณะนั้ น
ในวงการภาพยนตร์โลก
ไวรัสก�ำลังเล่นงานประเทศใน
ผลกระทบของโควิด-๑๙ ต่อวงการภาพยนตร์ในต่างประเทศ ยุโรปจนสะบักสะบอม แต่เมื่อ
เริ่มต้นที่เดียวกับที่ไวรัสเริ่มระบาดคือประเทศจีน เมื่อทางการสั่งปิด มีประกาศออกมาจริง ๆ วงการ
โรงภาพยนตร์ ๗๐,๐๐๐ โรงทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงก่อนตรุษจีน หรือ หนั ง โลกต้ อ งระส�่ ำ ระสาย
ปลายเดือนมกราคม ทั้ง ๆ ที่ช่วงตรุษจีนเป็นช่วงเวลาทองของหนังจีน เนื่ อ งจากคานส์ เ ป็ น หั ว ใจที่
และมีหนังใหญ่รอเข้าคิวฉายหลายเรือ่ ง ตลาดภาพยนตร์จนี มีขนาดใหญ่ สูบฉีดเลือดให้กับบรรดาผู้สร้าง
เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา การปิดโรงหนังจึงเป็นสัญญาณ และผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยหนั ง ในโลก
บอกเหตุที่ท�ำให้ทุกคนในวงการหนังเริ่มจับตามอง
ด้วยเพราะตลาดหนังเมืองคานส์
ต่อมาเมื่อโรคโควิด-๑๙ ลุกลามไปสู่ยุโรปและอเมริกา แทบ เป็นตลาดใหญ่ทสี่ ดุ และมีการท�ำ
ทุกประเทศสั่งปิดโรงภาพยนตร์ในเมืองใหญ่ของตน ในขณะที่กองถ่าย ธุรกิจซือ้ ขายหนังกันอย่างคึกคัก ทอม แฮงส์ โพสต์ภาพใน Instagram ระหว่าง
รักษาตัวกับภรรยา ริตา วิลสัน
หนังถูกสั่งหยุดงานไม่เว้นแม้แต่กองของ Netflix และเมื่ออเมริกามีผู้ ทีส่ ดุ ไม่รวมถึงการประกวดหนัง
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ที่เป็นเวทีให้กับหนังอาร์ตและหนังจากประเทศต่าง ๆ ในโลก การสะดุด
ของคานส์ในปีนจี้ งึ เป็นเหตุการณ์ทกี่ ระทบกระเทือนธุรกิจและบุคลากรใน
วงการภาพยนตร์อย่างสาหัส เพราะนั่นจะท�ำให้วงจรการเงิน การหาทุน
การถ่ายเทหนังใหม่ ๆ ไปสู่ประเทศต่าง ๆ ต้องชะงัก
นอกจากเทศกาลคานส์แล้ว เทศกาลหนังขนาดกลางและเล็ก
อืน่ ๆ ก็ยกเลิกกันถ้วนหน้า ทัง้ เทศกาล South by Southwest ในอเมริกา
เทศกาล Sheffield Documentary Film Festival ในอังกฤษ และ
เทศกาลหนังทดลอง Oberhausen Film Festival ในเยอรมนี ถึงขณะนี้
ต้องรอดูว่า เทศกาลเวนิส ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของโลกที่จัดทุกเดือน
โรงภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกา
สิงหาคมทางตอนเหนือของอิตาลี จะประกาศเลื่อนหรือยกเลิกหรือไม่
ทัง้ นี้ สถานการณ์ของวงการหนังนานาชาติ น่าจะง่อนแง่นไปอีก
หลายเดือน ถึงแม้ในประเทศจีนซึง่ เป็นทีแ่ รกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจะเริม่ ผ่อนคลายมาตรการ เริม่ เปิดโรงหนังและเริม่ มีการถ่ายหนังอีกครัง้ แต่สญ
ั ญาณ
ยังคงไม่แน่ชัด อีกทั้งวิกฤติครั้งนี้คงใช้เวลาอีกสักพักกว่าจอหนังโลกจะกลับมาเรืองรองอีกครั้ง

อดีตและอนาคตของภาพยนตร์
เมื่อเผชิญวิกฤติภัย
ในทัศนะของ โดม สุขวงศ์
“ไข้หวัดใหญ่สเปน ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ ๑ เป็นโรคระบาดใหญ่ครั้งแรก
เมือ่ โลกมีภาพยนตร์แล้ว สยามเวลาในนัน้ ก็มกี ารระบาด แต่เท่าทีเ่ ช็กข้อมูลทีเ่ คยค้นคว้า
ไม่พบว่าตอนนั้นมีการปิดโรงหนัง ต่างประเทศอาจจะปิด จากรูปที่เห็นผู้คนต้องใส่
หน้ากาก
“โรงหนังในเมืองไทยปิดจริง ๆ ตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อกรุงเทพฯ กลาย
เป็นสนามรบ ถูกทิ้งระเบิด ไฟฟ้าดับ แต่โรงหนังก็พยายามยืนหยัดฉายหนังจนหนังไม่มี
โดม สุ ข วงศ์ นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ภ าพยนตร์ แ ละ
ฉาย มันไม่มีหนังอเมริกัน หนังอังกฤษเข้ามา มีแต่หนังญี่ปุ่นกับเยอรมันบ้าง แต่ไม่เยอะ
ผู้ก่อตั้งหอภาพยนตร์
จริง ๆ รัฐบาลไม่ต้องการให้โรงหนังปิด ต้องการให้คนได้ผ่อนคลาย เมื่อไม่มีหนัง รัฐจึง
สนับสนุนให้มีละครเวที หรือรีวิวเป็นดนตรีสลับฉาก เพื่อกล่อมขวัญประชาชน ซึ่งส่วนมากก็เข้าไปเล่นในโรงหนัง
“หลัง ๑๔ ตุลา ยุครัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ เกิดปัญหาเศรษฐกิจ น�้ำมันแพง มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟ เปิดไฟถนนดวง
เว้นดวง โรงหนังแม้ไม่ได้ถูกสั่งปิด แต่ก็ถูกสั่งลดรอบ คนในวงการภาพยนตร์จึงออกมารวมตัวกันประท้วง น�ำโดยสมาคมผู้อ�ำนวยการ
สร้างภาพยนตร์ ยุคนั้นการเดินขบวนเป็นเรื่องปรกติ แต่สักพักรัฐบาลก็ผ่อนมาตรการ
“ทีผ่ มเคยบอกว่านับตัง้ แต่พนี่ อ้ งลูมแิ อร์ฉายหนังขึน้ จอเมือ่ ร้อยกว่าปีกอ่ น เตาฉายหนังบนโลกไม่เคยดับ เพราะทุกวินาทีมกี าร
ฉายหนังอยู่เสมอ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็เป็นไปได้ว่าโรคระบาดคราวนี้อาจเป็นครั้งแรกที่ท�ำให้เตาเครื่องฉายดับทั่วโลก แต่มันก็เปลี่ยนไป
อยู่ในมือถือ ในอินเตอร์เน็ต เป็นไฟอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องฉาย แต่เปล่งแสงขึ้นมาได้เอง มันเปลี่ยนวัตถุไปเท่านั้นเอง แต่สปิริตยังอยู่
อาจท�ำให้คนดูหนังมากขึ้นด้วยซ�้ำเมื่อต้องอยู่บ้าน
“ค�ำถามว่า อนาคตจะเป็นยังไง มันก็คิดได้สองแบบ ถ้าจบในระยะใกล้ พอโรงหนังกลับมาคนก็ต้องคิดถึง แต่ถ้าหยุดยาว
จนข้ามปี คนอาจจะชินกับการที่ไม่ต้องไปดูหนังที่โรง แต่ผมก็ยังคิดว่า โรงหนังเป็นกิจกรรมสังคม ส�ำหรับไปดูกับเพื่อน ไปแสดงตัว
ในสังคม ไม่เหมือนนั่งดูคนเดียวในบ้าน เพราะฉะนั้นมันยังมีความจ�ำเป็น เราไม่เชื่อว่ามันจะหมดยุคหายไปเลย อาจจะซบเซาแล้ว
กลับมา เหมือนแผ่นเสียง ที่ตอนแรกคิดว่าแค่กลับมาเล่น ๆ ตอนนี้กลับมีการผลิตของใหม่ออกมา หรืออย่างฟิล์ม โกดักก็กลับมา
ผลิตใหม่”
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