หนึ่งในข่าวใหญ่ของวงการภาพยนตร์เมื่อรอบปีที่ผ่านมา คือการที่สตูดิโอภาพยนตร์
ต่างชาติแย่งกันซื้อลิขสิทธิ์ท�ำหนังจากเหตุการณ์ทีมฟุตบอลเยาวชนหมูปา่ ติดถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้
นางนอน จังหวัดเชียงราย เรื่องราวที่สะกดคนทั้งโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เป็นวัตถุดิบ
ชั้นเลิศส�ำหรับคนท�ำหนัง ข่าวล่าสุดคือ Netflix ได้สิทธิ์สร้างภาพยนตร์ซีรีส์จากเหตุการณ์
ดังกล่าวโดยจะมีทีมงานจากต่างประเทศเป็นแกนหลัก นอกจากนี้ ข่าวการมาถึงของทีมงาน
ถ่ายท�ำภาพยนตร์แอ็กชัน Fast and Furious 9 ทีจ่ งั หวัดกระบี่ สร้างความตืน่ เต้นและตอกยำ�้
ถึงความนิยมของคนท�ำหนังต่างชาติในการมาเยือนเมืองไทย
ภาพยนตร์เป็นนวัตกรรมที่เข้าสู่สยามจากชาวตะวันตก สิ่งที่มาพร้อมกับกล้องของ
พวกเขาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อน คือมุมมอง ทัศนคติ และการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม
จากสองโลก เมื่อชาวต่างชาติมองประเทศไทย คนไทย ทิวทัศน์ไทย ผ่านเลนส์ของพวกเขา
หนังเด็กหมูปา่ ทีก่ �ำหนดออกฉายปีหน้า เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดเมือ่ เรือ่ งราวของคนไทยถูกเล่า
และกลัน่ กรองผ่านสายตาคนท�ำหนังต่างชาติ เช่นเดียวกับหนังอีกมากมายในรอบเกือบศตวรรษ
ที่ผ่านมา
จดหมายข่าวฉบับนี้ น�ำเสนอภาพยนตร์สารคดีตา่ งประเทศทีเ่ ข้ามาถ่ายท�ำในเมืองไทย
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ ที่อยู่ในคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ ในหน้า ๑๒ รวมทั้งในเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม หอภาพยนตร์ยังจัดโปรแกรม “ไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?” ประกอบ
กับกิจกรรมพูดคุยกับผูม้ ปี ระสบการณ์ท�ำหนังกับชาวต่างชาติ และนักวิชาการผูศ้ กึ ษาโลกทัศน์
ของหนังตระกูลนี้ผ่านทฤษฎีสังคมศาสตร์และภาพยนตร์ โดยสามารถอ่านรายละเอียดจาก
นักจัดกิจกรรมของเราได้ในหน้า ๑๙ นอกจากนี้เรายังแนะน�ำดาราไทย วิทยา ปานศรีงาม
ผู้ร่วมแสดงในหนังต่างประเทศหลายเรื่องซึ่งถ่ายท�ำที่เมืองไทยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา
ภาพยนตร์เป็นภาษาสากลทีไ่ ร้พรมแดน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวแทนความคิดและ
มโนทัศน์ของปัจเจกชน หอภาพยนตร์จะน�ำเสนอความหลากหลายของภาพยนตร์ทั้งไทย เทศ
และลูกครึ่ง เพื่อความบันเทิงและสติปัญญาผู้ชมต่อ ๆ ไป

ปรัชญา: ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
วิสัยทัศน์: ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงาน
วิชาการและบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
พันธกิจ:
๑. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม
เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน: จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์
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นางเอกนัยน์ตาหยาดน�้ำผึ้ง
รายงาน
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ปิดม่าน เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๖
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The 5th Nitrate Picture Show
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
ยาเสพติดนานาชนิดในโลกภาพยนตร์
ที่ออกฉายในสหรัฐอเมริกา
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คลังอนุรักษ์
การอนุรักษ์ไฟล์ดิจิทัล ๑๐๑
เมืองไทยในเลนส์คนต่างแดน
กิจกรรม
แนะน�ำหนังทึ่ง! เฟลลินี 8½ มาสเตอร์พีซไม่เต็มบาท
แนะน�ำหนังทึ่ง! Pather Panchai ล�ำน�ำแห่งถนนเล็ก ๆ
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โปรแกรมภาพยนตร์
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
(Federation de International Archive du Film)
สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

นิทรรศการภาพถ่าย

ปิยะธิดา พรพิชญพงศ์

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรมประกาศเชิดชูเกียรติ
ศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๒ ท่าน ซึ่ง “เพชรา เชาวราษฎร์” ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์)
จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ตลอดระยะเวลา ๑๖ ปีที่ท่านโลดแล่นในวงการภาพยนตร์ มีผลงานการ
แสดงกว่า ๓๐๐ เรื่อง และมีผลงานภาพยนตร์มากถึง ๖ เรื่องได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ด้วยบทบาทการแสดงอันหลากหลายถูกใจผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นบทเจ้าหญิง ขอทาน หรือกระทั่งเด็กแก่นแก้ว นับเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือ
อย่างดีว่า เพชรา เชาวราษฎร์ คือ ราชินีจอเงินแห่งยุคเฟื่องฟูของวงการภาพยนตร์
ไทยอย่างยากที่จะหาใครเทียบได้ แต่ด้วยปัญหาด้านสุขภาพสายตาที่รุมเร้าท�ำให้
ท่านตัดสินใจอ�ำลาวงการในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ด้วยผลงานภาพยนตร์เรื่องท้ายสุด คือ
ไอ้ขุนทอง
ในวาระนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงขอร่วมแสดงความยินดีด้วย
การจัดนิทรรศการภาพถ่ายชุด “เพชรา เชาวราษฎร์ นางเอกนัยน์ตาหยาดน�้ำผึ้ง”
ณ หอศิลป์แนม สุวรรณแพทย์ ระเบียงชัน้ ๒ พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย โดยจัดแสดง
ภาพถ่ายส่วนหนึ่งในคอลเลกชันภาพนิ่งที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ อาทิ ภาพ
เหตุการณ์เมื่อครั้งได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ในปี พ.ศ ๒๕๐๘ และภาพเบื้องหลังการ
ถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมทุกท่านได้ชื่นชมภาพความงดงาม
ดั่งฉายา “นางเอกนัยน์ตาหยาดน�้ำผึ้ง” ของนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลใน
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยท่านนี้

หอศิ ล ป์ แ นม สุ ว รรณแพทย์
หอศิลป์ทเี่ ล็กทีส่ ดุ ในโลก มีพนื้ ที่
ขนาดเล็กมาก ส�ำหรับจัดแสดง
งานศิลปะต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์
ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ใบปิด
ภาพยนตร์ ฯลฯ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ตัง้ ชือ่ เพือ่ เป็นทีร่ ะลึกถึง แนม สุวรรณแพทย์ หัวหน้าแผนกฉาก
ของโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นช่างศิลป์ผู้มีผลงาน
และชื่อเสียงรายแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย
หอศิลป์แนม สุวรรณแพทย์ ระเบียงชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา ๑๐.๐๐–๑๗.๐๐ น.

๑

รายงาน
กิจกรรม
เดือนพฤษภาคม

กิจกรรม
เดือนเมษายน

๒๐ เมษายน
หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก ภิญโญ และ
พีท ทองเจือ สองพระเอกพ่อลูกคนส�ำคัญของ
วงการบันเทิงไทย ได้เดินทางมาประทับรอยมือ
รอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๘๔ และ ๑๘๕ บนลาน
ดารา อมตนุสรณ์ส�ำหรับดวงดาวบนโลกภาพยนตร์
ไทย พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การท�ำงานที่
น่าสนใจเมือ่ ครัง้ ยังโลดแล่นอยูใ่ นวงการภาพยนตร์
ให้แฟน ๆ ที่มาร่วมงานได้ฟังอย่างใกล้ชิด ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๑ เมษายน
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง E.T.
the Extra-Terrestrial หนึ่ ง ในภาพยนตร์
ที่ดีที่สุดของ สตีเวน สปีลเบิร์ก ที่ได้รับการยกย่อง
จากนักวิจารณ์และแฟนภาพยนตร์ทั่วโลก ใน
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

๒๗-๒๘ เมษายน
หอภาพยนตร์ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
สถาบันภาพยนตร์ไต้หวัน Taiwan Film Institute
จัดฉายโปรแกรมหนังทดลองไต้หวันจากทศวรรษ
ที่ ๑๙๖๐ Imaging the Avant-Garde: Taiwan’s
Film Experiments in the 1960s จ�ำนวน ๕
โปรแกรมจาก Taiwan International Documentary Film Festival (TIDF) ซึ่งมี Wood Lin
โปรแกรมเมอร์ จ ากเทศกาลฯ ผู ้ ร วบรวมหนั ง
หายากหลายเรือ่ งจากยุคนัน้ มาให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
บรรยากาศในวงการศิลปะ ภาพยนตร์ ละครเวที
สภาพสั ง คมและการเมื อ งไต้ ห วั น ในทศวรรษ
ดังกล่าว ซึ่งทั้งสองวันที่มีการฉายหนัง มีผู้ชมเข้า
ร่วมอย่างคึกคัก ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๓๐ เมษายน
หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, บริษัท
ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด จัดกิจกรรม
ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๔ ฉายภาพยนตร์
เรือ่ ง Breathe ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากเรือ่ งจริงของ
ผูป้ ว่ ยโรคโปลิโอทีย่ นื หยัดต่อสูโ้ รคร้ายด้วยหัวใจที่
เข้มแข็ง โดยหลังจบภาพยนตร์ได้มีการพูดคุยเก็บ
ประเด็นกับ รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์ และ ผศ.นพ.
สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ด�ำเนินรายการโดย สัณห์ชัย
โชติรสเศรณี ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส ตึก
อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๒๔-๒๖ พฤษภาคม
หอภาพยนตร์ร่วมกับ
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
จัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบ
ประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ณ
โรงภาพยนตร์สกาลา คัดสรรภาพยนตร์คลาสสิก
จ�ำนวน ๕ เรือ่ ง มาจัดฉายประกอบการแสดงดนตรี
สดตลอดทัง้ ๓ วัน เปิดงานด้วยการฉายภาพยนตร์
เงียบคลาสสิกปี พ.ศ. ๒๔๗๑ จากประเทศเยอรมนี
เรื่อง Fight for the Matterhorn ได้วงดนตรีไทย
ร่วมสมัยอย่าง “วงกอไผ่” มาร่วมบรรเลงดนตรี
ประกอบภาพยนตร์ ซึ่งผสมผสานได้อย่างลงตัว
และอีกสองวันถัดมากับ ๔ ภาพยนตร์ ที่ได้คู่รัก
นักดนตรีจากสหรัฐอเมริกา Donald Sosin และ
Joanna Seaton แสดงดนตรีประกอบภาพยนตร์
ร่วมกันจากการใช้เครื่องดนตรีและเสียงร้อง ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทั้งคู่ สร้างสีสันให้
ภาพยนตร์และจบลงด้วยความประทับใจจากผู้
เข้าร่วมชมภาพยนตร์ในครั้งนี้

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๒๔ เมษายน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม
๓๐ เมษายน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี		
๒ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓ พฤษภาคม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
๑๕ พฤษภาคม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
๑๖ พฤษภาคม กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
๑๖ พฤษภาคม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๘ พฤษภาคม Australian Film Television and Radio School
๒๙ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ
๒๙ พฤษภาคม โรงเรียนทวีธาภิเศก
๗ มิถุนายน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

๒

กิจกรรม
เดือนมิถุนายน

๒๗ พฤษภาคม
หอภาพยนตร์ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแสดง
ดนตรีประกอบหนังเงียบ โดยมี Donald Sosin
และ Joanna Seaton สองนักเปียโนมืออาชีพทีม่ า
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานดนตรีประกอบภาพยนตร์
เงียบในเทศกาลภาพยนตร์เงียบปีนมี้ าเป็นวิทยากร
ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ไม่ได้จ�ำกัดชนิด
ของเครื่องดนตรี บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน จากประสบการณ์และแนวคิดที่ทั้งคู่
ได้ ถ ่ า ยทอดออกมา
อย่ า งเต็ ม ที่ ผ่ า น
กิจกรรมหลากหลาย
รู ป แบบเพื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า
ร่ ว มอบรมได้ มี ส ่ ว น
ร่วม ณ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา

๑๖ มิถุนายน
หอภาพยนตร์ ร ่ ว มเฉลิ ม ฉลองในวาระ
ครบรอบ ๖๐ ปี ผลงานที่ได้รับการยกย่องให้เป็น
“หนังตลกที่ดีที่สุดตลอดกาล” เรื่อง Some Like
It Hot สุดยอดภาพยนตร์คลาสสิกปี ค.ศ. ๑๙๕๙
ของผู้ก�ำกับ บิลลี ไวลเดอร์ ที่มาพร้อมกับบทบาท
การแสดงอันน่าจดจ�ำของ มาริลีน มอนโร ใน
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

ฉายหนังต่างประเทศ
๑๕-๒๔ มิถุนายน หอ
ภาพยนตร์น�ำภาพยนตร์ไทย
เรื่ อ ง แผลเก่ า ไปจั ด ฉายที่
เทศกาล 22nd Shanghai
International Film Festival
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๑ มิถุนายน หอภาพยนตร์น�ำภาพยนตร์
โฆษณาเรือ่ ง สีค่ งิ ส์ ไปร่วมจัดฉายในงาน 2019 ALA
Annual Conference ซึ่งจัดขึ้นโดย The Association of Moving Image Archivists (AMIA)
และ Film & Media Round Table (FMRT) ที่
The National Gallery of Art กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
สหรัฐอเมริกา

กรอบรวม โครงการภาพยนตร์เพือ
่ ผูส
้ งู อายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๙ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เต้าฮวยไล้เหลี่ยว ให้แก่นักเรียนบ้านบางแค รุ่น ๓
๒๓ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง หลวงพี่เท่ง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
๒๕ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เหนือเกล้า ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน และภาพยนตร์เรื่อง
ล่าพยาบาท ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน
๒๖ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ข้างหลังภาพ ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส
๒๙ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เพชรตัดเพชร ให้แก่สมาชิกธรรมานามัย
๑๔ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง หลวงพี่แจ๊ส 4G ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
๒๑ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง บ้านทรายทอง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ
๒๔ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พี่มาก..พระโขนง ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส
๒๙ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง แผลเก่า ให้แก่สมาชิกธรรมานามัย
๑๑ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พุ่มพวง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย

รายงาน

ปิดม่าน

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ
ประเทศไทย ครัง้ ที่ ๖
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ผ่านพ้นไปด้วยความประทับใจส�ำหรับเทศกาลภาพยนตร์เงียบ
ประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ที่หอภาพยนตร์ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔–๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่โรงภาพยนตร์สกาลา โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เทศกาล
ได้จัดที่โรงหนังระดับต�ำนานอายุเก่าแก่กว่า ๕๐ ปีแห่งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ
หลังจากที่โรงภาพยนตร์ลิโดซึ่งเป็นโรงหลักของเทศกาลตั้งแต่ครั้งที่ ๑
ได้ปิดตัวลงไปตั้งแต่ปีก่อน
แม้ จ ะหดตั ว ลงจาก ๑ สั ป ดาห์ เหลื อ เพี ย งแค่ สุ ด สั ป ดาห์
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ แต่ตลอดทัง้ ๓ วันนัน้ ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศทีท่ �ำให้
ราชาโรงหนังแห่งสยามโรงนี้คึกคักขึ้นเป็นพิเศษ และนี่คือสีสันบางส่วน
ของเทศกาลที่ยังคงอบอุ่นไปด้วยแฟน ๆ ผู้ชื่นชมในมนตร์เสน่ห์ของ
หนังเงียบเหมือนเช่นทุกปี
วงดนตรีไทยร่วมสมัย ปะทะ หนังเงียบคลาสสิกเยอรมัน

ไฮไลต์แรกอยู่ที่รอบเปิดเทศกาล Fight for the Matterhorn
ภาพยนตร์เงียบปี พ.ศ. ๒๔๗๑ จากประเทศเยอรมนี ที่ถ่ายทอด
เรื่องราวที่อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงของคณะปีนเขา ๒ คณะ ที่แข่งขัน
กันพิชิตยอดเขาแมตเทอร์ฮอร์น หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขา
แอลป์ให้ได้เป็นคณะแรก นอกจากจะเป็นหนึง่ ในหนังเงียบคลาสสิกเรือ่ ง
ส�ำคัญของเยอรมัน ความพิเศษยังอยู่ที่การแสดงดนตรีสด ซึ่งเทศกาล
ได้เชิญวงดนตรีกอไผ่ วงดนตรีไทยร่วมสมัยที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานกว่า ๓๐ ปีมาแสดง โดย มาเร็น นีไมเออร์ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
เกอเธ่ ประเทศไทย ผู้ร่วมจัดเทศกาล ได้กล่าวในพิธีเปิดเทศกาลว่ารู้สึก
ตื่นเต้นเป็นอย่างมากว่า วงดนตรีชาวไทยที่ปกติคุ้นชินอยู่กับอากาศ
ที่ร้อนและชื้นนั้น จะตีความถึงน�้ำแข็ง หิมะ และความหนาวเย็นใน

ภาพยนตร์นอี้ อกมาอย่างไร และมองว่านีค่ อื การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมทีด่ งี าม
แม้ผู้ชมเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทย จะคุ้นเคยกับการฉาย
ภาพยนตร์ เ งี ย บประกอบการแสดงดนตรี ส ากล โดยเฉพาะเปี ย โน อย่ า งที่
หอภาพยนตร์จดั มาตลอดทุกปี แต่ความเป็นจริงแล้ว ดนตรีประกอบหนังเงียบนัน้
มีความหลากหลาย ไม่ได้ถูกจ�ำกัดอยู่แค่เครื่องดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง
ในอดีตนั้น แม้จะเป็นหนังเงียบจากตะวันตก แต่หากไปฉายในประเทศต่าง ๆ ก็
มักจะใช้เครื่องดนตรีประกอบแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศ อย่างเช่น
ในยุคหนังเงียบของไทยเมือ่ ประมาณร้อยปีกอ่ น วงดนตรีทเี่ ล่นประกอบหนังเงียบ
เป็นประจ�ำคือ แตรวง บางครั้งก็เป็นวงเครื่องสายประสม เพราะฉะนั้นการน�ำวง
กอไผ่มาแสดงสดประกอบหนังเงียบเยอรมัน จึงเป็นทัง้ ความท้าทาย การผสมผสาน
และเป็นการรื้อฟื้นขนบการเล่นดนตรีสดประกอบหนังเงียบที่หลากหลายมาให้
ผู้ชมในเมืองไทยได้สัมผัส
ส�ำหรับการแสดงครัง้ นี้ วงดนตรีกอไผ่ใช้นกั ดนตรีทงั้ หมด ๖ คน ประกอบ
ไปด้วย ศิลปินรางวัลศิลปาธรประจ�ำปีล่าสุด อานันท์ นาคคง (ซอม้า, เครื่องเป่า,
ร้อง) อนุวัฒน์ รู้เจียมสิน (เปียโน) ชัยภัค ภัทรจินดา (เมทาโลโฟน) อัษฎาวุธ
สาคริก (ระนาดทุ้ม) อมร พุทธานุ (เบส รีคอร์เดอร์, ขลุ่ย) และ ทศพร ทัศนะ
(เปิงมางคอก) โดย ชัยภัค ภัทรจินดา ตัวแทนของวงได้กล่าวว่า วงกอไผ่ เคยแสดง
ดนตรีประกอบหนังเงียบมาแล้ว ๒-๓ ครั้ง แต่ละครั้งก็มีสีสันและรายละเอียด
ไม่เหมือนกัน ส�ำหรับครัง้ นี้ แม้วงกอไผ่จะเป็นวงดนตรีไทย แต่ได้พยายามออกแบบ
เสียงเครื่องดนตรีและวิธีการเล่นในแบบต่าง ๆ กัน ไม่จ�ำกัดเฉพาะแนวทางการ
เล่นแบบดนตรีไทยอย่างเดียว โดยใช้วธิ กี ารตีความให้เข้ากับอารมณ์และเนือ้ เรือ่ ง
รวมไปถึงก�ำหนดโครงในการเล่นไว้คร่าว ๆ แต่ในรายละเอียดนั้นอาศัยการด้นสด
และความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งได้สร้างความแปลกใหม่และได้รับเสียงชื่นชมจาก
ผู้ชมหลายคนในรอบเปิดเทศกาล
ครอบครัวนักดนตรี โดนัลด์ โซซิน และ โจอันนา ซีตัน

การแสดงดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบอีก ๔ เรือ่ งในวันเสาร์ที่ ๒๕ และ
อาทิตย์ที่ ๒๖ เป็นผลงานของ โดนัลด์ โซซิน และ โจอันนา ซีตัน คู่รักนักดนตรี
จากสหรัฐอเมริกา ที่ร่วมแสดงดนตรีประกอบหนังเงียบร่วมกันมากว่า ๒๐ ปี
โดยโดนัลด์รบั หน้าทีเ่ ล่นเปียโนเป็นหลัก ในขณะทีโ่ จอันนาเป็นผูท้ �ำเสียงประกอบ
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ต่าง ๆ และขับร้องบทเพลง ซึ่งอย่างหลังนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ
พวกเขา ที่สร้างความแตกต่างออกไปจากนักดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ
รายอื่น ๆ
แม้หนังเงียบจะเป็นหนังที่ไม่ได้มีการบันทึกเสียง และโดยมากแล้ว
เพลงที่ใช้ประกอบสด ๆ มักเป็นดนตรีบรรเลงเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม
มีภาพยนตร์เงียบจ�ำนวนมากที่มีการแต่งเพลงที่มีเนื้อร้อง เพื่อใช้ประกอบ
ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ โดยมักจะบันทึกเสียงร้องและน�ำไปเปิด
สด ๆ ในโรงภาพยนตร์ ตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดไว้ อย่างเช่น เพลง Diane ที่
แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบ 7th Heaven ภาพยนตร์เงียบปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ซึ่ง
โจอันนาได้ขบั ร้องกล่อมผูช้ มกันสด ๆ ระหว่างการฉายภาพยนตร์เรือ่ งดังกล่าว
ในเทศกาล โดยเพลงนี้ถือเป็นเพลงประกอบที่โด่งดังมากในช่วงปลายยุค
หนังเงียบของฮอลลีวูด และต่อมาเมื่อ 7th Heaven ได้รับการน�ำมาสร้าง
ใหม่ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ก็ได้มีการน�ำเพลง Diane มาใช้ประกอบอีกครั้ง

ในขณะทีภ่ าพยนตร์ทไี่ ม่มบี ทเพลงดัง้ เดิมประกอบ ทัง้ คูก่ ย็ งั ได้คดิ ค้น
หาทางใช้เสียงร้องมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเพื่อสร้างสีสัน ในเรื่อง
Filibus พวกเขาได้แต่งเพลงธีมของเรื่องขึ้นมาใหม่ และให้โจอันนาเป็นผู้
ขับร้อง ซึ่งผสมกลมกลืนเข้ากับเรื่องได้อย่างน่าทึ่ง เมื่อถึงเรื่อง Shiraz:
a Romance of India ที่มีฉากหลังเป็นประเทศอินเดีย โดนัลด์ก็ได้ท�ำเสียง
ประกอบเป็นท่วงท�ำนองแบบอินเดีย เพือ่ สร้างบรรยากาศและความระทึกให้
แก่ผู้ชมในฉากอันน่าตื่นเต้น และสุดท้ายคือ Speedy หนังเงียบที่ฮาร์โรลด์
ลอยด์ รับบทเป็นหนุม่ ผูค้ ลัง่ ไคล้เบสบอล ท�ำให้มฉี ากเกีย่ วกับเบสบอลอยูม่ าก
โจอันนาจึงได้เลือกเพลง Take Me Out to the Ball Game บทเพลงอายุ
ร้อยกว่าปีที่ชาวอเมริกันนิยมใช้ในการร้องเชียร์เบสบอล มาขับร้องให้เข้ากับ
อารมณ์ของเรื่อง นอกจากนี้ ในรอบสุดท้ายนี้ มอลลี ลูกสาวตัวน้อยวัย
๘ ขวบของทั้งคู่ ยังได้มาร่วมท�ำเสียงประกอบเป็นเสียงสุนัขตลอดทั้งเรื่อง

เรียกรอยยิ้มและเสียงปรบมือเกรียวกราวจากผู้ชมเมื่อแสดงจบ ในขณะที่
นิโคลัส ลูกชายคนโตของพวกเขาที่ร่วมเดินทางมาด้วย ก็เป็นนักดนตรีอาชีพ
และเคยแสดงประกอบหนังเงียบเช่นกัน นีจ่ งึ นับเป็นครอบครัวนักดนตรีอย่าง
แท้จริง
นอกจากการแสดงประกอบภาพยนตร์เงียบในเทศกาล ในวันจันทร์
ที่ ๒๗ พฤษภาคม ครอบครัวนักดนตรีกลุม่ นี้ ยังได้ท�ำการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่องดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งในปีนี้
มีผู้สนใจมาเข้าร่วมอบรมกันอย่างมากมายถึง ๓๘ คน รวมทั้งโดนัลด์และ
โจอันนา ยังเปิดรับแบบพิเศษ ไม่จ�ำกัดประเภทเครื่องดนตรี แม้กระทั่งไม่มี
ทักษะทางดนตรี แต่สนใจเรื่องดนตรีประกอบหนังเงียบก็สามารถมาร่วม
อบรมได้ บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน จากประสบการณ์และ
แนวคิดทีท่ งั้ คูไ่ ด้ถา่ ยทอดออกมาอย่างเต็มทีผ่ า่ นกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

เคลลี สมูท ทายาทของ ดักลาส แฟร์แบงก์ส

แขกพิเศษอีกคนของเทศกาลในครั้งนี้คือ เคลลี สมูท ทายาทของ
ดักลาส แฟร์แบงก์ส ดาราระดับต�ำนานของฮอลลีวูด ผู้เป็นหนึ่งในไอคอน
คนส�ำคัญของยุคหนังเงียบ ซึ่งเทศกาลของเราเคยฉายผลงานการแสดง
ของเขาหลายเรื่องทั้ง The Half-Breed, The Good Bad Man และ The
Mark of Zorro
เคลลีเป็นลูกบุญธรรมของ เลทิเทีย แฟร์แบงก์ส ซึ่งเป็นลูกสาวของ
โรเบิร์ต แฟร์แบงก์ส พี่ชายแท้ ๆ ของดักลาส แฟร์แบงก์ส โดยเลทิเทียได้
ค้นคว้าเรื่องราวของดักลาส แฟร์แบงก์ส และเขียนเป็นหนังสือชีวประวัติ
ออกมาชือ่ Douglas Fairbanks: The Fourth Musketeer เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๙
ร่วมกับ ราล์ฟ แฮนค็อก และต่อมา เคลลีได้คน้ คว้าเพิม่ เติมเพือ่ ปรับปรุงข้อมูล
ในหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์มากขึ้น ปัจจุบัน เธอยังคงค้นคว้าเรื่องราวของ
ดักลาส แฟร์แบงก์ส และ แมรี พิกฟอร์ด นางเอกและคู่ชีวิตของแฟร์แบงก์ส
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ FairbanksForever.com
นอกจากมาร่วมชมภาพยนตร์ในเทศกาล เคลลียังมาเยี่ยมเยียน
หอภาพยนตร์ ชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายาร่วมกับครอบครัว
ของโดนัลด์และโจอันนา รวมทั้งยังได้น�ำหนังบ้านของอเมริกันที่มีฉาก
เกีย่ วกับเมืองไทย มาจัดฉายให้ชาวหอภาพยนตร์ได้ชม หนังนีถ้ า่ ยโดย เกล็น
ทอมัส เมื่อครั้งติดตามดักลาส แฟร์แบงก์ส เข้ามาถ่ายภาพยนตร์เรื่อง
Around the World in 80 Minutes with Douglas Fairbanks ใน
เมืองไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ นอกจากนี้ เคลลียังได้มอบหนังสือ Douglas
Fairbanks: The Fourth Musketeer ฉบับปรับปรุง ให้แก่หอภาพยนตร์ซึ่ง
จะน�ำมาให้บริการแก่สาธารณชนในห้องสมุดฯ เชิด ทรงศรี เพือ่ ประโยชน์แก่
การค้นคว้าเรื่องราวของวงการหนังเงียบต่อไป
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THE 5 NITRATE
PICTURE SHOW
เกศสุดา จินา
อนุสรณ์สถาน จอร์จ อีสต์แมน

ในปี ค.ศ. ๑๘๘๙ บริษัทโกดักผลิตฟิล์มส�ำหรับถ่ายภาพยนตร์
ขนาด ๓๕ มม. เพื่อการค้าเป็นชนิดแรก คือฟิล์มไนเตรต (Nitrate Film)
ซึง่ มีความไวไฟสูง เมือ่ เกิดการเผาไหม้จะท�ำให้ลกุ ลามอย่างรวดเร็ว เพราะ
ได้รับเชื้อเพลิงจากออกซิเจนของตัวฟิล์มเอง ในสมัยก่อนการฉายฟิล์ม
ไนเตรตจึงเป็นเรื่องอันตราย เพราะขณะฉายภาพยนตร์ หากฟิล์มเกิด
เผาไหม้ ขึ้ น จากความร้ อ นของหลอดไฟจากเครื่ อ งฉาย ก็ อ าจท�ำให้
โรงภาพยนตร์เสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั ได้ รวมไปถึงความปลอดภัยของผูช้ ม
ภาพยนตร์ด้วย ต่อมา จึงได้มีการคิดค้นฟิล์มอะซิเตต (Acetate Film) ซึ่ง
มีความปลอดภัยมากกว่ามาใช้แทน ฟิล์มไนเตรตจึงยุติการผลิตลงในปี
ค.ศ. ๑๙๕๐
ปัจจุบัน หอภาพยนตร์มีฟิล์มไนเตรตอยู่ประมาณ ๓๐๐ ม้วน
ทัง้ ภาพยนตร์ไทยและเทศ ซึง่ ผูเ้ ขียนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบฟิลม์ ดังกล่าว และ
ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการอนุรักษ์ ในขณะเดียวกัน George Eastman
Museum พิพธิ ภัณฑ์ทจี่ ดั เก็บคอลเลกชันภาพถ่ายและภาพยนตร์ทดี่ ที สี่ ดุ
แห่งหนึ่งของโลก ก�ำลังจะจัดเทศกาล The 5th Nitrate Picture Show
เทศกาลที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์ฟิล์มไนเตรตโดยแท้ ผู้เขียนจึงได้รับ
โอกาสให้ไปชมเทศกาลนี้ ระหว่างวันที่ ๒-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่เมือง
โรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก่อนที่เทศกาลหนังจะเริ่ม ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงาน
โกดัก ซึ่งมักจะเรียกกันว่าโกดักพาร์ก (Kodak Park) ก่อตั้งขึ้นโดย จอร์จ
อีสต์แมน (George Eastman) เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๘๘ มีพื้นที่กว่า ๑,๓๐๐
เอเคอร์ ในอดีตมีอาคารการผลิต ๑๕๔ อาคาร และการจ้างงานกว่า
๓๐,๐๐๐ คน มีโรงผลิตไฟฟ้า ระบบระบายน�้ำทิ้ง ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ทางรถไฟ แผนกดับเพลิง แม้กระทั่งรหัสไปรษณีย์เป็นของตัวเอง ปัจจุบัน
โรงงานโกดักได้ลดขนาดของตัวเองลง และเปิดบางพื้นที่ให้เช่าในนาม
Eastman Business Park
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ด้านหน้าโรงงานจะพบกับอนุสรณ์สถาน จอร์จ อีสต์แมน ซึง่ มีอฐั ิ
ของเขาบรรจุอยู่ใต้ฐาน จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวอาคาร และชมขั้นตอนการ
ผลิตฟิล์มภาพยนตร์อย่างละเอียด เริ่มจากการผลิตฐานฟิล์ม (Base) การ
เตรียมและผสมสารละลาย การเคลือบสารไวแสง ซึ่งเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้
จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของฟิล์ม แล้วจึงบรรจุลงลังทึบแสง ก่อน
จะส่งฟิลม์ ไปตัดให้เป็นม้วนขนาดเล็ก เจาะรูหนามเตย และบรรจุลงกล่อง
เพื่อน�ำไปจ�ำหน่าย (สามารถชมได้ที่ https://www.youtube.com/
watch?v=DNhSFQmnMcE)
นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องเก็บฟิล์มไนเตรตที่ Louis B.
Mayer Conservation Center ซึง่ อยูห่ า่ งจาก The Eastman Museum
ไป ๑๕ นาที ภายในแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือห้องตรวจฟิล์ม ที่มีลักษณะ
ห้องสะอาด โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน อีกส่วนคือห้องเก็บฟิล์ม ควบคุม
อุณหภูมิที่ ๔ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบัน
เก็บฟิล์มไนเตรตประมาณ ๒๔,๐๐๐ ม้วน ภายในถูกแบ่งเป็นห้องเล็ก ๆ
จ�ำนวน ๑๒ ห้อง โดยชั้นเก็บและกล่องเป็นเหล็กเพื่อป้องกันการลุกลาม
ของไฟ ด้านท้ายห้องเก็บจะมีประตูทอี่ อกแบบมาเพือ่ ให้เป็นทางออกของ
ไฟทีล่ กุ ไหม้ ทัง้ ห้องตรวจฟิลม์ และห้องเก็บฟิลม์ จะมีประตูทางออกส�ำหรับ
หนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับเหตุ
ฉุกเฉินหากมีเหตุไฟไหม้จากฟิล์มไนเตรต
จากนั้น ผู้เขียนได้เดินทางไปยังโกดักพาร์กอีกครั้ง เพื่อชมการให้
บริการด้านการอนุรกั ษ์ฟลิ ม์ ภาพยนตร์ของ The Eastman Museum ซึง่
ให้บริการแก่องค์กรธุรกิจ หอภาพยนตร์ นักท�ำหนัง มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานอื่น ๆ รวมถึง The Eastman Museum เองด้วย การให้บริการ
แปลงสัญญาณจากฟิล์ม เป็นดิจิทัลเริ่ม ต้นตั้ง แต่การตรวจ ซ่อม ท�ำ
ความสะอาด สแกน และบูรณะฟิลม์ เช่น ลบฝุน่ ลบรอยขีดข่วน ปรับแต่งสี
ซึ่งมีขั้นตอนการท�ำงานเช่นเดียวกับที่หอภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังมีการ

อาคารเก็บฟิล์มไนเตรต
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ให้บริการแปลงสัญญาณจากดิจทิ ลั กลับไปเป็นฟิลม์ ด้วย ขัน้ ตอนสุดท้าย
คือการดูหนังในโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กเพือ่ เช็กคุณภาพของภาพยนตร์
ก่อนที่หนังจะเริ่มฉาย ผู้เขียนได้ไปชมเวิร์กช็อปสาธิตการ
ท�ำฟิล์มไนเตรต ขั้นตอนแรกคือการท�ำฐานฟิล์มไนเตรต (Nitrate
Base) จากเซลลูโลสไนเตรต โดยเทเซลลูโลสไนเตรตที่มีลักษณะเป็น
ของเหลว ไม่มีสี ลงบนโต๊ะกระจกแล้วปาดให้เป็นแผ่นบาง เมื่อแห้ง
แล้วจะได้เป็นแผ่นพลาสติกใส ขั้นต่อมา เจ้าหน้าที่จะน�ำฐานฟิล์ม
ไนเตรตมาเคลือบด้วยเยื่อภาพเจลาติน (Gelatin Emulsion) มี
ลักษณะเป็นของเหลว สีขาวครีม เคลือบในห้องทีม่ แี สงนิรภัย (Safety
Light) ก็จะได้เป็นฟิล์มไนเตรต และสุดท้ายน�ำฟิล์มที่ได้มาตัดให้ได้
ขนาด ๓๕ มม. และเจาะรูหนามเตยเป็นอันเสร็จ
หนังทีฉ่ ายในเทศกาลปีนป้ี ระกอบไปด้วย หนังสัน้ ๙ เรือ่ ง และ
หนังยาว ๙ เรื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลากหลายสถาบัน ทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ในการส่งฟิล์มไนเตรตมาร่วมฉาย
หนั ง สั้นปีนี้ค่อนข้างหลากหลาย มีทั้งการ์ตูน หนังท่องเที่ยว สารคดี
และโฆษณาชวนเชือ่ โดยส่วนตัวผูเ้ ขียนชอบหนังสัน้ เรือ่ ง Tulips Shall
Grow (๑๙๔๒) ก�ำกับโดย George Pal แม้จะดูเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน
ธรรมดา แต่จริง ๆ แล้วเป็นหนังที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
เพื่อสนับสนุนนักต่อสู้เนเธอร์แลนด์ที่ต้องการปกป้องแผ่นดินจากการ
รุกรานโดยกองทัพของนาซี ส่วนหนังยาว Rebecca (๑๙๔๐) ก�ำกับ
โดย Alfred Hitchcock หนังขาวด�ำแนวลึกลับที่ชวนให้ติดตาม โดย
ดัดแปลงจากนิยายต้นฉบับชื่อเดียวกัน หนังได้รางวัลออสการ์สาขา

ภาพยนตร์ ย อดเยี่ ย ม และสาขาก�ำกั บ ภาพยอดเยี่ ย ม
ประเภทภาพยนตร์ขาวด�ำ เมือ่ หนังจบ มีการฉายภาพยนตร์
การคัดเลือกนักแสดงน�ำหญิงของเรื่อง (Casting) ให้ได้ชม
ด้วย และทีเ่ ป็นไฮไลต์ของเทศกาลนี้ คือ Blind Date with
Nitrate โปรแกรมฉายเรื่องสุดท้ายของเทศกาล ผู้จัดจะไม่
เปิดเผยชื่อภาพยนตร์ล่วงหน้า ซึ่งปีนี้คือ Gone to Earth
(๑๙๕๐) ก�ำกับโดย Michael Powell, Emeric Pressburger
เป็นหนังที่ถ่ายท�ำด้วยระบบสี Technicolour ซึ่งท�ำให้สี
ยังคงสวยสดอยู่ แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ ๗๐ ปีแล้ว
สิ่งที่ประทับใจในเทศกาลนี้ก็คือ เจ้าหน้าที่จะ
ประกาศชื่อผู้ฉายหนังเพื่อเป็นเกียรติก่อนการฉายภาพยนตร์ทุกเรื่อง
การฉายหนังเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ฉายทุกคนที่นี่มีประสบการณ์
ด้านภาพยนตร์และทักษะในการดูแลเครือ่ งฉายและการฉายฟิลม์ เป็น
อย่างดี เนื่องจากปัจจุบัน โรงฉายส่วนมากได้เปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล
เกือบหมดแล้ว แต่ทนี่ ย่ี งั คงมีเครือ่ งฉายระบบฟิลม์ อยู่ ผูฉ้ ายหนังจึงถือ
เป็นส่วนส�ำคัญของเทศกาล ก่อนจบเทศกาลได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ขึ้นไปบนเวที เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของทีมงานทุกคนทุกต�ำแหน่ง โดยมีผู้ชม
ปรบมือให้เกียรติอย่างกึกก้องยาวนาน ท้ายนี้ ผู้เขียนหวังว่าจะมีฟิล์ม
ภาพยนตร์ไนเตรตจากประเทศไทย ได้ไปร่วมฉายที่เทศกาล The
Nitrate Picture Show บ้าง ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
บรรยายภาพ ๑. และ ๒. ห้องเก็บฟิลม์ ไนเตรตที่ Louis B. Mayer Conservation Center
๓. ขัน้ ตอนการผลิตฟิลม์ ทีโ่ รงงานโกดัก ๔. การตรวจซ่อมฟิลม์ ๕. ชมเวิรก์ ช็อปสาธิตการท�ำ
ฟิลม์ ไนเตรต
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ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

ยาเสพติดนานาชนิด
ในโลกภาพยนตร์
ที่ออกฉายในสหรัฐอเมริกา
วิมลิน มีศิริ

นโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ในสังคมไทย ส่งผลให้มีการปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา โดยอนุญาตให้ องค์กรวิจัย ผู้ป่วยที่ต้องใช้
กัญชาบ�ำบัดโรค และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านัน้ และ “กัญชา” ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๕ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ คอลัมน์ห้องสมุดฯ
ชวนอ่านเรือ่ งราวเกีย่ วกับยาเสพติดนานาชนิดในโลกภาพยนตร์ทอี่ อกฉาย
ในสหรัฐอเมริกา จากหนังสือ Hooked in Film: Substance Abuse on
the Big Screen โดย John Markert เขามุ่งเน้นพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่าง “นโยบายด้านสังคมของสหรัฐอเมริกา” กับ “มุมมองจาก
สาธารณชนที่มีต่อยาเสพติด” และ “ภาพแสดงของยาเสพติดที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์”
Markert เริ่มต้นบทที่ ๑ ด้วยประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๐๐-๑๙๕๙ กรณีภาพยนตร์กับขบวนการต่อต้าน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ยุคสมัยแห่งความก้าวหน้า
(Progressive Era) ของอเมริ ก าที่ มี ก ารปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ แต่ก็เป็น
ยุคทีม่ ปี ญ
ั หาทางสังคมสูง รวมถึงเป็นช่วงเวลาแห่งการ
เคลื่อนไหวและการปฏิรูปสังคม โดยมุ่งละเว้นสิ่งมึนเมา ด้วยการงด
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และยาเสพติดอืน่ ๆ เพราะยุคสมัยแห่งความก้าวหน้า
มีแนวคิดว่าสิ่งเหล่านี้สร้างความแตกแยกทางสังคม ซึ่งขบวนการต่อต้าน
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หรื อ Temperance Movement เป็ น การ
เคลื่อนไหวหนึ่งในยุคสมัยแห่งความก้าวหน้า โดยเหตุการณ์นี้ส่งอิทธิพล
ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาครั้งที่ ๑๘ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ระบุว่า ห้ามผลิต ห้ามขาย ห้ามน�ำเข้า ห้ามขนส่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิด โดยส่งผลกระทบในวงกว้างและประสบความส�ำเร็จในการห้าม
ผลิ ต และห้ า มขายสุ ร าได้ การเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ระงั บ การใช้ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในครัง้ นั้นมีส่วนส�ำคัญต่อการผลักดันออกกฎหมายอื่น ๆ เช่น
กฎหมายควบคุมใบอนุญาตให้มีหรือใช้โคเคน (Harrison Act of 1914)
การประกาศใช้รัฐบัญญัติภาษีกัญชาซึ่งควบคุมการขายและส่งต่อกัญชา
(Marijuana Tax Act of 1937) สิง่ เหล่านีม้ อี ทิ ธิพลมาถึงวงการภาพยนตร์
เช่น ผลงานของ D. W. Griffith เรือ่ ง For His Son น�ำเสนอประเด็นปัญหา
ของยาเสพติดและโจมตีกรณีที่มีผู้ผลิตน�ำโคเคนจากใบโคคามาใช้เป็น
ส่วนผสมในเครื่องดื่มน�้ำอัดลม โดยตั้งแต่ปลายยุคภาพยนตร์เงียบ ค.ศ.
๑๙๒๐-๑๙๒๘ วงการภาพยนตร์อเมริกา มีการน�ำเสนอจุดยืนที่แน่วแน่
ในการละเว้นสิ่งมึนเมาและต่อต้านการใช้ยาเสพติดในภาพยนตร์ อีกทั้ง
ส่งอิทธิพลไปยังช่วงที่ภาพยนตร์เริ่มมีเสียงและพูดคุยกันได้ โดยการใช้
บทสนทนาในภาพยนตร์เงียบไปจนถึงการใช้บทพูดในภาพยนตร์เสียง เพือ่
ประณามหยามเหยียดอันตรายของเฮโรอีน โคเคน รวมถึงหายนะของ
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กัญชาว่าเป็นจุดเริ่มต้นสู่พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ โดย
ภาพยนตร์มักน�ำเสนอภาพการสูบบุหรี่ยัดไส้กัญชาน�ำไปสู่การใช้เฮโรอีน
ด้วยการแทงเข็มฉีดยาลงบนท่อนแขนของใครคนหนึง่ ทีม่ กั จะน�ำไปสูค่ วาม
ตายเสมอ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง The Human Wreckage, The Pace
That Kills, The Road to Ruin และ The Cocaine Fiends
ส�ำหรับบทที่ ๒ บทที่ ๓ และบทที่ ๔ Markert ได้วเิ คราะห์เจาะจง
ยาเสพติดแต่ละชนิดไว้ในแต่ละบท ได้แก่ กัญชา เฮโรอีน โคเคน ที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๖๐-๒๐๑๐ (ดูรายชื่อและปีที่ออกฉายของ
ภาพยนตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ที่ภาคผนวกท้ายเล่มของหนังสือ) โดย
แต่ละบทนั้น เขาวิเคราะห์เรียงตามล�ำดับเวลา เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของวิธีน�ำเสนอภาพยาเสพติดในภาพยนตร์
แต่ละยุคสมัยว่าเป็นอย่างไร
“กั ญ ชา” ในบทที่ ๒ มี ป ระเด็ น หนึ่ ง ที่
Markert วิเคราะห์ได้น่าสนใจ คือ การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสมัย Clinton ในช่วงทศวรรษ ๑๙๙๐
เป็นตัวอย่างของแนวทางเสรีนิยมใหม่ สะท้อนให้เห็นได้จากกระแสสังคม
ที่ มี ต ่ อ กั ญ ชาเริ่ ม เปลี่ ย นแปลง กรณี ป ระชาชนทราบกั น โดยทั่ ว ไปว่ า
Clinton เคยใช้กัญชาเมื่อตอนวัยรุ่น แต่กลับไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางที่
Clinton ได้รบั เลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดทางการเมือง อย่างไรก็ตามช่วง
ปลายทศวรรษ ๑๙๙๐ กัญชายังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย จนกระทั่งสู่ยุค
รัฐบาลใหม่ในช่วงเวลานั้น สมัยประธานาธิบดี Bush ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม แต่ผู้คนมีความคาดหวังที่จะเห็นท่าทีอย่างเสรีต่อกัญชาเพิ่มมากขึ้น
แต่ประเด็นดังกล่าวไม่ได้รบั ความสนใจมากนัก เนือ่ งจากเป็นช่วงทีห่ มกมุน่
อยู่กับการท�ำสงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน แต่การเคลื่อนไหวทาง
สังคมสนันสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และกัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
ได้รับการยอมรับจากคนกลุ่มใหญ่ในอเมริกา โดยช่วงเวลานั้นในโลก
บรรยายภาพปกหนังสือ
Kal Penn ในภาพยนตร์ Harold & Kumar Go to White Castle (๒๐๐๔)

ภาพยนตร์กระแสหลักไม่มเี รือ่ งใดพูดถึงการใช้กญ
ั ชาเพือ่ ประโยชน์ทางการ
แพทย์ แต่ปรากฏในภาพยนตร์สารคดี เช่น The Hemp Revolution,
Emperor of Hemp, Leaves of Green แม้ว่าภาพยนตร์สารคดีมุ่ง
สื่อสารกับคนกลุ่มน้อยในสังคม แต่สะท้อนแนวคิดให้ผู้ชมตระหนักว่า
กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดที่เป็นปัญหา เช่น ต้นกัญชาเพศเมียสร้างอารมณ์
เคลิม้ สุขในขณะเสพและไม่สง่ ผลร้ายต่อร่างกาย อีกทัง้ ได้รบั การสนับสนุน
ให้น�ำมาใช้เพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์ในวงกว้างอีกด้วย ขณะทีต่ น้ กัญชา
เพศผู้ได้รับการส่งเสริมในฐานะพืชที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ เป็นที่
น่าสนใจอย่างยิง่ ว่า ภาพยนตร์สารคดีในยุคนัน้ ถูกใช้เป็นเครือ่ งมือเพือ่ การ
โปรโมตทัศนคติอันใดอันหนึ่งที่กล่าวมา แต่แทบจะไม่ได้กล่าวถึงการใช้
กัญชาในแนวทางอื่น ๆ อีกทั้งภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับกัญชาทางการ
แพทย์ยังล้มเหลวในการพูดถึงผลเสียที่ตามมาจากการใช้กัญชาบ�ำบัดโรค
โดยละเลยที่จะพูดถึงประเด็นการใช้กัญชาอย่างขาดความรู้ที่ถูกต้อง เช่น
การรั ก ษาโรคต้ อ หิ น และผู ้ ป ่ ว ยเคมี บ�ำบั ด จากความแพร่ ห ลายของ
ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับกัญชาเพื่อการแพทย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ยุค Clinton จนสู่
ยุค Bush ที่ประชาชนเรียกร้องให้การใช้กัญชาในทางการแพทย์เป็นเรื่อง
ถูกกฎหมาย มีส่วนกระตุ้นให้ฮอลลีวูดเริ่มให้ความส�ำคัญกับกัญชาใน
ภาพยนตร์กระแสหลักมากยิ่งขึ้น เช่น Humboldt County ได้ยกระดับ
มาตรฐานของภาพยนตร์กระแสหลักที่น�ำเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับกัญชา โดยใช้ดาราที่มีชื่อเสียง
และการจัดจ�ำหน่ายภาพยนตร์ในวงกว้าง
“เฮโรอีน” เป็นยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่
Markert วิเคราะห์ไว้ในบทที่ ๓ ตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ขาวิเคราะห์ คือ ภาพยนตร์
ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับเฮโรอีนและออกฉายระหว่าง ค.ศ. ๑๙๙๐-๒๐๑๐
มักน�ำเสนอ “เฮโรอีน” แบบผิวเผินและน�ำเสนออย่างเป็นนัย ๆ แต่ยังคง
มีความส�ำคัญ เพราะเป็นการย�้ำเตือนให้ผู้ชมตระหนักถึงปัญหาของ
ยาเสพติดทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ๑) กิจกรรมทางเพศทีผ่ ดิ ปกติ ๒) พฤติกรรม
อาชญากร ๓) การเร่ร่อน ๔) ความแปลกประหลาดของตัวละคร ผู้ชมจะ
พบเห็นกรณีดังกล่าวได้เมื่อเฮโรอีนเป็นศูนย์กลางของโครงเรื่อง
ส่วนแนวการน�ำเสนอของภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเฮโรอีน
อีกกลุ่มหนึ่งมักจะวนเวียนอยู่กับภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงหรือ
ภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดจากชีวิตจริง ภาพยนตร์เหล่านี้บางเรื่อง
จะมุ ่ ง เน้ น ประเด็ น ไปที่ เ รื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ผู ้ ค ้ า เฮโรอี น รายใหญ่ เช่ น
American Gangster รวมถึงภาพยนตร์ที่น�ำเสนอตัวละครที่มีตัวตนจริง
และมีชื่อเสียง ซึ่งต้องต่อสู้กับอาการติดยาเสพติด โดยส่วนใหญ่ตัวละคร
เหล่านี้ไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ เช่น Jim Morrison (The Doors) Sid
Vicious (Sid and Nancy) Billie Holiday (Lady Sings the Blues)
Lenny Bruce (Lenny) Charlie Parker (Sweet Love, Bitter) ภาพยนตร์
บางเรื่องได้น�ำเสนอเรื่องราวของตัวละครที่สามารถเลิกเฮโรอีนได้ เช่น
William Burroughs (William S. Burroughs: A Man Within)
Manigault (Rebound) Jimmy Santiago Baca (Blood In, Blood
Out) และ Ray Charles (Ray) ภาพยนตร์กลุ่มนี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้าง
แรงบันดาลใจ เพื่อการเลิกยาเสพติด แต่ประเด็น
เกี่ยวกับตัวละครสามารถเลิกเสพเฮโรอีนได้กลับ
กลายเป็ น ประเด็ น ที่ ถู ก ลดความส�ำคั ญ และถู ก
เก็บเงียบในภาพยนตร์
บทที่ ๔ Markert น�ำเสนอเฉพาะประเด็น “โคเคน” ตัวอย่าง
การวิเคราะห์โคเคนในภาพยนตร์ยุคทศวรรษ ๖๐ และ ๗๐ ซึ่งช่วงเวลา
นั้นเป็นยุคแห่งการต่อสู้กับยาเสพติดตามนโยบายของสมัยประธานาธิบดี

Nixon (ค.ศ. ๑๙๖๙-๑๙๗๗) เขาโจมตีการใช้กญ
ั ชาและแอลเอสดีของกลุม่
ฮิปปี้ จากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้คนกลุ่มหนึ่งหันเหไปเสพ “โคเคน” ซึ่งยุค
๖๐ และ ๗๐ โคเคนมีราคาสูงมาก Markert ตีความหมายได้วา่ จะมีเพียง
กลุม่ คนทีเ่ ป็นชนชัน้ สูงในสังคมเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงยาประเภทนีไ้ ด้ และ
มักใช้เพื่อความบันเทิงเป็นครั้งคราวเท่านั้น อีกทั้งช่วงยุค ๖๐ และ ๗๐
โคเคนถูกมองว่าเป็นยาเสพติดทีไ่ ม่มพี ษิ มีภยั ทัง้ ในเชิงสังคมและภาพแสดง
ที่ปรากฏในภาพยนตร์ เช่น Breakfast at Tiffany’s, Harry in Your
Pocket, The Discreet Charm of the Bourgeoisie, Airplane! แต่มี
ภาพยนตร์บางเรื่อง เช่น The Seven-Per-Cent Solution พยายามน�ำ
เสนอประเด็นการติดโคเคน แต่การพูดถึงปัญหานั้นเล็กน้อยมาก ส่วน
Looking for Mr. Goodbar ชี้ให้เห็นถึงด้านมืดของการใช้โคเคน ซึ่ง
ตัวละครที่ Diane Keaton แสดงนั้น เธอแสดงออกถึงความผิดปกติที่
ไม่ได้มสี าเหตุเกิดจากโคเคนแต่เพียงอย่างเดียว แต่มสี าเหตุอนื่ ร่วมด้วยคือ
เธอมีความกดดันของการอบรมสั่งสอนตามแนวทาง
คาทอลิกอีกด้วย
ส่วนบทที่ ๕ นั้น Markert วิเคราะห์ปัญหา
การติดยาเสพติดนานาชนิดในภาพยนตร์ ได้แก่ สาร
หลอนประสาท (Hallucinogen) แอลเอสดี (Lysergic
acid diethylamide: LSD) ยาอี (Ecstasy) ยาเมทแอมเฟตามีน
(Methamphetamine) เช่น ประเด็นยาเมทแอมเฟตามีน ซึ่งยาชนิดนี้
เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ ๑๙๙๐ และตั้งแต่ปี ๒๐๐๐ ยาเมทแอมเฟตามีน
เริ่มกลายเป็นประเด็นส�ำคัญทางสังคมที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนในโลกภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรกในยุค ๙๐ มีสอง
เรื่อง Shucking the Curve และ The Doom Generation ที่น�ำเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับยาเมทแอมเฟตามีนในเชิงลบและน�ำเสนอเป็นเพียง
ส่วนประกอบฉากของเรื่องก็ตาม แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจาก
นักวิจารณ์ ส่วนการใช้ยาเมทแอมเฟตามีนปรากฏในภาพยนตร์กระแสหลัก
ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงจากเรื่อง Spun
ออกฉายปี ๒๐๐๒ จากกระแสของภาพยนตร์
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ่ ง อิ ท ธิ พ ลให้ อี ก สามปี ต ่ อ มา
รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาออก
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการต่อต้านการระบาดเมทแอมเฟตามีน
(Combat Methamphetamine Epidemic Act of
2005) ท�ำให้การใช้ยาเมทแอมเฟตามีนเป็นสิ่งผิด
กฎหมายและได้ รั บ ความสนใจจากสั ง คม อี ก ทั้ ง
Spun ได้บกุ เบิกแนวทางการน�ำเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับ
ยาเมทแอมเฟตามีนให้กับภาพยนตร์และภาพยนตร์
ชุดทางโทรทัศน์เรื่องอื่น ๆ ตลอดช่วงทศวรรษนั้น
ได้แก่ Iowa, Most High, Cook County
และ Breaking Bad
Hooked in Film: Substance
Abuse on the Big Screen โดย
John Markert พร้อมให้ทุกท่าน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดและ
โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
หอภาพยนตร์

คลังอนุรักษ์

การอนุรกั ษ์
ไฟล์ดิจท
ิ ัล
สื่ อ ที่ ใช้ ส� ำ หรับ เก็ บ ไฟล์ ภ าพยนตร์ดิ จิ ทั ล
มีมากมายหลายทางเลือก ซึง่ ต่างมีขอ้ ดีและข้อเสีย
ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ในที่ นี้ จ ะขอเขี ย นถึ ง สื่ อ ที่ เ ป็ น
ที่นยิ มในการเก็บ ๓ ประเภท ดังนี้
ฝ่ายอนุรักษ์

เมื่อเกือบทศวรรษที่ผ่านมา “เทคโนโลยีดิจิทัล” ส่งผลให้เกิด
วิกฤตในวงการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ทวั่ โลก เนือ่ งจากการทีเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ได้รบั การพัฒนาคุณภาพมากขึน้ แพร่หลายและมีราคาถูกลง การถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์ และการเก็บภาพยนตร์ จึงหันไปใช้การบันทึกในสื่อดิจิทัล
แทนฟิล์มภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ก็เริ่มเปลี่ยนจากฉายด้วยฟิล์ม
ไปเป็นโรงภาพยนตร์ดิจิทัล ฟิล์มภาพยนตร์จึงถูกมองว่าพ้นสมัย เริ่มมี
การทอดทิ้ง ท�ำลายฟิล์มภาพยนตร์ เพราะเห็นว่าหมดความจ�ำเป็น
เห็นว่าได้ถ่ายทอดฟิล์มเป็นสื่อดิจิทัลแล้ว ไม่ต้องใช้ฟิล์มอีก จึงเป็นจุด
เริ่มต้นของโครงการ “อย่าโยนฟิล์มทิ้ง” ขึ้น เมื่อปี ๒๕๕๔ เพื่อรณรงค์
ให้สงั คมตระหนักถึงความส�ำคัญของฟิลม์ ภาพยนตร์ในฐานะสือ่ ต้นฉบับ
และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเก็บรักษาได้นานเป็นร้อยปี หากได้
รับการเก็บอนุรกั ษ์ทถี่ กู ต้องตามมาตรฐาน และนัน่ ก็เป็นทีม่ าของค�ำขวัญ
ที่หอภาพยนตร์ฯ คิดขึ้นมาว่า “ดิจิทัลเป็นมายา ฟิล์มภาพยนตร์เป็น
ของจริง”
ปัจจุบนั นี้ ด้วยความนิยมของภาพยนตร์ระบบดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว ระบบแอนะล็อกถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์ ภาพยนตร์ในปัจจุบันถูกผลิตขึ้นอย่างมากมาย หลากหลาย
รูปแบบ แต่ดว้ ยความเข้าใจเรือ่ งรักษาไฟล์ดจิ ทิ ลั ยังจ�ำกัด ทุกวันนี้ ผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่เก็บแค่ไฟล์ DCP (Digital Cinema Package) ซึ่ง
เป็นไฟล์ทใี่ ช้ส�ำหรับฉายในระบบโรงภาพยนตร์ปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะเก็บ
ไฟล์โดยรูปแบบใส่รหัส KDM (Key Delivery Message) เพื่อป้องกัน
การจัดฉายและละเมิดลิขสิทธิ์ แต่จะปลด KDM ก็ต้องให้ห้องแล็บเป็น
คนออก KDM ให้ทกุ ครัง้ ทีจ่ ะใช้งาน ซึง่ ในแง่การอนุรกั ษ์ท�ำให้เกิดปัญหา
ยุ่งยาก ทั้งเทคโนโลยีจัดฉายภาพยนตร์ซึ่งจะพัฒนาเรื่อย ๆ ในอนาคต
ระบบอาจจะไม่รองรับไฟล์ DCP ได้อีก หรือห้องแล็บที่ออก KDM อาจ
จะเลิกกิจการได้ (เหมือนห้องแล็บฟิล์มภาพยนตร์ที่ปัจจุบันหลายแห่ง
ต้องเลิกกิจการ) ในขณะทีผ่ สู้ ร้างบางคนอาจจะเก็บแค่แผ่นดีวดี ี หรือไฟล์
หนังส�ำหรับจัดฉาย ซึ่งย่อมมีความเสี่ยงในการสูญหายได้ง่ายเช่นกัน
เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการการอนุรักษ์ไฟล์
ภาพยนตร์ดิจิทัล ฝ่ายอนุรักษ์จึงขอใช้พื้นที่จดหมายข่าวฉบับนี้อธิบาย
กระบวนการการจัดเก็บไฟล์ภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั โดยสังเขป เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้
เข้าใจ โดยเบื้องต้นการจัดเก็บไฟล์ภาพยนตร์ดิจิทัล มีสิ่งที่ต้องค�ำนึง
๓ ประเด็น ดังนี้

๑๐

๑.๑ ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

ถือเป็นอุปกรณ์จดั เก็บยอดนิยม เนือ่ งจากหาซือ้ ได้งา่ ย
ราคาไม่แพง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพ หากจัดเก็บไม่ดีหรือไม่ได้น�ำมาเปิดใช้งานเลย
๑.๒ Cloud Storage

Cloud Storage หรือการจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งการใช้งานจ�ำเป็นต้องเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเท่านัน้ แม้จะลดความเสีย่ งในเรือ่ งการเสียของอุปกรณ์
แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
๑.๓ เทปแถบแม่เหล็ก LTO (Linear Tape Open)

เป็นอุปกรณ์จัดเก็บไฟล์ดิจิทัลด้วยเทปแถบแม่เหล็กที่
สร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร ทั้งนี้เนื่องจากตัวเทป
มีอายุใช้งานยาวนานหลายสิบปี มีระบบการส�ำรองข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลภายในเทปสม�่ำเสมอ ซึ่งจะป้องกันข้อมูล
สูญหาย แต่ข้อเสียของเทป LTO คือค่าใช้จ่ายที่สูง
ปัจจุบันหอภาพยนตร์ฯ ก็เริ่มพัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลไฟล์ภาพยนตร์ดิจิทัลด้วยเทป LTO ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับ
การยอมรับในวงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ทั่วโลก

ประเภทของไฟล์ภาพยนตร์ดิจท
ิ ัล แบ่งเป็น
๒ ประเภทหลัก ดังนี้
๒.๑ ไฟล์ต้นฉบับ (Master File)

เป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูง ไม่มีการบีบอัด ในวงการ
ภาพยนตร์ปจั จุบนั ไฟล์ตน้ ฉบับของภาพยนตร์นยิ มเก็บในสกุล
DCDM (Digital Cinema Distribution Master) ซึ่งไฟล์
ต้นฉบับนี้สามารถน�ำไปใช้แปลงเป็นไฟล์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน�ำไป
จัดฉายต่อไปได้

หลักการจัดเก็บไฟล์ภาพยนตร์ดิจิทัลเพื่อ
การอนุรกั ษ์ แบบ ๓-๒-๑ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า
ไฟล์ดิจิทัลของเราจะไม่สูญหาย เนื่องจากความ
ไม่เสถียรของไฟล์ดิจท
ิ ัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓

เก็บไฟล์ภาพยนตร์ดิจท
ิ ัลนัน้
อย่างน้อย ๓ ก๊อบปี้

๒.๒ ไฟล์สำ� หรับจัดฉาย (Delivery File)

เป็นไฟล์ต้นฉบับที่ถูกแปลงค่าความละเอียดและค่าสี
หรือถูกบีบอัด ให้เล็กลงเพื่อให้เหมาะในการใช้งานต่าง ๆ เช่น
ไฟล์ DCP ส�ำหรับฉายในระบบโรงภาพยนตร์ในปัจจุบัน แผ่น
บลูเรย์ หรือแผ่นดีวีดี
ส�ำหรับการอนุรักษ์ไฟล์ภาพยนตร์ดิจิทัลแล้ว ควรจะ
เก็บไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้สะดวกในการใช้งานในอนาคต หรือ
หากเป็นไฟล์ส�ำหรับจัดฉาย ก็ควรจะเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดน้อย
ที่สุด เพื่อให้ไฟล์ใกล้เคียงกับต้นฉบับ นอกจากนี้ หากต้องการ
เก็บ DCP ก็ควรจะเป็นไฟล์ DCP ทีไ่ ม่ตดิ รหัส KDM เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

๒

จัดเก็บในสื่อที่ใช้สำ� หรับเก็บ
ที่ต่างชนิด อย่างน้อย ๒ ชนิด

๑
ควรเก็บไฟล์ดิจท
ิ ัลไว้
ต่างสถานที่ อย่างน้อย ๑ ชุด

YouTube: FilmArchive Thailand
หอภาพยนตร์ฯ ได้ด�ำเนินการผลิตวีดทิ ศั น์ “การอนุรกั ษ์
ไฟล์ ดิ จิ ทั ล ๑๐๑” ขึ้ น เพื่ อ อธิ บ ายเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ไ ฟล์
ภาพยนตร์ดิจิทัลเบื้องต้นให้เห็นภาพอย่างง่าย ๆ โดยผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าชมได้ที่ช่อง Youtube ของ
หอภาพยนตร์ www.youtube.com/
FilmArchiveThailand เลือกเพลย์ลสิ ต์
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ หรือแสกน
QR Code

หากท่านมีขอ้ สงสัยในเรือ่ งการจัดเก็บ
ไฟล์ภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

๐๒ ๔๘๒๒๐๑๓-๑๔
acquisition@fapot.org
filmrescue
ปฏิบตั กิ ารหน่วยกูห้ นัง

๑๑

คลังอนุรักษ์
[Siamese Society]
ความยาว ๑๐ นาที ขาวด�ำ/เงียบ
ปีที่สร้าง ๒๔๖๓

ในเลนส์คนต่างแดน
ฝ่ายอนุรักษ์
การเข้ามาของชาวต่างชาติในเมืองไทยนั้น
มี ม าเนิ่ น นานในประวั ติ ศ าสตร์ บ้ า งเข้ า มาเพื่ อ เจริ ญ
สัมพันธไมตรี เพื่อค้าขาย เพื่อเผยแพร่ศาสนา หรือ
ด้วยเหตุแตกต่างกันไปตามบริบทของยุคสมัย แต่ก็มี
ชาวต่างชาติบางรายทีเ่ ข้ามาเพือ
่ ศึกษาเรียนรูส
้ ง
ั คมไทย
จนน� ำ ไปสู ่ ก ารจดบั น ทึ ก สิ่ ง ที่ ต นเองได้ ป ระสบพบเจอ
อย่างจดหมายเหตุลาลูแบร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช บั น ทึ ก ของบาทหลวงปาลเลอกั ว ซ์ ใ นสมั ย
รั ต นโกสิ น ทร์ หรื อ การใช้ จิ น ตนาการเติ ม แต่ ง ภาพที่
ตนเองมี ต ่ อ เมื อ งไทยอย่ า งนิ ย ายแอนนากั บ พระเจ้ า
กรุงสยาม จนเมื่อโลกได้ให้ก�ำเนิดกล้องถ่ายภาพยนตร์
การจดบันทึกรูปแบบใหม่จึงเกิดขึ้น ลายลักษณ์อักษร
ถูกทดแทนด้วยภาพเคลื่อนไหวที่บอกเล่าความจริงแก่
ผู้คนได้อย่างทรงพลังกว่าที่เคยมีมา ความจริงที่เรา
อาจไม่เคยเห็นหากมองผ่านสายตาคนพืน
้ ถิน
่ หรือแม้แต่
อุดมคติทม
ี่ ต
ี อ
่ เมืองไทยและความเป็นไทยแบบทีเ่ ราไม่เคย
วาดไว้ ภาพยนตร์ทค
ี่ อลัมน์คลังอนุรก
ั ษ์นำ� เสนอต่อไปนี้
จะพาผู้อ่านไปเห็นภาพและอ่านความหมายเหล่านั้น

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย เคยบันทึกและเชื่อกัน
มาว่า การถ่ายท�ำภาพยนตร์ครัง้ แรก
ในประเทศไทย เริ่มโดยนายริชาร์ด
เบอร์ตนั โฮล์มส์ นักถ่ายภาพยนตร์ชาวอเมริกัน ได้เข้ามาถ่ายท�ำภาพยนตร์
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทยที่โรงเรียนกุลสตรี วังหลัง ราวปี ๒๔๕๓ ซึ่ง
ต่อมาหอภาพยนตร์ได้ค้นพบและขอส�ำเนาภาพยนตร์นี้มาจากหอโทรทัศน์
แห่งชาติสวีเดน แม้วา่ จะได้มาไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นภาพยนตร์ทปี่ ะปนอยูก่ บั
เหตุการณ์ในบ้านเมืองอื่น ๆ ที่เบอร์ตัน โฮล์มส์ถ่ายท�ำไว้ แต่ก็มีภาพที่แสดง
ให้เห็นว่าเป็นบ้านเมืองกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ ๕ เห็นถนนหนทาง การจราจร
ด้วยพาหนะรถลาก รถม้า รถยนต์ รถราง เห็นวัดวาอาราม พระสงฆ์ ผู้คน
ในตลาด นักโทษท�ำงานโยธาในถนน การแสดงละครชาตรีข้างถนน ในชื่อ
Siamese Society ซึง่ เมือ่ ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเดินทางเข้ามาถ่ายท�ำ
ของบริษัทเบอร์ตัน โฮล์มส์ ทราเวลลอค ซึ่งตัวเขาเองได้เดินทางมาสยามด้วย
ในเดือนมิถนุ ายน ๒๔๖๘ และพบว่าเรือ่ งราวตรงกับข้อเขียนของ ต. ประทีปเสน
ครูโรงเรียนกุลสตรี ที่ว่าคณะเบอร์ตัน โฮล์มส์ มาติดต่อแหม่มโค ให้ครูและ
นักเรียนเป็นแบบแสดงการละเล่นและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสยาม
เช่น การแต่งกายของสตรี การนุง่ ผ้าโจง การต้อนรับขับสูแ้ ขกมาเยือนบ้าน จึง
สรุปว่าเราได้ค้นพบภาพยนตร์ของเบอร์ตัน โฮล์มส์ที่เข้ามาถ่ายท�ำในสยาม
ทั้งสองครั้ง คือปลายรัชกาลที่ ๕ และปลายรัชกาลที่ ๖ ภาพยนตร์เรื่องนี้จึง
เปรียบเสมือนหลักฐานชิน้ ส�ำคัญของประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ไทย เพราะหาก
เอ่ยถึงภาพยนตร์ที่ชาวต่างประเทศเข้ามาถ่ายท�ำในเมืองไทยเมื่อใด ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ควรค่าแก่การถูกพูดถึง แม้ว่าในปัจจุบันเราช�ำระ
ประวัติศาสตร์แล้วว่า เบอร์ตัน โฮล์มส์มิได้เป็นผู้ถ่ายท�ำภาพยนตร์รายแรกใน
แผ่นดินสยาม และเบอร์ตัน โฮล์มส์มิได้ชื่อริชาร์ด แต่ชื่อ เอเลียส เบอร์ตัน
โฮล์มส์ก็ตาม

ช้าง (CHANG)

ความยาว ๖๕ นาที ขาวด�ำ/เงียบ
ปีที่สร้าง ๒๔๗๐

ปี ๒๔๖๘ แมเรียน ซี. คูเปอร์ และ เออร์เนสต์ บี. โชดแซก คู่หูนักสร้าง
ภาพยนตร์สารคดีแบบด็อกคิวดราม่า ซึ่งเพิ่งมีชื่อเสียงจากการเดินทางไปถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์แบบดังกล่าวเรื่อง Grass ในแอฟริกา เขาเข้ามาสยามเพื่อถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์เกี่ยวกับชาวนาสยามที่บุกเบิกผืนป่าท�ำนาแล้วต้องต่อสู้กับสิงสาราสัตว์
โดยเฉพาะโขลงช้างป่า ที่ยกทัพเข้าท�ำลายหมู่บ้าน ก่อนที่ชาวสยามจะแสดง
ภูมิปัญญาจับช้างเหล่านั้นมาฝึกจนเชื่องเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่ ปรากฏ
ว่าเมื่อออกฉายก็โด่งดังไปทั่วโลก ฝรั่งผู้สร้างหนังได้มีหนังสือมาของค�ำนิยมจาก
ราชส�ำนักไทยในเวลานั้น แต่ทางไทยไม่สู้เห็นด้วยเพราะรู้สึกว่าหนังแสดงให้โลก
เข้าใจผิดว่าสยามยังเป็นบ้านป่าเมืองเถือ่ น และต่อมาคูห่ นู กั สร้างหนังนีก้ ย็ งิ่ โด่งดัง
เป็นพลุแตกเมื่อสร้าง คิงคอง ออกอาละวาดขย่มตึกเอ็มไพร์สเตต
หอภาพยนตร์ ได้รบั ส�ำเนาฟิลม์ ภาพยนตร์ ช้าง ๑ ส�ำเนาจากพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ
สมัยใหม่แห่งนครนิวยอร์ก ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ เพื่อน�ำออกจัดฉายรณรงค์ให้คนไทย
เห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์

๑๒

I am from Siam

ความยาว ๒๖.๕๒ นาที ขาวด�ำ/เสียง
ปีที่สร้าง สันนิษฐานว่าอยู่ระหว่างปี ๒๔๗๐ – ๒๔๗๓

เป็นภาพยนตร์ที่ท�ำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ อีกเรื่องหนึ่ง เข้าใจว่าสร้างโดย
ผู้สร้างในสหรัฐอเมริกา หอภาพยนตร์ได้รับมอบฟิล์มนี้เป็นของขวัญจากบริติชเคานซิล กรุงเทพฯ เมื่อปี
๒๕๒๘ แสดงว่ามีการจัดจ�ำหน่ายไปทั่วโลก ก๊อบปี้ที่ได้มาจัดจ�ำหน่ายโดย Associated British Film
Distributors Ltd.
ภาพยนตร์น�ำเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสยามในปัจจุบันของเวลานั้น ทั้งด้านประวัติศาสตร์
ภูมศิ าสตร์ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี วิถชี วี ติ เช่น เล่าถึงปัจจุบนั สยามปกครองโดยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราช เป็นเอกราชประเทศเดียวในภูมิภาค กล่าวถึงรัชกาลก่อน คือรัชกาลที่ ๖ ทรงเป็น
เช็กสเปียร์แห่งสยาม เมื่อสวรรคต พระอนุชาคือ รัชกาลที่ ๗ ได้ขึ้นครองราชย์โดยไม่ทรงคาดคิดมาก่อน มี
ภาพเหตุการณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ แล้วน�ำเสนอภาพของบ้านเมืองที่
ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ผสมกลมกลืนกับการมีวัดวาอารามที่สวยงามมาแต่โบราณและศิลปวัฒนธรรม
ที่เก่าแก่ ซึ่งยังคงรักษาไว้ได้
อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบ พบว่าเหตุการณ์เกือบทั้งหมดในภาพยนตร์ น่าจะเป็นผลงานการถ่าย
ท�ำของกองภาพยนตร์เผยแผ่ขา่ ว กรมรถไฟหลวง ซึง่ ฝรัง่ ผูส้ ร้างได้เข้ามาขอซือ้ ส�ำเนาไปตัดต่อเรียบเรียงขึน้
ใหม่และใส่เสียงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และส่วนหนึง่ ของเหตุการณ์ทนี่ า่ สนใจทีส่ ดุ คือ การแข่งขันชกมวย
ไทย ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามิใช่การแข่งขันจริงในสนามมวย แต่เป็นฉากการแสดงจากภาพยนตร์
เงียบเรื่อง “ใครดีใครได้” ของพี่น้องวสุวัต ซึ่งออกฉายในปี ๒๔๗๑ นับว่าเป็นตัวอย่างอันมีค่าหายากยิ่ง
เพราะเป็นตัวอย่างของหนังเงียบ หนึ่งในยี่สิบกว่าเรื่องของหนังเงียบไทย ซึ่งสูญหายไปเกือบทั้งหมด

Around the World in

80 Minutes with Douglas Fairbanks

ความยาว เฉพาะช่วงกัมพูชาและสยาม ๑๔.๐๗ นาที ขาวด�ำ/เสียง
ปีที่สร้าง ๒๔๗๔

ภาพยนตร์เสียงเรือ่ งแรกของ ดักลาส แฟร์แบงก์ส ซีเนียร์ ดาราและ
ผูส้ ร้างภาพยนตร์ชอื่ ก้องโลกของฮอลลีวดู เขาเป็นดาราหนังคนโปรดของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปเยือนที่ฮอลลีวูด
และทรงเชิญเขาให้เข้ามาถ่ายท�ำภาพยนตร์ในสยาม แฟร์แบงก์สจึง
วางแผนเดิ น ทางรอบโลกเพื่ อ ถ่ า ยท�ำภาพยนตร์ เ ชิ ง น�ำเที่ ย วไปตาม
ประเทศต่าง ๆ ในเวลา ๘๐ นาทีของภาพยนตร์ซึ่งใช้ชื่อว่า ๘๐ นาทีรอบ
โลกไปกับดักลาส แฟร์แบงก์ส
เขาเข้ า มาสยามในเดื อ นมกราคม ๒๔๗๓ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ได้รับการดูแลและความร่วมมือในการถ่ายท�ำในสยามอย่างดี
ก่อนสยามเขาไปจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ แล้วมาสยาม ไป
เขมร ไปมลายู แล้วไปอินเดีย ก่อนจะกลับไปฮอลลีวูดครบวิถีรอบโลก
เขาพาผู้ชมไปชมสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายใคร่ชม คือวัดวาอาราม เช่น
วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร พาไปดูชา้ งเผือกซึง่ เป็นสัตว์คบู่ า้ นคูเ่ มือง
ดูบ้านชมเมืองซึ่งได้ชื่อว่าเวนิสตะวันออก ดูสวนงูที่สถานเสาวภา ดู
มวยไทย ดูการเตะตะกร้อ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน ได้เล่นกอล์ฟทีส่ นาม
วังสวนจิตรลดา และสุดท้ายดูร�ำไทย ก่อนจะทิ้งทีเด็ดด้วยการเรียก
มิกกี้เมาส์ที่เพิ่งจะโด่งดังในโลกมายาออกมาร่ายร�ำด้วยลีลาเพลงมโหรี
ไทย แฟร์แบงก์สได้ส่งฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้มาถวายพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าฯ ซึ่งต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติขึ้น ผู้
เก็บรักษาฟิล์มนี้ได้บริจาคฟิล์มให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

๑๓

คล้องช้าง

ความยาว ๖๐.๓๙ นาที ขาวด�ำ/เสียง
ปีที่สร้าง ๒๔๘๑

ปี ๒๔๘๑ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ได้เริ่มนโยบายทหารนิยมและชาตินิยม ได้จัดตั้งจังหวัดทหารบกลพบุรี สร้าง
ค่ายพระนารายณ์ และพัฒนาตัวเมืองให้รงุ่ เรือง ได้คิดการส่งเสริมการท่องเทีย่ วลพบุรี
และการหารายได้บ�ำรุงกิจการทหาร โดยสร้างเพนียดคล้องช้างขึน้ ใหม่ทเี่ ขาสามมะลึงค์
แล้วจัดให้มีการแสดงคล้องช้างเก็บค่าดูจากประชาชน มีการโฆษณาครึกโครมไปยัง
ต่างประเทศล่วงหน้า จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมมาก ปรากฏว่ามีคณะสร้าง
ภาพยนตร์สารคดีคณะหนึง่ ได้เดินทางเข้ามาถ่ายท�ำเป็นหนังสารคดีอย่างประณีต ด้วย
ฟิลม์ ๓๕ มม. เสียงในฟิลม์ แสดงเรือ่ งราวตัง้ แต่คณะเดินทางจากญีป่ นุ่ โดยเรือโดยสาร
เดินทะเล รอนแรมหลายวันคืนจนมาถึงปากอ่าวไทยและเข้ามาถึงกรุงเทพฯ จากนั้น
น�ำไปชมบ้านเมือง วัดวาอาราม วิถีชีวิตคนกรุงเทพฯ การมหรสพ ไปชมถึงโรงถ่าย
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุงที่บางกะปิ แล้วเดินทางไปลพบุรีผ่านอยุธยา สุดท้ายได้บรรจง
ถ่ายการคล้องช้างอย่างละเอียด เป็นภาพยนตร์ยาวถึง ๖๐ นาที
หอภาพยนตร์ได้รับมอบฟิล์มส�ำเนาเรื่องนี้จากแผนกสวัสดิการ จังหวัดทหารบก
ลพบุรี ซึ่งคงจะได้รับมอบก๊อบปี้นี้มาจากคณะนักสร้างจากญี่ปุ่น เมื่อเรื่องนี้ได้รับการ
เผยแพร่ออกไป สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคของญี่ปุ่นเกิดสนใจ จึงท�ำรายการแกะรอย
หนังเรื่องนี้ และน่าประหลาดว่าไม่สามารถสืบหาว่าคณะญี่ปุ่นที่เข้ามาเป็นใคร ดูช่าง
ลึกลับ นอกจากนี้ยังมีผู้เชื่อว่าคณะถ่ายหนังนี้เป็นแนวที่ ๕ เข้ามาบังหน้าถ่ายหนังแต่
ที่แท้สอดแนมทางการทหาร แต่ใครที่ได้ชมหนังนี้จะเห็นว่าเป็นการสอดแนมที่
แนบเนียนและออกจะวิจิตรงดงามดุจกวีนิพนธ์ นอกเหนือไปจากการได้สดับเสียง
เพลงปลุกใจ รักเมืองไทย ชูชาติไทย จนขึ้นใจ

Thailand Land of rice

ความยาว ๑๓.๓๘ นาที สี/เสียง
ปีที่สร้าง สันนิษฐานว่าอยู่ระหว่างปี ๒๔๙๐ – ๒๕๐๓

ขณะที่ภาพยนตร์เป็นมหรสพบันเทิงอย่างใหญ่โตของโลก แต่อีกด้านหนึ่งก็มี
การสร้างภาพยนตร์เพือ่ ใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
อย่างใหญ่โตเช่นกัน การสร้างภาพยนตร์เพื่อสอนเรื่องประเทศต่าง ๆ ในโลก ด้าน
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นสิ่งที่ท�ำกันทั่วไป ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น
ตัวอย่างหนึง่ ของหนังทีท่ �ำเพือ่ จ�ำหน่ายส�ำหรับการเรียนการสอนเกีย่ วกับประเทศไทย
ผลิตโดย Encyclopedia Britannica Films โดยช่วงแรกให้ภาพข้อมูลพื้นฐานของ
ประเทศไทย เช่น เมืองหลวง อาคารและถนนที่ส�ำคัญ เชื้อชาติของผู้คน ความเชื่อ
ศาสนา และช่วงหลังเล่าถึงเรื่องวิถีชีวิตของชาวนาโดยน�ำเสนอผ่านครอบครัวที่มี
สมาชิกเป็นพ่อ แม่ ลูก ตั้งแต่การด�ำนา การเกี่ยวข้าว ไปจนถึงการขนส่งขึ้นเรือ
ขายต่อให้คนรับซื้อ ซึ่งน�ำไปสู่บทสรุปช่วงท้ายว่าข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญของ
ประเทศ และสร้างรายได้ที่สามารถน�ำไปแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรและวัตถุดิบ
อื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถผลิตในประเทศได้ด้วย

สามารถติดตามวีดิทัศน์ต่างๆของหอภาพยนตร์ ได้ที่
www.youtube.com/FilmArchiveThailand
หรือแสกน QR Code

๑๔

กิจกรรม

เฟเดอริโก
เฟลลินี

เฟลลินี 8 ½
มาสเตอร์พีซไม่เต็มบาท
ก้อง ฤทธิ์ดี

ภาพยนตร์อิตาเลียนชั้นครู ชื่อประหลาด เนื้อเรื่องไม่ปกติ ตัวละคร
ก็แปลก ๆ แต่ยืนหยัดเป็นมาสเตอร์พีซที่นักดูหนังทั่วโลกยกย่องมากว่าครึ่ง
ศตวรรษ หนังเรื่อง “8 ½” (ออกเสียงตามภาษาอังกฤษว่า eight and a
half หรือคนไทยก็เรียกกันตรง ๆ เลยว่า แปดครึ่ง) เป็นงานก�ำกับเรื่องที่ ๘
ของเฟเดอริโก เฟลลินี นักสร้างหนังชาวอิตาเลียนยุคหลังสงครามโลก ผู้
ผสมผสานจินตนาการพรึงเพริดกับความเป็นจริงของชีวิต ปรุงแต่งความรัก
โลภโกรธหลงแห่งมนุษย์ดว้ ยความฝันเตลิดเปิดเปิง หนังของเฟลลินสี ว่ นใหญ่
โดดเด่นด้วยสไตล์ทหี่ วือหวา มีตวั ละครทีค่ นดูจ�ำได้แม่น และเป็นหนังทีท่ �ำให้
เราเห็นภาพคนอิตาเลียนและประเทศอิตาลีในยุคนั้นอย่างใกล้ชิด
8 ½ ออกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ หลังจากที่เฟลลินีประสบความ
ส�ำเร็จล้นหลามกับหนังดราม่า La Dolce Vita ชื่อหนัง 8 ½ ไม่ได้ตั้งขึ้นมา
เล่น ๆ แต่มีความหมายเชื่อมโยงกับเนื้อหาและเส้นทางความเป็นศิลปิน
ภาพยนตร์ของเฟลลินี ก่อนหน้าเรื่องนี้ เฟลลินีก�ำกับหนังมา ๘ เรื่อง (เรื่อง
ดัง ๆ อย่างเช่น La Strada, Night of Cabiria และ La Dolce Vita)
เขาเรียกหนังเรือ่ งใหม่วา่ 8 ½ เป็นทัง้ การล้อตัวเองและเป็นการยอมรับสภาพ
ในฐานะศิลปินที่ประสบภาวะจิตตก เสียความมั่นใจ และไม่กล้าเดินหน้า
สร้างสรรค์งานใหม่ ดังนั้นแทนที่จะเป็นหนังเรื่องที่ ๙ เฟลลินีกลับเล่นมุก
ใส่ตวั เองและใส่คนดู ว่านีเ่ ป็นเพียงงาน “ครึง่ ” หรือจะเรียกว่างานไม่เต็มบาท
ที่เขาบันทึกสภาพความหมดไฟในการท�ำงานของตนเอง
แต่ที่ไหนได้ งาน “ไม่เต็มบาท” เรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในงานที่ดีที่สุด
ของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก ติดอันดับหนึ่งในหนังเยี่ยมตลอดกาลแทบ
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารท�ำโพล จุดตกตำ�่ ในชีวติ ศิลปินอย่างเฟลลินกี ลายเป็นเชือ้ ทีป่ ะทุ

๑๖

ของงานศิลปะชิ้นส�ำคัญ
ความคิดหลักในหนัง 8 ½ คือสิง่ ทีเ่ รียกกันว่า “writer’s block” คือ
การทีน่ กั เขียนหรือศิลปิน ตกอยูใ่ นสภาวะตีบตัน คิดงานไม่ได้ เขียนไม่ได้ ไม่รู้
จะสร้างสรรค์อะไรได้อีก รู้สึกว่าตัวเองหมดค่าและไม่สามารถแบกรับความ
หวังจากคนรอบข้าง นี่เป็นสิ่งที่เฟลลินีรู้สึกจริง ๆ หลังจากความส�ำเร็จของ
หนังเรื่องก่อนหน้า และเขาถ่ายทอดความรู้สึกนั้นลงไปในหนัง 8 ½ ผ่าน
ตัวละครชือ่ กิวโด (แสดงโดย มาร์เชลโล มาสโตรยานนี ดาราคูบ่ ญ
ุ และตัวแทน
ของเฟลลินีบนจอ) กิวโดเป็นผู้ก�ำกับหนังที่หนีความกดดันไปหลบอยู่ใน
เมืองสปานอกกรุงโรม ระหว่างที่พักอยู่ที่นั่น บรรดาผู้คนต่าง ๆ ในชีวิต ทั้ง
โปรดิวเซอร์ นายทุน ดารา เมียหลวง เมียน้อย และอื่น ๆ ต่างตามรังควาน
และเรียกร้องสิ่งต่าง ๆ จากเขา ฝั่งนายทุนถึงขั้นสร้างฉากใหญ่โตอลังการ
ทั้งที่กิวโดยังไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าหนังเรื่องใหม่ที่คนเฝ้ารอจากเขาจะเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับอะไร เขายังเขียนบทไม่ได้สักบรรทัดเลยด้วยซ�้ำ!
เฟลลินีใช้ตัวละครกิวโด เพื่อตรวจสอบก้นบึ้งทางความคิดและ
กระท�ำการจิตวิเคราะห์ตวั เอง และสร้างหนังทีผ่ สมฉากความจริงกับความฝัน
แบบเหนือจริง ใช้มนตร์ภาพยนตร์เพือ่ เรียกภาพจิตใต้ส�ำนึกทีห่ ล่อหลอมเป็น
ตัวผู้ชายคนนี้ (คือทั้งกิวโดและเฟลลินี) ฉากโด่งดังที่คนดูจ�ำได้ดีมีมากมาย
เช่นฉากทีก่ วิ โดเผชิญหน้ากับนางแบบวาบหวิวทีเ่ ขาเคยเห็นตอนเป็นเด็กและ
กลายเป็นภาพจ�ำฝังใจแม้ในตอนโต ฉากการปรากฏตัวของ “เทพีแห่ง
แรงบันดาลใจ” (หรือ muse แสดงโดย คลอเดีย คาร์ดินาล) และฉาก
คลาสสิกที่บางคนเรียกว่า “ฉากฮาเร็ม” เมื่อกิวโดเปิดประตูเข้าไปเจอกับ
หญิงสาวทัง้ หมดในชีวติ ของเขา ทัง้ แฟนเก่าแฟนใหม่ ทัง้ แม่และญาติพนี่ อ้ งที่
เป็นหญิง ในความฝันนั้นผู้หญิงทุกคนรัก ทะนุถนอมและปฏิบัติต่อเขา
อย่างดี (ซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงที่ทุกคนท�ำให้เขาปวดหัวแทบบ้า) ก่อน
ที่ฝันหวานนั้นจะพังทลายลงเพราะฮาเร็มแบบนั้นไม่เคยมีจริง
ลึก ๆ แล้ว 8 ½ เป็นหนังทีเ่ ฟลลินใี ช้เพือ่ สารภาพความขัดแย้งภายใน
ในฐานะนักสร้างสรรค์ที่ความส�ำเร็จกลับย้อนมากัดกินตัวเอง ขณะเดียวกัน
ในบทบาทความเป็นผูช้ าย (ผูช้ ายแมน ๆ แบบอิตาลีดว้ ย) เขาพยายามสะสาง
ความสับสนอันเกิดจากตัณหาราคะที่มาบดบังความทะเยอทะยานในการ
สร้างงานศิลปะอันหลุดพ้นจากเรื่องดาด ๆ เช่นนั้น
8 ½ เป็นหนังที่เปิดจินตนาการของผู้ชมทั้งในปี 1963 และจวบจน
ในตอนนี้ นักเรียนภาพยนตร์และแฟนหนังมากมายทีช่ มหนังเรือ่ งนีซ้ ำ�้ ๆ เพือ่
หัวเราะไปกับชะตากรรมของกิวโด สับสนไปกับความต้องการของเขา และ
เห็นใจเมื่อรับรู้ว่า งานศิลปะแต่ละชิ้น ภาพยนตร์แต่ละเรื่อง สร้างขึ้นมาบน
หยาดเหงื่อและความเพ้อคลั่งของศิลปิน

Pather Panchali
ล�ำน�ำแห่งถนนเล็ก ๆ
ทีน
่ �ำไปสู่การค้นพบธรรม
โดม สุขวงศ์

นี้คือค�ำโฆษณา
ใครที่เกิดมาในโลกยังไม่เคยดู Pather Panchali เท่ากับยังไม่เคย
เห็นเดือนเห็นตะวัน
เชิญไปดื่มด�่ำและสดับล�ำน�ำแห่งถนนเล็ก ๆ แต่เป็นหนทางใหญ่พอ
ที่จะน�ำไปสู่การค้นพบธรรม
Pather Panchali (Song of the little Road) ออกฉายครั้งแรก
เมื่อปี ๒๔๙๘ และเคยเข้ามาฉายในประเทศไทยชื่อ “กระท่อมระทม” เป็น
หนังเรือ่ งแรกของ สัตยาจิต เรย์ แต่เป็นภาคแรกของหนังทีเ่ ขาจะสร้างต่ออีก
สองภาค คือ Aparajito (The Unvanquished) ปี ๒๔๙๙ และ Apur
Sansar (The World of Apu) ปี ๒๕๐๒ รวมเรียกว่า Apu Trilogy
(ไตรภาคอาปู) ดังนัน้ การดูสมบูรณ์กค็ อื ได้ดทู งั้ สามภาค แต่อย่างไรเสียจะต้อง
เริ่มด้วยภาคแรก ท�ำนองปฐม มัธยม อุดม เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และล่วงดับไป
หนังทั้งสามภาคเป็นเรื่องของ อาปู ตั้งแต่เกิดมาเป็นลูกชายใน
ครอบครัวชาวสวนวรรณะพราหมณ์ที่ยากจนแสนเข็ญในชนบทของเบงกอล
เมือ่ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ จนอพยพเข้าเมือง เรียนจบมหาวิทยาลัย แต่งงาน
และมีลกู ชายทีเ่ หมือนย้อนตัวเองไปวัยเด็ก เป็นมหากาพย์ของชีวติ คนคนหนึง่
และครอบครัว และตั้งแต่ภาคแรกคือ Pather Panchali เมื่อเข้าประกวดที่
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์เมื่อ ๒๔๙๙ ก็ได้รับรางวัลในฐานะ
เป็นเอกสารแห่งมนุษย์
อยากบอกว่าหนังนี้มีเมจิกโมเมนต์หรือชั่วขณะที่เป็นมนตร์ขลังอยู่
มากมายหลายขณะ ท่ามกลางความงามซับซ้อนของแสงเงาจากการถ่ายภาพ
ขาวด�ำ การแสดงที่มีพลังของลีลาอย่างนาฏศิลป์ การเล่าเรื่องที่มีจังหวะ
ท่วงท�ำนองอย่างกวีนิพนธ์ และเหนืออื่นใดยังมีเสียงดนตรีของ ระวี ชังการ์
ซึ่งเร้าอารมณ์ของหนังและครอบครองเราอย่างตราตรึงแม้หนังจบไปแล้ว
เหล่ า นี้ เ ราไม่อ าจสั ม ผั ส ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ห ากไม่ ไ ด้ ช มบนจอใหญ่ ใ น
โรงภาพยนตร์จริง ๆ
ในฐานะที่นับถือศาสนาภาพยนตร์ ผมเห็นว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งใน
เครือ่ งมือวิเศษในการสอนมนุษย์ให้เข้าใจโลกและชีวติ ตัวตนและสังคม ผ่าน
พบการเกิดแก่เจ็บตาย สัมผัสรักโลภโกรธหลง ประจักษ์ความเปราะบางและ
ความทานทนของชีวิต เห็นด้านมืดและสว่าง และเมื่อดูจบจะบังเกิดความ
เลื่อมใสในมนุษยภาพ และวางใจในพลานุภาพของปัญญามนุษย์ว่าสามารถ
น�ำพาให้เราหลุดพ้นจากโลกียสภาพได้

สัตยาจิต เป็นชาวเบงกาลี เรียนจบเศรษฐศาสตร์แต่รกั ศิลปะ แม่แนะน�ำ
ให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวิศวภารตี ศานตินิเกตัน ของระพินทรนาถ ฐากูร
จบแล้วท�ำงานในบริษัทโฆษณาของอังกฤษ และรับออกแบบภาพประกอบ
หนังสือไปด้วย เมื่อได้ออกแบบปกและภาพประกอบให้วรรณกรรมคลาสสิก
เบงกอลเรื่อง Pather Panchali เขาก็หลงรักนิยายเรื่องนี้ และฝันว่าน่าจะ
ท�ำเป็นภาพยนตร์ แสดงว่าเขารักหนังด้วย ปี ๒๔๙๓ บริษัทส่งเขาไปท�ำงาน
ที่บริษัทแม่ในลอนดอน ๓ เดือน ปรากฏว่าเขาถือโอกาสดูหนังมากถึง
๙๙ เรื่อง วันหนึ่งได้ดูหนังอิตาลีเรื่อง Bicycle Thieves (โจรจักรยาน) ดูจบ
สัตยาจิตออกมาจากโรงพร้อมกับตัดสินใจเด็ดขาดว่าต่อไปนีจ้ ะเป็นคนท�ำหนัง
แสดงว่าโจรจักรยานส่องทางให้สตั ยาจิต และต่อมาเมือ่ วิจติ ร คุณาวุฒิ ผูก้ �ำกับ
หนังไทยสมัยนั้นได้ดู กระท่อมระทม ที่กรุงเทพฯ อานุภาพของบทเพลงแห่ง
ทางเล็ก ๆ นี้ ก็ส่องทางให้วิจิตรกล่าวแก่หนังสือพิมพ์ว่า เขาอยากท�ำหนัง
ให้ได้อย่างนี้ เพียงแต่ทางเล็กนั้นช่างยาวไกล เพราะกว่าวิจิตรจะท�ำหนังได้
อย่างใจ เขาต้องไปจนเกือบสุดทางที่ ลูกอีสาน ศิลปและศิลปินส่องทางกัน
เช่นนี้เอง
ผลงานหนังของสัตยาจิตและตัวเขาเองได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย
รวมทั้งรางวัลภารตรัตน ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในฐานะชาวอินเดียจากรัฐบาล
และสุดท้ายในปี ๒๕๓๕ ขณะนอนป่วยหนักรอความตายบนเตียง ฮอลลีวูด
ได้น�ำรางวัลออสการ์ ความส�ำเร็จแห่งชีวติ ไปมอบให้ถงึ เตียง ก่อนเขาจากโลก
ไปในไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ซึ่งอีเลีย คาซาน หนึ่งในผู้ก�ำกับหนังฮอลลีวูดที่
สนับสนุนการให้รางวัลนี้กล่าวว่า รางวัลนี้มิได้เป็นการให้เกียรติแด่สัตยาจิต
เท่านั้น แต่เป็นการได้เกียรติแก่พวกเราเองด้วย
หลังจากเขาเสียชีวิต สถาบันศิลปะและวิทยาแห่งภาพยนตร์ที่ให้
ออสการ์เขา จึงคิดทีจ่ ะอนุรกั ษ์ผลงานหนังสัตยาจิต ซึง่ สมควรเป็นมรดกของ
มนุษยชาติ และตกใจทีพ่ บว่าต้นฉบับซึง่ เก็บรักษาไว้ทสี่ ถาบันหนังอังกฤษอยู่
ในอาการเสื่อมสภาพอย่างหนักจากอุบัติเหตุไฟไหม้ห้องเก็บ ที่สุดด้วยการ
ร่วมมือร่วมใจกันหลายฝ่าย ผลงานหนังหลายเรื่องของสัตยาจิตจึงได้รับการ
บูรณะขึ้นใหม่อย่างน่ายินดี
และควรจะได้รบั การน�ำออกฉายให้อนุชนทัว่ โลกได้ดไู ด้เรียนได้รู้ ให้
สมกับที่ อาคิระ คุโรซาวา กล่าวว่า การไม่ได้ดูหนังของสัตยาจิต ก็คือการมี
ตัวตนอยู่ในโลกนี้โดยไม่เห็นพระอาทิตย์และพระจันทร์
ใครที่เกิดมาในโลกแล้วยังไม่เคยดู Pather Panchali เท่ากับยัง
ไม่เคยเห็นเดือนเห็นตะวัน

สัตยาจิต เรย์

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ทึง
่ ! หนังโลก
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา
บัตรราคา ๑๒๐, ๑๔๐ และ ๑๖๐ บาท

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
8 ½ (๒๕๐๖ / ๑๓๘ นาที)
เปิดจ�ำหน่ายบัตรตั้งแต่อาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
Pather Panchali (๒๔๙๘ / ๑๒๖ นาที)
เปิดจ�ำหน่ายบัตรตั้งแต่อาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม

๑๗

กิจกรรม

วิทยา ปานศรีงาม
เสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วิทยา ปานศรีงาม ชื่อเล่น ก้ามปู เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อจนจบ
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) ที่ New York Institute
of Technology (NYIT) สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ หลังจากท�ำงาน
เป็นนักออกแบบโฆษณาในนครนิวยอร์กได้ระยะหนึ่ง วิทยาจึงย้ายกลับ
มาสร้างครอบครัวทีป่ ระเทศไทยเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยได้รว่ มก่อตัง้ สตูดโิ อ
บัลเล่ต์ที่ให้ชื่อว่า ไรซิ่งสตาร์แด๊นซ์สตูดิโอ กับภรรยา ซึ่งปัจจุบันเขายัง
คงเป็นผู้บริหารและด�ำเนินการสอนมากว่า ๒๔ ปี
วิทยาเข้าสูว่ งการแสดงโดยบังเอิญ จากการพบกับ เวด มูลเลอร์
ผูก้ �ำกับภาพชาวออสเตรเลีย ซึง่ ทาบทามให้เขามารับบทในภาพยนตร์สนั้
เรื่อง Second Chance จากนั้นใน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวดก็ได้แนะน�ำเขากับ
ผู้อ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มาถ่ายท�ำในประเทศไทยเรื่อง
The Prince & Me: The Elephant Adventure ซึ่งวิทยาได้รับเลือก
ให้รับบทส�ำคัญของเรื่อง และเริ่มเข้าสู่แวดวงภาพยนตร์เป็นครั้งแรก
ต่อมา ทอม วอลเลอร์ ผู้ก�ำกับเชื้อสายไทย-ไอริช ได้ทาบทาม
ให้วิทยามาแสดงน�ำในภาพยนตร์ไทยแนวสืบสวน เรื่อง ศพไม่เงียบ
Mindfulness and Murder ส่งผลให้เขาได้รับรางวัลนักแสดงน�ำชาย
ยอดเยีย่ ม ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Thrill Spy ในรัฐวอชิงตัน
ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อภาพยนตร์ได้เข้าฉายใน
ประเทศไทยในปี ๒๕๕๔ วิ ท ยาก็ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า ชิ ง รางวั ล
ภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ในสาขานักแสดงน�ำชายยอดเยี่ยมในปี
ถัดมา
กลางปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาได้ร่วมปรากฏตัวเดินบนพรมแดงใน
งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์เป็นครั้งแรก ในฐานะ
นักแสดงน�ำจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลปาล์มทองค�ำใน
ปีนั้น เรื่อง Only God Forgives ของผู้ก�ำกับ นิโคลัส วินดิง เรฟน์ โดย
วิทยาร่วมแสดงน�ำกับ ไรอัน กอสลิง่ ดาราชัน้ น�ำของฮอลลีวดู การปรากฏ
ตัวบนพรมแดงและผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ ถือการเปิดตัว
ให้ผู้ชมทั่วโลกรู้จักเขาอย่างเป็นทางการ โดยนิตยสาร Variety สื่อชั้นน�ำ
ในแวดวงภาพยนตร์ ได้ลงบทสัมภาษณ์และกล่าวถึงเขาว่าเป็น “International Star You Should Know” (นักแสดงระดับนานาชาติที่
คุณควรรู้จัก)

๑๘

พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง จากการ
ได้รับรางวัลจอกทองค�ำ (Golden Goblet Award) สาขานักแสดงน�ำชาย
ยอดเยี่ยม ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๑๗ จาก
ผลงานการแสดงน�ำในภาพยนตร์ไทยผลงานก�ำกับของ ทอม วอลเลอร์ เรื่อง
เพชฌฆาต หรือ The Last Executioner
พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยามีโอกาสร่วมเดินพรมแดงอีกครั้งในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ครั้งที่ ๗๐ ในฐานะนักแสดภาพยนตร์
ฝรั่งเศสเรื่อง A Prayer Before Dawn ของผู้ก�ำกับ ฌ็อง สเตฟาน ซูแวร์
ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ฉายอย่างเป็นทางการในเทศกาลฯ ปีนั้น ถัดมา ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาร่วมแสดงในภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ไม่มีสมุยส�ำหรับเธอ”
ผลงานก�ำกับของ เป็นเอก รัตนเรือง และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล
ภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในปี
ถัดมา
ในเวลาเพียงไม่กี่ปี วิทยามีผลงานภาพยนตร์มากเกินกว่า ๓๐ เรื่อง
โดยเฉพาะภาพยนตร์ต่างประเทศที่เขามีโอกาสร่วมงานกับผู้ก�ำกับ ทีมงาน
และนักแสดงชั้นน�ำจากทั่วโลก นับเป็นนักแสดงชาวไทยที่เป็นที่ยอมรับและ
จดจ�ำในระดับนานาชาติมากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน และมีผลงานการแสดง
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่เริม่ ก้าวเข้าสูว่ งการภาพยนตร์เป็นต้นมา แม้วา่ เขาจะเริม่
เป็นนักแสดงในวัยที่มากแล้วก็ตาม
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยา ปานศรีงาม จะเดินทางมา
ประทับรอยมือรอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๘๗ บนลานดารา และร่วมสนทนา
ถึงประสบการณ์การท�ำงานในวงการภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ
เปิดงานด้วยการฉายผลงานการแสดงเรื่อง Only God Forgives ตั้งแต่เวลา
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

โปรแกรมภาพยนตร์

- โปรแกรม -

The Hangover Part II

ศพไม่เงียบ

ป่า

นับจากผลงานที่ยังคงหายสาบสูญเรื่อง นางสาวสุวรรณ
ภาพยนตร์ตา่ งประเทศเรือ่ งแรกทีใ่ ช้นกั แสดงคนไทย ของ เฮนรี แม็กเร
ผู้สร้างหนังจากฮอลลีวูดที่เดินทางเข้ามาถ่ายท�ำในสยามเมื่อ พ.ศ.
๒๔๖๕ เวลาล่วงผ่านไปเกือบ ๑๐๐ ปี หน้าตาของประเทศไทยได้รับ
การผลิตซ�้ำผ่านสื่อภาพยนตร์ของคนต่างชาติอย่างต่อเนื่องภายใต้
อารมณ์ความรู้สึกแปลกตาหรือที่เรียกกันว่า “เอ็กโซติก (Exotic)” ที่
แม้จะมีทงั้ ด้านมืดและด้านสว่าง ความซ�ำ้ ซากและแปลกใหม่ แต่กเ็ ป็น
เสมือนกระจกสะท้อนบานใหญ่ที่เราไม่อาจหลบสายตา
ความเอ็กโซติกของเมืองไทยในหนังเป็นอย่างไร? ความเป็น
“ตะวันออก” ของไทยสร้างความตื่นเต้นหรือฉงนฉงายให้คนท�ำหนัง
จากโลกตะวันตกอย่างไร? ภาพแทนของสยามในยุคแรกในสายตาคน
ต่างชาติคือป่า ดินแดนที่ผู้คนมีวิถีชีวิตกับต้นไม้และผืนดิน อย่างที่
แมเรียน ซี. คูเปอร์ และ เออร์เนสต์ บี. โชดแซก สองผู้ก�ำกับฮอลลีวูด
ซึ่งต่อมาโด่งดังจาก King Kong (๒๔๗๖) น�ำเสนอไว้ใน ช้าง (Chang:
A Drama of the Wilderness) หนังเงียบปี ๒๔๗๐ เช่นเดียวกับ
ข้าวก�ำมือเดียว (๒๔๘๓) หนังสวีเดนทีเ่ ข้ามาถ่ายท�ำในเมืองไทยในอีก
๑๓ ปีต่อมา และแม้เวลาจะผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ป่าของไทยยังคงได้
รับการตีความในบริบทใหม่ ๆ อย่างเช่นในเรื่อง ป่า (๒๕๕๙) ของ
ผู้ก�ำกับชาวอังกฤษ พอล สเปอร์เรียร์ หรือ Pop Aye (๒๕๖๐) หนัง
สิงคโปร์ที่พูดถึงการโหยหาจิตวิญญาณธรรมชาติของคนเมือง ซึ่งมี
สัตว์ป่าอย่าง “ช้าง” เป็นตัวน�ำเรื่อง
เมื่อสลัดตัวพ้นออกไปจากชายป่า ความเอ็กโซติกของไทย
ถูกน�ำเสนอผ่านภาพดินแดนในฝันของนักเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ได้กลายเป็นจุดขายส�ำคัญของหนังต่างประเทศหลายต่อหลาย
เรื่อง เช่น The Man with the Golden Gun (๒๕๑๗) The
Hangover Part II (๒๕๕๔) Lost in Thailand (๒๕๕๕) แต่ใน
อีกมุม เมืองไทยกลับถูกจดจ�ำในฐานะสถานทีท่ เี่ ต็มไปด้วยความลึกลับ
และซอกหลืบแห่งความรุนแรง อย่างที่พบใน Bangkok Dangerous

(๒๕๔๓) ของ ออกไซด์ และ แดนนี แปง และ Only God Forgives
(๒๕๕๖) ของ นิโคลัส วินดิง เรฟน์
อย่างไรก็ตาม ในด้านตรงกันข้าม ประเทศไทยยังนับตัวเอง
เป็นเมืองพุทธ ศาสนาพุทธและพระสงฆ์จึงถูกนับเป็นความเอ็กโซติก
อย่างหนึ่งส�ำหรับชาวต่างชาติ เช่นในหนังสารคดีเยอรมัน เรื่อง
ยุทธนา–ศิริพร (๒๕๐๖) ที่ได้ถ่ายทอดความหมายและประเพณีการ
บวชของชายไทยอย่างละเอียดลึกซึง้ ในขณะที่ ทอม วอลเลอร์ ผูก้ �ำกับ
ลูกครึ่งไอริช-ไทย ได้พยายามเข้าไปส�ำรวจสังคมพระไทยถึงก้นกุฏิ
ใน ศพไม่เงียบ Mindfulness and Murder (๒๕๕๔) และสุดท้ายแต่
มักจะได้รับการกล่าวถึงเป็นอันดับแรกสุด เมื่อชายต่างชาตินึกถึง
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีหรือแง่ลบ นั่นคือ “ผู้หญิงไทย” จน
มีภาพยนตร์มากมายทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา
กับหญิงสาวชาวไทยในความหมายทีแ่ ตกต่างกัน เช่น Butterfly Man
(๒๕๔๕) The Elephant King (๒๕๔๙) และ Soi Cowboy (๒๕๕๒)
ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น เพี ย งบางส่ ว นของโปรแกรม “ไทยแลนด์
แดนเอ็กโซติก?” ทีห่ อภาพยนตร์ได้คดั สรรภาพยนตร์ตา่ งประเทศหรือ
ภาพยนตร์ทกี่ �ำกับโดยผูก้ �ำกับต่างประเทศจ�ำนวน ๑๕ เรือ่ ง ทีถ่ า่ ยทอด
ภาพเมืองไทยในมิตติ า่ ง ๆ มาให้ชมตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
๒๕๖๒ พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษ ลานดารา วิทยา ปานศรีงาม
นักแสดงทีป่ จั จุบนั เป็นเสมือน “ใบหน้าของไทยในหนังต่างประเทศ”
ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม และรายการเสวนาภาพยนตร์ พูดคุยกับ
ทอม วอลเลอร์ ผู้ก�ำกับและผู้สร้างภาพยนตร์ที่ร่วมงานกับกองถ่าย
ต่างประเทศที่ถ่ายท�ำในเมืองไทยจ�ำนวนมาก ร่วมด้วย ดร.วิกานดา
พรหมขุนทอง จากสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป
ติดตามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๓-๒๙

Pop Aye

๑๗
๑๙

โปรแกรมภาพยนตร์
หนังโปแลนด์

แนะน�ำ

หนังต่างประเทศ
ที่หอภาพยนตร์
นอกเหนื อ จากภาพยนตร์ ไ ทยที่ ห อภาพยนตร์ จั ด ฉายเป็ น ปกติ หนั ง คุ ณ ภาพ
จากต่างประเทศยังเป็นส่วนส�ำคัญในภารกิจ
การเปิดโลกทัศน์และส่งเสริมความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ ในเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคมนี้ หอภาพยนตร์จัด
โปรแกรมหนั ง ต่ า งประเทศหาดู ย ากสาม
โปรแกรม ที่อยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วม
ชมกัน ดังนี้

The Hourglass Sanatorium

In Darkness

๒๐

หอภาพยนตร์จดั ฉายหนังฝรัง่ เศส เยอรมัน สเปน โปรตุเกส และ
ญี่ปุ่น เดือนละหนึ่งเรื่องมานานหลายปี ด้วยการสนับสนุนจากสถานทูต
และหน่วยงานวัฒนธรรมของประเทศดังกล่าว เริ่มต้นตั้งแต่เดือน
กรกฎาคมนี้ หอภาพยนตร์จะเพิ่มหนังโปแลนด์ในโปรแกรมอีกเดือนละ
หนึ่งเรื่อง
ผู้ชมส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคยกับหนังจากประเทศเล็ก ๆ ใน
ยุโรปกลางประเทศนี้ แต่โปแลนด์เป็นประเทศที่ร�่ำรวยทางศิลปะและ
มีประวัติศาสตร์ทางสุนทรียศาสตร์อันยาวนานทั้งในด้านวรรณกรรม
ดนตรี และภาพยนตร์ โรงเรียนภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ในยุโรปอยู่ที่เมืองวูดจ์ของโปแลนด์ และยังมีผู้ก�ำกับคนดัง ๆ ใน
ประวัติศาสตร์หลายคนที่มาจากโปแลนด์ เช่น คริสตอฟ เคียวลอฟสกี
อังเดรช วาชดา และโรมัน โปลันสกี
หอภาพยนตร์จะประเดิมโปรแกรมในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วย The Hourglass Sanatorium หนังเซอร์เรียล
จากปี ค.ศ. ๑๙๗๓ ของผู้ก�ำกับวอเชค ฮาส สร้างจากวรรณกรรมอมตะ
ชื่อเดียวกันของบรูโน ชูลซ์ (มีฉบับแปลภาษาไทยในชื่อ “เรือนไข้ใต้ราศี
นาฬิกาทราย”) นี่เป็นนิยายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดตลอดกาลเรื่องหนึ่ง
ของโปแลนด์ ส่วนหนังเป็นความพยายามอันหาญกล้าที่จะสร้างภาพ
กึ่งจริงกึ่งฝันของชายหนุ่มขณะเดินทางไปเยี่ยมพ่อในสถานพยาบาล
ห่างไกล สไตล์หนังที่หลุดจากสภาพความเป็นจริงแบบนี้เป็นลักษณะ
ส�ำคัญของศิลปะจากยุโรปกลาง-ยุโรปตะวันออก ส่วนในเดือนสิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นหนังร่วมสมัยเรือ่ งดัง In Darkness
จากปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ของผู้ก�ำกับอักเนียชกา ฮอลแลนด์ เรื่องชายชาว
โปลิชที่ช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยชาวยิวในเมืองที่ถูกยึดโดยนาซี หนังเคยร่วม
ประกวดทีเ่ ทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลนิ และเป็นตัวแทนประเทศโปแลนด์
เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศ
ส่วนในเดือนต่อ ๆ ไป หอภาพยนตร์จะฉายหนังโปแลนด์ทั้งเก่า
และใหม่ โดยผู้ก�ำกับคนส�ำคัญอื่น ๆ เช่นอังเดรช วาชดา และคริสตอฟ
ซานุสซี อีกหนึ่งโปรแกรมคุณภาพที่พลาดไม่ได้

ASEAN Classic
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม หอภาพยนตร์ได้ยกเอา
หนังคลาสสิกอาเซียนสองเรือ่ งจะฉายในโปรแกรม ASEAN Classic
ของเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่ง กรุงเทพมหานคร ๒๕๖๒
(ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๓–๘ กรกฎาคม) มาจัดฉายให้แฟน ๆ ที่
ศรีศาลายาได้ชม
เรื่องแรกรอบ ๑๓.๐๐ น. คือ Genghis Khan หนัง
ประวัติศาสตร์จากปี ค.ศ. ๑๙๕๐ ที่สร้างโดยประเทศฟิลิปปินส์
มานูเอล คอนเด ก�ำกับและน�ำแสดงเป็นเจงกิสข่าน เล่าเรือ่ งเจ้าชาย
หนุ่มแห่งทุ่งหญ้ามองโกล ถูกหักหลังโดยหัวหน้าเผ่าผู้หวังรวบ
อ�ำนาจ และต้องฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรค ประลองก�ำลัง และรวบรวม
ไพร่พลกลับมาเอาชนะศัตรู Genghis Khan ฉบับนี้ออกฉายรอบ
ปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิส เป็นหนังฟิลิปปินส์เรื่องแรก
ที่ออกสู่ตลาดโลก ความโด่งดังของหนังเปลี่ยนโฉมหน้าการท�ำหนัง
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German Film Week 2019
โปรแกรมส�ำหรับวันหยุดยาวสามวัน ๒๗–๒๙ กรกฎาคม หอภาพยนตร์
ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ฉายหนังเยอรมันและหนังที่ร่วมสร้างโดยบริษัท
เยอรมันจ�ำนวนห้าเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งของรายการ German Film Week 2019 ที่
ไม่ควรพลาดคือหนังเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีสองเรื่อง Supa Modo ว่าด้วยเด็กชาวเคนย่า
ที่อยากเป็นยอดมนุษย์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง กับ All About Me
เล่าชีวิตของดาราตลกรุ่นเยาว์ที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของเยอรมัน นอกจากนี้ยังมี
Gundermann หนังทีเ่ ล่าเรือ่ งจริงของนักร้องเยอรมันตะวันออกทีจ่ �ำเป็นต้องไปท�ำงาน
ในเหมืองและเผชิญหน้ากับการคุกคามของต�ำรวจลับ Atlas หนังชีวิตเรื่องราวของ
คนงานรับจ้างย้ายบ้าน และสุดท้ายคือสารคดี The Cleaners ว่าด้วยเรื่องของคน
ที่ท�ำหน้าที่คัดกรองและลบข้อความอันส่อเป็นอันตรายในอินเทอร์เน็ต เป็นหนังที่
เหมาะสมกับยุคสมัยอย่างแท้จริง

Atlas
© 235 Film Tobias von dem Borne

Gundermann
© Peter Hartwig Pandora Film

โปรแกรมฉาย

เสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ น.
จันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Supa Modo
All About Me
Atlas
Gundermann
The Cleaners

ในฟิลิปปินส์นับจากนั้น เรื่องที่สองในโปรแกรมนี้เป็นหนังคลาสสิก
จากสิงคโปร์เรื่อง Moon Over Malaya จากปี ค.ศ. ๑๙๕๗ นี่เป็น
หนึ่งในหนังสามเรื่องจากชุด Nanyang Trilogy เป็นหนังพูดภาษา
กวางตุ้งที่เล่าเรื่องราวคนเชื้อสายจีนในคาบสมุทรมลายู (มาเลเซีย
และสิงคโปร์ในปัจจุบัน) Moon Over Malaya เล่าเรื่องของครู
เคร่งอุดมการณ์ที่ตกหลุมรักลูกสาวเศรษฐี และต้องยอมละทิ้ง
ความฝันในฐานะครูเพือ่ ไปท�ำธุรกิจ น�ำไปสูค่ วามร้าวรานกับภรรยา
นอกจากเรื่องราวของตัวละคร หนังเรื่องนี้ยังแสดงภาพทิวทัศน์
และภูมิประเทศของคาบสมุทรมลายูที่สวยงามจาก ๕๐ กว่าปีก่อน
ทั้งเมืองสิงคโปร์ ยะโฮร์ มะละกา กัวลาลัมเปอร์ และอิโปห์
แนะน�ำให้มาชมกันทั้งสองเรื่อง เพราะเป็นหนังที่หาชม
ยากจริงๆ

The Cleaners
© gebrueder beetz filmproduktion

Genghis Khan

Moon Over Malaya

๒๑

โปรแกรมภาพยนตร์
แนะนำ�โปรแกรมหนังไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รับมอบต�ำแหน่งให้เป็น
“ประธานอาเซียน” ต่อจากประเทศสิงคโปร์ ท่ามกลางประเทศสมาชิก
ทั้ง ๑๐ ประเทศ เนื่องในวาระพิเศษดังกล่าว ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็น
เดือนแห่งการครบรอบการก่อตัง้ สมาคมอาเซียน (๘ สิงหาคม ๒๕๑๐)
หอภาพยนตร์จงึ ได้คดั สรรภาพยนตร์ทพี่ ดู ถึงความเกีย่ วพันระหว่างไทย
กับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น พม่า (มือปืน 2 สาละวิน, From
Bangkok to Mandalay ถึงคน.. ไม่คิดถึง) ลาว (๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑)
กัมพูชา (กัมพูชา, ล่า-ท้า-ผี) มาเลเซีย (ผีเสื้อและดอกไม้, โอเค เบตง)
เป็นต้น มาจัดฉายเพื่อให้ผู้ชมได้ส�ำรวจมุมมอง บทบาท และความ
สัมพันธ์ของไทยทีม่ ตี อ่ ประเทศในประชาคมอาเซียนผ่านสือ่ ภาพยนตร์
ในชื่อโปรแกรม “ไทยไปอาเซียน”

ไทยไปอาเซียน

From Bangkok to Mandalay

ยาเสพติดในหนัง

เคาท์ดาวน์

น�้ำพุ

เสียดาย

ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมายาวนาน และถูก
ถ่ายทอดรวมทั้งมีบริบทเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์มาตั้งแต่ยุคหนังเงียบ ดัง
เรื่องราวในหนังสือ Hooked in Film: Substance Abuse on the Big
Screen ซึ่งว่าด้วยยาเสพติดกับภาพยนตร์อเมริกัน ที่คอลัมน์ห้องสมุดฯ ได้
แนะน�ำให้รู้จักในจดหมายข่าวฉบับนี้
เพื่อให้เห็นภาพยาเสพติดที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์ไทยควบคู่ไป
กับเนื้อหาในบทความดังกล่าว รวมถึงเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดที่ยังคงเรื้อรังอยู่ในสังคมปัจจุบัน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
หอภาพยนตร์จึงได้น�ำตัวอย่างของหนังไทยที่พูดถึงปัญหายาเสพติดมาจัด
ฉาย ในโปรแกรม “ยาเสพติดในหนัง” ทั้งการถ่ายทอดภาพวัยรุ่นที่ตกเป็น
เหยื่อของยาเสพติด เช่น น�้ำพุ (๒๕๒๗) เสียดาย (๒๕๓๗) สามชุก (๒๕๕๒)
ฯลฯ หรือการปราบปรามขบวนการค้ายา เช่น คู่ทรหด (๒๕๒๐) เฮโรอีน
(๒๕๓๗) เกิดมาลุย (๒๕๔๖) นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง
Sicario: Day of the Soldado (๒๕๖๑) ภาคต่อของ Sicario ซึ่งว่าด้วย
การท�ำสงครามยาเสพติดในเขตสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ที่หอภาพยนตร์
เพิ่งจัดฉายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ร�ำลึก รัตน์ เปสตันยี
เป็นธรรมเนียมทุกปี เมื่อถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนครบรอบการเสียชีวิตของ รัตน์ เปสตันยี
(๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๓) หอภาพยนตร์จะจัดฉายผลงานการสร้างและก�ำกับของปูชนียบุคคลท่านนี้ ผู้เป็นทั้ง
นักสร้างภาพยนตร์ไทยรายแรกที่ชนะรางวัลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ และเป็นนักต่อสู้เพื่ออุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยจนลมหายใจสุดท้ายของชีวติ ส�ำหรับโปรแกรม “ร�ำลึก รัตน์
เปสตันยี” ในปีนี้ จะประกอบด้วยภาพยนตร์ของ รัตน์ เปสตันยี ๕ เรื่องที่
หอภาพยนตร์ได้น�ำฟิลม์ ในการอนุรกั ษ์มาสแกนใหม่ คือ สันติ-วีณา (๒๔๙๗)
ชั่วฟ้าดินสลาย (๒๔๙๘) โรงแรมนรก (๒๕๐๐) สวรรค์มืด (๒๕๐๑) และ
น�้ำตาลไม่หวาน (๒๕๐๘) ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นภาพยนตร์เก่าแก่
ทรงคุณค่า ซึ่งเปิดเผยให้เห็นความสามารถด้านภาพยนตร์ของ รัตน์
เปสตันยี ที่ล�้ำสมัยและเต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์ที่ไม่เคยเสื่อมคลาย

สันติ-วีณา

สวรรค์มืด

๒๒

โปรแกรมฉายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
Screening Program

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. น�้ำพุ

เวลา ๑๗.๓๐ น. เฮี้ยน

ภาพยนตร์ ส ะท้ อ นพิ ษ ภั ย
ของยาเสพติ ด เรื่ อ งดั ง เล่ า
เรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของ น�้ำพุ
ลูกชายนักเขียนชื่อดัง สุวรรณี สุคนธา ผู้เติบโต
ท่ามกลางปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ และ
คิดว่าไม่มใี ครเข้าใจในตัวเขา นำ�้ พุจงึ เริม่ คบหาเพือ่ น
เพื่อเสพยา โดยไม่รู้ว่าก�ำลังพาตัวเองเดินไปสู่จุดจบ
อันน่าเศร้า

ป อ ห ญิ ง ส า ว ที่ ใ ช ้ ชี วิ ต
กลางคื น ท่ า มกลางแสงสี
เหล้ายา นอกจากเป็นสาวเสิร์ฟในผับชื่อดังแห่งหนึ่ง
เธอยังแอบเป็นสายส่งยาเสพติดอีกด้วย แต่เมื่อเธอ
ถูกนักเลงขี้ยาจับได้ว่าเธอยักยอกของ เธอจึงถูก
ข่มขืนและตั้งท้องในเวลาต่อมา ท�ำให้เธอพยายาม
ที่จะเอาลูกออก กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่ง
บางอย่างที่คอยตามหลอกหลอนเธอ

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(โปรแกรมยาเสพติดในหนัง)
๒๕๒๗ / ก�ำกั บ โดย ยุ ท ธนา
มุกดาสนิท / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย อ�ำพล
ล�ำพูน, ภัทราวดี มีชธู น / ความยาว
๑๓๔ นาที

(โปรแกรมยาเสพติดในหนัง)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ทองดี /
สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย ทราย
เจริญปุระ, กรุณพล เทียนสุวรรณ /
ความยาว ๑๐๕ นาที

เวลา ๑๗.๓๐ น. คู่ทรหด

เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้าวก�ำมือเดียว

เรื่ อ งราวการจั บ กุ ม แก๊ ง ค้ า
ยาเสพติ ด ของสองต�ำรวจ
หนุ่ม ภูมิ และ อิทธิพล โดยภูมินั้นเป็นต�ำรวจใจร้อน
ซึ่งเคยท�ำผิดพลาดด้วยการจับตายคนร้ายโดยไม่
จ�ำเป็น ในขณะที่อิทธิพลเป็นต�ำรวจชั้นดีแต่กลับ
โชคร้ายพลาดท่าถูกจับฉีดเฮโรอีนระหว่างที่แฝงตัว
เข้าไปในแก๊งค้ายา จนกลายเป็นคนติดยาและต้องท�ำ
ตามค�ำสั่งของเหล่าคนร้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเฮโรอีน

ภาพยนตร์ ส วี เ ดนที่ ไ ด้
รับค�ำเชิญชวนจากชาว
สยามชัน้ สูงทางภาคเหนือ
ให้ ม าถ่ า ยท�ำที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ โดยใช้ผู้แสดงเป็นคนท้องถิ่น ผูกเรื่องให้
เห็นถึงความส�ำคัญของข้าวไทย และน�ำเสนอวิถชี วี ติ
ภูมปิ ญ
ั ญา ความเชือ่ ของชาวนาไทย ตลอดจนวิธกี าร
ท�ำนาข้าว ผ่านตัวละครคู่รักชาวบ้านท้องถิ่น ได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗

(โปรแกรมยาเสพติดในหนัง)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย ณรงค์ ภูมนิ ทร์,
วินัย วิเศษศิริ / สร้างโดย ณรงค์ภูมนิ ทร์ / น�ำแสดงโดย กรุง ศรีวไิ ล,
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา /
ความยาว ๑๑๗ นาที

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น.
Lost in Thailand
แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Zheng Xu /
น�ำแสดงโดย Zheng Xu, Baoqiang
Wang, Bo Huang / ความยาว
๑๐๕ นาที (ภาษาจีน ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

ภาพยนตร์ตลกจากประเทศจีนที่สร้างปรากฏการณ์
ท�ำให้ชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเมืองไทยกันเป็น
จ�ำนวนมาก เล่าเรื่องราวของ ฉีหลาง และ เกา ป๋อ
สองคู่แข่งทางธุรกิจในบริษัทเดียวกัน ที่ต้องออก
ตามหาเจ้านายผู้เดินทางมายังเมืองไทย เพื่อให้เซ็น
เอกสารอนุมัติสัญญามูลค่า ๑๐๐ ล้าน ในขณะ
เดียวกัน ฉีหลางก็ได้พบกับ หวังเปา เพื่อนใหม่ผู้มอง
โลกในแง่ดี แต่กลับช่วยเพิ่มความโกลาหลให้แก่
ภารกิจส�ำคัญของเขา

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๔๘๓ / ก�ำกับโดย Paul Fejos, Gunnar Skoglund /
สร้างโดย Svensk Filmindustri / ความยาว ๖๙ นาที (ภาษา
ถิ่นเหนือ)

เวลา ๑๕.๐๐ น. Samui Song
ไม่มีสมุยส�ำหรับเธอ

(โปรแกรมผลงาน วิทยา ปานศรีงาม)
๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์,
วิทยา ปานศรีงาม, เดวิด อัศวนนท์ / ความยาว ๑๑๐ นาที

วิยะดา นักแสดงสาวไฮโซ ก�ำลังกลุม้ ใจทีส่ ามีตา่ งชาติ
ของเธอลุม่ หลงมัวเมาในลัทธิประหลาด และหลงเชือ่
ค�ำพูดของผูน้ �ำลัทธิ จนกระทัง่ ชายแปลกหน้าคนหนึง่
มาเสนอตัวช่วยก�ำจัดปัญหาของเธอให้ แต่สุดท้าย
กลับกลายเป็นว่าเธอตกอยู่ในอิทธิพลของผู้น�ำลัทธิ
เสียเอง และต้องใช้วธิ กี ารทีร่ นุ แรงเพือ่ จะดิน้ ให้หลุด
ออกจากสถานการณ์เลวร้ายนี้

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Queen of Niendorf

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Joya Thome /
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำ
ประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Lisa
Moell, Mex Schlüpfer / ความยาว
๖๒ นาที (ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ช นะเลิ ศ รางวั ล
Children’s Film ถึงสองสถาบันในเยอรมนี เล่า
เรื่องราวช่วงปิดเทอมของ เลอา เด็กหญิงวัย ๑๐ ปี
ที่ตดั สินใจไม่ไปค่ายฤดูร้อนกับกลุม่ เพือ่ นผูห้ ญิงและ
เลือกทีจ่ ะอยูบ่ า้ นเพือ่ เล่นกับแก๊งเด็กผูช้ ายในหมูบ่ า้ น
ซึ่งเธอต้องผ่านด่านทดสอบความกล้าสุดโหด
Sun 7 Jul / 13.00 / 62 min / Germany / 2016
เวลา ๑๕.๐๐ น. El Viaje de Carol

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Imanol Uribe /
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สเปน ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดง
โดย Clara Lago, Juan José
Ballesta / ความยาว ๑๐๓ นาที
(ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ปี ค.ศ. ๑๙๓๘ ท่ามกลางความ
วุ่นวายของสงครามกลางเมืองในสเปน แครอล เด็ก
หญิงวัย ๑๒ ปี ได้เดินทางจากนิวยอร์กมาพร้อมแม่
เพื่ อ กลั บ มาเยื อ นบ้ า นเกิ ด ความแตกต่ า งสุ ด ขั้ ว
ระหว่างโลกใบใหม่และสถานที่ที่จากมาได้พาให้
แครอลได้เรียนรู้บทเรียนส�ำคัญของชีวิต
Sun 7 Jul / 15.00 / 103 min / Spain / 2002
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. เฮโรอีน

(โปรแกรมยาเสพติดในหนัง)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย พร้อมมิตร
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สินจัย เปล่งพานิช,
มาซาโตชิ นากาเซ่ / ความยาว ๑๐๖ นาที

โตเกียว หนุ่มชาวญี่ปุ่นรอดชีวิตจากการบุกเข้าไปใน
แหล่งผลิตเฮโรอีนที่เชียงราย ด้วยการช่วยเหลือของ
นายต�ำรวจหนุ่มผู้มุ่งมั่นปราบปรามยาเสพติด ต่อมา
แม้เขาได้เดินทางไปพัทยาและพบกับสาวบาร์เบียร์ที่
คอยดูแลช่วยเหลือ แต่สุดท้ายกลับต้องเข้าไปพัวพัน
กับการค้ายาเสพติดอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน นาย
ต�ำรวจหนุม่ ก็ตามล่าผูผ้ ลิตเฮโรอีนรายใหญ่มาถึงพัทยา
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. สามชุก

(โปรแกรมยาเสพติดในหนัง)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย แปซิฟิค
ไอส์แลนด์ ฟิล์ม / น�ำแสดงโดย ปรเมศร์ น้อยอ�่ำ, ธีรภัทร์
แย้มศรี / ความยาว ๙๐ นาที

ภาพยนตร์สร้างจากเหตุการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้ ในปี พ.ศ.
๒๕๓๖ ที่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี เมื่อเด็กนักเรียน ๗ คน ได้ถล�ำลึกจน
ตกอยู่ในวังวนของยาเสพติด อาจารย์พินิจ ครูของ
พวกเขาจึงได้ต่อสู้เคียงข้าง และพยายามเข้าถึง
ปัญหาของเด็กแต่ละคน ด้วยความเชือ่ มัน่ ว่าจะน�ำพา
เด็กทั้ง ๗ คนลุกขึ้นยืนได้ใหม่อีกครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. The Crying Wind
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย Higashi Yoichi / สนับสนุนโดย เจแปน
ฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ / น�ำแสดงโดย Akira Fukuhara, Fumio
Haruya / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาญีป่ นุ่ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวชีวิตบนเกาะโอกินาว่าของ เซอิคิชิ ชาว
ประมงวัย ๗๐ ปี ผู้ใช้ชีวิตอยู่กับ อะคิระ หลานชาย
วัย ๑๒ ปี ณ หาดทรายที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของ
ทั้งคู่ มีหัวกะโหลกของนักบินหน่วยกล้าตายสมัย
สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ ฝั ง อยู ่ แม้ เ วลาจะผ่ า นมา
เนิ่นนาน แต่เรื่องราว ความทรงจ�ำ และความรักที่
ผูกโยงกับหัวกะโหลกนี้ยังคงไม่ลบเลือน
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ข่าวหน้า 1

(โปรแกรมยาเสพติดในหนัง)
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย ไผ่สที อง / สร้างโดย เอเคเค กรุป๊ / น�ำแสดง
โดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ปัญญา นิรนั ดร์กลุ , จริยา สรณะคม /
ความยาว ๙๘ นาที

เรืองเกล้า ทนายความสาวผู้เกลียดยาเสพติดเข้าไส้
เพราะมันเป็นสาเหตุให้ครอบครัวของเธอต้องประสบ
อุบตั เิ หตุจนเสียชีวติ เธอได้วา่ ความให้นกั ร้องสาวชาว
ฮ่องกง ผู้ถูกยัดเยียดข้อหาค้ายาเสพติด ซึ่งท�ำให้เธอ
ถูกคนร้ายตามไล่ลา่ เรืองเกล้าจึงได้รว่ มมือกับนักข่าว
คือ ทะนง และ วีระ พร้อมด้วย โสธิดา เลขาของเธอ
สืบหาตัวคนร้ายกลุม่ นี้ กระทัง่ สืบทราบว่าเหล่าคนชัว่
ก�ำลังเตรียมส่งยาเสพติดจ�ำนวนมากออกทางทะเล
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ลานดารา วิทยา ปานศรีงาม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Only God Forgives

(โปรแกรมผลงาน วิทยา ปานศรีงาม
และ ไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๕๖ / ก�ำกั บ โดย Nicolas
Winding Refn / สนับสนุนโดย เอ็ม
พิ ค เจอร์ ส เอ็ น เตอร์ เ ทนเม้ น ท์ /
น�ำแสดงโดย Ryan Gosling, Kristin
Scott Thomas, วิทยา ปานศรีงาม /
ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาอังกฤษ
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ผลงานการแสดงทีท่ �ำให้ วิทยา
ปานศรีงาม เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และได้
เข้าชิงรางวัลปาล์มทองค�ำในเทศกาลภาพยนตร์เมือง
คานส์ ครัง้ ที่ ๖๖ เล่าเรือ่ งราวของ จูเลียน ชายต่างชาติ
ที่เข้ามาเปิดค่ายมวยไทยในเยาวราช ร่วมกับ บิลลี
น้องชาย เพื่อใช้เป็นฉากบังหน้ากิจการค้ายาเสพติด
แต่เมือ่ บิลลีถกู สังหารอย่างโหดเหีย้ ม จูเลียน จึงตาม
ล่าหาตัวฆาตกรจนท�ำให้เขาได้เผชิญหน้ากับ ช้าง
อดีตเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั จากทุกคนในวงการ
ว่าเป็นทั้งผู้รักษากฎหมายและผู้ประหาร
Sat 13 Jul / 13.00 / 90 min / Denmark, France / 2013
เวลา ๑๕.๐๐ น.

พิธีประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๘๗ บน
ลานดาราของ วิทยา ปานศรีงาม

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โปรแกรมพิเศษ ASEAN Classic
เวลา ๑๓.๐๐ น. Genghis Khan
๒๔๙๓ / ก�ำกับโดย Manuel Conde / สนับสนุนโดย Film
Development Council of the Philippines, Philippine Film
Archive / น�ำแสดงโดย Manuel Conde, Lou Salvador /
ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาตากาล็อกและฟิลปิ โิ น ค�ำบรรยาย
ภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ขาวด�ำคลาสสิกของฟิลิปปินส์ที่เปิดตัวใน
เทศกาลเวนิสเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๒ ก่อนที่ฟิล์มจะ
สูญหาย และเพิง่ ได้รบั การค้นพบจนน�ำมาบูรณะใหม่
บอกเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องของ เตมูจิน เจ้าชายของ
เผ่าในมองโกลในศตวรรษที่ ๑๒ เมือ่ เบอร์ชู วางแผน
ฆ่าหัวหน้าเผ่าคนอื่น ๆ ในงานเลี้ยง แต่เตมูจินหนี
ออกมาได้อย่างหวุดหวิด ขณะเดียวกันเขาได้พบว่า
หมู่บ้านของเขาถูกท�ำลายอย่างสิ้นซาก จึงได้คิด
วางแผนแก้แค้น และเปิดโปงความชั่วของเบอร์ชู
Sun 14 Jul / 13.00 / 88 min / Philippines / 1950
เวลา ๑๕.๐๐ น. Moon Over Malaya
๒๕๐๐ / ก�ำกับโดย Chun Kim / สนับสนุนโดย Asian Film
Archive / น�ำแสดงโดย Nam Hung, Patsy Kar Ling / ความยาว
๑๒๑ นาที (ภาษากวางตุ้ง ค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

หนึ่งในภาพยนตร์ชุดไตรภาค Nanyang Trilogy ว่า
ด้วยเรื่องราวของคนเชื้อสายจีนในคาบสมุทรมลายู
หงกหมิง ชายหนุ่มผู้มุ่งมั่นอยากยกระดับการศึกษา
ในมาลายา ได้ขอความช่วยเหลือจากนักธุรกิจชาวจีน
และเกิ ด รั ก ใคร่ กั บ ลู ก สาวของเขา จนสุ ด ท้ า ยได้
แต่งงานกัน แต่ภาระในการดูแลกิจการของครอบครัว
ใหม่ท�ำให้หงกหมิงไม่สามารถท�ำตามอุดมการณ์ใน
วัยหนุม่ ของเขา จนเกิดเป็นความขัดแย้งในครอบครัว
ที่ท�ำให้เขาและภรรยาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่
Sun 14 Jul / 15.00 / 121 min / Malaysia, Singapore / 1957

เวลา ๑๓.๐๐ น. ศพไม่เงียบ
(โปรแกรมผลงาน วิทยา ปานศรีงาม
และ ไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย ทอม วอลเลอร์ /
สร้างโดย De Warrenne Pictures /
น�ำแสดงโดย วิทยา ปานศรีงาม,
ปริญญา อินทชัย, จรีนา สิริสิงห /
ความยาว ๘๗ นาที

เมื่ อ เด็ ก จรจั ด ในโครงการ
มู ล นิ ธิ ส�ำหรั บ เด็ ก ไร้ บ ้ า น
ภายในวัดถูกฆ่าตาย และต�ำรวจไม่ให้ความสนใจใน
คดีนี้ เจ้าอาวาสจึงขอร้องให้ หลวงพ่ออนันดา ซึง่ เคย
เป็นอดีตต�ำรวจสืบสวนคดีฆาตกรรมมาก่อน พร้อม
กับ แจ๊ค ลูกศิษย์เด็กก�ำพร้าที่เป็นโปลิโอ ช่วยกัน
ค้นหาสาเหตุของคดีฆาตกรรม แต่ผลจากการสืบสวน
กลับท�ำให้หลวงพ่ออนันดาได้พบกับเงื่อนง�ำปริศนา
มากมายที่เกิดขึ้นภายในวัด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. Sicario: Day of the Soldado
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย Stefano
S o l l i m a / ส นั บ ส นุ น โ ด ย
โรงภาพยนตร์ เ ฮ้ า ส์ อาร์ ซี เ อ /
น�ำแสดงโดย Benicio Del Toro,
Josh Brolin / ความยาว ๑๒๕
นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

ภาพยนตร์ภาคต่อของ Sicario
ที่ยังคงเล่าถึงการปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดที่
ชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก แต่ครัง้ นีส้ ถานการณ์กลับทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มค้ายาเสพติดได้
พยายามส่งผู้ก่อการร้ายข้ามพรมแดนมายังสหรัฐฯ
แมตต์ เกรเวอร์ เจ้าหน้าทีห่ น่วยกองก�ำลังเฉพาะกิจ
ของรัฐบาล จึงต้องร่วมมือกับ อเลฮานโดร นายทหาร
รับจ้าง เพื่อฝ่าอันตรายท�ำภารกิจเดือดแห่งสงคราม
ยาเสพติด
Thu 18 Jul / 17.30 / 125 min / USA / 2018
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. เคาท์ดาวน์

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. ยุทธนา-ศิริพร

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๐๖ / ก�ำกับโดย Hans Berthel / ความยาว ๔๕ นาที
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์สารคดีเยอรมันทีเ่ ข้ามาถ่ายท�ำในเมืองไทย
โดยมี แท้ ประกาศวุฒิสาร ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยที่
มีชื่อเสียงเป็นผู้ช่วยประสานงาน เล่าเรื่องราวผ่าน
ตัวละครหนุม่ สาวคูร่ กั วัยรุน่ ชาวไทยชือ่ ยุทธนา และ
ศิริพร และได้บันทึกภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทยในเมื อ งกรุ ง ราวปี พ.ศ. ๒๕๐๖ รวมถึ ง
พิธีกรรมการอุปสมบท และวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ของ
พระบวชใหม่ไว้อย่างละเอียดลออ

(โปรแกรมยาเสพติดในหนัง)
๒๕๕๕ / ก�ำกั บ โดย นั ฐ วุ ฒิ
พูนพิริยะ / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม
ไท หับ / น�ำแสดงโดย จรินทร์พร
จุนเกียรติ, เดวิด อัศวนนท์, พชร
จิราธิวัฒน์ / ความยาว ๙๐ นาที

คื น วั น ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ
ปี ใ หม่ แจ็ ค แพม และ บี
สามวัยรุ่นไทยในนิวยอร์กได้
ขลุกตัวอยู่ในห้องพัก เพื่อฉลองกันสุดเหวี่ยง จน
กระทัง่ แจ็คโทรหาพ่อค้ายาแปลกหน้าชือ่ ว่า เฮซุส ที่
เขาเพิ่งได้เบอร์มา ทุกอย่างกลับกลายเป็นนรกไปใน
ทันที เมื่อเฮซุสน�ำทั้งสามเข้าสู่เกมสุดโหด ที่ไม่มีทาง
หนีพ้นเงื้อมมือชายผู้นี้ไปได้
= English Language or English Subtitle

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Monsieur Klein
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๑๘ / ก�ำกั บ โดย Joseph
Losey / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำ
ประเทศไทย และสถาบันฝรั่งเศส
ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Alain Delon, Jeanne Moreau,
Francine Bergé / ความยาว ๑๒๒
นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยาย
ภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องดังของฝรั่งเศส ที่มีฉากหลัง
เป็นกรุงปารีสในช่วงเวลาทีน่ าซีเยอรมันเข้ายึดครอง
กรุงปารีส ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เรือ่ งราวของ
โรแบรต์ แกล็ง นักซือ้ ขายงานศิลปะ ผูห้ ากินกับชะตา
ชีวิตของคนฝรั่งเศสเชื้อสายยิวที่ก�ำลังต้องหลบหนี
ออกจากประเทศ วันหนึ่ง แกล็งได้รู้ว่ามีชายชาวยิว
ชือ่ เหมือนกันก�ำลังใช้เขาเป็นฉากหน้าในการกระท�ำ
เรื่องลึกลับบางอย่าง

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. Estrada de Palha

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ำกั บ โดย Rodrigo
Areias / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำ
ประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Vítor
Correia, Nuno Melo, Inês
Mariana Moitas / ความยาว ๙๕
นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวคาวบอยของ
โปรตุเกสที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานประพันธ์
“Civil Disobedience” ของ เฮนรี เดวิด ทอโร ว่าด้วย
เรือ่ งราวของ อัลเบอร์โต ผูห้ วนคืนกลับมายังบ้านเกิด
เพื่อล้างแค้น หลังจากหลีกหนีไปใช้ชีวิตเพียงล�ำพัง
กว่าสิบปี ท่ามกลางความเสือ่ มทรามของโปรตุเกสใน
ยุคที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ต่างอะไรจากโจร
Wed 24 Jul / 17.30 / 95 min / Portugal / 2012

Sat 20 Jul / 13.00 / 122 min / France / 1975
เวลา ๑๕.๑๕ น. The Hourglass Sanatorium

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย Wojciech Has /
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจ�ำประเทศ
ไทย / น�ำแสดงโดย Jan Nowicki,
Tadeusz Kondrat, Irena Orska /
ความยาว ๑๒๔ นาที (ภาษา
โปแลนด์ ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจาก
วรรณกรรมของ บรูโน ชูลซ์ นักเขียนคนส�ำคัญของ
โปแลนด์ ได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการในเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๒๖ เล่าเรื่องราวช่วง
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อ โจเซฟ เดินทางไป
เยี่ยมพ่อผู้ใกล้สิ้นลมที่โรงพยาบาลอันห่างไกล ณ ที่
นัน่ เขาพบว่าทุกสิง่ ดูผดิ แปลกบิดเบีย้ ว และความฝัน
กับความจริงได้หลอมรวมเป็นหนึง่ จนไม่อาจแยกมัน
ออกจากกันได้
Sat 20 Jul / 15.15 / 124 min / Poland / 1973
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมทึง
่ ! หนังโลก

ฉาย 8½ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา
บัตรราคา ๑๒๐ บาท ๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)
วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. 18 ฝนคนอันตราย
(โปรแกรมยาเสพติดในหนัง)
๒๕๔๐ / ก�ำกบั โดย พจน์ อานนท์ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ /
น�ำแสดงโดย ฌานิศ ใหญ่เสมอ, สโรชา วาทิตตพันธ์ / ความยาว
๑๐๓ นาที

ต๊ะ โด่ง ต่อ และ นิคกี้ เป็นวัยรุ่นที่ล้วนมีปัญหาชีวิต
จนถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลว ขีย้ า และขี้คุก แต่เมื่อ
ทั้งสี่คนคิดจะกลับตัวเป็นคนดีขึ้นมา กลับมีเหตุร้าย
เกิดขึ้น เมื่อ หญิง น้องสาวของต๊ะได้ถูกข่มขืนอย่าง
ทารุณ ท�ำให้พวกเขากลับมาสู่เส้นทางความรุนแรง
อีกครัง้ เพือ่ ตามล่าเหล่าทรชนทีข่ ม่ ขืนหญิงมาลงโทษ
ให้สาสม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น.
เพชฌฆาต
The Last Executioner

(โปรแกรมผลงาน วิทยา ปานศรีงาม
และ ไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย ทอม วอลเลอร์ /
สร้างโดย De Warrenne Pictures /
น�ำแสดงโดย วิทยา ปานศรีงาม,
เดวิด อัศวนนท์, เพ็ญพักตร์ ศิรกิ ลุ /
ความยาว ๙๒ นาที

ผลงานการแสดงที่ท�ำให้ วิทยา ปานศรีงาม คว้า
รางวัลนักแสดงชายยอดเยีย่ มจากเทศกาลภาพยนตร์
แห่งชาติเซีย่ งไฮ้มาครอง เล่าเรือ่ งราวทีส่ ร้างจากชีวติ
ของ เชาวเรศน์ จารุบุณย์ มือประหารยิงเป้านักโทษ
คนสุดท้ายของประเทศไทย ณ เรือนจ�ำกลางบางขวาง
จากนักดนตรีหนุ่มผู้หลงใหลในเพลงร็อกแอนด์โรล
เขาต้องเลือกท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้คุมในเรือนจ�ำ
เพือ่ ความมัน่ คงของครอบครัว และใช้ทงั้ ชีวติ ยอมรับ
กรรมดี ก รรมชั่ ว อั น เกิ ด จากการเป็ น เพชฌฆาต
ผู้ปลิดชีพนักโทษมาแล้วถึง ๕๕ ราย ตลอดกว่า
๑๙ ปี
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

ร่วมชมหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ครู
โรงเรียนทางเลือก ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังหนังไทยเรือ่ งส�ำคัญ
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและ
ชีวิตหลังชมภาพยนตร์

วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โปรแกรมพิเศษ German Film Week 2019
เวลา ๑๓.๐๐ น. Supa Modo

๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย Likarion Wainaina / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Stycie Waweru,
Marrianne Nungo / ความยาว ๗๔ นาที (ภาษาอังกฤษ, คิคยู ู
และสวาฮิลี ค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ผลงานของผู้ก�ำกับชาวเคนย่า บอกเล่าเรื่องราวของ
โจ เด็กหญิงวัย ๙ ขวบ ผูร้ กั ภาพยนตร์แอ็กชันและอยาก
เป็นซูเปอร์ฮีโร่ เธอหวังว่าสักวันจะได้ถ่ายหนังและ
จะได้เล่นเป็นตัวน�ำในเรือ่ งด้วยตัวเอง โลกจินตนาการ
นี้ช่วยให้เธอลืมโรคที่รักษาไม่หายที่เธอเป็นอยู่
Sat 27 Jul / 13.00 / 74 min / Germany / 2018
เวลา ๑๕.๐๐ น. All about Me

๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย Caroline Link / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Luise Heyer, Hape
Kerkeling / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากอัตชีวประวัติของนักแสดง
ตลกชาวเยอรมัน ฮาเปอ แคร์เคอลิง กวาดรายได้
สูงสุดแห่งปีและการันตีดว้ ยรางวัล Golden Lola ถึง
๓ รางวัล เล่าเรือ่ งราวของ ฮันส์ เพเทอร์ เด็กชายอายุ
๙ ปี ที่ถึงแม้จะอ้วนตุ้ยนุ้ย แต่ก็มีความมั่นใจใน
ตัวเองและสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างได้
เสมอ เมื่อแม่ของเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง
ความเศร้าของแม่ได้กลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่
ให้เขากลายเป็นนักแสดงตลก
Sat 27 Jul / 15.00 / 100 min / Germany / 2018
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Atlas

๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย David Nawrath / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Rainer Bock,
Albrecht Abraham Schuch / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษา
เยอรมัน ค�ำบรรยายไทยและภาษาอังกฤษ)

วัลเทอร์ เป็นชายวัย ๖๐ ปี ท�ำงานขนย้ายเฟอร์นเิ จอร์
ตามบ้านทีถ่ กู ขับไล่ที่ วันหนึง่ โรลันด์ โกรเนอ เจ้านาย
ของเขาได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจสีเทาวางแผนขับไล่
ผู้เช่าออกจากตึก เพื่อน�ำไปขายต่อในราคาแพง แต่
แผนกลับไม่ส�ำเร็จ เมือ่ มีผเู้ ช่ารายหนึง่ ปฏิเสธ วัลเทอร์
จ�ำได้ว่าชายคนนี้คือลูกชายแท้ ๆ ที่ตนทิ้งไปเมื่อ
หลายสิ บ ปี ก ่ อ น เขาจึ ง พยายามเข้ า ตี ส นิ ท เพื่ อ
ช่วยเหลือ ภายใต้สถานการณ์ทกี่ ดดันมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
Sun 28 Jul / 13.00 / 100 min / Germany / 2018
เวลา ๑๕.๐๐ น. Gundermann

๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย Andreas Dresen / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Alexander Scheer,
Anna Unterberger / ความยาว ๑๒๗ นาที (ภาษาเยอรมัน
ค�ำบรรยายไทยและภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวดราม่าทีค่ ว้า ๖ รางวัลจาก Deutscher
Filmpreis 2019 สร้างจากชีวิตที่สุดเหวี่ยงและ
เต็มไปด้วยอุดมการณ์ของ เกอร์ฮาร์ด กุนเดอร์มานน์
นักร้องและนักแต่งเพลงชือ่ ดังชาวเยอรมันตะวันออก
ในช่วงที่ใช้ชีวิตเป็นคนคุมรถตักในเหมือง และเป็น
สายลับที่ถูกหักหลัง ท่ามกลางความฝัน ความหวัง
ความรัก และการต่อสู้เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงโลก
Sun 28 Jul / 15.00 / 127 min / Germany / 2018

๒๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. นาค รักแท้ วิญญาณ
ความตาย (โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. The Cleaners

๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย Hans Block / สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่
ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Mark Zuckerberg, Donald
Trump / ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษา
ไทย)

ภาพยนตร์ ส ารคดี เ ล่ า เรื่ อ ง
การท�ำงานของผู ้ ที่ เ รี ย กว่ า
“ผู ้ ต รวจสอบดู แ ลเนื้ อ หา”
ที่ ค อยควบคุ ม เนื้ อ หาบน
เครือข่ายออนไลน์ และคอย
ลบข้อความ วิดีโอ หรือภาพ
ที่ ไ ม่ เ หมาะสมออกไป ใน
ขณะเดียวกันหน้าทีด่ งั กล่าวนี้ ก่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมอีกแขนงหนึง่ ขึน้ มา โดยเฉพาะ ในแต่ละกะการ
ท�ำงานทีม่ เี วลา ๑๐ ชัว่ โมง จะมีพนักงานกว่าหมืน่ คน
ทีค่ อยท�ำหน้าทีค่ น้ หาและลบสือ่ จ�ำพวก “ต้องห้าม”
โดยหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของบริษัทอเมริกัน
ทั้งหมดนั้นถือเป็นความลับสูงสุด
Mon 29 Jul / 13.00 / 88 min / Germany / 2017
วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสียดาย
(โปรแกรมยาเสพติดในหนัง)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย นุศรา ประวันณา,
เขมสรณ์ หนูขาว / ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์ที่ได้รับ ๗ รางวัลตุ๊กตาทอง เล่าเรื่องราว
ของกลุ่มเพื่อนหญิงวัยมัธยม ๔ คน ได้แก่ ปู แป๋ม
เดือน และ เงาะ ทีต่ า่ งผูกพันกันด้วยปัญหาครอบครัว
ที่ต่างคนต่างอยากหลีกหนีให้พ้น ทุกคนพยายามหา
ทางหนี ป ั ญ หาด้ ว ยการมั่ ว สุ ม วั น หนึ่ ง ทั้ ง สี่ ค นได้
รวมตัวกันทีแ่ ฟลตของปูเพือ่ ลองใช้ยาเสพติด โดยไม่
รู้เลยว่าการกระท�ำครั้งนี้จะต้องแลกมาซึ่งบทเรียน
ครั้งใหญ่ของชีวิต
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. เกิดมาลุย

(โปรแกรมยาเสพติดในหนัง)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย พันนา ฤทธิไกร / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม
อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย ชูพงษ์ ช่างปรุง, นพพล
โกมารชุน, ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน / ความยาว ๙๕ นาที

เมื่อต้องเสียหัวหน้าที่รักไปจากการจับกุม นายพล
หยาง ขุนพลยาเสพติดที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่ว
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตามนโยบายประกาศ
สงครามกับยาเสพติดของรัฐบาล เดี่ยว นายต�ำรวจ
หนุ่มไฟแรงจึงตัดสินใจหันหลังให้กับอาชีพต�ำรวจ
วันหนึ่ง น้องสาวนักเทควันโดทีมชาติของเขาได้ชวน
ให้เดี่ยวไปร่วมบริจาคสิ่งของที่หมู่บ้านชายแดน แต่
พวกเขากลับต้องปะทะกับทหารป่าที่บุกมาจับตัว
ชาวบ้าน เพือ่ ให้รฐั บาลปล่อยตัวนายพลหยางออกมา

๒๖

๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย มาร์ก ดัฟฟิลด์ / สร้างโดย Box Office
Entertainment, De Warrenne Pictures / น�ำแสดงโดย ศิวฒ
ั น์
โชติชัยชรินทร์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ / ความยาว ๑๐๑ นาที

ภาพยนตร์ ที่ น�ำต�ำนานผี
แม่ น าคพระโขนงไทยมา
บอกเล่ า ใหม่ โ ดยผู ้ ก�ำกั บ
ต่างประเทศ เล่าเรือ่ งราวของ
มาก และ นาค คู่รักหนุ่มสาว
ที่ ตั ด สิ น ใจซื้ อ บ้ า นทรงไทย
อายุกว่าร้อยปีแถวพระโขนง
เพื่อเป็นเรือนหอ แต่หลังวัน
แต่งงาน มากกลับพบว่าเข็มกลัดโบราณที่เขาซื้อมา
เพื่อเป็นของขวัญแต่งงานถูกขโมยไปจากบ้านหลังนี้
และการติดตามหัวขโมยเป็นเหตุให้นาคที่ต้องการ
ช่วยคนรักได้พบกับต�ำนานแม่นาคพระโขนง และ
พยายามไขปริศนาของเข็มกลัดโบราณลึกลับชิ้นนี้

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. The Young Karl Marx
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย Raoul Peck /
สนั บ สนุ น โดย สถาบั น เกอเธ่
ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดง
โดย August Diehl, Stefan
Konarske / ความยาว ๑๑๘ นาที
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์เบือ้ งหลังการก�ำเนิด
งานเขียน The Communist
Manifesto หรือ แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ อัน
โด่งดัง เล่าเรือ่ งราวการเดินทางมาบรรจบกันระหว่าง
คาร์ ล มาร์ ก ซ์ นั ก คิ ด คนส�ำคั ญ ที่ สุ ด คนหนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์ ในวัย ๒๖ ปี กับ ฟรีดริช เองเงลส์
ทายาทเจ้าของกิจการสิง่ ทอผูม้ งั่ คัง่ ทัง้ คูไ่ ด้กลายเป็น
มิตรสหายคนสนิทและเพื่อนคู่คิด ที่ต่อมาได้ร่วมกัน
เดินหน้าเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมโครงสร้างสังคม
ที่ยังคงส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบัน
Sun 4 Aug / 13.00 / 118 min / Germany / 2017

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. โอเค เบตง

(โปรแกรมไทยไปอาเซียน)
๒๕๔๖ / ก�ำกบั โดย นนทรีย์ นิมบิ ตุ ร /
สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย ภูวฤทธิ์
พุ ่ ม พวง, จี ร นั น ท์ มะโนแจ่ ม /
ความยาว ๙๘ นาที

เรื่องราวของ ธรรม ผู้ซึ่งบวช
และศึ ก ษาพระธรรมตั้ ง แต่
อายุ ๕ ขวบ วันหนึ่ง จันทร์
พี่สาวของธรรม เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เป็นเหตุให้
เขาต้องลาสิกขาออกมาเพื่อดูแล มารีอา ลูกก�ำพร้า
ของพี่สาวที่เกิดจาก กาเซ็ม สามีชาวมุสลิม เขาต้อง
พบกับความยากล�ำบากในการปรับตัวมาใช้ชวี ติ ทาง
โลก โดยได้รับความช่วยเหลือจาก เฟิร์น นักร้องสาว
คาเฟ่ เพื่อนสนิทของ จันทร์ และ หลิน หญิงสาวที่
อาศัยอยู่ตรงข้ามร้านเสริมสวยของพี่สาว

เวลา ๑๕.๐๐ น. El viaje a ninguna parte

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย Fernando
Fernán Gómez / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำ
ประเทศไทย / น�ำแสดงโดย José
Sacristán, Laura del Sol /
ความยาว ๑๓๔ นาที (ภาษาสเปน
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ช นะเลิ ศ รางวั ล
โกยาของสเปน ทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้ก�ำกับ
ยอดเยี่ยม และบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สร้างจาก
งานเขียนในชื่อเดียวกันของ Fernando Fernán
Gómez ผู้ก�ำกับ เล่าเรื่องราวของครอบครัวคณะ
แสดงตลกที่เดินทางไปแสดงตามเมืองต่าง ๆ ซึ่งต้อง
ผจญกับความรัก ความผิดหวัง ปัญหาทางการเงิน
และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
Sun 4 Aug / 15.00 / 134 min / Spain / 1986

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. ช้าง
Chang: A Drama of the Wilderness

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๔๗๐ / ก�ำกบั โดย Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack /
สร้างโดย Paramount Pictures / น�ำแสดงโดย ครู, จันตุ้ย /
ความยาว ๖๙ นาที (ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ เ งี ย บ
อเมริกัน สร้างโดย
คณะถ่ายหนังจาก
ฮอลลีวดู ทีเ่ ดินทาง
มาถ่ายท�ำภาพยนตร์ในสยาม สมัยต้นรัชกาลที่ ๗
ถ่ายท�ำส่วนใหญ่ที่ตัวเมืองในจังหวัดน่านและบาง
จังหวัดทางภาคใต้ โดยใช้ชาวพื้นเมืองเป็นผู้แสดง
เพื่อแสดงวิถีชีวิตของชาวสยามในบ้านป่า ซึ่งต้อง
ผจญกับสัตว์ป่าต่าง ๆ เพื่อเอามาฝึกจนเชื่อง

เวลา ๑๕.๐๐ น. ป่า The Forest

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?
และผลงาน วิทยา ปานศรีงาม)
๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย พอล สปอร์เรียร์ /
สร้างโดย Commercial Films Siam /
น�ำแสดงโดย อั ส นี สุ ว รรณ, วิ ท ยา
ปานศรีงาม, วรรณษา วินทวงศ์, ธนพล
ค�ำคุณข�ำ / ความยาว ๑๐๔ นาที

ภาพยนตร์นอกกระแสภาษาอีสาน
ผลงานของผูก้ �ำกับชาวอังกฤษทีเ่ ข้ามาอาศัยในเมือง
ไทย เล่าเรื่องราวของคุณครูคนใหม่ที่เดินทางมาถึง
หมู่บ้านเล็ก ๆ ในภาคอีสาน และค้นพบว่านักเรียน
หญิงคนหนึ่งไม่ยอมพูด ทั้งยังถูกรังแกโดยนักเรียน
คนอื่น ๆ เด็กสาวรู้สึกแปลกแยกต่อโลกใบนี้และไป
หาที่หลบภัยในป่า ที่เธอได้พบกับหนุ่มน้อยคนหนึ่ง
แม้วา่ ครูหนุม่ จะพยายามช่วยเหลือจนถึงทีส่ ดุ แต่เขา
ก็ไม่สามารถพาเธอกลับมาจากโลกจินตนาการได้

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. สันติ-วีณา

เวลา ๑๗.๓๐ น. Tomorrow

ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ
นานาชาติ จากงาน
ประกวดภาพยนตร์
นานาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย
อาคเนย์ ครั้งที่ ๑ ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการ
บูรณะใหม่โดยหอภาพยนตร์หลังจากหายสาบสูญไป
กว่า ๖๐ ปี บอกเล่าเรื่องราวของ สันติ ชายตาบอด
ยากจน กับ วีณา สาวสวยที่มีใจรักสันติมาตั้งแต่เด็ก
แต่โชคชะตากลับกลัน่ แกล้งให้ความรักของทัง้ คูต่ อ้ ง
เผชิญกับอุปสรรคมากมาย

ภาพยนตร์ทบี่ อกเล่าเรือ่ งราวชีวติ ประจ�ำวันของผูค้ น
ในช่วงเวลาหนึ่งวันก่อนเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกา
ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ ๙
สิงหาคม ๑๙๔๕ ที่มีทั้งความสุข ความเศร้า การ
ลาจาก และการรอคอย พวกเขาฝากความหวั ง
ทั้งหมดไว้กับวันพรุ่งนี้ วันที่ไม่เคยมาถึง

(โปรแกรมร�ำลึก รัตน์ เปสตันยี)
๒๔๙๗ / ก�ำกับโดย มารุต / สร้างโดย ฟาร์อีสต์ฟิล์ม, หนุมาน
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย พูนพันธ์ รังควร, เรวดี ศิริวิไล /
ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษาไทย ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

Tue 6 Aug / 17.30 / 117 min / Thailand / 1954
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. บางกอกแดนเจอรัส
เพชฌฆาตเงียบอันตราย

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย ออกไซด์ แปง,
แดนนี แปง / สร้างโดย ฟิลม์ บางกอก,
บีอีซี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ / น�ำแสดง
โดย ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, เปรมสินี
รัตนโสภา / ความยาว ๑๐๖ นาที

ผลงานการก�ำกั บ ของพี่ น ้ อ ง
ตระกูลแปง ชาวฮ่องกงที่นิยมสร้างภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย เล่าเรื่องราวของ ก้อง หนุ่มพิการที่ทั้ง
เป็นใบ้และหูหนวก ท�ำให้เขาเก็บตัวอยูใ่ นโลกเงียบ ๆ
ตามล�ำพัง จนกระทั่ง โจ้ มือปืนคนหนึ่ง ได้มาเห็น
ฝีมอื การยิงปืนทีแ่ ม่นย�ำของก้อง จึงชักชวนให้เขาเข้า
สู่วงการนักฆ่า ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของก้องไป
ตลอดกาล
วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. เรา สองสาม คน
(โปรแกรมไทยไปอาเซียน)
๒๕๕๓ / ก�ำกบั โดย กิตติกร เลียวศิรกิ ลุ /
สร้างโดย เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ / น�ำแสดง
โดย มณฑล จิรา, รัตนรัตน์ เอือ้ ทวีกลุ ,
รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ / ความยาว ๙๓
นาที

ภาพยนตร์ไทยแนวโรดมูฟวี เล่า
เรื่องราวของ สุนทรีย์ สาวหูตึง
และ เต๋อ เพื่อนสาวสายตาสั้นที่ต่างแอบรัก ส้มฉุน
หนุ่มมาดเท่ท่ีร่วมเดินทางมาด้วยกัน ด้วยรถยนต์
ออฟโรด ผ่านดินแดนทั้งประเทศไทย ลาว และ
เวียดนามบนเส้นทางการอันยาวไกลกว่า ๔,๐๐๐
กิโลเมตร

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย Kazuo Kuroki / สนับสนุนโดย เจแปน
ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ / น�ำแสดงโดย Kaori Momoi, Kaho
Minami / ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาญีป่ นุ่ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. สวรรค์มืด
(โปรแกรมร�ำลึก รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๑ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย คันจราภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย สุเทพ วงศ์ก�ำแหง, สืบเนือ่ ง กันภัย / ความยาว ๙๘
นาที

ภาพยนตร์เพลงของ รัตน์ เปสตันยี ที่ได้รับการ
ขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เรือ่ งราว
ของ ชู หนุ่มเข็นรถขยะที่ได้พบกับ เนียร สาวจรจัด
โดยบังเอิญ เขาชักชวนเธอให้มาอาศัยที่บ้านพร้อม
เลี้ยงดูอย่างดี จนเกิดเป็นความรัก ทว่าไม่ช้า ชูก็ถูก
เกณฑ์เป็นทหารไปรบและต้องสูญเสียดวงตาทัง้ สอง
ข้าง ฝ่ายเนียรกลับโชคดีมีเศรษฐินีใจบุญน�ำเธอไป
ชุบเลี้ยงและเอ็นดูเหมือนเป็นลูกแท้ ๆ
Sat 10 Aug / 13.00 / 98 min / Thailand / 1958
เวลา ๑๕.๐๐ น. โรงแรมนรก

(โปรแกรมร�ำลึก รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๐ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ,
ประจวบ ฤกษ์ยามดี / ความยาว ๑๓๘ นาที

ภาพยนตร์ขาว-ด�ำ ผลงานชิ้นเอกของ รัตน์ เปสตันยี
เรื่องราวในโรงแรมสวรรค์ โรงแรมเล็ก ๆ ในชนบท
เรียม สาวแปลกหน้าได้เดินทางมาถึงที่นี่และดึงดัน
จะขอเข้าพัก แม้ว่า ชนะ หนุ่มรูปงามจะเช่าห้องซึ่งมี
เพียงห้องเดียวอยูก่ อ่ นแล้ว เรือ่ งยิง่ วุน่ หนักเมือ่ เหล่า
เสือร้ายบุกเข้ามายึดโรงแรม เพื่อดักปล้นคนจาก
บริษัทที่จะหอบเงินหกแสนบาทมายังโรงแรมแห่งนี้

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Shoplifters

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๑ / ก�ำกับ Hirokazu Koreeda /
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์เฮ้าส์
อาร์ซีเอ / น�ำแสดงโดย Lily Franky,
Sakura Andô / ความยาว ๑๒๑ นาที

ภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�ำ
จากเทศกาลภาพยนตร์ เ มื อ ง
คานส์ ครั้งที่ ๗๑ เล่าเรื่องราว
ของ โอซามุ ที่นอกจากท�ำงานรับจ้างรายวัน เขายัง
ลักเล็กขโมยน้อยเป็นอาชีพเสริม โดยมีลกู ชาย โชตะ
เป็นผู้ช่วย วันหนึ่งทัง้ คูไ่ ด้พบ ยูริ เด็กหญิงตัวน้อยที่
อยูล่ �ำพัง จึงตัดสินใจพาเธอกลับมาบ้าน แม้ โนบุโยะ
ภรรยาของเขาจะไม่ เ ห็ น ด้ ว ย แต่ ก ระนั้ น ตั ว เธอ
และสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวก็ดูแลเด็กน้อย
เป็นอย่างดี ทว่าในช่วงเวลาทีท่ กุ อย่างก�ำลังไปได้สวย
ความลับบางอย่างก็เปิดเผยออกมาท�ำให้ทงั้ ครอบครัว
ต้องสัน่ คลอน
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ผีเสื้อและดอกไม้
(โปรแกรมไทยไปอาเซียน)
๒๕๒๘ / ก�ำกบั โดย ยุทธนา มุกดาสนิท /
สร้ า งโดย ไฟว์ ส ตาร์ โปรดั ก ชั่ น /
น�ำแสดงโดย สุริยา เยาวสังข์, วาสนา
พลเยีย่ ม, สุเชาว์ พงษ์วไิ ล / ความยาว
๑๒๗ นาที

ภาพยนตร์ ที่ ดั ด แปลงมาจาก
วรรณกรรมเยาวชนชื่อเดียวกัน
เล่าเรื่องราวของ ฮูยัน เด็กหนุ่มที่ตัดสินใจออกจาก
การเรียนเพื่อไปท�ำงานหารายได้ช่วยครอบครัว จน
ได้ ไ ปเข้ า ร่ ว มขบวนการกองทั พ มดของเด็ ก หนุ ่ ม
จ�ำนวนมากที่ ท�ำงานขนข้ า วขึ้ น รถไฟไปขายยั ง
ชายแดนมาเลเซีย เป็นผลให้เขาได้เรียนรูถ้ งึ เรือ่ งราว
ของชีวิตและมิตรภาพ

Sat 10 Aug / 15.00 / 138 min / Thailand / 1957
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Bande de Filles

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Céline Sciamma / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศส
ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Karidja Touré, Marietou
Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh / ความยาว ๑๑๒
นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

เวลา ๑๕.๐๐ น. In Darkness

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Agnieszka Holland / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ ประจ�ำประเทศไทย /
น�ำแสดงโดย Robert Więckiewicz, Benno Fürmann /
ความยาว ๑๔๕ นาที (ภาษาโปแลนด์ ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

มาเรียม หญิงสาววัย ๑๖ ปี ผูไ้ ร้อนาคตทางการศึกษา
และถูกกดขี่จากฐานะของครอบครัวและจากกฎ
ระเบียบที่ตั้งขึ้นมาโดยเด็กผู้ชาย วันหนึ่งเธอได้พบ
กับแก๊งเด็กสาวสามคน ผู้สอนเธอให้รู้จักอิสรภาพ
และหยิบยื่นโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้แก่เธอ
มาเรียมจึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ภาพยนตร์สร้างจากเหตุการณ์จริงในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ขณะที่นาซีเยอรมันบุกโปแลนด์ และไล่ล่า
ชาวยิว ลีโอโพล คนงานขุดลอกท่อชาวโปแลนด์
ใช้ประโยชน์จากระบบท่อระบายน�้ำใต้ดินที่เขารู้จัก
แทบทุกซอกทุกมุมเป็นทีซ่ อ่ นให้แก่ชาวยิวนับสิบชีวติ
ท่ามกลางสงครามที่ด�ำเนินต่อไปไม่รู้จบและความ
เคลือบแคลงใจของทหารนาซี

Sun 11 Aug / 13.00 / 112 min / France / 2014

Sun 11 Aug / 15.00 / 145 min / Poland / 2011

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ชั่วฟ้าดินสลาย

(โปรแกรมร�ำลึก รัตน์ เปสตันยี)
๒๔๙๘ / ก�ำกับโดย มารุต / สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย ชนะ ศรีอบุ ล, งามตา ศุภพงษ์ / ความยาว ๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากบทประพันธ์ขึ้นหิ้งของ มาลัย
ชูพินิจ เล่าเรื่องราวของ ยุพดี สาวหัวสมัยใหม่จาก
เมืองหลวงที่ได้แต่งงานกับ พะโป้ ชายชราเจ้าของ
ปางไม้แห่งเมืองก�ำแพงเพชร แต่เธอกลับไปสนิทกับ
ส่างหม่อง หลานชายวัยหนุ่มของพะโป้ จนเกิดเป็น
ความรักต้องห้าม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. มือปืน 2 สาละวิน

(โปรแกรมไทยไปอาเซียน)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย พร้อมมิตร
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช,
นพพล โกมารชุน / ความยาว ๑๒๙ นาที

ร.ต.ท. ดนัย ดุลยพินจิ นายต�ำรวจหนุม่ ไฟแรงถูกย้าย
ไปประจ�ำการที่ต�ำบลฟ้าสูงป่าสัก ติดชายแดนพม่า
โดยมีแม่น�้ำสาละวินขวางกั้น ที่นั่นเขาต้องเผชิญกับ
ความขัดแย้งระหว่างกองก�ำลังปลดปล่อยกะเหรี่ยง
กับกองทัพพม่า และนายทุนที่หาผลประโยชน์จาก
ความขัดแย้งนี้เพื่อลักลอบตัดไม้ขนข้ามฝั่งจากพม่า
มาขายในเมืองไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมทึง
่ ! หนังโลก

ฉาย Pather Panchali เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ
โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ บาท ๑๔๐ บาท
และ ๑๖๐ บาท (งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา)

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศก
ั ดิ์ สุวรรณโภคิน

ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลกและวิเคราะห์วจิ ารณ์
ประเด็นต่าง ๆ ที่มองเห็นในภาพยนตร์ กับกิตติศักดิ์
สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู
วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์
ไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?
เวลา ๑๓.๐๐ น. Soi Cowboy ซอยคาวบอย

๒๘

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Fernando Vendrell / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดง
โดย Daniela Costa, Francisco Nascimento / ความยาว
๑๐๑ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

แม้จะเติบโตมาในครอบครัวทีร่ ำ�่ รวยและมีการศึกษา
ดีพร้อม แต่ โอลก้า หญิงสาวที่เกิดจากพ่อผู้เป็นชาย
ผิวขาว และแม่ชาวดินแดนโพ้นทะเลใต้อาณานิคม
โปรตุเกสที่เธอไม่เคยแม้แต่เห็นหน้า ยังคงหนีไม่พ้น
การแบ่งแยกสีผิวและการกดขี่เพศหญิงท่ามกลาง
สังคมชายเป็นใหญ่ในโปรตุเกสช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐
เธอจึงต้องต่อสู้กับค่านิยมสองมาตรฐานของสังคม
Thu 22 Aug / 17.30 / 101 min / Portugal / 2006

เวลา ๑๗.๓๐ น. น�้ำตาลไม่หวาน
(โปรแกรมร�ำลึก รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๗ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เมตตา รุ่งรัตน์ /
ความยาว ๑๒๑ นาที

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ รัตน์ เปสตัน เล่า
เรือ่ งราวชวนหัวของ มนัส ทายาทมหาเศรษฐีเจ้าของ
บริ ษั ท ยาปลู ก ผม ที่ ยิ น ยอมแต่ ง งานกั บ น�้ ำ ตาล
ลูกสาวของเพือ่ นชาวอินเดียของพ่อเพราะหวังมรดก
และท�ำทุกวิถที างเพือ่ ให้เธอขอหย่ากับตน เพือ่ จะได้
แต่งงานใหม่กับ วัชรี หญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจ
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. กัมพูชา
(โปรแกรมไทยไปอาเซียน)
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย ทรนง ศรีเชือ้ / สร้างโดย เอส.เจ โปรดักชัน่ /
น�ำแสดงโดย นิกร กาญจน์สูงเนิน / ความยาว ๘๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยทีถ่ า่ ยทอดภาพอันโหดร้ายของสงคราม
ทางการเมืองในกัมพูชา ผ่านตัวละคร โซ ซอมบัค
เด็กชายชาวกัมพูชาวัย ๑๒ ปี ทีส่ ญ
ู เสียพ่อและแม่ไป
ในสงคราม เขาจึงแบกน้องสาวแบเบาะเดินทางมายัง
ประเทศไทยตามที่ พ ่ อ เคยบอกไว้ ว ่ า เป็ น สถานที่
ปลอดภัย แต่ระหว่างทาง โซได้พบกับกลุม่ ทหารเด็ก
ทีย่ งั พยายามแย่งชิงมาตุภมู คิ นื โซจึงต้องตัดสินใจว่า
จะพาน้องข้ามมายังไทย หรือร่วมต่อสู้เพื่อบ้านเกิด

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย ทอมัส เคลย์ /
สร้างโดย De Warrenne Pictures /
น�ำแสดงโดย นิโคลัส โบร, พิมพ์วลี
ธรรมปัญญาสาน, สมรักษ์ ค�ำสิงห์ /
ความยาว ๑๑๗ นาที

โทเบียส ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ชาว
เดนมาร์กอาศัยอยูใ่ นห้องพักกับ
สาวไทยตั้งครรภ์แก่ชื่อ ก้อย
อย่างเงียบ ๆ ในกรุงเทพฯ เขามอบของขวัญให้เธอ
มากมาย แต่สงิ่ ทีก่ อ้ ยต้องการมีเพียงชีวติ ทีป่ ลอดภัย
ที่จะท�ำให้เธอไม่ต้องกลับไปที่ซอยคาวบอย ย่าน
โสเภณีที่เธอได้พบกับโทเบียสครั้งแรกอีก ในช่วง
เวลาเดียวกัน ที่ต่างจังหวัด วัยรุ่นชายคนหนึ่ง ได้รับ
มอบหมายจาก เฮียต้อย ผูท้ รงอิทธิพล ให้ลอบสังหาร
พี่ชายของเขาที่ไปท�ำให้แฟนสาวเฮียต้อยท้อง

เวลา ๑๗.๓๐ น. Pele

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

Thu 15 Aug / 17.30 / 129 min / Thailand / 1993
วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑
(โปรแกรมไทยไปอาเซียน)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย จิระ มะลิกุล / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม
พิคเจอร์, หับ โห้ หิ้น ฟิล์ม / น�ำแสดงโดย อนุชิต สพันธุ์พงษ์,
นพดล ดวงพร / ความยาว ๑๒๐ นาที

เรื่ อ งราวของบั้ ง ไฟพญานาคที่ พ วยพุ ่ ง ขึ้ น มาจาก
แม่น�้ำโขงที่คั่นกลางระหว่างประเทศไทยและลาว
ในคืนวันออกพรรษาของทุกปีในอ�ำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย ในขณะที่ผู้คนมากมายต่างหา
ทฤษฎีมาอธิบายปรากฏการณ์ประหลาดนี้ คาน เด็ก
หนุ่มที่ถูกหลวงพ่อชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กได้ตั้งค�ำถาม
ต่อการท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องระหว่างความเชือ่ กับความจริง
วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Pop Aye ป๊อปอาย มายเฟรนด์

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย เคิร์สเตน ธาน / สร้างโดย E&W Films,
Giraffe Pictures / น�ำแสดงโดย ธเนศ วรากุลนุเคราะห์,
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล / ความยาว ๑๐๕ นาที

ผลงานของผูก้ �ำกับชาวสิงคโปร์ทเี่ ล่าเรือ่ งราวในเมือง
ไทย ผ่านตัวละคร ธนา สถาปนิกวัยกลางคน ผู้ไม่
สมหวังทั้งเรื่องงานและครอบครัว วันหนึ่งขณะที่
ก�ำลังเดินเตร็ดเตร่อยู่ในกรุงเทพฯ เขาบังเอิญพบกับ
“ป๊อปอาย” ช้างเพื่อนยากในวัยเด็ก เขาจึงตัดสินใจ
พาช้างตัวนีก้ ลับไปทีห่ มูบ่ า้ นในต่างจังหวัด การเดินทาง
กลับบ้านเกิดของสหายทัง้ สองจึงเริม่ ต้นขึน้ ผ่านชนบท
ของประเทศไทย โดยมีจุดหมายคือบ้านเกิดของ
พวกเขาในจังหวัดเลยของภาคอีสาน
เวลา ๑๕.๐๐ น. The Elephant King ฤดูแห่งรัก

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์

สนทนากับ ทอม วอลเลอร์ ผู้ก�ำกับและผู้สร้าง
ภาพยนตร์ ที่ ร ่ ว มงานกั บ กองถ่ า ยต่ า งประเทศที่
ถ่ายท�ำในเมืองไทยจ�ำนวนมาก และ ดร.วิกานดา
พรหมขุนทอง จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย เซท กรอสส์แมน / สร้างโดย De Warrenne
Pictures / น�ำแสดงโดย จอนโน โรเบิร์ตส์, เทต เอลลิงตัน,
ฟลอเรนซ์ วนิดา เฟเวอร์, ปวริศร์ มงคลพิสฐิ / ความยาว ๙๒ นาที

เจค หนุ่มอเมริกันที่หลบหนีปัญหายุ่ง ๆ มาอาศัยอยู่
ในประเทศไทย กระทัง่ เมือ่ มีหมายเรียกจากทางการ
แม่ของเขาจึงส่ง โอลิเวอร์ น้องชาย มาตามตัวกลับ
บ้าน แต่โอลิเวอร์กลับหลงใหลความเย้ายวนในเมือง
ไทยเช่นเดียวกับพีช่ าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ได้พบ
เล็ก หญิงสาวที่พ่ีจ้างมาให้ท�ำดีกับเขา โอลิเวอร์ก็
ตกหลุมรักอย่างหัวปักหัวป�ำ ซึง่ นัน่ ท�ำให้ความสัมพันธ์
ของพี่น้องยิ่งร้าวฉานมากกว่าที่เคย

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. The Hangover Part II
(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Todd Phillips /
น�ำแสดงโดย Bradley Cooper,
Ed Helms, Zach Galifianakis /
ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาอังกฤษ
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

แก๊งหนุ่มอเมริกันเจ้าส�ำราญ
เดิ น ทางมายั ง ประเทศไทย
เพื่ อ ฉลองงานแต่ ง งานของ
สตู เพือ่ นรัก ทีต่ งั้ ใจจะจัดงาน
แบบเรียบ ๆ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เป็นไปที่วางไว้
เมือ่ ความวายป่วงทีเ่ คยเกิดขึน้ ทีล่ าสเวกัสในภาคแรก
ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในกรุงเทพฯ
Sun 25 Aug / 13.00 / 102 min / USA / 2011
เวลา ๑๕.๐๐ น. The Man with the Golden Gun

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย Guy Hamilton / น�ำแสดงโดย Roger
Moore, Christopher Lee, Britt Ekland / ความยาว ๑๒๕
นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ในชุด เจมส์ บอนด์
ที่ ใ ช้ เ มื อ งไทยเป็ น ฉากหลั ง
และท�ำให้สถานที่ท่องเที่ยว
ในไทยโด่งดังไปทั่วโลก เล่า
เรื่องราวของ เจมส์ บอนด์
สายลับรหัส ๐๐๗ ที่เดินทาง
เข้ามาเมืองไทย เพื่อหยุดยั้ง
แผนการร้ายของ นักธุรกิจ
ใหญ่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ และ สการามังกา
นักฆ่ากระสุนทองค�ำ
Sun 25 Aug / 15.00 / 125 min / UK / 1974

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็ก ๆ

เวลา ๑๗.๓๐ น. แหกค่ายนรกเดียนเบียนฟู
(โปรแกรมไทยไปอาเซียน)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย ชุมพร เทพพิทักษ์ / สร้างโดย ฮอลลีวู้ด
ฟิล์ม โปรดั๊คชั่น / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย,
ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ / ความยาว ๙๓ นาที

(โปรแกรมไทยไปอาเซียน)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย รอรี่ บี. ควินโตส, นุกูล สุขถาวร / สร้าง
โดย ตรีอมร พลัส, เอบีเอส-ซีบเี อ็น ฟิลม์ โปรดักชัน่ ส์ / น�ำแสดง
โดย มาริโอ้ เมาเร่อ, อีริค กอนซาเลส, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ / ความยาว ๑๐๑ นาที

ภาพยนตร์ที่ร่วมสร้างระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ เล่า
เรือ่ งราวของ มาร์คสั แฮนสัน ดาราไทยชือ่ ดัง ทีต่ ดั สินใจ
หนีนักข่าวไปพักผ่อนที่ฟิลิปปินส์ ที่นั่น เขาได้พบกับ
โจอี้ สาวผู้ท�ำให้เขาหลงใหลและมีความรู้สึกดี ๆ ให้
เขาจึงตัดสินใจชวน โจอี้ กลับเมืองไทยด้วยกัน โดยที่
เธอไม่รู้เลยว่าจะต้องพบกับอะไรข้างหน้า
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ล่า-ท้า-ผี

(โปรแกรมไทยไปอาเซียน)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย สราวุธ วิเชียรสาร / สร้างโดย เอ็นจีอาร์ /
น�ำแสดงโดย พชรพล จั่ น เที่ ย ง, ศุ ภั ท รศิ ริ ปฐมนุ พ งษ์ /
ความยาว ๑๐๕ นาที

เมื่ อ รายการเรี ย ลิ ตี้ โ ชว์ น�ำผู ้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ๑๑ คน
จากหลากหลายอาชีพ มาเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส งครามแห่ ง หนึ่ ง ในประเทศกั ม พู ช า
พวกเขาจึงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางวิญญาณและความ
อาฆาตที่ยังวนเวียนอยู่ที่นี่ เพื่อชิงเงินรางวัล ๕ ล้าน
บาท ส�ำหรับผู้ที่อยู่ได้เป็นคนสุดท้าย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. Butterfly Man ผีเสือ
้ ร้อนรัก

(โปรแกรมไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Kaprice Kea / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม
พิคเจอร์, De Warrenne Pictures / น�ำแสดงโดย Stuart
Laing, นภคปภา นาคประสิทธิ์ / ความยาว ๙๙ นาที

หลังจากแยกทางกับแฟนสาวระหว่างเดินทางท่องเทีย่ ว
อดัม นักท่องเทีย่ วชาวอังกฤษ ได้ออกเดินทางสูเ่ กาะ
แห่งหนึ่งทางภาคใต้ของไทย ที่นั่นเขาได้พบกับ เอม
หมอนวดสาว ทั้ ง คู ่ ต ่ า งตกหลุ ม รั ก กั น แต่ ค วาม
สัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นในโลกใหม่ของอดัมนั้นได้น�ำพาเขา
ไปสู่ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องราวร้ายแรงในชีวิต

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายของ สยุมภู ทศพล ว่า
ด้วยเรือ่ งราวของทหารรับจ้างชาวไทยทีถ่ กู จับมาเป็น
เชลยในค่ า ยเดี ย นเบี ย นฟู ช่ ว งระหว่ า งสงคราม
เวียดนาม ความเลวร้ายในค่ายท�ำให้พวกเขาหาทาง
ไปสู่อิสรภาพ ท่ามกลางเชลยร้อยพ่อพันแม่ และ
ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ที่โหดเหี้ยมทารุณ
วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงคน.. ไม่คด
ิ ถึง
From Bangkok to Mandalay

(โปรแกรมไทยไปอาเซียน)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย ชาติชาย เกษนัส / สร้างโดย Magenta Film
Studio / น�ำแสดงโดย Sai Sai Kham Leng, พิไลพร สุปนิ ชุมภู,
Wutt Hmone Shwe Yi, Nay Toe / ความยาว ๑๒๗ นาที

เรื่องราวความรักและความคิดถึงที่ซุกซ่อนอยู่ใน
จดหมายสิบฉบับทีไ่ ม่เคยเปิดอ่านมากว่าครึง่ ศตวรรษ
จนเมื่อ ปิ่น หญิงสาวจากไทยได้ค้นพบจดหมาย
เหล่านีจ้ ากพินยั กรรมของย่าเธอ เธอจึงตัดสินใจออก
เดินทางไปยังพม่า โดยมี โมนาย หนุ่มพม่าที่คุณย่า
เขียนถึงในพินัยกรรม เป็นผู้น�ำทางเธอไปยังสถานที่
ที่จดหมายนั้นถูกเขียนขึ้น
เวลา ๑๕.๑๕ น. คิดถึง..ทุกปี Memories of
New Years (โปรแกรมไทยไปอาเซียน)

๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย อดิเรก โพธิท์ อง, พรเทพ ฉัว่ ยัง่ ยืน, อ�ำนาจ
แตงสมบูรณ์ / สร้างโดย ดีนานซีเนม่า, ลาวอาร์ตมีเดีย,
9 บิลเลีย่ นพลัส, ศวิษฐ์ อุทยั เฉลิม และ ชาคริต แย้มนาม / น�ำแสดง
โดย ชาคริต แย้มนาม, ปิยะมาศ พูลประเสริฐ / ความยาว ๙๒ นาที

เรื่องราวความรักและมิตรภาพของผู้คนต่างชาติ
ต่างภาษา ๓ เรือ่ ง ทีโ่ ชคชะตาน�ำพาให้มาเจอกันช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ทั้งหนุ่มนักวาดภาพชาวไทยที่
ได้พบกับหญิงสาวคนหนึง่ ขณะไปเทีย่ วหลวงพระบาง
สาวไทยอกหักซ�้ำยังตกรถกรุ๊ปทัวร์ที่พนมเปญ และ
หนุ่มไทยกับหนุ่มเวียดนามที่หวังว่าจะได้พบสาว ๆ
ในปาร์ตี้ริมหาดที่ภูเก็ต

