ในช่่วงเวลาที่่� โรคระบาดใหญ่่ยัังคงอยู่่�กัับเรา
แต่่ในขณะเดีียวกัันเราก็็เริ่่�มเรีียนรู้้�ที่จ
่� ะอยู่่กั
� บ
ั โรคระบาด
หอภาพยนตร์์ยังั คงจััดกิิจกรรมและต้้อนรัับผู้้�มาเยี่่ยมชม
�
เหมืือนเช่่นในภาวะปกติิ หากแต่่เพิ่่�มความระมััดระวััง
และมาตรการคััดกรอง ทั้้�งนี้้�เพื่่� อประโยชน์์และความ
สบายใจสููงสุุ ด ของผู้้�มาเที่่� ย วชมหรืื อ ดููหนัั ง ทุุ ก ท่่าน
โดยหวัั ง ว่่ามาตรการเหล่่านี้้� จ ะค่่อย ๆ คลายตัั ว ลง
ในระยะเวลาต่่อไป
ในช่่วงต้้นปีีที่่�ผ่า่ นมา ผู้้�มาเยืือนหอภาพยนตร์์อาจได้้เห็็นวััตถุุจััดแสดง
ชิ้้�นใหม่่โดดเด่่นในบริิเวณลานไปดวงจัันทร์์ นาฬิิกายัักษ์์ หรืือ Méliès Star Film
เป็็นงานจำำ�ลองจากนาฬิิกาในหนัังรำำ�ลึึกประวัั ติิศาสตร์์ภาพยนตร์์โลกเรื่่�อง
Hugo เพื่่� อเป็็นการสดุุดีีคุณููป
ุ การของ จอร์์ช เมลิิแยส ผู้้�บุุกเบิิกวงการภาพยนตร์์
ในยุุ คเริ่่�มต้้น เรื่่�องราวของนาฬิิกา และของตัั วเมลิิแยส ได้้ รัับการบอกเล่่า
อย่่างละเอีียดในบทความหลัักของจดหมายข่่าวฉบัับนี้้� รวมทั้้�งเบื้้� องหลัังงาน
ฝีี มืื อ ของช่่างชาวไทยผู้้�ออกแบบและสร้้ า งแบบนาฬิิ ก าเรืื อ นนี้้� ที่่� ส ามารถ
บอกเวลาได้้จริิง และมีีความสวยงามคลาสสิิกเทีียบเคีียงได้้กัับงานฝั่่�งยุุโรป
ในส่่วนของโปรแกรมภาพยนตร์์ ต ลอดเดืื อ นมีีนาคมและเมษายน
หอภาพยนตร์์จััดโปรแกรมใหญ่่สำำ�หรัับเฉลิิมฉลองวาระวัันสตรีีสากล ด้้วยชุุด
หนัังไทยและเทศที่่� มีีเนื้้� อหาเกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิง โดยเฉพาะหนัังที่่� เล่่าถึึ งค่่านิิยม
ดั้้�งเดิิมและธรรมเนีียมต่่าง ๆ ที่่�ครั้้�งหนึ่่�งเคยเป็็นมาตรฐานสัังคมและที่่�กำำ�ลััง

สารบััญ
รำ��ลึึก

ศรเพชร ศรสุุพรรณ, ไวพจน์์ เพชรสุุพรรณ,
เสกสรร สอนอิ่่�มสาตร์์
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เดืือนธัันวาคม ๒๕๖๔ - กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๕

บทความพิิเศษ

การทำำ�จดหมายเหตุุส่่วนบุุคคล ตอนที่่� ๒

วิิธีีการดููแล ทำำ�ความสะอาด และจััดการเอกสาร

ห้้องสมุุดและโสตทััศนสถาน เชิิด ทรงศรีี
พิิพิิธภััณฑ์์และภาพยนตร์์
คลัังอนุุรัก
ั ษ์์

สืืบค้้นโปสเตอร์์หนัังไทยในห้้องสมุุด
พิิพิิธภััณฑ์์และนิิทรรศการ

ปยุุต เงากระจ่่าง บน Google Arts & Culture

นาฬิิกายัักษ์์ Méliès Star Film จำำ�ลองจากหนัังรำำ�ลึึก
ประวััติิศาสตร์์ภาพยนตร์์โลก Hugo

วาดฝัันปัันเรื่่�อง

ฉายหนัังโคลอมเบีียตลอดสุุดสััปดาห์์แรกของเดืื อนมีีนาคม พาผู้้�ชมไปรู้้�จัั ก

กิิจกรรม

ไทยในหลายมิิติิ ทั้้�งหมดนี้้�สามารถพลิิกไปอ่่านรายละเอีียดได้้ภายในเล่่ม
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จดหมายเหตุุประเภทกระดาษ

ถููกท้้ าทายด้้ วยกระแสความคิิ ดที่่� เปลี่่�ยนไป นอกจากนี้้�ยัังมีีโปรแกรมพิิเศษ
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ปณิิธาน:
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รำำ�ลึึก
เดืื อนมกราคมที่่� ผ่่านมา เป็็นเดืื อนที่่� บุุคคลสำำ�คััญในวงการเพลงที่่� มีีความเกี่่� ยวข้้อง
เชื่่� อ มโยงกัั บ วงการภาพยนตร์์ ไ ทยได้้ เ สีียชีีวิิ ต ลงหลายท่่าน หอภาพยนตร์์ ข อร่่วมไว้้ อ าลัั ย
แด่่ศิิลปิน
ิ ผู้้�ล่่วงลัับเหล่่านี้้� และขอแสดงความเสีียใจต่่อครอบครััวของทุุกท่่านมา ณ ที่่�นี้้�

ศรเพชร ศรสุุพรรณ
(เสีียชีีวิิต ๘ มกราคม)

ตำำ�นานนัักร้้องลููกทุ่่�งที่่�มีีเสีียงเป็็นเอกลัักษณ์์และมีีผลงานโด่่งดัังมาตั้้�งแต่่ช่่วงทศวรรษ
๒๕๑๐ ศรเพชรเคยปรากฏตัั วร้้องเพลงในภาพยนตร์์เรื่่�อง ลููกทุ่่�งเสีียงทอง (๒๕๒๘) และ
ลููกทุ่่�งซิิกเนเจอร์์ (๒๕๕๙) รวมทั้้�งผลงานเพลงของเขายัังได้้เป็็นเพลงประกอบภาพยนตร์์หลาย
เรื่่�อง เช่่น เพลง ใจจะขาด, ไอ้้หวัังตายแน่่ ฯลฯ

ไวพจน์์ เพชรสุุพรรณ
(เสีียชีีวิิต ๑๒ มกราคม)

นัักร้้องเพลงลููกทุ่่�งและราชาเพลงแหล่่ ผู้้�เป็็นศิิลปิน
ิ เพลงพื้้� นบ้้านที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่ที่่�สุด
ุ คนหนึ่่�ง
ในประวัั ติิศาสตร์์วงการเพลงไทย และได้้ รัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิ ให้้เป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ
สาขาศิิลปะการแสดง (นัักร้้องเพลงลููกทุ่่�ง) เมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไวพจน์์เริ่่�มแสดงภาพยนตร์์ไทย
เรื่่�องแรกใน ไทยน้้อย (๒๕๑๒) ของ ดอกดิิน กััญญามาลย์์ หลัังจากนั้้�นจึึงมีีผลงานตามมาอีีก
จำำ�นวนมากทั้้�งแสดงในบทบาทสำำ�คััญหรืือเป็็นดารารัับเชิิญ เช่่น สาละวััน (๒๕๑๒) จอมบึึง
(๒๕๑๓) มนต์์ รัักป่่าซาง (๒๕๑๔) ชาละวัั น (๒๕๑๕) มนต์์ เพลงลููกทุ่่�ง (๒๕๒๒) นัักเพลง
ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ (๒๕๒๗) เลืือดแค้้น เล็็ก นกใน (๒๕๓๒) มนต์์เพลงลููกทุ่่�ง เอฟ.เอ็็ม. (๒๕๔๕) และ
เหลืือแหล่่ (๒๕๕๔)

เสกสรร สอนอิ่่�มสาตร์์
(เสีียชีีวิิต ๑๔ มกราคม)

ยอดนัั ก ประพัั น ธ์์เ พลงที่่� ฝ ากผลงานชั้้� น ครููประดัั บ ไว้้ ใ นภาพยนตร์์ ไ ทยจำำ� นวนมาก
เสกสรรเริ่่�มเส้้นทางด้้านภาพยนตร์์จากการเป็็นนัักพากย์์เช่่นเดีียวกัับพี่ช
่� าย อำำ�นาจ สอนอิ่่�มสาตร์์
เขาเป็็นนัักพากย์์สดประจำำ�โรงหนัังต่่าง ๆ ตั้้� งแต่่วัั ยหนุ่่�ม และพากย์์เสีียงในภาพยนตร์์ไทย
๓๕ มม. เสีียงในฟิิล์์ม อีีกหลายเรื่่�อง เช่่น มนต์์รัก
ั ลููกทุ่่�ง (๒๕๑๓) มนต์์รัก
ั จากใจ (๒๕๑๔) ลููกหลง
(๒๕๑๙) โดยในช่่วงดัังกล่่าว เขาได้้สร้้างสรรค์์ผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์์ควบคู่่�ไปด้้วย
ผลงานการแต่่งเพลงและเรีียบเรีียงเสีียงประสานของเสกสรรปรากฏอยู่่�ในภาพยนตร์์
ไทยมายาวนาน ตั้้�งแต่่ยุุค ๑๖ มม. เช่่น เพลิิงทรนง (๒๕๐๖) 7 ประจััญบาน (๒๕๐๖) แผ่่นดิิน
สวรรค์์ (๒๕๐๘) ฯลฯ มาจนถึึงยุุค ๓๕ มม. เช่่น จิินตะหรา (๒๕๑๖) สัันติิ-วีีณา (๒๕๑๙)
เพลงรัักบ้้านนา (๒๕๒๐) ชีีวิิตบััดซบ (๒๕๒๐) เมืืองในหมอก (๒๕๒๑) หลวงตา (๒๕๒๓ ได้้รัับ
รางวััลตุ๊๊�กตาทอง สาขาดนตรีีประกอบภาพยนตร์์) ข้้างหลัังภาพ (๒๕๒๘) ฯลฯ ตลอดระยะเวลา
กว่่า ๓๐ ปีี เสกสรรมีีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์์ไม่่ต่ำำ�กว่่า ๑๘๐ เรื่่�อง โดยภาพยนตร์์
เรื่่�องสุุดท้้ ายที่่� เสกสรรทำำ�เพลงและดนตรีีประกอบคืื อ ผู้้�ชายชื่่�อต้้ น ผู้้�หญิิงชื่่�อนุุช (๒๕๓๕)
นอกจากนี้้� เ ขายัั ง ได้้ ใ ห้้ เ กีียรติิ ป ระพัั น ธ์์ ทำำ� นองเพลง “มาร์์ ช หอภาพยนตร์์ ” มอบให้้ แ ก่่
หอภาพยนตร์์ เมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑

รายงาน

ประมวลกิจกรรม
เดืือนธัันวาคม ๒๕๖๔ - กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๕
๑๔-๒๗ ธัันวาคม
หอภาพยนตร์์นำ�ำ ภาพยนตร์์ไทยจำำ�นวน ๑๐ เรื่่�อง มาจััดฉายในงาน
กาชาดออนไลน์์ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔ ผ่่านทางเว็็บไซต์์ www.งานกาชาด.com
เรื่่�อง ทรชนคนสวย, สวรรค์์มืืด, ทะเลรััก, ปัักธงไชย เป็็นต้้น

๓๑ ธัันวาคม
หอภาพยนตร์์ ม อบความสุุ ข ส่่งท้้ า ย
ปีี ๒๕๖๔ ด้้ ว ยการนำำ� ภาพยนตร์์ เ รื่่� อง
เพลงรััก...เพื่่� อเธอ หนัังรัักบทเพลงไพเราะ
มาจัั ด ฉายรอบพรีีเมีียร์์ ใ ห้้ ชื่่� น ชมพร้้ อ มกัั น

๑๘-๒๖ ธัันวาคม

ทางช่่อง YouTube หอภาพยนตร์์

หอภาพยนตร์์
ร่่วมกัับ มููลนิิธิิหนัังไทย
จัั ด ง า น เ ท ศ ก า ล
ภาพยนตร์์สั้้�น ครั้้�งที่่� ๒๕
โดยมีีโปรแกรมประกวด
ภาพยนตร์์ สั้้� น ไทยหลากหลายสาขา และการจัั ด ฉายภาพยนตร์์
ในหลากหลายโปรแกรม ได้้ แ ก่่ โปรแกรม Best Selection of
Clermont-Ferrand รวมหนัังสั้้�นที่่�โดดเด่่นจากเทศกาลภาพยนตร์์สั้้�น
ที่่� ใ หญ่่ที่่� สุุ ด ในโลก Clermont-Ferrand แห่่งฝรั่่� ง เศส โปรแกรม
S-Express 2021 หนัังสั้้�นคััดสรรจาก ๖ โปรแกรมเมอร์์ของ ๖ ประเทศ
อาเซีียน โปรแกรม AMIA Archival Screening Night Roadshow
Edition ๒ ฟุุตเทจภาพประวััติศ
ิ าสตร์์จากหอภาพยนตร์์และนัักอนุุรัก
ั ษ์์
ภาพยนตร์์ทั่่�วโลก โปรแกรม Hommage à Chris Marker โปรแกรม
ผลงานของ คริิส มาร์์กเกอร์์ ผู้้�บุุ กเบิิกหนัังแนว essay film เนื่่� อง
ในวาระ ๑๐๐ ปีีชาตกาล และโปรแกรม Short Film Night: Goethe
Experimental Film Workshop รวมผลงานจากการเวิิ ร์์ ก ช็็ อ ป
หนัังทดลอง ๒ ครั้้�งสำำ�คััญในยุุค ๙๐ โดยสถาบัันเกอเธ่่ ประเทศไทย

๑๕ มกราคม
หอภาพยนตร์์ จัั ด
Masterclass ชั้้� น ครูู
ครั้้�งที่่� ๑๖ กัับ วิิศิิษฏ์์
ศาสนเที่่� ย ง ผู้้�กำำ�กัั บ
ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญ มา
ร่่วมบอกเล่่าเส้้ น ทาง
ความคิิ ด สไตล์์ ก ารกำำ�กัั บ และความสนใจในหลากหลายตระกููล
ภาพยนตร์์ ทั้้�งหนัังบู๊๊�ย้อ
้ นยุุค หนัังแฟนตาซีีเสีียดสีีสัังคม หนัังสยองขวััญ
จนกลายมาเป็็ น หนึ่่� ง ในผู้้�กำำ�กัั บยุุ ค “นิิ ว เวฟ” ที่่� ส นธิิกำำ�ลัั ง กัั น ฟื้้� นฟูู
อุุ ต สาหกรรมหนัั ง ไทยในช่่วงต้้ น ทศวรรษ ๒๕๔๐ พร้้ อ มกัั บ ฉาย
ผลงานการกำำ�กัับภาพยนตร์์เรื่่�องแรกของเขาในระบบฟิิล์์ม ๓๕ มม.
ฟ้้าทะลายโจร หนัังไทยเรื่่�องแรกที่่�เข้้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์์
นานาชาติิ เ มืื อ งคานส์์ เ มื่่� อ ปีี ๒๕๔๔ ณ โรงภาพยนตร์์ ศ าลาศีีนิิ ม า
หอภาพยนตร์์

นอกจากนี้้� ยัั ง มีี Masterclass ชั้้� น ครูู ครั้้� ง ที่่� ๑๕ กัั บ ไทกิิ
ศัักดิ์์�พิิสิิษฐ์์ กิิจกรรมบรรยายพิิเศษโดยคนทำำ�หนัังทดลองร่่วมสมััยที่่�
โดดเด่่นที่่�สุุดคนหนึ่่�งของไทย พร้้อมจััดฉายผลงานภาพยนตร์์สั้้�น ๔
เรื่่�อง ได้้แก่่ อุุรุุเวลา, ภููเขาไฟพิิโรธ, The Age of Anxiety, Shadow
and Act ซึ่่�งจััดขึ้้�นในช่่วงเทศกาลภาพยนตร์์สั้้�นครั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� ๒๔
ธัันวาคม

๒๕ มกราคม
หอภาพยนตร์์
ร่่ ว มกัั บ ชม ร ม
สมองใสใจสบาย
ศูู น ย์์ ดูู แ ล ภ า ว ะ
ส ม อ ง เ สื่่� อ ม
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย และบริิษััทชีีวามิิตร วิิสาหกิิจ
เพื่่� อสัังคม จำำ�กััด จััดกิิจกรรม Live Talk สนทนาเกี่่�ยวกัับภาพยนตร์์
สารคดีีเรื่่�อง Walk with Me ก้้าวเดิินกัับฉััน ในกิิจกรรมภาพยนตร์์กัับ
ผู้้�สููงอายุุ รููป แบบออนไลน์์ กัั บ คุุ ณ หญิิ ง จำำ� นงศรีี หาญเจนลัั ก ษณ์์ ,
รศ.นพ.สุุขเจริิญ ตั้้� งวงษ์์ไชย, กนกวรรณ กนกวนาวงศ์์ และดำำ�เนิิน
รายการโดย สััณห์์ชััย โชติิรสเศรณีี

๒

๑๐ กุุมภาพัั นธ์์
หอภาพยนตร์์ ต้้ อ นรัั บ กลุ่่� ม
ผู้้�เข้้าร่่วมอบรม Super 8 Film

๕-๑๓ กุุมภาพัั นธ์์
สำำ�นัก
ั งาน “ธััชชา” โดยความร่่วมมืือระหว่่างมหาวิิทยาลััยศิลป
ิ ากร,
Thai PBS และหอภาพยนตร์์ จััดนิิทรรศการภาพยนตร์์ “Into Thai
Films by TASSHA ถอดรหัั ส หนัั ง ไทย” แสดงผลงานโปสเตอร์์
ชุุ ด เสื้้� อ ผ้้ า จากภาพยนตร์์ ที่่� ถูู กคัั ด สรรมาให้้ เ กิิ ด การเรีียนรู้้�เกี่่� ย วกัั บ
พัั ฒ นาการด้้ า นงานศิิ ลป ะการออกแบบที่่� มีี การปรัั บ เปลี่่� ย นไปตาม

Workshop จััดโดย Rolling Wild
จำำ�นวน ๒๗ คน เข้้าศึึกษาเรีียนรู้้�
เกี่่�ยวกัับรููปแบบ ขั้้�นตอน และวิิธีีการอนุุรัักษ์์ฟิิล์์มภาพยนตร์์ พร้้อม
ทั้้� ง จัั ด ฉายผลงานจากการอบรมเพื่่� อเปรีียบเทีียบความแตกต่่าง
ระหว่่างการฉายฟิิล์์ม Super 8 ผ่่านเครื่่�องฉายกัับไฟล์์สแกนดิิจิิทััล
ณ หอภาพยนตร์์

บริิบทแต่่ละยุุคสมััย ภายในงานนิิทรรศการ Bangkok Design Week
2022 ณ บ้้านหมายเลข ๑

๑๓ กุุมภาพัั นธ์์
หอภาพยนตร์์จััดกิิจกรรม
ทึ่่�ง! หนัังโลก x Cinema Lecture
โ ด ยจัั ด ฉ า ย ภ า พ ย น ต ร์์ ใ น
โปรแกรมควบของผู้้�กำำ�กัั บ
ชั้้�นครูู อิิงมาร์์ เบิิร์์กแมน เรื่่�อง
Persona และ Cries and Whispers พร้้อมการบรรยายจาก ก้้อง
พาหุุรัักษ์์ ผู้้�กำำ�กัับภาพผู้้�อยู่่�เบื้้� องหลัังงานถ่่ายภาพหนัังไทยและเอเชีีย
อิิสระเรื่่�องสำำ�คััญหลายเรื่่�อง และเป็็นผู้้�จััดทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เรื่่�อง “ฐานะ
ประพัันธกรในภาพยนตร์์ของ อิิงก์์มาร์์ เบิิร์์กแมน” ณ โรงภาพยนตร์์
ศาลาศีีนิิมา หอภาพยนตร์์

ความร่่วมมืือกัับต่่างประเทศ
๕, ๑๓ และ ๑๗ กุุมภาพัันธ์์ หอภาพยนตร์์ ร่่วมกัับ โรงภาพยนตร์์
อิิสระ The Spectacle นครนิิวยอร์์ก จััดฉายภาพยนตร์์เรื่่�อง แผลเก่่า
๑๘ กุุมภาพัันธ์์ หอภาพยนตร์์ ร่่วมกัับ Galeri Nasional Indonesia

หอภาพยนตร์์ ไ ด้้ ม อบจดหมายข่่าวและสื่่� อสิ่่� ง พิิ มพ์์ ข อง
หอภาพยนตร์์ให้้กัับหอสมุุดรััฐสภาอเมริิกััน (Library of Congress)
ณ สำำ�นัก
ั งานใหญ่่ กรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี. เพื่่� อจััดเก็็บและเผยแพร่่บริิการ
แก่่สมาชิิกรััฐสภา นัักศึึกษา และประชาชนที่่�สนใจต่่อไป

และ Goethe จััดฉายภาพยนตร์์เรื่่�อง ทองปาน โดย ก้้อง ฤทธิ์์�ดีี และ
พุุทธพงษ์์ เจีียมรััตตััญญูู ร่่วมสนทนาออนไลน์์หลัังจากจบภาพยนตร์์
๒๐ และ ๒๗ กุุ ม ภาพัั น ธ์์ หอภาพยนตร์์ นำ�ำ ภาพยนตร์์ เ รื่่� อง
สัันติิ-วีีณา จััดฉายที่่� Art-House Cinema MASH Denpasar, Bali,
Indonesia

สำำ� หรัั บผู้้� ที่่� ส นใจชมกิิ จ กรรมออนไลน์์ ย้้ อ นหลัั ง สามารถ
เข้้ า ไปที่่� Facebook: หอภาพยนตร์์ Thai Film Archive หรืื อ
ช่่อง YouTube หอภาพยนตร์์ และสามารถอ่่านสรุุ ปบทความได้้ที่่�
หน้้าสาระภาพยนตร์์ www.fapot.or.th/main/information

๓

บทความพิิ เศษ

๒

๑

การทำำ�
จดหมายเหตุุ
ส่่วนบุุคคล
ตอนที่่� ๒

วิิธีก
ี ารดููแล ทำำ�ความสะอาด
และจััดการเอกสารจดหมายเหตุุ
ประเภทกระดาษ
กองบรรณาธิิการ

วัั ต ถุุ จ ดหมายเหตุุ ส่่ วนบุุ ค คลประเภทกระดาษ จะมีีตั้้� ง แต่่
ใบแจ้้งเกิิด, สููจิิบััตร, ทะเบีียนบ้้าน, บััตรประชาชน, วุุฒิิการศึึกษา,

หลีีกเลี่่ย
� งการสััมผัส
ั เอกสารโดยตรง หรืือพัับซ้ำำ�ไปมา หากมีีความ
จำำ�เป็็นต้้องสััมผัส
ั ควรใส่่ถุุงมืือผ้้าหรืือถุุงมืือยาง
การพลิิกหน้้าควรใช้้แผ่น
่ กระดาษไร้้กรด (ถ้้าไม่่มีีกระดาษไร้้กรด
สามารถใช้้กระดาษ A4 เปล่่าทดแทนได้้) หรืืออุุปกรณ์์ในการ
สััมผัส
ั มากกว่่าการใช้้มือ
ื พลิิก
หากมีีความจำำ�เป็็นต้้องสััมผััสเอกสารหรืือหนัังสืือ ควรทำำ�ด้้วย
ความระมััดระวััง ไม่่หยิิบจับ
ั หรืือสััมผัส
ั ด้้วยความรุุนแรง เนื่่� องจาก
อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อเอกสารและหนัังสืือดัังกล่่าวได้้
การหยิิบยกเอกสาร หนัังสืือที่่�ชำำ�รุุด กรอบ ควรจะมีีถาดรองรัับ

จดหมาย, บััตรเข้้าชมมหรสพ-เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ, บััตรโดยสารต่่าง ๆ,

และถืืออย่่างมั่่�นคงเพื่่� อป้้องกัันการชำำ�รุุดมากขึ้้�น

ใบสำำ�คััญรัับเงิิน เป็็นต้้น ซึ่่�งวััตถุุจดหมายเหตุุที่่�เป็็นกระดาษเหล่่านี้้�จะ

ไม่่ใช้้คลิิป ลวดเย็็บ หรืือที่่�หนีีบเอกสารที่่�ทำำ�มาจากโลหะกัับวััตถุุ

ต้้ องได้้ รัับการดููแล ทำำ�ความสะอาด และจัั ดการให้้ถููกวิิ ธีี เนื่่� องจาก

กระดาษ

องค์์ประกอบหลัักของกระดาษคืือเยื่่�อกระดาษหรืือเส้้นใยที่่�ทำำ�มาจาก

หมั่่�นรัักษาความสะอาดให้้ปราศจากฝุ่่�น

ไม้้หรืือพืืชผสมกัับสารเคมีี ทำำ�ให้้มีีความบอบบาง ไวต่่อความร้้อน แสง
และรัังสีีอััลตราไวโอเลต (UV) ซึ่่�งสามารถก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ทางเคมีีในส่่วนผสมของกระดาษ จึึงทำำ�ให้้สีีหรืือความเหนีียวเปลี่่�ยน
นอกจากนี้้� ก ระดาษยัั ง มีีคุุ ณ สมบัั ติิ ดูู ดซัั บ ความชื้้� น ได้้ ง่่ าย และยัั ง มีี
ส่่วนประกอบของแป้้งซึ่่�งเป็็นอาหารของแมลงและราได้้อีีกด้้วย
คอลััมน์์การทำำ�จดหมายเหตุุส่่วนบุุ คคล ตอนที่่� ๒ นี้้� จึึ งขอ
เสนอแนะวิิ ธีี การดููแลจัั ด การและเก็็ บรัั ก ษาเอกสารจดหมายเหตุุ
ประเภทกระดาษ

๔

ข้้อปฏิิบััติิโดยทั่่�วไปกัับ
วััตถุุจดหมายเหตุุประเภทกระดาษ

ควรพิิจารณาการกระทำำ�ใดที่่�อาจทำำ�ให้้วััตถุุเสีียหาย ให้้หยุุดยั้้�ง
การกระทำำ�นั้้�น
ในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องเขีียนข้้อมููลสำำ�คััญลงในเอกสารให้้ใช้้
ดิินสอ ห้้ามใช้้ปากกาโดยเด็็ดขาด และหากจำำ�เป็็นต้้องลบข้้อความ
ในกระดาษให้้ใช้้ยางลบที่่�ไม่่มีีสาร PVC (PVC Free)

๓

๔

๕

๖

๗

๘

กระบวนการจััดการ
วััตถุุจดหมายเหตุุประเภทกระดาษ

ข้้อควรระวัังในการเก็็บรัักษา
วััตถุุจดหมายเหตุุประเภทกระดาษ

ตรวจสอบสภาพเอกสาร หากพบว่่ามีีเทปกาว คลิิป ลวดเย็็บ หรืือ

อย่่าให้้เอกสารโดนแสงโดยตรงทั้้�งแสงแดดและแสงจากหลอดไฟ

ที่่� หนีีบเอกสารที่่� ทำำ�มาจากโลหะ แล้้ วสามารถเอาออกได้้ โดย

ที่่�ให้้ทั้้�งรัังสีีและความร้้อน แต่่หากต้้องมีีแสงเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องควร

ไม่่อัันตรายต่่อเอกสารควรรีีบเอาออกทัันทีี

ใช้้กระจกกรองแสงหรืือวััสดุุกรองแสง

	ทำำ�ความสะอาดโดยใช้้แปรงขนนุ่่�ม ปััดอย่่างระมััดระวัั งไปใน

อย่่าเก็็ บ ไว้้ ใ นที่่� อ ากาศชื้้� น หรืื อ มีีความชื้้� น สููง โดยเฉพาะที่่� ที่่� มีี

ทิิศทางเดีียวกััน

ความชื้้� นสััมพััทธ์์สููงมากกว่่าร้้อยละ ๖๕

บัันทึึกข้้อมููลที่่จำ
� ำ�เป็็นของเอกสาร เช่่น ที่่ม
� าของเอกสาร หมายเลข

หากอยู่่� ใ นสถานที่่� ที่่� ไ ม่่มีีเครื่่� อ งปรัั บ อากาศ ควรเปิิ ด ให้้ มีี การ

ประจำำ�ชุุดเอกสาร หััวข้้อและวัันที่่�ของเอกสาร ลงในแบบฟอร์์ม

ระบายอากาศ แต่่ควรระมััดระวัังเรื่่�องฝุ่่�นละออง

หรืือโปรแกรมที่่�สะดวกในการใช้้งาน
	ถ่่ายภาพหรืื อ สแกนเอกสารเพื่่� อ จัั ด เก็็ บ ไฟล์์ ใ นรููปแบบดิิ จิิ ทัั ล
โดยอาจตั้้�งชื่่�อไฟล์์ภาพตามหมายเลขของเอกสาร
	นำำ�เอกสารเก็็บในแฟ้้มกระดาษเก็็บเอกสาร และรองแฟ้้มด้้วย

	จััดการแปลงเอกสารกระดาษให้้เป็็นไฟล์์ดิิจิิทััลเพื่่� อนำำ�ไปใช้้งาน
ทั่่�วไป ซึ่่�งจะเป็็นการอนุุรัก
ั ษ์์เอกสารจดหมายเหตุุต้้นฉบัับ การนำำ�
เอกสารจดหมายเหตุุต้้นฉบัับออกมาใช้้แต่่ละครั้้�งเป็็นความเสี่่ย
� ง
ทำำ�ให้้เอกสารเกิิดความเสีียหายได้้

กระดาษไร้้กรด หากมีีข้้อมููลของเอกสารสามารถใช้้ดิินสอเขีียน
ข้้ อ มููลหรืื อ อาจจะระบุุ เ ลขที่่� ข องเอกสารไว้้ บริิ เ วณหน้้ า แฟ้้ ม
เอกสาร เพื่่� อง่่ายต่่อการค้้นหาหากต้้องการใช้้งาน
หากไม่่มีีวัั ส ดุุ ไ ร้้ ก รดสามารถใช้้ ก ระดาษ A4 กระดาษปอนด์์
กระดาษสาสีีขาว กระดาษลููกฟููกสีีขาว ทดแทนได้้

บรรยายภาพ
๑. ตััวอย่่างเอกสารจดหมายเหตุุประเภทกระดาษ ๒. สภาพความชำำ�รุุดของ

	จััดเก็็บเอกสารในกล่่องที่่�มีีขนาดพอดีีกัับแฟ้้มใส่่เอกสาร พร้้อม

กระดาษ ๓. อุุปกรณ์์ในการอนุุรัักษ์์กระดาษเบื้้� องต้้น ๔. สภาพความชำำ�รุุด

เขีียนข้้อมููลและหมายเลขหน้้า กล่่อง จัั ด เก็็ บ กล่่องในสถานที่่�

ของกระดาษ ๕. สนิิมโลหะ สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้กระดาษเสื่่�อมสภาพ ๖. วััสดุุที่่�

ที่่�เหมาะสม

เหมาะสมในการจัั ด เก็็ บ เอกสาร ๗. การอธิิบ ายรายละเอีียดข้้ อ มููลของ
เอกสาร ๘. การจััดเก็็บเอกสารในกล่่องที่่�เหมาะสม

๕

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

พิิ พิิธภััณฑ์์
และภาพยนตร์์
วิิมลิิน มีีศิิริิ

THE MUSEUM
AS A CINEMATIC
SPACE
เรามารู้้�จัั ก หนัั ง สืื อ เล่่มแรก The Museum as a
Cinematic Space: The Display of Moving Images in
Exhibitions งานเขีียนของ Elisa Mandelli ประกอบด้้ วย
เนื้้� อหาที่่�ผ่า่ นการศึึกษาวิิเคราะห์์ทั้้�งในเชิิงทฤษฎีีและเชิิงเทคนิิค
โดยบริิบทของการศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้�เขีียนมีีแนวคิิดว่่าพิิพิิธภััณฑ์์

พิิพิิธภััณฑ์์ คืือ สถานที่่�เก็็บรวบรวม จััดแสดงสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญ

เป็็นสถานที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาพยนตร์์ และให้้ความสำำ�คััญต่่อ

ด้้านประวััติิศาสตร์์ ศิิลปะ วััฒนธรรม หรืือความรู้้�อื่่� น ๆ เพื่่� อประโยชน์์ต่่อการศึึกษา

การตั้้� งคำำ�ถามว่่า ส่่วนประกอบของอุุ ปกรณ์์กลไกภาพยนตร์์

และให้้ความเพลิิดเพลิิน ซึ่่�งพิิพิิธภััณฑ์์ทั่่�วโลกนิิยมใช้้ภาพเคลื่่�อนไหวในรููปแบบ

เข้้าไปอยู่่ห
� รืือจััดแสดงในพิิพิธภั
ิ ัณฑ์์ได้้อย่่างไร อุุปกรณ์์เหล่่านั้้�น

ต่่าง ๆ เช่่นภาพยนตร์์ ม าประกอบการจัั ด แสดงนิิ ท รรศการของพิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ กัั น

มีีอิิ ทธิิ พ ลต่่อการวางผัั ง พื้้� น ที่่� ง านพิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ ห รืื อ ไม่่ รวมถึึ ง

แพร่่หลายมากขึ้้� น รวมถึึ ง พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ บ างแห่่งมีีบทบาทในการเก็็ บรัั ก ษาฟิิ ล์์ ม

กำำ� หนดรููปแบบใหม่่ของการสื่่� อ สารและการส่่งผ่่ า นความรู้้�

ภาพยนตร์์อีีกด้้วย โดยคอลััมน์ห้
์ อ
้ งสมุุดฯ ชวนอ่่านหนัังสืือ ๒ เล่่ม ที่่นำ
� �ำ เสนอประเด็็น

ตลอดจนความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ชมอย่่างไร เช่่น วิิเคราะห์์การใช้้

หลัักเกี่่�ยวกัับพิิพิิธภััณฑ์์และภาพยนตร์์

อุุ ป กรณ์์ ชม ภาพเคลื่่� อนไหวด้้ ว ยเครื่่� อ งมิิ ว โตสโคป (Mutoscopes) ที่่�ติิดตั้้�งในห้้องจััดแสดงของพิิพิิธภััณฑ์์ Imperial War

๖

Museum ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. ๑๙๒๔-๑๙๓๘

อีีกประเด็็นหนี่่�งผู้้�เขีียนนำำ�เสนอวิิวััฒนาการของ
การใช้้ภาพเคลื่่�อนไหวในรููปแบบต่่าง ๆ เป็็นสื่่�อสำำ�หรัับ
จััดแสดงนิิทรรศการของพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อ
หาความหมายว่่า ภาพเคลื่่� อ นไหวแทรกซึึ ม เข้้ า มาและ
ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ของพิิพิิธภััณฑ์์เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างไร ผู้้�เขีียน
วิิเคราะห์์กรณีีศึึกษา เช่่น นิิทรรศการที่่�ออกแบบโดยกลุ่่�ม
ศิิลปิน
ิ อาว็็อง-การ์์ด (Avant-Garde) ในยุุคศตวรรษที่่� ๒๐
เช่่น EL Lissitzky, Frederick Kiesler ลัักษณะผลงาน
ของศิิลปิินกลุ่่�มนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงแนวทางการผสมผสาน
ภาพเคลื่่� อ นไหวให้้ เ ข้้ า กัั บห้้ อ งจัั ด แสดงนิิ ท รรศการของ
พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ โดยออกแบบให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บรููป แบบของ
ภาพยนตร์์ ด้้ วยวิิ ธีีการนำำ�ภาพออกสู่่�สายตา การตัั ดต่่อ
การเคลื่่�อนที่่�ของภาพในพื้้� นที่่�นิท
ิ รรศการ อีีกตััวอย่่างหนึ่่�ง
ของกรณีีศึึกษา คืือการนำำ�เสนอภาพยนตร์์วิิทยาศาสตร์์
ของพิิพิิธภััณฑ์์ Museum of Science and Industry ยัังคง
มีีลัั ก ษณะการเล่่าเรื่่� อ งเป็็ น รููปแบบภาพยนตร์์ ด้้ า นการ
ศึึกษาที่่�เวีียนฉายกัันในโรงเรีียน
นอกจากนั้้� น ผู้้�เขีียนยัั ง ตั้้� ง ข้้ อ สัั ง เกตว่่า เมื่่� อ
“พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์” ต้้องควบบทบาทคล้้ายเป็็น “โรงภาพยนตร์์”
ตััวอย่่างที่่�พิิพิิธภััณฑ์์ Imperial War Museum มีีการฉาย
Big Picture Show เพื่่� อแสดงเรื่่�องราวให้้ผู้้�เข้้าชมได้้สััมผัส
ั
ประสบการณ์์ของสงครามผ่า่ นระบบเสีียง การฉายทั้้�งภาพ
เคลื่่�อนไหวผสมผสานกัับภาพถ่่าย ส่่วนพิิพิธภั
ิ ัณฑ์์ Musée
de l’Armée มีีพื้้� นที่่จั
� ด
ั แสดง Historical Charles de Gaulle
มีีการฉายภาพยนตร์์ ป ระวัั ติิ ข อง Charles de Gaulle
รัั ฐ บุุ รุุ ษ ที่่� นำ�ำ เสรีีฝรั่่� ง เศสในการต่่อสู้้�กัั บ นาซีีเยอรมนีีใน
สงครามโลกครั้้� ง ที่่� ๒ โดยตัั ว อย่่างการจัั ด แสดงของ
พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ ทั้้� ง สองแห่่งนี้้� ส ามารถนำำ� เสนอเรื่่� อ งราวผ่่ า น
ภาพเคลื่่�อนไหวและเสีียงประกอบนิิทรรศการที่่� กระตุ้้�น
ความรู้้�สึึ ก ร่่วมของผู้้�ชม มีีรููปแบบร่่วมสมัั ย น่่าตื่่� นเต้้ น
ประทัั บ ใจ และกระตุ้้�นให้้ ผู้้� เข้้ า ชมเกิิ ด มโนภาพที่่� ทำำ� ให้้
นึึกถึึ งบรรยากาศมืืดสลััวเสมืือนดููหนัังในโรงภาพยนตร์์
นอกจากนี้้� ผู้้� เขีียนได้้ อ ธิิบ ายการใช้้ ป ระโยชน์์ อุุ ป กรณ์์ ที่่�
สื่่�อสารตอบโต้้กัับผู้้�เข้้าชมพิิพิิธภััณฑ์์ โดยนำำ�เสนอข้้อมููล
เกี่่� ย วกัั บวิิ ธีี การใช้้ โ สตทัั ศนููปกรณ์์และวิิ ธีี การออกแบบ
ภาพยนตร์์ ให้้มีีความเชื่่�อมโยงกัับวัต
ั ถุุพิพิ
ิ ธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ที่จั
่� ด
ั แสดง
อัันสอดคล้้องกัับลัักษณะพฤติิกรรมของผู้้�ชม โดยคำำ�นึงึ ถึึง
เป้้าหมายสำำ�คััญ คืื อกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ของผู้้�ชมอัั นเป็็น
พัันธกิิจหลัักของงานพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ และเพื่่� อสร้้างความบัันเทิิง
ให้้แก่่ผู้้�ชมด้้วย

MUSEUM MOVIES
หนัังสืืออีีกเล่่มหนึ่่�งที่่�ห้อ
้ งสมุุดฯ อยากแนะนำำ�ให้้อ่่านกััน คืือ Museum Movies:
The Museum of Modern Art and the Birth of Art Cinema เขีียนโดย Haidee
Wasson หนัังสืือเล่่มนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์หลััก คืือการนำำ�เสนอความเป็็นมาในยุุคแรกเริ่่�มและ
บทบาทของห้้องสมุุดภาพยนตร์์ (Film Library) ประจำำ�พิิพิิธภััณฑ์์ศิลป
ิ ะสมััยใหม่่ (The
Museum of Modern Art หรืือ MoMA) แห่่งนครนิิวยอร์์ก ผู้้�เขีียนเริ่่�มต้้นเนื้้� อเรื่่�องด้้วย
การอธิิบายถึึงจุุดเปลี่่ย
� นทััศนคติิของชาวอเมริิกัน
ั ที่่มีีต่่
� อภาพยนตร์์ในช่่วงทศวรรษ ๑๙๓๐
จากเดิิมที่่�ภาพยนตร์์เป็็นเพีียงสื่่�อเพื่่� อการค้้าและความบัันเทิิง เปลี่่�ยนมาสู่่�บทบาทใน
ฐานะสื่่�อสุุนทรีียศาสตร์์ที่่�สะท้้ อนคุุณค่่าในเชิิงประวัั ติิศาสตร์์ ศิิลปะ และวัั ฒนธรรม
จึึ งเป็็นที่่� มาของการก่่อตั้้� งห้้องสมุุดภาพยนตร์์เมื่่�อ ค.ศ. ๑๙๓๕ ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
พิิพิธภั
ิ ัณฑ์์ศิลป
ิ ะสมััยใหม่่ เพื่่� อรวบรวมและเก็็บรัก
ั ษาฟิิล์์มภาพยนตร์์ ตลอดจนจััดแสดง
ภาพยนตร์์ที่เ�่ สี่่ย
� งต่่อการสููญหายให้้ประชาชนทั่่�วไปได้้รับชม
ั
ซึ่่�งพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ศิลป
ิ ะสมััยใหม่่
มีีกิิจกรรมและดำำ�เนิินงานทั้้�งบทบาทของพิิพิิธภััณฑ์์ศิลป
ิ ะ โรงภาพยนตร์์ และห้้องสมุุด
ภาพยนตร์์ ดัังนั้้�นจึึงมีีการผสมผสานหลัักการ แนวคิิด และทฤษฎีีทั้้�งในเชิิงศิิลปะหลาก
แขนง ตลอดจนการประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ เ ทคโนโลยีีอย่่างเหมาะสม โดยระยะแรกห้้ อ งสมุุ ด
ภาพยนตร์์ได้้ เริ่่�มนำ�ำ ภาพยนตร์์ฟิิล์์ม ๑๖ มม. มาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่� งในการจัั ดกิิ จกรรม
การจััดนิิทรรศการ ซึ่่�งการชมภาพยนตร์์เน้้นวััตถุุประสงค์์เพื่่� อการศึึกษา
นอกจากนี้้�ผู้้�เขีียนได้้เล่่าถึึงภารกิิจหลัักของห้้องสมุุดภาพยนตร์์แห่่ง MoMA ใน
การยกระดัับสถานะความมั่่�นคงทางการเงิิน ความน่่าเชื่่�อถืือขององค์์กรให้้เป็็นที่่�เข้้าใจ
และได้้รับ
ั การยอมรัับจากหน่่วยงานอื่่�น ๆ และภาคีีที่่�เกี่่ย
� วข้้อง ได้้แก่่ ผู้้�มีีอุุปการะคุุณด้้าน
ศิิลปะ ผู้้�ใจบุุญ ผู้้�อำำ�นวยการสร้้างภาพยนตร์์ ดารานัักแสดง หน่่วยงานภาครััฐ นัักวิิจารณ์์
นัั ก สะสมภาพยนตร์์ ผู้้�เข้้ า ร่่วมจัั ด แสดงนิิ ท รรศการเชิิ ง พาณิิ ชย์์ องค์์ ก รชุุ มช นด้้ า น
การศึึ ก ษา และประชาชนทั่่� ว ไป เพื่่� อ ให้้ ห้้ อ งสมุุ ด ภาพยนตร์์ ไ ด้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น ใน
การดำำ�เนิินกิิจกรรมหรืือโครงการต่่าง ๆ อัันจะนำำ�มาซึ่่�งความอยู่่�รอดขององค์์ กรและ
พนัักงานอย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจนการบรรลุุเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานของห้้องสมุุดภาพยนตร์์
ในฐานะองค์์กรศิิลปะภาพยนตร์์ที่่�มีีบทบาทเป็็นทั้้�งผู้้�เก็็บรวบรวมภาพยนตร์์ จััดแสดง
ภาพยนตร์์สััญชาติิอเมริิกัันและสััญชาติิอื่่�น
สำำ� หรัั บ ในแง่่การปรัั บ แผนทำำ� งานของห้้ อ งสมุุ ด ภาพยนตร์์ ผู้้�เขีียนได้้ เ ล่่าว่่า
ห้้องสมุุดภาพยนตร์์ขับ
ั เคลื่่�อนด้้วยเงิินทุุนที่่�มาจากการบริิจาค เพื่่� อให้้ได้้รับ
ั การสนัับสนุุน
ช่่วยเหลืือจากมููลนิิธิิร็็อกกี้้�เฟลเลอร์์ (The Rockefeller Foundation) อย่่างต่่อเนื่่� อง
ทั้้�งเรื่่�องเงิิน และอาคารสถานที่่�ที่่�เอื้้�อต่่อการดำำ�เนิินงานตามอำำ�นาจหน้้าที่่� ดัังนั้้�นห้้องสมุุด
ภาพยนตร์์จึึงพิิสููจน์์ให้้เห็็นถึึงประโยชน์์ที่่�แท้้จริิงของห้้องสมุุดภาพยนตร์์ที่่�มีีต่่อองค์์กร
ด้้วยวิิธีีปรับ
ั การดำำ�เนิินงานของห้้องสมุุดภาพยนตร์์ให้้สอดคล้้องกัับเงื่่�อนไขการให้้เงิินทุุน
ที่่�มููลนิิธิิกำำ�หนด และเป็็นไปตามเป้้าประสงค์์ของพิิพิิธภััณฑ์์ศิิลปะสมััยใหม่่ (MoMA)
คืื อการสร้้างสรรค์์ ภาพยนตร์์เพื่่� อการศึึกษา อัั นเป็็นภารกิิจสำำ�คััญอัั นดัั บแรก รวมถึึ ง
การดำำ�เนิินงานศิิลปะภาพยนตร์์ควบคู่่�ไปกัับการสนัับสนุุนพิิพิิธภััณฑ์์ ศิิลปะสมััยใหม่่
ให้้ก้้าวไปสู่่�องค์์กรเพื่่� อการศึึกษาระดัับชาติิ อีีกทั้้�งต้้องจััดให้้มีีโครงสร้้างพื้้� นฐานสำำ�หรัับ
การจััดนิิทรรศการภาพยนตร์์ด้ว้ ย ส่่วนปิิดท้้ายของหนัังสืือเล่่มนี้้�เป็็นภาคผนวกที่่ร� วบรวม
บััญชีีรายชื่่� อโปรแกรมการจััดฉายภาพยนตร์์ที่่� MoMA ช่่วงปีี ค.ศ. ๑๙๓๔-๑๙๔๙

๗

คลังอนุรก
ั ษ์

สืืบค้้นโปสเตอร์์หนัังไทย
ในห้้องสมุุดเชิิด
ฝ่่ายอนุุรัักษ์์

นอกจากภารกิิ จ ในการอนุุ รัั ก ษ์์ ภ าพยนตร์์ เ ป็็ น ทรัั พ ย์์ สิิ น ทาง

โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่่ า ง ยิ่่� ง ใ น ช่่ ว ง

ปััญญาและมรดกศิิลปวััฒนธรรมของชาติิแล้้ว หอภาพยนตร์์ยัังมีีภารกิิจ

ระหว่่างปีี ๒๕๐๐-๒๕๔๐ โปสเตอร์์

ครอบคลุุมไปถึึงสิ่่�งเกี่่�ยวเนื่่� องอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาพยนตร์์ในรููปแบบ

ภาพยนตร์์ไทยเป็็นจำำ�นวนมาก วาดโดย

อื่่�นอีีก เช่่น สููจิิบััตรภาพยนตร์์ แฮนด์์บิิล ภาพนิ่่�ง บทภาพยนตร์์ บทพากย์์

ศิิลปิินนัักวาดโปสเตอร์์ อัันเป็็นเทคนิิคที่่�

หนัังสืือ อุุ ปกรณ์์ประกอบฉาก เอกสารจดหมายเหตุุบุุคคลและองค์์ กร

ได้้รัับความนิิยมในช่่วงเวลานั้้�นและเข้้ามา

โปสเตอร์์ภาพยนตร์์ โชว์์การ์์ดภาพยนตร์์

แทนเทคนิิคเก่่า (ตััดปะภาพจริิงจากหนััง)

ในปััจจุุบััน หอภาพยนตร์์ได้้เก็็บรัักษาโปสเตอร์์ภาพยนตร์์ทั้้�ง

ที่่�เสื่่�อมความนิิยมลง โปสเตอร์์ภาพยนตร์์

ไทยและต่่างประเทศ โดยเฉพาะในส่่วนของภาพยนตร์์ไทยที่่�แปลงเป็็น

ที่่� ใ ช้้ เ ทคนิิ ค การวาดเหล่่านี้้� มีี เอกลัั ก ษณ์์

ไฟล์์ ดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ ให้้ ส ามารถใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นการสืื บค้้ น และเข้้ า ถึึ ง สำำ� หรัั บ

และความสวยงามเฉพาะตััวตามแต่่ศิิลปิน
ิ

ผู้้�สนใจได้้โดยสะดวกกว่่า ๔,๑๐๐ รายการ ประกอบด้้วย โปสเตอร์์ และ

ผู้้�วาด ก่่อนที่่�จะเผชิิญความเปลี่่�ยนแปลง

สิ่่�งพิิมพ์์รููปแบบใบปิิดที่่�เผยแพร่่ในรููปแบบอื่่� น เช่่น ใบแทรกหนัังสืือพิิมพ์์

ของเทคโนโลยีี ทำำ� ให้้ ก ารวาดโปสเตอร์์ ภ าพยนตร์์ ถูู กทดแทนด้้ ว ยการ

ใบแทรกวารสาร โดยมีีใบแทรกภาพยนตร์์ กาหลงรัั ง (๔๙๙๗ และ

ออกแบบและการพิิมพ์์โดยคอมพิิวเตอร์์ในเวลาต่่อมา

ต้้นฉบัับก่่อนจััดพิิมพ์์ แรงอธิิษฐาน (๒๕๒๗)
ของ บรรหาร

บ้้านทรายทอง (๒๔๙๙) เป็็นสื่่�อในรููปแบบใบปิิดที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุด
ุ ที่่�มีีให้้บริก
ิ าร

คอลััมน์์อนุุรัักษ์์ จดหมายข่่าวหอภาพยนตร์์ฉบัับนี้้� จึึงนำำ�เสนอ

มาจนถึึ งภาพยนตร์์ในปััจจุุ บัันที่่� มีีการจัั ดพิิมพ์์ลดน้้อยลงเป็็นอย่่างมาก

ศิิลปิน
ิ ผู้้�วาดโปสเตอร์์ที่่�เอกลัักษณ์์ในช่่วงเวลานั้้�น จำำ�นวน ๕ ท่่าน พร้้อมกัับ

ในเวลาไม่่กี่่�ปีี จนเกืือบจะเหลืือเพีียง Born-digital materials เท่่านั้้�น

ประวััติิย่่อ* เพื่่� อเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นสำำ�หรัับผู้้�สนใจสามารถศึึกษาค้้นคว้้าผลงาน

ด้้วยความเป็็นไปเช่่นนี้้�ในปััจจุุบัน
ั ยิ่่�งทำำ�ให้้คุณ
ุ ค่่าในด้้านการอนุุรัก
ั ษ์์สิ่่ง� พิิมพ์์

เพิ่่�มเติิมได้้ ดัังนี้้�

ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บภาพยนตร์์ เ พิ่่�มสูู งขึ้้� น ไปด้้ วยตามความเปลี่่� ยนแปลงของ

* จากหนัังสืือใบปิิดหนัังไทย นิิทรรศการใบปิิดหนัังไทย ครั้้�งที่่� ๑ ณ พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ

ยุุคสมััย

หอศิิลป ถนนเจ้้าฟ้้า กรุุงเทพฯ ระหว่่างวัันที่่� ๓-๒๐ ธัันวาคม ๒๕๒๗

เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์
เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ หรืือ สมบููรณ์์สุุข นิิยมศิริิ ิ นัักเรีียนโรงเรีียนเพาะช่่าง หลัังจาก
เรีียบจบเข้้าเป็็นช่่างเขีียนโปสเตอร์์โฆษณาสิินค้้าต่่าง ๆ จนอายุุราว ๒๑ ปีี จึึงได้้เริ่่�มเขีียน
โปสเตอร์์ภาพยนตร์์ด้้วยสีีโปสเตอร์์ ซึ่่�งแตกต่่างจากงานเขีียนด้้วยสีีน้ำำ�มัันที่่�ช่่างเขีียน
ป้้ายโฆษณาสิินค้้านิิยมใช้้กัันอยู่่� เพราะสีีโปสเตอร์์ราคาถููกกว่่าและเหมาะกัับลัักษณะ
งานซึ่่�งไม่่ต้้องทนแดดทนฝน ก่่อนที่่�ต่่อมาจะได้้เป็็นผู้้�เขีียนโปสเตอร์์หนัังของโรงหนััง
เฉลิิมไทย ในเวลานั้้�นภาพยนตร์์ไทยนิิยมจััดทำำ�โปสเตอร์์ด้้วยวิิธีีถ่่ายรููปอััดขยายแล้้ว
ตััดแปะลงบนโปสเตอร์์ เปี๊๊�ยกกล่่าวว่่าเขาเป็็นรายแรกที่่�เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบโปสเตอร์์

ผู้้�ชนะสิิบทิิศ ตอนยอดขุุนพล (๒๕๐๙)

มาใช้้การเขีียนภาพ โดยลายเซ็็นผลงานของเขาในยุุคแรกจะเซ็็นนามตนเองว่่าเปี๊๊�ยก
ในใบปิิด ก่่อนที่่�ในเวลาต่่อมาด้้วยงานที่่�รััดตััวขึ้้�นจนต้้องปรัับเปลี่่�ยนไปทำำ�งานรููปแบบ
ทีีม ลายเซ็็น เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ จึึงเป็็นลายเซ็็นที่่�คนพบเห็็นกัันจนคุ้้�นเคย และทำำ�ให้้คำำ�ว่่า
โปสเตอร์์เป็็นเหมืือนนามสกุุลของเขาไปโดยปริิยาย แม้้จะเปลี่่�ยนบทบาทจากคนทำำ�
โปสเตอร์์มาเป็็นคนทำำ�ภาพยนตร์์ในเวลาต่่อมาแล้้วก็็ตาม เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ มีีผลงาน
โปสเตอร์์ภาพยนตร์์นัับร้้อยชิ้้�น น่่าเสีียดายที่่�ผลงานส่่วนหนึ่่�งไม่่สามารถหาได้้แล้้วใน
ปััจจุุบัน
ั แต่่ก็็ยังั มีีผลงานที่่�หลงเหลืืออีีกเป็็นจำำ�นวนมากให้้คนรุ่่�นหลัังได้้ศึก
ึ ษาและชื่่�นชม
ฝีีมือ
ื การวาด
เสืือเหลืือง (๒๕๐๙)

๘

เป็็ดน้้อย (๒๕๑๑)

ทอง (๒๕๑๖)

ริ้้�ม

ทองดีี

	ริ้้�ม หรืือ พััชร์์ แซ่่อึ้้� ง เริ่่�มต้้นหััดเขีียนภาพที่่� ร้้านเขีียนภาพ

	ทองดีี ภานุุมาศ เด็็กหนุ่่�มจากจัังหวััดตรัังที่่�มีีความชื่่� นชอบใน

เหมืือนสำำ�หรัับฮวงซุ้้�ยของคนจีีน ก่่อนจะเข้้าสู่่ว� งการการเขีียนป้้ายโฆษณา

ใบปิิดภาพยนตร์์มาตั้้�งแต่่ยัังเป็็นนัักเรีียนตััวเล็็ก ๆ หลัังจากพลาดการเข้้า

กัับกลุ่่�มโฟร์์อาร์์ตซึ่่�งมีีสำำ�นัก
ั อยู่่ที่
� ่�โรงหนัังเฉลิิมไทย ในช่่วงเวลาเดีียวกัับที่่�

เรีียนที่่� เพาะช่่างจึึ งพาตัั วเองเข้้าไปหา เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ ที่่� เป็็นเสมืือน

พิิสิิฐ ตัันสััจจา เจ้้าของโรงหนัังเฉลิิมไทยต้้องการหานัักเขีียนโปสเตอร์์

ครููใหญ่่โรงเรีียนสอนคนเขีียนโปสเตอร์์หนัังในเวลานั้้�น ทองดีีคืือผู้้�เขีียน

หน้้าใหม่่มาแบ่่งเบางานจาก เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ โดยริ้้�มเข้้าไปเป็็นศิิษย์์

โปสเตอร์์เต็็มใบของ ชู้้� (๒๕๑๕) ผลงานภาพยนตร์์เรื่่�องที่่� ๓ ของ เปี๊๊�ยก

คนหนึ่่�งของ เปี๊๊�ยก ก่่อนจะได้้งานเขีียนโปสเตอร์์หนัังไทยเรื่่�องแรกคืือ

โปสเตอร์์ ก่่อนจะออกไปทำำ�งานรัับเขีียนโปสเตอร์์หนัังฝรั่่�ง เนื่่� องจากได้้

เพชรตััดเพชร (๒๕๐๙) และออกจากสัังกััดโฟร์์อาร์์ตมารัับงานอิิสระใน

ศึึกษาเทคนิิคและมีีความถนััดมากกว่่า อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อ ฉลอง ภัักดีีวิิจิต
ิ ร

เวลาต่่อมา โดยผลงานแรกที่่�รัับเขีียนอิิสระคืือ ลำำ�พูู (๒๕๑๓) ของเชิิด

สร้้าง ทอง (๒๕๑๖) และหานัักเขีียนโปสเตอร์์ที่่�ลายเส้้นอิินเตอร์์ เปี๊๊�ยก

ทรงศรีี ซึ่่�งต่่อมาริ้้�มได้้เขีียนประจำำ�ให้้หนัังของเชิิดเกืือบทุุกเรื่่�อง เช่่นเดีียว

โปสเตอร์์ จึึงได้้เสนอให้้ทองดีีรัับงานนี้้� และกลายเป็็นงานที่่�สร้้างชื่่�อเสีียง

กัับหนัังของตระกููลคราประยููรที่่�ริ้้�มเขีียนโปสเตอร์์ให้้เป็็นประจำำ�เช่่นกััน

ให้้ ท องดีี ทองดีีมีีผลงานการวาดโปสเตอร์์ ภ าพยนตร์์ ไ ทยไม่่มากนัั ก

แม้้จะมีีชื่่� อเสีียงในการเขีียนโปสเตอร์์หนัังรััก แต่่ริ้้�มก็็มีีผลงานไม่่มากนััก

เนื่่� องจากรู้้�สึึกว่่าการเขีียนโปสเตอร์์หนัังไทยไม่่เป็็นอิิสระ ต้้องเขีียนตามใจ

เพราะหนัังไทยลดจำำ�นวนการผลิิต และบริิษัท
ั หนัังต่่าง ๆ ก็็มัก
ั จะมีีช่่างเขีียน

เจ้้าของหนััง ตามใจสายหนััง จึึงชอบรัับงานโปสเตอร์์หนัังฝรั่่�งมากกว่่า

โปสเตอร์์ประจำำ�อยู่่แ
� ล้้ว อย่่างไรก็็ตามริ้้�มยังั มีีงานเขีียนประเภทอื่่� น ๆ อีีก

อย่่างไรก็็ตาม หนึ่่�งในผลงานที่่เ� ขาพอใจมากที่่สุ
� ด
ุ คืือโปสเตอร์์ ฅนขวางโลก

เช่่น เขีียนภาพประกอบนิิยาย และภาพปกหนัังสืือ

(๒๕๒๗) ของ เพิ่่�มพล เชยอรุุณ โปสเตอร์์หนัังเรื่่�องสุุดท้้ายที่่�ทองดีีเขีียน
คืือ มอแกน 99 ½ ก็็ถึึงได้้ (๒๕๓๕) อัันเป็็นผลงานกำำ�กัับหนัังเรื่่�องเดีียว
ของเขาเอง

แผลเก่่า (๒๕๒๐)

ฅนขวางโลก (๒๕๒๗)

๙

ทีีใคร ทีีมััน (๒๕๒๐)

ชวนะ

ระย้้า (๒๕๒๔)

บรรหาร

	ด้้วยใจรัักต่่องานศิิลปะประเภทวาดเขีียน ชวนะ บุุญชูู รู้้�ตััว

	บรรหาร สิิตะพงศ์์ ก็็เหมืือนกัับนัักวาดโปสเตอร์์ภาพยนตร์์

มาตั้้�งแต่่ยัังเป็็นเด็็กนัักเรีียนที่่�สมุุทรสงครามว่่าอยากจะประกอบอาชีีพ

คนอื่่� น ๆ คืื อ สนใจเรื่่� อ งวาดเขีียนมาแต่่เด็็ ก ๆ จนมีีโอกาสได้้ เ ป็็ น

ใดเมื่่� อเติิ บ โตขึ้้� น หลัั ง จากเข้้ า กรุุ ง เทพฯ ทำำ� งานเป็็ น คนเขีียนภาพ

ช่่างเขีียนแผ่่นป้้ายโฆษณาหนัังด้้วยสีีน้ำำ�มััน ประจำำ�อยู่่�ที่่�โรงหนัังคิิงส์์

ขาวดำำ�สำำ�หรัับทำำ�บล็็ อ กอยู่่� ระยะหนึ่่� ง พร้้ อ มกัั บ การฝึึกฝนการเขีียน

หาดใหญ่่ ต่่อมาราวปีี ๒๕๑๐ บรรหารเดิินทางเข้้ากรุุ งเทพฯ สมััคร

รููปเหมืือนไปด้้ วย จนกระทั่่� งได้้ รัับคำำ�แนะนำำ�ให้้รัับงานวาดโปสเตอร์์

ทำำ�งานกัับ เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ และเริ่่�มได้้รัับโอกาสให้้เขีียนภาพยนตร์์ จน

ภาพยนตร์์ดููบ้า้ ง โดยผลงานแรกคืือ หนัังไทยเรื่่�อง กฎหมายป่่า (๒๕๐๗)

เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ ไปรัับงานกำำ�กัับภาพยนตร์์ โทน (๒๕๑๓) เป็็นผลงาน

จากนั้้�นจึึงค่่อย ๆ มีีงานโปสเตอร์์ภาพยนตร์์เป็็นงานหลัักแทนการทำำ�งาน

แรก บรรหารก็็ได้้โอกาสเขีียนโปสเตอร์์ให้้ และกลายเป็็นผลงานเขีียน

ร้้านบล็็อก ชวนะมีีผลงานมาก ทั้้�งหนัังไทย จีีน แขก ฝรั่่�ง แต่่มัักจะได้้รัับ

โปสเตอร์์ที่เ่� ขาชอบที่่สุ
� ด
ุ ในชีีวิิต บรรหารเป็็นช่่างเขีียนที่่ทำ
� ำ�งานค่่อนข้้าง

มอบหมายให้้เขีียนงานหนัังบู๊๊� ซึ่่�งชวนะก็็ชอบเพราะว่่าวาดสนุุก เล่่นสีี

เร็็วและเข้้าใจความต้้องการของผู้้�ว่่าจ้้างที่่�มองว่่าโปสเตอร์์ภาพยนตร์์

ฉููดฉาดได้้เต็็มที่่� งานของชวนะได้้รัับอิิทธิพ
ิ ลจากงานของ ทนง วีีระกุุล

เป็็นสื่่�อการตลาด ไม่่ได้้เป็็นแต่่เพีียงงานศิิลปะที่่�ศิลปิ
ิ น
ิ ต้้องแสดงจุุดยืืน

นัั ก เขีียนโปสเตอร์์ รุ่่� น พี่่� และโปสเตอร์์ ห นัั ง ฝรั่่� ง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่� ง

เท่่านั้้�น ต่่อมาบรรหารได้้มีีโอกาสเข้้ามาทำำ�งานในการผลิิตภาพยนตร์์

ด้้านการวางแบบ

ทั้้� ง ผู้้�กำำ�กัั บศิิ ลป์์ แ ละงานผู้้�ช่่วยผู้้�กำำ�กัั บ ก่่อนจะมามีีผลงานกำำ�กัั บ
ภาพยนตร์์ใน รู้้�แล้้วน่่า...ว่่ารััก (๒๕๒๙) และ สบายบรื๋๋� ออ..อ (๒๕๓๐)

มนต์์รัักลููกทุ่่�ง (๒๕๒๕)

ผู้้�อ่่านที่่� ส นใจชมโปสเตอร์์ ภ าพยนตร์์ ไ ทยของศิิ ลปิิ น ที่่� ไ ด้้ นำ�ำ เสนอ และ

โปสเตอร์์ภาพยนตร์์ไทยเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�หอภาพยนตร์์ให้้บริก
ิ ารรัับชม สามารถเข้้า

มาใช้้บริิการได้้ทุุกวัันอัังคาร-อาทิิตย์์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. (หยุุดวัันจัันทร์์)
หมััดไทย (๒๕๑๙)

๑๐

โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายในการรัับชม

ปยุุต เงากระจ่่าง

บน Google Arts & Culture
เพื่่� อขยายฐานความรู้้�ด้้ านประวัั ติิศาสตร์์ภาพยนตร์์ไทยไปสู่่�ผู้้�อ่่ านและผู้้�ชมในระดัั บนานาชาติิ หอภาพยนตร์์
จััดแสดงนิิทรรศการออนไลน์์ผ่า่ น Google Arts & Culture ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�รวบรวมเรื่่�องราวเกี่่ย
� วกัับศิลป
ิ ะวััฒนธรรม
จากพิิพิธภั
ิ ัณฑ์์ทั่่�วโลกหลายพัันแห่่ง ก่่อนหน้้านี้้�หอภาพยนตร์์นำ�ำ เสนอนิิทรรศการ “ยานอวกาศบ้้านนาบััว (The Spaceship
of Nabua)” และ “Mitr-Mythology” ซึ่่�งเล่่าเรื่่�องราวของ มิิตร ชััยบััญชา ล่่าสุุดหอภาพยนตร์์เพิ่่�มนิิทรรศการชิ้้�นใหม่่
“ปยุุต เงากระจ่่าง บิิดาแห่่งแอนิิเมชัันไทย (Payut Ngao-krachang, Father of Thai Animation)”
นิิทรรศการออนไลน์์ชิ้้น
� ใหม่่นี้้� เล่่าประวััติิชีีวิิตของ ปยุุต ตั้้�งแต่่เป็็นเด็็กผู้้�รัักการวาดรููป ฝึึกฝนและเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง
จนเดิินทางเข้้ากรุุงเทพฯ และฝ่่าฟัันจนสร้้าง เหตุุมหััศจรรย์์ (๒๔๙๘) แอนิิเมชัันเรื่่�องแรกของประเทศไทยได้้สำำ�เร็็จ ต่่อเนื่่� อง
ถึึงการทำำ�งานของปยุุตกัับสำำ�นัก
ั ข่่าวสารอเมริิกััน หรืือ USIS จนกระทั่่�งถึึงการสร้้างแท่่นถ่่ายทำำ�การ์์ตููนด้้วยตนเอง อัันนำำ�ไป
สู่่�ความสำำ�เร็็จในการสร้้าง สุุดสาคร (๒๕๒๒) ภาพยนตร์์แอนิิเมชัันเรื่่�องยาวเรื่่�องแรกของไทยจนออกฉายโด่่งดััง
แม้้ว่่าเรื่่�องราวของปยุุตจะเคยได้้รัับการถ่่ายทอดมาแล้้วหลายครั้้�ง ความพิิเศษของการนำำ�เสนอการผจญภััยของ
บิิดาแห่่งแอนิิเมชัันไทยผู้้�นี้้�ใน Google Arts & Culture คืือการเล่่าเรื่่�องสองภาษาทั้้�งไทยและอัังกฤษ เพื่่� อขยายขอบเขตการ
รัับรู้้�ประวััติิศาสตร์์ภาพยนตร์์ไทยไปยัังคนทั้้�งโลก นอกจากนี้้� Google Arts & Culture ยัังมาพร้้อมกัับเทคนิิคพิิเศษในการ
“ท่่องนิิทรรศการ” ทั้้�งการเคลื่่�อนภาพที่่�ลื่่�นไหล การซููมภาพไปดููรายละเอีียดของวััตถุุ เช่่น แท่่นถ่่ายการ์์ตููน หรืือภาพเขีียน
ด้้วยมืือบนแผ่น
่ ฟิิล์์ม รวมทั้้�งการผนวกภาพเคลื่่�อนไหวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการรัับชม ประสานตััวหนัังสืือที่่�ทำำ�หน้้าที่่�อธิิบาย
และเล่่าเรื่่�องไปกัับการรัับชมคลิิปวิิดีีโอ ทำำ�ให้้นี่่�เป็็นมากกว่่าการ “อ่่าน” เรื่่�องของปยุุตบนจอมืือถืือหรืือจอคอมพิิวเตอร์์
เท่่านั้้�น
ชาวต่่างชาติิน้้อยคนนัักที่่�จะทราบถึึงประวััติิการเดิินทางของแอนิิเมชัันไทย หรืือตอบได้้ว่่าหนัังแอนิิเมชัันไทย
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงคืือเรื่่�องใด การเข้้าร่่วมจััดแสดงงานกัับ Google Arts & Culture จึึงเป็็นการเปิิดพื้้� นที่่�ใหม่่และแสวงหาผู้้�ชมใหม่่
ให้้กัับเรื่่�องราวคนทำำ�หนัังไทย หรืือเกร็็ดประวััติิศาสตร์์ที่่�ก่่อนหน้้านี้้�รัับรู้้�กัันเพีียงเฉพาะแฟนหนัังชาวไทยเท่่านั้้�น หลัังจาก
เรื่่�องของปยุุต หอภาพยนตร์์จะนำำ�เสนอนิิทรรศการออนไลน์์อื่่�น ๆ บนแพลตฟอร์์มนี้้ต่่
� อเนื่่� องไปในอนาคต

๑๑

พิิ พิิธภััณฑ์์และนิิทรรศการ

ณััฐพล สวััสดีี

สดุุดีีแด่่ผู้้�มาก่่อนกาล (เวลา)
กล่่าวถึึง จอร์์ช เมลีีแยส (Georges Méliès) คุุณููปการที่่�เขามีีต่่อ
วงการภาพยนตร์์นั้้น
� มากมายมหาศาลเกิินกว่่าที่่�ตััวเขาเองจะจิินตนาการได้้
ทุุ ก นวัั ต กรรมทางภาพยนตร์์ ที่่� จอร์์ ช เมลีีแยส ได้้ รัั ง สรรค์์ ขึ้้� น มานั้้� น
เป็็นรากฐานสำำ�คััญของภาพยนตร์์สมััยใหม่่ตั้้� งแต่่พรีีโปรดัั กชัันจนไปถึึ ง
โพสต์์โปรดัักชััน ไม่่ว่่าจะเป็็นการคิิดค้้นเทคนิิคพิิเศษต่่าง ๆ ในการถ่่ายทำำ�
การลงสีีในฟิิล์์ม การใช้้สตอรีีบอร์์ด รวมถึึงการทำำ�หนัังแบบเล่่าเรื่่�อง จอร์์ช
เมลีีแยส ก็็เป็็นคนแรก ๆ ที่่�ทำำ� แต่่เป็็นที่่�น่่าเสีียดาย ภาพยนตร์์ของ จอร์์ช
เมลีีแยส จำำ�นวนกว่่า ๕๐๐ เรื่่�องที่่�ถููกผลิิตขึ้้�นมาในช่่วงเวลาปีี ค.ศ. ๑๘๙๖
ถึึงปีี ค.ศ. ๑๙๑๒ นั้้�น บางส่่วนได้้สููญหายไปในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� ๑
ด้้วยสภาพทางเศรษฐกิิจ จอร์์ช เมลีีแยส จำำ�เป็็นต้้องขายกิิจการภาพยนตร์์
ออกไป และภาพยนตร์์หลายเรื่่�องของเขาได้้ถููกนำำ�ไปหลอมเป็็นส้้นรองเท้้าบููท
ทหารให้้กัับกองทััพฝรั่่�งเศส จนเหลืือภาพยนตร์์ให้้คนรุ่่�นหลัังมาศึึกษาได้้
© 2011 Paramount Pictures – All Rights Reserved.

เพีียงบางส่่วนเท่่านั้้�น
จนกระทั่่�งในปีี ค.ศ. ๒๐๑๑ มาร์์ติิน สกอร์์เซซีี (Martin Scorsese)
ผู้้�กำำ�กับ
ั ภาพยนตร์์รางวััลออสการ์์ชาวอเมริิกัน
ั ได้้สร้้างภาพยนตร์์ในชื่่�อเรื่่�อง
ว่่า Hugo (ปริิศนามนุุษย์์กลของฮิิวโก้้) เป็็นภาพยนตร์์แนวอิิงประวััติศ
ิ าสตร์์แฟนตาซีี ที่่�ดััดแปลงมาจากหนัังสืือ The Invention of Hugo Cabret
(ปริิ ศ นามนุุ ษย์์ ก ลของอููโก้้ กาเบรต์์ ) ภาพยนตร์์ ไ ด้้ นำ�ำ เรื่่� อ งราวอัั น แสน
ตื่่�นเต้้นและประทัับใจเพื่่� อเป็็นการสดุุดีีผู้้�กำำ�กัับผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ผู้้�นี้้� โดยได้้เล่่าถึึง
เด็็กชายกำำ�พร้้าวััย ๑๒ ปีีที่่�แอบอาศััยอยู่่�ในสถานีีรถไฟการ์์มงต์์ปาร์์นาส
(Gare Montparnasse) ในกรุุงปารีีส ในช่่วงเวลาราว ค.ศ. ๑๙๓๐ พ่่อของ
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๑๒

ฮููโกซึ่่�งเป็็นช่่างจัักรกลได้้เสีียชีีวิิตกะทัันหัันจากอุุบััติิเหตุุไฟไหม้้ ทำำ�ให้้เขา

ต้้องมาอยู่่�กัับลุุงซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ดููแลนาฬิิกาขนาดใหญ่่ที่่�ติิดตั้้� งอยู่่�ในสถานีี
รถไฟให้้เดิินอยู่่ต
� ลอดเวลา ลุุงสอนให้้เขาดููแลนาฬิิกา ฮููโกจึึงแอบอาศััยอยู่่ใ� น
นาฬิิกายัักษ์์นี้้�เป็็นบ้้านเสีียเลย ฮููโกยัังหลงใหลประดิิษฐกรรมมนุุษย์์กล
ชำำ�รุุดที่่�น่่าพิิศวงตััวหนึ่่�งที่่�พ่่อเขาพยายามซ่่อมทิ้้�งไว้้และพยายามที่่�จะ
ซ่่อมมัันต่่อ และพบว่่าที่่�ร้้านขายและรัับซ่่อมของเล่่นของตาแก่่คนหนึ่่�ง
ในสถานีีรถไฟนี้้�มีีสิ่่�งของแปลก ๆ ที่่�น่่าเรีียนรู้้� แต่่ตาแก่่ไม่่ชอบให้้เขามา
ยุ่่� มย่่ ามที่่� ร้้ า นเพราะเห็็ น ว่่าฮููโกชอบขโมยของ แต่่ด้้ ว ยความอยากรู้้�
อยากเห็็น ที่่� สุุดฮููโกก็็สามารถผููกมิิตรกัับตาแก่่ได้้ โดยช่่วยงานเล็็ก ๆ
น้้อย ๆ แลกกัับตาแก่่สอนวิิชาช่่างให้้เพื่่� อที่่จ
� ะเอาไปซ่่อมมนุุษย์ก
์ ลปริิศนา
เรื่่� อ งดำำ� เนิิ น ไปจนเขาไขปริิ ศ นาได้้ ว่่ า ที่่� แ ท้้ ต าแก่่นี่่� เ องคืื อ ผู้้�ประดิิ ษฐ์์
มนุุ ษย์์ ก ลตัั ว นี้้� และยัั ง เคยเป็็ น นัั ก มายากลและนัั ก สร้้ า งภาพยนตร์์ ที่่�
ยิ่่�งใหญ่่ในอดีีต เขาละ “จอร์์ช เมลีีแยส”
บััดนี้้� หอภาพยนตร์์ได้้จำำ�ลองนาฬิิกาเรืือนนี้้�ขึ้้�น และติิดตั้้�งให้้
เสมืือนมัันได้้หลุุดจากภาพยนตร์์ Hugo ทะลุุผนังั โรงหนัังช้้างแดงสู่่�ลาน
ไปดวงจัันทร์์ของหอภาพยนตร์์ โดยตั้้�งชื่่�อนาฬิิกาเรืือนนี้้�ว่่า Méliès Star
Film เพื่่� อเป็็นเกีียรติิแก่่ จอร์์ช เมลีีแยส และโรงถ่่ายสตาร์์ฟิิล์์มของเขา
(Star Film Company) การสร้้างนาฬิิกาเรืือนนี้้�ถืือเป็็นเรื่่�องท้้าทายอย่่าง
มาก เพราะทีีมผู้้�สร้้ า งไม่่มีีหลัั ก ฐานชั้้� น ต้้ น เป็็ น ต้้ น แบบในการสร้้ า ง
เนื่่� องจากสถานีีรถไฟการ์์มงต์์ปาร์์นาสนั้้�นถููกบููรณะปรัับปรุุงไปในช่่วง
ทศวรรษที่่� ๖๐ จนไม่่เหลืื อ ร่่องรอยเดิิ ม อยู่่� อีี กเลย แม้้ แ ต่่ภาพถ่่าย
หรืือภาพเขีียนก็็ไม่่ปรากฏภาพด้้านในของตััวสถานีีรถไฟ เราจึึงไม่่เห็็น
ตััวนาฬิิกาว่่าหน้้าตาและรายละเอีียดจริิง ๆ นั้้�นเป็็นอย่่างไร แต่่ที่่�จริิง
นั่่�นไม่่ใช่่ปััญหา เพราะเราจำำ�ลองนาฬิิกาจากจิินตนาการในภาพยนตร์์
Hugo ซึ่่� ง ก็็ ค งเป็็ น จิิ น ตนาการของจิิ น ตนาการอีีกทอด อย่่างไรก็็ ดีี
รายละเอีียดต่่าง ๆ นั้้�นจำำ�เป็็นต้้องใช้้ช่่างฝีีมืือหลากหลายทัักษะเข้้ามา
ระดมความคิิด ถอดรหััสส่่วนประกอบต่่าง ๆ จากภาพยนตร์์ให้้กลายเป็็น
ความจริิง อาทิิเช่่น ลวดลายแกะสลัักของนาฬิิกา ก็็ต้้องใช้้ทัักษะเชิิงช่่าง
เข้้ามาเติิมช่่องว่่างที่่�ขาดหายไปของต้้นแบบให้้ปรากฏออกมาให้้ได้้ และ
น้ำำ�หนัักที่่�มากกว่่า ๕๐๐ กิิโลกรััม และขนาดที่่�ใหญ่่โตของนาฬิิกา พร้้อม
กัับองศาที่่�พิิสดาร จึึงเป็็นเรื่่�องท้้าทายอย่่างยิ่่�งในการนำำ�นาฬิิกาเรืือนนี้้�
ขึ้้� นไปไว้้ บนผนัังโรงหนัังช้้า งแดงที่่� เ อีียงบิิ ด เบี้้� ย วอีีกด้้ วยเช่่นกัั น และ
นอกเหนืือจากด้้านความงามแล้้ว นาฬิิกาเรืือนนี้้�ยัังเดิินตามเวลาได้้จริิง
และมีีหน้้ า ปัั ด เปิิ ด โล่่งแสดงให้้ เ ห็็ น กลไกภายในเพื่่� อ ให้้ เ ห็็ น ฟัั น เฟืือง
ค่่อย ๆ หมุุนกลไกภายในของนาฬิิการาวกัับว่่ามัันมีีชีีพจรชีีวิิต โดยเวลา
ได้้เคลื่่�อนไปข้้างหน้้าในแต่่ละนาทีีนั้้�นก็็เป็็นการบอกเวลาว่่าภาพยนตร์์
คงก้้าวไปข้้างหน้้าเสมอ
นาฬิิ ก ายัั ก ษ์์ Méliès Star Film พระเอกคนใหม่่ของ
หอภาพยนตร์์ นั้้� น ลอยตัั ว อยู่่� เ หนืื อ หนัั ง ถ้ำำ�ม องต่่าง ๆ และร้้ า นขาย
ของเล่่นจำำ�ลองของ จอร์์ช เมลีีแยส ในนิิทรรศการลานไปดวงจัั นทร์์
รอให้้ ทุุ ก คนเข้้ า มาชมและค้้ น หากลไกในมิิ ติิ ลึึ ก ลัั บ ของเวลาและ
การมองเห็็ น ทุุ ก วัั น อัั ง คาร-อาทิิ ต ย์์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ
ลานไปดวงจัันทร์์ ชั้้�น ๑ ครึ่่�ง อาคารสรรพสาตรศุุภกิิจ หอภาพยนตร์์
(องค์์การมหาชน)
ทีีมงานผู้้�สร้้างสรรค์์ผลงาน

๑๓

รางวััลวาดภาพระบายสีี
“เมืืองแมวแสนสุุข”
ผลงานของ

ด.ญ.ทิิพพิิยา เทวอัักษร แสง-ชููโต อายุุ ๘ ปีี
ทีีมงานพิิพิิธภััณฑ์์ภาพยนตร์์ไทย

เพื่่� อปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิ ด-๑๙ ซึ่่� งทำำ�ให้้

- ความเห็็นกรรมการ เป็็นงานสร้้างสรรค์์ที่่�สื่่�อเรื่่�องราวหลากหลาย ราวกัับหนััง
ที่่�มีีสีีสัันสดใสเต็็มไปด้้วยรายละเอีียดและมีีชีีวิิตชีีวา

กิิ จ กรรมวัั น เด็็ ก แห่่งชาติิ ที่่� จัั ด เป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี ที่่� ห อภาพยนตร์์ นั้้� น ต้้ อ งงดไปเป็็ น ปีี ที่่� ๒
ติิดต่่อกััน ในปีี ๒๕๖๕ นี้้� หอภาพยนตร์์จึึงได้้เพิ่่�มเติิมกิิจกรรมรููปแบบใหม่่ ซึ่่�งทำำ�ให้้เด็็ก ๆ
ยัังคงสามารถมีีส่่วนร่่วมได้้โดยไม่่ต้้องเดิินทางมาที่่�หอภาพยนตร์์ ในชื่่�อกิิจกรรมว่่า “วาดฝััน
ปัันเรื่่�อง”
“วาดฝัั น ปัั น เรื่่� อ ง” เป็็ น เวทีีประกวดผลงานสร้้ า งสรรค์์ ข องเด็็ ก ๆ ในหัั ว ข้้ อ
“ภาพยนตร์์ในฝัันของฉััน” โดยแบ่่งเป็็น ๒ ประเภท ประเภทแรกคืือการประกวดวาดภาพ
ระบายสีี ลงบนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์์ ขนาดภาพไม่่ต่ำำ�กว่่ากระดาษ A4 สำำ�หรัับเด็็กอายุุ ๕-๙
ปีี ประเภทที่่�สอง การประกวดเขีียนเรีียงความด้้วยลายมืือ ความยาวไม่่ต่ำำ�กว่่า ๑ หน้้า
กระดาษ A4 สำำ�หรัับเด็็กอายุุ ๑๐-๑๔ ปีี เปิิดรัับสมััครตั้้�งแต่่วัันที่่� ๗-๑๖ มกราคม ๒๕๖๕
โดยมีีผู้้�ส่่งผลงานมาเข้้ า ร่่วมทั้้� ง สิ้้� น ๓๘ ราย จากหลากหลายจัั ง หวัั ด ผลงานทุุ ก ชิ้้� น

๑๔

ล้้วนแล้้วแต่่น่่าสนใจ และทำำ�ให้้ได้้เห็็นถึึงความรู้้�สึึกนึึกคิิด
หรืือแรงบัันดาลใจของเด็็ก ๆ ที่่�ได้้จากภาพยนตร์์
และนี่่� คืื อ ผลงานที่่� ผ่่ า นการคัั ด เลืื อ กให้้ ไ ด้้ รัั บ
รางวัั ล ซึ่่� ง พี่่� ๆ ที่่� ห อภาพยนตร์์ ไ ด้้ พิิ จ ารณาจากความ
สร้้างสรรค์์ และความสอดคล้้องกัับหััวข้้อที่่� กำำ�หนด โดย
หอภาพยนตร์์ ไ ด้้ จัั ด ส่่งของรางวัั ล กล่่องสุ่่� ม ใบโตที่่� บ รรจุุ
ของเล่่น เครื่่� อ งกีีฬา และหนัั ง สืื อ นิิ ท านที่่� เ หมาะสมกัั บ
ช่่วงวััยให้้แก่่เจ้้าของผลงาน รวมทั้้�งยัังมีีกล่่องสุ่่�มใบจิ๋๋�วที่่�ส่่ง
ไปให้้น้อ
้ ง ๆ ที่่�ร่่วมสนุุกทุุกคน

รางวััลวาดภาพระบายสีี
“จอมเขมืือบจอ”
ผลงานของ

ด.ช.คุุณานนท์์ ไทยบุุญนาค
อายุุ ๘ ปีี

- ความเห็็นกรรมการ ภาพวาดที่่�เปี่่�ยมจิินตนาการ
แปลกประหลาด
และสื่่�อถึึงความคิิดฝัันอัันเกิิดจาก
พลัังของจอภาพยนตร์์

รางวััลวาดภาพระบายสีี
“คืืนหนึ่่�งนั้้�น”
ผลงานของ

ด.ญ.ปทิิตตา อิินทรกุุล
อายุุ ๘ ปีี

- ความเห็็นกรรมการ ผลงานที่่�แสดงให้้เห็็นถึึง
ภาพทิิวทััศน์์ในยามค่ำำ�คืืน
ความกล้้าในการใช้้สีี
ทำำ�ให้้เหมืือนหลุุดไปอยู่่�
ในฝัันประหลาด ราวกัับ
เป็็นฉากหนึ่่�งในภาพยนตร์์

๑๕

ราง

ลป

ด.ญ.ลภััสรดา อำำ�พัันธ์์ อายุุ ๑๐ ปีี

“ภาพยนตร์์ในฝัันของฉััน” มากที่่�สุุด รวมทั้้�ง
ยัังถ่่ายทอดเรื่่�องราวได้้อย่่างเพลิิดเพลิิน
และสะท้้อนให้้เห็็นแนวทางอัันหลากหลาย
ของสื่่�อภาพยนตร์์ที่่�ต่่างกระตุ้้�นให้้เกิิด
จิินตนาการ

๑๖

ย
ี ง คว า ม

เป็็นผลงานเรีียงความที่่�สอดคล้้องกัับหัวั ข้้อ

วดเรี

- ความเห็็นกรรมการ -

ระก

ผลงานของ

วัั

กิิจกรรม

ทีีมงานจััดรายการ

Ali: Fear Eats the Soul

Hannah Arendt

+ การบรรยายโดย กิิตติิศัักดิ์์� สุุวรรณโภคิิณ

+ การบรรยายโดย ผศ.ดร.เกษม เพ็็ ญภิินัันท์์

เสาร์์ที่่� ๑๙ มีีนาคม ๒๕๖๕

เสาร์์ที่่� ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

Ali: Fear Eats the Soul เป็็นภาพยนตร์์

โปรแกรม Cinema Lecture เดืือนเมษายน แม้้ตััวภาพยนตร์์

ที่่ขึ้้
� น
� ด
ุ ของผู้้�กำำ�กับ
ั เยอรมััน ไรเนอร์์ แวร์์เนอร์์
� ชื่่�อที่่สุ

จะไม่่ใช่่งานระดัับคลาสสิิกหรืือ ทึ่่�ง! หนัังโลก อย่่างเรื่่�องที่่�ผ่า่ น ๆ มา แต่่ก็็

ฟาสบิินเดอร์์ หนัังปีี ค.ศ. ๑๙๗๔ เรื่่�องนี้้�ใช้้ขนบ

เป็็นภาพยนตร์์ที่่�มีีประเด็็ นที่่� น่่าสนใจ เหมาะแก่่การดููแล้้ วต่่อด้้ วยการ

ของหนัังตระกููลเมโลดรามาเข้้มข้้น เพิ่่�มเติิมด้้วย

บรรยายหรืือพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนเป็็นอย่่างยิ่่�ง กัับผลงานเรื่่�อง Hannah

อารมณ์์เปลี่่�ยวเหงาของเมืืองในเยอรมัันตะวัันตก

Arendt ภาพยนตร์์เยอรมัันปีี ค.ศ. ๒๐๑๒ ที่่� มาร์์กาเรต ฟอน ทรอตตา

และแสดงภาพอคติิ การกดขี่่�ทางสัังคม รวมถึึงการเหยีียดผิิว แต่่เหนืือ

ผู้้�กำำ�กัั บ หญิิ ง จากกลุ่่� ม คนทำำ� หนัั ง New German Cinema สร้้ า งจาก

อื่่�นใด นี่่คื
� ือหนัังรัักรัันทดชั้้�นยอด ที่่�บอกเล่่าด้้วยศิิลปะการจััดวางภาพที่่�สุด
ุ

เหตุุการณ์์จริิงในระหว่่างปีี ค.ศ. ๑๙๖๑-๑๙๖๔ ของ ฮัันนาห์์ อาเรนท์์

ละเอีียดลออ จนเป็็นงานชิ้้�นเอกแห่่งยุุค New German Cinema

นัั ก ปรัั ช ญาและนัั ก ทฤษฎีี ก ารเมืื อ งชาวเยอรมัั น เชื้้� อ สายยิิ ว ที่่� เ ข้้ า ร่่วม

Ali: Fear Eats the Soul เล่่าเรื่่�องความรัักระหว่่าง อาลีี (เอล เฮดีี
บิินซาเล็็ม) คนงานข้้ามชาติิหนุ่่�มชาวโมร็็อกโก กัับหญิิงชาวเยอรมัันวััย

รัับฟัังการไต่่สวนคดีีกล่่าวโทษของ อดอล์์ ฟ ไอช์์มัันน์์ อดีีตเจ้้ าหน้้าที่่�
ระดัับสููงของนาซีี ในข้้อหามีีส่่วนพััวพัันกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวยิิว

๖๐ ปีี ชื่่�อ เอมีี (บริิจิิตเตอ มิิรา) ด้้วยสถานะที่่�ต่่างกััน ทำำ�ให้้เพื่่� อนและญาติิ

ภายหลัั ง จบการไต่่สวน ฮัั น นาห์์ อาเรนท์์ นำำ� รายงานการ

พี่่�น้อ
้ งของเอมีีดููถููกอาลีีอย่่างซึ่่�ง ๆ หน้้า นำำ�พาไปสู่่�บททดสอบความรู้้�สึึก

พิิจารณาคดีีไปตีีพิิมพ์์บนนิิตยสาร The New Yorker พร้้อมให้้ความเห็็น

ของคนสองคน ท่่ามกลางกระแสสัังคมแที่่�ทำำ�ให้้ความรัักของพวกเขากลาย

ในลัักษณะที่่�สวนทางกัับกระแสความคิิดของสัังคม โดยนิิยามการกระทำำ�

เป็็นเรื่่�องผิิดปกติิ

ของไอช์์มัน
ั น์์ว่่าเป็็นเพีียง “ความดาษดื่่� นของความชั่่�วร้้าย” (The Banality

ฟาสบิิ น เดอร์์ ไ ด้้ รัั บ แรงบัั น ดาลใจจากหนัั ง ดรามา All That

of Evil) ที่่�คนธรรมดาคนหนึ่่�งกระทำำ�สิ่่�งที่่�ชั่่�วร้้ายโดยปราศจากคุุณสมบััติิ

Heaven Allows ของ ดัักลาส เซิิร์์ก ผู้้�กำำ�กัับที่่�เกิิดในเยอรมนีีแต่่ไปทำำ�งาน

ในการคิิ ด เป็็ น เพีียงผลของฟัั น เฟืืองที่่� เ กิิ ด จากระบบ กฎหมาย และ

ที่่�อเมริิกา และเป็็นคนทำำ�หนัังรัักรัันทดที่่�ดีีที่่�สุุดคนหนึ่่�งของฮอลลีีวููดใน

ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�การงานที่่�สืืบทอดกัันมาเท่่านั้้�น

ศตวรรษที่่�แล้้ว Ali: Fear Eats the Soul เป็็นหนัังที่่�ทั้้�งจริิงใจและอ่่อนโยน

แนวคิิดดัังกล่่าวของอาเรนท์์ถููกโจมตีีอย่่างรุุ นแรงจากบรรดา

ในความรู้้�สึึก ไม่่มีีลีีลาเย้้ยหยัันหรืือท้้าทายเหมืือนหนัังเรื่่�องอื่่�น ๆ ในยุุค

ชาวยิิว รวมถึึงทำำ�ให้้เกิิดหััวข้้อถกเถีียงทางวิิชาการต่่าง ๆ มากมายเป็็น

เดีียวกัันของฟาสบิินเดอร์์ แต่่ในขณะเดีียวกััน ก็็ยัังวิิพากษ์์วิิจารณ์์ความ

ประวัั ติิ ก ารณ์์ มีีส่่วนกระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด การทำำ�วิิ จัั ยศึึ ก ษา ตลอดจนทำำ�

เป็็นไปของสัังคมเยอรมัันอย่่างตรงไปตรงมา

ความเข้้าใจในมิิติิอื่่� น ๆ ที่่� ซัับซ้้อนกว่่าเรื่่�องการประณามตัั วอาชญากร

Ali: Fear Eats the Soul จะจััดฉายเวลา ๑๓.๐๐ น. จบแล้้วมีีการ
บรรยายและพููดคุุยแลกเปลี่่�ยน โดย กิิตติิศัก
ั ดิ์์� สุุวรรณโภคิิน ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

โดยเฉพาะการลุุแก่่อำำ�นาจจากระบบความคิิดชั่่�วร้้าย ซึ่่�งถููกปลููกฝัังเอาไว้้
อย่่างยาวนาน จนทำำ�ให้้มนุษย์
ุ ์เจตนากระทำำ�ผิด
ิ อย่่างร้้ายแรงโดยไม่่รู้้�ตััว

หนัังโลก และหลัังจากนั้้�นเวลา ๑๖.๐๐ น. ยัังมีีการจััดฉาย Enfant Terrible

ภาพยนตร์์จะจััดฉายเวลา ๑๔.๐๐ น. จบแล้้วฟัังการบรรยาย

หนัังเยอรมัันร่่วมสมััยที่่�บอกเล่่าชีีวประวััติิของฟาสบิินเดอร์์ ซึ่่�งได้้รัับการ

จาก ผศ.ดร.เกษม เพ็็ ญ ภิิ นัั น ท์์ อาจารย์์ ป ระจำำ� ภาควิิ ช าปรัั ช ญา

คััดเลืือกให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของเทศกาลภาพยนตร์์เมืืองคานส์์เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ที่่�จะมาวิิเคราะห์์ถึึงประเด็็น

ภาพยนตร์์ทั้้�งสองโปรแกรม สนัับสนุุน
การจััดฉายโดยสถาบัันเกอเธ่่ ประเทศไทย

ต่่าง ๆ ที่่� ไ ด้้ จ ากภาพยนตร์์ ว่่ าด้้ ว ยชีีวิิ ต และแนวคิิ ด ของหนึ่่� ง ในนัั ก คิิ ด
คนสำำ�คััญแห่่งศตวรรษที่่� ๒๐ ผู้้�นี้้�

๑๗

กิจกรรม

นัั บ จากที่่� Memoria ภาพยนตร์์ เ รื่่� องล่่าสุุ ด ของ
อภิิชาติิพงศ์์ วีีระเศรษฐกุุล ได้้สร้้างปรากฏการณ์์ในเทศกาล
ภาพยนตร์์เมืืองคานส์์เมื่่�อกลางปีี ๒๕๖๔ เรื่่�องราวของประเทศ
โคลอมเบีียจึึงเริ่่�มได้้รัับการพููดถึึงในพื้้� นที่่�เกี่่�ยวกัับภาพยนตร์์
จากสื่่�อต่่าง ๆ ของไทยมากกว่่าที่่� เคยเป็็นมา ทั้้� งในฐานะที่่�
ภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�ถ่่ายทำำ�ที่่�โคลอมเบีียตลอดทั้้�งเรื่่�อง จากบท
สัั ม ภาษณ์์ ข องอภิิ ช าติิ พ งศ์์ ที่่� ก ล่่าวถึึ ง ความหลงใหลของตน
ต่่อโคลอมเบีีย รวมไปถึึงความต่่างและความเหมืือนของไทย
กัับประเทศลาติินอเมริิกาแห่่งนี้้� และที่่�สำำ�คััญคืือ การที่่�ผลงาน
ของผู้้�กำำ�กัับชาวไทยที่่�มีีชื่่�อเสีียงระดัับโลกคนนี้้�ได้้รัับเลืือกให้้
เป็็นตััวแทนของภาพยนตร์์โคลอมเบีีย ในการเสนอชื่่�อเข้้าชิิง
รางวััลออสการ์์สาขาภาพยนตร์์ต่่างประเทศยอดเยี่่�ยม
เพื่่� อต้้ อ นรัั บ วาระการเข้้ า ฉายในประเทศไทยของ

วัันศุุกร์์ที่่� ๔ มีีนาคม ๒๕๖๕
๑๓.๐๐ น.
Colombian Short Films: Program 1
		(๗๗ นาทีี)
Solecito
๒๕๕๖ / กำำ�กัับโดย Óscar Ruiz Navia / ๒๐ นาทีี
ระหว่่างขั้้� น ตอนการคัั ด เลืื อ กนัั ก แสดง ผู้้�กำำ�กัั บ ให้้ คู่�่ นัั ก แสดงนำำ� ของเรื่่� อ ง
ถ่่ายทอดเรื่่�องราวการยุุ ติิความสััมพัันธ์์ของทั้้� งสองคน แต่่จะเป็็นอย่่างไร
หากเรื่่�องราวที่่�แต่่งขึ้้�นมาใหม่่นำำ�พาให้้พวกเขาหวนกลัับมาคบกัันอีีกครั้้�ง
La máxima longitud de un Puente (Big Bridge)
๒๕๖๑ / กำำ�กัับโดย Simón Vélez / ๑๔ นาทีี
หนัังสั้้�นรางวััล Special Mention จากเทศกาลภาพยนตร์์โลคาร์์โน เล่่าเรื่่�อง
ราวของ วิิลเลีียม เด็็กหนุ่่�มที่่�กระโดดลงมาจากสะพาน และขโมยมอเตอร์์ไซค์์

Memoria หอภาพยนตร์์ได้้ร่่วมกัับ Kick the Machine Films

พาแฟนสาวออกไปโลดแล่่น

และ Common Move จััดโปรแกรมภาพยนตร์์ "Colombian

La impresión de una guerra (Impression of a War)

Panorama" โดยนำำ�ผลงานภาพยนตร์์สั้้�นและภาพยนตร์์เรื่่�อง
ยาวของโคลอมเบีียเรื่่�องสำำ�คััญที่่�เคยตระเวนไปตามเทศกาล
ภาพยนตร์์ทั่่� วโลก มาจัั ดฉายให้้ชาวไทยได้้ ทำำ�ความรู้้�จัั กกัั บ
วงการภาพยนตร์์โคลอมเบีีย และได้้มีีโอกาสสำำ�รวจทััศนีียภาพ
บรรยากาศ รวมทั้้� งอารมณ์์ความรู้้�สึึกของชาวโคลอมเบีียใน
ภาพยนตร์์ สื่่�อที่่�เชื่่�อมโยงผู้้�คนต่่างเชื้้�อชาติิต่่างภาษาได้้ดีีที่่�สุุด
ด้้วยความหวัังถึึงประโยชน์์สููงสุุดตามคำำ�ขวััญของหอภาพยนตร์์
ว่่า “ภาพยนตร์์ยัังให้้เกิิดปััญญา”
ภาพยนตร์์ ชุุ ด นี้้� คัั ด สรรโดย ดิิ อ านา บุุ ส ตามานเต
(Diana Bustamante) โปรดิิ ว เซอร์์ ช าวโคลอมเบีียของ
ภาพยนตร์์ Memoria จััดฉายที่่ห
� อภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน)
ระหว่่างวัันที่่� ๔-๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายใน
การเข้้าชม

๒๕๕๘ / กำำ�กัับโดย Camilo Restrepo / ๒๖ นาทีี
เป็็นเวลายาวนานกว่่า ๗๐ ปีี ที่่�ประเทศโคลอมเบีียต้้องเผชิิญกัับบรรยากาศ
ความขััดแย้้งภายในโดยกองกำำ�ลัังติิดอาวุุธ ก่่อนที่่�สถานการณ์์ความรุุ นแรง
ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นวงกว้้างในช่่วงหลายปีีหลัังจะคลี่่�คลายลง
Ante Mis Ojos (Before My Eyes)
๒๕๖๑ / กำำ�กัับโดย Lina Rodriguez / ๗ นาทีี
ทะเลสาบกัั วตาวิิ ตา เป็็นแหล่่งน้ำำ�ศัักดิ์์� สิิทธิ์์�ของชาวเผ่่ามุุยสกา และเป็็น
แรงบัันดาลใจให้้แก่่ตำำ�นานเมืืองเอลโดราโด
Todo es culpa de la sal

(It’s All the Salt’s Fault)
๒๕๖๓ / กำำ�กัับโดย María Cristina Pérez / ๑๐ นาทีี
ลููกสาวคนเล็็กแห่่งครอบครััวสล็็อธสร้้างเรื่่�องราวของครอบครััวตนขึ้้�นใหม่่
เมื่่� อ เบื้้� อ งหลัั ง วิิ ถีีชีีวิิ ต ที่่� ป กติิ เ รีียบง่่าย กลัั บ แทรกไปด้้ ว ยวิิ ญ ญาณแห่่งป่่ า
ที่่� ป รากฏขึ้้� น ในชีีวิิ ต ประจำำ�วัั น และแปรเปลี่่� ย นเป็็น ความทรงจำำ� ที่่� ไ ม่่อาจ
คาดเดา

๑๘

๑๕.๓๐ น.
		

Adiós entusiasmo
(So Long Enthusiasm)

๒๕๖๐ / กำำ�กัับโดย Vladimir Durán / ๗๙ นาทีี
ผลงานเข้้ า ประกวดรางวัั ล หนัั ง เรื่่� องแรกยอดเยี่่� ยม ที่่� เ ทศกาล
ภาพยนตร์์เบอร์์ลิิน เล่่าเรื่่�องราวของ แอ็็กเซิิล เด็็กชายวััย ๑๐ ปีี
และพี่่�สาว ๓ คน ที่่�อาศััยในอะพาร์์ตเมนต์์เสื่่�อมโทรม ซึ่่�งอดีีตเคย
เป็็นที่่�พัักของชนชั้้�นสููงในกรุุงบััวโนสไอเรส ที่่�นั่่�น พวกเขาได้้สร้้าง

วัันอาทิิตย์์ที่่� ๖ มีีนาคม ๒๕๖๕
๑๓.๐๐ น.
Colombian Short Films: Program 2
		(๗๙ นาทีี)
Rodri
๒๕๕๕ / กำำ�กัับโดย Franco Lolli / ๒๓ นาทีี
โรดรีีโกกลายเป็็นคนว่่างงานนานกว่่า ๘ ปีี ในอีีกไม่่กี่่�วัันข้้างหน้้านี้้� เขาจะมีีอายุุครบ

อาณาจัักรและร่่วมกัันตั้้�งกฎประหลาดขึ้้�นมา รวมทั้้�งสวมบทบาท

๔๗ ปีี

เป็็นผู้้�คุุมกับ
ั มาร์์การิิตา แม่่ของพวกเขา เพื่่� อปกป้้องตััวเองจากเธอ

Soy tan feliz (I Am So Happy)

วัันเสาร์์ที่่� ๕ มีีนาคม ๒๕๖๕
๑๓.๐๐ น.

La Sirga (The Towrope)

๒๕๕๕ / กำำ�กัับโดย William Vega / ๘๘ นาทีี
อลิิเซีีย เด็็ กสาวผู้้�หนีีสงครามกองกำำ�ลัังติิ ดอาวุุ ธในบ้้านเกิิด มา
เริ่่�มต้้นชีีวิิตใหม่่ที่่� “La Sirga” เกสต์์เฮาส์์เล็็ก ๆ ของลุุงออสการ์์
ที่่� ใ จกลางทะเลสาบแถบเทืื อ กเขาแอนดีีส ทว่่าการตัั ด สิิ น ใจนี้้�
กลัับนำ�ำ เอาความทรงจำำ�ในอดีีตมาหลอกหลอน จนทำำ�ให้้เธอรู้้�สึึก
หวาดกลััวขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง

๑๕.๓๐ น.
		

Rodrigo D: No futuro
(Rodrigo D: No Future)

๒๕๓๓ / กำำ�กัับโดย Victor Gaviria / ๙๓ นาทีี
ภาพยนตร์์โคลอมเบีียเรื่่�องแรกที่่�ได้้คััดเลืือกให้้เข้้าฉายในเทศกาล
ภาพยนตร์์นานาชาติิเมืืองคานส์์ ว่่าด้้วยเรื่่�องราวของ โรดริิโก ดีี
เด็็ ก หนุ่่� มผู้้�มีี ความฝัั น ที่่� อ ยากจะตั้้� ง วงดนตรีีพัั ง ก์์ ร็็ อ กร่่วมกัั บ
เพื่่� อน ๆ แต่่ทุุกอย่่างกลัับไม่่ง่่ายอย่่างที่่�คิิด เพราะพวกเขาอาศััยอยู่่�
ในเมืืองที่่�รายล้้อมไปด้้วยเหตุุอาชญากรรม

๒๕๕๔ / กำำ�กัับโดย Vladimir Durán / ๑๔ นาทีี
ภาพยนตร์์ชิงิ รางวััลปาล์์มทองคำำ�สำ�ำ หรัับหนัังสั้้�น เรื่่�องราวของพี่่น้
� อ
้ งตระกููลวิิทเทนไซน์์
มาเตโอแวะรัั บบรูู โนและคามิิ โ ลไปที่่� บ้้ า นในชนบท ที่่� ซึ่่� ง แม่่ของพวกเขารออยู่่�
การหยุุดพัักอย่่างกะทัันหัันนำำ�พาพวกเขาให้้ใกล้้ชิิดกััน ณ ดิินแดนที่่�รกร้้างว่่างเปล่่า
Entre tú y Milagros (Between You and Milagros)
๒๕๖๓ / กำำ�กัับโดย Mariana Saffon / ๒๐ นาทีี
โลกของ มิิลากรอส เด็็กหญิิงวััย ๑๕ ปีี ที่่เ� คยโอบล้้อมด้้วยรัักจากแม่่ต้้องเปลี่่ย
� นแปลงไป
เมื่่�อเธอได้้เผชิิญหน้้ากัับความตายอย่่างไม่่คาดฝััน จนนำำ�ไปสู่่�การตั้้�งคำำ�ถามถึึงความ
สััมพัันธ์์กัับแม่่ และการดำำ�รงอยู่่�ของตััวเธอเอง
Por ahora un cuento (Sometimes Two Herons)
๒๕๖๑ / กำำ�กัับโดย Carla Melo / ๑๒ นาทีี
แอนิิเมชัันที่่� เล่่าผ่่านงานวาดภาพหมึึกเคลื่่�อนไหว เรื่่�องราวของนกน้้อยที่่� บิินไปหา
พ่่อนกวัั ยช ราในเมืื อ งอัั น ห่่างไกล ขณะที่่� พ่่ อป่่ ว ยด้้ ว ยโรคประหลาดคล้้ า ยอาการ
เป็็นใบ้้ บ้้านของทั้้�งสองกำำ�ลัังค่่อย ๆ ถููกกลืืนกิินโดยธรรมชาติิ
Verde
๒๕๖๑ / กำำ�กัับโดย Victoria Rivera / ๑๐ นาทีี
เอมิิ เ ลีียและมาร์์ ติิ น า สองพี่่� น้้ อ งผู้้�สนิิ ท สนมและมัั ก จะตัั ว ติิ ด กัั น อยู่่� เ สมอ กระทั่่� ง
การมาถึึงของญาติิ ๆ ในช่่วงหน้้าร้้อน ได้้ทำำ�ให้้ความสำำ�คััญต่่อกัันและกัันของทั้้�งคู่่�
ต้้องเปลี่่�ยนแปลงไป

๑๕.๓๐ น.

Días extraños (Strange Days)

๒๕๕๘ / กำำ�กัับโดย Juan Quebrada / ๗๐ นาทีี
หนัั ง ขาวดำำ� เล่่าความสัั มพัั น ธ์์ ที่่� แ สนเปราะบางของ ฮวนและลููนา หนุ่่� ม สาวชาว
โคลอมเบีีย ผู้้�อาศััยอยู่่�ในเขตชานเมืืองของกรุุ งบััวโนสไอเรส ต้้องถึึงคราวสั่่�นคลอน
เมื่่�อลููนาได้้พบกัับผู้้�หญิิงคนหนึ่่�งชื่่�อ เฟเดริิกา

๑๙

โปรแกรมฉายภาพยนตร์์

= English Language or English Subtitles

สตรีีมีีกรรม
Female Trouble
ในโอกาสวัันสตรีีสากล ๘ มีีนาคม หอภาพยนตร์์จััดโปรแกรมใหญ่่
ตลอดเดืือนมีีนาคมและเมษายน ในชื่่�อ สตรีีมีก
ี รรม หรืือ Female Trouble
เพื่่� อสำำ�รวจภาพยนตร์์ที่่�นำ�ำ เสนอสภาวะของความเป็็นผู้้�หญิิง ทั้้�งงานที่่�มีี
เนื้้� อหาเกี่่�ยวกัับอคติิ การปฏิิบััติิอย่่างไม่่เป็็นธรรม หรืือค่่านิิยมดั้้�งเดิิมที่่�
ทัับถม ซึ่่�งก่่อให้้เกิิด “กรรม” อัันหมายถึึง ความยากลำำ�บาก ตลอดจนภาระ
ทางกายและใจให้้แก่่สตรีีเพศมาเนิ่่�นนาน รวมทั้้� งภาพยนตร์์ที่่�พยายาม
ก้้ า วข้้ า มเส้้ น แบ่่งของคำำ�นิิ ย ามเดิิ ม หรืื อ แม้้ แ ต่่กระทั่่� ง ความหมายของ
“ผู้้�หญิิง” และ “ผู้้�ชาย”
เริ่่�มต้้นด้้วยผลงานในยุุคหนัังไทย ๑๖ มม. ตั้้�งแต่่งานก่่อนปีี ๒๕๐๐
อย่่าง ห้้ ว งรัั ก เหวลึึ ก (๒๔๙๘) ที่่� เ พิ่่� ง ได้้ รัั บ การขึ้้� น ทะเบีียนเป็็ น มรดก
ภาพยนตร์์ของชาติิ เมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมา เนื้้� อหาของเรื่่�องนั้้� นตัั ดตอนมาจาก
๑๐ บทแรกของนวนิิยายขนาดยาวของหลวงวิิจิต
ิ รวาทการ ซึ่่�งเล่่าถึึงผู้้�หญิิง
ที่่�ต่่อกรกัับอุป
ุ สรรคและการกดขี่่จ
� ากผู้้�ชายอย่่างเด็็ดเดี่่ย
� ว นี่่เ� ป็็นทั้้�งตััวแทน
ของนวนิิยายและหนัังไทยในยุุ คที่่� ค่่ านิิยมเรื่่�องสิิทธิิสตรีีเพิ่่�งเริ่่�มเฟื่่�องฟูู
ในสัังคมไทย และนำำ�แสดงโดยนัักแสดงระดัับราชิินีีแห่่งการละครที่่�โด่่งดััง
มาตั้้�งแต่่ยุุคละครเวทีี สุุพรรณ บููรณะพิิมพ์์
ถััดมาเป็็น แม่่นาคพระโขนง (๒๕๐๒) ตำำ�นานหนัังแม่่นาคฉบัับ
ปรีียา รุ่่�งเรืือง ที่่�เป็็นตััวอย่่างสำำ�คััญของ “ผีีผู้้�หญิิง” ซึ่่�งปรากฏอยู่่�มากมาย
ในเรื่่�องเล่่าของสัังคมไทย และในทศวรรษเดีียวกัันนี้้� ดาราหญิิงที่่�โด่่งดััง
ที่่�สุุดคืือ เพชรา เชาวราษฎร์์ โปรแกรมนี้้�มีีผลงานการแสดงเรื่่�องแรกของ
เธอเรื่่�อง บัันทึึกรัักของพิิมพ์์ฉวีี (๒๕๐๕) ที่่�สะท้้อนภาพผู้้�หญิิงที่่�ถููกผู้้�ชาย
หลอกให้้ส่่งเสีีย อุ้้�มทอง และรอคอยอย่่างเจ็็บช้ำำ� นอกจากนี้้�ยัังมีี แพรดำำ�
(๒๕๐๔) หนัังไทยระดัับสากลที่่�มีีตััวละครหญิิงที่่�เข้้มข้้นและโดดเด่่นที่่�สุุด
เรื่่�องหนึ่่�ง ผลงานของ รััตน์์ เปสตัันยีี หนึ่่�งในคนทำำ�หนััง ๓๕ มม. เพีียง
ไม่่กี่่�คนในยุุคหนัังไทย ๑๖ มม.
กลางทศวรรษ ๒๕๑๐ อัันเป็็นช่่วงเปลี่่�ยนผ่่านจากหนััง ๑๖ มม.
เข้้ า สู่่� ยุุ ค ๓๕ มม. อย่่างเต็็ มตัั ว มีีงานขนาดยาว ๔ ชั่่� ว โมง ของละโว้้
ภาพยนตร์์เรื่่�อง แหวนทองเหลืือง (๒๕๑๖) ที่่�เล่่าถึึงมหากาพย์์ชีีวิิตของ
หญิิงสาวคนหนึ่่� ง ซึ่่� งผ่่านทั้้� งการคลุุมถุุงชน เป็็นแม่่เลี้้� ยงเดี่่� ยว ขายตัั ว
ตกเป็็นเมีียเช่่า และสร้้างฐานะเป็็นเศรษฐิินีี จากนั้้�นในทศวรรษ ๒๕๒๐
โปรแกรมนี้้� ไ ด้้ เ ลืื อ กงานของผู้้�กำำ�กัั บช ายสองคนที่่� โ ดดเด่่นในด้้ า นการ
ถ่่ายทอดเรื่่�องราวของผู้้�หญิิงคืือ หััวใจที่่�ไม่่อยากเต้้น (๒๕๒๐) ของ เริิงศิิริิ
ลิิมอัักษร หนัังตีีแผ่ค
่ วามรัักซัับซ้อ
้ นของผู้้�หญิิงหลายคน รวมถึึงรัักระหว่่าง
ผู้้�หญิิงด้้วยกััน อีีกเรื่่�องคืือ วัันนั้้�นคงมาถึึง (๒๕๒๗) ภาพยนตร์์สะท้้อน
ศัักดิ์์�ศรีีผู้้�หญิิง โดย ชนะ คราประยููร นอกจากนี้้�ยัังมีี มาธาดอร์์จอมเพี้้�ยน
(๒๕๒๘) อัันเป็็นตััวแทนของเนื้้� อหาว่่าด้้วยผู้้�หญิิงที่่�จำำ�ต้้องปลอมเป็็นชาย
เพื่่� อปฏิิบััติิภารกิิจบางอย่่าง สองเรื่่�องหลัังนี้้�นำ�ำ แสดงโดย จารุุณีี สุุขสวััสดิ์์�
นางเอกแถวหน้้าของยุุค
ทศวรรษถััดมา ๒๕๓๐ ยุุคของนัักแสดงหญิิง จิินตหรา สุุขพััฒน์์
ในโปรแกรมมีีผลงานของเธอสองเรื่่�องที่่�ต่่างพููดถึึงการต่่อสู้้�เพื่่� อสิิทธิิสตรีี
นั่่�นคืือ ตลาดพรหมจารีี (๒๕๓๑) ที่่�ว่่าด้้วยผู้้�หญิิงซึ่่�งถููกพ่่อเอาไปขายเพื่่� อ

นำำ�เงิินมาเล่่นพนััน อีีกเรื่่�องคืือ ส.อ.ว. ห้้อง 2 รุ่่�น 44 (๒๕๓๓) หนัังถ่่ายทอด
ชีีวิิตกลุ่่�มเพื่่� อนผู้้�หญิิงที่่�มีีเส้้นทางชีีวิิตอัันหลากหลาย
เมื่่�อก้้าวเข้้าสู่่ช่่
� วงทศวรรษ ๒๕๔๐ ที่่�เกิิดการเปลี่่ย
� นแปลงหลายอย่่าง
ทั้้�งในสัังคมไทย ตััวละครหญิิงเริ่่�มได้้รัับการพููดถึึงอย่่างหลากหลายมากขึ้้�น
ตััวอย่่างในโปรแกรมคืือ นางแบบ (๒๕๔๐) ที่่�เล่่าถึึงอาชีีพในฝัันของผู้้�หญิิง
จำำ�นวนมากในยุุคทุุนนิิยมเฟื่่�องฟูู คืืนไร้้เงา (๒๕๔๖) งานสำำ�รวจความสััมพัน
ั ธ์์
ของชีีวิิตคู่่�ผ่่านมุุมมองของผู้้�หญิิง โดยผู้้�กำำ�กัับหญิิง พิิมพกา โตวิิระ และ
ธิิดาช้้าง (๒๕๔๗) ภาพยนตร์์ที่่�มีีโจทย์์เกี่่ย
� วกัับน้ำ�ำ หนัักตััวที่่�มีีผลต่่อรููปลัักษณ์์
ภายนอก อัันเป็็นประเด็็นหนึ่่�งที่่�มัักถููกล้้อเลีียนและสร้้างความกัังวลให้้แก่่
ผู้้�หญิิงมาทุุกยุุค
ทศวรรษ ๒๕๕๐ ซึ่่�งวงการภาพยนตร์์ไทยได้้คลี่่�คลายไปสู่่�หลายมิิติิ
ในโปรแกรมนี้้� มีีทั้้� ง งานสารคดีีเรื่่� อง มูู อัั ลลัั ฟ (๒๕๕๑) ซึ่่� ง ติิ ด ตามการ
เปลี่่� ย นผ่่า นของผู้้�หญิิ ง ที่่� ต้้ อ งเปลี่่� ย นศาสนาและวิิ ถีีชีีวิิ ต จากการแต่่งงาน
มีีภาพยนตร์์อิิสระอย่่าง รัักจััดหนััก (๒๕๕๔) ซึ่่�งรวมหนัังสั้้�นว่่าด้้วยปััญหา
การ “ท้้องไม่่พร้้อม” ที่่ถูู
� กผููกติิดด้้วยค่่านิิยมของสัังคมไทย และ สาวคาราโอเกะ
(๒๕๕๖) หนัังนอกกระแสเล่่าชีีวิิตสาวบ้้านนอกที่่�มาทำำ�งานในบาร์์เพื่่� อหา
เลี้้�ยงครอบครััว ของผู้้�กำำ�กัับหญิิง วิิศรา วิิจิิตรวาทการ ในขณะเดีียวกัันยัังมีี
หนัังในระบบสตููดิิโอในทศวรรษนี้้�หลายเรื่่�องที่่�นำ�ำ เสนอภาพผู้้�หญิิงได้้อย่่าง
น่่าสนใจ ทั้้�ง 30 กำำ�ลัังแจ๋๋ว (๒๕๕๔) ที่่�เน้้นประเด็็นเรื่่�องอายุุกัับการเลืือก
คู่่�ครองอัันเป็็นโจทย์์สำำ�คััญของผู้้�หญิิงยุุคใหม่่ นางฟ้้า (๒๕๕๖) ภาพยนตร์์ที่่�
เล่่าเรื่่�องราวของเหล่่านางโชว์์ ผลงานกำำ�กับ
ั เรื่่�องแรกของนัักแสดงหญิิง บงกช
คงมาลััย และ It Gets Better ไม่่ได้้ขอให้้มารััก (๒๕๕๕) ผลงานถ่่ายทอด
ปััญหาความรัักของเพศชายที่่�มีีหัวั ใจเป็็นผู้้�หญิิง โดย ธััญญ์์วาริิน สุุขะพิิสิิษฐ์์
คนทำำ�หนัังที่่�ยืืนหยััดต่่อสู้้�เพื่่� อสิิทธิค
ิ วามหลากหลายทางเพศ
ปิิดท้้ายโปรแกรมด้้วยผลงานในทศวรรษปััจจุุบััน ซึ่่�งมีีทั้้�ง หน่่าฮ่่าน
(๒๕๖๒) ของผู้้�กำำ�กัับหญิิงรุ่่�นใหม่่ ฉัันทนา ทิิพย์์ประชาติิ ที่่�พาคนดููไปทััศนา
วิิถีีชีีวิิตวััยรุ่่�นหญิิงภาคอีีสาน ที่่�แตกต่่างจากการรัับรู้้�ในสื่่�อภาพยนตร์์ไทย
ก่่อนหน้้ า นี้้� พลอย (๒๕๖๔) สารคดีีทดลองที่่� แ กะรอยการเดิิ น ทางของ
หญิิงค้้าบริิการผู้้�เป็็นแรงงานต่่างด้้าวในสิิงคโปร์์ ซึ่่�งกำำ�ลัังเดิินสายจััดฉายใน
เทศกาลหลายแห่่งทั่่� ว โลก ไปจนถึึ ง ภาพยนตร์์ ต่่ างประเทศ ผลงานของ
ผู้้�กำำ�กัั บ หญิิ ง ทั้้� ง ของอาเซีียนและยุุ โ รป ได้้ แ ก่่ หนัั ง ผู้้�หญิิ ง ล้้ า งแค้้ น จาก
อิินโดนีีเซีีย Marlina the Murderer in Four Acts (๒๕๖๐) และ Petite
Maman (๒๕๖๔) หนัั ง ฝรั่่� ง เศสที่่� ถ่่ ายทอดโลกของผู้้�หญิิ ง ผ่่ า นตัั ว ละคร
เด็็กหญิิงตััวน้้อย นอกจากนี้้�ในโปรแกรมภาพยนตร์์โลกที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุน
จากหน่่วยงานต่่าง ๆ นั้้�น ยัังมีีหนัังเกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิงที่่�โดดเด่่นอีีกหลายเรื่่�องที่่�
เราเลืือกมาจััดฉายควบคู่่�กัับโปรแกรมสำำ�คััญนี้้�

บัันทึึกรัักของพิิ มพ์์ ฉวีี

๒๕๐๕ / กำำ�กับ
ั โดย ศิิริิ ศิิริจิ
ิ น
ิ ดา / สร้้างโดย จิินดาวรรณภาพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย
มิิตร ชััยบััญชา, เพชรา เชาวราษฎร์์ / ความยาว ๑๐๙ นาทีี

ผลงานการแสดงภาพยนตร์์เรื่่�องแรกของ เพชรา เชาวราษฎร์์
นางเอกคนสำำ�คัั ญ ของวงการหนัั ง ไทย เล่่าเรื่่� องราวของ พิิ มพ์์ ฉ วีี
สาวสวยผู้้�หลงรััก อาทร หนุ่่�มเจ้้าเล่่ห์์อย่่างหมดใจ ยอมพลีีกายให้้เขา
จนตั้้�งท้้อง ซ้ำำ�ยังั ทุ่่�มเทชีีวิิตทำำ�งานส่่งเขาไปเรีียนต่่อเมืืองนอก แต่่อาทร
กลัับหัก
ั หลัังเธอด้้วยการไปหมั้้�นหมายกัับผู้้�หญิิงคนอื่่�น

(Thailand / 1990 / 123 min)
๒๕๓๓ / กำำ�กัับโดย บััณฑิิต ฤทธิ์์�ถกล / สร้้างโดย
ไฟว์์ สตาร์์ โปรดัั กชั่่� น / นำำ�แสดงโดย สัันติิ สุุข
พรหมศิิ ริิ , จิิ น ตหรา สุุ ข พัั ฒ น์์ , ศศิิ ม าภรณ์์
ไชยโกมล, ทิิพย์์ ธััมมศิริิ ิ, สมรััชนีี เกษร, ปวีีณา
ชารีีฟสกุุล, รััญญา ศิิยานนท์์ / ความยาว ๑๒๓ นาทีี

เรื่่� องราวของกลุ่่� ม หญิิ ง สาวที่่� จ บ
การศึึกษาจากโรงเรีียนมััธยมแห่่งเดีียวกัั น และต้้ องแยกย้้ายกัั นไป

รอบฉาย: อัังคารที่่� ๑ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

คนละเส้้นทางของชีีวิิต แต่่แล้้วอาชีีพและแนวคิิดเรื่่�องสิิทธิส
ิ ตรีีก็็ทำำ�ให้้

	อัังคารที่่� ๑๕ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

แพรดำำ� Black Silk

ส.อ.ว. ห้้อง 2 รุ่่�น 44
Class 44

มิิตรภาพของบางคนต้้องเริ่่�มระหองระแหง จนหนึ่่�งในนั้้�นได้้ตััดสิินใจ

DCP

(Thailand / 1961 / 118 min)
๒๕๐๔ / กำำ�กัับโดย รััตน์์ เปสตัันยีี / สร้้างโดย หนุุมานภาพยนตร์์ / นำำ�แสดง
โดย รััตนาวดีี รััตนาพัันธ์์, ทม วิิศวชาติิ / ความยาว ๑๑๘ นาทีี

ภาพยนตร์์เรื่่�องสำำ�คััญของ รััตน์์ เปสตัั นยีี ที่่� หอภาพยนตร์์
บููรณะใหม่่ และได้้ รัั บ การคัั ด เลืื อ กให้้ เ ป็็ น หนึ่่� ง ในโปรแกรมคานส์์
คลาสสิิก ในเทศกาลภาพยนตร์์นานาชาติิเมืืองคานส์์ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
เล่่าเรื่่�องราวของ แพร หญิิงหม้้ายลููกติิดที่่�สวมชุุดสีีดำำ�เพื่่� อไว้้ทุก
ุ ข์์ให้้แก่่
สามีีผู้้�ล่่วงลัับ แต่่ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเธอกัับ ทม คนคุุมไนต์์ คลัับ
กลัับชัักนำำ�เธอให้้เข้้าไปพััวพัันกัับเหตุุฆาตกรรม เกิิดเป็็นผลร้้ายแก่่
ทุุกคนจนยากจะมีีชีีวิิตดัังเดิิม
รอบฉาย: อัังคารที่่� ๑ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 1 Mar / 15.30
เสาร์์ที่่� ๑๒ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 12 Mar / 13.00

นางแบบ

๒๕๔๐ / กำำ�กับ
ั โดย กิิตติิพิชญ์
ิ ์ ธำำ�รงวิินิจ
ิ ฉััย / สร้้างโดย ไท เอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ /
นำำ�แสดงโดย พรชิิตา ณ สงขลา, พอลลีีน เรืือนเพ็็ชร์์, สายรุ้้�ง สัังขพร, ศานัันทิินีี
พัันธ์์ชููจิิตร / ความยาว ๘๘ นาทีี

เรื่่�องราวล้้วงลึึกวงการแฟชั่่�น ผ่่านชีีวิิตของนางแบบ ๔ คน คืือ
คริิส, นิ่่�ม, จุุง และตอง ที่่�เกาะกลุ่่�มเป็็นเพื่่� อนรัักกััน และมีีความใฝ่่ฝัน
ั
อยากจะเป็็นนางแบบ แต่่ในชีีวิิตจริิงของพวกเธอนั้้�นกลัับแตกต่่างจาก
ภาพมายาบนแคตวอล์์กที่่�เต็็มไปด้้วยเสื้้�อผ้้าและลีีลาท่่าทางที่่�สวยงาม
รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๓ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหััสบดีีที่่� ๑๗ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

มููอัล
ั ลััฟ The Convert

(Thailand / 2008 / 83 min)
๒๕๕๑ / กำำ�กัับโดย ภาณุุ อารีี, ก้้อง ฤทธิ์์�ดีี, กวีีนิิพนธ์์
เกตุุ ป ระสิิ ทธิ์์� / สร้้ า งโดย Walad Dorleen Film /
ความยาว ๘๓ นาทีี

สารคดีีเล่่าเรื่่� องหญิิ ง สาวชาวพุุ ทธ ที่่�
ตัั ด สิิ น ใจแต่่งงานกัั บช ายหนุ่่� มอิิ ส ลาม เธอต้้ อ ง
เปลี่่�ยนศาสนาตามสามีีของเธอ และปรัับตััวเองให้้เข้้ากัับคำำ�สอนของ
ศาสนานั้้�น รวมทั้้�งพยายามดำำ�รงความเป็็นตััวของตััวเอง
รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๓ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 3 Mar / 15.30
	ศุุกร์์ที่่� ๑๘ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 18 Mar / 15.30

ทำำ�รายการข่่าวเพื่่� อเรีียกร้้องศัักดิ์์�ศรีีให้้แก่่ผู้้�หญิิงทุุกคน
รอบฉาย: อัังคารที่่� ๘ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 8 Mar / 13.00
	พุุธที่่� ๒๓ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 23 Mar / 13.00

คืืนไร้้เงา (Director’s Cut)

๒๕๔๖ / กำำ�กับ
ั โดย พิิมพกา โตวิิระ / สร้้างโดย
จีีเอ็็มเอ็็ม พิิคเจอร์์ / นำำ�แสดงโดย นิิโคล เทริิโอ,
สิิริิยากร พุุกกะเวส, พงษ์์พััฒน์์ วชิิรบรรจง /
ความยาว ๑๑๘ นาทีี

สิิ ป าง สาวทัั น สมัั ย ได้้ พ บรัั ก กัั บ
นภััทร อาจารย์์มหาวิิทยาลััย และตััดสิินใจ
แต่่งงานกัั น ในเวลาไม่่นาน แต่่ในคืื น วัั น
แต่่งงาน นภััทรกลัับหายตััวไปอย่่างลึึกลัับ ทำำ�ให้้สิิปางต้้องออกตามหา
ด้้วยความช่่วยเหลืือของ ชาติิชาย และ บุุษบา พี่่�ชายและพี่่�สะใภ้้ของ
นภััทร ในระหว่่างนั้้�น สิิปางก็็ได้้ใกล้้ชิิดกัับบุุษบา และพบว่่าหล่่อนอยู่่�
ในโลกที่่�แตกต่่างกัับเธออย่่างสิ้้�นเชิิง
รอบฉาย: อัังคารที่่� ๘ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
	ศุุกร์์ที่่� ๑๘ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

หััวใจที่่�ไม่่อยากเต้้น

๒๕๒๐ / กำำ�กัับโดย เริิงศิิริิ ลิิมอัักษร / สร้้างโดย
เริิงศิิริิโปรดััคชั่่�น / นำำ�แสดงโดย ไชยา สุุริิยััน,
พิิศมััย วิิไลศัักดิ์์� / ความยาว ๑๑๒ นาทีี

เรื่่�องราวความรัักอัันซัับซ้้อน เริ่่�ม
จาก มาริิสา ซึ่่�งคบหาดููใจกัับ จัักร ตั้้�งแต่่
เรีียนอยู่่ที่
� ่�อัังกฤษ แต่่เมื่่�อเธอกลัับเมืืองไทย
มาก่่อน จัักรกลัับไปมีีสััมพัน
ั ธ์์กับ
ั ชฎา ผู้้�หญิิง
อีีกคน มาริิสาจึึงแต่่งงานกัับ เดช หนุ่่�มเจ้้าชู้้� ทั้้�งสองคู่่�ต่่างมีีลููกด้้วยกััน
แต่่ยัังคงมีีเส้้นทางชีีวิิตที่่�พาดผ่่านมาจนถึึงรุ่่�นลููก ในขณะเดีียวกััน เดช
ก็็แอบมีีภรรยาน้้อยเป็็นนัักร้้องในบาร์์ชื่่�อ เรีียม พร้้อม ๆ กัับที่่� น้้อย
น้้องสาวของเรีียมกลัับเกิิดมีีสััมพัน
ั ธ์์ลึก
ึ ซึ้้�งกัับ โฉม ครููสอนภาษาอัังกฤษ
ของเธอ ซึ่่�งเป็็นญาติิของมาริิสา
รอบฉาย: พุุธที่่� ๙ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
	พุุธที่่� ๓๐ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒๑

ตลาดพรหมจารีี

๒๕๓๑ / กำำ�กัับโดย ณรงค์์ จารุุจิินดา / สร้้าง
โดย ไฟว์์ ส ตาร์์ โปรดัั ก ชั่่� น / นำำ� แสดงโดย
นาถยา แดงบุุหงา, จิินตหรา สุุขพััฒน์์, สัันติิสุข
ุ
พรหมศิิริิ / ความยาว ๙๔ นาทีี

พนััน จนหมดเนื้้� อตััว ขณะที่่�แม่่เลี้้�ยงกลัับ

(Indonesia, France, Malaysia, Thailand /
2017 / 93 min)
๒๕๖๐ / กำำ�กัับโดย Mouly Surya / นำำ�แสดงโดย
Marsha Timothy, Egy Fedly, Tumpal
Tampubolon / ความยาว ๙๓ นาทีี (ภาษา
อิินโดนีีเซีีย คำำ�บรรยายภาษาไทยและอัังกฤษ) /
สนัับสนุุนโดย Purin Pictures

เอาใจใส่่ลููกติิดของเขาเสมอลููกตััว กระทั่่�ง

ในชนบทของอิินโดนีีเซีีย มาร์์ลีีนา

เ มื่่� อ พ่่ อ ผู้้� เ ป็็ น เ ส า ห ลัั ก ข อ ง
ครอบครััวไปมีีเมีียใหม่่ ติิดเหล้้า บ้้าการ

หนี้้�พนัันของพ่่อพอกพููนเกิินใช้้หมด เขาจึึงตััดสิินใจหลอกลููกสาวไป
ขายซ่่อง ทว่่าหญิิงสาวก็็หนีีจากซ่่องได้้สำำ�เร็็จ หััวซุุกหััวซุุนกลัับบ้า้ นเพื่่� อ
พบว่่าครอบครััวของเธอกำำ�ลัังแตกสลาย ไม่่มีีใครบนโลกนี้้�ให้้พึ่่�งพิิงอีีก
แล้้ว แม้้กระทั่่�งชายหนุ่่�มละแวกบ้้านที่่�เฝ้้ารัักเธอมาหลายปีี
รอบฉาย: พุุธที่่� ๙ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
	พุุธที่่� ๒๓ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

มาธาดอร์์จอมเพี้้� ยน

๒๕๒๘ / กำำ�กัั บ โดย พัั น คำำ� / สร้้ า งโดย สีีบุุ ญ เรืื อ งฟิิ ล์์ ม / นำำ� แสดงโดย
พร้้อมพงศ์์ นพฤทธิ์์�, จารุุณีี สุุขสวััสดิ์์� / ความยาว ๑๐๓ นาทีี

เรื่่� องราวของ มิิ ก เกล
เดอ คาเวีีย หญิิ ง สาวลููกครึ่่� ง
สเปน-ไทย ที่่� ป ระกอบอาชีีพ
มาธาดอร์์เหมืือนจููลิิโอ พ่่อของ
เธอ โดยปลอมตััวเป็็นผู้้�ชายเพื่่� อ
นำำ� เงิิ น มาใช้้ ห นี้้� ใ ห้้ พ่่ อที่่� พิิ ก าร
เนื่่� องจากถููกวััวขวิิด กระทั่่�งวัันหนึ่่�ง สราญจิิต แม่่ที่่�ทิ้้�งเธอไปตั้้�งแต่่เด็็ก
ได้้กลัับมายัังกรุุงมาดริิด ด้้วยความหวัังว่่าจะได้้พบกัับเธออีีกครั้้�ง
รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๑๑ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
	อัังคารที่่� ๒๒ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ธิิดาช้้าง

๒๕๔๗ / กำำ�กัับโดย ภิิญโญ รู้้�ธรรม / สร้้างโดย
จีีเอ็็ มเอ็็ ม พิิคเจอร์์ส / นำำ�แสดงโดย ม.ร.ว.
มงคลชาย ยุุคล, สิิริิมา ตัันประเสริิฐ, กุุณฑีีรา
สััตตบงกช / ความยาว ๙๘ นาทีี

หนอน หญิิงสาววััย ๒๔ ปีี ที่่�มีี
น้ำำ� หนัั ก กว่่าร้้ อ ยกิิ โ ลกรัั ม มีีอาชีีพเป็็ น
ช่่างเสริิมสวย เธอเป็็นลููกสาวที่่� เกิิ ดกัั บ
ภรรยาเก่่าของ ดร.บััญชา เจ้้าของธุุรกิิจ
เครื่่� อ งสำำ� อาง และแกนนำำ� รณรงค์์ ค นอ้้ ว น วัั น หนึ่่� ง หนอนตัั ด สิิ น ใจ
เดิินทางเข้้ากรุุงเทพฯ เพื่่� อประกวดธิิดาช้้าง เมื่่�อบััญชารู้้�เข้้าจึึงรีีบสั่่�งให้้
ลููกน้้องไปขััดขวาง แต่่ทุุกครั้้�งที่่�โดนกลั่่�นแกล้้งก็็ดููเหมืือนจะกลายเป็็น
ส่่งเสริิมให้้หนอนและการประกวดธิิดาช้้างยิ่่�งโด่่งดัังขึ้้�นไปทุุกทีี
รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๑๑ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหััสบดีีที่่� ๒๔ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

๒๒

Marlina the Murderer
in Four Acts

หญิิงแม่่หม้้ายที่่�เพิ่่�งสููญเสีียลููกชายและสามีี ต้้องพบกัับมาเฟีียท้้องถิ่่�น
ที่่�คอยตามรัังควาน และเข้้ามายึึดทุุกอย่่างรวมถึึงตััวเธอเพื่่� อชำำ�ระหนี้้�
แต่่หนี้้�แค้้นนี้้� มาร์์ลีีนาต้้องชำำ�ระด้้วยความตายเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๑๒ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 12 Mar / 15.30

รัักจััดหนััก

๒๕๕๔ / กำำ�กัั บ โดย ภาส พัั ฒ นกำำ� จร, ไพรัั ช
คุ้้�มวัั น, อนุุชิิต มวลพรม, อิิ นทิิ รา เจริิญปุุ ระ,
ชาคร ไชยปรีีชา, เมธััส ฉายชยานนท์์ / สร้้างโดย
ออกไปเดิิน / นำำ�แสดงโดย ศิิคริินทร์์ ผลยงค์์,
ศิิตา มหารวิิเดชากร, รััชพล แย้้มแสง, วรรณิิศร
เลาหมนตรีี, จิินตหรา สุุขพััฒน์์, อริิสสรา เลอมวณ,
นภััสสร เอี่่�ยมเจริิญ / ความยาว ๑๐๒ นาทีี

ภาพยนตร์์ ร วมเรื่่� อ งสั้้� น ๓ เรื่่� อ ง
ว่่าด้้วยชีีวิิตเด็็กวััยรุ่่�นกลุ่่�มหนึ่่�ง ที่่�เริ่่�มริิลองมีีเพศสััมพัันธ์์จนพลาดพลั้้�ง
เกิิดท้้องขึ้้�นมา แต่่ปััญหาไม่่ได้้จบแค่่นั้้�น เพราะเขาและเธอยัังต้้องเผชิิญ
กัับสารพััดเรื่่�องปวดหััวจากคนรอบตััว ทั้้�งครอบครััว เพื่่� อนฝููง คนรััก
รวมทั้้�งสายตาของสัังคมที่่�จัับจ้้อง
รอบฉาย: อัังคารที่่� ๑๕ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
	อัังคารที่่� ๒๙ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

นางฟ้้า

๒๕๕๖ / กำำ�กัับโดย บงกช คงมาลัั ย, วิิ โรจน์์
ศรีีสิิ ทธิ์์� เ สรีีอมร / สร้้ า งโดย สหมงคลฟิิ ล์์ ม
อิิ น เตอร์์ เ นชั่่� น แนล / นำำ� แสดงโดย บงกช
คงมาลััย, รฐา โพธิ์์�งาม, จุุฬาลัักษณ์์ จุุฬานนท์์,
ชลััฏ ณ สงขลา / ความยาว ๑๐๑ นาทีี

เรื่่� องราวของสามสาวนางโชว์์
สุุ ด ฮอตดาวเด่่นประจำำ�ร้้ า น Angel Bar
ทั้้� ง สามเป็็ น เพื่่� อ นสนิิ ทกัั น และยัั ง เป็็ น ที่่�
หลงใหลของบรรดาชายหนุ่่�มที่่เ� ข้้ามาดููลีีลา
การเต้้นโชว์์ของพวกเธอ โดยเฉพาะ เฟิิร์น
์ สาวพิิเศษที่่�เป็็นใบ้้ แต่่มีีลีีลา
การเต้้นโชว์์สุด
ุ เร่่าร้้อน ส่่วน มิ้้�นท์์ สาวสวยที่่�รัก
ั งานศิิลปะทุุกแขนงโดย
เฉพาะด้้านการเต้้น และ รุ้้�ง นางโชว์์ลีีลาดีี มากประสบการณ์์ และมีี
ความทะเยอทะยานอยากมีีชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๑๗ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหััสบดีีที่่� ๓๑ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

30 กำำ�ลัังแจ๋๋ว

สาวคาราโอเกะ
Karaoke Girl

๒๕๕๔ / กำำ�กัับโดย สมจริิง ศรีีสุุภาพ / สร้้าง
โดย เอ็็ม เทอร์์ตี้้�ไนน์์ / นำำ�แสดงโดย พััชราภา
ไชยเชื้้�อ, ภููภููมิิ พงศ์์ภาณุุ / ความยาว ๑๑๔ นาทีี

(Thailand, USA / 2013 / 77 min)
๒๕๕๖ / กำำ�กัั บ โดย วิิ ศ รา วิิ จิิ ต รวาทการ /
สร้้างโดย ฮิิดเด้้ น รููสเตอร์์ ฟิิล์์ม / นำำ�แสดงโดย
ศุุภวิิชญ์์ มีีเปรมวััฒนา, สา สิิทธิจั
ิ ันทร์์ / ความยาว
๗๗ นาทีี

ห ลัั ง ค บ ห า กัั บ น ภ กัั ปตัั น
หนุ่่�มหล่่อมานาน ๗ ปีี ชีีวิิ ตรัักของ จ๋๋ า
สาววััย ๓๐ ก็็ถึงึ จุุดสิ้้�นสุุด เพราะชายหนุ่่�ม

สา สาวบ้้านนอกเข้้าเมืืองกรุุ งตั้้�งแต่่

ไม่่มีีทีีท่่าจะแต่่งงานกัับเธอ ขณะเดีียวกััน
ก็็มีี ปอ หนุ่่�มละอ่่อนกว่่าเธอร่่วม ๗ ปีีเข้้ามาในชีีวิิต แต่่จ๋๋าก็็ไม่่ยอม
เปิิดใจ ด้้วยหวัังว่่า นภ จะกลัับมาขอเธอแต่่งงาน แต่่ในวัันสุุดท้้ายที่่�
ปอฝึึกงานจบ คำำ�บอกรัักจากเขาก็็ทำำ�ให้้เธอต้้องตััดสิินใจว่่าจะอยู่่�กัับ
คนในฝัันที่่�เธอเฝ้้ารอ หรืือคนที่่�พร้้อมอยู่่�เคีียงข้้างเธอจริิง ๆ
รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๒๔ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

อายุุ ๑๕ ปีี เธอทำำ�งานในโรงงานอยู่่� ๓ ปีี กระทั่่�งตััดสิินใจเข้้าทำำ�งานใน
บาร์์คาราโอเกะเพื่่� อช่่วยเหลืือครอบครััวให้้มากขึ้้�น ๔ ปีีหลัังจากนั้้�นเธอ
ได้้พบผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์จนกลายเป็็นดาวเด่่น และเป็็นแรงบัันดาลใจ
สำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เธอเลืือกที่่�จะเปลี่่�ยนเส้้นทางชีีวิิตด้้วยตััวของเธอเอง
รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๓๑ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 31 Mar / 15.30
พฤหััสบดีีที่่� ๑๔ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.Thu 14 Apr / 15.30

	อัังคารที่่� ๒๙ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

แหวนทองเหลืือง

พลอย Ploy

ภาพยนตร์์เล่่าเรื่่�องราว
อัั น เ ป็็ น ม ห า ก า พ ย์์ ชีีวิิ ต ข อ ง

สารคดีีทดลองที่่ไ� ด้้แรงบัันดาลใจ

ดวงใจ หญิิ ง สาวชาวเหนืื อ ที่่� มีี

จาก “คนไกลบ้้ า น” หนัั ง สืื อ ตามรอย

สััมพัน
ั ธ์์รัก
ั กัับ กฤษฎา นายทหาร

บัันทึึ กของแรงงานต่่างด้้ าวในสิิงคโปร์์

หนุ่่� ม ฐานะสููงส่่งจากเมืื อ งกรุุ ง

โดยเฉพาะชีีวิิตของผู้้�ค้้าบริิการทางเพศ
พร้้อม ๆ กัับสำำ�รวจพื้้� นที่่� ป่่าและสวนสาธารณะในประเทศดัั งกล่่าว
ภาพยนตร์์ติิดตามรอยเท้้าหญิิงสาวคนหนึ่่�งตั้้�งแต่่บุุรีีรััมย์์ถึึงมาเลเซีีย
สิิงคโปร์์ และถึึงซ่่องกลางป่่าที่่�เธอเคยทำำ�งาน โดยผสมผสานรููปแบบ
ของทััศนศิิลป์อั
์ น
ั หลากหลาย ทั้้�งภาพถ่่าย สไลด์์ ภาพวาด และสมุุดใบไม้้
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๒๖ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 26 Mar / 13.00
(สนทนากัับผู้้�กำำ�กัับหลัังจบภาพยนตร์์)

DCP

โดยเธอได้้ ม อบแหวนทองเหลืื อ งวงหนึ่่� ง ไว้้ ใ ห้้ เ ขาเป็็ น ของแทนใจ
แต่่จู่่� ๆ กฤษฎากลัับหายตััวไปในขณะที่่�สงครามโลกครั้้�งที่่� ๒ กำำ�ลัังระอุุ
ดวงใจซึ่่�งกำำ�ลัังตั้้�งท้้องจึึงตััดสิินใจออกตามหาคนรััก เป็็นการเดิินทาง
อัันยาวไกลที่่�ทำำ�ให้้เธอต้้องพบผู้้�คนและเรื่่�องราวมากมายที่่�ผ่า่ นเข้้ามา
ในชีีวิิต
รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
	พุุธที่่� ๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

วัันนั้้�นคงมาถึึง

๒๔๙๘ / กำำ�กับ
ั โดย สมควร กระจ่่างศาสตร์์ /
สร้้างโดย บริิพััตร์์ภาพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย
สมควร กระจ่่างศาสตร์์, สุุพรรณ บููรณะพิิมพ์,์
ม.ล.รุุจิริ า อิิศรางกููร, เติิม โมรากุุล / ความยาว
๗๙ นาทีี

๒๕๒๗ / กำำ�กัับโดย ชนะ คราประยููร / สร้้างโดย
ไฟว์์สตาร์์ โปรดัักชั่่�น / นำำ�แสดงโดย เกรีียงไกร
อุุณหะนัันทน์์, จารุุณีี สุุขสวััสดิ์์� / ความยาว ๑๑๘
นาทีี

ภาพยนตร์์ที่่�สร้้างจากนวนิิยาย

ภาพยนตร์์สะท้้อนศัักดิ์์�ศรีีลููกผู้้�หญิิง

ที่่� โ ด่่ ง ดัั ง แ ล ะ มีี ข น า ด ย า ว ที่่� สุุ ด ข อ ง
หลวงวิิ จิิตรวาทการ ซึ่่� งเขีียนขึ้้� นในยุุ ค
ที่่�ค่่านิิยมเรื่่�องสิิทธิิสตรีีในสัังคมไทยเพิ่่�งได้้รัับการพููดถึึง เล่่าเรื่่�องราว
มหากาพย์์ชีีวิิตของหญิิงแกร่่งที่่�ชื่่�อ ประพิิมพรรณ โดยภาพยนตร์์ได้้
ถ่่ายทอดเนื้้� อหาราว ๑๐ บทแรกของฉบัับนิิยาย ช่่วงที่่�ประพิิมพรรณ
ถููกจัั บข้้ อ หาฆ่่าอดีีตคนรัั ก รวมทั้้� ง เข้้ า ไปพัั ว พัั น กัั บ คดีีฆาตกรรม
เพื่่� อนรัักของเธอเอง
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๒๖ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
	ศุุกร์์ที่่� ๑๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ฟิิล์ม
์ ๓๕ มม.

๒๕๑๖ / กำำ�กัับโดย พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ / สร้้างโดย
ละโว้้ภาพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย ไชยา สุุริิยััน, นััยนา ชีีวานัันท์์ / ความยาว ๒๒๖
นาทีี (มีีช่่วงพัักครึ่่�งระหว่่างการฉาย)

(Singapore, Thailand / 2021 / 51 min)
๒๕๖๔ / กำำ�กัับโดย ประพััทธ์์ จิิวะรัังสรรค์์ /
สร้้างโดย Prapat Jiwarangsan Studio /
ความยาว ๕๑ นาทีี

ห้้วงรัักเหวลึึก

DCP

เล่่าเรื่่�องราวของ ไหมทอง หญิิงสาวที่่�ได้้รัับ
การเลี้้�ยงดููจากผู้้�การยอดและคุุณนาย เธอ
มีีคนรัั ก คืื อ อภิิ ช าต แต่่ก็็ ต้้ อ งแยกกัั น เมื่่� อ เขาไปเรีียนต่่อเมืื อ งนอก
พร้้อมกัับ ฟ้้าแจ่่ม เพื่่� อนรัักของเธอ ทั้้�งคู่่�แอบคบกัันโดยที่่�ไหมทองไม่่รู้้�
ในขณะที่่� เธอก็็ยัังยึึดมั่่�นในความรัักและยัังคงเฝ้้ารอการกลัับมาของ
อภิิชาต แม้้จะต้้องเผชิิญอุุปสรรคมากมายแต่่เธอก็็ไม่่เคยยอมจำำ�นน
รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิิตย์์ที่่� ๒๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

It Gets Better
ไม่่ได้้ขอให้้มารััก

Petite Maman

(France / 2021 / 72 min)
๒๕๖๔ / กำำ�กัับโดย Céline Sciamma / นำำ�แสดง
โดย Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina
Meurisse / ความยาว ๗๒ นาทีี (ภาษาฝรั่่�งเศส
คำำ�บรรยายภาษาไทย) / สนัับสนุุนโดย HAL

ภายหลัังคุุณยายเสีียชีีวิิต ครอบครััว

๒๕๕๕ / กำำ�กัับโดย ธััญญ์์วาริิน สุุขะพิิสิิษฐ์์ /
สร้้างโดย Amfine Production / นำำ�แสดงโดย
เพ็็ญพัักตร์์ ศิิริกุ
ิ ล
ุ , ปรมะ อิ่่�มอโนทััย, ภาณุุพงศ์์
วราเอกศิิริิ, นัันทิิตา ฆััมภิิรานนท์์ / ความยาว
๑๐๔ นาทีี

ของเนลลีีได้้ เ ข้้ า ไปเก็็ บข้้ า วของที่่� บ้้ า นของ

เรื่่� องราวความรัั ก ในสามความ

คุุ ณ ยาย ระหว่่างที่่� รัั บมืื อ กัั บ ความสููญเสีียที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น แม่่ของเธอได้้

สััมพัน
ั ธ์์ ตั้้�งแต่่ สายธาร สาวประเภทสอง

หนีีออกจากบ้้านและทิ้้�งเธอกัับพ่่อให้้อยู่่�อย่่างโดดเดี่่�ยว วัันหนึ่่�งขณะ

รุ่่�นใหญ่่ที่่ก
� ลัับบ้า้ นเกิิดมาพบช่่างมอเตอร์์ไซค์์หนุ่่�มหล่่อที่่ทำ
� ำ�เอาเธอเพ้้อ

เดิินเล่่นในป่่า เนลลีี ได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกัับ มารีียง เด็็กหญิิงวััยไล่่เลี่่�ยกััน

ไปไกล ต้้นไม้้ หนุ่่�มนัักเรีียนนอกที่่�เกิิดความรู้้�สึึกดีี ๆ กัับคนขัับรถตู้้�

ซึ่่�งนั่่�งเล่่นอยู่่�เพีียงลำำ�พััง และหลัังจากนั้้�นมิิตรภาพของทั้้� งคู่่�ก็็บัังเกิิด

สาวเทีียมสุุดห้้าวอย่่าง ต้้นหลิิว และ ดิิน เด็็กหนุ่่�มที่่�ถููกพ่่อจัับได้้ว่่าเป็็น

แต่่เหมืือนมีีบางสิ่่�งที่่�ไม่่ปกติิกำำ�ลัังปรากฏกัับเพื่่� อนใหม่่ของเธอ

กะเทยจึึงถููกส่่งไปบวชเรีียน แต่่กลัับพบหลวงพี่่�สุุดหล่่อที่่�ทำำ�ให้้หััวใจ

รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 9 Apr / 13.00
อาทิิตย์์ที่่� ๑๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 17 Apr / 13.00

หน่่าฮ่่าน

DCP

๒๕๖๒ / กำำ�กัับโดย ฉัันทนา ทิิพย์์ประชาติิ / สร้้าง
โดย Movie Partner, VS Service, Don't PANiC
Bkk / นำำ�แสดงโดย สุุดารััตน์์ โพธิ์์�อำ�ำ พล, นฤเบศร์์
ฤทธิิศร / ความยาว ๑๒๐ นาทีี

ยุุพิิน เด็็กสาวพอกะเทิินที่่�ตระเวน
เต้้นหน่่าฮ่่านแถวบ้้านกัับพรรคพวกมากกว่่า
เวลาที่่�ใช้้ในห้้องเรีียน วัันหนึ่่�งเธอถููก สิิงโต
หนุ่่� ม หล่่อตัั ด ความสัั มพัั น ธ์์ แ บบไม่่ทัั น ได้้
ตั้้� งตััว ก่่อนจะพบกัับ สวรรค์์ หมอแคนรููปหล่่อประจำำ�วงโรงเรีียนที่่�

เขาหวั่่�นไหว
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๑๖ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหััสบดีีที่่� ๒๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดููหนัังคลาสสิิ กกัับ ม.ล.วราภา เกษมศรีี
ร่่วมชมหนัังคลาสสิิกกัับ ม.ล.วราภา เกษมศรีี
ครููโรงเรีียนทางเลืือก ผู้้�อยู่่�เบื้้� องหลัังหนัังไทยเรื่่�อง
สำำ�คััญ ที่่� จะมาชวนผู้้�ชมร่่วมแลกเปลี่่�ยนมุุมมอง
ต่่อโลกและชีีวิิตหลัังชมภาพยนตร์์
รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๒๕ มีีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น

เข้้ามาสานต่่อหััวใจ ขณะที่่�ความรัักของทั้้�งคู่่�กำำ�ลัังไปได้้สวย ยุุพิินกลัับ
หนีีไปเต้้นหน่่าฮ่่านไกลถึึงต่่างจัังหวััดเป็็นครั้้�งแรก จนทำำ�ให้้เธอได้้พบ
กัับสิิงโตอีีกครั้้�ง
รอบฉาย: พุุธที่่� ๑๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
	พุุธที่่� ๒๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

แม่่นาคพระโขนง

๒๕๐๒ / กำำ�กัับโดย รัังสีี ทััศนพยััคฆ์์ / สร้้างโดย
เสน่่ห์์ ศิิ ลป์์ ภ าพยนตร์์ / นำำ� แสดงโดย สุุ ร สิิ ทธิ์์�
สััตยวงศ์์, ปรีียา รุ่่�งเรืือง, สมจิิตต์์ ทรััพย์์สำำ�รวย /
ความยาว ๑๐๑ นาทีี

ภาพยนตร์์แม่่นาคฉบัับที่่�ได้้รัับการ
จดจำำ� และกล่่าวขวัั ญ ถึึ ง มากที่่� สุุ ด รวมทั้้� ง
ได้้ รัั บ การขึ้้� น ทะเบีียนจากหอภาพยนตร์์ ใ ห้้ เ ป็็ น มรดกภาพยนตร์์
ของชาติิ เล่่าเรื่่�องราวของ นาค หญิิงสาวท้้องแก่่ที่่�เฝ้้ารอสามีีกลัับจาก
ไปรบในสงคราม แต่่เมื่่�อถึึงวัันคลอด เธอกลัับสิ้้�นใจด้้วยความเจ็็บปวด
ด้้ วยความรัักที่่� มีีต่่ อสามีีอย่่างแรงกล้้า ทำำ�ให้้เมื่่�อ มาก สามีีของเธอ
เดิิ นทางกลัับมา วิิ ญญาณของนาคจึึงพยายามทุุกวิิ ถีีทางเพื่่� อปกปิิด

ดููหนัังคลาสสิิ กกัับ กิิตติิศัักดิ์์� สุุวรรณโภคิิน
Les demoiselles de Rochefort
(The Young Girls of Rochefort)

๒๕๑๐ / กำำ�กัับโดย Jacques Demy / นำำ�แสดงโดย
Catherine Deneuve, George Chakiris, Françoise
Dorléac / ความยาว ๑๒๕ นาทีี (ภาษาฝรั่่� ง เศส
คำำ�บรรยายภาษาไทย) / สนัับสนุุนโดย สถานเอกอััครราชทููตฝรั่่�งเศสประจำำ�
ประเทศไทย, สถาบัันฝรั่่�งเศสประจำำ�ประเทศไทย

หนัังเพลงเรื่่�องสำำ�คััญของ ฌาคส์์ เดมีี
ผู้้�กำำ�กัั บช าวฝรั่่� ง เศส ว่่าด้้ ว ยเรื่่� องราวของ
แฝดสาว เดลฟีี น และ โซแลง ผู้้�อาศัั ย อยู่่�
ในเมืืองร็็อชฟอร์์ตกัับแม่่ ซึ่่�งเปิิดร้้านคาเฟ่่ที่่�
มัั ก จะโหยหาคนรัั ก ที่่� เ ธอได้้ ท อดทิ้้� ง ไปเมื่่� อ
สิิ บ กว่่าปีี ก่่ อน สองสาวใฝ่่ ฝัั น ที่่� จ ะออกไป
ใช้้ชีีวิิตนอกเมืืองร็็อชฟอร์์ตและพบกัับชาย
ในฝััน โชคชะตาของทั้้�งสองได้้เปลี่่ย
� นไป เมื่่�อคณะนัักแสดงเร่่ได้้เดิินทาง

ความจริิงไม่่ให้้เขาล่่วงรู้้�ว่่าเธอนั้้�นเป็็นผีีตายทั้้�งกลม

มาที่่�เมืืองและว่่าจ้้างสองสาวให้้ร่่วมแสดงด้้วย

รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๑๕ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๒๙ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น. (สนทนากัับนัก
ั วิิจารณ์์

อาทิิตย์์ที่่� ๒๔ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ชั้้�นครูู กิิตติิศัก
ั ดิ์์� สุุวรรณโภคิิณ หลัังจบภาพยนตร์์)

“บ้้านนอก” เข้้า “กรุุง”
ในฐานะเมืื อ งหลวง และศููนย์์ ก ลางของทุุ ก องคาพยพใน
ประเทศไทย กรุุ งเทพมหานครได้้ กลายเป็็นสถานที่่� ที่่�รวมผู้้�คนจาก
ทุุกสารทิิศ ที่่�หลั่่�งไหลเข้้ามาเพื่่� อแสวงหาโอกาสหรืือปััจจััยต่่าง ๆ ใน
ชีีวิิ ต ที่่� รวมศููนย์์อยู่่�ในเมืืองที่่� ทั้้� งศิิวิิไลซ์์และแออัั ด รวมถึึ งเป็็นได้้ ทั้้� ง
สวรรค์์และนรกของผู้้�มาเยืือนในเวลาเดีียวกััน
เนื่่� องในเดืือนแห่่งวัันสถาปนากรุุงเทพมหานคร ๒๑ เมษายน
หอภาพยนตร์์ ไ ด้้ จัั ด ชุุ ด ภาพยนตร์์ ที่่� นำ�ำ เสนอภาพและสภาวะของ
คนนอกที่่�พลััดถิ่่�นเข้้ามาอยู่่ใ� นพื้้� นที่่�แห่่งนี้้� ในชื่่�อโปรแกรม “บ้้านนอก”

เข้้ า “กรุุ ง ” อัั น เป็็ น วลีีติิ ด ปาก ที่่� แ สดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง นัั ยย ะของความ

เหลื่่�อมล้ำำ�ในมิิติิต่่าง ๆ ระหว่่างต่่างจัังหวััดกัับเมืืองหลวงได้้อย่่างชััดเจน
ภาพยนตร์์ในโปรแกรมมีีทั้้�งงานคลาสสิิกอย่่าง เทพธิิดาบาร์์ 21
(๒๕๒๑) หนัังเพลงที่่� มีีตััวละครหนุ่่�มต่่ างจัังหวัั ดเข้้าไปพััวพัันกัับคดีี
ฆาตกรรม และ ทองพููน โคกโพ ราษฎรเต็็มขั้้�น (๒๕๒๐) ที่่�เล่่าปััญหา
เรื่่�องหนุ่่�มอีีสานซึ่่�งเข้้ามาขัับแท็็กซี่่� แต่่กลัับถููกกลั่่�นแกล้้งสารพััด ใน
ขณะเดีียวกัันยัังมีี เฉิ่่�ม (๒๕๔๘) ที่่�ว่่าด้้วยแท็็กซี่่ต่่
� างจัังหวััดเช่่นเดีียวกััน
นอกจากนี้้�ยังั มีีหนัังเรื่่�อง อื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับคนอีีสาน ภููมิิภาคที่่�ย้า้ ยถิ่่�นฐาน
เข้้ากรุุงมากที่่�สุด
ุ ทั้้�ง เสืือร้้องไห้้ (๒๕๔๘) สารคดีีชีีวิิตชาวอีีสานที่่�เข้้ามา
ทำำ�งานในกรุุงเทพฯ และ สิ้้�นเมษาฝนตกมาปรอยปรอย (๒๕๕๕) หนััง
นอกกระแสเกี่่�ยวกัับหนุ่่�มขอนแก่่นที่่�ตกงานในกรุุงเทพฯ และต้้องกลัับ
ไปยัังบ้้านเกิิด
เมืืองกรุุ งยัังมัักได้้รัับการกล่่าวถึึงในฐานะเป็็นปลายทางของ
ความฝััน ในโปรแกรมนี้้�จึึงมีีภาพยนตร์์ที่่�บอกเล่่าถึึงเด็็กสาวบ้้านนอก
ที่่� ห วัั ง เข้้ า มาโด่่งดัั ง เป็็ น นัั ก ร้้ อ งลุุ ก ทุ่่� ง ในเมืื อ งหลวง อย่่าง พุ่่� ม พวง
(๒๕๕๔) กลุ่่�มเพื่่� อนนัักมวยจากภาคใต้้ที่่�เดิินตามฝัันเข้้ามายัังเวทีีมวย
ในกรุุงเทพฯ อย่่าง ไชยา (๒๕๕๐) และเด็็กหนุ่่�มจากภาคเหนืือที่่�เข้้ากรุุง
มาหาโอกาสในการเป็็นคนทำำ�หนัังที่่ต
� นรัักใน ตุ๊๊�กแกรัักแป้้งมาก (๒๕๕๗)
สุุดท้้าย นอกจากการเดิินทางเข้้ากรุุ งเทพฯ ยัังมีีภาพยนตร์์ที่่�
แสดงภาพในขณะที่่� คนต่่างจัั งหวัั ดกำำ�ลัังกลัับออกไปสู่่�ภููมิิลำำ�เนา ทั้้� ง
คืื นพระจัั นทร์์เต็็ มดวง (๒๕๔๖) หนัังเชิิงทดลองที่่� เล่่นกัับภาพและ
เสีียงบนรถโดยสารซึ่่�งแล่่นออกจากหมอชิิตกลัับสู่่�หนองบััวลำำ�ภูู และ
เมล์์นรก หมวยยกล้้อ (๒๕๕๐) ที่่�เล่่าความโกลาหลบนรถเมล์์คัันหนึ่่�ง
ในวัันสงกรานต์์ เมื่่�อเกิิดมีีผู้้�โดยสารจี้้�ให้้คนขัับพาเขากลัับไปหาครอบครััว
ที่่�บ้้านเกิิด

ทองพูู น โคกโพ ราษฎรเต็็มขั้้�น

๒๕๒๐ / กำำ�กับ
ั โดย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล / สร้้างโดย ไฟว์์สตาร์์ โปรดัักชั่่�น / นำำ�แสดง
โดย จตุุพล ภููอภิิรมย์์, วิิยะดา อุุมาริินทร์์, ภิิญโญ ปานนุ้้�ย / ความยาว ๑๒๔ นาทีี

ภาพยนตร์์เรื่่�องสำำ�คััญของ ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล เล่่าเรื่่�องราว
ของ ทองพููน ผู้้�พาลููกชายวััย ๕ ขวบ เดิินทางจากอีีสานเข้้ากรุุงเทพฯ
และนำำ�เงิินที่่ไ� ด้้จากการขายที่่น
� ามาซื้้�อแท็็กซี่่เ� ป็็นของตนเอง แต่่เขากลัับ
ถููกหลอกเอารถไปขาย และจำำ�ต้อ
้ งพ่่ายแพ้้แก่่ระบบสัังคมที่่ไ� ม่่ให้้โอกาส

เฉิ่่�ม

๒๕๔๘ / กำำ�กัับโดย คงเดช จาตุุรัันต์์รััศมีี / สร้้าง
โดย สหมงคลฟิิล์์ม อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล / นำำ�แสดง
โดย เพ็็ชรทาย วงษ์์คำำ�เหลา, วรนุุช วงษ์์สวรรค์์ /
ความยาว ๑๐๐ นาทีี

บัั ติิ คนขัั บ แท็็ ก ซี่่� ผู้้� หลงติิ ด ในโลก
เพ้้ อ ฝัั น แห่่งนิิ ย ายวิิ ทยุุ ได้้ บัั ง เอิิ ญ พบกัั บ
นวล สาวบริิ ก ารผู้้�ใช้้ ชีีวิิ ต อยู่่� บ นโลกแห่่ง
ความจริิง การพููดคุุยกัันทุุกครั้้�งที่่�เธอขึ้้�นรถแท็็กซี่่�ของบััติิได้้ทำำ�ให้้โลก
ความจริิงของนวลค่่อย ๆ ทลายโลกแห่่งฝัันที่่�บัติ
ั ิสร้้างไว้้ป้อ
้ งกัันตััวเอง
กว่่าจะรู้้�ตััวเขาก็็พบว่่าตััวเองยืืนอยู่่บ
� นความจริิงอัันโหดร้้ายที่่�พยายาม
หลีีกหนีีมาตลอด
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
	อัังคารที่่� ๒๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

คืืนพระจัันทร์์เต็็มดวง I-San Special

(Thailand / 2003 / 110 min)
๒๕๔๖ / กำำ�กัับโดย ม.ล.มิ่่�งมงคล
โสณกุุ ล / สร้้ า งโดย Firecracker
Film / นำำ�แสดงโดย เมสิินีี แก้้วราตรีี,
มาร์์ค แซล์์มอน, ภููริิดา วิิจิิตรพัันธ์์ /
ความยาว ๑๑๐ นาทีี

หนัั ง อิิ ส ระเชิิ ง ทดลอง
ว่่าด้้ วยเรื่่�องการเดิิ นทางออกจากกรุุ งเทพฯ โดยรถบััสไปยัังจัั งหวัั ด
หนองบััวลำำ�ภููของผู้้�โดยสารชาวอีีสานกลุ่่�มหนึ่่�งในคืืนพระจัันทร์์เต็็มดวง
เหตุุการณ์์อััศจรรย์์เกิิดขึ้้�น เมื่่�อเรื่่�องราวในละครวิิทยุุกัับชีีวิิตจริิงของ
พวกเขากลัับผสมผสานกัันไปตลอดทาง
รอบฉาย: อัังคารที่่� ๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 5 Apr / 13.00
เสาร์์ที่่� ๓๐ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 30 Apr / 15.30

สิ้้�นเมษาฝนตกมาปรอยปรอย
In April the Following
Year, There Was a Fire

(Thailand / 2012 / 76 min)
๒๕๕๕ / กำำ�กับ
ั โดย วิิชชานนท์์ สมอุ่่�มจารย์์ / สร้้าง
โดย อิิเล็็คทริิคอีีลฟิิล์์ม / นำำ�แสดงโดย อุุเทน ศรีี
ริิวิิ, จิิณณพััต ลดารััตน์์, เสรีี พิิมพา / ความยาว
๗๖ นาทีี

ภาพยนตร์์นอกกระแสที่่ผ
� สมผสานทั้้�งเรื่่�องจริิงและจิินตนาการ
สารคดีีและเรื่่�องแต่่ง ภาพอดีีตและปััจจุุบััน เพื่่� อสำำ�รวจตััวละครและ
สัั ง คมไทยในภาพรวม บอกเล่่าเรื่่� อ งราวของชายหนุ่่� ม ที่่� ต กงานใน
กรุุงเทพฯ และเดิินทางกลัับบ้า้ นเกิิดที่่�ขอนแก่่นเพื่่� อสานสััมพัน
ั ธ์์กับพ่่
ั อ
และได้้พบรัักแรกเมื่่�อครั้้�งยัังเด็็ก ควบคู่่�ไปกัับสารคดีีสััมภาษณ์์พ่่อและ
พี่่�ชายของตััวผู้้�กำำ�กัับเอง

คนจนต่่อสู้้�เพื่่� อสิิทธิข
ิ องตนเอง
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
	อัังคารที่่� ๑๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

รอบฉาย: อัังคารที่่� ๕ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 5 Apr / 15.30
	อัังคารที่่� ๒๖ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 26 Apr / 15.30

ไชยา

๒๕๕๐ / กำำ�กัับโดย ก้้องเกีียรติิ โขมศิิริิ / สร้้าง
โดย ไฟว์์สตาร์์ โปรดัักชั่่�น / นำำ�แสดงโดย อััครา
อมาตยกุุล, สนธยา ชิิตมณีี, ธวััชชััย เพ็็ญภัักดีี /
ความยาว ๑๑๒ นาทีี

เมล์์นรก หมวยยกล้้อ

๒๕๕๐ / กำำ�กัับโดย กิิตติิกร เลีียวศิิริิกุุล / สร้้าง
โดย อาวอง / นำำ�แสดงโดย อุุดม แต้้พานิิช, เกีียรติิ
กิิจเจริิญ, สุุเทพ โพธิ์์�งาม, พิิมพ์์ชนก พลบููรณ์์ /
ความยาว ๘๔ นาทีี

เรื่่�องราวของ เปี๊๊�ยก, สะหม้้อ และ

เรื่่�องชุุลมุุนเกิิดขึ้้�นในวัันสงกรานต์์

เผ่่า เด็็กชาวใต้้สามคนที่่�เข้้าสู่่�วงการมวยใน

เมื่่�อ เฮีียหลา พนัักงานขัับรถอารมณ์์ร้้อน

กรุุงเทพฯ ด้้วยหวัังตามรอย แกร่่งศึึก พี่่�ชาย

ไม่่ยอมจอดป้้ า ยที่่� ผู้้� โดยสารหนุ่่� ม ใหญ่่

ของเผ่่าที่่�เป็็นยอดมวยดัังประจำำ�เวทีีลุุมพิินีี แต่่กลัับต้้องพบความจริิง

ต้้ อ งการจะลงเพื่่� อ เดิิ น ทางกลัั บบ้้ า นไปหาครอบครัั ว ที่่� ต่่ างจัั ง หวัั ด

ว่่าแกร่่งศึึกฆ่่าตััวตายอย่่างมีีเงื่่�อนงำำ� พร้้อม ๆ กัับเห็็นความฟอนเฟะ

เขาเลยบัั น ดาลโทสะหยิิ บปืื นขึ้้� น มาบัั ง คัั บ ให้้ ขัั บ ไปยัั ง เส้้ น ทางที่่� ต น

หลัั งฉากวงการมวย พวกเขาจึึ งต้้ องเลืื อกว่่าจะอยู่่�ในโลกเถื่่� อนเพื่่� อ

ต้้องการ จนผู้้�โดยสารคนอื่่�นต่่างขวััญเสีีย ในขณะที่่� หมวย แฟนสาว

เงิินทอง หรืือหยััดยืืนบนเวทีีเพื่่� อพิิสููจน์์ศัก
ั ดิ์์�ศรีีแห่่งมวยไชยา

ของ โก๋๋ กระเป๋๋ารถเมล์์จอมกวน ก็็โทรมาจิิกเพื่่� อเร่่งให้้เขารีีบกลัับไป

รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหััสบดีีที่่� ๒๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ไหว้้พ่่อแม่่เธอที่่�เพิ่่�งเดิินทางเข้้ามากรุุงเทพฯ
รอบฉาย: พุุธที่่� ๑๓ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
	พุุธที่่� ๒๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

พุ่่� มพวง

๒๕๕๔ / กำำ�กัับโดย บััณฑิิต ทองดีี / สร้้างโดย
สหมงคลฟิิล์์ม อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล / นำำ�แสดงโดย
เปาวลีี พรพิิมล, ณััฐวุุฒิิ สกิิดใจ, บุุญโทน คนหนุ่่�ม /
ความยาว ๑๒๗ นาทีี
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ภาพยนตร์์ที่่�ดััดแปลงมาจากชีีวิิ ต

๒๕๒๑ / กำำ�กัับโดย ยุุทธนา มุุกดาสนิิท / สร้้าง
โดย ไฟว์์สตาร์์ โปรดัักชั่่�น / นำำ�แสดงโดย จัันทรา
ชััยนาม, ไกรลาศ เกรีียงไกร, สุุเชาว์์ พงษ์์วิิไล /
ความยาว ๑๒๙ นาทีี

ของราชิินีีลููกทุ่่�ง พุ่่�มพวง ดวงจัันทร์์ ผู้้�มีีฐานะ

ภาพยนตร์์ ที่่� ดัั ด แปลงมาจากบท

ยากจน จนทำำ�ให้้เธอเรีียนจบเพีียงแค่่ชั้้� น
ป.๒ แต่่มีีความฝัั น อยากเป็็ น นัั ก ร้้ อ งที่่� มีี
ชื่่�อเสีียงโด่่งดััง เธอจึึงตััดสิินใจเดิินทางออกตามหาความฝัันที่่�กรุุงเทพฯ
และได้้พบรัักกัับ ธีีระพล แสนสุุข นัักดนตรีีเป่่าแซ็็กโซโฟน ทั้้�งคู่่�ฝ่า่ ฟััน
อุุปสรรคต่่อสู้้�กัับชีีวิิตอย่่างยากลำำ�บาก จนเมื่่�อเธอฝากตััวเป็็นศิิษย์์กัับ
ครููมนต์์ เมืืองเหนืือ ซึ่่�งตั้้�งชื่่�อใหม่่ให้้ว่่า “พุ่่�มพวง ดวงจัันทร์์”

ละครเรื่่�องดัังของฝรั่่�งเศส และนำำ�เสนอออก
มาในรููปแบบของหนัังเพลง เล่่าเรื่่�องราวของ
ลิินดา สาวประจำำ� “บาร์์ 21” ผู้้�ผิิดหวัังในความรััก และบัังเอิิญเข้้าไป
พััวพัันกัับเหตุุการณ์์ฆาตกรรมบนรถไฟ โดยมีี สิิงห์์ หนุ่่�มบ้้านนอกที่่�
เดิินทางมาหางานทำำ�ในกรุุงเทพฯ เป็็นผู้้�ช่่วยเหลืือ ต่่อมาเธอได้้พบกัับ
ทนง ชายหนุ่่� ม แสนดีีและร่ำำ� รวย ผู้้�หาทางมาใกล้้ ชิิ ด กัั บ เธอโดยมีี

รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๘ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผลประโยชน์์แอบแฝงที่่�เธอไม่่ทัันล่่วงรู้้�

	ศุุกร์์ที่่� ๒๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เสืือร้้องไห้้

๒๕๔๘ / กำำ�กัับโดย สัันติิ แต้้พานิิช / สร้้างโดย
สหมงคลฟิิล์์ม อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล / ความยาว
๙๔ นาทีี

	ศุุกร์์ที่่� ๒๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ตุ๊๊�กแกรัักแป้้งมาก

ที่่� น่่ าสนใจจากภาคอีีสาน ที่่� เ ข้้ า มาอาศัั ย

๒๕๕๗ / กำำ�กับ
ั โดย ยุุทธเลิิศ สิิปปภาค / สร้้างโดย
Transformation Films / นำำ�แสดงโดย จิิ รายุุ
ละอองมณีี, ชนม์์ ทิิ ด า อัั ศ วเหม / ความยาว
๑๐๘ นาทีี

และมีีอาชีีพต่่าง ๆ อยู่่�ในกรุุ งเทพฯ ได้้แก่่

ตุ๊๊� กแก เด็็ กหนุ่่�มผู้้�มีีวััยเด็็ กคลุุกคลีี

“พรศัักดิ์์� ส่่องแสง” นัักร้้องหมอลำำ�ชื่่�อดัังคน

ผููกพัั น อยู่่� กัั บ โรงหนัั ง “เพชรเชีียงคาน”

แรกของเมืืองไทย “เหลืือเฟืือ ม๊๊กจ๊๊ก” ดารานัักแสดงตลกที่่�มาฝึึกฝีีไม้้

ในบ้้านเกิิด หลัังเรีียนจบ ปวช. ด้้านศิิลปะ

ลายมืือ “แมนหััวปลา” อดีีตพนัักงานโบกรถที่่�ใส่่ชุุดสััตว์์น้ำ�ำ เชิิญชวน

ตุ๊๊� ก แกตัั ด สิิ น ใจออกมาช่่วยเพื่่� อนรุ่่� น พี่่� ทำำ� งานในกองถ่่ายเพราะ

ลููกค้้ า หน้้ า ร้้ า นอาหาร “เนตร อิิ น ทรีี” สตัั น ต์์ แ มนที่่� ใ ช้้ ชีีวิิ ต อยู่่� บ น

ความรัักหนัังเป็็นชีีวิิตจิิตใจ และนั่่�นทำำ�ให้้เขาได้้พบกัับ แป้้ง ลููกสาว

ความเสี่่�ยง และ “พี่่�อ้้อย” สิิงห์์นัก
ั ขัับแท็็กซี่่�อารมณ์์ดีีที่่�เพื่่� อนร่่วมทาง

นายอำำ�เภอที่่�เคยเรีียนอยู่่�ชั้้�นเดีียวกััน และยัังคงอยู่่�ในความทรงจำำ�ของ

มัักแปลกหน้้าอยู่่�เสมอ

เขาเสมอมา

รอบฉาย: อัังคารที่่� ๑๒ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

รอบฉาย: พุุธที่่� ๒๐ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

สารคดีีติิดตามชีีวิิตของบุุคคล ๕ คน

เสาร์์ที่่� ๓๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

พฤหััสบดีีที่่� ๒๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมภาพยนตร์์โลก
ภาพยนตร์์เยอรมััน
สนัับสนุุนโดย สถาบัันเกอเธ่่ ประเทศไทย

Die Bleierne Zeit (Marianne & Juliane)

Mataharis

(Spain / 2007 / 100 min)
๒๕๕๐ / กำำ�กัับโดย Icíar Bollaín / นำำ�แสดงโดย Najwa
Nimri, Tristán Ulloa, María Vázquez / ความยาว ๑๐๐
นาทีี (ภาษาสเปน คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ)

อิิเนส, เอวา และคาร์์เมน สามนัักสืืบเอกชน
หญิิง ผู้้�มัักจะบุุกรุุ กความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�อื่่�นอยู่่�เสมอ ต้้องเผชิิญกัับ

(West Germany / 1981 / 106 min)
๒๕๒๔ / กำำ�กัับโดย Margarethe von Trotta / นำำ�แสดงโดย Barbara Sukowa,
Jutta Lampe, Rüdiger Vogler / ความยาว ๑๐๖ นาทีี / ภาษาเยอรมัันและ
อิิตาลีี คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ)

ความลัับของตััวเองในระหว่่างทำำ�งาน เมื่่�อต้้องข้้ามเส้้นแบ่่งบาง ๆ ทาง

ภาพยนตร์์รางวััลสิงิ โตทองคำำ�จากเทศกาลภาพยนตร์์นานาชาติิ

พฤหััสบดีีที่่� ๒๑ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 21 Apr / 15.30

เวนิิส ครั้้�งที่่� ๓๘ ผลงานชิ้้�นเอกของ มาร์์กาเรต ฟอน ทรอตตา ผู้้�กำำ�กัับ
หญิิงหััวหอกแห่่งกลุ่่�ม New German Cinema เรื่่�องราวการต่่อสู้้�เพื่่� อ
สิิทธิส
ิ ตรีีของสองพี่่น้
� อ
้ งที่่�ถึึงแม้้จะมีีมุุมมองในการใช้้ชีีวิิตที่่�แตกต่่างกััน
แต่่เมื่่�อ จููเลีียน นัักข่่าวหญิิง ทราบว่่า มารีีแอนน์์ น้้องสาวผู้้�เป็็นสมาชิิก
ของกลุ่่�มผู้้�ก่่อการร้้ายถููกจัับเข้้าคุุก เธอจึึงจำำ�ต้อ
้ งช่่วยเหลืืออย่่างเร่่งด่่วน
รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๑๓ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 13 Mar / 15.30
	พุุธที่่� ๓๐ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 30 Mar / 15.30

Wild

๒๕๕๙ / กำำ�กัับโดย Nicolette Krebitz / นำำ�แสดงโดย Lilith Stangenberg,
Georg Friedrich, Silke Bodenbender / ความยาว ๙๗ นาทีี (ภาษาเยอรมััน
คำำ�บรรยายภาษาไทย)

ชีีวิิตที่่�จำำ�เจของ อาเนีีย เปลี่่�ยนแปลงไปโดยสิ้้�นเชิิง เมื่่�อเธอ
ตััดสิินใจจัับหมาป่่าตััวหนึ่่�งกลัับมายัังอะพาร์์ตเมนต์์ของตััวเอง การใช้้ชีีวิต
ิ
ร่่วมกัั บ หมาป่่ า ที่่� จ ริิ ง จัั ง และลึึ ก ซึ้้� ง สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ผ่่ า นท่่าทางและ
พฤติิ กรรมที่่� ดููคล้้ ายสััตว์์ ซึ่่� งอาเนีียได้้ ปลดปล่่อยสััญชาตญาณและ
ความปรารถนาทางเพศออกมามากขึ้้�น นำำ�มาซึ่่�งการที่่�ทำำ�ให้้เธอค่่อย ๆ
สููญเสีียปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�นในสัังคมลงไปเรื่่�อย ๆ
รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๓ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
เสาร์์ที่่� ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ภาพยนตร์์สเปน
สนัับสนุุนโดย
สถานเอกอััครราชทููตสเปนประจำำ�ประเทศไทย

Elisa, vida mía (Elisa, My Life)

(Spain / 1977 / 125 min)
๒๕๒๐ / กำำ�กับ
ั โดย Carlos Saura / นำำ�แสดงโดย Fernando Rey, Geraldine
Chaplin, Isabel Mestres / ความยาว ๑๒๕ นาทีี (ภาษาสเปน คำำ�บรรยายภาษา
อัังกฤษ)

ภาพยนตร์์ ร างวัั ลนัั ก แสดงนำำ�ช ายยอดเยี่่� ยม จากเทศกาล
ภาพยนตร์์นานาชาติิเมืืองคานส์์ ครั้้�งที่่� ๓๐ เล่่าเรื่่�องราว ณ บ้้านไร่่อััน
เงีียบสงบในแคว้้นคาสตีีญ-เลออน เมื่่�อ หลุุยส์์ ชายชราได้้หวนกลัับมา
พบกัับ เอลิิซา ลููกสาวที่่�ห่่างเหิินกัันไปนานกว่่า ๒๐ ปีี
รอบฉาย: อัังคารที่่� ๒๒ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 22 Mar / 13.00
อาทิิตย์์ที่่� ๒๗ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 27 Mar / 13.00

ศีีลธรรมของหน้้าที่่�การงานไปให้้ได้้
รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 3 Apr / 13.00

ภาพยนตร์์ฝรั่่�งเศส
สนัับสนุุนโดย สถานเอกอััครราชทููตฝรั่่�งเศส
ประจำำ�ประเทศไทย, สถาบัันฝรั่่�งเศสประจำำ�ประเทศไทย

โปรแกรมพิิ เศษ Hommage à Chris Marker

Le fond de l'air est rouge
(A Grin Without a Cat)

(France / 1977 / 180 min)
๒๕๒๐ / กำำ�กัับโดย Chris Marker / ความยาว ๑๘๐ นาทีี (ภาษาฝรั่่�งเศส
คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ)

ภาพยนตร์์ความเรีียงที่่�มุ่่ง� สำำ�รวจพลวััตทางการเมืืองที่่�ยุ่่ง� เหยิิง
ทั่่�วโลกในช่่วงทศวรรษปีี ค.ศ. ๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐ โดยเจาะจงไปที่่�
เหตุุ ก ารณ์์ ถืื อ กำำ� เนิิ ด ขึ้้� น ของกลุ่่� ม ฝ่่ า ยซ้้ า ยใหม่่ในฝรั่่� ง เศส และ
กระบวนการเคลื่่�อนไหวของกลุ่่�มสัังคมนิิยมในแถบลาติินอเมริิกา
รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๑๐ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 10 Mar / 13.00
อาทิิตย์์ที่่� ๒๐ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 20 Mar / 13.00

Atlantics (Atlantique)

(France, Senegal, Belgium / 2019 / 106 min)
๒๕๖๒ / กำำ�กัับโดย Mati Diop / นำำ�แสดงโดย Mame Bineta Sane, Amadou
Mbow, Traore / ความยาว ๑๐๖ นาทีี (ภาษาโวลอฟและฝรั่่�งเศส คำำ�บรรยาย
ภาษาอัังกฤษ)

ภาพยนตร์์รางวััล Grand Prize of the Jury จากเทศกาล
ภาพยนตร์์นานาชาติิเมืืองคานส์์ ครั้้�งที่่� ๗๒ เล่่าเรื่่�องราวของ อาดา
เด็็กสาวจากครอบครััวยากจน ผู้้�ตััดสิินใจหมั้้�นหมายกัับเศรษฐีีหนุ่่�ม
เพื่่� อให้้ครอบครััวมีีความเป็็นอยู่่ที่
� ่�ดีีขึ้้�น แม้้ว่่าใจของเธอนั้้�นจะรัักอยู่่กั
� บ
ั
สุุไลมาน คนงานก่่อสร้้างตึึกสููงทัันสมััยในกรุุงดาการ์์ ผู้้�ถููกนายจ้้างขููดรีีด
และตััดสิินใจออกเรืือไปเสี่่�ยงโชคกลางมหาสมุุทรแอตแลนติิก
รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 7 Apr / 13.00
อาทิิตย์์ที่่� ๑๗ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 17 Apr / 15.30

ภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�น

Where Are My Shoes?

สนัับสนุุนโดย เจแปนฟาวน์์เดชั่่�น กรุุงเทพฯ

Sumo Do, Sumo Don’t

ฟิิล์ม
์ ๑๖ มม.

๒๕๓๕ / กำำ�กัับโดย SUÔ Masayuki / นำำ�แสดงโดย
MOTOKI Masahiro, SHIMIZU Misa, TAKENAKA
Naoto / ความยาว ๑๐๕ นาทีี (ภาษาญี่่� ปุ่่� น
คำำ�บรรยายภาษาไทย)

(Iran / 2016 / 100 min)
๒๕๕๙ / กำำ�กัับโดย Kiumars Poorahmad /
นำำ�แสดงโดย Shaghayegh Farahani, Bahareh
Kian Afshar, Reza Kianian / ความยาว ๑๐๐
นาทีี (ภาษาเปอร์์เซีีย คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ)

หลัังจากขาดการติิดต่่อกัับภรรยา
และลููกสาวมานาน ฮาบิิบ ค่่อย ๆ สููญเสีีย
ความทรงจำำ� จนถึึงขั้้�นเป็็นอััลไซเมอร์์

ยามาโมโตะ ซููเฮ และเพื่่� อน ๆ ตััดสิินใจ

รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๑๐ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 10 Apr / 13.00

สมััครเข้้าร่่วมชมรมซููโม่่ จากการร้้องขอโดย

	อัังคารที่่� ๑๙ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 19 Apr / 13.00

อาจารย์์และรุ่่�นพี่่�ที่่�ไม่่อยากให้้ชมรมดัั งกล่่าว
ของมหาวิิ ทยาลััยถููกยุุ บ หลัังจากได้้ อยู่่�ร่่วมกัันในฐานะสมาชิิกและ
ผ่่านการฝึึกซ้้อมอย่่างหนัักจนทำำ�ให้้ได้้รัับชััยชนะที่่�คาดไม่่ถึึง พวกเขา
จึึงเริ่่�มเข้้าใจและหลงใหลกีีฬาชนิิดนี้้�มากยิ่่�งขึ้้�น

สนัับสนุุนโดย Taiwan Cinema Toolkit,
สำำ�นัก
ั งานเศรษฐกิิจและวััฒนธรรมไทเป ประจำำ�ประเทศไทย

รอบฉาย: พุุธที่่� ๑๖ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิิตย์์ที่่� ๒๗ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

One Million Yen Girl

ภาพยนตร์์ไต้้หวัน
ั

ฟิิล์ม
์ ๑๖ มม.

๒๕๕๑ / กำำ�กับ
ั โดย TANADA Yuki / นำำ�แสดงโดย AOI
Yû, MORIYAMA Mirai, TAKI Pierre / ความยาว ๑๒๑
นาทีี (ภาษาญี่่�ปุ่่�น คำำ�บรรยายภาษาไทย)

ภายหลัังพ้้นโทษจากเรืือนจำำ� ซึึสึึโกะ
สัั มผัั ส ได้้ ว่่ าผู้้�คนรอบข้้ า งต่่างมองเธอแบบ
ไม่่ไว้้ ใ จ เธอรู้้�สึึ ก ผิิ ด หวัั ง และตัั ด สิิ น ใจออก
เดิินทางด้้วยความรู้้�สึึกเจ็็บปวด พร้้อมกัับตั้้�งกฎ
ให้้กัับตััวเองว่่า จะออกเดิินทางไปยัังเมืืองอื่่�น ๆ ทัันทีีที่่�เก็็บเงิินได้้ครบ
หนึ่่� งล้้ านเยน การเดิิ นทางของเธอในครั้้� งนี้้�เสมืือนการค้้ นหาตัั วตน
พร้้อม ๆ กัับกอบกู้้�เศษซากชีีวิิตที่่�เคยทำำ�หล่่นหายไปในอดีีต
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
	อัังคารที่่� ๑๙ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ภาพยนตร์์อิหร่่
ิ าน
สนัับสนุุนโดย ศููนย์์วััฒนธรรม
สถานเอกอััครราชทููตสาธารณรััฐอิิสลามแห่่งอิิหร่่านประจำำ�กรุุงเทพฯ

Mermaid

(Iran / 2016 / 80 min)
๒๕๕๙ / กำำ�กัับโดย Amir Masoud Aghababaian /
นำำ� แสดงโดย Amir Aghaee, Moradi Bahar,
Shahrokh Foroutanian / ความยาว ๘๐ นาทีี (ภาษา
เปอร์์เซีีย คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ)

ขณะกลัับไปยัังใต้้ท้้องทะเล เพื่่� อรำำ�ลึึก
ถึึงเพื่่�อนผู้้�วายชนม์์จากเหตุุสงครามอ่่าวเปอร์์เซีีย
ยููเนส นัักดำำ�น้ำ�ผู้้�
ำ รอดชีีวิิต ได้้พบกัับปัญ
ั หามลพิิษทางทะเล อัันมีีสาเหตุุ

Together

(Taiwan / 2012 / 114 min)
๒๕๕๕ / กำำ�กัับโดย Hsu Chao-jen / นำำ�แสดง
โดย Lieh Lee, Shao-Yang Huang, Sonia Sui /
ความยาว ๑๑๔ นาทีี (ภาษาจีีนกลาง คำำ�บรรยาย
ภาษาอัังกฤษ)

เสี่่� ย วหยาง เด็็ ก หนุ่่� มวัั ย ๑๗ ปีี
เผชิิญกัับหลากหลายเรื่่�องราวความรัักที่่�
เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�คนรอบ ๆ ตััว ทั้้�งกัับเพื่่� อนสนิิท
ผู้้�คลั่่� ง รัั ก แฟนสาว พ่่อที่่� มีี สาวที่่� กำำ�ลัั ง จะเข้้ า พิิ ธีีวิิ ว าห์์ เ ข้้ า มาพัั ว พัั น
ความสััมพัันธ์์แปลกประหลาดระหว่่างแม่่และช่่างตััดเย็็บเสื้้�อผ้้าที่่�อยู่่�
บ้้านข้้าง ๆ และพี่่�สาวที่่�ใช้้เวลาทั้้�งวัันทั้้�งคืืนรอคอยแฟนมาขอคืืนดีี
รอบฉาย: พุุธที่่� ๒ มีีนาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 2 Mar / 15.30
	พุุธที่่� ๑๖ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 16 Mar / 13.00

Tomorrow Comes Today

(Taiwan / 2013 / 83 min)
๒๕๕๖ / กำำ�กัับโดย Chen Ming-Lang / นำำ�แสดงโดย Shang-Ho Huang,
Celina Jade, Timothy Weinert / ความยาว ๘๓ นาทีี (ภาษาจีีนกลาง คำำ�บรรยาย
ภาษาอัังกฤษ)

เรื่่�องราวคู่่ข
� นานของ ต้้าอี้้� พนัักงาน
ส่่งอาหารจีีนชาวไต้้ ห วัั น ผู้้�ตระเวนออก
ตามหาแม่่ทั่่� ว ทั้้� ง มหานครนิิ ว ยอร์์ ก โดย
มีีเบาะแสเป็็นภาพถ่่ายของ มาร์์ลีีน ดีีทรีีช
นัั ก แสดงสาวชาวเยอรมัั น และ เวย์์ น
ชายหนุ่่� มข้้ า งห้้ อ งของต้้ า อี้้� ผู้้�พยายาม
จะลืื ม คนรัั ก เก่่า โดยอาศัั ยวิิ ธีี การตาม
คำำ�แนะนำำ�จากแบบฝึึกหััดในม้้วนวิิดีีโอ

จากบริิษััทขุุดเจาะน้ำำ�มัันที่่�ตั้้�งอยู่่�บริิเวณนั้้�น
รอบฉาย: พุุธที่่� ๒ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 2 Mar / 13.00
อาทิิตย์์ที่่� ๑๓ มีีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 13 Mar / 13.00

รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๑๐ เมษายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 10 Apr / 15.30
	พุุธที่่� ๒๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 27 Apr / 13.00

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

1

Screening Programme | MARCH 2022

โปรแกรมฉายเดือนมีนาคม

6

7

Colombian Short
Films: Program2

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

Strange Days
13

13.00 น.

ส.อ.ว. หอง 2
รุน 44

หัวใจที่ไมอยากเตน
ตลาดพรหมจารี
15

13.00 น.

Together

รักจัดหนัก

Marianne
& Juliane

บันทึกรักของพิมพฉวี
21

13.00 น.

A Grin
Without a Cat
27

13.00 น.

22
Elisa, My Life
15.30 น.

15.30 น.

28

29
30 กำลังแจว

Sumo Do,
Sumo Don’t
อาทิตย

จันทร

อังคาร

ธิดาชาง

15.30 น.

30

14.00 น.

16.00 น.

Enfant Terrible

25
พลอย

15.30 น.

หวงรักเหวลึก

31
13.00 น.

นางฟา

15.30 น.

สาวคาราโอเกะ

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

Screening Programme | APRIL 2022

โปรแกรมฉายเดือนเมษายน

สิ้นเมษาฝนตก
มาปรอยปรอย

Wild

10

13.00 น.

Where Are
My Shoes?

11

15.30 น.

Tomorrow
Comes Today
17

18

Petite Maman

24
13.00 น.

วันนั้นคงมาถึง
แมนาคพระโขนง

25

Atlantics

ไชยา

15.30 น.

15.30 น.

13.00 น.

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

13.00 น.

เมลนรก หมวยยกลอ

Where Are
My Shoes?

13.00 น.

26

เฉิ่ม

15.30 น.

สิ้นเมษาฝนตก
มาปรอยปรอย

สตรีมีกรรม Female Trouble

เทพธิดาบาร 21

หนาฮาน

19

14

20

15

13.00 น.

เมลนรก หมวยยกลอ

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

13.00 น.

27

Tomorrow
Comes Today

13.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

หนาฮาน

ตุกแกรักแปงมาก
ไชยา

โปรแกรมพิเศษ Colombian Panorama

It Gets Better
ไมไดขอใหมารัก

พุมพวง

23
14.00 น.

Hannah Arendt

เทพธิดาบาร 21
28

29
ดูหนังคลาสสิกกับ

30

14.00 น.

กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

The Young Girls of
Rochefort

“บานนอก” เขา “กรุง”

16

15.30 น.

22

13.00 น.

Mataharis

13.00 น.

Wild

หวงรักเหวลึก

21
It Gets Better
ไมไดขอใหมารัก

ตุกแกรักแปงมาก

One Million Yen
Girl

แมนาคพระโขนง

สาวคาราโอเกะ

9
Petite Maman
13.00 น.
15.30 น.

พุมพวง

วันนั้นคงมาถึง

13

เฉิ่ม

8
13.00 น.

13.00 น.

One Million Yen
Girl

Atlantics

แหวนทองเหลือง

7
13.00 น.

12
ทองพูน โคกโพ
ราษฎรเต็มขั้น

15.30 น.

15.30 น.

13.00 น.

13.00 น.

เสือรองไห

13.00 น.

โปรแกรม

6

15.30 น.

15.30 น.

2

15.30 น.

13.00 น.

คืนพระจันทรเต็มดวง

Mataharis

15.30 น.

5

13.00 น.

13.00 น.

ทองพูน โคกโพ
ราษฎรเต็มขั้น
แหวนทองเหลือง

4

26
13.00 น.

ดูหนังคลาสสิก
กับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

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

3

19
Ali: Fear Eats the Soul

1

13.00 น.

Marlina
the Murderer
in Four Acts

13.00 น.

มูอัลลัฟ

ธิดาชาง

12

แพรดำ

18
คืนไรเงา

15.30 น.

Marianne
& Juliane

รักจัดหนัก

15.30 น.

15.30 น.

15.30 น.

30 กำลังแจว

15.30 น.

15.30 น.

มาธาดอรจอมเพีย้ น

13.00 น.

24

15.30 น.

13.00 น.

17

13.00 น.

The Towrope

11

13.00 น.

23

ตลาดพรหมจารี
13.00 น.

A Grin
Without a Cat

นางแบบ

หัวใจที่ไมอยากเตน

13.00 น.

15.30 น.

13.00 น.

ส.อ.ว. หอง 2
รุน 44

มาธาดอรจอมเพีย้ น

Elisa, My Life

Sumo Do,
Sumo Don’t

13.00 น.

13.00 น.

5

13.00 น.

Rodrigo D:
No Future

13.00 น.

นางฟา

15.30 น.

15.30 น.

20

10

16

13.00 น.

4
Colombian Short
Films: Program 1
13.00 น.

So Long
Enthusiasm

13.00 น.
15.30 น.

14

15.30 น.

9

เสาร

15.30 น.

มูอัลลัฟ

8

13.00 น.

คืนไรเงา

Mermaid

นางแบบ

Mermaid
Together

15.30 น.

15.30 น.

3

13.00 น.

แพรดำ
13.00 น.

2

13.00 น.

บันทึกรักของพิมพฉวี

ศุกร

13.00 น.

เสือรองไห
15.30 น.

คืนพระจันทรเต็มดวง

โปรแกรมภาพยนตรโลก

