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臺灣電影工具箱 簡介 

「臺灣電影工具箱」由文化部主辦、財團法人國家電影中心執行，為「文化工具箱」四大計畫之

一，提供年度精選之臺灣電影供海外非營利放映活動使用。另於手冊及網站收錄專文、電影本事

與劇照，使豐富的電影與相關資訊唾手可得。 

 

從 2013 年起，納入上百部由電影導演、影評、策展人推薦之臺灣電影，共計收錄超過 180 部

影片 DVD。2016 年起，新增 DCP 與藍光片素材選項，推出高規格片單，支援放映費用，提供

任何對臺灣電影有興趣的海外民眾、策展人與非營利單位申請使用，期望將臺灣電影帶到中型以

上放映活動，提升臺灣電影能見度。 

  

在 2017 年，「臺灣電影工具箱」扣緊「多元」二字，以 4 大主題推出 21 部臺灣電影。除回顧

影史經典與重要時期外，亦選入近代紀錄片與焦點導演作品，呈現臺灣電影豐富多變的迷人面貌，

其中兩部瓊瑤愛情電影《月朦朧鳥朦朧》(1978) 和《雁兒在林梢》(1979) 更提供了馬來文字幕

選擇，期待開啟東南亞觀眾接觸臺灣經典類型電影的機會。而為深入體察東南亞多元社會的文化

蓬勃發展，及促進臺灣與東南亞國家的文化交流，2018 年本計畫率先與駐泰國臺北經濟文化辦

事處文化組合作，特別製作推出泰文版「臺灣電影工具箱」，希冀與泰國當地社會對話接軌。泰

文版「臺灣電影工具箱」以「臺灣當代電影經典」、「臺灣社會的多元文化和青春容顏」為概念，

選入了 7 部影片另製泰文字幕，並收錄中泰文導讀專文、劇情本事和短評，以利泰文使用者作

為選片和規畫參考，或用以撰寫介紹，推介臺灣電影與文化。  

 

泰文版「臺灣電影工具箱」從瓊瑤的愛情喜劇《彩雲飛》(1973)出發，由 70 年代華語愛情文藝

片的當家花魁－甄珍帶領觀眾進入兼具夢幻與寫實的迷人光影世界。導演侯孝賢的代表作《戀戀

風塵》(1986)在九份山城描寫已沒落的礦業，交織著一段淺淡地近乎「無故事」的青春戀情，象

徵傳統/前現代/現代三個時期的過渡。隨著臺灣電影走到千禧年，《藍色大門》(2002)以清新風

格描繪高中生青澀單純的愛情、對性向及自我認同的摸索，為臺灣電影開啟一扇青春大門。 

 

小孩在銀幕所展現的形象是最直接呈現 21 世紀當代臺灣和反映社會現象的指標，有失落殘酷，

也有希望溫情。紀錄片《飛行少年》(2007)拍攝一群寄居花蓮縣「信望愛少年學園」被家庭與學

校所遺棄的「非行少年」如何在 2006 年夏天開啟熱血的環島之旅，穿過青春迷霧，重新拼湊出

完整的人生圖像。《第四張畫》(2010)在導演極為獨特攝影風格的捕捉之下，10 歲男孩一張張

的神秘圖畫道出臺灣破碎家庭的殘缺與失落。《當愛來的時候》(2010)則以一位未婚懷孕女孩的

視野展現社會的種種殘酷，卻也同時揭示新生的潛力。泰文版「臺灣電影工具箱」以氣味鮮明，

風格強烈的《父後七日》(2010)作為結尾，以臺灣特有的喪葬習俗為題材，在荒謬、喧鬧、嘉年

華般七天充滿本土特色的告別式中，以喜劇之輕襯托出死亡之重與喪親之痛。 

 

歡迎大家一起探索這些電影，並向駐泰國臺北經濟文化辦事處文化組申請放映使用！手冊篇幅有

限，想了解泰文版外更完整的「臺灣電影工具箱」影片資訊，請上網站(toolkit.tfi.org.tw)搜尋。 
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แนะน ำชดุเครือ่งมอืภำพยนตรไ์ตห้วนั 

"ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน" จัดท ำโดยกระทรวงวัฒนธรรม และด ำเนินกำรโดยสถำบัน

ภำพยนตร์แห่งชำติไต้หวัน   เป็นหนึ่งในสี่ของโครงกำร "ชุดเครื่องมือทำงวัฒนธรรม" ที่มอบภำพยนตร์

ดีเด่นประจ ำปีของไต้หวันซึ่งคัดสรรเป็นอย่ำงดีให้ต่ำงประเทศสำมำรถใช้ในกิจกรรมฉำยโดยไม่แสวง   

ผลก ำไรได้ นอกจำกนี้ ในคู่มือและเว็บไซต์ยังประกอบด้วยบทควำมพิเศษ เรื่องย่อและภำพประกอบ

ภำพยนตร์ ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงภำพยนตร์อย่ำงครบเครื่องตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องได้โดยง่ำย 

 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้นมำ เรำได้น ำภำพยนตร์ไต้หวันนับร้อยเรื่องที่ผู้ก ำกับภำพยนตร์ นัก

วิจำรณ์ภำพยนตร์และนักคัดสรรแนะน ำ รวม DVD ภำพยนตร์ทั้งสิ้นกว่ำ 180 เรื่อง และนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2016 เป็นต้นมำ ได้เพิ่มวัสดุสำรสนเทศเช่น DCP และบลูเรย์เป็นตัวเลือกมำกขึ้น น ำเสนอรำยกำร

ภำพยนตร์ระดับสูง สนับสนุนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฉำยภำพยนตร์ ให้บุคคลทั่วไป นักคัดสรร และ

หน่วยงำนที่ไม่แสวงผลก ำไรในประเทศใดๆ ที่สนใจภำพยนตร์ไต้หวัน สำมำรถยื่นขออนุญำตใช้งำนได้ 

โดยมุ่งหวังให้ภำพยนตร์ไต้หวันน ำไปสู่กำรจัดกิจกรรมฉำยภำพยนตร์ตั้งแต่ขนำดกลำงขึ้นไป เพื่อให้

ภำพยนตร์ไต้หวันเป็นที่รู้จักในวงกว้ำงยิ่งขึ้น 

  

ในปี ค.ศ. 2017 "ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน" เน้นควำม "หลำกหลำย" ด้วยกำรน ำเสนอ

ภำพยนตร์ไต้หวัน 21 เรื่องภำยใต้ 4 ธีมหลัก นอกจำกย้อนร ำลึกถึงควำมคลำสสิกในประวัติศำสตร์

ภำพยนตร์และยุคสมัยที่ส ำคัญแล้ว ยังเลือกภำพยนตร์สำรคดียุคใกล้ ยุคปัจจุบันและผลงำนของผู้ก ำกับที่

โดดเด่นอีกด้วย แสดงให้เห็นว่ำภำพยนตร์ไต้หวันเป่ียมด้วยมนต์เสน่ห์ที่หลำกหลำย ในจ ำนวนนี้มี

ภำพยนตร์รักโรแมนติกสไตล์ฉงเหยำอยู่ 2 เรื่อง คือ Moon Fascinating, Bird Sweet (1978) และ The 

Wild Goose on the Wing (1979) ที่จัดท ำค ำบรรยำยเป็นภำษำมลำยู เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ชมชำวเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้สัมผัสกับภำพยนตร์แนวคลำสสิกของไต้หวัน นอกจำกนี้ เพื่อติดตำมและเรียนรู้

วัฒนธรรมอันหลำกหลำยในสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก ำลังเฟื่องฟูอย่ำงใกล้ชิด และส่งเสริม

กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ำงไต้หวันและประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี  2018 

โครงกำรนี้ได้ร่วมมือกับฝ่ำยวัฒนธรรม ส ำนักงำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย จัดท ำ 

"ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน" ฉบับภำษำไทยขึ้น เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคมไทย โดย "ชุด

เครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน" ฉบับภำษำไทย ใช้คอนเซ็ปต์ "ภำพยนตร์ไต้หวันยุคคลำสสิก" ผนวกกับ 

"วัฒนธรรมวัยรุ่นที่หลำกหลำยในสังคมไต้หวัน" ในกำรคัดเลือกภำพยนตร์ 7 เรื่อง จัดท ำค ำบรรยำยเป็น

ภำษำไทย รวมทั้งบทควำมพิเศษรีวิวภำพยนตร์ภำษำจีน-ไทย เรื่องย่อและค ำวิจำรณ์สั้นๆ เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งำนภำษำไทยในกำรพิจำรณำเลือกภำพยนตร์และวำงแผนงำน หรือใช้ส ำหรับเขียน

แนะน ำเพื่อโปรโมทภำพยนตร์และวัฒนธรรมไต้หวัน 

 

"ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน" ฉบับภำษำไทย เริ่มจำกภำพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้สไตล์ฉงเหยำ

เรื่อง โอ้ ยอดรัก (1973) น ำแสดงโดยเจินเจิน นำงเอกยอดนิยมภำพยนตร์จีนรักโรแมนติกยุคทศวรรษ 

1970 น ำผู้ชมเข้ำสู่โลกภำพยนตร์ชวนฝันและสะท้อนควำมจริง ต่อด้วยเรื่อง ฝุ่นในสำยลม (1986) ผลงำน

สร้ำงชื่อของผู้ก ำกับโหวเสี้ยวเสียน เก่ียวกับกำรท ำเหมืองแร่ที่ใกล้หมดยุคในจิ่วเฟิ่นซันเฉิง ผสมผสำนกับ

ควำมรักหนุ่มสำวที่แทบไม่มีเนื้อหำ แสดงสัญลักษณ์กำรเปลี่ยนผ่ำนของสำมยุคคือ ยุคเก่ำ/ยุคใกล้/ปัจจุบัน 

ต่อด้วยภำพยนตร์ไต้หวันที่ก้ำวสู่ยุคมิลเลนเนียมเช่นประตูสีฟ้ำ (2002) ใช้สไตล์สดใหม่บอกเล่ำเรื่องรำว
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รักใสๆ ของวัยรุ่นม.ปลำย ซึ่งก ำลังค้นหำเพศและตัวตนของตนเอง เป็นภำพยนตร์ไต้หวันที่เปิดมุมมองใหม่

ในปัญหำวัยรุ่น 

 

ภำพลักษณ์ต่ำงๆ ของเด็กบนจอเงินเป็นสิ่งบ่งบอกถึงไต้หวันในยุคศตวรรษที่ 21 และปรำกฏกำรณ์ที่

สะท้อนสังคมได้ดีที่สุด มีทั้งหดหู่ โหดร้ำยทำรุณ มีทั้งควำมหวังและควำมอบอุ่น ภำพยนตร์สำรคดีเรื่อง  

เด็กแหกคอก (2007) ถ่ำยท ำเรื่องของเยำวชนที่กระท ำควำมผิดกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกครอบครัวและโรงเรียน

ทอดทิ้ง อำศัยรวมกันในโรงเรียนเยำวชนซิ่นวั่งอ้ำย เมืองฮวำเหลียน พวกเขำเริ่มเดินทำงเที่ยวรอบเกำะ

ด้วยควำมกระตือรือร้นในฤดูร้อนปี 2006 ได้อย่ำงไร แม้ผ่ำนควำมหลงผิดในวัยเยำว์ ก็กลับตัวเริ่มต้นชีวิต

ใหม่ได้ ต่อด้วยเรื่อง ภำพวำดที่สี่ (2010) ใช้กำรถ่ำยภำพสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์สุดโต่งของผู้ก ำกับ 

ภำพวำดลึกลับของเด็กชำยวัย 10 ขวบ บอกเล่ำถึงควำมไม่สมบูรณ์และน่ำหดหู่ของครอบครัวที่แตกแยก

ในไต้หวัน ส่วนภำพยนตร์เรื่องเมื่อรักมำเยือน (2010) เป็นมุมมองของเด็กสำวที่ตั้งท้องโดยไม่ได้แต่งงำน 

แสดงให้เห็นถึงควำมโหดร้ำยต่ำงๆ ในสังคม แต่ขณะเดียวกันก็แสดงถึงศักยภำพของคนรุ่นใหม่ "ชุด

เครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน" ฉบับภำษำไทยนี้ให้กลิ่นอำยที่แปลกใหม่โดยปิดท้ำยด้วยเรื่อง7 วัน 8 คืน พ่อ

กับพี่และครอบครัวของเรำ ที่มีสไตล์เข้มข้น ใช้ประเพณีกำรจัดงำนพิธีศพที่มีเอกลักษณ์ของไต้หวันเป็น

เแกนหลักของเรื่อง ในพิธีศพ 7 วันที่มีขบวนแห่ดูเหลวไหลและเสียงดังอึกทึก ขับควำมเป็นคอมเมดี้ออกมำ

เบำๆ บนควำมหนักหน่วงจำกกำรตำยและควำมเจ็บปวดจำกกำรสูญเสียญำติสนิท 

 

สุดท้ำยนี้ ขอเชิญชวนทุกท่ำนร่วมสัมผัสภำพยนตร์เหล่ำนี้ และยื่นขออนุญำตต่อฝ่ำยวัฒนธรรม 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย เพื่อน ำภำพยนตร์ไปเผยแพร่ อนึ่ง เนื่องจำก

คู่มือฉบับนี้มีพื้นที่จ ำกัด หำกท่ำนต้องกำรทรำบข้อมูลเก่ียวกับภำพยนตร์ใน "ชุดเครื่องมือภำพยนตร์

ไต้หวัน" ที่สมบูรณ์ยิ่ งขึ้นนอกเหนือจำกฉบับภำษำไทย กรุณำค้นหำข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ 

toolkit.tfi.org.tw/en 
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泰文版「臺灣電影工具箱」DVD 影片使用須知 

1、 泰文版「臺灣電影工具箱」所列之 DVD 影片，乃中華民國文化部為提供駐外單位及文化部

臺灣書院於海外辦理非營利電影放映活動使用，凡屬下列機構或團體皆可以合辦活動方式

申請使用： 

(1) 文化、藝術、影視相關機構或團體 

(2) 學校或學術機構 

(3) 其他經出借單位認可之機構或團體 

A. 泰國境內之非營利影片授權，請於預計放映日期 45 個工作天之前向駐泰國臺北

經濟文化辦事處文化組提出申請：（+66）-2-670-0200 

◎ 使用單位需於宣傳品露出「臺灣電影工具箱」字樣或 logo，並於活動結束

10 個工作天內回傳活動成果(活動照片至少 5 張、媒體露出及各場觀影人次)。 

B. 在泰國境外之非營利影片授權，請於預計放映日期 45 個工作天之前向國家電影

中心「臺灣電影工具箱」計畫提出申請：toolkit@mail.tfi.org.tw   

(+886）-2-2392-4243 #356 

◎ 使用單位需於宣傳品露出「臺灣電影工具箱」字樣或 logo，並於活動結束

10 個工作天內回傳活動成果(活動照片至少 5 張、媒體露出及各場觀影人次)

至上述信箱。 

 

2、 工具箱各影片皆載明授權使用年限和不可公開放映地區，使用者應參閱本手冊第 31-32 頁

「工具箱影片索引與商業授權窗口」並注意遵守，避免侵權。欲洽詢營利使用授權或其他

規格素材（藍光、DCP）播映，請直接與索引頁面所列之各影片權利擁有者聯絡。 

 

3、 泰文「臺灣電影工具箱」之影片《彩雲飛》和《藍色大門》亦收錄於「臺灣電影工具箱」 

計畫 2016 年高規格素材片單。每位申請者一次至多可申請 5 場高規格影像素材放映，經

審核後，「臺灣電影工具箱」計畫會在有限預算下支援公播放映費用和單程素材運費。如欲

申請，請於預計放映日期 45 個工作天之前直接寄電子郵件至 toolkit@mail.tfi.org.tw 

信箱洽詢。請盡早提出申請，以免向隅，如有活動企畫書等相關資料，請一併檢附，幫助

審核。 

 

4、 工具箱影片皆不可重製、散布、改作、剪輯、公開傳輸及於電視頻道公開播送。 

 

5、 如有任何問題，請洽駐泰國臺北經濟文化辦事處文化組：（+66）-2-6700200 

泰國境外或高規格素材片單放映，請洽國家電影中心「臺灣電影工具箱」計畫：

toolkit@mail.tfi.org.tw （+886）-2-2392-4243 #356 

 

 

mailto:toolkit@mail.tfi.org.tw
mailto:toolkit@mail.tfi.org.tw
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วธิกีำรใชง้ำนภำพยนตร ์ DVD ใน “ชดุเครือ่งมอืภำพยนตรไ์ตห้วนั” ฉบบั

ภำษำไทย 

 

1. ภำพยนตร์ DVD ทั้งหมดใน  “ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน” ฉบับภำษำไทย กระทรวงวัฒนธรรม

ไต้หวัน สำธำรณรัฐจีน มอบให้หน่วยงำนตัวแทนไต้หวันประจ ำต่ำงประเทศและสถำบันไต้หวัน 

อะคำเดมีในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประจ ำต่ำงประเทศใช้ในกิจกรรมฉำยภำพยนตร์โดยไม่แสวง

ผลก ำไร องค์กรหรือคณะบุคคลภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำมำรถยื่นขออนุญำตใช้งำนได้ด้วยวิธี 

กำรร่วมจัดกิจกรรม: 

(1) องค์กรหรือคณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับด้ำนวัฒนธรรม ศิลปะ หรือภำพยนตร์และโทรทัศน์ 

(2) สถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรด้ำนกำรศึกษำ 

(3) องค์กรหรือคณะบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนผู้ให้ยืมไช้  

 

A. กำรขออนุญำตใช้ภำพยนตร์โดยไม่แสวงผลก ำไรภำยในประเทศไทย โปรดยื่นขออนุญำตต่อฝ่ำย

วัฒนธรรม ส ำนักงำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย ล่วงหน้ำก่อนฉำยเป็นระยะ 

เวลำไม่น้อยกว่ำ 45 วันท ำกำร โทร: (+66) -2-6700200 

● หน่วยงำนที่ใช้จะต้องแสดงข้อควำมหรือเครื่องหมำยโลโก้ของ “ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน” 

บนผลงำนที่เผยแพร่ด้วย และจะต้องส่งรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมภำยใน 

10 วันท ำกำร (ประกอบด้วยภำพถ่ำยกิจกรรมอย่ำงน้อย 5 ภำพ รำยงำนข่ำวของสื่อมวลชน และ

จ ำนวนผู้เข้ำชมภำพยนตร์แต่ละรอบ)  

 

B. กำรขออนุญำตใช้ภำพยนตร์โดยไม่แสวงผลก ำไรภำยนอกประเทศไทย โปรดยื่นขออนุญำตต่อ

ฝ่ำยโครงกำร “ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน” สถำบันภำพยนตร์แห่งชำติไต้หวัน ล่วงหน้ำก่อนฉำย

เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 45 วันท ำกำร ทำง E-mail: toolkit@mail.tfi.org.tw หรือ โทร: (+886) 

-2-2392-4243 ต่อ 356 

●  หน่วยงำนที่ใช้จะต้องแสดงข้อควำมหรือเครื่องหมำยโลโก้ของ “ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน” 

บนผลงำนที่เผยแพร่ด้วย และจะต้องส่งรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมภำยใน 

10 วันท ำกำร (ประกอบด้วยภำพถ่ำยกิจกรรมอย่ำงน้อย 5 ภำพ รำยงำนข่ำวของสื่อมวลชน และ

จ ำนวนผู้เข้ำชมภำพยนตร์แต่ละรอบ)  

 

2. ภำพยนตร์แต่ละเรื่องในชุดเครื่องมือฯ ได้ระบุเงื่อนไขระยะเวลำที่อนุญำตและประเทศที่ห้ำมฉำย 

ผู้ใช้งำนโปรดอ่ำนคู่มือฉบับนี้ในหน้ำที่ 31-32 ดัชนีภำพยนตร์ใน “ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน” และ

ช่องทำงในกำรขออนุญำตใช้ในเชิงพำณิชย์ และปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดกำรละเมิดสิทธิ  

หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลกำรขออนุญำตใช้งำนเพื่อแสวงผลก ำไรหรือกำรฉำยวัสดุสำรสนเทศอื่นๆ 

(เช่น บลูเรย์, DCP) โปรดติดต่อเจ้ำของลิขสิทธิ์ภำพยนตร์แต่ละเรื่องโดยตรงตำมรำยกำรในหน้ำดัชนี 

 

3. ภำพยนตร์เรื่องโอ้  ยอดรัก และ ประตูสีฟ้ำ ใน “ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน” ฉบับภำษำไทย จัดอยู่

ในรำยกำรภำพยนตร์ชั้นสูงในโครงกำร “ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน” ปี 2016 ผู้ยื่นขออนุญำตแต่ละ

รำยสำมำรถยื่นขออนุญำตฉำยภำพยนตร์ชั้นสูงได้ไม่เกิน  5 รอบต่อกำรยื่นขอ 1 ครั้ง หลังผ่ำนกำร

พิจำรณำแล้ว โครงกำร “ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน” จะสนับสนุนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฉำยต่อ
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สำธำรณะและค่ำขนส่งวัสดุสำรสนเทศเที่ยวเดียวภำยใต้งบประมำณที่จ ำกัด หำกต้องกำรยื่นสมัคร โปรด

ติดต่อสอบถำมโดยตรงที่ E-mail: toolkit@mail.tfi.org.tw ล่วงหน้ำก่อนฉำยเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 45 

วันท ำกำร ทั้งนี้ โปรดยื่นสมัครล่วงหน้ำโดยเร็ว เพื่อมิให้พลำดโอกำสดังกล่ำว หำกมีแผนงำนและข้อมูลที่

เก่ียวข้อง กรุณำแนบด้วยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

 

4. ภำพยนตร์ในชุดเครื่องมือฯ ห้ำมมิให้ท ำซ้ ำ, เผยแพร่, ดัดแปลง, ตัดต่อ, ถ่ำยทอดต่อสำธำรณะ และ

ออกอำกำศทำงช่องโทรทัศน ์

 

5. หำกมีข้อสงสัยประกำรใด กรุณำติดต่อสอบถำมได้ที่ฝ่ำยวัฒนธรรม ส ำนักงำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ไทเป ประจ ำประเทศไทย โทร: (+66) -2-6700200 กำรฉำยนอกประเทศไทยหรือรำยกำรวัสดุสำรสนเทศ

ระดับสูง กรุณำติดต่อฝ่ำยโครงกำร “ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวัน” สถำบันภำพยนตร์แห่งชำติไต้หวัน 

E-mail: toolkit@mail.tfi.org.tw หรือ โทร: (+886) -2-2392-4243 ต่อ 356 
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永熾的青春。銀幕的容顏           

1970 年代，相較於香港以功夫、武俠片紅遍東南亞，台灣反而以浪漫的通俗劇（melo-drama）

電影見長。尤其是女性小說家瓊瑤的作品被改編成為電影後幾乎都是票房保證，不食人間煙火的

俊男美女，曲折離奇的愛情遭遇，無不牽動影迷的心。就連向來以家庭倫理、社會題材見長的大

導演李行，也抵擋不了這股風潮，拍攝了她的小說《彩雲飛》（1973），於是既有從小分開、從

未謀面的雙胞胎姊妹先後愛上同一名男子的離奇情節，也增添了來自家庭的阻止與成全。而本片

在當年大受歡迎，也確立甄珍、鄧光榮這兩位男女主角成為當時最受歡迎的銀幕情侶，「無歌不

成片」的傳統更讓片中出現多首傳唱不絕的流行金曲。 

時至 1980 年代，隨著本土意識興起，以及對於電影美學的自覺，台灣出現「台灣新電影」

運動，侯孝賢可說是其中最具代表性的人物。《戀戀風塵》（1986）是他長期合作的編劇搭檔吳

念真的初戀故事，描述兩個青梅竹馬從鄉鎮到台北工作，女孩卻在男孩當兵時移情別戀。諷刺而

殘酷的是兩人約定天天寫信，結果女孩就是在見不到男孩的時光裡，愛上天天來送信又對她噓寒

問暖的郵差。不過故事到了侯孝賢手裡，在戲劇性上被淡化到極致，境界卻翻騰得更大，尤其是

它著名的結尾：失戀的男孩退伍回家，蹲坐在田邊仰望陽光穿破雲層俯照著山城，在動與靜、自

然與人之間，彷彿充滿哲思的山水畫。它的恬淡，恰與《彩雲飛》的招展，恰成對比，劇烈劃分

了台灣影史的斷裂與進程。 

如果真想嚐嚐初戀的酸苦與美好，易智言的《藍色大門》（2002）可能是更適當的選擇，這

部被公認影響近二十年台灣青春電影模式的開山之作，從男生愛女生、女生卻在自己的性向與友

誼之間徘徊，為青春的單純、戀愛的喜悅、失戀的難受，譜寫出清新的旋律。就像男主角在午後

陽光下閃亮的花襯衫，耀眼美麗。而當年初出茅廬的主角桂綸鎂、陳柏霖後來都成為獨當一面的

明星，更讓本片在台灣影史具備了特別的意義。 

進入 21 世紀的台灣電影，既面對市場開放後的激烈競爭，尤其是好萊塢撲天蓋地的席捲票

房；也因為政治社會的開放，而在創作上展現出蓬勃自由的傾向。2010 年同載問世並在當年金

馬獎各有斬獲的《當愛來的時候》（最佳劇情片、攝影、美術設計）、《第四張畫》（最佳導演、女

配角）、《父後七日》（最佳改編劇本、男配角）頗能反映這股原創的特色。 
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張作驥的《當愛來的時候》以一家傳統熱炒店為背景，乍看尋常，但其實是兩女共侍一夫的

家庭。負責招呼客人的老闆娘是大媽，店裡的會計是二媽，她們在面對生命橫逆時所展現的強弱

變化，以及在相濡以沫中所透露的過往情事，相當耐看。當二媽的女兒竟然未婚懷孕，也讓家人

關係陷入更緊繃的狀態。宛如真實家族的精彩演員，在導演流暢的調度下，見證了生命的循環，

尤其片頭片尾兩場分娩的戲，從女兒到母親、從排斥到接納，甚具情味。 

鍾孟宏的《第四張畫》透過小男孩所繪的四張圖，不僅帶出他的故事，也讓本片成為一部正

宗的社會電影：男孩原本與爸爸相依為命，父親死後去和媽媽同住，媽媽是從中國大陸嫁來台灣

的新住民，而他的哥哥卻意外失蹤，繼父的暴力傾向，讓學校和警方依稀感到不對勁卻又難以介

入。其餘配角還包括帶著中國鄉愁的老校工，家裡有失智父親與盲眼弟弟的小混混。但鍾孟宏並

沒有藉此煽情，反而保持一種距離，讓呼之欲出的隱情，為瑰麗的攝影籠上一層不安的氣氛，最

後甚至有點讓人不寒而慄，展現了極具現代性的電影筆觸。 

王育麟、劉梓潔合導的《父後七日》則是一部「草根性」極強的電影，描述主角父親病逝後

到正式出殯這七天的種種。以黑色喜劇來表現台灣傳統禮俗與現實的衝突（例如用情色書刊陪葬、

靈堂掛的是合成照片、職業孝女哭再慘也不脫妝的自信），但關鍵時刻總不忘來記通俗劇式的感

懷，以肯定血濃於水。它帶給熟悉這一切的觀眾懷舊與重省，又讓不瞭解這些事物的觀眾大開眼

界，有如台灣版的《送行者：禮儀師的樂章》（おくりびと/ Departures,2008）。 

在台灣不僅有專門的紀錄片影展，紀錄片上院線也屢見不鮮，受重視的程度可見一斑。黃嘉

俊的《飛行少年》（2008）是以一群不是蒙受家暴、失親失養，就是中輟觸法的觀護少年為對象，

記錄他們在學習控馭單輪車後，集體環島千里的壯舉。影片前半部透過觀察與訪問，道出他們在

「愛」與「成功」經驗上的匱乏，學習單輪車與征服考驗，才逐步浮上檯面。訓練的部分所佔篇

幅並不多，二十天的環島旅程才是主軸。畢竟一般人都難以達成的目標，如何期待三十多個被外

界視為偏差或邊緣的小孩完成？真實裡的「戲劇性」，幾乎讓人措手不及，但你很難不被當中的

細節給打動。也難怪日後真的刺激了電視劇的取材及改編，也創下了一個紀錄。 

 

聞天祥  WEN Tien-Hsiang 

資深影評人，台北金馬影展執行委員會執行長，著有『過影：1992-2011 台灣電影總論』等書。 

 



9 
 

 

จอเงนิไตห้วนัทีส่ดใสตลอดกำล 

 

ในยุค 1970 ขณะภำพยนตร์แนวยุทธจักรและก ำลังภำยในของฮ่องกงเป็นที่นิยมทั่วเอเชียอำคเนย์  

ไต้หวันกลับถนัดท ำภำพยนตร์แนวโรแมนติกเมโลดรำม่ำ โดยเฉพำะนวนิยำยของฉงเหยำนักเขียนสตรี

นำมกระเดื่อง บทประพันธ์ของเธอมักถูกสร้ำงเป็นภำพยนตร์เสมอ ซึ่งท ำตลำดได้อย่ำงแน่นอน พล็อตเรื่อง

หนุ่มหล่อสำวสวยขั้นเทพพบกับรักที่ต้องฝ่ำฟันอุปสรรค โดนใจคอหนังเป็นอันมำก แม้แต่หลี่สิง ผู้ก ำกับชื่อ

ดังซึ่งถนัดกำรท ำภำพยนตร์ที่เล่นประเด็นจริยธรรมครอบครัวหรือสังคมมำโดยตลอด ก็ไม่อำจทำนกระแส

ร้อนแรงแนวนี้ได้ จึงน ำนวนิยำยของฉงเหยำมำถ่ำยท ำเป็นภำพยนตร์ โอ้ ยอดรัก (1973) มีพล็อตเรื่องที่

แหวกแนวคือหญิงสำวพี่น้องฝำแฝดซึ่งพลัดพรำกกันตั้งแต่เด็กโดยไม่เคยพบหน้ำกันมำก่อน  ตกหลุมรัก

ผู้ชำยคนเดียวกันแต่คนละช่วงเวลำ พวกเขำพบอุปสรรคจำกครอบครัวและได้รับควำมช่วยเหลือให้สมหวัง 

ภำพยนตร์เรื่องนี้ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงในปีที่ฉำย และสร้ำงชื่อให้เจินเจินกับเติ้งกวงหรง คู่พระคู่นำง

นักแสดงน ำจำกเรื่องนี้กลำยเป็นคู่ขวัญจอเงินที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้น  ยิ่งในยุคที่ต้องมีเพลงประกอบ

ภำพยนตร์ ก็ท ำให้ภำพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงยอดนิยมออกมำมำกมำย 

 

จนกระทั่งในยุค 1980 ด้วยแนวคิดท้องถ่ินนิยมที่ก ำลังบูมไปพร้อมกับควำมสนใจสุนทรียศำสตร์ด้ำน 

ภำพยนตร์ ท ำให้ไต้หวันเกิดกระแส “ภำพยนตร์ไต้หวันยุคใหม่" และโหวเสี้ยวเสียนก็เป็นหนึ่งในบุคคล

ส ำคัญของวงกำรภำพยนตร์ ฝุ่นในสำยลม (1986) เป็นเรื่องรักแรกของอู๋เนี่ยนเจิน นักเขียนบทคู่หูของเขำ

ที่ร่วมงำนกันมำยำวนำน เล่ำเรื่องรักใสๆ ของเด็กสองคนที่โตมำด้วยกันแล้วต้องจำกชนบทไปท ำงำนใน

ไทเป หญิงสำวกลับปันใจให้คนอื่นขณะที่แฟนหนุ่มไปเกณฑ์ทหำร สิ่งที่เสียดสีอย่ำงโหดร้ำยก็คือสองคน

ตกลงกันว่ำจะเขียนจดหมำยถึงกันทุกวัน แต่ในช่วงที่หญิงสำวห่ำงจำกหนุ่มคนรักนั้น กลับไปตกหลุมรัก

บุรุษไปรษณีย์ที่ส่งจดหมำยให้เธอทุกวันและคอยถำมไถ่สำรทุกข์สุขดิบเธอเป็นประจ ำ  แต่เมื่อเรื่องนี้มำอยู่

ในมือของโหวเสี้ยวเสียน เรื่องรำวหวือหวำก็ถูกท ำให้จำงลง โดยไปเพิ่มควำมสวยงำมและควำมสุนทรีย์

ของฉำก โดยเฉพำะฉำกจบที่ตรึงใจ ซึ่งแสดงให้เห็นชำยหนุ่มผู้อกหักหลังปลดประจ ำกำรทหำรแล้วกลับ

บ้ำน นั่งยองๆ ที่ริมท้องนำ เงยหน้ำมองแสงอำทิตย์ที่ลอดผ่ำนม่ำนเมฆสำดส่องไปเมืองซันเฉิง และควำม

เคลื่อนไหวที่ตัดกับควำมสงบ แสดงให้เห็นควำมสมดุลระหว่ำงธรรมชำติกับมนุษย์ รำวกับภำพวำดทิวทัศน์

ที่แฝงด้วยปรัชญำ ฝุ่นในสำยลม จัดเป็นภำพยนตร์สไตล์เรียบง่ำยเมื่อเทียบกับ โอ้ ยอดรัก ที่ออกแนว 

จัดจ้ำนอลังกำร จำกจุดนี้จึงเห็นได้ว่ำประวัติภำพยนตร์ไต้หวันมีเส้นแบ่งแนวและรูปแบบโปรดัคชันอย่ำง

ชัดเจน 

 

ถ้ำอยำกลองสัมผัสกับรักแรกที่หวำนอมขมกลืน ประตูสีฟ้ำ (2002) ของผู้ก ำกับอี้จื้อเหยียนก็ดูจะเป็น 

ตัวเลือกที่น่ำสนใจ ภำพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่ยอมรับจำกสำธำรณชนว่ำเป็นแนวบุกเบิกที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ

ของภำพยนตร์วัยรุ่นไต้หวันในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ เล่ำเรื่องเก่ียวกับควำมรักของชำยหนุ่มและหญิงสำว 

แต่ฝ่ำยหญิงกลับรู้สึกสับสนกับตัวตนทำงเพศและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อน ภำพยนตร์ใช้แนวทำงใหม่

ในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวโดยกล่ำวถึงวัยรุ่นที่ไม่ประสำต่อโลก เดี๋ยวรักก็สุข เดี๋ยวอกหักก็ทุกข์ เฉกเดียวกับ

เสื้อเชิ้ตลำยสีของพระเอกที่ทอประกำยวิบวับยำมอำทิตย์อัสดง และภำพยนตร์เรื่องนี้ยังท ำให้กุ้ยหลุนเหม่ย

กับเฉินป๋อหลินซึ่งเป็นนักแสดงหน้ำใหม่ในขณะนั้นกลำยเป็นดำรำดังในเวลำต่อมำ ยิ่งท ำให้ภำพยนตร์

เรื่องนี้ทรงคุณค่ำในประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ของไต้หวัน 
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เมื่อภำพยนตร์ไต้หวันเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 วงกำรภำพยนตร์ต้องเผชิญกับกำรแข่งขันที่ดุเดือดจำกกำร

เปิดตลำดเสรี โดยเฉพำะภำพยนตร์ฮอลลีวูดที่ท ำรำยได้ Box Office สูงมำก และเนื่องจำกสังคมและ

กำรเมืองเปิดกว้ำง จึงท ำให้เกิดกระแสกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่แสดงออกอย่ำงเสรีมำกยิ่งขึ้น  ผลงำนที่

ออกมำในปี 2010 และกวำดรำงวัลม้ำทองค ำ เช่น เมื่อรักมำเยือน (ได้รำงวัลสำขำภำพยนตร์ดรำม่ำยอด

เยี่ยม, ถ่ำยภำพยอดเยี่ยม, ออกแบบศิลป์ยอดเยี่ยม) ภำพวำดที่สี่ (ได้รำงวัลสำขำผู้ก ำกับยอดเยี่ยม, 

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม) และ 7 วัน 8 คืน พ่อกับพี่และครอบครัวของเรำ (ได้รำงวัลสำขำบท

ภำพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม, นักแสดงสมทบชำยยอดเยี่ยม) ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะเด่นของ

ผลงำนสร้ำงสรรค์เหล่ำนี้ได้เป็นอย่ำงดี 

 

ส ำหรับ เมื่อรักมำเยือน ของผู้ก ำกับจำงจั้วจี้ เป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งมีภูมิหลังเป็นร้ำนขำยอำหำร

ตำมสั่งแบบดั้งเดิมที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่ครอบครัวนี้สำมีมีภรรยำสองคนอยู่ร่วมชำยคำเดียวกัน เมียหลวง

หรือแม่ใหญ่เป็นเถ้ำแก่เนี้ยท ำหน้ำที่เรียกลูกค้ำ ส่วนเมียน้อยหรือแม่รองดูแลบัญชีร้ำน เมื่อพวกเขำต้อง

ประสบกับโชคชะตำที่พลิกผัน จึงแสดงออกถึงควำมเข้มแข็งและควำมอ่อนแอของตน ขณะพวกเขำดูแลซึ่ง

กันและกันอยู่นั้น เรื่องรำวควำมรักทั้งหมดในอดีตก็ค่อยๆ เผยออกมำ ท ำให้ชวนติดตำม ส่วนลูกสำวของ

แม่รองที่เกิดตั้งท้องโดยไม่ได้แต่งงำนก็ท ำให้ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวตกอยู่ในภำวะตึงเครียดยิ่งขึ้น 

นอกจำกนี้ นักแสดงยังเล่นได้อย่ำงยอดเยี่ยมรำวกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจริง  และกำรก ำกับอย่ำง

ลื่นไหลของผู้ก ำกับกำรแสดง ท ำให้เห็นวงจรของชีวิต โดยเฉพำะฉำกคลอดลูกตอนต้นเรื่องและฉำกจบ 

จำกลูกสำวกลำยเป็นแม่ จำกที่ครอบครัวไม่ยอมรับก็เปลี่ยนเป็นยอมรับได้ นับเป็นภำพยนตร์ที่เร้ำ

ควำมรู้สึกได้ดีอีกเรื่องหนึ่ง 

 

ส่วน ภำพวำดที่สี่ ที่จงเมิ่งหงก ำกับ ได้เล่ำผ่ำนรูปภำพทั้งสี่รูปที่เด็กวำด ไม่เพียงแสดงให้เห็นเรื่องรำว

ชีวิตของเด็ก ยังท ำให้ภำพยนตร์เรื่องนี้กลำยเป็นกำรตีแผ่สังคมอย่ำงแท้จริง เด็กชำยที่เดิมอำศัยอยู่กับพ่อ 

คอยดูแลกันและกัน หลังพ่อตำย เด็กจึงไปอำศัยอยู่กับแม่ซึ่งเป็นชำวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มำตั้งถ่ินฐำนใหม่

และแต่งงำนกับชำยไต้หวัน ส่วนพี่ชำยของเด็กคนนี้กลับหำยตัวไป พ่อเลี้ยงก็มีแนวโน้มชอบใช้ควำม

รุนแรง ท ำให้ทำงโรงเรียนและต ำรวจเคลือบแคลงว่ำมีเรื่องไม่ชอบมำพำกล แต่ก็ยำกที่จะเข้ำไปแทรกแซง

ได้ ส่วนประเด็นเก่ียวกับนักแสดงสมทบ เช่น ภำรโรงแก่ๆ ที่เป็นโรคโฮมซิกคิดถึงบ้ำนที่เมืองจีน จิ๊กโก๋ที่

ครอบครัวมีพ่อควำมจ ำเสื่อมและน้องชำยตำบอด จงเมิ่งหงไม่ได้น ำประเด็นเหล่ำนี้มำเร้ำสะเทือนอำรมณ์

ผู้ชมมำกนัก แต่เว้นวรรคไว้เพื่อให้ควำมจริงที่ปกปิดอยู่ถูกเปิดเผยในภำยหลัง ท ำให้กำรถ่ำยท ำภำพ

งดงำมปกคลุมไปด้วยบรรยำกำศที่อึมครึมอีกชั้น ท้ำยที่สุด ควำมจริงที่เปิดเผยก็ท ำให้ผู้ชมสะท้ำนใน

อำรมณ์ แสดงให้เห็นถึงสไตล์ภำพยนตร์ที่ทันกับยุคสมัย 

 

ส่วน 7 วัน 8 คืน พ่อกับพี่และครอบครัวของเรำ ที่หวังอี้ว์หลินและหลิวจื่อเจี๋ยร่วมกันก ำกับ น ำเสนอ

ควำมเป็นท้องถ่ินอย่ำงสุดขั้ว เล่ำถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังพ่อของตัวเอกในเรื่องเสียชีวิต ไปจนถึงพิธีงำนศพแต่

ละขั้นตอนในช่วง 7 วัน เป็นตลกร้ำยที่แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมตำมธรรมเนียมดั้งเดิมของไต้หวันและสิ่งที่

ขัดแย้งกับควำมเป็นจริง (เช่น กำรเผำหนังสือโป๊ไปให้ผู้ตำย, รูปที่แขวนในห้องโถงพิธีงำนศพเป็นรูปตัด

ต่อ, คนรับจ้ำงร้องไห้หน้ำศพมั่นใจว่ำถึงร้องไห้หนักแค่ไหนเครื่องส ำอำงก็ไม่เลอะ) แต่ช่วงที่เป็นกุญแจ

ส ำคัญของเรื่องก็ยังไม่ลืมที่จะใส่ควำมเป็นเมโลดรำม่ำเข้ำไป และยืนยันว่ำเลือดย่อมข้นกว่ำน้ ำ ท ำให้ผู้ชม

รู้สึกคุ้นเคยและคิดถึงควำมหลังประเพณีพื้นบ้ำน และท ำให้ผู้ชมที่ไม่เข้ำใจเรื่องรำวเหล่ำนี้ได้เปิดโลกทัศน์
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ให้กว้ำงขึ้น รำวกับเป็น ควำมสุขนั้นนิรันดร (Departures, 2008) เวอร์ชันไต้หวัน  

นอกจำกจะมีกำรจัดงำนเทศกำลภำพยนตร์สำรคดีโดยเฉพำะแล้ว กระแสของภำพยนตร์สำรคดีใน

ไต้หวันก็ได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง โดยในช่วงไม่ก่ีปีมำนี้ เด็กแหกคอก (2008) ของผู้ก ำกับหวงเจีย

จวิ้นได้กลำยเป็นจุดสนใจในแวดวงสำรคดี โดยเล่ำเรื่องเก่ียวกับกลุ่มเยำวชนที่เป็นปัญหำสังคม เช่น เด็กที่

ได้รับควำมรุนแรงในครอบครัว, เด็กที่ขำดกำรอบรมเลี้ยงดู หรือเด็กที่ขำดกำรศึกษำและก่ออำชญำกรรม

ซึ่งอยู่ในโรงเรียนดัดสันดำน โดยสำรคดีได้บันทึกเรื่องรำวหลังจำกพวกเขำฝึกกำรขี่จักรยำนล้อเดียวจน

ประสบควำมส ำเร็จ และได้ขี่จักรยำนเที่ยวรอบเกำะเป็นระยะทำงยำวไกล ครึ่งแรกถ่ำยท ำโดยกำรส ำรวจ

และสัมภำษณ์ประสบกำรณ์ของเด็กเหล่ำนี้ซึ่งขำดทั้งควำมรักและควำมภูมิใจในชีวิต กำรฝึกขี่จักรยำนล้อ

เดียวและกำรเอำชนะบททดสอบต่ำงๆ ค่อยๆ สร้ำงควำมรู้สึกประสบควำมส ำเร็จโดยไม่รู้ตัว กำรอบรมกิน

เวลำไม่มำกนัก แต่กำรเดินทำงรอบเกำะ 20 วัน ถือเป็นภำรกิจหลัก ซึ่งคนทั่วไปส่วนมำกก็บรรลุเป้ำหมำย

ได้ยำกอยู่แล้ว กำรจะไปคำดหวังกับเด็กที่สังคมภำยนอกมองว่ำผิดพลำดหรือเป็นคนชำยขอบกว่ำ  30 คน 

จึงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ เรื่องรำวจำกชีวิตจริงนี้ท ำให้ผู้ชมรู้สึกเหลือเชื่อ ดังนั้น จึงไม่แปลกที่

หลำยคนจะประทับใจในรำยละเอียดของเนื้อเรื่อง และเป็นไปได้ที่ในอนำคตละครทีวีก็จะท ำในรูปแบบ 

สำรคดีมำกขึ้น 

 

 

เหวนิเทยีนเสยีง (WEN Tien-Hsiang) 

นักวิจำรณ์ภำพยนตร์อำวุโส, ประธำนบริหำรคณะกรรมกำรงำนเทศกำลภำพยนตร์ม้ำทองค ำ,  

ผู้เขียนหนังสือ บทวิเครำะห์ภำพยนตร์ไต้หวัน 1992-2011 ฯลฯ 
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開啟台灣電影與泰國再續前緣的可能 

 

回溯台灣和泰國在電影上的交流，恐怕得先面對一個難以簡單解答的提問：何以這三十多年間，

台灣電影在泰國缺席了？這之間的歷史脈絡錯綜複雜，牽涉到二戰前後亞洲各國的社會經濟發展、

政治權力運作等，絕非單一導讀能夠處理得當的；然而若要在此闢建出個討論的節點，或許可由

華語電影的脈絡切入，從邵氏影業在東南亞各國廣而佈局，建立起龐大的院線網談起。 

 

1952 年「邵氏父子公司」成立，以拍攝國語電影、粵語電影為主，主要供應台灣、香港市場以

及星馬地區旗下的戲院。雖然當時二戰落幕，日本對亞洲各國在政治上的控制已結束，但在經濟

文化層面日本依然佔據著主導的位置。1953 年，大映映畫董事長永田雅一為拓展東南亞市場計

劃定期舉辦影展，於是邀請邵逸夫等人聯手創辦「東南亞電影製片人協會」，當時成員有日本、

中華民國（台灣）、英屬香港、印尼、馬來西亞、菲律賓及泰國。隔年，第一屆「東南亞影展」

便於東京舉辦（此即為亞太影展的前身）。邵氏持續擴大其在亞洲電影產業的影響力，在新加坡、

馬來西亞、越南、泰國、印尼等地控制了逾百家電影院，為了更加廣而打入亞洲的非粵語市場，

邵氏減少粵語片的產量，逐步以拍攝國語片為主，以符合邵氏電影拓展全球的目標。 

 

1950、60 年代左右，台語電影在台灣電影市場中蓬勃發展，亞洲影片公司的丁伯駪率先開拓台

語片的海外市場，促使台語片外銷泰國、越南等地。當時的泰國華語片市場中，約有三成由香港

邵氏影業和嘉禾電影公司所有，其他的七成則是港、台賣座的電影，特別是愛情文藝與功夫武俠

片，例如改編自瓊瑤小說，由李行導演、甄珍主演的《彩雲飛》，鄧麗君主唱的主題曲，更是一

代人共同的回憶。但隨著 1970 年代後期，泰國政府為扶植其國內電影產業，施行保護政策，

提高電影進口的關稅，從原來的每公尺膠卷 2.2 泰銖，提高至每公尺 30 泰銖。當時的華語電

影頗受當地觀眾喜愛，平均每部電影都需要五套拷貝才能滿足院線的需求，而在進口關稅高昂的

情況下，泰國片商不敢貿然買入沒有票房保證的電影。此一政策大大限制了進口電影對市場的影

響，雖為泰國本土電影創造了極大的發展空間，但同時也大幅減少了台灣電影進口的機會。 

 

加上 1980 年代初期的台灣電影產業，已無法像先前那樣，擁有大筆的預算製作電影，歷經 

1970 年代政治局勢動盪下，台灣的官營電影製片廠中央電影事業股份有限公司，更加強愛國政

宣電影的製作，連續幾部都票房不佳，導致中影公司財務窘困，當時幾位在中影拍片的香港導演

例如李翰祥、胡金銓紛紛離台，知名影星如林青霞也去港發展。台灣電影產業面臨了嚴峻的商業

出走潮。面對當時營運吃緊與人才真空的狀態，中影為了求新求變，便放手一搏讓年輕的新導演

們擁有相對自主的實驗空間，台灣電影新浪潮便應運而生。 

 

然而，這波由侯孝賢、楊德昌、張毅、萬仁代表的電影新浪潮，雖帶領台灣電影美學有所突破、

在國際影展上打響台灣電影的知名度，但沒有強大商業後盾的支持，依然難以再創先前台灣電影

產業的榮景。此時期真正主導台灣華語電影市場的，是香港電影。台灣片商成為代理發行港片的

市場主力，甚至將資金投入拍攝港片，使得台灣商業電影逐漸空洞化：隨即來的，是全面開放的
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電影市場，經歷 1980、1990 年代的打擊後，台灣電影市場跌至谷底，然而，面對好萊塢電影

傾軋的同時，卻也孕育出一些作者型導演，例如蔡明亮。在產業崩盤的情況下，國際對台灣電影

的認識，似乎便仰賴這些少數備受影展青睞的導演。 

 

進入 2000 年，台灣電影最黑暗的日子。在缺乏商業長片的情況下，持續守著台灣電影命脈的

反倒是因著解嚴、小型攝影機普及而起的紀錄片，拍攝成本低廉、題材五花八門，扣合社會議題

與小人物故事。此外，當時新一代導演易智言、陳玉勳、林正盛、張作驥、黃明川等，也紛紛繳

出佳作，在台灣也有不錯的票房，然而這些個別的作品，並無法在電影產業裡形成有效的趨勢，

但皆代表了台灣電影多元的樣貌。 

 

綜觀本次工具箱挑選的台灣電影，雖無法單憑這份片單便試圖探看台灣電影的全貌，然台灣與泰

國之間停滯多年的電影文化交流，得藉此機會重新建立關係，透過這些電影形塑出某種「台灣印

象」，提供雙邊認識的一個切面。 

 

謝以萱 

台灣電影工作者、文字工作者，長期關注視覺⽂化與電影產業在東南亞區域中的發展。 
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เปดิโลกภำพยนตรไ์ตห้วนัสูป่ระเทศไทย 

เมื่อมองย้อนไปถึงควำมสัมพันธ์กำรแลกเปลี่ยนด้ำนภำพยนตร์ระหว่ำงไต้หวันกับไทย คงต้องพบกับ

ค ำถำมที่ตอบง่ำยและยำกในครำวเดียวกันว่ำ ท ำไมในช่วง 30 ปีมำนี้ กระแสของภำพยนตร์ไต้หวันจึง

หำยไปจำกเมืองไทย? ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ในช่วงดังกล่ำวนี้มีต้นสำยปลำยเหตุที่ออกจะซับซ้อนอยู่

บ้ำง และเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองของประเทศต่ำงๆ ในเอเชียช่วงก่อนและหลัง

สงครำมโลกครั้งที่  2 บทรีวิวนี้คงจะไม่สำมำรถอธิบำยได้ครบถ้วน  กำรจะเจำะลึกในภำพรวมของ

ภำพยนตร์ภำษำจีนกลำง คงต้องเริ่มจำกเรื่องรำวของชอว์บรำเดอร์สค่ำยภำพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของฮ่องกงที่

ตีตลำดทั่วเอเชียอำคเนย์ และได้สร้ำงเครือข่ำยครบวงจรไว้อย่ำงยิ่งใหญ่ 

 

บริษัทชอว์บรำเดอร์สสตูดิโอ (Shaw Brothers Studio) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1952 ถ่ำยท ำภำพยนตร์

ภำษำจีนกลำงและภำษำกวำงตุ้งเป็นหลัก จัดจ ำหน่ำยภำพยนตร์ให้ไต้หวันและฮ่องกงซึ่งเป็นตลำดส ำคัญ 

รวมถึงโรงภำพยนตร์ในสิงคโปร์และมำเลเซีย แม้ในยุคที่สงครำมโลกครั้งที่ 2 ยุติ สิ้นสุดยุคญ่ีปุ่นครอบง ำ

กำรเมืองกำรปกครองของประเทศต่ำงๆ ในเอเชีย แต่ด้ำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ญ่ีปุ่นยังคงมีอิทธิพลอยู่ 

ในปี 1953 นำยมำไซจิ นำกำตะ ประธำนกรรมกำรบริหำรของไดเออิ ฟิล์ม ค่ำยภำพยนตร์ใหญ่ของญ่ีปุ่น 

ได้วำงแผนกำรขยำยตลำดสู่เอเชียอำคเนย์ด้วยกำรจัดงำนเทศกำลภำพยนตร์ขึ้นเป็นประจ ำ โดยเชิญรัน 

รัน ชอว์ หรือเส้ำอี้ฟู ผู้ก่อตั้งชอว์บรำเดอร์สเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “สมำคมผู้ผลิตภำพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้” ซึ่งสมำชิกในขณะนั้นประกอบด้วยญ่ีปุ่น, สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน), บริติชฮ่องกง, อินโดนีเซีย, 

มำเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และไทย ปีถัดมำ “เทศกำลภำพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่

โตเกียว (เดิมคือเทศกำลภำพยนตร์เอเชียแปซิฟิก) ชอว์บรำเดอร์สได้ขยำยอิทธิพลในวงกำรภำพยนตร์

ของเอเชียอย่ำงต่อเนื่อง โดยควบคุมโรงภำพยนตร์ในสิงคโปร์, มำเลเซีย, เวียดนำม,ไทย และอินโดนีเซีย

ได้มำกมำยนับร้อยแห่ง ชอว์บรำเดอร์สเลือกที่จะลดกำรผลิตภำพยนตร์ภำษำกวำงตุ้งลงเพื่อขยำยตลำด

ภำพยนตร์ที่ไม่ใช่ภำษำกวำงตุ้งในทวีปเอเชีย โดยค่อยๆ เพิ่มกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ภำษำจีนกลำงเป็นหลัก 

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยใหญ่ในกำรขยำยตลำดไปทั่วโลกของชอว์บรำเดอร์สเอง 

 

ในทศวรรษ 1950 และ 1960 ภำพยนตร์ภำษำฮกเก้ียนก ำลังเป็นที่นิยมในตลำดไต้หวัน บริษัท

ภำพยนตร์เอเชีย (Asian Motion Pictures Company) ของติงป๋อเซินเริ่มบุกเบิกน ำภำพยนตร์ภำษำ

ฮกเก้ียนขยำยไปต่ำงประเทศเช่นประเทศไทยและเวียดนำม ขณะนั้นภำพยนตร์ภำษำจีนกลำงในไทยรำว 

30% เป็นของค่ำยชอว์บรำเดอร์สและค่ำยโกลเดนฮำร์เวสต์ (Golden Harvest) ของฮ่องกง อีก 70% เป็น

ภำพยนตร์ยอดนิยมของฮ่องกงและไต้หวัน โดยเฉพำะแนวรักโรแมนติกและกังฟู ก ำลังภำยใน เช่น โอ้ 

ยอดรัก ภำพยนตร์ที่ดัดแปลงจำกนิยำยของฉงเหยำ ก ำกับโดยหล่ีสิง  ซึ่งมีเจินเจิน นำงเอกดังแห่งยุคแสดง

น ำ และเพลงประกอบภำพยนตร์ขับร้องโดยเติ้งลี่จวิน เป็นที่ตรำตรึงในควำมทรงจ ำของผู้คนยุคนั้น แต่

หลังจำกยุค 1970 รัฐบำลไทยเริ่มสนับสนุนอุตสำหกรรมภำพยนตร์ในประเทศ โดยด ำเนินนโยบำย

คุ้มครองภำพยนตร์ไทยด้วยกำรขึ้นภำษีกำรน ำเข้ำภำพยนตร์ต่ำงประเทศ โดยขึ้นอัตรำภำษีม้วนฟิล์มเมตร

ละ 2.20 บำท เป็นเมตรละ 30 บำท ภำพยนตร์ภำษำจีนกลำงในยุคนั้นได้รับควำมนิยมจำกผู้ชมชำวไทย

เป็นอันมำก ภำพยนตร์แต่ละเรื่องโดยเฉลี่ยจะต้องใช้ม้วนฟิล์มก็อปป้ี 5 ชุด จึงจะเพียงพอต่อควำมต้องกำร

ในกำรเข้ำฉำย และจำกกำรที่ภำษีน ำเข้ำปรับสูงขึ้น ท ำให้บริษัทของไทยไม่กล้ำซื้อภำพยนตร์ที่ไม่มั่นใจ

ว่ำจะท ำตลำดได้แน่นอน นโยบำยดังกล่ำวนี้จึงมีผลต่อกำรจ ำกัดกำรน ำเข้ำภำพยนตร์ต่ำงประเทศในตลำด
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ไทยโดยปริยำย ซึ่งแม้จะมีส่วนช่วยพัฒนำกำรผลิตภำพยนตร์ไทยเป็นอันมำก แต่ขณะเดียวกันภำพยนตร์

ไต้หวันก็มีโอกำสเข้ำฉำยในไทยน้อยลงเช่นกัน 

 

กอปรกับอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไต้หวันในต้นยุค 1980 ขำดแคลนเงินกำรสร้ำงภำพยนตร์ ภำยใต้

สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ผันผวนในยุค 1970 บริษัทภำพยนตร์กลำง (Central Motion Picture 

Corporation) ของไต้หวันซึ่งผลิตภำพยนตร์ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของรัฐ เน้นกำรผลิตเฉพำะภำพยนตร์

แนวปลุกใจรักชำติมำกขึ้น แต่หลำยเรื่องก็ไม่ได้รับควำมนิยม ท ำให้สถำนะทำงกำรเงินของบริษัท

ภำพยนตร์กลำงอยู่ในขั้นวิกฤต ขณะนั้นมีผู้ก ำกับฮ่องกงหลำยท่ำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ให้บริษัทภำพยนตร์

กลำง เช่น หลี่ฮั่นเสียงและหูจินฉวน ต่ำงพำกันทยอยออกจำกไต้หวันไป ดำรำภำพยนตร์ชื่อดังชำว

ไต้หวันเช่นหลินชิงเสียก็ไปแสดงที่ฮ่องกงแทน อุตสำหกรรมภำพยนตร์ไต้หวันจึงเผชิญกับกระแสธุรกิจที่

ซบเซำอย่ำงหนักจนต้องไปแสวงหำโอกำสในต่ำงประเทศ เม่ือกำรด ำเนินธุรกิจประสบภำวะคับขันและขำด

แคลนบุคลำกรเช่นนี้ บริษัทภำพยนตร์กลำงจึงพยำยำมเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ โดยให้บรรดำผู้ก ำกับ

เลือดใหม่ที่เป็นวัยรุ่นมีโอกำสทดลองท ำภำพยนตร์ได้อย่ำงเสรี กระแสคลื่นลูกใหม่ของวงกำรภำพยนตร์

ไต้หวันจึงถือก ำเนิดในยุคนี้ 

 

อย่ำงไรก็ตำม ตัวแทนของกลุ่มคลื่นลูกใหม่ที่น ำโดย โหวเสี้ยวเสียน, หยำงเต๋อชำง, จำงอี้ และว่ำน 

เหรินนี ้แม้พวกเขำจะน ำสุนทรียศำสตร์มำสู่วงกำรภำพยนตร์ไต้หวัน ท ำให้ชื่อเสียงของภำพยนตร์ไต้หวัน

เป็นที่รู้จัก โดยประสบควำมส ำเร็จในเทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติ แต่กลับไม่ได้รับกำรสนับสนุนในทำง

ธุรกิจมำกนัก ท ำให้อุตสำหกรรมภำพยนตร์ไต้หวันยำกที่จะกลับมำรุ่งเรืองเหมือนยุคก่อนได้ ในยุคนี้ ผู้น ำ

ของตลำดภำพยนตร์ภำษำจีนกลำงในไต้หวันคือภำพยนตร์ฮ่องกง ค่ำยภำพยนตร์ไต้หวันกลำยเป็น

ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยที่ส ำคัญของภำพยนตร์ฮ่องกงไปเสียแล้ว และลงทุนท ำภำพยนตร์ในฮ่องกงแทน ท ำให้

ภำพยนตร์ไต้หวันค่อยๆ หำยไปจำกวงกำร ต่อมำแม้จะมีกำรเปิดกว้ำงตลำดภำพยนตร์อย่ำงเต็มที่ ทว่ำ 

หลังผ่ำนยุค 1980 และ 1990 แล้ว ภำพยนตร์ไต้หวันตกต่ ำมำก และต้องเผชิญกับแรงกดดันจำก

ภำพยนตร์ฮอลลีวูดที่เข้ำมำแย่งตลำด ในเวลำเดียวกันนี้ กลับบ่มเพำะผู้ก ำกับประเภทที่เขียนบทภำพยนตร์

เองเช่น ไช่หมิงเลี่ยง ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่อุตสำหกรรมภำพยนตร์ล้มลุกคลุกคลำนอยู่นั้น กำรจะท ำให้

ภำพยนตร์ไต้หวันเป็นที่รู้จักในระดับสำกล ดู เหมือนว่ำจะต้องพึ่งพำผู้ก ำกับที่ประสบควำมส ำเร็จจำก

เทศกำลภำพยนตร์ในระดับนำนำชำติซึ่งมีอยู่น้อยนิดเหล่ำน้ี 

 

เมื่อเข้ำสู่ปี 2000 ถือเป็นช่วงเวลำที่มืดมนที่สุดของวงกำรภำพยนตร์ไต้หวัน จำกสถำนกำรณ์ขำด

แคลนภำพยนตร์เชิงพำณิชย์ สิ่งที่ช่วยต่อลมหำยใจของวงกำรภำพยนตร์ไต้หวันกลับเป็นกำรประกำศ

ยกเลิกกฎอัยกำรศึก และเริ่มต้นกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์สำรคดีที่ใช้กล้องขนำดเล็กซึ่งใช้ต้นทุนต่ ำ และมี

ประเด็นเรื่องให้ถ่ำยท ำมำกมำย สำมำรถผูกประเด็นทำงสังคมและเรื่องรำวของบุคคลเข้ำด้วยกันได้ 

นอกจำกนี้ ผู้ก ำกับรุ่นใหม่ในยุคนั้น เช่น อี้จื้อเหยียน เฉินอี้ว์ซวิน หลินเจิ้งเซิ่ง จำงจั้วจี้ และหวงหมิงชวน 

ต่ำงทยอยผลิตผลงำนที่ยอดเยี่ยมออกมำ ผลงำนเหล่ำนี้ได้รับควำมนิยมในไต้หวันระดับหนึ่ง แม้จะไม่

สำมำรถสร้ำงกระแสที่มีผลต่ออุตสำหกรรมภำพยนตร์มำกนัก แต่ก็ท ำให้ภำพยนตร์ไต้หวันมีควำม

หลำกหลำยมำกขึ้น 

 

ภำพยนตร์ที่ชุดเครื่องมือภำพยนตร์ไต้หวันคัดสรรมำนี้  แม้จะยังไม่อำจท ำให้เห็นภำพรวมของ

ภำพยนตร์ไต้หวันได้อย่ำงครบถ้วน แต่ก็เป็นกำรเปิดโอกำสใหม่หลังกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้ำน
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ภำพยนตร์ระหว่ำงไต้หวันกับไทยชะงักไปนำน เป็นกำรสร้ำง “ควำมประทับใจต่อไต้หวัน” ในอีกรูปแบบ

หนึ่งโดยผ่ำนภำพยนตร์เหล่ำนี้ ซึ่งหวังว่ำจะมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงสองประเทศ   

สืบต่อไป 

 

 

เซีย่อีเ่ซวยีน (Ruby HSIEH) 

ท ำงำนในวงกำรภำพยนตร์และวงกำรหนังสือ เป็นผู้สนใจค้นคว้ำด้ำนวัฒนธรรม 

และกำรพัฒนำอุตสำหกรรมภำพยนตร์ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลำยำวนำน 
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彩雲飛  

1973∣110 分∣彩色∣劇情片∣國語發音∣字幕：泰文∣2K 數位修復 

 

從香港來台灣唸書的雲樓，借住在父親舊識楊伯伯家裡，和楊家獨生女涵妮相戀。好景不常，雲

樓被父親的謊言騙回香港，誤以為雲樓不告而別的涵妮大受打擊，心臟病發過世。雲樓返回台灣

後發現愛人離世，過著行屍走肉的日子。一日，他撞見一位長相神似涵妮的女孩，發現兩人竟是

一對素未謀面的雙胞胎姊妹。 

 

本片改編自瓊瑤同名小說，一代玉女甄珍一人分飾雙胞胎兩角，更破天荒親自在後製時期擔綱配

音，為其代表作之一。在瓊瑤式夢幻愛情喜劇包裝下，本片亦可看見 1970 年代勞工階級對社會

流動的想像。 

 

1973 金馬獎 最佳美術設計 

2014 金馬影展 

 

導演：李行 

1930 年生，無論在健康寫實、瓊瑤文藝或台灣史詩式電影皆有代表作，他的電影總能領導時代

潮流，在台灣電影史有重要地位，有「台灣電影教父」美稱。 

 

此影片僅供非營利性放映，授權年限、地區及詳細資訊請參閱第 31 頁影片索引

與商業授權窗口 
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โอ ้ยอดรกั The Young Ones 

1973∣110 นำที∣ภำพสี∣ดรำม่ำ∣เสียงบรรยำย: จีนกลำง∣ค ำบรรยำย: ไทย ∣ปรับภำพระบบดิจิทัล 2K 

 

หยุนโหลวเดินทำงจำกฮ่องกงเพื่อเรียนหนังสือที่ไต้หวัน โดยพักอำศัยอยู่กับครอบครัวของลุงหยำง

เพื่อนเก่ำของพ่อ เขำได้ชอบพอกันกับฮันนี่ลูกสำวคนเดียวของตระกูลหยำง แต่มีควำมสุขอยู่ได้ไม่นำน 

หยุนโหลวก็ถูกพ่อหลอกให้กลับฮ่องกง ท ำให้ฮันนี่เข้ำใจผิดว่ำหยุนโหลวหนีจำกเธอไปโดยไม่ได้ร่ ำลำและ

โรคหัวใจก ำเริบจนเสียชีวิต หลังหยุนโหลวกลับไต้หวันอีกครั้งก็บังเอิญพบกับหญิงสำวที่มีหน้ำตำเหมือน

คนรักของเขำรำวกับแกะ และพบว่ำทั้งสองเป็นพี่น้องฝำแฝด 

 

ภำพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมำจำกนิยำยของฉงเหยำ เจินเจิน นักแสดงสำวงำมแห่งยุครับบทเป็นพี่

น้องฝำแฝดจนกลำยเป็นหนึ่งในผลงำนที่ต้องจำรึกไว้ของเธอ ประกอบด้วยบทละครโรแมนติกคอมเมดี้

ชวนฝันของฉงเหยำ และภำพยนตร์เรื่องนี้ท ำให้ผู้ชมได้เห็นจินตนำกำรของชนชั้นแรงงำนที่มีต่อควำม

เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคทศวรรษ 1970 ด้วย 

 

1973 รำงวัลม้ำทองค ำ (Golden Horse Awards) 

 สำขำออกแบบศิลป์ยอดเยี่ยม 

2014 เทศกำลภำพยนตร์ม้ำทองค ำ (Taipei Golden Horse Film Festival) 

 
 

ผู้ก ำกับ ∣ หลีส่งิ LI Hsing 
 

เกิด ค.ศ. 1930 ไม่ว่ำจะเป็นผลงำนภำพยนตร์ที่จรรโลงใจ สะท้อนควำมจริง วรรณกรรมของฉงเหยำ หรือ

ภำพยนตร์มหำกำพย์ ล้วนเป็นผลงำนชิ้นโบว์แดงที่น ำกระแสแห่งยุคได้เสมอ  เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญใน

ประวัติศำสตร์วงกำร ได้รับสมญำนำมว่ำเป็น “เจ้ำพ่อวงกำรภำพยนตร์ไต้หวัน” 

 
 

ภำพยนตร์เรื่องนี้อนุญำตให้ใช้โดยไม่แสวงผลก ำไรเท่ำนั้น ระยะเวลำที่อนุญำต พื้นที่ให้ฉำย และ

รำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำอ่ำนดัชนีภำพยนตร์และช่องทำงในกำรขออนุญำตใช้ในเชิงพำณิชย์ที่

หน้ำ 31 
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戀戀風塵  

1986∣109 分∣彩色∣劇情片∣國、台語發音∣字幕：泰文 

 

阿遠與阿雲是青梅竹馬，成長於山城九份，感情清淺又深摯。九份礦業沒落，不時爆發礦災與罷

工，使山城前途晦暗。國中畢業後，阿遠與阿雲相繼離鄉至台北工作，生活辛勞困頓。收到兵單

後，阿遠到金門服役，阿雲要阿遠天天寫信給她。二年後，她卻愛上每天送信的郵差，二人公證

結婚。阿遠退伍回鄉，頓感人生充滿流變偶然，世事無常。 

 

改編自台灣新電影重要編劇吳念真初戀故事，侯孝賢以長鏡頭、景深構圖、段落剪接、自然光、

現場攝影、非職業演員等手法，講述了一個淺淡地近乎「無故事」的青春戀情。城市與鄉村、現

代化與前現代、今與昔之間的對立，瀰漫全片；對於山城聚落、傳統家庭、出外人同鄉的親切互

動與真摯情感，侯孝賢始終充滿了鄉愁。 

 

1987 南特影展 最佳攝影、配樂獎  

1987 特羅伊亞影展 最佳導演獎  

1990 日本電影旬報 最佳外語片導演獎  

 

導演：侯孝賢  

1947 年生，台灣新電影最重要導演之一，擅長鏡頭美學與景深構圖，以《悲情城市》（A City of 

Sadness, 1989）獲威尼斯金獅獎，《刺客聶隱娘》（The Assassin, 2015）獲坎城最佳導演獎。 

 

此影片僅於泰國境內供非營利性放映，授權年限、地區及詳細資訊請參閱第 31

頁影片索引與商業授權窗口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/zh-tw/%E6%82%B2%E6%83%85%E5%9F%8E%E5%B8%82
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ฝุน่ในสำยลม Dust in the Wind 

1986∣109 นำที∣ภำพสี∣ดรำม่ำ∣เสียงบรรยำย: จีนกลำง, ฮกเกี้ยน∣ค ำบรรยำย: ไทย 
 

อำหย่วนกับอำหวินเป็นคู่รักป๊ับป้ีเลิฟในวัยเด็ก เติบโตที่จิ่วเฟิ่นซันเฉิง เป็นรักใสๆ ที่จริงใจ หลังกำร

ท ำเหมืองแร่ที่จิ่วเฟิ่นใกล้หมดยุค ภัยพิบัติเหมืองถล่มและกำรประท้วงหยุดงำนก็ปะทุบ่อยครั้ง อนำคตของ

ซันเฉิงจึงอยู่ในสภำวะมืดมน หลังจบมัธยมต้น อำหย่วนกับอำหวินจำกบ้ำนเกิดไปหำงำนท ำ ต่อมำ 

อำหย่วนได้รับหมำยเรียกเกณฑ์ทหำร เขำต้องเดินทำงไปเป็นทหำรที่เกำะจินเหมิน อำหย่วนเขียน 

จดหมำยถึงอำหวินทุกวัน แต่อำหวินกลับไปรักกับบุรุษไปรษณีย์ที่ส่งจดหมำยให้เธอทุกวันแทน ในที่สุด

เธอก็แต่งงำนกับเขำ เม่ืออำหย่วนปลดประจ ำกำรกลับบ้ำนเกิด ก็รู้สึกว่ำชีวิตช่ำงไม่มีอะไรแน่นอนเลย 

 

ดัดแปลงจำกรักแรกของอู๋เนี่ยนเจิน นักเขียนบทคนดังของยุคใหม่ไต้หวัน โหวเสี้ยวเสียนใช้กำร

ถ่ำยท ำแบบลองเทค (long take) ให้หน้ำชัดหลังเบลอ ตัดต่อเป็นช่วง ใช้แสงธรรมชำติและถ่ำยท ำใน

สถำนที่จริงแบบผู้ก ำกับมือสมัครเล่น เป็นควำมรักหนุ่มสำวที่แทบไม่มีเนื้อหำ อบอวลไปด้วยควำมย้อนแย้ง

ระหว่ำงเมืองกับชนบท โมเดิร์นกับยุคเก่ำ และปัจจุบันกับอดีตท่ำมกลำงควำมอำวรณ์บ้ำนเกิด 

 

1987 เทศกำลภำพยนตร์เมืองน็องต์ ฝรั่งเศส (3 Continents Festival)  

     สำขำถ่ำยภำพยอดเยี่ยม และดนตรีประกอบยอดเยี่ยม 

1987 เทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติโทรเอีย (Troia International Film Festival)  

     รำงวัลผู้ก ำกับยอดเยี่ยม 

1990 นิตยสำรภำพยนตร์คิเนมะจุนโป ญ่ีปุ่น (Kinema Junpo)  

     รำงวัลผู้ก ำกับภำพยนตร์ภำษำต่ำงประเทศยอดเยี่ยม  

 

ผู้ก ำกับ ∣ โหวเสีย้วเสยีน HOU Hsiao-Hsien 

เกิด ค.ศ. 1947 หนึ่งในผู้ก ำกับที่ส ำคัญที่สุดในวงกำรภำพยนตร์ไต้หวันยุคใหม่ ภำพยนตร์เรื่อง อำดูรแห่ง

แผ่นดิน (A City of Sadness, 1989) ได้รับรำงวัลสิงโตทองค ำ เทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติเวนิส และ

ภำพยนตร์เรื่อง ประกำศิต หงส์สังหำร (The Assassin, 2015) ได้รับรำงวัลผู้ก ำกับยอดเยี่ยม เทศกำล

ภำพยนตร์เมืองคำนส์ 

 

 

ภำพยนตร์เรื่องนี้ฉำยได้เฉพำะในประเทศไทยโดยไม่แสวงผลก ำไรเท่ำนั้น  ระยะเวลำที่ให้อนุญำตและ

รำยละเอียดข้อมูลอื่นๆ กรุณำอ่ำนดัชนีภำพยนตร์และช่องทำงในกำรขออนุญำตใช้ในเชิงพำณิชย์ที่หน้ำ 

31 
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藍色大門  

 

2002∣83 分鐘∣彩色∣劇情片∣國語發音∣字幕：中、英、泰文 

 

「你的初吻，該給喜歡你的男生，還是你喜歡的女生？」在初夏的高中校園，孟克柔與林月珍是

無話不談的好友。月珍暗戀一位叫張士豪的陽光男孩，她要求克柔幫忙傳遞情書，實際上卻以克

柔的名字寫信，克柔發現了後非常生氣，兩人也因此疏遠。此時，士豪已深深喜歡上克柔、展開

熱烈追求，但克柔卻漸漸想通了一件事實，她永遠不可能喜歡上士豪，因為她喜歡的，是另外一

個人。 

 

本片主角群年輕卻演技不俗。導演刻意摒除台灣新電影中常見的眷村、老屋等符號，以出身中產

階級的高中生為主體，描繪青少年青澀單純的愛情、對性向及自我認同的摸索。風格清新唯美，

用簡單的影像語言，傳達青少年時而陰鬱糾結、時而陽光燦爛的情緒，為台灣電影開啟一扇青春

大門。 

 

2002 坎城影展「導演雙週」 

2002 多倫多國際影展 

2002 釜山影展 

 

導演：易智言 

1959 年生，加州大學洛杉磯分校電影碩士，作品橫跨電視廣告、電影和電視劇，以校園喜劇《行

動代號：孫中山》（Meeting Dr. Sun, 2014）獲得金馬獎最佳原著劇本獎。其他代表作品包括電

視劇《危險心靈》（Dangerous Mind, 2006）。 

 

此影片僅供非營利性放映，授權年限、地區及詳細資訊請參閱第 31 頁影片索引

與商業授權窗口 
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ประตสูฟีำ้ Blue Gate Crossing 

2002∣83 นำที∣ภำพสี∣ดรำม่ำ∣เสียงบรรยำย: จีนกลำง∣ค ำบรรยำย: จีน, อังกฤษ, ไทย 

 

“จูบแรกของคุณ ควรมอบให้ผู้ชำยที่ชอบคุณ หรือผู้หญิงที่คุณชอบ?”  

 

ช่วงต้นฤดูร้อนในโรงเรียนมัธยมปลำย เมิ่งเค่อโหรวและหลินเย่ว์เจินเป็นเพื่อนซี้ที่สำมำรถพูดคุยกัน

ได้ทุกเรื่อง เย่ว์เจินแอบป๊ิงหนุ่มนักกีฬำสุดป๊อบผู้มีรอยยิ้มสดใสอย่ำงจำงซื่อหำว เธอจึงขอให้เค่อโหรวช่วย

ส่งจดหมำยรักให้ แต่เย่ว์เจินกลับแอบใช้ชื่อเค่อโหรวเขียนลงในจดหมำยแทน เมื่อเค่อโหรวมำรู้ทีหลังจึง

โกรธมำก ท ำให้ควำมสัมพันธ์ของทั้งคู่ห่ำงกันในขณะเดียวกัน ซื่อหำวก็ชอบเค่อโหรวมำกขึ้นและเริ่มรุก

จีบเธออย่ำงหนัก แต่เค่อโหรวกลับค่อยๆ อยำกบอกควำมจริงบำงอย่ำงกับเขำ เธอไม่อำจชอบซื่อหำวได้ 

เพรำะคนที่เธอชอบคือใครอีกคน 

 

กลุ่มนักแสดงวัยรุ่นในภำพยนตร์เรื่องนี้มีทักษะกำรแสดงที่ไม่ธรรมดำ ผู้ก ำกับใช้นักเรียนม .ปลำย

จำกครอบครัวชนชั้นกลำงเป็นแกนหลักของเรื่อง บอกเล่ำเรื่องรำวควำมรักใสๆ ของวัยรุ่นที่ยังไม่ประสำ

ต่อโลก ซึ่งก ำลังค้นหำควำมรัก เพศ และตัวตนของตนเอง เป็นสไตล์ที่ดูสดใหม่และสวยงำม ใช้ภำษำแบบ

ง่ำยๆ ถ่ำยทอดอำรมณ์วัยรุ่นที่เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุข เป็นภำพยนตร์ไต้หวันทีเ่ปิดมุมมองใหม่ปัญหำของวัยรุ่น 

 

2002 เทศกำลภำพยนตร์เมืองคำนส์ (Cannes Film Festival)-Directors' Fortnight 

2002 เทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติลอนดอน (Toronto International Film Festival) 

2002 เทศกำลภำพยนตร์ปูซำน (Busan International Film Festival) 

 

ผู้ก ำกับ ∣ อีจ้ือ้เหยยีน YEE Chih-Yen 

เกิด ค.ศ. 1959 จบปริญญำโท สำขำภำพยนตร์ มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA) สหรัฐอเมริกำ  

มีผลงำนกำรก ำกับทั้งโฆษณำทำงโทรทัศน์ ภำพยนตร์และละครโทรทัศน์ ผลงำนเด่นเช่น ภำพยนตร์วัยรุ่น

แนวตลก Meeting Dr. Sun, 2014 ได้รับรำงวัลม้ำทองค ำ สำขำบทภำพยนตร์ยอดเยี่ยม  

 

 

ภำพยนตร์เรื่องนี้อนุญำตให้ใช้โดยไม่แสวงผลก ำไรเท่ำนั้น ระยะเวลำที่อนุญำต พื้นที่ให้ฉำย และ

รำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำอ่ำนดัชนีภำพยนตร์และช่องทำงในกำรขออนุญำตใช้ในเชิงพำณิชย์ที่

หน้ำ 31 
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飛行少年 

2007∣120 分∣彩色∣紀錄片∣國語發音∣字幕：泰文 

 

花蓮縣「信望愛少年學園」寄居著一群身心受創的孩子，有的失親失養，有的則因行為偏差，被

家庭與學校遺棄。主持學園的黃牧師與法院盧觀護人想改變這群孩子的命運，使他們重拾自信，

體驗成功的滋味，因而在 2006 年夏天開啟騎獨輪車環島的計畫。 

 

本片拍攝這群孩子環島過程，過程中，師長們無盡的耐心與鼓勵，軟化了這群受創少年的頑固心

防，原本逃避、執拗的他們，在歷經身體的疲累和內心的掙扎後，逐漸磨鍊出昂首前行的硬頸精

神，熱血而激勵人心。使他們能穿過青春迷霧，找回生命中遺落的心靈碎片，重新拼湊出完整的

人生圖像。 

 

2008 台北電影獎 最佳紀錄片  

2008 臺灣國際紀錄片雙年展 觀眾票選最佳紀錄片 

 

導演：黃嘉俊 

1974 年生，自由編劇導演，同時從事紀錄片創作。作品風格溫暖清新，充滿社會關懷。 

 

此影片僅供非營利性放映，授權年限、地區及詳細資訊請參閱第 43 頁影片索引

與商業授權窗口 
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เดก็แหกคอก They Are Flying 

2007∣120 นำที∣ภำพสี∣สำรคดี∣เสียงบรรยำย: จีนกลำง∣ค ำบรรยำย: ไทย 

 

โรงเรียนเยำวชนซิ่นวั่งอ้ำย ฮวำเหลียน เป็นแหล่งรวมของกลุ่มเด็กที่ได้รับควำมบอบช้ ำทำงจิตใจมำ

อำศัยอยู่ที่นี่ บ้ำงขำดพ่อแม่ ขำดกำรอบรมเลี้ยงดู บ้ำงก็มีพฤติกรรมนอกลู่นอกทำง ถูกครอบครัวและ

โรงเรียนทอดทิ้ง บำทหลวงหวงหมิงเจิ้น ผอ.สถำนพินิจ และคุณหลูซูเหว่ย เจ้ำหน้ำที่คุมประพฤติ ต้องกำร

เปลี่ยนแปลงชะตำชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ ช่วยพวกเขำเรียกควำมมั่นใจในตัวเองกลับคืนมำอีกครั้ง เพื่อให้

พวกเขำได้สัมผัสรสชำติของควำมส ำเร็จ จึงเริ่มต้นโครงกำรขี่จักรยำนล้อเดียวเที่ยวรอบเกำะไต้หวันขึ้น

ในฤดูร้อนปี 2006 

 

ระหว่ำงกระบวนกำรถ่ำยท ำเด็กกลุ่มนี้ในภำพยนตร์เรื่องนี้ บรรดำคุณครูต่ำงอดทนและให้ก ำลังใจ

พวกเขำอยู่ตลอด ท ำให้จิตใจที่ตั้งก ำแพงและดื้อรั้นของเด็กเหล่ำนี้อ่อนลง พวกเขำที่แต่เดิมต้องกำรหนี

และดื้อรั้นหัวแข็ง หลังผ่ำนควำมเหน็ดเหนื่อยและพยำยำมต่อสู้ภำยในจิตใจ ค่อยๆ ฝึกฝนอย่ำงหนักจน

พวกเขำสำมำรถเชิดหน้ำก้ำวต่อไปได้ช่วยปลุกไฟในจิตใจของคนให้ลุกโชติช่วงขึ้นมำ 

 

2008 เทศกำลภำพยนตร์ไทเป (Taipei Film Awards) 

สำขำภำพยนตร์สำรคดียอดเยี่ยม 

2008 เทศกำลภำพยนตร์สำรคดีนำนำชำติไต้หวัน (Taiwan International Documentary Festival) 

         รำงวัลขวัญใจมหำชนภำพยนตร์สำรคดียอดเยี่ยม 

 

ผู้ก ำกับ ∣ หวงเจยีจวิน้ HUANG Chia-Chun 

เกิด ค.ศ. 1974 ผู้ก ำกับและนักเขียนบทฟรีแลนซ์ ขณะเดียวกันยังผลิตภำพยนตร์สำรคดี  

ลักษณะผลงำนมีสไตล์ที่อบอุ่นและสดใหม่ เป่ียมไปด้วยควำมห่วงใยต่อสังคม 

 

 

ภำพยนตร์เรื่องนี้อนุญำตให้ใช้โดยไม่แสวงผลก ำไรเท่ำนั้น ระยะเวลำที่อนุญำต พื้นที่ให้ฉำย และ

รำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำอ่ำนดัชนีภำพยนตร์และช่องทำงในกำรขออนุญำตใช้ในเชิงพำณิชย์ที่

หน้ำ 31 
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第四張畫 

2010∣103 分∣彩色∣劇情片∣國、台語發音∣字幕：泰文 

 

十歲的小翔與父親相依為命，父親病死後，多年不見的母親突然出現，將他帶往新家與繼父同住。

性格暴虐的繼父卻使小翔陷入更深的恐懼，他開始隨朋友四處偷竊遊蕩，並畫下一張張神祕圖畫。

老師從小翔的畫作中發現關於小翔失蹤哥哥的秘密，警察也開始展開調查，隱藏在畫後的真相呼

之欲出……。 

 

本片故事發想來自一則兒童受虐致死的新聞，並從導演首部紀錄長片《醫生》（Doctor, 2006）

主角男孩 Felix 的畫作中，找尋能夠代表小翔心境的手繪塗鴉，取得靈感重新潤飾改編。每一張

畫的背後，隱藏著不為人知的秘密。呈現孩童豐富的想像世界的同時，亦帶引人深思的社會議題。 

 

2010 盧卡諾影展 

2010 金馬獎 最佳導演、最佳女配角、年度台灣傑出電影、費比西獎 

 

導演：鍾孟宏  

1965 年生，芝加哥藝術學院電影製作碩士，電影作品充滿社會的敏銳觀察與人性關懷，以《停

車》（Parking, 2008）入圍坎城一種注目單元，《失魂》（SOUL, 2013）代表台灣角逐奧斯卡最

佳外語片。 

 

 

此影片僅供非營利性放映，授權年限、地區及詳細資訊請參閱第 32 頁影片索引與商業授權窗口  
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ภำพวำดทีส่ี ่The Fourth Portrait 

2010∣103 นำที∣ภำพสี∣ดรำม่ำ∣เสียงบรรยำย: จีนกลำง, ฮกเกี้ยน∣ค ำบรรยำย: ไทย 

 

เสี่ยวเสียง วัย 10 ขวบ และพ่อใช้ชีวิตแบบดูแลกันและกัน หลังจำกพ่อป่วยจนเสียชีวิต แม่ซึ่งไม่ได้

เจอมำนำนหลำยปีก็พำเขำไปอยู่กับครอบครัวใหม่ และอยู่ร่วมกับพ่อเลี้ยงซึ่งนิสัยโหดร้ำยทำรุณ ท ำให้

เสี่ยวเสียงตกอยู่ในควำมหวำดกลัวยิ่งขึ้น เขำจึงเริ่มตำมเพื่อนเร่ขโมยไปทั่ว และวำดภำพลึกลับขึ้นมำรูป

หนึ่ง คุณครูค้นพบควำมลับเก่ียวกับพี่ชำยของเสี่ยวเสียงที่หำยตัวไปจำกรูปที่เสี่ยวเสียงวำดขึ้นนี้ ต ำรวจก็

เริ่มขยำยกำรสืบสวนหำหลักฐำน ควำมจริงที่ซุกซ่อนไว้ข้ำงหลังภำพก ำลังจะปรำกฏออกมำ... 

 

ภำพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดำลใจมำจำกข่ำวของเด็กที่ถูกทำรุณกรรมจนเสียชีวิต และจำก

รูปภำพของฟิลิกซ์ เด็กชำยที่เป็นตัวละครหลักในภำพยนตร์สำรคดีเรื่องยำว Doctor, 2006 ซึ่งเขำเป็น   

ผู้ก ำกับ โดยค้นหำภำพวำดที่สำมำรถเป็นตัวแทนสะท้อนจิตใจของเสี่ยวเสียง มีกำรดัดแปลงแต่งแต้มสีสัน

ใหม่ นอกจำกแสดงให้เห็นถึงจินตนำกำรที่เป่ียมล้นในโลกของเด็กก็น ำพำผู้คนให้ใคร่ครวญต่อปัญหำ

สังคมด้วย 

  

2010 เทศกำลภำพยนตร์โลกำร์โน (Locarno Film Festival)  

2010 รำงวัลม้ำทองค ำ (Golden Horse Awards) 

สำขำผู้ก ำกับยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม 

     ภำพยนตร์ไต้หวันโดดเด่นประจ ำปี รำงวัลขวัญใจนักวิจำรณ์ (FIPRESCI Prize) 

 

 

ผู้ก ำกับ ∣ จงเมิง่หง CHUNG Mong-Hong 

เกิด ค.ศ. 1965 จบปริญญำโทสำขำกำรผลิตภำพยนตร์ สถำบันศิลปะแห่งชิคำโก  ผลงำนภำพยนตร์ของ

เขำมีมุมมองที่แหลมคมต่อสังคมและอำทรต่อมนุษย์ ภำพยนตร์เรื่อง Parking, 2008 เข้ำชิงรำงวัลเทศกำล

ภำพยนตร์เมืองคำนส์ สำย Un Certain Regard และภำพยนตร์เรื่อง SOUL, 2013 เป็นตัวแทนของ

ไต้หวันเข้ำประกวดรำงวัลออสกำร์ สำขำภำพยนตร์ภำษำต่ำงประเทศยอดเยี่ยม 

 

 

ภำพยนตร์เรื่องนี้อนุญำตให้ใช้โดยไม่แสวงผลก ำไรเท่ำนั้น ระยะเวลำที่อนุญำต พื้นที่ให้ฉำย และ

รำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำอ่ำนดัชนีภำพยนตร์และช่องทำงในกำรขออนุญำตใช้ในเชิงพำณิชย์ที่

หน้ำ 32 
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當愛來的時候  

2010∣108 分∣彩色∣劇情片∣國、台語發音∣字幕：泰文 

 

來春是一位叛逆的十六歲少女，出身三代同堂家庭，一家七口組成多元、關係複雜。二媽產下弟

弟不久，來春也和二媽當年一樣未婚懷孕，而負心漢卻消失無蹤，一場家庭風暴隨之襲來。風波

未平，長年貪杯嗜酒的父親忽然病倒，多年來主導家政的大媽一夕崩潰，向來謙抑溫良的二媽，

只得拿出了年輕時行走江湖的魄力，接棒持家。 

 

導演作品過去多拍攝男性題材，本片則以女性為主角，透過年輕女孩未婚懷孕的故事，以及三代

同堂家庭劍拔弩張的關係，刻劃多位一肩扛下生命重擔、勇敢追逐愛情的女性面容。本片劇情具

有高度衝突性，除了關懷社會議題之外，也說出中下階層的愛情、親情故事。 

 

2010 金馬獎最佳劇情片、最佳攝影、最佳美術設計、觀眾票選最佳影片 

2011 鹿特丹影展 

 

 

導演：張作驥(CHANG Tso-Chi) 

1961 年生，作品長期關注底層社會，曾獲無數海內外獎項。以《醉·生夢死》（Thanatos, Drunk, 

2015）入選柏林影展電影大觀單元，並奪得台北電影獎之百萬首獎。 

 

 

此影片僅供非營利性放映，授權年限、地區及詳細資訊請參閱第 32 頁影片索引

與商業授權窗口 
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เมือ่รกัมำเยอืน When Love Comes 

2010∣108 นำที∣ภำพสี∣ดรำม่ำ∣เสียงบรรยำย: จีนกลำง, ฮกเกี้ยน∣ค ำบรรยำย: ไทย 

 

ไหลชุน วัยรุ่นสำววัย 16 จอมหัวรั้น เกิดมำในครอบครัวที่อำศัยอยู่รวมกันสำมรุ่น 7 คน หลังแม่ของ

ไหลชุนซึ่งเป็นภรรยำน้อยคลอดน้องชำยไม่นำน ในปีเดียวกันนั้นเอง ไหลชุนก็ตั้งท้องโดยไม่ได้แต่งงำน

เช่นเดียวกับแม่ของเธอ ส่วนผู้ชำยที่ท ำเธอท้องกลับหำยไปโดยไร้ร่องรอย จึงเกิดควำมวุ่นวำยขึ้นใน

ครอบครัวเสมือนเกิดพำยุโหมกระหน่ ำ ต่อมำ พ่อของไหลชุนล้มป่วยกะทันหัน ท ำให้แม่ใหญ่ภรรยำหลวง

ที่เป็นเสำหลักดูแลบ้ำนถึงกับเสียศูนย์ แม่ของไหลชุนผู้ซึ่งอ่อนโยนและนอบน้อมจ ำเป็นต้องฮึดสู้ น ำควำม

กล้ำหำญเด็ดเดี่ยวที่ออกมำสู้ชีวิตสมัยยังสำวมำใช้เพื่อรับช่วงต่อดูแลครอบครัวแทน 

 

ภำพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่ำเรื่องรำวของสำววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงำน และควำมสัมพันธ์ที่

ขัดแย้งกันของครอบครัวที่อำศัยด้วยกันถึงสำมรุ่น แสดงให้เห็นถึงภำระที่ต้องแบกรับในชีวิตของใคร

หลำยๆ คน และผู้หญิงที่กล้ำไขว่คว้ำหำควำมรักมีโครงเรื่องคือควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่ำงสูง นอกจำกจะ

ให้ควำม ส ำคัญกับประเด็นปัญหำสังคมแล้ว ยังบอกเล่ำเรื่องรำวควำมรักของคนชั้นกลำงระดับล่ำงและ

ควำมรักในครอบครัวด้วย 

  

2010 รำงวัลม้ำทองค ำ (Golden Horse Awards) 

สำขำภำพยนตร์ดรำม่ำยอดเยี่ยม ถ่ำยภำพยอดเยี่ยม  

ออกแบบศิลป์ยอดเยี่ยม ผลโหวตภำพยนตร์ยอดเยี่ยมขวัญใจมหำชน 

2011 เทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติร็อตเตอร์ดัม (International Film Festival Rotterdam) 

 

 

ผู้ก ำกับ ∣ จำงจัว้จี ้CHANG Tso-Chi 

เกิด ค.ศ. 1961 ผลงำนมักให้ควำมสนใจต่อชนชั้นล่ำงของสังคม ได้รับรำงวัลทั้งในและต่ำงประเทศ

มำกมำย ผลงำน Thanatos, Drunk, 2015 ได้รับเลือกให้ฉำยในเทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติเบอร์ลินใน

สำย Panorama และได้รับรำงวัล Grand Prize 

ในเทศกำลภำพยนตร์ไทเปด้วย 

 

 

ภำพยนตร์เรื่องนี้อนุญำตให้ใช้โดยไม่แสวงผลก ำไรเท่ำนั้น ระยะเวลำที่อนุญำต พื้นที่ให้ฉำย และ

รำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำอ่ำนดัชนีภำพยนตร์และช่องทำงในกำรขออนุญำตใช้ในเชิงพำณิชย์ที่

หน้ำ 32 
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父後七日 

2010∣92 分∣彩色∣劇情片∣國、台語發音∣字幕：泰文 

 

父親驟逝，阿梅自急奔家鄉處理後事，未料，台灣五光十色的喪葬習俗，卻帶給她一趟匪夷所思

的特殊體驗。原本盤據身上的喪親之痛，在荒謬、喧鬧、嘉年華般七天告別式中，意外獲得了舒

緩。然而，華麗儀式後，喪親之痛，才慢慢重回到梅身上，想起父女間的眾多回憶，使她久久不

能自已。 

 

劉梓潔將自身喪父經歷寫成散文，並在王育麟導演的鼓勵下，親自將散文改編為電影劇本，並合

導此片。本片細膩拍攝台灣充滿本土特色的喪葬文化，以喜劇之輕襯托出死亡之重與喪親之痛。 

 

2010 金馬獎 最佳改編劇本、最佳男配角 

2010 台北電影獎 最佳編劇、最佳女配角 

 

導演：王育麟 

1964 年生，影視編導經驗豐富，最新作品為描寫跨性別者追尋愛情故事的《阿莉芙》（Alifu, the 

prince/ss, 2017）。 

 

導演：劉梓潔 

1980 年生，台灣多項文學獎得主，本片乃根據其自傳性散文改編而成。 

 

 

此影片僅供非營利性放映，授權年限、地區及詳細資訊請參閱第 32 頁影片索引

與商業授權窗口 
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7 วนั 8 คนื พอ่กบัพีแ่ละครอบครวัของเรำ 7 Days in Heaven 

2010∣92 นำที∣ภำพสี∣ดรำม่ำ∣เสียงบรรยำย: จีนกลำง, ฮกเกี้ยน∣ค ำบรรยำย: ไทย 

 

เม่ือพ่อเสียชีวิตอย่ำงกะทันหัน เสี่ยวเหมยต้องรีบกลับบ้ำนเกิดไปจัดกำรพิธีศพ โดยไม่คำดคิดว่ำที่แท้

ควำมเจ็บปวดที่สูญเสียคนในครอบครัว จะอยู่ในพิธีศพ 7 วัน ที่มีขบวนแห่ดูเหลวไหล และเสียงดังอึกทึก

นั่นเอง แต่ก็ได้รับควำมรู้สึกผ่อนคลำยอย่ำงคำดไม่ถึง อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกพิธีอันยิ่งใหญ่ผ่ำนพ้นไป 

ควำมเจ็บจำกกำรสูญเสียคนในครอบครัวก็ค่อยๆ กลับมำสู่อำเหมยอีกครั้ง เมื่อหวนคิดถึงควำมทรงจ ำ

มำกมำยระหว่ำงพ่อลูก ท ำให้เธอแทบคุมสติตนเองไว้ไม่ได้ 

 

หลิวจื่อเจ๋ียเขียนบทประพันธ์นี้จำกประสบกำรณ์ของตนที่ต้องก ำพร้ำพ่อ และด้วยกำรสนับสนุนของ

ผู้ก ำกับหวังอี้ว์หลิน เขำจึงน ำบทประพันธ์ของตนมำดัดแปลงเป็นบทภำพยนตร์ และก ำกับเรื่องนี้ร่วมกัน 

ภำพยนตร์เรื่องนี้ถ่ำยท ำวัฒนธรรมงำนศพของไต้หวันที่มีสีสันอย่ำงละเอียดพิถีพิถัน โดยขับควำมเป็น   

คอมเมดี้ออกมำเบำๆ บนควำมหนักหน่วงจำกกำรตำยและควำมเจ็บปวดจำกกำรสูญเสียญำติสนิท 

  

2010 รำงวัลม้ำทองค ำ (Golden Horse Awards) 

สำขำบทภำพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบชำยยอดเยี่ยม 

2010 รำงวัลเทศกำลภำพยนตร์ไทเป  (Taipei Film Awards) 

 สำขำบทภำพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม 

 

 

ผู้ก ำกับ ∣ 

หวังอี้ว์หลิน WANG Yu-Lin 

เกิด ค.ศ. 1964 ผู้ก ำกับและนักเขียนบทภำพยนตร์ที่มำกด้วยประสบกำรณ์ ผลงำนล่ำสุดของเขำ  Alifu, 

the prince/ss, 2017 เป็นเรื่องรำวเก่ียวกับกำรไขว่คว้ำหำควำมรักของคนข้ำมเพศ (transgender) 

 

หลิวจื่อเจี๋ย LIU Zi-Jie 

เกิด ค.ศ. 1980 กวำดรำงวัลด้ำนวรรณกรรมในไต้หวันมำกมำยหลำยรำยกำร ภำพยนตร์เรื่องนี้มีพื้นฐำน

ดัดแปลงมำจำกบทประพันธ์ที่เป็นอัตชีวประวัติของเขำเอง 

 

 

ภำพยนตร์เรื่องนี้อนุญำตให้ใช้โดยไม่แสวงผลก ำไรเท่ำนั้น ระยะเวลำที่อนุญำต พื้นที่ให้ฉำย และ

รำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำอ่ำนดัชนีภำพยนตร์และช่องทำงในกำรขออนุญำตใช้ในเชิงพำณิชย์ที่

หน้ำ 32 
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ดชันภีำพยนตรใ์น "ชดุเครือ่งมอืภำพยนตรไ์ตห้วนั" ฉบบัภำษำไทย และ

ชอ่งทำงในกำรขออนญุำตใชใ้นเชงิพำณชิย์ 

泰文版「台灣電影工具箱」影片索引與商業授權窗口  

◎ ภำพยนตรแ์ตล่ะเรือ่งอนุญำตให้ใชง้ำนไดต้ั้งแตว่นัที่ 1 เมษำยน ค.ศ. 2018 - วันที ่31 มีนำคม ค.ศ. 

2021 

各影片授權使用年限 2018 年 4 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日 

 ประเทศที่หำ้มฉำย不可公映地區 

 ชอ่งทำงในกำรขออนุญำตใชใ้นเชิงพำณชิย์商業授權窗口  

 

โอ ้ยอดรกั彩雲飛 (The Young Ones) 

 จีน (ไม่รวมฮ่องกงและมำเก๊ำ)中國不包含港澳 

 สถำบันภำพยนตร์แห่งชำติไต้หวัน 國家電影中心(Taiwan Film Institute) 

toolkit@mail.tfi.org.tw 

 

ฝุน่ในสำยลม戀戀風塵 (Dust in the Wind) 

 ฉำยได้เฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น 僅可於泰國公映 

   Central Motion Picture Co. 中影股份有限公司 

celine_shen@movie.com.tw 

 

ประตสูฟีำ้ 藍色大門 (Blue Gate Crossing) 

 จีน (ไม่รวมฮ่องกงและมำเก๊ำ)中國（不包含港澳） 

  Trigram Films Ltd. 鼎立娛樂公司 

nnoon.trigram@gmail.com 

 

เดก็แหกคอก飛行少年 (They are Flying) 

 จีน (ไม่รวมฮ่องกงและมำเก๊ำ) 中國（不包含港澳） 

 Chiu-Ho International ESC Enterprises 群和國際文化事業有限公司 

chiu.ho.intl@gmail.com, jws82045@yahoo.com.tw 

 

 

mailto:teresa.huang@mail.tfi.org.tw
mailto:celine_shen@movie.com
mailto:nnoon.trigram@gmail.com
mailto:chiu.ho.intl@gmail.com
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ภำพวำดทีส่ี่第四張畫 (The Fourth Portrait) 

 จีน (ไม่รวมฮ่องกงและมำเก๊ำ) 中國（不包含港澳） 

 Cream Film Production 甜蜜生活製作有限公司 

cream.film@msa.hinet.net, anny@creamfilm.com.tw 

 

เมือ่รกัมำเยอืน當愛來的時候 (When Love Comes) 

 จีน (ไม่รวมฮ่องกงและมำเก๊ำ)中國（不包含港澳） 

 Simple View Production Company 簡單主張影音製作有限公司 

simpleviewpc@gmail.com  

 

7 วนั 8 คนื พอ่กบัพีแ่ละครอบครวัของเรำ父後七日 (7 Days in Heaven) 

 จีน (ไม่รวมฮ่องกงและมำเก๊ำ) ญ่ีปุ่นและสิงคโปร์中國（不包含港澳）、日本、新加坡 

 Magnifique Creative Media Production 蔓菲聯爾創意製作 

rexhappynue@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cream.film@msa.hinet.net
mailto:simpleviewpc@gmail.com
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駐泰國臺北經濟文化辦事處文化組 

中華民國文化部為體察東南亞多元社會的文化蓬勃發展，2017 年 7 月於駐泰國臺北經濟文化辦

事處正式設立文化組，致力拓展臺灣與泰國之電影、音樂、文學、表演藝術、視覺藝術、工藝、

博物館、美術館及文化資產等領域之雙向交流，希冀與泰國當地主流文化社會對話接軌。 

 

地址 | 20
th

  Fl, Empire Tower 1, South Sathorn Rd., Bangkok 10120, Thailand 

電話 | +66-2-6700200 

E-mail | kuanfu886@gmail.com 組長 陳冠甫 

 english.moc.gov.tw 

 

 
ฝำ่ยวฒันธรรม ส ำนกังำนเศรษฐกจิและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย 
 

กระทรวงวัฒนธรรม สำธำรณรัฐจีน(ไต้หวัน) ได้จัดตั้งฝ่ำยวัฒนธรรมขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรใน

ส ำนักงำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎำคม ค.ศ. 2017 เพื่อกำร

เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลำกหลำยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก ำลังเฟื่องฟู โดยมุ่งส่งเสริมควำมเข้ำใจใน

สำขำภำพยนตร์, ดนตรี, วรรณกรรม, ศิลปะกำรแสดง, ทัศนศิลป์, หัตถศิลป์, พิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์วิจิตร

ศิลป์และมรดกทำงวัฒนธรรมระหว่ำงกัน อันจะเป็นกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมและสังคม

กับประเทศไทยสืบต่อไป 

 

ที่อยู่: เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ชั้น 20 ถ.สำธรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 

โทรศัพท์: (+66) -2-6700200 

E-mail: kuanfu886@gmail.com หัวหน้ำฝ่ำยวัฒนธรรม Mr. Kuan-Fu CHEN  

english.moc.gov.tw 
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財團法人國家電影中心 

於 2014 年 7 月由財團法人國家電影資料館（成立於 1978 年）升格設立，為中華民國文化部所

設立的基金會。1995 年正式成為「國際電影資料館聯盟」(FIAF)會員。國家電影中心以典藏我

國電影資產、推廣電影文化為宗旨，積極扮演臺灣電影海外推動使者，包括「Taiwan Cinema 

Toolkit 臺灣電影工具箱」及「Taiwan Docs 臺灣紀錄片海外推廣」等計畫，皆為國家電影中心

協助臺灣電影面向國際的重點平台。 

 

地址 | 10051 臺北市中正區青島東路 7 號 4 樓 

電話 | +886-2-2392-4243 

官網 | www.tfi.org.tw 

 

 

สถำบนัภำพยนตรแ์หง่ชำตไิตห้วนั (Taiwan Film Institute) 
 

หอภำพยนตร์แห่งชำติ (ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1978) ได้ยกฐำนะขึ้นเป็นมูลนิธิสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

สำธำรณรัฐจีน(ไต้หวัน )เมื่อเดือนกรกฎำคม ค.ศ. 2014 ซึ่งหอภำพยนตร์แห่งชำตินี้ได้เป็นสมำชิกของ

สมำพันธ์หอภำพยนตร์นำนำชำติ (FIAF) อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อปี ค.ศ. 1995 สถำบันภำพยนตร์แห่งชำติ

ไต้หวันท ำหน้ำที่ในกำรเก็บรักษำภำพยนตร์ซึ่งเป็นมรดกของชำติ และเผยแพร่วัฒนธรรมทำงภำพยนตร์

เป็นหลัก เป็นผู้ส่งเสริมภำพยนตร์ไต้หวันในต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงโครงกำร "ชุดเครื่องมือภำพยนตร์

ไต้หวัน(Taiwan Cinema Toolkit) " และโครงกำร "เผยแพร่ภำพยนตร์สำรคดีไต้หวันในต่ำงประเทศ 

(Taiwan Docs)" สถำบันภำพยนตร์แห่งชำติไต้หวันจึงเป็นเวทีส ำคัญในกำรส่งเสริมควำมเป็นสำกลของ

ภำพยนตร์ไต้หวัน 

 

ที่อยู่: 4F, No.7, Qingdao East Rd., Zhongzheng., Taipei 10051, Taiwan (R.O.C.) 

โทรศัพท์: (+886) -2-2392-4243 

เว็บไซต์: www.tfi.org.tw 

 

臺灣電影工具箱 Taiwan Cinema Toolkit 

toolkit@mail.tfi.org.tw  

toolkit.tfi.org.tw/en taiwandocs.tfi.org.tw  

 

 

Taiwan Docs 

taiwandocs@mail.tfi.org.tw 

www.tfi.org.tw 

www.facebook.com/taiwandocs 


