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รายงาน 
ประมวลกิจกรรมเดือนตุลาคม-ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
ดู Archive ในซีรีส์ แล้วย้อนดูท่ีความเปน็จริง 
หลากหลายความทรงจ�า ถึง ส. อาสนจินดา 

คลังอนุรกัษ์ 
สถานรีถไฟกรุงเทพ ในคอลเลกชันหอภาพยนตร์ 

หอ้งสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
อาภรณ์ในภาพยนตร์ จาก ทิลดา สวินตัน ถึง Star Wars 
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บทความพิเศษ 
การท�าจดหมายเหตุส่วนบุคคล ตอนท่ี ๑  

ความเข้าใจร่วมกันเบื้องต้น 

กิจกรรม 
เบิร์กแมน ยกก�าลัง ๒  Persona ควบ  

Cries and Whispers 

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับรับปีใหม่ ๒๕๖๕ มาพร้อมปกภาพสถานท่ีท่ีเป็นวาระส�าคัญใน 

ปลายปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านไป นั่นคือ สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือท่ีเรียกกันด้วยความคุ้นเคยว่า หัวล�าโพง สถานี

ศูนย์กลางของระบบรถไฟในประเทศไทย ซึ่งเปิดใช้งานมาต้ังแต่ต้นรัชกาลท่ี ๖ และมีข่าวว่าอาจจะต้องยุติ

บทบาทลง แม้วันเวลาของสถานท่ีแห่งนี้ดูเหมือนก�าลังจะกลายเป็นอดีต แต่ภาพยนตร์หลายเร่ืองได้บันทึก

ภาพหวัล�าโพงเอาไว้ได้ราวกับมชีีวิตเปน็นริันดร์ ดังท่ีท่านสามารถอ่านเพื่อร�าลึกถึงคืนวันเหล่านั้นได้ในเล่ม

แต่ปีใหม่ย่อมไม่อาจขาดด้วยสิ่งใหม่ ๆ จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้จึงมีบทความใหม่มาน�าเสนอว่าด้วย  

การท�าจดหมายเหตุส่วนบุคคล เพื่อใหผู้อ่้านได้เหน็ว่างานจดหมายเหตุนั้นไมใ่ช่เรื่องไกลตัว หากแต่สามารถ

ประยุกต์ได้กับเอกสารจดหมายเหตสุว่นตัวของทกุคน และยังถือเปน็จุดเริม่ต้นท่ีส�าคัญของการอนรุกัษ์ท่ียัง่ยนื

ในอนาคตอีกด้วย โดยบทความชุดนีจ้ะน�าเสนอต่อเนื่องเปน็ตอน ๆ ไปตลอดท้ังปนีี ้

ส�าหรับโปรแกรมฉายภาพยนตร์นั้นได้กลับมาอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความหวังว่าเราจะยังสามารถ 

ใชช้วิีตท่ามกลางโรคระบาดโควิด-๑๙ ไปได้โดยไมต้่องกลับมาล็อกดาวน ์อยา่งไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์

อันนา่หวาดวิตกท่ีก�าลังเกิดขึ้นในช่วงท่ีก�าลังปดิจดหมายข่าวฯ ฉบับนี ้ ผูอ่้านทุกท่านคงเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า 

ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ นั้นอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

สุดท้ายนี ้ในวาระแหง่การเปล่ียนผา่นปฏิทิน หอภาพยนตร์ได้มขีองขวัญปใีหม ่เปน็สมดุนดั ๒๕๖๕ 

ท่ีประดับตกแต่งด้วยลายเส้นของสิ่งจัดแสดงภายในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ ภาพยนตร์สถานท่ีเปิดบริการ

ทุกท่านเปน็ปท่ีี ๓ และขออวยพรใหทุ้กท่านแข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วยก�าลังกายและพลังใจ พร้อมรับสิ่งท่ีก�าลัง

จะผา่นเข้ามาในศกัราชใหมน่ี ้



๑



๒๗ ตุลาคม 
เนื่ องในวันมรดกโสตทัศน์โลก หอภาพยนตร์ ร่วมกับ 

พพิธิภัณฑ์และหอจดหมายเหตกุรมประชาสมัพนัธ ์สถานโีทรทัศนสี์

กองทัพบกช่อง ๗ และเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาออนไลน ์

เรื่อง “งานจดหมายเหตุ: จาก Squid Archive สู่โลกความเปน็จริง” 

เพื่ อแนะน�าให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของนัก

จดหมายเหตุสื่ อโสตทัศน์ ผู้อยู่เบ้ืองหลังการอนุรักษ์ท่ีบันทึก

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ความทรงจ�าของสังคมไทยมากมาย โดยม ี

ชญาณ์ณิศ ศรีสินธวารักษ์ รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ 

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ากัด (ช่อง 7HD), ถนิมรัตน ์ 

แกล้วทนงค์ ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรม

ประชาสัมพันธ ์และ ชลิดา เอ้ือบ�ารุงจิต ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์

ร่วมเสวนา ด�าเนนิรายการโดย สัณหช์ัย โชติรสเศรณี (อ่านเพิ่มเติม

ได้ท่ีหนา้ ๔)

๕ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม 
สถาบนัเกอเธ ่ร่วมกับ สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท่ัวประเทศไทย และ 

หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) จัดเทศกาลภาพยนตรวิ์ทยาศาสตร์

เพื่อการเรียนรู้ ครั้งท่ี ๑๗ เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราว

รอบตัวในแง่มุมวิทยาศาสตร์ ผ่านภาพยนตร์ท่ีคัดสรรตามความ

เหมาะสมของทุกช่วงวัย ในปนีีห้อภาพยนตรไ์ด้จัดโปรแกรมส�าหรับ

บุคคลท่ัวไปและคณะนกัเรยีน รวมท้ังได้ปรบัเพิม่รูปแบบการจัดฉาย

ออนไลนเ์ฉพาะกลุ่ม เพื่อรองรบัความต้องการและขอ้จ�ากัดต่าง ๆ  ของ

โรงเรยีนท่ีเขา้รว่มกิจกรรมท่ามกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โควิด-๑๙ 

๑๘ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตรน์�าภาพยนตรไ์ทย

คลาสสิก ป ีพ.ศ. ๒๕๐๑ เรื่อง สวรรค์มืด 

ผลงานการก�ากับของ รัตน์ เปสตันยี 

น�าแสดงโดย สุเทพ วงศ์ก�าแหง และ 

สืบเนื่อง กันภัย ภาพยนตร์ในโครงการ

สนบัสนนุภาพยนตรส์�าหรบัพื้นท่ีจัดฉาย

หนงัท่ัวประเทศ (Micro Cinema Project) ของหอภาพยนตร์ ซึ่งจัด

ฉายโดยกลุ่ม Dude, Movie กลุ่มฉายหนงัอิสระของจังหวัดเชียงใหม ่

ณ คนข้าวยาคู้ วัดชมพู ชุมชนช้างมอ่ย เชียงใหม่

๑๖ พฤศจิกายน 
ห อ ภ า พ ย น ต ร์ จั ด

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา  

“ส. อาสนจินดา  ในความทรงจ�า” 

ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี 

ชาตกาล ส. อาสนจินดา ศลิปนิ

แหง่ชาติ สาขาศลิปะการแสดง 

(ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๓๓  

โดยสนทนากับตัวแทนครอบครัว สมจินตนา อาสนจินดา (บุตรสาว) 

และ ฉัตรชัย อาสนจินดา (หลานชาย) ซึ่งหลังจากจบการสนทนา ได้

มพิีธตัีดฟิล์มเพ่ือเปดินทิรรศการ “๑๐๐ ป ีส. อาสนจินดา ราชสหีแ์หง่

วงการบนัเทิงไทย” ท่ีจัดอยูบ่รเิวณโถงชัน้ ๕ อาคารสรรพสาตรศภุกิจ 

ซึ่งจะจัดแสดงถึงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นี้ (อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี 

หนา้ ๘)

๒

ประมวลกิจกรรม
เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงาน



๑๑ ธันวาคม 
หอภาพยนตรร์ว่มจัดโปรแกรม ASEAN CLASSIC ในเทศกาล

ภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๔ ของกระทรวง

วัฒนธรรม โดยคัดสรรภาพยนตรจ์ากประเทศไทย พมา่ และเกาหลีใต้ 

มาจัดฉายเพื่อเป็นการเสริมความโดดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรม

จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดินแดนใกล้เคียง ๓ เร่ือง คือ  

ช่างมัน..ฉันไม่แคร์ โดย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล (ประเทศไทย) 

Aimless Bullet โดย Yu Hyeon-mok (ประเทศเกาหลีใต้) The 

Daughter of Japan โดย Nyi Pu (ประเทศพมา่) ณ โรงภาพยนตร์ 

SF World Cinema

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 
๒๔ พฤศจิกายน  ส�านกังบประมาณ 

๓๐ พฤศจิกายน  ส�านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 

๑๘ ธันวาคม  สถาบันวิ จัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  

  มหาวิทยาลัยมหดิล 

๓๐ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร ์รว่มกับ ชมรมสมองใสใจสบาย ศนูยด์แูลภาวะ

สมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย, บรษัิทชีวามติร 

วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด และ We Oneness จัด Live Talk สนทนา

เก่ียวกับภาพยนตร์แอนิเมชันเร่ือง Loving Vincent ในกิจกรรม

ภาพยนตร์กับผู้ สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ โดยสนทนาหลังจบ

ภาพยนตร์กับ คุณหญิงจ�านงศรี หาญเจนลักษณ์, รศ.นพ.สุขเจริญ  

ต้ังวงษ์ไชย, กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ และ ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ ์

ด�าเนนิรายการโดย สัณหช์ัย โชติรสเศรณี

ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
๑๑ พฤศจิกายน หอภาพยนตร์น�าภาพยนตร์เรื่อง ทองปาน 

ไปจัดฉายท่ี un.thai.tled Film Festival Berlin 2021 ประเทศเยอรมน ี

โดย ก้อง ฤทธิ์ดี และ พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู ร่วมสนทนาทาง

ออนไลนห์ลังจบภาพยนตร์

๒๑ พฤศจิกายน หอภาพยนตร์น�าภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้า

ชา้งเผอืก จัดฉายท่ี Stiftung Humboldt Forum ประเทศเยอรมน ี 

๒๗ พฤศจิกายน  หอภาพยนตรน์�าภาพยนตรเ์รื่อง ทองปาน 

จัดฉายท่ีเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติสงิคโปร ์ครัง้ท่ี ๒๘ (Singapore 

International Film Festival 2021) ท่ีประเทศสิงคโปร์ 

๑ ธันวาคม 
หอภาพยนตรเ์ปดิหอ้งคลับเฮาส์ 

ALL ABOUT MY ALMODÓVAR พดูคยุ

ถึงผลงานของ เปโดร อัลโมโดวาร ์ผูก้�ากับ

ชาวสเปน ก่อนจะน�าภาพยนตร์ของ 

อัลโมโดวาร์  ๕  เรื่ องมาจัดฉายท่ี 

หอภาพยนตร์ในโปรแกรม Spanish 

Film Festival 2021: Pedro Almodóvar 

Film Retrospective 

๓

       ส�าหรับผูท่ี้สนใจชมกิจกรรมออนไลนย์้อนหลังสามารถเข้าไปท่ี 

Facebook: หอภาพยนตร์ Thai Film Archive หรือช่อง YouTube  

หอภาพยนตร์ และสามารถอ่านสรุปบทความได้ท่ีหน้าสาระ

ภาพยนตร์ www.fapot.or.th/main/information



ดู Archive
ในซีรีส์ 
แล้วย้อนดูที่

เมื่อวันท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) 

ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ และ 

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ากัด (ชอ่ง 7HD) และเครอืขา่ย  

ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาออนไลน ์เรื่อง “งานจดหมายเหต:ุ จาก Squid 

Archive สูโ่ลกความเปน็จรงิ” เนื่องในวันมรดกโสตทัศน์โลก (World 

Day for Audiovisual Heritage) โดยมี ชญาณ์ณิศ ศรีสินธวารักษ์  

รองผู้จัดการฝา่ยบริหารทรัพยากรส่ือ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนแ์ละ

วิทยุ จ�ากัด (ช่อง 7HD) ถนมิรตัน ์แกล้วทนงค์ ผูอ้�านวยการพพิิธภัณฑ์

และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ และ ชลิดา เอ้ือบ�ารุงจิต  

ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนา

วันท่ี ๒๗ ตุลาคมของทุกปี ทางคณะมนตรีประสานงาน

สมาคมจดหมายเหตุส่ือโสตทัศน์ (Co-ordinating Council of  

Audiovisual Archive Associations หรือ CCAAA) ได้ก�าหนดใหเ้ปน็

วันมรดกโสตทัศนโ์ลก (World Day for Audiovisual Heritage) เพื่อ

กระตุ้นใหส้งัคมแต่ละประเทศเหน็ความส�าคัญของการอนรุกัษ์มรดก

โสตทัศน ์ท้ังสื่อบนัทึกเสยีง ภาพนิง่ ภาพเคล่ือนไหว ไปจนถึงเอกสาร

ต่าง ๆ  ซึ่งล้วนเปน็หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ี์ส�าคัญของมนษุยชาติ 

ซึ่งหนว่ยงานท่ีท�างานเก่ียวขอ้งกับหอจดหมายเหตุ (Archive) ท่ัวโลก 

จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้

ส�าหรบัหวัขอ้การเสวนาในครัง้นีม้าจากซรีสีเ์กาหลียอดนยิม

ทาง Netflix เรื่อง Squid Game โดยในช่วงท้ายของตอนท่ี ๕ และ

ชว่งต้นของตอนท่ี ๖ ได้ปรากฏฉากหอจดหมายเหตุเกมสควิด (Squid  

Archive) ซึ่งในหอจดหมายเหตุดังกล่าว มีการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วม 

การแขง่ขนั Squid Game ต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน การจัดเรยีงขอ้มลู

เหล่านีใ้หเ้ปน็ระบบและง่ายต่อการค้นหาไมส่ามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง 

หากจะต้องมีการบริหารจัดการโดยนักจดหมายเหตุมืออาชีพ ไม่ต่าง 

อะไรกับหอจดหมายเหตุในโลกความเป็นจริงท่ีต้องมีนักจดหมายเหต ุ

สื่อโสตทัศน์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการอนุรักษ์และจัดระเบียบสื่ อภาพ

เคล่ือนไหว เสียง และภาพนิ่ง ท่ีบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ความ

ทรงจ�าของสงัคมไทยมากมาย ท�าใหเ้รายงัมโีอกาสได้เหน็ภาพและได้ยนิ

เสียงประวัติศาสตร์เหล่านี้

การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ในปัจจุบัน
ชญาณ์ณิศ ระบุว่า ช่อง 7HD เปน็ธุรกิจเอกชนท่ีด�าเนนิการมา 

ยาวนานกว่า ๕๕ ป ีมสีิ่งท่ีอนรุักษ์ไว้มาอย่างยาวนาน และมสีิ่งใหมท่ี่จะ

ต้องเก็บรกัษาเขา้มาในทกุ ๆ  วัน อีกท้ังยังต้องประสบกับความเปล่ียนแปลง

มาโดยตลอด เช่น เทคโนโลยีจากอนาล็อกสู่ดิจิทัล การเปล่ียนแปลง 

ของรูปแบบสื่อโสตทัศน ์การเปล่ียนแปลงบุคลากร และด้วยความท่ีเปน็

ธุรกิจเอกชน ชญาณ์ณิศ ได้เสริมว่า ครึ่งหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานท่ีนี่ถือว่า

เปน็นกัอนรุกัษ์ แต่อีกครึง่หนึง่ถือว่าเปน็นกัธรุกิจ ดังนัน้ในการด�าเนนิงาน

จัดเก็บจะต้องสามารถพิสูจน์คุณค่าของส่ิงเหล่านั้นให้กับเจ้าของหรือ 

ผูส้นบัสนนุงบประมาณได้ ซ่ึงท่ีผา่นมาทางหนว่ยงานก็มคีวามภาคภมูใิจ

ท่ีสามารถด�าเนนิงานได้ดีและไมเ่ปน็ภาระขององค์กร

เช่นเดียวกับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐท่ี

ด�าเนนิงานมายาวนานกว่า ๘๘ ป ีถนมิรัตน ์ระบุว่า กรมประชาสัมพันธ์

ท�าหน้าท่ีเป็นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ดังนั้นตลอด 

ระยะเวลาท่ีผ่านมาหน่วยงานจึงมีเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ ์

เมธากุล ชาบัญ

๔

รายงาน



หลากหลายชนิด ในส่วนของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุเพิ่ง 

ด�าเนนิการมาได้ ๒๒ ป ีสิ่งท่ีก�าลังท�าอยู่ คือการเก็บรักษาของเดิมท่ีเลิก

ใช้แล้ว และท�างานควบคู่ไปกับยุคดิจิทัล เช่น การแปลงเป็นสื่อดิจิทัล  

(Digitization)

ด้าน ชลิดา ระบุว่า เมื่อพดูถึงหอภาพยนตรค์นก็มกัจะนกึถึงฟล์ิม

ภาพยนตร์ แต่ว่าหอภาพยนตร์เองไม่ได้จัดเก็บเพียงแค่ฟิล์มภาพยนตร์

เท่านั้น อีกท้ังเมื่อพ้นจากยุคของฟิล์มผู้คนจ�านวนมากก็จะมองมาท่ียุค

ดิจิทัลจนลืมยุคของเทปไป ชลิดา จึงถือโอกาสนีใ้นการสง่สญัญาณเตือน

ว่าหน่วยงานใดท่ียังมีเทปท่ีส�าคัญอยู่แล้วยังไม่ได้แปลงเป็นดิจิทัล  

(Digitize) ก็อยากใหม้าติดต่อกับทางหอภาพยนตรว่์าจะท�าการเก็บรกัษา

ต่อไปอย่างไร เนื่องจากในวงการอนรุักษ์ท่ัวโลก อย่างเช่นท่ีออสเตรเลีย 

มีการออกมาเตือนประชาชนว่าหากยังไม่น�าเทปแม่เหล็ก (Magnetic 

Tape) แปลงเป็นดิจิทัลภายในปี ๒๕๖๘ ในอนาคตจะไม่สามารถท�าได้ 

อีกต่อไป

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล:  
ผลกระทบและความท้าทาย

ชญาณ์ณิศ ระบุว่า การเปล่ียนผา่นของการอนรุักษ์สื่อโสตทัศน์

จากอนาล็อกสู่ดิจิทัลนั้นถือว่าหนักพอสมควร เนื่องจากมีความซบัซ้อน

ในการปฏิบติั แต่ก็สามารถผา่นมาได้ เนื่องจากอาศยัประสบการณ์ในการ

ท�างานท่ีผา่นมาช่วยปรับใช ้และอีกสิง่ส�าคัญท่ีสามารถท�าใหเ้ปล่ียนแปลงได้ 

คือบุคลากรในหนว่ยงานจะต้องรกัความเปล่ียนแปลง เพราะเทคโนโลยนีัน้

มกีารเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ๆ

ด้าน ถนมิรตัน ์ระบุว่า สื่อของกรมประชาสมัพนัธน์ัน้มหีลากหลาย 

ท้ังเอกสาร ส่ือวิทยุ และสื่อโทรทัศน ์ดังนัน้ความท้าทายในการเปล่ียนผา่น

คือการต้องรบีอนรัุกษ์หรือแปลงเปน็ดิจิทัลใหทั้นกาลก่อนท่ีของเหล่านัน้

จะเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ยังต้องวางแผนว่าทางพิพิธภัณฑ์สามารถ 

จัดเก็บของสิ่งใดไว้เองได้บ้าง หรือของสิ่งใดต้องให้ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญ

หรือสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมมากกว่าเป็นผู้จัดเก็บ เช่น ท่ีผ่านมาได้ 

ส่งมอบฟิล์มใหกั้บหอภาพยนตร์เปน็ผูอ้นรุักษ์ไว้

ขณะท่ี ชลิดา ระบุว่า การเปล่ียนผา่นสูดิ่จิทัลจะส�าเร็จหรอืไมน่ัน้

ขึ้นอยู่กับทัศนคติของคน ซึ่งคนท่ีอายุน้อยก็ไม่จ�าเป็นว่าจะเป็นผู้ท่ี 

เชีย่วชาญด้านดิจิทัลเสมอไป คนท่ีมอีายุมากก็อาจจะเช่ียวชาญมากกว่าได้ 

เพียงใช้ฐานความรู้เดิมจากระบบอนาล็อกมาต่อยอดกับเทคโนโลยี 

ดิจิทัล ชลิดา ได้แสดงทัศนะว่า เทคโนโลยีต่างท�าขึ้นมาเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกแก่มนษุย์ ช่วยใหเ้ราท�างานได้ง่ายขึ้น จึงอยากเปน็ก�าลังใจ

ให้คนท�างานทุกคนว่าให้ลองท�า ลองผิดลองถูก โดยสามารถปรับจาก 

องค์ความรู้เดิมท่ีมอียู่

การน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในสว่นของช่อง 7HD ชญาณณ์ศิ ระบุว่า ได้มกีารน�าสื่อโสตทัศน์

ท่ีอนุรักษ์ไว้มาใช้ประโยชน์ด้วยการน�ามาผลิตคอนเทนต์ใหม่ หรือให้ 

ผูท่ี้มาติดต่อขอท�าวิจัยเข้ามาศกึษา นอกจากนีช้่อง 7HD ยังมแีผนท่ีจะ

ท�าพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสื่อโสตทัศน์ท่ีได้อนุรักษ์ไว้ด้วย แต่เนื่องจาก

เปน็บริษัทเอกชน ไมไ่ด้รับงบประมาณสนบัสนนุจากทางภาครัฐ ขณะท่ี

การอนรุักษ์ก็มต้ีนทุนท่ีสูงและน�าไปใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ได้ยาก เช่น 

การติดเง่ือนไขเรื่องลิขสิทธิ์ หรือการจะน�าคดีเก่าท่ีเคยเป็นท่ีสนใจของ

สงัคมมาท�าคอนเทนต์อาจเปน็การตอกย�าผลกระทบทางใจต่อผูเ้ก่ียวข้อง  

ชญาณณิ์ศ จึงต้ังค�าถามต่อไปว่า การท่ีหนว่ยงานเอกชนท�าจดหมายเหตุ

ของตนเองหรือพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้จะสามารถลดหย่อนภาษี

ได้หรือไม่ เพราะสิ่งท่ีได้อนุรักษ์ไว้ก็ล้วนเป็นประโยชน์และเป็นความ 

ทรงจ�าของชาติ

ด้านกรมประชาสัมพันธ์ ถนิมรัตน์ ระบุว่า ได้มีการน�าวัตถ ุ

สื่อโสตทัศน์ท่ีอนุรักษ์ไว้จ�านวนมากมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยมี 

การจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามยุคสมัยเพ่ือให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ 

สื่อโสตทัศน์ในไทยต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ในส่วนของข้อมูลท่ีม ี

การบันทึกในสื่อโสตทัศน์ก็ได้เปิดให้บริการกับผู้ท่ีมาติดต่อขอท�าการ

ศึกษา หรือไม่น�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และในเร็ว ๆ นี้จะให้

บริการส่ือแผ่นเสียงจากการรวบรวมมาท่ัวประเทศตลอดปีท่ีผ่านมา  

และได้แปลงเปน็ดิจิทัลแล้วราว ๕,๐๐๐ แผน่อีกด้วย

ขณะท่ีหอภาพยนตร์ ชลิดา ระบุว่า มีหน้าท่ีท่ีจะต้องส่งเสริม 

การใช้ประโยชนจ์ากสื่อภาพยนตร์ใหม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะการใช้เปน็สื่อ

เรยีนรู้ ชลิดา ได้เสรมิว่า ธรรมชาติของกระบวนการอนรัุกษ์จะต้องใชเ้วลา 

เนื่องจากมีกระบวนการมาก ท�าให้ในบางครั้งอาจจะไม่มีของบางอย่าง

ในเวลาท่ีจ�ากัด แต่ก็พยายามใช้เครื่องมือดิจิทัลมาสนับสนุนเพื่อให้เกิด

ประสิทธภิาพมากขึ้น เช่น การจัดท�าฐานข้อมลูใหม้ปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

หรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จดจ�าใบหน้าเพ่ือจัดระบบการจัดเก็บ

รูปภาพ

Archive กับ Soft Power
เนื่องด้วยการเสวนาต้ังต้นจากซีรีส์ Squid Game ท่ีโด่งดังของ

เกาหลีใต้ ประเทศท่ีโดดเด่นในการสร้างงาน Soft Power ผูท่ี้รับชมการ

เสวนาจึงมีค�าถามว่าการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์จะสามารถมีส่วนเก่ียวข้อง

กับการสร้างสรรค์ Soft Power อย่างไรได้บ้าง

ชลิดา กล่าวว่า สิ่งท่ีอนุรักษ์ไว้สามารถเป็นต้นทุนของงาน

สรา้งสรรค์ได้ อยา่งในรอบปท่ีีผา่นมาก็มนีกัท�าหนงัรุน่ใหมใ่หค้วามสนใจ

ในภาพยนตร์ท่ีได้รับการอนรุักษ์มาก ๆ อยากจะต่อยอดน�าไปใช้กับงาน

ของตนท�าใหเ้กิดงานใหม ่ๆ  ตามมา และอีกแง่หนึ่งคือเปน็แรงบันดาลใจ

ใหกั้บคนรุน่ใหม ่เนื่องจากสังคมท่ีสรา้งสรรค์จะต้องมพีื้นฐานมาจากอดีต
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ท่ีแข็งแรง เช่น เกาหลีใต้ เวลาท่ี บง จุนโฮ 

(Bong Joon-ho) ผู้ก�ากับผลงานดังอย่าง 

ชนช้ันปรสิต (Parasite) เมื่อเขาพูดถึงความ

ส�าเร็จของเขาก็มักจะกล่าวถึงภาพยนตร์ใน

อดีต ผูก้�ากับในอดีต ไล่มาต้ังแต่ยุค ๕๐-๖๐ ซึ่ง

ก็สะท้อนว่าต้นทุนของสิ่งท่ีจะไปต่อข้างหน้า 

ถ้าอยากใหเ้ราสามารถก้าวต่อไปอยา่งแขง็แรง 

รากฐานเราก็ต้องแข็งแรงด้วย

ด้าน ถนมิรัตน ์เสรมิว่า เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

เพราะก่อนหน้าท่ีจะมาท�างานพิพิธภัณฑ์เคย

ท�างานสาขาผลิตรายการโทรทัศน์มาตลอด 

๒๐ ปี จนเมื่อได้มาท�างานนี้รู้สึกเหมือนว่า 

ตัวเองได้อยู่ท่ามกลางขุมทรัพย์ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 

เหล่านี้มีเรื่องราว มีเนื้อหาท่ีจะสามารถน�าไป

ต่อยอดได้อีก ถ้ามผีูม้าใช้ประโยชนต์รงนีแ้ล้ว

มีความสุขกับการเรียนรู้ต้นตอก็จะสามารถ 

น�าไปต่อยอดสรา้งสรรค์งานใหม ่ๆ  ได้มากมาย

จริง ๆ

มองอนาคตของการ 
อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์

ชญาณ์ณิศ มองว่าในอนาคต การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ก็ต้องมีการปรับเปล่ียนไปตาม

เทคโนโลยี จากประสบการณ์การท�างานของตนพบว่าราว ๕-๗ ป ี ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงแล้ว 

เช่น ในป ี๒๕๕๐ มาตรฐานของเทปส�ารองข้อมลูคือ LTO-3 ต่อมาในป ี๒๕๕๗ คือ LTO-5 และใน

ปัจจุบันคือ LTO-8 ซึ่งทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัวจัดเก็บก็ต้องคอยคัดกรองด้วยว่าสิ่งใดจะ

ท�าการเก็บต่อไป สิ่งใดไม่ย้ายไปเก็บด้วย และในอนาคตการจัดเก็บอาจมาในรูปแบบของคลาวด์  

(Cloud) กลายเปน็อากาศ อยู่ท่ีไหนสักแหง่บนโลก ไมไ่ด้เหน็เปน็มว้นเปน็เทปกันอีกต่อไป

ด้าน ถนมิรัตน ์มองว่าถ้าวัตถุโสตทัศนใ์นอดีตก�าลังจะหมดไป ในฐานะท่ีเปน็พิพิธภัณฑ์ก็

จะขอท�าหน้าท่ีเก็บรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ดีท่ีสุด เพราะในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นของมีค่า 

กลายเป็นประวัติศาสตร์ท่ีคนรุ่นหลังจะต้องย้อนกลับมาศึกษา ดังนั้นก็จะขอท�าหน้าท่ีจัดเก็บ 

อนรุักษ์ และจัดแสดงสมบัติของชาติเหล่านีไ้ว้อย่างดีท่ีสุด

ขณะท่ี ชลิดา มองว่าในอนาคตหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะต้องท�างานกันแบบบูรณาการ 

แต่ละหนว่ยงานอาจไมต้่องท�าหนา้ท่ีจัดเก็บเองทกุอยา่งและท�าทุกกระบวนการ แต่แบง่กันไปตาม

ความถนดัตามแต่ละประเภทสื่อ เช่น หอภาพยนตร์เก่งเรื่องฟิล์มมากก็อาจเปน็ศนูย์กลางในการ

อนุรักษ์ฟิล์ม หน่วยงานอ่ืนอาจจะถนัดในการจัดเก็บเทปแม่เหล็กหรือแผ่นเสียงก็รับหน้าท่ีเป็น

ศนูย์กลางในการอนรุักษ์สื่อเหล่านั้นไป ไมต้่องจัดเก็บในทุก ๆ อย่าง แต่จัดเก็บตามความช�านาญ 

ท�าให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรและประหยัดค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ซึ่งจะสามารถเกิดข้ึนได้ 

หากมกีารร่วมมอืกัน  
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เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “ส. อาสนจินดา ในความทรงจ�า” เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบศตวรรษของ ส. อาสนจินดา ศลิปนิแหง่ชาติ 

สาขาศลิปะการแสดง (ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน)์ ประจ�าป ี

พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมลีูกสาว สมจินตนา อาสนจินดา และหลานชาย ฉัตรชัย 

อาสนจินดา (เจอร์รี่ จากเพจ JUST ดู IT.) ตัวแทนครอบครัวร่วมสนทนา

กิจกรรมนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของพธิเีปดินทิรรศการ “๑๐๐ ป ีส. อาสนจินดา 

ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย” ท่ีจะพาไปพบกับเรื่องราวในแต่ละบทบาท

ของศลิปนิแหง่ชาติท่านนี ้ท้ังการเปน็ “นกัประพันธผ์ูจ้องหอง” “นกัแสดง

กระดูกเหล็ก” และ “คนท�าหนังผู้ทระนง” รวมท้ังชมสิ่งละอันพันละน้อย

เก่ียวกับ ส. อาสนจินดา เชน่ ขา้วของเครื่องใชช้ิ้นส�าคัญ งานเขยีน งานศลิปะ 

ภาพถ่ายหายาก ฯลฯ ท่ีหอภาพยนตรอ์นรุกัษ์ และท่ีได้รบัมอบจากครอบครัว

อาสนจินดาเพื่อน�ามาจัดแสดงในครั้งนีโ้ดยเฉพาะ

“คุณพ่อ” ในความทรงจ�า

สมจินตนา อาสนจินดา เล่าย้อนถึงความทรงจ�าในอดีตว่าตนเอง

เกิดเมื่อป ีพ.ศ. ๒๔๙๓ ขณะท่ี ส. เล่นละครเวทีเรื่อง “ดรรชนนีาง” ซึ่งเปน็

ผลงานแจ้งเกิด และต้ังแต่จ�าความได้ก็เห็นพ่อเป็นผู้สร้างภาพยนตร์แล้ว 

ในสมัยนั้นเมื่อไปถ่ายท�าภาพยนตร์ท่ีต่างจังหวัดก็จะไปกันเป็นแรมเดือน

จนกระท่ังถ่ายท�าแล้วเสร็จ โดยม ีสมใจ เศวตศลิา ภรรยา คอยติดตามดแูล 

ส. อยู่ไมห่า่ง

ครอบครัวของ ส. อาสนจินดา มีความเป็นอยู่ขึ้น ๆ ลง ๆ ตาม 

รายได้ของภาพยนตร์ท่ีสร้าง อย่างเช่นเมื่อครั้ง ส. สร้างภาพยนตร์เรื่อง 

หนึ่งต่อเจ็ด (๒๕๐๑) จนสามารถท�ารายได้ถึงหลักล้าน จึงน�าเงินมาสร้าง

บ้านใหลู้ก ๆ ได้อยู่ โดยในการท�าภาพยนตร์แต่ละครั้ง ส. มกัจะไปปรึกษา

กับ สมใจ ซึ่งบางครั้งเธอก็ไปปรึกษากับแม่ของเธอต่อถึงเรื่องทุนท�าหนัง 

หรอืไปเสนอขอทนุจากสายหนงัตามภมูภิาคต่าง ๆ  ซึง่สมจินตนาได้มโีอกาส

ติดสอยห้อยตามไปด้วย เธอเล่าว่าสายหนังเหล่านั้นไว้ใจในตัวพ่อเธอ  

เธอไม่ทราบว่าในขณะนั้นผู้ใหญ่คุยอะไรกัน แต่ด้วยความท่ีสายหนังต่าง

ไว้วางใจในตัว ส. จึงท�าใหเ้ขาได้เงินกลับมาทุกครั้ง

“แต่พอโตขึน้มาหนอ่ย เวลาพอ่จะสรา้งหนงั แมก็่จะบอกพวกเราว่า 

พ่อจะสร้างหนังอีกแล้วนะ เด๋ียวเราจะขายบ้านเพื่อเอาเงินไปสร้างหนัง 

พอเรางอแงไมใ่หข้าย แมก็่บอกว่าของนอกกาย ไมต่ายก็หาใหมไ่ด้ แล้วก็

ดุว่าอย่าใหพ้่อรู้นะ เด๋ียวพ่อจะหาว่าแช่ง เราจะต้องอวยพรใหพ้่อ สุดท้าย

ขายหมด รถก็ขายหมด แต่พอหนงัท�าเงินพ่อก็ซื้อใหใ้หม”่ สมจินตนากล่าว

เมื่อถามว่า ส. ได้ปลูกฝงัใหลู้ก ๆ ท�างานในวงการภาพยนตร์ด้วย

หรือไม ่สมจินตนาตอบว่า คาดว่าพ่ออยากใหเ้ปน็เช่นนั้น แต่เนื่องจากพ่อ

เปน็คนดุ ลูก ๆ  จึงต้องอาศยัการครูพักลักจ�าเท่านั้น ไมม่ใีครกล้าถามอะไร

จากพ่อ

หลากความทรงจ�า ถึง 

เมธากุล ชาบัญ

รายงาน
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“คุณปู่” ในความทรงจ�า

ด้าน ฉตัรชัย อาสนจินดา เล่าว่าถึงแมต้นเกิดหลังจาก ส. อาสนจินดา 

เสียชีวิตไปแล้ว ๒ ปี แต่ก็ยังโตมากับเรื่องราวของ ส. ท้ังจากบทสนทนา

ของครอบครัวท่ีมักจะกล่าวถึงอยู่เสมอ ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ ในบ้าน  

ไมว่่าจะเปน็ รางวัลต่าง ๆ  บทภาพยนตร ์หนงัสอืท่ี ส. เขยีน โดยเฉพาะเล่ม

ท่ีชื่อว่า “เขาท�าหนงักันอยา่งไร?” ตลอดจนพมิพดี์ดของ ส. ซึ่งฉตัรชัยชอบ

แอบเล่นอยู่บอ่ยครั้ง หรอืเรื่องราวจากพอ่ของตนท่ีต้องเปน็คนคอยขับรถ

พา ส. ไปดูภาพยนตร์ต้ังแต่เย็นจรดมืดหลังจากว่างเว้นการท�างาน ซึ่งก็

สะท้อนว่า ส. หายใจเข้าออกเปน็ภาพยนตร์ จึงเปน็แรงบันดาลใจส�าคัญท่ี

ท�าใหฉ้ัตรชัยรักและหลงใหลในวงการภาพยนตร์ด้วย

“คือผมไมไ่ด้เคยเหน็เขา สัมผสัตัวเขา พูดคุยกับเขา แต่เรื่องเล่า

จากญาติ ๆ  นา้ ๆ  และพอ่เอง ท�าใหเ้หน็รูปรา่งของชายท่ีช่ือ ส. อาสนจินดา 

ชัดเจนมาก ๆ ต้ังแต่เราเป็นเด็ก ท�าให้เราภูมิใจกับการได้เป็นหลานของ

ศลิปนิแหง่ชาติ” ฉัตรชัยกล่าว

“คู่รัก” ในความทรงจ�า

นอกจากบทบาทในวงการบนัเทิงท่ีเปน็ท่ีจดจ�าแล้ว อีกหนึง่ภาพจ�า

ของ ส. อาสนจินดา คือการครองชีวิตรักท่ีเรียกได้ว่าเปน็คู่ทรหดกับ สมใจ 

เศวตศลิา ภรรยา ฉัตรชยัเล่าถึงผูเ้ปน็ยา่ใหฟั้งว่า ในหอ้งนอนของคุณยา่จะ

มหีนงัสือของ ส. อีกท้ังยังมรูีป ส. เก็บไว้ใต้หมอนด้วย และเมื่อฉัตรชัยมา

นอนกับย่า เธอก็มกัจะเล่าเรื่องของ ส. ใหเ้ขาฟังอยู่เสมอ

“เขารักนริันดร์จริง ๆ นะ” สมจินตนาเสริมว่า ส. รักภรรยามาก 

ในขณะเดียวกัน สมใจก็รกัและบูชา ส. มาก เปน็ภรรยาท่ีคอยดแูลทกุอยา่ง

ใหส้ามี

“ผู้เป็นต้นแบบ” ในความทรงจ�า

นอกจากนี ้พงษ์พฒัน ์วชริบรรจง ซึง่ติดภารกิจในการถ่ายท�าละคร

ไมส่ามารถมาร่วมงานได้ จึงได้เล่าเรื่องราวของ ส. อาสนจินดา ผา่นคลิป

วิดีโอมาว่า ตนรูจั้กกับ ส. จากการแสดงละครโทรทัศนร์ว่มกันจนสนทิสนม

จากการอาสาขับรถรับส่ง ส. ไปท�างานกองถ่าย ซึ่งปกติ ส. ไมใ่หใ้ครขับรถ

นอกจากคนในครอบครัว

“ความทรงจ�าท่ีประทับใจเก่ียวกับปา๋คือ มคีรัง้หนึ่งท่ีเราเล่นละคร

เวทีด้วยกันแล้วตัวท่ีเล่นคู่กับผมไม่มา ผมก็เลยบอกกับป๋าว่าผมจะเล่น 

แทนนะ แล้วใหค้นท่ีเปน็ double cast มาเล่นแทนผม เพราะเราสลับกัน

เล่นอยู่แล้วในแต่ละรอบ พอละครจบปุบ๊ ผมก็ไปนอนหนนุตักปา๋หลังเวที

แล้วบอกกับป๋าว่าคนดูจะว่าไงบ้างก็ไม่รู้ ป๋าบอกว่าคนดูจะว่าไงก็ไม่รู ้

แต่ป๋านับถือ นั่นคือพรท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด ท�าให้ผมท�าอะไรก็ได้ จะเป็นอะไร

ก็ได้ในสาขาการแสดงท้ังหมด” พงษ์พัฒนก์ล่าว

พงษ์พัฒน์ได้เล่าถึงเรื่องท่ีน่าประหลาดใจอย่างการท่ีเขามักจะ 

ได้รับบทบาทให้แสดงในบทท่ี ส. เคยเล่นไว้แล้วก่อนหน้านี้อยู่บ่อยครั้ง

อย่าง ก๋ง จากละคร อยู่กับก๋ง (๒๕๔๘) จ่าดับ จากภาพยนตร์ 7 ประจัญบาน 

(๒๕๔๕) ผูใ้หญ่เขียน (พ่อขวัญ) จากภาพยนตร์ แผลเก่า (๒๕๕๗) ถึงแมจ้ะ

เปน็บทเดียวกัน แต่พงษ์พัฒนเ์ปดิเผยว่าเขามวิีธเีล่นท่ีต่างจาก ส. เนื่องจาก

มวิีธกีารแสดงและวิธกีารคิดท่ีต่างกัน อีกท้ัง ส. ยงัเคยสอนเขาไว้ว่า การแสดง

ไมใ่ช่การก๊อบปี้

“ผู้ให้” ในความทรงจ�า

ในช่วงท้าย ปยิสุดา จันทรสุข เจ้าของและบรรณาธกิารเพจเฟซบุ๊ก

และอดีตนิตยสารดาราภาพยนตร์ ซ่ึงมาร่วมงานด้วย ได้กล่าวเสริมว่า ส. 

อาสนจินดา เป็นคนแรกท่ีพูดถึงสวัสดิการของนักแสดง เนื่องจากเมื่ออายุ

มากขึ้นก็เริ่มเห็นเพ่ือนนักแสดงบางคนเมื่อชราภาพลงก็ไม่ได้รับการดูแล  

ส. จึงอยากใหเ้กิดการท่ีศลิปนิช่วยเหลือดูแลกันเอง โดย ส. ได้สั่งเสียกับตน 

และ ศรัณยู วงษ์กระจ่าง ให้จัดงานเพื่อระดมทุน จนน�าไปสู่การน�าเรียน 

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ หลังจากนั้นคุณหญิงจึงได้น�าเงินมาก่อต้ังเป็น 

กองทุนศลิปนิ ซึ่งปจัจุบันก็คือ “มลูนธิสิวัสดิการศลิปนิอาวุโส”

นอกจากนี้ในงานยังได้มีการฉายบางช่วงบางตอนของรายการ

สโมสรชาวบ้าน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ท่ี ส. อาสนจินดา เคยไปร่วมสนทนากับ 

โดม สุขวงศ์ ในช่วงท่ีรณรงค์ก่อต้ังหอภาพยนตร์แห่งชาติ โดย ส. ได้พูด 

เชิญชวนให้ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ไทยร่วมใจกันลงขันเพื่อสร้าง 

หอภาพยนตร์แหง่ชาติ และกล่าวถึงประโยชนข์องการมหีอภาพยนตร์ โดม 

สุขวงศ ์อดีตผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์จึงได้กล่าวเสริมว่า สิ่งท่ี ส. พูดเมื่อ 

๓๗ ปก่ีอน ปจัจุบันได้เกิดขึ้นจริงแล้ว

โดมเล่าต่อไปว่าในช่วงเริ่มท�าโครงการจัดต้ังหอภาพยนตร์ได้เจอ

บทความของ ส. อาสนจินดา ท่ีเขยีนถึงการไปประชุมเก่ียวกับศลิปวัฒนธรรม

ซึ่งได้ทุนจากยูเนสโก คิดว่าท่านน่าจะเข้าใจความจ�าเป็นในการจัดต้ัง จึง

ติดต่อไปทางโทรศพัท์ และท่านก็ตอบรับเปน็กรรมการจัดต้ังโครงการทันที

“วันนี้ครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล มันเป็นเรื่องท่ีต้องเฉลิมฉลอง  

เมื่อครู่นีค้รู ส. อาสนจินดา พดูว่าประโยชนอ์ยา่งหนึง่ท่ีหอภาพยนตรจ์ะมใีห้

กับวงการภาพยนตรคื์อเปน็เกียรติคณุของวงการภาพยนตร์ การจัดกิจกรรม

ฉลองแบบนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ใครไม่นึกไม่เป็นไรแต่หอภาพยนตร์ต้องนึกถึง 

ผมอยากบอกครู ส. ว่าท่านคงเห็นแล้ว หรืออย่างน้อยทายาทท้ังหลายซึ่ง

เปน็จิตวิญญาณของครู ส. ก็ได้เหน็แล้วว่า หอภาพยนตร์ก็เปน็หนึ่งในมรดก

ท่ีท่านได้ใหไ้ว้กับวงการภาพยนตร์ไทย”

ส�าหรับนิทรรศการ “๑๐๐ ปี ส. อาสนจินดา ราชสีห์แห่งวงการ

บันเทิงไทย” จะมขีึ้นระหว่างวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๕ ท่ีโถงชัน้ ๕ อาคารสรรพสาตรศภุกิจ หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) 

นอกจากนี้ตลอดช่วงนิทรรศการยังมีโปรแกรมฉายภาพยนตร์ผลงาน  

ส. อาสนจินดา อีกจ�านวนมาก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://

fapot.or.th/main/cinema/program/51

รบัชมกิจกรรมภาพยนตรส์นทนา “ส. อาสนจินดา ในความทรงจ�า” 

ได้ท่ี https://fb.watch/9uo6jporfx/  



 หากผู้อ่านจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ท่านใดได้เคยมา

เยือนตู้รถไฟท่ีหอภาพยนตร์ ศาลายา อาจจะเคยผ่านตาข้อความ 

ในปา้ยบนตู้รถท่ีว่า “รถไฟไปด้วยกันได้กับภาพยนตร์ รถไฟมล้ีอ...

ภาพยนตรก็์มล้ีอ ล้อรถไฟว่ิงอยู่ในโลกนีไ้มเ่คยหยุดมาเปน็รอ้ยปแีล้ว 

ล้อภาพยนตร์ก็ว่ิงไมเ่คยหยุดมาเปน็รอ้ยปเีชน่กัน” ซึง่มวัีตถปุระสงค์

ให้ข้อมูลผู้ท่ีได้อ่านว่า แม้รถไฟจะเกิดก่อน แต่ประวัติศาสตร์ของ

รถไฟและภาพยนตร์ได้ด�าเนินต่อมาด้วยกัน เรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่

เกิดข้ึนกับภาพยนตร์และรถไฟโลกเท่านั้น แต่ในประเทศไทยเองก็

เกิดขึ้นเช่นกัน

 พระเจ้าบรมวงศเ์ธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก�าแพงเพชร

อัครโยธนิ ผูบั้ญชาการกรมรถไฟหลวงในสมยัรชักาลท่ี ๖ ได้จัดต้ัง “กองภาพยนตร์

เผยแผ่ข่าว” ขึ้นในกิจการของรถไฟ ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์ผลิตภาพยนตร์แห่งชาติ 

เพื่อน�าเรื่องราวกิจการต่าง ๆ  ของรฐั ออกฉายเผยแพรแ่ก่ประชาชนท่ัวไป นอกจากนี้

ยังรับจ้างผลิตภาพยนตร์ใหห้นว่ยงานต่าง ๆ กองภาพยนตร์เผยแผข่่าวมท่ีีท�าการ

อยูบ่รเิวณใกล้สะพานนพวงศใ์นยา่นสถานรีถไฟกรุงเทพ หรอืท่ีเรามกัเรียกว่าสถานี

หวัล�าโพงมากกว่า ก่อนท่ีจะถูกยุบเลิกไปหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ 

 จนวันหนึ่งในปี ๒๕๒๔ โดม สุขวงศ์ ในขณะท่ีก�าลังตามหาผลงาน

ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวได้ไปค้นพบตู้เก็บฟิล์มอยู่ในอาคารโรงพิมพ์ของ 

การรถไฟละแวกสถานีกรุงเทพ ในตู้นั้นซ่ึงบรรจุฟิล์มภาพยนตร์จ�านวนมาก  

(รายละเอียดอ่านได้จาก โดม สุขวงศ์, สยามภาพยนต์, ๒๕๕๕) จากการค้นพบ 

ครัง้นัน้ ได้กลายเปน็สว่นหนึง่ท่ีท�าใหเ้กิดความคิดและการผลักดันใหเ้กิดหนว่ยงาน

ขึ้นเพื่อเก็บรักษาและอนุรักษ์ภาพยนตร์ซ่ึงเป็นสมบัติของชาติ และได้พัฒนาการ

มาเปน็ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มาจนถึงปจัจุบัน

 อาจกล่าวได้ว่า ภาพยนตรข์องกองภาพยนตรเ์ผยแผข่า่วและภาพยนตร์

อ่ืน ๆ  ท่ีได้ค้นพบในตู้เก็บฟล์ิม และได้น�ามาอนรุกัษ์โดยหอภาพยนตร์นัน้ ข้ามผา่น

เวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ มาในบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ สถานท่ีซึ่งก�าลังจะ

เผชิญความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ และก�าลังได้รับความสนใจอย่างมากจาก

สาธารณชน

คลังอนุรกัษ์

ธติิพงษ์ ก่อสกุล 

ในคอลเลกชนัหอภาพยนตร์

๑๐

๑



 หากไมม่กีารเปล่ียนแปลงทางนโยบายใด ๆ เมื่อสิ้นสุดป ี๒๕๖๔ 

สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือหัวล�าโพงในความคุ้นชินของผู้คน ซึ่งเป็นสถานี

รถไฟหลักหรือสถานีศูนย์กลางท่ีใหญ่โตโอ่อ่าและคึกคักท่ีสุดของประเทศ 

โดยเปดิใหบ้ริการมาต้ังแต่วันท่ี ๒๕ มถิุนายน ๒๔๕๙ จะยุติการเปน็สถานี

ศูนย์กลางของระบบรถไฟของประเทศ เพราะการเดินทางด้วยรถไฟจะ

เปล่ียนไปใช้สถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นโครงการอภิโปรเจกต์ท่ีไทยหวังให้

เปน็ศนูยก์ลางการเดินทางด้วยระบบรางแหง่ใหมข่องประเทศ และคาดหวัง

ว่าจะเปน็ศนูย์กลางของระบบรางแหง่อาเซียนด้วย

 ตลอดระยะเวลา ๑๐๕ ปีท่ีสถานีรถไฟกรุงเทพให้บริการด้าน

ขนส่งมวลชน นอกจากอาคารสถานท่ีอันเปน็เอกลักษณจ์ากสถาปตัยกรรม

ท่ีโดดเด่น โดยเฉพาะอาคารโถงสถานเีปน็อาคารหลังคาโค้งขนาดใหญ่ และ

นาฬิกาบอกเวลาซึ่งติดต้ังไว้กลางส่วนโค้งของอาคารด้านในและด้านนอก 

อาคารสถานรีถไฟกรุงเทพยงัเปน็ท่ีชุมนมุและทางผา่นของผูค้นจากท่ัวทกุ

สารทิศของสังคมไทย จากการท่ีเปน็สถานหีลักและศนูย์กลางการเดินทาง

ทางรางซ่ึงมีความส�าคัญมากในอดีต และได้เป็นฉากหลังของเหตุการณ์

หลาย ๆ เหตุการณ์ในหนา้ประวัติศาสตร์

 ร่องรอยจากบทบาทและความส�าคัญของสถานีรถไฟกรุงเทพนี ้

ได้ปรากฏอยูใ่นภาพยนตรซ์ึง่หอภาพยนตร์ได้อนรุกัษ์ไว้จ�านวนหนึง่ คอลัมน์

อนุรักษ์จึงน�าบางส่วนมาน�าเสนอเพื่อเป็นการร�าลึกถึงบทบาทการเป็น

ศูนย์กลางการเดินทางของสถานีรถไฟกรุงเทพ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม

จากท่ีมาและลักษณะเนื้อหาของภาพยนตร์ ดังนี้

   กลุ่มภาพยนตรส์ารคด ีซึ่งได้รับมอบจากหน่วยงานผู้สร้าง

ต่าง ๆ พบว่ามีภาพยนตร์สารคดีจ�านวนพอสมควรท่ีมีเรื่องราวเก่ียวกับ

สถานรีถไฟกรุงเทพท้ังโดยตรงและฉากผา่น เช่น กรุงเทพ เมอืงหลวงของเรา 

(๒๕๐๐) ซึ่งบันทึกภาพและน�าเสนอกรุงเทพฯ  ในด้านต่าง ๆ โดยส�านัก

ข่าวสารอเมริกัน, กรุงเทพพระมหานคร (๒๕๐๘) เปน็ความรู้เบื้องต้นเรื่อง

สถานท่ีส�าคัญต่าง ๆ  โดยกรมการศกึษานอกโรงเรยีน กระทรวงศกึษาธกิาร 

และ เมืองแพร่ (ไมท่ราบปสีร้าง) ซ่ึงเปน็ส ารคดีท่องเท่ียวโดยการรถไฟฯ, 

คลองผดุงกรุงเกษม (๒๕๑๓) ท่ีน�าเสนอประวัติคลอง สถานท่ีส�าคัญต่าง ๆ 

สองฝั่ งของคลอง การบ�ารุงรักษาสะพานข้ามคลอง และพื้นท่ีรอบคลอง  

โดยการรถไฟฯ, น�าท่วมกรุงเทพ (๒๕๑๘) ท่ีน�าเสนอเรื่องราวการชว่ยเหลือ

ประชาชนโดยการจัดต้ังท่ีพกัและรถไฟขบวนพเิศษของการรถไฟฯ ในเหตุการณ์

น�าท่วมใหญ่ สร้างโดยการรถไฟฯ เช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะเปน็การบนัทึก

ภาพสั้น ๆ ประกอบเร่ืองท่ีเล่า และบรเิวณท่ีมกัถูกบนัทึกภาพเปน็บริเวณ 

ชานชาลาของสถาน ี

 อย่างไรก็ตาม มีภาพยนตร์สารคดีในกลุ่มนี้ ๒ เรื่อง ซึ่งปรากฏ

ภาพในมมุอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างออกไป คือ การคมนาคมทางบก (๒๕๑๕) ซึ่ง

เปน็สารคดีในชุด “มรดกของไทย” ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) ได้มีการบันทึกภาพบริเวณช่องขายต๋ัวของสถานีรถไฟกรุงเทพ 

นอกจากนั้นยังมีภาพของหัวรถจักรไอน�าท่ีให้บริการในสายแม่กลองและ

สายวงเวียนใหญ่-บ้านแหลม ซึ่งในขณะนั้นเลิกให้บริการไปแล้วและหา 

ดูได้ไม่ง่ายนัก และภาพยนตร์สารคดีไม่ทราบชื่อ (สันนิษฐานว่าสร้างป ี

๒๕๐๙ และไมท่ราบผูส้ร้าง) ซึ่งเปน็เรื่องราวของกิจการรถไฟไทย เนื้อหา

เล่าถึงบทบาทของรถไฟในด้านต่าง ๆ เช่น เพื่อการเดินทาง และการขนส่ง

สินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเหนือและสายอีสาน มีภาพของย่าน

ขนส่งสินค้าในบริเวณสถานีกรุงเทพ และภาพกว้างของสถานีกรุงเทพใน 

มมุมองจากย่านสับเปล่ียนของสถาน ีซึ่งไมป่รากฏในภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ

   กลุ่มภาพยนตรข์่าวประจ�าวันของสถานโีทรทัศน์ช่อง ๓ 

และช่อง ๔ ตัวอย่าง เช่น ขา่วคณะเยาวชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่ีเดินทางมาทัศนศึกษาในกรุงเทพฯ (๒๕๑๖), ข่าวการออกเดินทางของ

คณะเผยแพร่ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๒๕๑๓), ขา่วคณะ

พระสงฆอ์อกเดินทางไปจาริกในชนบท (๒๕๑๑) รวมถึงขา่วการสง่เจ้าหนา้ท่ี

ของรฐัไปดูงานหรอืปฏิบติังาน ขา่วการเดินทางของนกักีฬาและผูแ้ทนจาก

ต่างประเทศ ท่ีมอียูเ่ปน็จ�านวนพอสมควรนัน้ ท�าใหเ้หน็ถึงลักษณะร่วมหนึ่ง

ภาพเปดิ งานชุมนมุลูกเสือแหง่ชาติ (๒๔๗๓) ๑. กรุงเทพพระมหานคร (๒๕๐๘) 
๒. กรุงเทพเมอืงหลวงของเรา (๒๕๐๐) ๓. คลองผดุงกรุงเกษม (๒๕๑๓) 
๔. การคมนาคมทางบก (๒๕๑๕) ๕. ข่าวคณะพระสงฆ์ออกเดินทางไปจาริกใน
ชนบท (๒๕๑๑) ๖. สารคดีเก่ียวกับรถไฟไทย (๒๕๐๙)
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ของข่าวโทรทัศนใ์นอดีตเหล่านีท่ี้มกัเปน็เรื่องการรายงานกิจกรรมของกลุ่มคน และแสดง

ใหเ้หน็ถึงความหลากหลายของผูค้นท่ีแวะเวียนกันเขา้มาใช้บรกิารของสถานรีถไฟกรุงเทพ

ในวาระต่าง ๆ  โดยภาพของสถานท่ีีถกูบนัทึกในภาพยนตร์กลุ่มนีจ้ะประกอบด้วย ภาพจาก

ทางด้านหนา้ของสถานท่ีีมองจากด้านถนนพระราม ๔ และเหน็นาฬิกาของอาคารหลังคา

ทรงโค้งอยูต่รงกลางเพื่อใหผู้ช้มทราบว่าเหตกุารณน์ีเ้กิดขึ้นท่ีใด และภาพบรเิวณชานชาลา

ท่ีมผีูค้นก�าลังขึ้นลงขบวนรถหรือจับกลุ่มกันตามลักษณะของเหตุการณ์

   กลุ่มหนังบา้นและหนังสว่นตัว ซึ่งพบว่าในบรรดาหนงับ้านหลายพันเรื่อง

ท่ีหอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้นั้น มีจ�านวนหนึ่งท่ีมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ในชีวิต 

ประจ�าวันของเจ้าของหนังท่ีต้องไปเก่ียวข้องกับสถานีรถไฟกรุงเทพ ตั้งแต่การไปรับหรือ

ไปส่งญาติมติรท่ีเดินทางมาหรอืไปกับรถไฟ การไปโดยสารรถไฟด้วยตนเอง โดยแต่ละเรื่อง

จะมเีนื้อหาแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ท่ีได้บันทึกไว้ เช่น 

วัดบางแสน, หัวล�าโพง (เด็ก ๆ, สถานีรถไฟ, ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ) หนงับ้าน 

ราวปี ๒๕๑๔ ของ สุรเดช อมรรัตนเวช ในหนังจะปรากฏภาพการเดินทางไปส่งบุคคล 

ท่านหนึ่งโดยสารรถไฟของกลุ่มชาวซิกข์ ได้เห็นบรรยากาศรอบ ๆ สถานีท่ีคึกคักและ 

คราคร�าไปด้วยรถเขน็สมัภาระ รถเก๋ง และรถตุ๊กตุ๊กรบัจ้าง ซ่ึงเปน็บรรยากาศท่ีบางสิง่อาจ

จะคล้ายแต่ก็มคีวามเปล่ียนแปลงไปแล้วในปจัจุบัน 

 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ (๒๔๗๓) โดย กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน 

ภาพยนตร์เร่ืองนี้เป็นการบันทึกงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑-๗ 

มกราคม ๒๔๗๓ ณ พระราชอุทยานสราญรมย ์และมผีูแ้ทนคณะลกูเสอืจากประเทศญ่ีปุน่

เข้าร่วมงานชุมนมุด้วย โดยอาจจะถือได้ว่ามคีวามเก่ียวเนื่องกับ VISIT OF SIAMESE BOY 

SCOUT TO JAPAN (๒๔๗๒) ภาพยนตรบ์นัทึกภาพเหตกุารณ์การเดินทางไปเยือนประเทศ

ญี่ปุ่นของคณะลูกเสือสยามเมื่อปี ๒๔๗๒ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร ์

ของชาติไปแล้ว ท้ังสองเรื่องนีไ้ด้แสดงใหเ้หน็ถึงความสมัพันธร์ะหว่างญีปุ่น่กับสยามในยุค

ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ สถานรีถไฟกรุงเทพท่ีปรากฏในภาพยนตรเ์รื่องงานชุมนมุลูกเสอื

แหง่ชาตินี ้เปน็ภาพท่ีบันทึกต้ังแต่รถไฟเขา้เทียบชานชาลาสถานท่ีามกลางการรุมล้อมของ

ผู้คนท่ีมารอต้อนรับ คณะลูกเสือต้ังแถวเดินถือธงชาติญี่ปุ่นและธงอาทิตย์อุทัย (Rising 

Sun Flag) ออกจากสถาน ี

 น�าท่วมกรุงเทพ ๒๔๘๕ โดย นักถ่ายหนัง

สมัครเล่น แท้ ประกาศวุฒิสาร ซึ่งบันทึกชีวิตของ 

ชาวกรุงเทพฯ ตามสถานท่ีต่าง ๆ  ในชว่งเวลาท่ีกรุงเทพฯ 

ถูกน�าท่วมใหญ่และอยู่ในภาวะภัยแห่งสงครามโลก 

ครั้งท่ี ๒ แม้สถานีรถไฟกรุงเทพจะปรากฏเพียงด้าน

หน้าของสถานีจากด้านถนนพระราม ๔ แต่ภาพท่ี

ประชาชนชาวกรุงเทพฯ บ้างก็หาบของลุยน�า บ้างก็

พายเรอือยูบ่นถนนหนา้สถานรีถไฟกรุงเทพท่ีเอ่อนอง

ไปด้วยน�า ก่อนท่ีจะมีรถเมล์คันใหญ่ควบตะบึงแหวก

น�าออกเป็นทางผ่านไปนั้น ได้กลายเป็นภาพจ�าหนึ่ง

ของภาพยนตร์ส�าคัญเรื่องนี้

 ภาพยนตร์เรื่ องต่าง ๆ ท่ีได้น�าเสนอใน

บทความนี้ บางส่วนสามารถรับชมได้จากช่องยูทูบ 

หอภาพยนตร์ (Film Archive Thailand ) แต่บางส่วน

ให้บริการได้เฉพาะในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน  

เชิด ทรงศรี  ผู้ อ่านท่ีสนใจค้นคว้าหรือต้องการ 

ร�าลึกถึงสถานีรถไฟหัวล�าโพงในเหตุการณ์ต่าง ๆ  

ตามท่ีได้น�าเสนอ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุก 

วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. (หยุด 

วันจันทร์) โดยไมเ่สียค่าใช้จ่ายในการรับชม  

๗. น�าท่วมกรุงเทพ ๒๔๘๕ ๘. ข่าวเยาวชนจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืเดินทางมาทัศนศกึษา (๒๕๑๖) 
๙. หนงับ้านของ สุรเดช อมรรัตนเวช
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ส�าหรับเรื่องราวจากห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ในฉบับนี ้

เราขอแนะน�าหนังสือภาพสวย ๆ ส�าหรับผู้ท่ีไม่มีเวลานั่งอ่านหรือค้นคว้าจริงจัง 

แต่อยากใช้เวลาพักผ่อนและพลิกดูหนังสือท่ีมีอยู่มากมายในห้องสมุดของเรา 

หนงัสอืภาพท่ีเราแนะน�าในวันนีล้้วนเก่ียวขอ้งกับการออกแบบเสื้อผา้ แฟชัน่ และ

เครื่องแต่งกายในหนัง รวมท้ังการน�าเสนอเสื้อผ้าในฐานะวัตถุศิลปะโดยดารา

ภาพยนตร์ นอกเหนือจากภาพสวย ๆ หนังสือเหล่านี้ยังพูดถึงความส�าคัญ 

ของการออกแบบและการสวมใส่เส้ือผ้า อันเป็นองค์ประกอบท่ีขาดไม่ได้ใน 

การสร้างการรับรู้ของผูช้ม

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

จาก ทิลดา สวนิตัน ถึง Star Wars

๑๓
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หนังสือท่ีมีท้ังภาพและเนื้อหาจัดเต็มเล่มนี้ น�าเสนอเร่ืองราว 

ท่ีชวนฉงน ผู้เขียนใช้ทฤษฎีแฟชั่นและทฤษฎีภาพยนตร์ประกอบการ

วิเคราะห์และน�าเสนอสมมติฐานท่ีว่า ถึงแม้ดาราท่ีเราเห็นในหนัง 

ทุกเรื่องจะแต่งตัวเนีย้บด้วยเสื้อผา้ท่ีไร้ท่ีติ แต่สิ่งท่ีท�าใหเ้สื้อผา้ในหนงั

ทรงพลังและสะกดคนดไูด้มาจาก “ความผดิเพีย้น” หรอื “ความแปรง่” 

บางอย่างในการสวมใส่หรือการออกแบบชิ้นส่วนต่าง ๆ ท่ีประกอบกัน

เปน็เครื่องแต่งกาย ไล่มาต้ังแต่หนงัเก่าของ บัสเตอร์ คีตัน มาถึงหนงั

ร่วมสมัยอย่าง Bridget Jones's Diary หนังสือวิเคราะห์หน้าท่ีทาง

จิตวิทยาของเสื้อคลุมยาวแบบโอเวอร์โค้ต การสร้างความสะพรึงกลัว

ด้วยภาพถงุมอื ผา้พนัคอ หรือเคร่ืองประดับบนรา่งกายดาราสาว มบีท

ท่ีพดูถึงการแต่งตัวของอาชญากรในหนงั และมบีทท่ีวิเคราะหตั์วละคร

ท่ีใสเ่สื้อผา้ท่ีเปรอะเปื้ อน Dressing Dangerously เปน็หนงัสือท่ีเขม้ขน้

และลึกซึง้ในการจ้องมองเครื่องแต่งกายและหนา้ท่ีของมนัในภาษาภาพ

องค์รวมของภาพยนตร์ 

Dressing Dangerously: 
Dysfunctional Fashion in Film
Jonathan Faiers

หนังสือภาพชุดสามเล่ม เต็มไปด้วยภาพสวยงามหมดจด 

เป็นการร่วมงานกันระหว่าง ทิลดา สวินตัน ดาราชาวอังกฤษผู้มี

เอกลักษณโ์ดดเด่น กับนกัประวัติศาสตรศ์ลิปะและแฟชั่น โอลิวิเยร์ 

ซายาด Impossible Wardrobes เปน็การบันทึกภาพจากการแสดง

ศิลปะผสมแฟช่ันโชว์โดยสวินตัน ซึ่งจัดขึ้นท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

หลายแห่งในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๑๓ หนังสือภาพ 

สามเล่มในชุดนี้มีช่ือเรียกตามช่ือการแสดง อันได้แก่ Impossible 

Wardrobes, Eternity Dress และ Cloakroom Vestiaire Obligatoire 

ในแต่ละการแสดง ซายาดออกแบบให้สวินตันสวมเสื้อผ้าในแบบ

ต่าง ๆ ท้ังชุดเอกจากประวัติศาสตร์แฟชั่นและงานท่ีออกแบบใหม ่

โดยใชท่้วงท่าและลักษณะทางกายภาพของทิลดา ท่ีท้ังลึกลับ ล่ืนไหล 

แข็งแกร่ง แปลกประหลาด คาดไมถึ่ง เปน็ร่างกายของมนษุย์โลกท่ี

อาจดูไม่ผิดท่ีผิดทางในโลกของมนุษย์ต่างดาว โดยการแสดงของ 

ท้ังสองศิลปินพยายามตรวจสอบและครุ่นคิดถึงปรัชญาและบทกวี

แหง่เนื้อผา้ การตัดเย็บ และการสวมใสอ่าภรณ ์รวมท้ังความสมัพนัธ์

ระหว่างเสื้อผา้กับร่างกายมนษุย์ แฟน ๆ ของทิลดา สวินตัน (ท่ีเพิ่ง

แสดงน�าในภาพยนตรเ์รื่อง Memoria โดยผูก้�ากับชาวไทย อภิชาติพงศ ์

วีระเศรษฐกุล) ไมค่วรพลาดแวะมาชมหนงัสือภาพท้ังสามเล่มนี้

Impossible 
Wardrobes 
Tilda Swinton & Olivier Saillard
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เล่มนี้คงไม่ต้องบรรยายมาก หนังสือภาพรวมงานออกแบบ 

เครื่องแต่งกายใน Star Wars ไตรภาคแรก เต็มไปด้วยภาพจากหนงั ภาพการ

ฟิตต้ิงชุดของนักแสดง ภาพสเกตช์แบบ และเนื้อหาท่ีเล่าแนวคิดในการ

ออกแบบชุดใหตั้วละครแต่ละตัว ท้ังตัวหลักอย่าง ดาร์ธ เวเดอร์, ฮัน โซโล, 

ลุค สกายวอล์กเกอร์, เจ้าหญิงเลอา รวมท้ังตัวละครประกอบอ่ืน ๆ เช่น  

ทหารของจักรพรรดิ ทหารฝา่ยกบฏ อีวอค และมนษุย์ต่างดาวต่าง ๆ แฟน  

Star Wars ไมค่วรพลาดด้วยประการท้ังปวง

แฟนภาพยนตร์และคอแฟชั่นไม่น่าพลาดหนังสือภาพเล่มนี้ ท่ี 

น�าเสนองานออกแบบเครื่องแต่งกายในหนังโดยดีไซเนอร์แฟชั่นคนส�าคัญ

มากมาย เช่น ดีไซเนอร์ระดับต�านานอย่าง โคโค่ ชาแนล ผูอ้อกแบบเสื้อผา้

ใหห้นงัคลาสสิก Rules of the Game (๑๙๓๙) จีวองชี่ ผูอ้อกแบบเสื้อผา้ให ้

Sabrina (๑๙๕๔) และ Moonraker (๑๙๗๙) คารล์ ลาเกอรเ์ฟลด์ ผูอ้อกแบบ

เสื้อผ้าให้หนังของ เปโดร อัลโมโดวาร์ อย่าง High Heels (๑๙๙๑) และ 

Broken Embraces (๒๐๐๙) ดีไซเนอร์ ไดแอน วอน เฟิร์สเทนเบิร์ก กับงาน

อันทรงพลังใน Taxi Driver (๑๙๗๖) ดีไซเนอร ์มารค์ เจคอบส์ กับงานออกแบบ

ในหนัง The Darjeeling Limited (๒๐๐๗) ดีไซเนอร์ ราล์ฟ ลอเรน กับ 

งานเส้ือผ้าใน The Great Gatsby (๑๙๗๔) และ Annie Hall (๑๙๗๗)  

รวมถึงเจ้าแมแ่ฟชั่นพังก์ วิเวียน เวสต์วูด กับงานออกแบบใหห้นงั Leaving 

Las Vegas (๑๙๙๕) และซีรีส์ Sex and the City (๒๐๐๘) เล่มนีดู้ได้เพลิน 

ท้ังภาพสวย ๆ และเรื่องราวการท�างานของดีไซเนอร์ชื่อดังเหล่านี ้

Dressing Dangerously: 
Dysfunctional Fashion in Film
Jonathan Faiers

Fashion in Film 
Christopher Laverty

Star Wars Costume: 
The Original Trilogy
Brandon Alinger
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บทความพิเศษ

งานจดหมายเหตุ หรือ Archive มักจะถูกมอง 

เหมารวมว่าเป็นงานของหน่วยงานท่ีต้องจัดการกับเอกสาร

ส�าคัญ ๆ  ทางประวัติศาสตรข์องชาติ สงัคม วัฒนธรรมเท่านัน้ 

ท้ัง ๆ ท่ีความจริงแล้วงานจดหมายเหตุสามารถน�ามาใช้

ส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร สื่อต่าง ๆ ส่วนบุคคล 

ได้อีกด้วย กองบรรณาธิการจดหมายข่าวหอภาพยนตร์จึง 

ขอเสนอบทความชุดพิเศษ เรื่องการท�าจดหมายเหตุส่วน

บุคคล (Personal Archive) ท้ังนีเ้พื่อเผยแพรอ่งค์ความรู้ด้าน

จดหมายเหตุท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บและ

อนรุักษ์ข้อมลูส่วนบุคคลได้ด้วย

ในตอนท่ี ๑ นี้จะเป็นการแนะน�าความหมายของ 

งานจดหมายเหตุเบื้องต้น เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจร่วมกันว่า

จดหมายเหตคืุออะไร และขอ้มลูอะไรบ้างท่ีเปน็จดหมายเหตุ

ส่วนบุคคลของแต่ละท่าน รวมถึงการจัดการกับเอกสาร

จดหมายเหตุ

จดหมายเหตุคืออะไร

ในเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญัโญ* ได้อธบิายท่ีมาของค�าว่า 

“Archives” ท่ีมรีากศพัท์มาจากภาษาละติน Archevum ซึ่งหมายถึง ท่ีท�าการของรฐั และ

เอกสารท่ีเก็บรกัษาไว้ในอาคารหนว่ยงานนัน้ ซึ่งสถานท่ีจัดเก็บเอกสารส�าคัญเหล่านี ้หรือ

ท่ีเราเรยีกว่าหอจดหมายเหต ุมมีาต้ังแต่สมยักรกีแล้ว โดยชาวกรกีจะจัดเก็บเอกสารส�าคัญ

ของบ้านเมืองไว้ท่ีโบสถ์ของพระมารดาแห่งเทพเจ้า และในเว็บไซต์ยังได้เขียนสรุปถึง

ประวัติความเปน็มาของงานจดหมายเหตุต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน

นิยามหนึ่งของค�าว่า Archives หรือ จดหมายเหตุ ตามคู่มือค�าศัพท์วิชาการ

จดหมายเหตุของส�านกัหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ** คือ 

“เอกสารจดหมายเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐ เอกชน บุคคล ผลิตขึ้นตามภารกิจ 

หนา้ท่ี ความรบัผดิชอบ และจัดเก็บไว้เนื่องจากมคีณุค่าส�าคัญทางประวัติศาสตร์ เอกสาร

ส�าคัญเหล่านีจั้ดเรียงตามแหล่งท่ีมา และจัดเรียงตามรูปแบบเดิมของหนว่ยงานท่ีจัดไว้”

สิ่งท่ีต้องค�านึงถึงคือ ไม่ใช่ว่าเอกสารท่ีถูกผลิตทุกชิ้นจะถูกพิจารณาว่าเป็น

จดหมายเหตุแต่อย่างไร เอกสารท่ีจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นจดหมายเหตุแต่อย่างไร 

เอกสารท่ีจะได้รับการพิจารณาเป็นจดหมายเหตุนั้นจะต้องเป็นเอกสารสมบูรณ์ ซ่ึงต้อง

เปน็เอกสารท่ีมแีหล่งท่ีมาและเนื้อหาชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าเปน็ของจริง แมจ้ะ

สิ้นกระแสการใช้งานไปแล้วก็ตาม 

นอกจากนี้จดหมายเหตุยังรวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมทุกประเภท ซึ่งมรดก

ทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งเป็น มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ เช่น โบราณสถาน  

โบราณวัตถุ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย ภาพศิลปะ เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง หนังสือ  

คัมภีร์ ใบลาน และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น ต�านาน นิทานพ้ืนบ้าน  

ประเพณี การแสดงโขน การท�าอาหาร ภมูปิญัญาชาวบ้าน 

นอกจากนี้ค�าว่า จดหมายเหตุ ยังหมายความรวมถึง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

เก็บรกัษาเอกสารส�าคัญของหนว่ยงานตัวเอง, หนว่ยงานท่ีรวบรวมเอกสารของหนว่ยงาน

อ่ืน ๆ หรือเอกสารส่วนบุคคล, อาคารท่ีจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ รวมไปถึงวิชาการท่ี

เก่ียวกับการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุได้อีกด้วย

ความเข้าใจร่วมกัน
เบื้องต้น

๑๖
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จดหมายเหตุส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง 

ส�าหรับจดหมายเหตุส่วนบุคคลจะหมายถึงเอกสารสมบูรณ์ส่วนบุคคล ท่ีท�าขึ้น

เพื่อเก็บเปน็หลักฐานทางกฎหมาย เชน่ ใบเกิด ทะเบยีนบา้น บตัรประชาชน วุฒิการศกึษา 

โฉนดท่ีดิน ใบเสร็จรับเงิน รวมไปถึงเอกสารหรือวัตถุท่ีท�าหน้าท่ีเป็นบันทึกความทรงจ�า

สว่นบุคคลได้ ไมว่่าจะเปน็ จดหมาย โปสต์การด์ ภาพถ่าย เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง 

อนทิุน สมดุจดบันทึก ฯลฯ 

จดหมายเหตุสามารถน�าไปใช้ประโยชนไ์ด้หลากหลายทาง ไมว่่าจะเปน็หลักฐาน

ทางกฎหมาย หรือเปน็หลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ท้ังในชั้นต้นหรือชั้นรอง การใช้

ในฐานะเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลร่วมสมัยประวัติศาสตร์ หรือในแง่ 

การเป็นแหล่งข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเชื่อถือได้ รวมไปถึงการเป็นความทรงจ�าของ

สังคม ชุมชน หรือส่วนบุคคลได้อีกด้วย

กระบวนการจัดเรียง ค�าอธิบาย  
และเครื่องมือช่วยค้น

หวัใจส�าคัญของงานจัดการจดหมายเหตคืุอ การจัดเรยีบเรยีงเอกสารจดหมายเหตุ 

เพื่อใหง่้ายต่อการสบืค้น และสามารถเรยีกใชง้านได้เมื่อต้องการ การจัดเรียงจดหมายเหตุ

ท่ีเหมาะสมกับการจัดท�าจดหมายเหตุส่วนบุคคลสามารถท�าได้ ๒ แบบ คือ 

๑. การจัดเรยีงตามล�าดับเดิมท่ีเจ้าของเอกสารจัดเรยีงไว้ เพื่อเปน็หลักฐานสะท้อน

ถึงหนา้ท่ีและพัฒนาการ และเปน็การรักษาเนื้อหาภายในไมใ่หเ้ปล่ียนแปลง 

๒. การจัดเรียงตามเรื่องราวและล�าดับเหตุการณ์ หรือแบ่งตามวัตถุประสงค์ของ

จดหมายเหตุ เพื่อแสดงความทรงจ�า อัตลักษณ์ พัฒนาการ หรือเพื่อใช้เปน็ข้อมลูอ้างอิง

เมื่อจัดเรียบเรียงเอกสารจดหมายเหตุแล้วเสร็จ ควรจัดท�าค�าอธิบายประกอบ

เอกสารจดหมายเหตแุต่ละชุดว่ามรีหสัและช่ือว่าอะไร มอีายุอยู่ในชว่งไหน ปรมิาณเท่าใด 

มลัีกษณะเปน็อยา่งไร เปน็เอกสารเก่ียวกับอะไร มลัีกษณะการจัดเรยีงและสมัพนัธกั์นอยา่งไร  

สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives: 

ICA) ได้ก�าหนดมาตรฐานขอ้มลูส�าคัญท่ีจะต้องมใีนค�าอธบิายชุดเอกสารจดหมายเหต ุดังนี้

๑. แหล่งท่ีมา หรือหนว่ยงาน หรือบุคคลท่ีเปน็ผูส้ร้างเอกสาร

๒. รหสัประจ�าชุดเอกสาร

๓. ชื่อชุดเอกสาร

๔. วันเดือนปท่ีีสร้างเอกสาร

๕. ปริมาณ

๖. ลักษณะทางกายภาพ

๗. ค�าอธบิายเนื้อหา

๘. ลักษณะการจัดเรียง

๙. ความสัมพันธข์องชุดเอกสาร

๑๐. เง่ือนไขการใช้เอกสาร

๑๑. รายการเอกสาร

๑๒. ชื่อผูจั้ดท�าค�าอธบิาย

๑๓. วันเดือนปท่ีีจัดท�าค�าอธบิาย

เครื่ องมือช่วยค้นจะเป็นค�าอธิบายชุดเอกสาร

จดหมายเหตุ เริ่มต้ังแต่ประวัติความเป็นมาขององค์กรหรือ

บุคคลเจ้าของชุดเอกสาร เนื้อหาในชุดเอกสาร ปริมาณ  

ช่วงอายุเอกสาร รายการเอกสาร ลักษณะการจัดเรียง เพื่อ

ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านสามารถศกึษาบรบิทของชุดเอกสารก่อนท่ีจะ

ขอเข้าถึงชุดเอกสารจดหมายเหตุนั้น 

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัจจุบัน ในกรณีท่ีหน่วยงานหรือองค์กรจะจัดเก็บ

เอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล จ�าเป็นจะต้องค�านึงถึง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

ซึ่งจะคุ้มครองการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือมิให้ถูก

ละเมดิโดยบุคคลอ่ืนได้ด้วย แต่ท้ังนีใ้น พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว

ก็ให้การยกเว้นในกรณีเพื่อวิชาชีพหรือประโยชน์สาธารณะ 

รวมไปถึงการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทาง 

การคลัง การรักษาความปลอดภัยของประชาชน ฯลฯ

แต่ท้ังนี้  ในการจัดท�าจดหมายเหตุส่วนบุคคล  

หากเป็นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับตนเองก็ไม่จ�าเป็นต้องกังวล

เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไร แต่หาก

จดหมายเหตุเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนท่ีอาจ 

จะละเมิดสิทธเิสรีภาพส่วนบุคคล ควรค�านึงถึงการเผยแพร่

ออกสู่สาธารณะ หรือควรขออนุญาตผู้ท่ีเก่ียวข้องแบบเป็น

ลายลักษณ์อักษร

ส�าหรับฉบับต่อไป คอลัมน์นี้จะแนะน�าวิธีการดูแล  

ท�าความสะอาด และจัดการเอกสารจดหมายเหตุประเภท

กระดาษ  

* https://www.bia.or.th/html_th/index.php/2013-09-04-04-47-56
** คูม่อืค�าศพัท์วิชาการจดหมายเหต ุ- กรุงเทพฯ: ส�านกัหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาติ กรมศลิปากร, ๒๕๖๐.
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กิจกรรม

ภาพยนตร์เรื่องส�าคัญของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก 

Persona เป็นงานปี ค.ศ. ๑๙๖๖ ของผู้ก�ากับชาวสวีเดน อิงมาร์  

เบิร์กแมน นี่เป็นหนึ่งในหนังท่ีถูกวิเคราะห์ ตีความ ไขปริศนา แกะ

สัญลักษณ์ และท�าใหค้นท้ึงหวัตัวเองด้วยความฉงนมากท่ีสดุเร่ืองหนึง่

ในโลกตลอด ๕๖ ปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ครั้งท่ีหนังออกฉาย คนดูและ 

นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ตะลึงกับความสวยงามของภาพขาวด�าของหนัง 

และการแสดงท่ีซบัซอ้น ด�าด่ิง ของสองดาราน�าหญงิ บีบี แอนเดอรสั์น 

และ ลิฟ อุลล์มานน ์แต่ท้ังในวันนั้นและวันนี ้ปริศนาในความหมาย

ของ Persona ยังคงท้าทายและเชิญชวนใหผู้ช้มรุ่นใหม ่ๆ เพ่งพินจิ

หนงัเรื่องนีใ้นฐานะสมบัติล�าค่าแหง่ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

หนงัเล่าเรื่องของนกัแสดงหญิง เอลิซาเบธ  (ลิฟ อุลล์มานน)์ 

ท่ีเกิดอาการป่วยจนท�าให้เธอตกอยู่ในสภาวะนิ่งงัน หมอแนะน�าให้

เธอไปพักผ่อนยังบ้านตากอากาศโดยมีนางพยาบาลชื่อ อันนา (บีบี 

แอนเดอร์สัน) คอยมาดูแล Persona เปน็เรื่องราวของความสัมพันธ์

อับซับซ้อนของผู้หญิงท้ังสอง เอลิซาเบธผู้ไม่ปริปาก ถูกจองจ�าใน

ความเงียบและไร้อารมณ์ และ อันนา หญิงสาวผูพ้ยายามสื่อสารกับ

คนไข้ของเธอ 

Persona มาจากรากศพัท์ละตินท่ีแปลว่า หนา้กาก (Mask) 

ถึงแม้เบิร์กแมนจะไม่เคยบอกตรง ๆ ว่าหนังเรื่องนี้ของเขาหมายถึง

อะไร (บางคร้ังเขาพูดด้วยซ�าว่าเขาก็ไม่รู้ท้ังหมด) แต่ชัดเจนว่า  

Persona เปน็หนงัท่ีพยายามล้วงลึกเขา้สูส่ภาพจิต การซุกซอ่นตัวตน 

และทวิภาวะ (Duality) ของมนษุย ์เมื่อตัวตนของเอลิซาเบธและอันนา

ทับซ้อน ถ่ายเทซ่ึงกันและกัน เสียง ความคิด และสภาพจิตใจของ 

ท้ังสองเหล่ือมซ้อนกันมากขึ้นเรื่อย ๆ  นอกจากนีห้นงัยงัอาจจะพดูถึง

บทบาทของผูห้ญิงในสังคม รวมถึงบทบาทความเปน็แม ่อีกท้ังนีเ่ปน็

หนังท่ีว่าด้วย “ภาพแทน” และการเส่ือมสลายของภาพ ซ่ึงเป็น

ปรัชญาส�าคัญของศลิปะภาพยนตร์ 

การด�าด่ิงสูก้่นบึ้งของความคิด ความเจ็บปวด และภาวะเสื่อมสลาย

ของรา่งกายและความศรทัธายงัปรากฏใหเ้หน็อยา่งชัดเจนในงานชิน้ส�าคัญ

อีกเรื่องของเบิร์กแมน Cries and Whispers เปน็หนงัป ีค.ศ. ๑๙๗๒ ว่าด้วย

สามสาวพ่ีน้องในคฤหาสน์ชนบทแห่งหนึ่งช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๐ อันเยส 

(แฮรเ์รยีต แอนเดอรสั์น) ก�าลังปว่ยด้วยมะเรง็ขัน้สดุท้าย และได้รับการดแูล

โดยพีน่อ้งอีกสองคน มาเรยี (ลิฟ อุลล์มานน)์ และ คารนิ (อินกรดิ ทลิูน) โดย

บ้านนีย้ังมสีาวใช้ อันนา (คารี ซิลวาน) ช่วยดูแลความเรียบร้อย 

Cries and Whispers เปน็หนงัท่ีจดจ้องไปท่ีความสมัพนัธข์องผูห้ญงิ

ท้ังสี่คน ท้ังความห่วงหา ความรัก ความเกลียด และความเจ็บปวดทาง

รา่งกายและอารมณ ์ต้องว่ากันตรง ๆ  ว่านีเ่ปน็หนงัท่ีหนกัหนว่งในความรูส้กึ

ไมน่อ้ย แต่ความมหศัจรรย์ของหนงัท่ีไมเ่สื่อมคลายตามกาลเวลา คือการท่ี

เบิร์กแมนเป็นผู้ก�ากับท่ีมองเห็นท้ังความสวยงามและความอ่อนแอของ

ร่างกายและจิตใจมนษุย์ การถ่ายภาพใบหนา้ผูห้ญิงในหนงัของเขา คือการ

ประสานมิติแห่งกายภาพท่ีมองเห็นด้วยตาไปกับมิติแห่งการค้นหาทางจิต

วิญญาณ อันเปน็ประเด็นท่ีผูก้�ากับสวีเดนคนนีห้มกมุน่ในหนงัแทบทกุเรื่อง

เตรยีมตัวใหพ้รอ้ม และมารว่มชมภาพยนตรเ์รื่อง

ส�าคัญสองเรื่องของ อิงมาร์ เบิร์กแมน พร้อมฟัง 

การบรรยายโดย ก้อง พาหรุกัษ์ ผูก้�ากับภาพผูอ้ยู่

เบ้ืองหลังงานถ่ายภาพหนังไทยและหนังเอเชีย

อิสระเรื่ องส�าคัญหลายเรื่ อง และเป็นผู้ท� า

วิทยานิพนธเ์รื่อง “ฐานะประพันธกรในภาพยนตร์

ของ อิงก์มาร์ เบิร์กแมน” 

ก�าหนดการกิจกรรม
วันอาทิตยท์ี ่๑๓ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๓.๐๐ น. ฉาย Persona (๘๓ นาที)
๑๔.๓๐ น.  บรรยายโดย ก้อง พาหรุักษ์
๑๖.๐๐ น.  ฉาย Cries and Whispers (๙๑ นาที)

ทึ่ง! หนังโลก x

เบริก์แมน ยกก�าลัง ๒  Persona ควบ Cries and Whispers  
ก้อง ฤทธิดี์

๑๘



โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรม ๑๐๐ ปี ส. อาสนจินดา 
ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย

ส่วนหนึ่งของชุดภาพยนตร์ท่ีหอ-

ภาพยนตรจั์ดขึน้ควบคูกั่บนทิรรศการ “๑๐๐ ป ี

ส. อาสนจินดา ราชสหีแ์หง่วงการบนัเทิงไทย” 

ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๕ ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี

ชาตกาลของ ส. อาสนจินดา ศลิปนิแหง่ชาติ 

ผูม้บีทบาทหลากหลายท้ังการเปน็ “นกัประพนัธผ์ูจ้องหอง” “นกัแสดง

กระดูกเหล็ก” และ “คนท�าหนงัผูท้ระนง”

ส�าหรับผลงานของ ส. อาสนจินดา ในเดือนมกราคมนี ้มต้ัีงแต่

ภาพยนตร์ยุคแรก ๆ ท่ีเขาน�าแสดงในช่วงก่อนปี ๒๕๐๐ คือ พี่ชาย 

(๒๔๙๔) และ ดรรชนีนาง (๒๔๙๖) และบทบาทส�าคัญในฐานะดารา

รุ่นใหญ่ท้ัง เลือดสุพรรณ (๒๕๒๒) สลักจิต (๒๕๒๒) จนถึงผลงานเรื่อง

สุดท้ายของชีวิต อ�าแดงเหมือนกับนายริด (๒๕๓๗) นอกจากนี้ยังม ี

ลูกสาวพระอาทิตย์ (๒๕๑๒) และ กากี (๒๕๒๓) ซึ่งจัดรวมอยู่ใน

โปรแกรม “เมอืงทิพย์ ไทยแฟนตาซี” ด้วย 

ดรรชนีนาง 
๒๔๙๖ / ก�ากับโดย ส. อาสนจินดา, ศักด์ิเกษม หุตาคม / สร้างโดย  
พนาสิทธิ์ฟิล์ม / น�าแสดงโดย ส. อาสนจินดา, สุทิน บัณฑิตกุล, สวลี  
ผกาพันธุ ์/ ความยาว ๘๗ นาที 

ผลงานการรบับทน�าและรว่มก�ากับของ ส. อาสนจินดา ท่ีสรา้ง

จากละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตท่ีเขาเคยแสดงไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ และ

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื้อเรื่องต้นฉบับมาจากงานประพันธ์

ของ “อิงอร” หรือ ศกัด์ิเกษม หตุาคม นกัเขียนชื่อดัง เล่าเรื่องราวของ 

หมอ่มเจ้านรัินดร์ฤทธิธ์�ารง นายทหารเรอืผูสู้งศกัด์ิท่ีสรา้งความบอบช�า

ใหแ้ก่ ดรรชน ีสาวชาวบ้านท่ีเขาบังเอิญเดินทางไปพบ 

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อาทิตย์ท่ี ๑๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พ่ีชาย 
๒๔๙๔ / ก�ากับโดย เนรมิต / สร้างโดย ลูกไทยภาพยนตร์ / น�าแสดง 
โดย ส. อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, มารศรี อิศรางกูร / ความยาว 
๘๖ นาที

ภาพยนตร์ท่ีคนละครเวทีไทยรวมตัวกันสร้างเพื่อหารายได้

ช่วยเหลือครอบครัวของ จอก ดอกจันทร์ ดาราละครเวทีและหวัหนา้

คณะลูกไทยท่ีเสียชีวิตขณะแสดงละครเวทีท่ีโรงหนังศาลาเฉลิมไทย 

โดย ส. อาสนจินดา น�าแสดงในบทพี่ชายผูเ้พิ่งออกจากคุกและพบว่า

ครอบครัวก�าลังขัดสน นับเป็นบันทึกส�าคัญของคนละครเวทีไทย 

ในเวลานั้นท่ีก�าลังผนัตนเองไปสู่โลกภาพยนตร์ในชีวิตจริง 

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เลือดสุพรรณ
๒๕๒๒ / ก�ากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชยภาพยนตร์ / น�าแสดง
โดย ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, ส. อาสนจินดา / ความยาว  
๑๓๘ นาที

ภาพยนตรท่ี์สรา้งจากบทละครปลกุใจของหลวงวิจิตรวาทการ 

เล่าเหตุการณส์มยัอยุธยา เมื่อชาวบา้นในสพุรรณบุรลีกุขึน้สูกั้บกองทัพ

พม่า ส. อาสนจินดา รับบทเป็นแม่ทัพใหญ่ของพม่าท่ีลูกชายกลับไป

ตกหลุมรักกับสาวไทย 

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

สลักจติ
๒๕๒๒ / ก�ากับโดย สมบติั เมทะน ี/ สร้างโดย เกียรติศกัด์ิ 
โปรดักช่ัน / น�าแสดงโดย สมบติั เมทะน,ี จารุณี สุขสวัสด์ิ, 
ส. อาสนจินดา, มารศรี อิศรางกรู ณ อยุธยา / ความยาว 
๑๒๔ นาที

ภาพยนตร์ท่ี ส. อาสนจินดา รับบท เจ้าคุณ

ภักดีบดินทร์ ผูท่ี้บุตรชายหนไีปแต่งงานกับผูห้ญิงต่างชาติ ต่อมา จอย 

สลักจิต หลานปู่ผู้เกิดจากคู่รักดังกล่าวได้กลับมาอาศัยอยู่กับเขาท่ี 

เมอืงไทย โดยม ีอาเดียว คอยดูแลหว่งใยเธอจนเกิดเปน็ความรัก 

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๔ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

อ�าแดงเหมือนกับนายรดิ 
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชดิไชย
ภาพยนตร,์ ไฟว์สตาร์ โปรดักช่ัน / น�าแสดงโดย สนัติสขุ 
พรหมศริิ, จินตหรา สขุพัฒน,์ ส. อาสนจินดา / ความยาว 
๑๒๗ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตรเ์รื่องสุดท้ายของ 

ส. อาสนจินดา เล่าเรื่องราวท่ีดัดแปลงมาจากคดีในประมวลกฎหมาย

และฎีกาคดีหนึ่งในสมยัรัชกาลท่ี ๔ เมื่อ อ�าแดงเหมอืน หญิงชาวบ้าน

ท่ีถูกบิดาบังคับให้เป็นภรรยาของเศรษฐี ได้ตัดสินใจถวายฎีกาเพื่อ 

เรียกร้องความเปน็ธรรมต่อพระเจ้าแผน่ดิน

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑๖ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ดูหนังกับโดม

เนื่องด้วย ม.ล.วราภา เกษมศรี ไม่สามารถ

มารว่มกิจกรรมดหูนงัคลาสสกิประจ�าเดือนมกราคม 

๒๕๖๕ ได้ กิจกรรมในเดือนนี้จึงเปล่ียนเป็น “ดูหนังกับโดม” โดย  

โดม สุขวงศ ์ผูก่้อต้ังหอภาพยนตร ์จะมาชวนชมภาพยนตรท่ี์เขาคัดสรร

และน�าผูช้มสนทนาธรรมหลังจบภาพยนตร์ 

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๒๑ มกราคม เวลา ๑๔.๐๐ น.

DCP

DCP

DCP

DCP



วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง 
และ ๒๐ ปี ฟ้าทะลายโจร

โปรแกรม ท่ี เ ล่ือนมาจากเ ดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จัดขึ้นเนื่องใน

วาระครบรอบ ๒๐ ปท่ีี ฟา้ทะลายโจร ผลงาน 

การก�ากับเรื่องแรกของ วิศษิฏ์ ศาสนเท่ียง ได้

กลายเป็นหนังไทยเร่ืองแรกท่ีเข้าประกวดใน

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์เมื่อ

ปี  ๒๕๔๔ โดยหอภาพยนตร์จะจัดฉาย

ภาพยนตร์เร่ืองนี้ในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม.  

ในวันเสาร์ท่ี ๑๕ มกราคม พร้อมกิจกรรม 

Masterclass หรอื ชัน้ครู โดย วิศษิฏ์ ศาสนเท่ียง 

นอกจากนี้ยังมีการจัดฉายผลงานการก�ากับ

ภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ ของเขาตลอดเดือนมกราคมนี ้

วิศษิฏ์ ศาสนเท่ียง เปน็ผูก้�ากับท่ีมบีทบาทส�าคัญและอิทธพิล

ต่อคนดูและคนท�าหนงัในช่วง ๒๐ ปท่ีีผา่นมา เขาเติบโตมาจากวงการ

โฆษณา เช่นเดียวกับผู้ก�ากับไทยอีกหลายคนในยุค “นิวเวฟ” ท่ีสนธิ

ก�าลังจนสามารถฟื้ นฟอุูตสาหกรรมหนงัไทยในชว่งต้นทศวรรษ ๒๕๔๐ 

แม้ ฟ้าทะลายโจร จะไม่ได้ประสบความส�าเร็จมากนักในเรื่องรายได้ 

แต่กลับเปน็หนงัท่ีผูค้นจดจ�าได้ท่ัวโลกและยงัคงเปน็ประสบการณ์ทาง

ภาพยนตร์ท่ียากจะหาหนังเรื่องไหนเสมอ ในขณะเดียวกัน วิศิษฏ์ 

ก็ยงัคงสรา้งสรรค์ภาพยนตรท่ี์มคีวามกล้าหาญในการแสวงหาแนวทาง

ใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมนี้จึงเป็นการฉายภาพการ 

เดินทางทางความคิด สไตล์การก�ากับ และความสนใจของวิศิษฏ์ใน

หลากหลายตระกูลภาพยนตร์ ท้ังหนงับู๊ย้อนยุค หนงัแฟนตาซีเสียดสี

สังคม หนงัสยองขวัญ และท่ีส�าคัญท่ีสดุคือ ความสนใจในสุนทรยีศาสตร์

และเอกลักษณ์ของหนงัไทยยุคเก่าท่ีวิศษิฏ์น�ามาปรับใช้ สร้างเคมทีาง

ภาพ เสียง สี และอารมณ์ในรูปแบบใหมไ่ด้อย่างมชีีวิตชีวา

อนิทรแีดง
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเท่ียง / สร้าง 
โดย ไฟว์สตาร ์โปรดักชั่น, กันตนา กรุป๊ / น�าแสดง
โดย อนันดา เอเวอริงแฮม, ญารินดา บุนนาค /
ความยาว ๑๓๐ นาที

ภาพยนตรท่ี์ดัดแปลงมาจากนยิายและ

หนงัฮีโร่เรื่องดังของไทย เหตุการณ์เกิดขึ้นในป ี

พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อกลุม่นกัการเมอืงคอรร์ปัชันได้

อนมุติัใหม้กีารสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้านวิเคลียร ์เหล่าประชาชนจึง

พากันออกมาคัดค้าน กระท่ังมีชายหนุ่มภายใต้หน้ากากอินทรีสีแดง

ลึกลับออกมาขับไล่อาชญากรและผูค้อร์รัปชัน รวมถึงฆ่าทุกคนท่ีเปน็

ภัยบา้นเมอืง โดยท้ิงเพยีงนามบตัรท่ีแจ้งชื่อของเขาไว้ว่าเปน็ อินทรแีดง

รอบฉาย: พุธท่ี ๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๑๙ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
   = English Language or English Subtitles

รุน่พ่ี
๒๕๕๘ / ก�ากับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเท่ียง / สร้างโดย  
เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ / น�าแสดงโดย ญานนีน ภารวี  
ไวเกล, พงศกร โตสุวรรณ, คาร่า พลสิทธิ ์/ ความยาว 
๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของ อทิติ เด็กสาว

ชั้น ม.๖ ท่ีสามารถสัมผัสวิญญาณได้จากการ 

ดมกล่ิน กับวิญญาณชายหนุม่ท่ีเธอเรียกว่า “รุ่นพี่” ท่ีได้ร่วมกันสืบคดี

ฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนเมื่อ ๕๐ ปีก่อนในวังเก่าของเชื้อพระวงศ์ท่านหนึ่ง 

ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนท่ีอทิติเรียนอยู่ ในขณะเดียวกันเธอเองก็ต้อง

ค้นหาว่าวิญญาณของรุ่นพี่ผูน้ีคื้อใคร และตายด้วยสาเหตุอะไร

รอบฉาย: พุธท่ี ๕ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๑๙ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เปนชู้กับผี
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเท่ียง / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร ์โปรดักช่ัน / น�าแสดงโดย ศริพนัธ ์วัฒนจินดา, 
สุพรทิพย์ ช่วงรังษี, ทัศนว์รรณ เสนยี์วงศ ์ณ อยุธยา / 
ความยาว ๙๓ นาที

หนังสยองขวัญท่ี วิศิษฏ์ ศาสนเท่ียง ได้ 

แรงบันดาลใจมาจากเรื่องผีของ เหม เวชกร เล่า

เรื่องราวของ นวลจัน หญิงสาวผู้อุ้มท้องมาขออาศัยอยู่ท่ีคฤหาสน ์

ใหญ่กลางสวนเปล่ียวเพื่อตามหาสามีท่ีหายตัวไป โดยมี รัญจวน  

แม่ม่ายเจ้าของคฤหาสน์ และ สมจิต แม่บ้านใหญ่คอยจับตาดูตลอด  

ไม่ช้านวลจันทร์ก็พบเง่ือนง�าบางอย่างเก่ียวกับสามี รวมท้ังความลับ 

อันนา่สะพรึงกลัวของผูค้นในคฤหาสนแ์หง่นี้

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๘ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

สิงสู่ 
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเท่ียง / สร้างโดย 
Transformation Films / น�าแสดงโดย อนันดา  
เอเวอริงแฮม, ณัฐฐาวีรนชุ ทองม,ี พลอย ศรนรินทร์, 
ทาริกา ธดิาทิตย์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

ณ ส�านกับนเขาท่ีโดดเด่ียวหา่งไกล คนชุดด�า

ท้ัง ๖ คนมารวมตัวกัน น�าโดย นายแม่ หญิงชรา 

ผมขาวซ่ึงก�าลังท�าพิธีกรรมปริศนาบางอย่างกับศพลึกลับอยู่ ความ

สยองขวัญเริม่ต้นขึ้น พวกเขาหารูไ้มว่่าพิธกีรรมนัน้ได้ไปปลุกวิญญาณ

แปลกหน้าท่ีไม่ได้รับเชิญท่ีพร้อมจะเข้ามาสิงร่างของพวกเขาไป 

ตลอดกาล

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๑ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๓๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.



ฟา้ทะลายโจร  
Tears of the Black Tiger   
(Thailand / 2000 / 109 min)
๒๕๔๓ / ก�ากับโดย วิศษิฏ์ ศาสนเท่ียง / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น, 
ฟิล์มบางกอก / น�าแสดงโดย ชาติชาย งามสรรพ์, สเตลล่า มาลูก้ี, ศภุกรณ์ 
กิจสุวรรณ / ความยาว ๑๐๙ นาที 

ภาพยนตรท่ี์สรา้งปรากฏการณส์�าคัญใหแ้ก่วงการหนงัไทยใน

ช่วงยุค ค.ศ. ๒๐๐๐ เล่าเรื่องราวของ เสือด�า ท่ีชีวิตพลิกผนัมาเปน็โจร

เพราะต้องการออกล้างแค้นให้พ่อ จนได้เข้าไปอยู่ในชุมโจรเสือฝ้าย 

ผูอ้�ามหติ จนกระท่ังทางกรมต�ารวจส่ง ร้อยต�ารวจเอกก�าจร มาจัดการ

ชุมโจรเสือฝา้ย เสือด�าจึงได้ล่วงรูว่้า ร�าเพย คนรกัเก่าได้กลายเปน็คูห่มัน้

ของก�าจรไปเสียแล้ว

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 15 Jan / 13.00

 เสาร์ท่ี ๒๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 22 Jan / 13.00

หมานคร
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย วิศษิฏ์ ศาสนเท่ียง / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชัน่, เดอะ ฟล์ิม แฟคตอรี ่/ น�าแสดงโดย มหาสมทุร 
บุณยรกัษ์, แสงทอง เกตอูุ่ทอง / ความยาว ๙๔ นาที

ปอ๊ด หนุม่บา้นนอกเขา้มาหางานในเมอืงกรุง 

พร้อมกับค�าทักอันแปลกประหลาดของยาย วันหนึ่ง

ขณะท่ีป๊อดได้งานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย เขาได้พบ จิน 

พนกังานท�าความสะอาดสาว ผูม้คีวามฝนัอยากอ่านหนงัสือปกขาวเล่ม

หนึ่งซึ่งตกจากฟ้าให้ออก จนเกิดเป็นความรักท่ามกลางเรื่องราว

ประหลาดล�ามากมายท่ีเขาได้พบเจอในมหานครแหง่นี้

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๒ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๘ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

The Daughter of Japan   
(Myanmar / 1935 / 88 min)
๒๔๗๘ / ก�ากับโดย Nyi Pu / น�าแสดงโดย Nyi 
Pu, Mitsuko Takao, Tin Pe / สนบัสนนุโดย 
Save Myanmar Film / ความยาว ๘๘ นาที 
(ภาษาพมา่และญี่ปุน่ ค�าบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างเมียนมาร์และญี่ปุ่นเรื่องแรก 

ผลงานการก�ากับและน�าแสดงโดย ญี ปุ นักสร้างหนังและนักแสดง 

คนส�าคัญท่ีได้ช่ือว่าเป็น “บิดาแห่งภาพยนตร์เมียนมา” ซึ่งถ่ายท�า 

เรื่องนีร้ะหว่างอาศยัอยูใ่นญีปุ่น่ เรื่องราวของพีน่อ้งนกับินหนุม่ชาวพมา่ 

ซึง่เดินทางไปยังญีปุ่น่ เพื่อสานฝนัในการขบัเครื่องบนิจากโตเกียวมายงั

กรุงยา่งกุง้ แต่ท่ีนัน่ พีช่ายคนโตเกิดตกหลุมรกัสาวญีปุ่น่นามว่า เอมโิกะ 

จนท�าใหแ้ผนการขับเครื่องบิน รวมท้ังความสัมพันธข์องพี่นอ้งท้ังสอง

ต้องสั่นคลอน 

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๙ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 9 Jan / 13.00

โปรแกรมพิเศษ ASEAN CLASSIC 
จากเทศกาลภาพยนตรอ์าเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๔ 

Aimless Bullet   
(South Korea / 1961 / 108 min)
๒๕๐๔ / ก�ากับโดย Yu Hyeon-mok / น�าแสดงโดย 
Choi Mu-ryong, Kim Jin-kyu, Moon Jeong-suk, 
Seo Ae-ja, Kim Kye-jeong / สนับสนุนโดย  
หอภาพยนตร์เกาหลี (Korean Film Archive) / 
ความยาว ๑๐๘ นาที (ภาษาเกาหลี ค�าบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ผลงานท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์เกาหลีท่ีดีท่ีสุด 

ในประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตกต�าทางสังคมและจิตวิญญาณ

ของคนหนุม่สาวหลังสงครามเกาหลี ผา่นชีวิตอันผกผนัของ โชลโย นกับัญชี

หนุ่มผู้ยากจนและอาศัยอยู่กับแม่ท่ีสุขภาพจิตไม่ดี ภรรยาท้องแก่ และ 

น้องสาวท่ีเป็นโสเภณี เขาพยายามหาเงินเพื่อสร้างตัว จนเข้าไปพัวพันกับ 

ผูห้ญงิสองคน และน�าพาชวิีตของเขาไปสูเ่สน้ทางท่ีเก่ียวข้องกับความรุนแรง 

อันหลีกเล่ียงไมไ่ด้

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๙ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 9 Jan / 15.30

ฟลิม์ ๓๕ มม.
โปรแกรมพิเศษวันเด็กแห่งชาติ

ทอม แอนด์ เจอรร์ี ่Tom and Jerry 
๒๕๖๔ / ก�ากับโดย Tim Story / น�าแสดงโดย Chloë 
Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost / สนบัสนนุ
โดย วอรเ์นอร ์บราเธอร์ส ประเทศไทย / ความยาว ๑๐๑ 
นาที (พากย์ไทย)

เมื่อหนตัูวจ๋ิว เจอรร์ี ่ ยา้ยไปอยูท่ี่โรงแรมท่ี

หรูหราท่ีสุดในมหานครนิวยอร์ก ณ ช่วงเวลาท่ี

ก�าลังจะมีพิธกีารแต่งงานครั้งส�าคัญ เป็นเหตุให้ผู้

จัดงานจ�าเป็นต้องจ้าง ทอม แมวตัวแสบมาเพ่ือ

ก�าจัดเขาใหอ้อกไปใหพ้้นตา

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๘ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

สาวน้อยเขย่งฝัน Ballerina
๒๕๕๙ / ก�ากับโดย Eric Summer, Éric Warin / 
สนบัสนนุโดย บรษัิท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท์ 
จ�ากัด (มหาชน) / ความยาว ๘๖ นาที (พากย์ไทย)

ภาพยนตรใ์นโครงการโรงหนงัโรงเรียนของ

หอภาพยนตร์ เล่าเรื่องราวของ เฟลิซี สาวน้อย 

ผมแดงผูเ้ติบโตในสถานรับเล้ียงเด็กก�าพรา้ มคีวามฝนัท่ีจะเปน็นกัเต้น

บัลเลต์ในโรงละครปารีส เธอวางแผนหนีออกจากบ้านเด็กก�าพร้า 

ร่วมกับ วิกเตอร์ เพื่อนสนิทผู้มีความฝันเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่  

เมื่อเดินทางถึงกรุงปารีส ท้ังคู่ต่างแยกย้ายกันไปท�าตามฝนั โดยเฟลิซี

เลือกท่ีจะปดิบังตัวตนท่ีแท้จริงว่าเปน็เด็กก�าพร้า

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๘ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 



เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

“เมอืงทิพย ์ไทยแฟนตาซ”ี เปน็ชุดภาพยนตรท่ี์เดิมหอภาพยนตร์

เตรียมจัดฉายไว้ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่จ�าต้องถูกเล่ือนมา

เพราะสถานการณ์ของโรคโควิด-๑๙ โดยได้รวบรวมภาพยนตร์ไทย

แนวแฟนตาซีโบราณ ซึ่งเป็นตระกูลหนังท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก 

เรื่องราวแนวจักร ๆ วงศ ์ๆ ท่ีพัฒนามาจากนทิานพื้นบ้านไทย ซึ่งมกั 

มีท้องเรื่องเกิดขึ้นในดินแดนสมมติ หรือท่ีปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า 

“เมอืงทิพย์” ตัวละครเอกของเรื่องอาจเปน็ปุถุชน หรือพระราชโอรส

และธิดาของกษัตริย์เจ้าเมือง ท่ีต้องพบเจอกับเรื่องอภินิหารหรือ 

สิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ รวมท้ังพลังอ�านาจพิเศษเหนือมนุษย์ ถึงแม้จะ 

อยู่เหนือจินตนาการและยากท่ีจะพบได้ในชีวิตจริง แต่องค์ประกอบ

เหล่านี้ก็ยังคงครองความนิยมเรื่อยมา มีแฟนประจ�ากลุ่มใหญ่ และ 

นับเป็นรูปแบบเร่ืองเล่าท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิธคิีดและวัฒนธรรมแบบ

ไทย ๆ โดยเฉพาะ

  ภาพยนตร์ในโปรแกรมมท้ัีงหนงัไทยในยุคคลาสสิก ลูกสาว

พระอาทิตย์ (๒๕๑๒) หนงั ๑๖ มม. ท่ี ส. อาสนจินดา ผูก้�ากับประพันธ์

เรื่องขึ้นเอง กากี (๒๕๒๓) และ พระรถเมรี (๒๕๒๔) งานก�ากับจาก

วรรณคดีดังโดย ครูเนรมิต ผู้ก�ากับระดับครูของคนท�าหนังไทย 

หลายคน

 นอกจากนี้ยังมีผลงานยุคหลังท่ีมีกล่ินอายในแบบเรื่องราว

จักร ๆ วงศ์ ๆ ท้ัง ปืนใหญ่จอมสลัด (๒๕๕๑) มหาสงครามแห่งการ 

แย่งชิงอ�านาจ ซึ่งอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรมลายู  

โนราห์ (๒๕๖๑) หนงัโรแมนติกว่าด้วยการเดินทางข้ามมติิกาลเวลาท่ี

ผสมผสานความงดงามด้วยศลิปะการแสดงพื้นบา้นทางภาคใต้ ปดิท้าย

ด้วย ขุนแผน ฟา้ฟื้ น (๒๕๖๒) การตีความวรรณคดี “ขุนช้างขุนแผน” 

ในมมุมองวัฒนธรรมปอ๊ปรว่มสมยัท่ีเคลือบด้วยลักษณะของภาพยนตร์

ซูเปอร์ฮีโร่

พระรถเมรี
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย เนรมติ / สร้างโดย เอเพ็กซภ์าพยนตร์ / น�าแสดงโดย  
ทูน หริัญทรัพย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / ความยาว ๑๒๖ นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากวรรณคดีพื้นบ้านเรื่องนางสิบสองและ

พระรถเมรี เล่าเรื่องราวต้ังแต่เมื่อพี่น้องสิบสองคนได้เป็นมเหสีของ

กษัตริย์ ก่อนจะถูกกล่ันแกล้งโดยนางยักษ์ให้ถูกจองจ�าในถ�าและ 

ถูกควักลกูตาออกมา แต่โชคยงัดีท่ีลกูชายของนอ้งคนสดุท้องยงัมชีีวิต

รอดอยู่ เขาจึงพยายามช่วยเหลือแม่และป้า ๆ แม้จะต้องขัดแย้งกับ 

คนรักของตนก็ตาม

รอบฉาย: อังคารท่ี ๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๒๐ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ปืนใหญ่จอมสลัด
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร / สร้างโดย  
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, โนวา กรุ๊ป / 
น�าแสดงโดย สรพงศ ์ชาตรี, จารุณี สุขสวัสด์ิ, อนนัดา 
เอเวอริงแฮม, ชูพงษ์ ช่างปรุง / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากประวัติศาสตร์

ในคาบสมทุรมลายู เล่าเรื่องของลังกาสกุะ เมอืงท่า

ของกษัตริย์รายาฮีเจา ซึ่งตกเป็นเป้าหมายการยึดครองของโจรสลัด 

น�าโดย เจ้าชายราไว และ อีกาด�า สมนุจอมเวทย์ จะมก็ีแต่ ปารี หนุม่

ชาวเลผู้มีวิชาดูหล�าเท่านั้นท่ีจะช่วยน�ามหาปืนใหญ่ซ่ึงจมอยู่ก้นบึ้ง

มหาสมทุรมาก�าหนดชัยชนะครั้งนีไ้ด้

รอบฉาย: อังคารท่ี ๔ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

กากี
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย เนรมิต / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย  
สรพงศ ์ชาตรี, ทนู หริญัทรพัย์, อ�าภา ภษิูต / ความยาว ๑๐๑ นาที

จากวรรณคดีเล่ืองช่ือเป็นภาพยนตร์ท่ีเต็มไปด้วยจินตนาการ 

เล่าถึงเสน่ห์ความงามของนางกากี ท่ีท�าให้นางเป็นท่ีหมายปองของ 

ชายหนุม่ท่ีได้พบเธอ จนเกิดศกึชงินางและลกุลามไปถึงการก่อสงคราม 

สุดท้ายเสนห่ข์องนางก็ย้อนกลับมาท�าร้ายนางเอง

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๗ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลูกสาวพระอาทิตย์ 
๒๕๑๒ / ก�ากับโดย ส. อาสนจินดา / สร้างโดย ส. อาสนจินดาภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย สมบัติ เมทะน,ี เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๔๗ นาที

ศกึชงิราชบลัลังก์จากภายในและภายนอกราชวงศส์ริุยา ท�าให้

องค์จักรินทร์และพระนางอุษาเทวี ผู้ครองอัครนครพร้อมด้วยธิดา 

สุริยาน้อย ต้องพลัดพรากจากกัน บัลลังก์จึงตกเป็นของจอมวายร้าย  

ฮราแง แต่การจะได้ครองบลัลังก์อยา่งสมบูรณน์ัน้ต้องอาศยัสร้อยสริุยา 

สมบติัอันทรงพลานภุาพของราชวงศท่ี์หอ้ยอยู่บนคอของสรุยิานอ้ย ซึง่

ถ้าใครคิดประสงค์ร้ายต่อเธอจักต้องถูกเผาด้วยแรงแหง่แสงอาทิตย์

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๗ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

โนราห ์
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย เอกชัย ศรีวิชัย / สร้างโดย  
เอ็ม พิคเจอร์ส, แม ่เรียงฟิล์ม, DJ Vision / น�าแสดง
โดย เอกชัย ศรีวิชัย, แองเจลินา่ โฟรมอ็งโต้, ไพศาล 
ขุนหน ู/ ความยาว ๑๐๐ นาที

นอรร์า่ สาวลกูครึง่ ออกเดินทางตามพอ่แม่

มาท�าธุรกิจท่ีจังหวัดพัทลุง แต่เธอกลับได้เจอกับ

เรื่องราวประหลาดท่ีท�าให้เธอข้ามมิติกาลเวลาไป

ยงัอดีต และได้พบกับ สิงหร ชายหนุม่รูปงาม พรอ้มเรื่องราวสุดอัศจรรย์

ของต�านานโนราห ์ท่ีท�าใหค้นสองภพมาบรรจบพบกัน

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๓ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๒๖ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.



ขุนแผน ฟา้ฟื้ น 
๒๕๖๒ / ก�ากับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ / สร้าง 
โดย เอ็ม พิคเจอร์ส / น�าแสดงโดย มาริโอ้ เมาเร่อ,  
ณทัธนพล ทินโรจน,์ ยงวร ีงามเกษม / ความยาว ๑๔๐ 
นาที

 แก้ว เด็กหนุ่มชาวสุพรรณบุรีท่ีจดจ�า 

เร่ืองราวของตัวเองไม่ได้ เขาออกเดินทางตามหา 

ความทรงจ�าว่าเขาเป็นใครและเป็นลูกของใคร ในขณะเดียวกันก็ต้อง

ผจญภัยไปกับแก๊งเพื่อนสุดฮา โดยมีวิชาคาถาอาคมท่ีร�าเรียนมาคอย

ช่วยเหลือเพื่อก�าจัดอุปสรรคท่ีขวางก้ัน

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๒๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Love Hurts เจ็บเพราะรกั

DCP

โคตรรกัเอง็เลย 
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย พิง ล�าพระเพลิง / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์
เนช่ันแนล / น�าแสดงโดย อุดม แต้พานชิ, วิสา สารสาส, อัครา อมาตยกลุ / 
ความยาว ๙๐ นาที

รงค์ นกัเขยีนบทตลกท่ีก�าลังเฟ่ืองฟ ูแต่กลับตกท่ีนัง่ล�าบากกับ

ชีวิตคู่ เมื่อ แดง ภรรยาก�าลังปันใจให้กับหมอตรวจภายในประจ�าตัว 

เหตุเพราะรงค์เอาแต่เท่ียวส�ามะเลเทเมา คอยแต่ท�าตัวให้เธอเสียใจ 

เมื่อท้ังคู่เกิดมปีากเสยีงกัน แดงขับรถออกจากบ้านจนประสบอุบติัเหตุ

จนเสียชีวิต รงค์จึงได้แต่เสียใจและพร�าขอโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้ง 

รอบฉาย: พุธท่ี ๒ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๘ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

ถ้าเธอยังมีรกั
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย พร้อมมิตร
ภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย สรพงศ ์ชาตรี, เนาวรัตน ์ ยุกตะนนัท์, ปญัญา  
นริันดร์กุล, ตุ๊กตา จินดานชุ / ความยาว ๑๓๙ นาที 

ภาพยนตร์ท่ีหมอ่มเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ดัดแปลงมาจาก The 

Yellow Handkerchief ภาพยนตร์ญี่ปุน่เรื่องดัง เล่าเรื่องราวของ จืด 

หนุ่มผู้ผิดหวังในรัก นุช หญิงสาวท่ีถูกลวงมาขายตัว และ เริง ชาย

พเนจรท่ีเพ่ิงออกจากคุกและหวังกลับไปหาคนรักท่ีภูเก็ต ท้ังสามคน

พบกันโดยบังเอิญและตัดสินใจออกเดินทางร่วมกัน

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๕ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

สะพานรกัสารสิน 
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย เปี๊ ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร ์โปรดักชัน่ / น�าแสดงโดย รอน บรรจงสรา้ง,  
จินตหรา สุขพัฒน,์ สะอาด เปี่ยมพงศส์านต์ /ความยาว 
๑๒๑ นาที

ภาพยนตรท่ี์ดัดแปลงมาจากโศกนาฏกรรม

ความรักของหนุ่มสาวชาวภูเก็ต เรื่องราวของ 

ธ�ารงค์ ชายหนุ่มผู้มีอาชีพขับรถสองแถวและ

รับจ้างกรีดยาง เขาชอบพอกับ อ๋ิว นักศึกษา

วิทยาลัยครู แต่พ่อของอ๋ิวกลับพยายามแยกท้ังคู่จากกัน ท้ังคู่จึง 

ตัดสินใจท่ีจะกระโดดสะพานสารสิน เพื่อไม่ให้ใครพรากพวกเขา 

ออกจากกันได้อีกต่อไป

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๔ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

ชั่วฟา้ดินสลาย  
Forever Yours   
(Thailand / 1955 / 112 min)
๒๔๙๘ / ก�ากับโดย มารุต / สร้างโดย หนมุานภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย 
ชนะ ศรีอุบล, งามตา ศภุพงษ์ / ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตรโ์ดยหนมุานภาพยนตรข์อง รตัน ์เปสตันย ีสรา้งจาก

บทประพันธข์ึ้นหิ้งของ มาลัย ชูพินิจ เล่าเรื่องราวของ ยุพดี สาวหัว

สมยัใหมจ่ากเมอืงหลวงท่ีได้แต่งงานกับ พะโป ้ชายชราเจ้าของปางไม้

แห่งเมืองก�าแพงเพชร แต่เธอกลับไปสนิทกับ ส่างหม่อง หลานชาย 

วัยหนุม่ของพะโป ้จนเกิดเปน็ความรักต้องหา้ม

รอบฉาย: พุธท่ี ๒ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 2 Feb / 13.00

 อังคารท่ี ๘ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 8 Feb / 13.00

เช่นเดียวกับท่ีมักมีค�ากล่าวเปรียบเทียบว่า โลกหมุนด้วย 

ความรัก ความรักก็เป็นเนื้อหายอดนิยมท่ีหมุนเวียนอยู่ในภาพยนตร์

มาทุกยุคทุกสมยั เพราะความรักนั้นสร้างใหเ้กิดเรื่องเล่ามากมาย และ

ขบัเคล่ือนอารมณ์ความรู้สกึของมนษุยไ์ปได้อยา่งหลากหลาย ไมเ่พยีง

แต่ความสุข หากแต่ยังก่อให้เกิดความทุกข์ระทม ราวกับว่าความ

บอบช�านั้นเปน็สิ่งท่ีอยู่คู่กับความรักอย่างไมอ่าจแยกขาดออกจากกัน 

ในเดือนแห่งความรัก หอภาพยนตร์ได้จัดชุดภาพยนตร์ท่ีว่า

ด้วยความเจ็บปวดอันเกิดจากรัก ต้ังแต่งานคลาสสกิอยา่ง ชัว่ฟา้ดินสลาย 

(๒๔๙๘) ท่ีสะท้อนด้านมดือันเกิดจากพนัธะของความรกั  น�าเซาะทราย 

(๒๕๒๙) ท่ีกล่าวถึงความรักซึ่งขัดแย้งกับขนบของสถาบันครอบครัว 

สะพานรักสารสิน (๒๕๓๐) โศกนาฏกรรมความรักท่ีเกิดจากการ 

ถูกกีดกัน และ โคตรรักเอ็งเลย (๒๕๔๙) ซึ่งว่าด้วยความเจ็บปวดจาก

การสูญเสียคนรัก รวมถึงงานแนวโรดมูฟวีของคนท่ีมีอดีตอันขมขื่น 

จากความรัก ท้ังของไทย ถ้าเธอยังมีรัก (๒๕๒๔) และหนงัญีปุ่น่เรื่องดัง  

Drive My Car (๒๕๖๔)

DCP

DCP



น�าเซาะทราย  
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย ชาลี อินทรวิจิตร / สร้างโดย 
พูนทรัพย์โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย สินจัย  
เปล่งพานิช,  นาถยา แดงบุหงา,  อภิชาติ  
หาล�าเจียก, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง / ความยาว 
๑๑๙ นาที 

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากนวนิยายของ 

กฤษณา อโศกสนิ เล่าเรื่องของ ภีม และ วรรณรี 

คู่รักท่ีใช้ชีวิตอยู่กับลูกน้อยสองคนท่ีก�าลังเติบใหญ่ จนเมื่อ พุดกรอง 

มา่ยสาวผูเ้ปน็เพื่อนรักของวรรณรไีด้เขา้มาใกล้ชิดกับพวกเขา และเกิด

มสีัมพันธกั์บภีม ครอบครัวท่ีเคยสงบสุขก็ถึงคราวต้องแตกสลาย

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

Drive My Car  
(Japan / 2021 / 179 min)
๒๕๖๔ / ก�ากับโดย Ryûsuke Hamaguchi / 
สนบัสนนุโดย Documentary Club / น�าแสดงโดย 
Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Masaki 
Okada / ความยาว ๑๗๙ นาที (ภาษาญี่ปุ่น, 
อังกฤษ และจีนกลาง ค�าบรรยายภาษาไทยและ
อังกฤษ)

ภาพยนตร์รางวัลบทภาพยนตรย์อดเยีย่มจากเทศกาลภาพยนตร์

เมอืงคานส์ ครั้งท่ี ๗๔ ดัดแปลงจากเรื่องสั้นของ ฮารูกิ มรูาคาม ิ เล่า

เรื่องราวของ ยูซูเกะ ฮาฟูกุ นักแสดงและผู้ก�ากับละครเวทีหนุ่มใหญ่  

ผูสู้ญเสียภรรยาอย่างกะทันหนั ขณะท่ียังไมส่ามารถเยียวยาจิตใจจาก

การสูญเสียได้ เขาตัดสินใจรับข้อเสนอก�ากับละครเวทีเรื่องหนึ่งและ 

ขับรถออกเดินทางไปตามล�าพังท่ีเมืองฮิโรชิมา ท่ีนั่นเขาได้พบ มิซากิ 

ท้ังคู่จ�าต้องใช้เวลารว่มกันบนรถสแีดงคันเล็กท่ีเปน็ท่ีเผยความลับ และ

เปล่ียนแปลงชีวิตของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิง

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๕ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 5 Feb / 15.30

 เสารท่ี์ ๑๒ กมุภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 12 Feb / 15.30

มาร-ดา The Only Mom
๒๕๖๒ / ก�ากับโดย ชาติชาย เกษนสั / สร้างโดย 
Magenta Film Studio / น�าแสดงโดย ไนน ์ไนน,์ 
วุด มน ชเว ย,ี ดาง์ว / ความยาว ๑๑๔ นาที

เรื่องราวของครอบครัวแสนสุขท่ี ศิริ 

ลกูสาวคนเดียวไมส่ามารถเขา้สงัคมกับเพื่อนท่ี

โรงเรียนเก่าได้ จึงตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านใน

เมืองแห่งหนึ่งท่ีเงียบสงบ จนพวกเขาได้ค้นพบภาพถ่ายฟิล์มกระจก

บานหนึ่ง แต่หารู้ไมว่่าในนั้นยังมวิีญญาณเด็กท่ีถูกกังขังมาหลายสิบป ี

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๓๐ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

หนังข้ามชาติ

ปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา มีภาพยนตร์ส�าคัญของผู้ก�ากับไทย 

หลายเรื่อง ท่ีเกิดจากความร่วมมอืกับต่างชาติ ปรากฏการณ์นีต้อกย�า

ถึงกระแส Transnational Cinema หรอื “ภาพยนตร์ขา้มชาติ” ซ่ึงเปน็

ประเด็นท่ีได้รับความสนใจในแวดวงวิชาการมาตลอดในช่วงหลาย 

ปีหลัง เมื่อข้อจ�ากัดทางพรมแดนและเช้ือชาติถูกท�าลายลง จนเกิด

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างภาพยนตร์จ�านวนมาก  

ไมว่่าจะในด้านการลงทนุ แนวคิด หรอืการผสมผสานทีมงานและดารา

จากหลายประเทศ ท�าให้การนิยามภาพยนตร์ด้วยสัญชาติในแบบ 

เดิม ๆ เปน็ไปได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ 

อยา่งไรก็ตาม หากมองยอ้นไปในประวัติศาสตรภ์าพยนตรไ์ทย 

อาจกล่าวได้ว่า การขา้มชาตินั้นเกิดขึ้นมาต้ังแต่เมื่อครั้งท่ี เฮนร ีแมคเร 

ผูส้ร้างหนงัจากฮอลลีวูดเข้ามาถ่ายท�า นางสาวสุวรรณ (๒๔๖๖) ซึ่งใช้

คนไทยแสดงและได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการสยาม จนท�าให้

เกิดความสับสนในกาลต่อมาว่านี่คือ “หนังไทยเรื่ องแรก” และ 

นับจากนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมจากต่างชาติก็ได้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในหลากหลายบริบท

ภาพยนตรใ์นโปรแกรม “หนงัขา้มชาติ” เปน็เพยีงกลุ่มตัวอยา่ง

หนึ่งท่ีแสดงถึงความหลากหลายดังกล่าว กลุ่มแรกเป็นผลงานใน

ทศวรรษ ๒๕๑๐ ช่วงเปล่ียนผ่านจากยุคทองของหนังไทย ๑๖ มม.  

มาสู่หนงั ๓๕ มม. มาตรฐานสากล เริ่มจากงานกับฮ่องกงหรือไต้หวัน 

สองชาติแรก ๆ ท่ีคนในวงการหนังไทยเข้าไปร่วมมือ เมื่อต้องการจะ

ขยายตลาดไปสูต่่างประเทศ ท้ัง อัศวินดาบกายสทิธิ ์(๒๕๑๓) หนงัก�าลัง

ภายในน�าแสดงโดย มติร ชัยบัญชา  2 สิงห์ 2 แผน่ดิน (๒๕๑๕) ผลงาน

ร่วมมอืระหว่าง ฉลอง ภักดีวิจิตร กับ ฉั่นถ่งหมั่น หรือ ชาญ ทองมั่น 

อดีตฝา่ยโฆษณาของบริษัท ชอว์บราเดอร์ ผูเ้ปน็พ่อของ ปเีตอร์ ชาน 

ผู้ก�ากับชื่อดัง และ คู่กรรม (๒๕๑๖) ท่ีมีทีมงานจากไต้หวัน รวมถึง

นางเอกมารับบท อังศมุาลิน  ในขณะเดียวกัน ตัวอย่างของภาพยนตร์

ในยุคนี ้ยงัม ีหนมุานพบ 7 ยอดมนษุย์ (๒๕๑๗) ผลงานส�าคัญท่ี สมโพธ ิ

แสงเดือนฉาย ร่วมสร้าง กับสึบุรายะโปรดักชั่นของญี่ปุน่ และ แมน่าค

อเมริกา (๒๕๑๘) ท่ีน�าต�านานผีแม่นาคมาดัดแปลงให้เข้ากับยุค

วัฒนธรรมอเมริกันครองเมอืงไทย โดยมทีีมงานต่างชาติอยู่เบื้องหลัง

กลุ่มท่ีสองเปน็ผลงานในยุคหลัง ๒๕๔๐ ท่ีคนท�าหนงัจากงาน

โฆษณาได้ยกระดับหนังไทยไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการดึงดูดให้

ต่างชาติหันมาสนใจวงการหนังไทยมากขึ้น ผลงานของผู้ก�ากับ 

กลุม่นีใ้นโปรแกรม ได้แก่ งานของ นนทรยี ์นมิบุิตร ใน อารมณ์ อาถรรพณ์ 

อาฆาต (๒๕๔๕) หนงัผรี่วมสร้างระหว่างไทย เกาหลี และฮ่องกง และ 

ค�าพิพากษาของมหาสมุทร (๒๕๔๙) ผลงานก�ากับของ เป็นเอก  

รตันเรอืง ท่ีรวมทีมงานและนกัแสดงหลายสญัชาติ นอกจากนี ้ยงัม ีThe 

Elephant King (๒๕๔๙) ซึ่งเปน็ตัวแทนของหนงัต่างชาติท่ีมาถ่ายท�า

และถ่ายทอดประสบการณ์การข้ามวัฒนธรรมในเมืองไทย ไปจนถึง  

สะบายดี หลวงพะบาง (๒๕๕๑) และ The Only Mom (๒๕๖๒) ท่ีคน

ท�าหนงัไทยได้ข้ามฝั่ งไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนท้ังลาวและพมา่



อารมณ์ อาถรรพณ์ อาฆาต Three
๒๕๔๕ / ก�ากับโดย นนทรีย์ นมิบุิตร, ปเีตอร์ ชาน, 
คิม จี วูน / สรา้งโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอรเ์นชัน่แนล, 
CJ Entertainment, Applause Pictures / น�าแสดงโดย 
สุวินติ ปญัจมะวัต, สาวิกา กาญจนมาศ, Leon Lai, 
Eugenia Yuen, Kim Hye-soo, Chung Bo-suk / 
ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์ท่ีร่วมทุนสร้างระหว่างไทย ฮ่องกง และเกาหลีใต้ 

ออกมาเปน็หนงัสั้นสยองขวัญ ๓ เรื่อง ประกอบไปด้วย เรื่องราวของ

หญงิสาวผูต่ื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยูบ่นถนนรา้งและไรซ้ึ่งความทรงจ�า 

(Memories) ค�าสาปในคณะละครหุน่ (The Wheel) และต�ารวจท่ีไป

พบกับชายผู้เก็บศพภรรยาไว้เพราะเชื่อว่าจะท�าให้เธอฟื้ นข้ึนมาได้ 

(Going Home)  

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

2 สิงห ์2 แผ่นดิน 
๒๕๑๕ / ก�ากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอกการภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, อโนมา ผลารักษ์, เกาหย่วน, มิสหยีห้วย, 
เถียนฟง, เฉินซิง / ความยาว ๗๙ นาที

เรื่องราวการเปดิศกึแย่งชิงผลประโยชนธ์ุรกิจปางไม ้ระหว่าง

ตระกูลพ่อเล้ียงชาญและพ่อเล้ียงแชน สองตระกูลคู่อาฆาต วันหนึ่ง 

พ่อเล้ียงชาญได้น�าตัว ชาญวิทย์ ลูกชายท่ีเพิ่งเรียนจบจากฮ่องกง  

มาช่วยปกปอ้งปางไม้พร้อมด้วย ชาญชัย พี่ชาย แต่ชาญวิทย์กลับไป 

พบรักกับ เฉินเสี่ยงฟาง ลูกสาวคนเดียวของพ่อเล้ียงแชน ศกึครั้งนีจึ้ง

กลายเปน็เรื่องกระอักกระอ่วนและเริ่มบานปลาย

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์  
๒๕๑๗ / ก�ากับโดย พีระศษิฏ์ / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ และ สึบุรายะ 
โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, สีเผอืก 
ศรีสุริยา / ความยาว ๙๙ นาที

ภาพยนตร์ท่ีร่วมสร้างโดยไชโยภาพยนตร์ของ สมโพธ ิ 

แสงเดือนฉาย และ บริษัท สึบุรายะโปรดักชั่น ของญี่ปุน่ เล่าเรื่องราว

ของ โก๊ะ เด็กชายท่ีชอบใส่หัวโขนหนุมานและเต้นท่าลิงเพื่อขอฝน 

ต่อเทวดา แต่เขากลับถูกโจรลักลอบตัดเศียรพระยิงตาย เจ้าแม ่

อุลตร้าแมนบนดาวเอ็ม 78 มองเหน็คุณความดีของโก๊ะจึงชุบร่างใหม่

ใหเ้ปน็หนมุานคอยคุ้มครองโลก

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๓ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

อศัวนิดาบกายสิทธิ ์ 
๒๕๑๓ / ก�ากับโดย เฉิน เลียก ปิน / สร้างโดย  
เซาท์อีสเอเชียฟิล์ม / น�าแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, 
เถียนเหย่, ซีเจียง / ความยาว ๘๕ นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรกท่ี มติร ชัยบัญชา ได้

ร่วมงานกับสตูดิโอในต่างประเทศ และเป็นเพียง

เรื่องเดียวท่ีถ่ายจนจบก่อนท่ีเขาจะเสียชีวิต เรื่องราวการแย่งชิงแร ่

เกลือมูลค่ามหาศาลบนเขาเกลือ ระหว่างตระกูลเหอกับตระกูลเหว่ย 

จนฝ่ายหลังเหลือเพียง เหว่ยชิง จอมยุทธ์หนุ่มรูปงามทายาทเพียง 

คนเดียวของตระกูลท่ีรอดมาได้พรอ้มกับความแค้น ทว่าการช�าระแค้น

นั้นกลับมีอุปสรรค เมื่อเขาได้พบรักกับ แม่นางเหอหลานจู บุตรสาว

ตระกูลคูอ่าฆาต

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๓ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

The Elephant King ฤดูแหง่รกั  
(Thailand / 2006 / 92 min)
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย เซท กรอสส์แมน / สร้างโดย De 
Warrenne Pictures / น�าแสดงโดย จอนโน โรเบิรต์ส,์ 
เทต เอลลิงตัน, ฟลอเรนซ์ วนิดา เฟเวอร์, ปวริศร์ 
มงคลพิสิฐ / ความยาว ๙๒ นาที 

เจค หนุ่มอเมริกันท่ีหลบหนีปัญหายุ่ง ๆ 

มาอาศยัอยู่ในประเทศไทย กระท่ังมหีมายเรยีกจากทางการมาตามตัว 

แม่ของเขาจึงส่ง โอลิเวอร์ น้องชาย มาตามตัวกลับบ้าน แต่โอลิเวอร์

กลับหลงใหลความเย้ายวนในเมืองไทยเช่นเดียวกับพี่ชาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เมื่อได้พบ เล็ก หญิงสาวท่ีพี่จ้างมาให้ท�าดีกับเขา โอลิเวอร์ 

ก็ตกหลุมรักอย่างหัวปักหัวป�า ซ่ึงนั่นท�าให้เจคเริ่มแสดงอาการหดหู ่

สิ้นหวัง และความสัมพันธข์องพี่นอ้งยิ่งร้าวฉานมากกว่าท่ีเคย

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๙ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 29 Jan / 13.00

 ศกุร์ท่ี ๔ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 4 Feb / 13.00

คู่กรรม
๒๕๑๖ / ก�ากับโดย สมวงศ ์ทิมบุญธรรม, 
มสิเตอร์ติง / สร้างโดย จิรบันเทิงฟิล์ม / 
น�าแสดงโดย นาท ภวูนยั, มสิหวาเลียน, 
สายัณห ์จันทรวิบูลย์, มสิเตอร์หลิงลีจู / 
ความยาว ๘๐ นาที

ภาพยนตร์ฉบับแรกท่ีสร้างจากนวนิยายเรื่อง คู่กรรม อัน 

โด่งดัง ว่าด้วยความรักระหว่าง โกโบริ นายทหารญี่ปุน่ กับ อังศมุาลิน 

สาวไทย ในชว่งสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ โดยรว่มสรา้งกับบรษัิทจากไต้หวัน 

และสร้างออกมาสองฉบับ แตกต่างกันเพียงผู้รับบทอังศุมาลิน ฉบับ

ฉายไทยแสดงโดยนางเอกไทย ดวงนภา อรรถพรพิศาล ส่วนฉบับ 

ฉายต่างประเทศซึ่งเป็นฉบับท่ียังคงเหลืออยู่ น�าแสดงโดยนางเอก 

ชาวไต้หวัน มสิหวาเลียน 

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.



สะบายดี หลวงพะบาง
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย ศกัด์ิชาย ดีนาน, อนสุอน สริสิกัดา / 
สรา้งโดย สปาต้า ครเีอทีฟ, ลาวอารต์ มเีดีย / น�าแสดง
โดย อนนัดา เอเวอร์ริงแฮม, ค�าล่ี พิลาวง / ความยาว 
๙๔ นาที

ภาพยนตร์ร่วมทุนระหว่างไทย-ลาว เล่า

เร่ืองราวของ สอน ช่างภาพหนุ่มเชื้อสายลาว ท่ี 

ถูกส่งตัวไปถ่ายรูปท่ีประเทศลาวแบบไม่เต็มใจนัก เมื่อมาถึงเมือง 

ปากเซ เขาได้จ้างให ้นอ้ย ไกด์สาวสวยพาเดินทางถ่ายรูปในแถบลาวใต้ 

แต่เนื่องจากเธอเพิง่เคยท�างานครัง้แรกจึงพาหลงไปตลอดทาง สอนจึง

จ�าใจต้องไปบ้านเก่าของพ่อ ท่ีนั่น เขาก็ได้พบกับญาติท่ีห่างไปหลาย

สิบปแีต่ต่างจ�าเขาได้และได้รับการต้อนรับอย่างดี

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๙ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

ค�าพิพากษาของมหาสมุทร  
Invisible Waves 
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น, Fortissimo Films / น�าแสดง
โดย อาซาโน ทาดาโนบุ, ทนู หรัิญทรัพย,์ คัง แฮ จอง / 
ความยาว ๑๐๐ นาที

ผลงานการก�ากับของ เป็นเอก รัตนเรือง 

ท่ีร่วมงานกับท้ังทีมงานและนักแสดงต่างชาติ เล่าเรื่องราวของ คิโยชิ 

กุ๊กชาวญ่ีปุ่นท่ีท�างานอยู่ท่ีร้านอาหารแถบมาเก๊า ผู้เป็นชู้กับ เซโกะ 

ภรรยาเจ้าของรา้นอาหาร หลังจากท่ีท้ังคู่ด่ืมด�ากับอาหารมื้อค�า เซโกะ

สิน้ใจตายพร้อมกับแก้วไวนจิ์บสุดท้ายท่ีเธอด่ืม และภายหลังเหตุการณ์

ฆาตกรรม คิโยชิได้ออกเดินทางโดยเรือเพื่อหลบหนมีายังเมอืงไทย

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

แม่นาคอเมรกิา
๒๕๑๘  / ก�ากับโดย เล็ก กิติพราภรณ์ / สร้างโดย  
สหมงคลฟล์ิม อินเตอรเ์นชั่นแนล / น�าแสดงโดย กรุง 
ศรวิีไล, เปยีทิพย์ คุ้มวงศ,์ ลิซา่ ฟาริงเจอร์ / ความยาว 
๘๙ นาที

 หมวดนที นายทหารหนุม่ชาวไทยกลับ

บา้นเกิดท่ีเชยีงใหมพ่ร้อม โจนส ์ภรรยาฝรัง่ท่ีอุ้มท้อง

ลูกมาด้วย แต่ไม่นานหมวดนทีก็ถูกตามตัวกลับไปรับราชการต่อ  

ปล่อยให้โจนส์อยู่บ้านเพียงล�าพัง โดยมีเพื่อนบ้านคอยแวะเวียนมา 

ดูแล กระท่ังถึงวันคลอดเธอกลับสิ้นใจขณะคลอด แต่ยังมีใจอาลัย 

ห่วงสามี จึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดและเฝ้ารอหมวดนทีกลับมาหาท่ีบ้าน 

ขณะเดียวกันก็เท่ียวออกอาละวาดจนใคร ๆ ก็เรียกเธอว่า แม่นาค

อเมริกา

รอบฉาย: อังคารท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก

ภาพยนตรเ์ยอรมัน
สนบัสนนุโดย สถาบันเกอเธ ่ประเทศไทย       

In den Gängen  
(In the Aisles)  
(Germany / 2018 / 125 min)
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย Thomas Stuber / น�าแสดง
โดย Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter 
Kurth / ความยาว ๑๒๕ นาที / ภาษาเยอรมนั  
ค�าบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์รางวัล Prize of the  

Ecumenical Jury จากเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลิน ครั้งท่ี ๖๘ เล่า 

เรื่องราว ณ หา้งสรรพสินค้าแหง่หนึ่ง เมื่อ คริสเตียน พนกังานประจ�า

แผนกจัดสินค้าคนใหม่ เกิดตกหลุมรัก มารียง พนักงานแผนก 

ขนมหวานผู้เปี่ ยมด้วยอารมณ์ขัน ทว่าเธอกลับแต่งงานแล้ว วันหนึ่ง  

มารยีงลาปว่ย ท�าใหค้ริสเตียนรูส้กึเศรา้และด�าด่ิงลงไปสูชี่วิตเดิมท่ีแสน

สิ้นหวังของตัวเองอีกครั้ง

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๖ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 6 Jan / 15.30

 อาทิตย์ท่ี ๒๓ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 23 Jan / 15.30 

Die Ehe Der Maria Braun  
(The Marriage of Maria Braun)  
(West Germany / 1979 / 120 min)
๒๕๒๒ / ก�ากับโดย Rainer Werner Fassbinder / น�าแสดงโดย Hanna 
Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny / 
ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษาเยอรมัน อังกฤษ 
และฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานเรื่ องส�าคัญของ ไรเนอร์  

แวรเ์นอร ์ฟาสสบ์นิเดอร ์ผูก้�ากับหวัหอกของ

กลุ่ม New German Cinema เล่าเรื่องราว 

ของ มาเรีย หญิงผูแ้ต่งงานในวันสุดท้ายของ

สงครามโลกครั้งท่ี ๒ กับ เฮอร์มานน ์บราวน ์

นายทหารเยอรมัน ก่อนท่ีต่อมาจะได้รับแจ้งว่า สามีของเธอเสียชีวิต 

ในระหว่างการออกรบ ท�าให้เธอจ�าต้องท�างานเป็นโสเภณีในบาร์ท่ีมี

ทหารอเมริกันเปน็ลูกค้าประจ�า กระท่ังได้พบรักกับ บิล ทหารลูกครึ่ง

แอฟริกัน ผู้ซึ่ งปรนเปรอความรักและเงินทองให้กับเธออย่าง 

สุดหวัใจ

 รอบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๖ กุมภาพนัธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 6 Feb / 13.00

รอบฉาย: ศกุรท่ี์ ๒๕ กุมภาพนัธ ์เวลา ๑๔.๐๐ น.   

 สนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ

 นกัวิจารณ์ชั้นครู ในรายการ

 ดูหนังคลาสสิก
 กบักิตติศักด์ิ สุวรรณโภคนิ



ภาพยนตรส์เปน
สนบัสนนุโดย 

สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจ�าประเทศไทย

Broken Silence (Silencio Roto)  
(Spain / 2001 / 110 min)
๒๕๔๔ / ก�ากับโดย Montxo Armendáriz / น�าแสดง
โดย Lucía Jiménez, Juan Diego Botto, Mercedes 
Sampietro / ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาสเปน  
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ฤดูหนาว ป ีค.ศ. ๑๙๔๔ ลเูซยี เดินทางกลับ

ไปยังหมูบ่า้นเล็ก ๆ  ท่ีต้ังอยูบ่นหบุเขาอีกครัง้ ท่ีนัน่ 

เธอได้พบรักกับ มานเูอล ชา่งตีเหล็กหนุม่หล่อผูค้อยใหค้วามชว่ยเหลือ 

กลุ่มผูต่้อต้านนายพลฟรงัโก คืนหนึ่งขณะท่ี มานเูอล หนกีารไล่ล่าหลบ

หนเีข้าไปในปา่ ลูเซีย ได้ค้นพบความจริงทางการเมอืงบางอย่าง

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๘ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 18 Jan / 15.30

 พฤหสับดีท่ี ๒๗ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 27 Jan / 13.00

For 80 Days (80 egunean)  
(Spain / 2010 / 104 min)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย Jon Garaño, Jose Mari Goenaga / น�าแสดงโดย 
Itziar Aizpuru, Mariasun Pagoaga, José Ramón Argoitia / ความยาว 
๑๐๔ นาที (ภาษาบาสก์ ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

หลังจากใช้ชีวิตจ�าเจอยู่ท่ีไร่คนเดียวมานาน วันหนึ่ง อักซุน 

หญิงชราวัย ๗๐ ป ีได้หวนกลับมาพบกับ ไมเต เพื่อนเก่าท่ีไมไ่ด้พบหนา้

กันมานานกว่า ๕๐ ปี

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๖ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 6 Feb / 15.30

 พฤหสับดีท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 24 Feb / 13.00

ภาพยนตรฝ์รัง่เศส โปรแกรมพิเศษ  
Hommage à Chris Marker
สนบัสนนุโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ประจ�าประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย

Level Five  
(France / 1996 / 105 min)
๒๕๓๙ / ก�ากับโดย Chris Marker / น�าแสดงโดย Catherine Belkhodja, 
Chris Marker, Nagisa Ōshima / ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาฝรั่งเศส 
ญี่ปุน่ และอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ลูกผสมระหว่างสารคดีและเรื่องแต่ง เมื่อ ลอรา 

โปรแกรมเมอร์หญิงชาวฝรั่งเศส ต้องเตรียมงานผลิตเกมคอมพิวเตอร์

ท่ีมเีนื้อหาเก่ียวขอ้งกับสมรภมูโิอกินาวาในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ โดย

เธอท�าการค้นคว้าข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ตลอดจนพยานชาวญี่ปุน่ท่ีอยู่ร่วมในเหตุการณ์

รอบฉาย: พุธท่ี ๑๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 12 Jan / 13.00

 อาทิตยท่ี์ ๒๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 23 Jan / 13.00

Sans Soleil    
(France / 1982 / 100 min)
๒๕๒๕ / ก�ากับโดย Chris Marker / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส 
ญี่ปุน่ อังกฤษ และจีนกลาง ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตรป์ระเภทความเรยีง (Essay Film) ผลงานชิน้เอกของ 

คริส มาร์กเกอร์ ท่ีผสมผสานการเดินทาง เสียงบรรยายของตัวละคร

สมมติ และภาพจากดินแดนห่างไกลท่ีแทบไม่มีความเก่ียวข้องกัน  

ต้ังแต่ไอซ์แลนด์ ปารีส หมูเ่กาะเคปเวิร์ด ซานฟรานซิสโก กิน-ีบิสเซา 

จนถึงญี่ปุน่

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 10 Feb / 13.00

  อาทิตย์ท่ี ๒๐ กุมภาพนัธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 20 Feb / 13.00

ภาพยนตรญ่ี์ปุ่น
สนบัสนนุโดย เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ

Swimming Upstream
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย Joji Matsuoka / น�าแสดงโดย Tsutsui Michitaka, 
Takaoka Saki, Tadanobu Asano / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น  
ค�าบรรยายภาษาไทย)

เพียงครัง้แรกท่ี คาโอรุ เหน็ โซโนโกะ หวัหนา้ชมรมว่ายน�าของ

โรงเรียน เขาก็ตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจัง และตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ทีมว่ายน�าท้ัง ๆ ท่ีว่ายน�าไม่เป็น เพียงเพราะเพื่อหวังพิชิตหัวใจของ 

โซโนโกะมาครอบครองใหไ้ด้

รอบฉาย: พุธท่ี ๑๒ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

              อังคารท่ี ๒๕ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

Aiki
๒๕๔๕ / ก�ากับโดย Daisuke Tengan / น�าแสดงโดย Haruhiko Katô, Rie 
Tomosaka, Chiaki Hara / ความยาว ๑๑๙ นาที (ภาษาญี่ปุน่ ค�าบรรยาย
ภาษาไทย)

ชีวิตของ ทาอิชิ อดีตนักมวยหนุ่มอนาคตไกล ต้องพลิกผัน 

ภายหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กับแฟนสาว จนท�าให้พิการเดิน

ไมไ่ด้ เขารู้สึกสิ้นหวังจนคิดฆ่าตัวตาย แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเขากลับ

มามคีวามหมายอีกครั้ง เมื่อได้ค้นพบศลิปะการปอ้งกันตัวแบบด้ังเดิม

ของชาวญี่ปุน่ท่ีเรียกว่า “ไอกิ”

รอบฉาย: พุธท่ี ๙ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.  

            อาทิตย์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ฟลิม์ ๑๖ มม.

ฟลิม์ ๑๖ มม.



ภาพยนตรอ์หิรา่น
สนบัสนนุโดย ศนูย์วัฒนธรรม 

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรฐัอิสลามแหง่อิหรา่น ประจ�ากรุงเทพฯ

Damascus Time  
(Iran / 2018 / 113 min)
๒๕๖๑ / ก�ากับโดย Ebrahim Hatamikia / น�าแสดง
โดย Babak Hamidian, Hadi Hejazifar, Pierre 
Dagher / ความยาว ๑๑๓ นาที (ภาษาเปอร์เซีย  
ค�าบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ระหว่างปฏิบัติภารกิจพิเศษ เพื่อชว่ยชวิีต

ผู้คนในเมืองเล็ก ๆ ของซีเรีย ซึ่งรายล้อมไปด้วยกลุ่มผู้ก่อการร้าย  

เจ้าหนา้ท่ีประจ�ากองทัพอากาศอิหร่าน ๒ คน ต้องเผชิญกับอุปสรรค

มากมาย เพื่อใหเ้ปา้หมายของพวกเขาลุล่วง 

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๘ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 18 Jan / 13.00

 อังคารท่ี ๒๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 25 Jan / 13.00

We Have a Guest  
(Iran / 2014 / 102 min)
๒๕๕๗ /  ก� า กับโดย Mohammad Mehdi  
Asgarpour / น�าแสดงโดย Parviz Parastui, Ahu 
Kheradmand, Behrouz Shoaybi / ความยาว ๑๐๒ 
นาที (ภาษาเปอร์เซีย ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรซา อดีตนายทหารผา่นศกึ รู้สึกโกรธท่ี 

เอบราฮิมและฟาครี พ่อแมวั่ยชรา ตัดสินใจพาเขากลับมารักษาตัวอยู่

ท่ีบ้าน ก่อนท่ีหลังจากนั้นจะเกิดเรื่องราวบางอย่างท่ีท�าให้ท้ังคู่ต้อง

ประหลาดใจ

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 10 Feb / 15.30

 พุธท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 16 Feb / 13.00

ภาพยนตรไ์ต้หวนั
สนบัสนนุโดย Taiwan Cinema Toolkit, 

ส�านกังานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�าประเทศไทย

Back to Anping Harbor  
(Taiwan / 1972 / 100 min) 
๒๕๑๕ / ก�ากับโดย Wu Fei-Chien / 
น�าแสดงโดย Li-Hua Yang, Lin Hsiao, 
Shao-Peng Wei / ความยาว ๑๐๐ นาที 
(ภาษาจีนกลาง ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตรท่ี์สรา้งขึน้ในชว่งปลายยุคทองของวงการหนงัไต้หวัน 

เรื่องราวของ คิม หญงิสาวลกูครึง่แหง่เมอืงไถหนาน ผูป้ระสบชะตากรรม

รกัเช่นเดียวกับแมตั่วเอง เมื่อต้องเฝา้รอคอยการกลับมาของชายคนรกั 

ผูไ้ด้รับทุนเรียนต่อด้านการแพทย์ท่ีอเมริกา   

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 6 Jan / 13.00

 พฤหสับดีท่ี ๒๗ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 27 Jan / 15.30

Money and Honey  
(Taiwan / 2011 / 96 min)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Jasmine Ching-Hui Lee / 
ความยาว ๙๖ นาที (ภาษาจีนกลาง ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

สารคดีท่ีผู้ก�ากับใช้ระยะเวลาถ่ายท�า

ยาวนานกว่า ๑๓ ปี บันทึกภาพแรงงามข้ามชาติ

ฟิลิปปินส์ ซึ่งเดินทางไกลจากบ้านเกิดเพ่ือมาท�างานเป็นพนักงาน 

ดูแลผูสู้งอายุ ณ บ้านพักคนชราในกรุงไทเป 

รอบฉาย: พุธท่ี ๙ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 9 Feb / 13.00

 พุธท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 16 Feb / 15.30

โปรแกรมพิเศษเน่ืองในวาระ ๑๐๐ ปี 
ครสิ มารก์เกอร์ 
ผูบ้กุเบิกหนังความเรยีง

ร่วมร�าลึกถึง คริส มาร์กเกอร์ (ค.ศ. ๑๙๒๑–๒๐๑๒) ศิลปินภาพยนตร์  

ผู้แผ้วถางแนวทางท่ีเรียกกันว่า ภาพยนตร์ความเรียง หรือ Essay Film และเป็น 

คนท�าหนงัท่ีได้รับการยกย่องมากท่ีสุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส

พบกับผลงานเรื่องส�าคัญ  Sans Soleil (ค.ศ. ๑๙๘๒) งานมาสเตอร์พีซของ

หนงัประเภทความเรียงท่ีผสมผสานการเดินทาง เสียงบรรยายตัวละครสมมติ และ

ภาพจากดินแดนห่างไกล Level Five (ค.ศ. ๑๙๙๖) สารคดีท่ีมีส่วนผสมของเร่ือง

สมมติ ท่ีแสดงใหเ้หน็ว่ามารก์เกอรส์นใจเทคโนโลยวิีดีโอและเกมมาตั้งแต่เริม่ต้น และ 

A Grin Without a Cat (ค.ศ. ๑๙๙๘) ท่ีบันทึกการต่อสู้ของขบวนการเคล่ือนไหว 

ฝา่ยซ้ายในฝรั่งเศสและลาตินอเมริกาในช่วงทศวรรษท่ี ๑๙๖๐ และ ๗๐

จัดฉายเดือนละ ๑ เรื่อง ตลอดเดือนมกราคม-มนีาคม ๒๕๖๕ ท่ีหอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย  

และสถาบันฝรั่งเศส (Institut Français)

*โปรแกรมน้ีเปน็โปรแกรมจัดต่อเนื่องมาต้ังแต่เทศกาลภาพยนตร์สั้น คร้ังท่ี ๒๕ 
ในเดือนธนัวาคม ๒๕๖๔
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โปรแกรม 100 ป ส. อาสนจินดา ราชสีหแหงวงการบันเทิงไทย

เมืองทิพย ไทยแฟนตาซี

โปรแกรมพิเศษวันเด็กแหงชาติ

ภาพยนตรโลกหนังขามชาติLove Hurts เจ็บเพราะรักโปรแกรมพิเศษ ASEAN CLASSIC

วิศิษฏ ศาสนเที่ยง และ 20 ป ฟาทะลายโจร

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จัดฉายวันอังคาร - อาทิตย ไมเสียคาใชจายในการรับชม
อานรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่ www.fapot.or.th  
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