


คํานํา

 กิจกรรมสําคัญของวันอนุรักษภาพยนตรไทยแตละป คือ
การประกาศรายชือ่ภาพยนตรทีไ่ดรบัการพจิารณาให “ขึน้ทะเบยีนเปน
มรดกภาพยนตรของชาติ” ซึ่งเริ่มตนปแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ ได
ประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตรมรดกของชาติ ๒๕ เรื่อง
 การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตรของชาติ เสมือนการทํา
บัญชีภาพยนตรท่ีมีคุณคาสําคัญและเสี่ยงตอการสูญเสีย และเพื่อเปน
หลักประกันวาภาพยนตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจะไดรับการอนุรักษ
อยางทนัการณและเหมาะสม หอภาพยนตรยงัไดจัดงบประมาณเตรยีม
ไวตลอดเวลากอนหนึ่ง เรียกวา เงินทุนอนุรักษภาพยนตรของชาติ ซึ่ง
อาจแสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชนและสาธารณชน ใหมสีวนรวม
ดวยการบริจาคเงินหรือการชวยเหลืออื่นใดในการอนุรักษภาพยนตร
แตละเรื่องที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกของชาติ โครงการนี้จะ
กระทําตอเนื่องไปทุกป
 การขึ้นทะเบียนภาพยนตรใด ๆ เปนมรดกภาพยนตรของ
ชาติเชนนี้ นอกจากเปนกุศโลบายใหสาธารณชนเห็นความสําคัญของ
ภาพยนตรแลว ยงัเปนวธีิการสงเสรมิใหสาธารณชนเกดิความสนใจใคร
ศึกษาเรียนรูหรือช่ืนชมภาพยนตรเหลานั้นเปนลําดับไปในแตละปดวย 



ซึ่งหอภาพยนตรจะตองจัดเตรียมภาพยนตรเหลานั้นไวใหพรอม
สําหรับผูสนใจศึกษาคนควาไดอยางสะดวก อันเปนเจตนารมณของมติ 
๔ ตุลาคม เชนกัน นอกจากนี้หอภาพยนตรยังเตรียมจัดทําโครงการ 
มรดกภาพยนตรของชาติสูเยาวชน เพื่อใหเยาวชนไทยไดรูจักดูและ
ชื่นชมภาพยนตรที่เปนมรดกของชาติ



หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
ภาพยนตร์ข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปีท่ี ๒

 

๑. คุณคาทางประวัติศาสตรและความทรงจํา เปนภาพยนตรที่
ถายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ ที่เกี่ยวของ
กับคนไทยและสังคมไทย ในมิติตาง ๆ เชน มานุษยวิทยา สังคมวิทยา 
เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม ท้ังในฐานะปจเจกและกลุมหรอืมวลชน 
สามารถทาํใหผูชมเขาถงึและเขาใจมิติเหลาน้ันในเชงิประวัติศาสตรหรอื
ความทรงจํา

๒. คณุคาทางศลิปะภาพยนตร เปนผลงานภาพยนตรท่ีสรางสรรค อนั
แสดงถึงศิลปวิทยาทางดานภาพยนตร

๓. มีความเสี่ยงตอการสูญเสียหรือยากแกการหาทดแทน เปน
ภาพยนตรที่ยังมีวัสดุตนฉบับหรือสําเนารูปแบบอื่นใดอยู แตตกอยูใน
ภาวะความเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีภาพยนตรนัน้ไป ดวยเหตปุจจัยตาง ๆ  เชน 
มตีนฉบบัหรอืสาํเนาเพยีงชดุเดยีว หรอืภาพยนตรนัน้กําลังเส่ือมสภาพ 
หรือสภาพการจัดเก็บที่ไมปลอดภัย ไมไดมาตรฐาน

๔. มคีวามโดดเดนเปนเอกลกัษณ เปนภาพยนตรทีม่คีวามโดดเดนเปน
พิเศษ มีเอกลักษณเฉพาะตัว เชน การนําเสนอภาพยนตรนั้น ไมวาการ
ถายทํา การแสดง การตัดตอ ฯลฯ มีความคิดริเริ่ม ไมเคยมีแบบอยาง
มากอนในภาพยนตรอื่น ๆ



๕. บรูณภาพ คอืความสมบรูณครบถวนของผลงานภาพยนตรตรงตาม
ตนฉบับของผูสรางสรรค ภาพยนตรที่ออกฉายแลวอาจถูกตัดทอน ถูก
เสริมเติมแตงเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปดวยเหตุตาง ๆ

๖. อทิธิพลตอคนและสังคม ภาพยนตรทีส่ามารถสงผลกระทบโดยตรง
หรือโดยออมตอปจเจกชนและหรือตอสังคม ไมวาทางดานพฤติกรรม 
ความคิด ความเชื่อ อารมณ ฯลฯ อาจกอใหเกิดกระแสสมัยนิยมเกิด
การเปลี่ยนแปลง คานิยม ขนบธรรมเนียม ไมวาชั่วระยะเวลาสั้นหรือ
ยั่งยืนนาน

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินภาพยนตร
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตรของชาติ ครั้งที่ ๒ 
๑. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
๒. นายปราบดา หยุน (กรรมการ)
นักเขียน, นักวิจารณภาพยนตร, ผูกํากับภาพยนตร
๓. นายชีวะสิทธิ์ บุณยเกียรติ (กรรมการ)
นักวิชาการอิสระ (พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ)
๔. นางธิดา ผลิตผลการพิมพ (กรรมการ)
นักวิจารณภาพยนตร, บรรณาธิการหนังสือ ไบโอสโคป
๕. นายวิศิษฎ ศาสนเที่ยง (กรรมการ)
ผูกํากับภาพยนตร
๖. นายสัณหชัย โชติรสเศรณี (กรรมการและเลขานุการ)
ผูชวยผูอํานวยการ หอภาพยนตร (องคการมหาชน)



อํานวยการสราง : กรุงเทพฯ ภาพยนตบริษัท 
กํากับ : ขุนอนุรักษรัถการ (เปลง สุขวิริยะ) 
ถายภาพ : หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต)
นําแสดง : มานพ ประภารักษ, หมอมหลวงสุดจิตตร อิศรางกูร, 
มงคล สุมนนัฏ
ความยาว : ๑.๓๐ นาที

 หนาประวัติศาสตรภาพยนตรไทย เคยจารึกวา หนังไทย
เรื่องแรกคือ นางสาวสุวรรณ แตเพราะฝรั่งสราง ไทยแสดง จึงมักมี
จารึกสะดุดวา แตหนังไทยแทเรื่องแรก คือ “โชคสองชั้น” เพราะไทย
สรางไทยแสดงเอง 
 โชคสองชั้น สรางโดย กรุงเทพฯ ภาพยนตบริษัท ซึ่งตอ
มาคือ บริษัทภาพยนตรเสียงศรีกรุง แหงพี่นองตระกูล วสุวัต ผูบุกเบิก
กิจการสรางภาพยนตรไทย เปนภาพยนตรประเภทเรื่องยาว ถายดวย
ฟลม ๓๕ มิลลิเมตร ขาว-ดํา ยาว ๖ มวน (กินเวลาฉายประมาณ ๙๐ 

โชคสองช้ัน (๒๔๗๐)



นาที หรือชั่วโมงครึ่ง) 
 หอภาพยนตรแหงชาติ คนพบเศษฟลมเนกาตีฟของ
ภาพยนตรเรื่องนี้เมื่อป ๒๕๓๘ หรือเม่ือ ๖๘ ปตอมา เปนเศษฟลม
เนกาตีฟที่พบโดยบังเอิญ รวมอยูในกระปองบรรจุฟลมของ กอง
ภาพยนตรเผยแผขาว กรมรถไฟหลวง มีความยาวเพียง ๑๔๐ ฟุต แต
ฟลมอยูในอาการเสื่อมสภาพ สามารถชวยชีวิตไวไดเพียง ๘๒ ฟุต ซึ่ง
กนิเวลาฉายเพยีงประมาณ ๑ นาที เพราะฉะนัน้หากเทยีบจากหลักฐาน
ทีว่าภาพยนตรท้ังเรือ่งนีย้าว ๙๐ นาท ีกลาวไดวาฟลมทีพ่บจะยาวเพยีง
หนึ่งในรอย
 แตโชคดีบนความโชครายของโชคสองช้ัน ฟลมเพียงเศษ
หนึ่งในรอยทีพ่บนี้ ปรากฏวาเปนเศษทีต่ัดตอใหเราไดเหน็ฉากพระเอก
สูกับผูราย และผูรายจับตัวพาตัวนางเอกไปในรถยนต ขณะที่พระเอก
โดยสารรถยนตอกีคนัไลมา เศษภาพยนตรเพียงหนึง่ในรอยนี ้เพยีงพอที่
จะทําใหนักประวัติศาสตรภาพยนตรไทยจินตนาการเห็น โชคสองชั้น 
ไดวาบูรณภาพของมนัควรเปนเชนไร ทาํนองเดยีวกบั นกัโบราณคดอีาจ
จินตนาการเห็นบูรณภาพของมหาเจดียจากเศษอิฐไมกี่กอนหรือ
ไดโนเสารยักษทั้งตัวจากเศษกระดูกเล็ก ๆ แตสําคัญยิ่งเพียงชิ้นเดียว
 เศษฟลมภาพยนตร “โชคสองชัน้” จึงเปนตวัอยางอนัหาได
ยากสดุแสน ของภาพยนตรไทยยคุภาพยนตรเงยีบ ซึง่มหีลักฐานวา เรา
สรางภาพยนตรเงียบระหวางป ๒๔๗๐ – ๒๔๗๕ ไวเพียง ๑๗ เรื่อง 
ปจจุบันคนพบวามีเพียงเศษฟลมเหลือใหเราไดชมเพียงสองเรื่อง 
คือ “โชคสองชั้น” และ “ไมคิดเลย” ซึ่งพบเศษฉากหนึ่งไดรับการ
ตัดตออยูในหนังสารคดีของฝรั่งเรื่อง “I am from Siam” แต “โชค
สองชั้น” สําคัญที่สุดในฐานะเปนหนังไทยเรื่องแรก 



หนังบาน : พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ความยาว : ๒๐.๒๑ นาที

 ในสมัยรัชกาลที่ ๗ (๒๔๖๙ – ๒๔๗๘) การเลนถาย
ภาพยนตรขนาดเล็ก ๑๖ มิลลิเมตร ซึ่งเวลานั้นเรียกกันวา ภาพยนตร
สมัครเลน เปนงานอดิเรกที่พระเจาแผนดิน เจานาย ขุนนาง ตลอดจน
ราษฎรสามัญที่พอมีอันจะกินนิยมเลนกัน นอกเหนือไปจากการนิยม
เลนกลองถายรูปน่ิง ซึ่งแพรหลายในสังคมไทยมาแตรัชกาลท่ี ๕ 
ภาพยนตรอยางนี้ ตอมาเรียกและรูจักกันในชื่อ ภาพยนตรสวนตัวบาง 
ภาพยนตรครอบครัวบาง หรือ หนังบานบาง 
 พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ ทรงเปนเจานายที่ทรงเลน
กลองถายภาพยนตร ๑๖ มิลลิเมตร และทรงเปนนักถายภาพยนตร

ชีวิตก่อน ๒๔๗๕ (๒๔๗๓)



สมัครเลนสําคัญพระองคหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๗ ทรงถายภาพยนตร
บันทึกเหตุการณตาง ๆ อยางที่นักถายภาพยนตรสมัครเลนนิยมกัน 
ไดแกงานพระราชพิธีสําคัญของบานเมือง การเดินทางทองเที่ยว 
เหตุการณในสังคมและชีวิตประจําวันหรือเทศกาล ชีวิตสวนตัวของ
ครอบครัว ญาติมิตร เหลานี้เปนธรรมดา
 ผลงานภาพยนตรสวนพระองคหรอือาจเรยีกวา หนงัวัง ของ
พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์เคยมีอยูหลายรอยมวน แตสูญหายไป
เกอืบหมด โชคดีท่ีพระโอรสของพระองค คอื หมอมเจาปยะรงัสิต รงัสิต 
ไดนาํฟลมภาพยนตรสวนหนึง่ไปประทานใหหอภาพยนตรแหงชาตเิก็บ
รกัษาไว และในจาํนวนนีม้ฟีลมภาพยนตรซึง่หมอมเจาปยะรงัสติ รงัสติ 
ทรงตัดตอประมวลจากฟลมภาพยนตรท่ีเสด็จพอของทานทรงถาย
บันทึกเกี่ยวกับเหตุการณประจําวันและเทศกาลตาง ๆ ของชีวิตในวัง 
ซึง่มทีัง้ “วงัสระปทุม” ของสมเดจ็พระพนัวัสสาอยัยกิาเจาและ “วงัไม” 
ของพระองคเอง ภาพยนตรสวนพระองคนี้หมอมเจาปยะรังสิต รังสิต 
ทรงตั้งชื่อวา “ชีวิตกอน ๒๔๗๕” 
 ภาพยนตรมวนนี้มีความสําคัญในฐานะผลงานฝพระหัตถ
ของเจานายนักถายภาพยนตรสมัครเลนสําคัญพระองคหนึ่งในสมัย
รัชกาลท่ี ๗ นอกเหนือจากการเปนภาพยนตรบันทึกชีวิตของเจานาย
ในรัว้วังในยุคกอนเปลีย่นแปลงการปกครอง และที่พิเศษคือการบันทกึ
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งทรงพระเยาว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งคือภาพบันทึกวินาทีประวัติศาสตรเมื่อยุวกษัตริยทั้งสองพระองค
เขาเฝาเฉพาะพระพักตรพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว



หนังบาน : พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร กรมพระ-
กําแพงเพชรอัครโยธิน 
ความยาว : ๕ นาที

 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาบรุฉตัรไชยากร กรมพระ-
กําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเปนนักถายภาพยนตรสมัครเลนที่สําคัญ
ที่สุดพระองคหนึ่งในสยาม ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ทรงเปนนายกสมาคม
ภาพยนตรสมัครเลนแหงสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ทรงจัดตั้งกอง

แห่รัฐธรรมนูญ (๒๔๗๖)



ภาพยนตรเผยแผขาว ขึ้นในกรมรถไฟหลวงตั้งแตป ๒๔๖๕
 ในฐานะนักถายภาพยนตรสมัครเลน ทรงถายภาพยนตร
สวนพระองค ทั้งโดยฝพระหัตถเองและใหขาราชบริพารถาย รวมเปน
ผลงานภาพยนตรสวนพระองคซึง่ทรงใชชือ่เรยีกวา “บานดอกไมฟลม” 
ซึ่งผลงานภาพยนตรสวนพระองคนี้คาดวาเคยมีอยูหลายรอยมวน แต
ปจจุบันหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ไดรับมอบจากแหลงตาง ๆ 
รวมกันไดประมาณสองรอยมวน 
 ในบรรดาภาพยนตรสวนพระองคของกรมพระกาํแพงเพชร
อัครโยธินนับรอยมวนน้ัน มีเพียงมวนเดียวท่ีเกี่ยวของกับกรณีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ คือ ภาพยนตรบันทึกงานฉลอง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม ป ๒๔๗๖ เปนการบันทึกเฉพาะ
ขบวนรถแหพานรัฐธรรมนูญท่ีวิ่งไปในถนนและขบวนแหรัฐธรรมนูญ
ดวยเรือตาง ๆ ในแมนํ้าเจาพระยา รวมทั้งประรําที่ประดิษฐาน
รัฐธรรมนูญใหประชาชนชมที่สนามหลวง 
 ความสาํคญัของภาพยนตรนี ้กลาวไดวาเปนภาพยนตรเพยีง
มวนเดียวที่เกี่ยวพันกับกรณีเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ที่พบ
ในปจจุบัน สวนภาพยนตรท่ีมีการบันทึกเกี่ยวกับวันเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ บันทึกพระราชพิธีพระราชทาน
รัฐธรรมนูญ บันทึกการปราบกบฏ ภาพยนตรเหลานี้ลวนหายสาบสูญ
สิ้น 



อํานวยการสราง : บริษัท ไทยฟลม จํากัด
ถายภาพ : ม.ร.ว.อนุศักดิ์ หัสดินทร, ประสาท สุขุม A.S.C.
ความยาว : ๑๑.๑๐ นาที

 วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ป ๒๔๘๑ เปนวันที่มีกําหนด
วา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัอานนัทมหดิล ยวุกษตัรยิ พระชนมายุ
เพียง ๑๓ พรรษา พรอมดวยสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพล-
อดุลยเดช สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา และสมเด็จ
พระราชชนนีศรีสังวาล จะเสด็จฯ นิวัตพระนครหรือสยาม เปนการ
ชั่วคราว นับเปนคร้ังแรกที่แผนดินสยาม ซึ่งวางเวนจากการมีกษัตริย
ประทบัอยูในประเทศนบัจากป ๒๔๗๖ ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลาฯ 
เสด็จนิราศจากประเทศไป แลวทรงสละราชสมบัติ 
 ตามกําหนดการ จะเสด็จถงึพระนครในวนัที ่๑๕ พฤศจิกายน 
เวลา ๐๖.๐๐ น. เรือเดินสมุทรมีโอเนีย มาถึงเกาะสีชัง เวลา ๐๘.๐๐ น.
เรือรบหลวงศรีอยุธยา รอรับเสด็จอยูที่เกาะสีชัง ซึ่งสมเด็จพระศรี-
สวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ไดเสด็จไปคอยรับ
พระราชนัดดาและพระสุนิสาดวย พระเจาอยูหัวเสด็จโดยเรือยนตเล็ก
ไปประทับ ณ เรือรบหลวงศรีอยุธยา ซึ่งคณะผูสําเร็จราชการและคณะ
รัฐมนตรีเฝารับเสด็จ เรือรบหลวงศรีอยุธยาแลนขึ้นมาตามลํานํ้า
เจาพระยา จนถึงกรุงเทพ ฯ ประชาชนพากันนําเรือเล็กเรือนอยมาเฝา
รบัเสด็จจาํนวนมาก และแหนเฝาอยูเนอืงแนน ตัง้แตปากอาวจนตลอด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
เสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑ (๒๔๘๑)



สองฝงของแมนํ้าเจาพระยา 
ตางโบกธงและรอง “ไชโย” 
กันเสียงดัง จากนั้นเสด็จขึ้น
ฝงท่ีทาราชวรดิฐ ทรงใชเวลา
อยูในประเทศไทยเพื่อเสด็จ
เยี่ยมราษฎร และประกอบ

พระราชกรณียกิจตาง ๆ เปนระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน จึงไดเสด็จ
พระราชดําเนินกลับไปศึกษาตอที่ประเทศสวิตเซอรแลนด
 ภาพยนตรมวนนี้ เปนภาพยนตรขาว สรางโดย บริษัท
ไทยฟลม จํากัด ตนฉบับเปนภาพยนตร ๓๕ มิลลิเมตร ขาว-ดํา เสียง
ในฟลม ยาวสองมวน หรือ กินเวลาฉายประมาณ ๒๐ นาที ซึ่งบริษัท
สรางเพื่อนําออกฉายเปนภาพยนตรขาวพิเศษตามโรงภาพยนตรทั่ว
ประเทศ 
 หอภาพยนตรแหงชาติ ไดรับมอบฟลมมวนนี้เมื่อป ๒๕๒๘ 
จาก บริการภาพยนตรเฉลิมวัฒนา นครราชสีมา ซึ่งเปนผูประกอบ
กจิการโรงภาพยนตรรายใหญทัว่ภาคอสีาน นาเสยีดายทีฟ่ลมภาพยนตร
ไมอยูในสภาพสมบรูณเตม็เร่ืองและไมมีแถบบนัทึกเสียง แตเทาท่ีเหลือ
อยูก็นับไดวาเปนตัวอยางอันหาไดยากของภาพยนตรขาว ที่สรางโดย
บริษัทภาพยนตร สําหรับฉายตามโรงภาพยนตร นอกเหนือไปจากการ
ที่ภาพยนตรน้ีไดบันทึกภาพเหตุการณประวัติศาสตรของชาติ อันเปน
เหตุการณหนึ่งท่ีอยูในความทรงจําและการบอกเลาในรูปแบบตาง ๆ 
ของสังคมไทยสืบเนื่องกันมาสมัยหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
เสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑ (๒๔๘๑)



ถายภาพ : (ไมปรากฏ)
ความยาว : ๔.๓๕ นาที

 เปนภาพยนตรซ่ึงถายทํา
โดยชางถายภาพยนตรของฝาย
สัมพันธมิตร ตนฉบับเปนฟล ม
ภาพยนตร ๓๕ มิลลิเมตร ขาว-ดํา 
ไมมีเสียง หอภาพยนตรแหงชาติไดรับมอบสําเนาฟลมนี้จากสํานักงาน 
บริติช เคานซิล กรุงเทพ เมื่อป ๒๕๓๐ เปนภาพยนตรที่มีวัตถุประสงค
เพือ่บนัทกึเหตุการณเปนเอกสารสําคญัหรอืหลักฐานอยางหนึง่มากกวา
เพื่อการเผยแพร
 เหตกุารณ การสวนสนามของกองกําลังเสรไีทยนี ้มีนยัความ
สําคัญเกี่ยวกับความเปนความตายของประเทศ เนื่องจากในสงคราม
โลกครั้งท่ีสองนี้ รัฐบาลไทยไดเขารวมเปนพันธมิตรกับฝายอักษะและ
ประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร โดยเฉพาะกับอังกฤษและสหรัฐ-
อเมริกา ในขณะที่ผูนําไทยอีกฝายหนึ่ง นําโดย นายปรีดี พนมยงค ได
จัดต้ังขบวนการใตดินตอตานกองทัพญี่ปุ น รวมกับคนไทยในตาง
ประเทศ ติดตอประสานในทางลับกับสัมพันธมิตร เพื่อรวมมือตอตาน
กองทัพญี่ปุนผูรุกราน เมื่อสัมพันธมิตรไดชัยชนะเด็ดขาด โดยกองทัพ
ญี่ปุนประกาศยอมแพ เมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๔๘๗ นายปรีดี พนมยงค ใน
ฐานะผูสําเร็จราชการไดประกาศสันติภาพของประเทศไทยทันทีในวัน
ที ่๑๖ สงิหาคม ยกเลกิภาวะสงคราม ใหถอืวาการประกาศสงครามของ

การสวนสนามของกองกําลังเสรีไทย (๒๔๘๗)



รัฐบาลไทยตอสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเปนโมฆะ ซึ่งไดรับการรับรอง
จากสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ ทาํใหไทยไมตกเปนประเทศผูแพสงคราม 
นายปรีดี พนมยงค ในฐานะหัวหนาเสรีไทยในประเทศไทย ไดจัดใหมี
การรวมพลพรรคเสรีไทยทั่วประเทศ ประมาณแปดพันคน กระทําพิธี
สวนสนามพรอมอาวธุยทุโธปกรณตาง ๆ  ซึง่ไดรบัการสนบัสนนุจากฝาย
สัมพันธมิตร บนถนนราชดําเนินกลาง ใจกลางพระนคร ในวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๔๘๗ กองกําลังเสรีไทยติดอาวุธจากสายตาง ๆ  และจังหวัด
ตาง ๆ ทั่วประเทศ เดินขบวนผานอนุสาวรียประชาธิปไตย ทําความ
เคารพตอนายปรดี ีพนมยงค ผูสาํเรจ็ราชการและหวัหนาเสรไีทย พรอม
ผูนําขบวนการทั้งหลาย ซึ่งยืนรับการสวนสนามอยูที่ฐานอนุสาวรีย 
 การสวนสนามของกองกําลังเสรไีทยนี ้เปนการประกาศตอ
โลกวา ประเทศไทยยังมีเอกราชเหนือแผนดินตนเองโดยสมบูรณ ยังมี
เกียรติศักดิ์ศรี มิไดถูกยึดครองและถูกปลดอาวุธอยางผูแพ 
 ชางถายภาพยนตรของฝายสัมพนัธมิตร คงบันทึกภาพดวย
สายตาและหัวใจของการทําหนาที่ตามปกติ อาจมิไดยินดียินราย แต
สาํหรบัคนไทยเรา โดยเฉพาะในปจจบุนัและอนชุนในภายภาคหนา เมือ่
เห็นภาพของคนไทยจากสาขาอาชีพตาง ๆ โดยเฉพาะชาวไรชาวนา 
ขาราชการ กรรมกร ไมวาชาย หญิง ไดลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจของการ
กอบกูเอกราชของบานเมือง ในยามคับขัน ดวยความเสียสละกลาหาญ 
เพื่อเสรีภาพและสันติภาพ โดยมิไดหวังประโยชนสวนตนใด ๆ ภาพ
เหลานีไ้มอาจบรรยายใหเกดิความรูสกึไดดวยถอยคาํพดู เขยีนไดเทากบั
การประจักษบนจอภาพยนตร



ถายภาพ : ชางภาพสนามของกองทัพสัมพันธมิตร
ความยาว : ๑๑ นาที

 เมื่อประเทศไทยประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและ
องักฤษ เมือ่ ๒๕ มกราคม ๒๔๘๖ กองบนิสัมพนัธมิตรก็แหมาท้ิงระเบดิ
กรุงเทพฯ ทันที ทําใหคนไทยโดยเฉพาะชาวเมืองหลวงไดสัมผัส
อิทธิฤทธิข์องสงครามโลกเปนครัง้แรก จากปมูขอมลูการทิง้ระเบดิถลม
กรงุเทพฯ ในสงครามโลกครัง้นัน้ ปรากฏวากรงุเทพฯ ถูกท้ิงระเบดิ ๒๕๐ 
ครั้ง มีผูคนลมตายประมาณ ๑,๙๐๐ คน บาดเจ็บ ๓,๐๐๐ คน
 ในบรรดาปฏิบัติการทิ้งระเบิดกรุงเทพ ฯ ของฝายสัมพันธ-
มิตรหลายรอยครั้งนั้น มีหลักฐานการบันทึกเปนรูปถายหรือภาพนิ่งทั้ง
จากฝายสมัพนัธมิตร และจากฝายทางการไทยเองอยูพอสมควร แตการ
บันทึกเปนภาพยนตร ปจจุบันพบวามีการบันทึกเปนภาพยนตรขณะ
ปฏบิตักิารจรงิเพยีง ๑ ครัง้ ซึง่เปนฟลมภาพยนตรขนาด ๓๕ มลิลเิมตร 
ขาว-ดํา มีสําเนาเก็บอยูท้ังที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ สหรัฐอเมริกา 
และที่พิพิธภัณฑการสงครามจักรวรรดิ์ อังกฤษ ซึ่งหอภาพยนตรแหง
ชาติ ไดรับมอบสําเนาชุดหนึ่งจากพิพิธภัณฑการสงครามจักรวรรดิ์ 
อังกฤษ 
 ภาพยนตรมวนนี้ บันทึกจากเครื่องบิน บี ๒๙ ลําหนึ่งใน
ฝงูบนิทีไ่ดรบัมอบภารกิจ บินมาท้ิงระเบดิถลมกรุงเทพ ในเวลากลางวนั 
ซ่ึงคาดวาคอืปฏบิตักิารของวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๔๘๗ ฝูงบนิขึน้บนิจาก
สนามบิน ที่กัลกัตตา ทามกลางฝนพรํา มุงมาถลมกรุงเทพ ประมาณ
เที่ยงวัน เห็นกรุงเทพฯ จากมุมสูง เต็มไปดวยเรือกสวนไรนา แมน้ํา

ท้ิงระเบิดกรุงเทพในสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ (๒๔๘๗)



เจาพระยาเสนเลือดใหญที่
คดเคี้ยว ดูสงบเงียบ แต
ทันใดเราก็เห็นลูกระเบิดชุด
แรกหลนจากเครื่องลงไปสู
แผนดินขางลาง หายไปใน
ความเงียบ สักอึดใจก็เห็น
ภาพการแตกระเบิดเปนไฟ

และควันพวยพุงขึ้นจากพื้นดินเบื้องลาง สําหรับผูชมคนไทยที่เห็น
ภาพนีค้รัง้แรกอาจรูสกึตีบตนัในลําคอ และขนลกุวูบ ตอมาจึงไดเหน็วา
เครื่องบินบินอยูเหนือบริเวณทองท่ียานฝงธนบุรี เห็นวงเวียนใหญ
วงเวียนเล็ก ผานไป และเห็นสะพานพุทธ ซ่ึงดูเหมือนถูกระเบิดขาด
อยูแลว เครือ่งบินท้ิงลกูระเบดิอกีเปนชุด ๆ  ลงไปแตกระเบดิในยานหนึง่
ของกรุงเทพฯ มีไฟไหมและควันโขมงพวยพุงขึ้นในอากาศ จากนั้นมี
ภาพของการบนัทกึบนพืน้ดิน ท้ังในเวลากลางคนื เหน็อาคารบานเรอืน
กําลังลุกไหม และภาพในเวลากลางวัน เห็นซากปรักหักพังของอาคาร
บานเรอืน รานรวง ซึง่ภาพทีถ่ายใหเหน็ซากปรกัหักพังนี ้ดเูผิน ๆ  ก็อาจ
นึกวาเปนที่ใดที่หนึ่งบนโลกนี้ก็ได เพราะชินตาเหมือนภาพปรักหักพัง
ทั่วไป แตเมื่อตัดเปนภาพมุมกวางและกลองกวาดไป เห็นหลังคาโบสถ
วิหารชอฟาใบระกาและยอดเจดีย เราจึงเห็นประจักษวาภาพท่ีเห็นนี้
คือกรุงเทพฯ จริง ๆ 
 ภาพยนตรการท้ิงระเบดิกรุงเทพฯ นี ้มคีวามสาํคญัในฐานะ
เปนหลักฐานที่จะเตือนใหคนไทยในรุนตอ ๆ ไป ประจักษถึงความนา
สะพรึงกลัว ความนาสลดใจของการทําลายลางอยางมหันตของมนุษย
ดวยกัน



ภาพยนตรการตนูไทยเร่ืองแรก โดย 
ปยุต เงากระจาง
ความยาว : ๗ นาที

 ภาพยนตรการตูน กาํเนิด
มาพรอม ๆ กับภาพยนตร ภาพยนตรการตูนซึ่งหมายถึงภาพยนตรท่ี
สรางขึ้นจากภาพวาดหรือภาพเขียน แลวเขากระบวนการทําใหเห็น
เคลื่อนไหวไดดวยวิธีการถายภาพยนตร เปนงานท่ีตองการความ
สามารถและจินตนาการของชางวาดหรือจิตรกรบวกกับความสามารถ
และวิริยะของชางถายภาพยนตร
 มีคนไทยที่ใฝฝนจะทําภาพยนตรการตูนสองสามคน คน
หนึ่งที่เลาขานกันในประวัติศาสตรคือ เสนห คลายเคลื่อน ชางเขียนรูป
ประกอบหนังสือและรูปโฆษณา ในระยะกอนสงครามโลกครั้งที่สอง 
เขาลงมือทดลองทําภาพยนตรการตูนสั้น ๆ เพื่อเสนอขอทุนสรางเปน
เรือ่งยาว แตไมไดรับผลสาํเรจ็ เสนหตายไปพรอมกบัผลงานทดลองของ
เขา แตเสนหเปนแรงดลใจใหนักวาดรูปรุนนอง ปยุต เงากระจาง 
ตามลาฝนที่สลายนั้น ครั้งหนึ่งในวัยเด็ก ที่บานนอก ปยุตเคยพบเสนห 
นักวาดรูปจากกรุงเทพโดยไมรูจัก และไดรับการชักชวนใหไปชวยทํา
หนังการตูน ที่กรุงเทพฯ เมื่อปยุตเขาไปเรียนโรงเรียนเพาะชาง เขา
พยายามตามหาเสนห แตคลาดแคลว จนไดพบก็เมื่อเสนหอยูบนเชิง
ตะกอน
 ปยุต หนุมวัย ๒๕ ในป ๒๔๙๘ จึงสานฝนของเสนหและ
ของตนเองดวยการลงมือทําหนังการตูน ดวยทุนนอยของตนเอง เพียร

เหตุมหัศจรรย์ (๒๔๙๘)



พยายามเรียนรูจากตําราฝร่ังบาง สอบถามเขาบาง เอาผิดเปนครูบาง 
ถอืวาลองทาํด ูเอาตวัเองเปนนายโรงเอก วาดลอตัวเองเปนกระทาชาย
นายปยุต หนุมนอยขี้เซา ตื่นนอนไปทํางานในเชาวันหนึ่ง ระหวางทาง
พบเหตุมหัศจรรย จนเกิดอุบัติเหตุรถราชนกันวินาศบนถนนกลาง
กรุงเทพฯ ตกกะใจตื่น ที่แทฝนไป
   ภาพยนตรเรื่อง “เหตุมหัศจรรย” จึงเปนหนังการตูนหรือ
แอนิเมชั่นเรื่องแรกของประเทศไทย ที่ทําสําเร็จ และออกฉายสู
สาธารณะเฉพาะกิจครั้งแรกที่โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย เมื่อ ๕ 
กรกฎาคม ๒๔๙๘ ถายทาํดวยฟลมสีโกดักโครม รเีวอรซัล ๑๖ มิลลิเมตร 
ความยาวประมาณ ๑๐ นาท ีไมมกีารบนัทึกเสยีงในฟลม แตใชวธิพีากย
และทําเสียงประกอบสดขณะฉายในโรง
 ปยุต เงากระจาง กลายเปน วอลท ดิสนีย แหงเมืองไทย 
เขาไดรับการสนับสนุนจากสํานักขาวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ ใหสราง
ภาพยนตรการตูนตอตานคอมมิวนิสตในยุคสงครามเย็น กอนจะจัดตั้ง
บริษัททําภาพยนตรโฆษณา ซ่ึงสวนใหญประกอบดวยการใชเทคนิค
แอนิเมช่ันหรือไมก็ทําเปนหนังการตูน โฆษณา กอนที่ปยุตจะสราง
ประวติัศาสตรภาพยนตรการตนูไทย ดวยการสราง “สุดสาคร” ภาพยนตร
การตูนขนาดยาวเรื่องแรกของประเทศไทย ฉายเมื่อป ๒๕๒๒ 
 ปยุต เงากระจาง เก็บงํา “เหตุมหัศจรรย” ไวดวยความรัก
และหวงแหน จนถงึวนัหนึง่ในป ๒๕๔๐ จึงไดมอบใหหอภาพยนตรแหง
ชาติ เก็บรักษาเปนสมบัติของชาติ
 “เหตุมหัศจรรย” จึงเปนบันทึกการสานฝน และความฝน
ของจินตนากรไทย เปนความทรงจําแหงยุคสมัย เปนจิตวิญญานแหง
แรงบันดาลใจ ฉันทาและวิริยะในประวัติศาสตรภาพยนตรของชาติ



อํานวยการสราง : คันจราภาพยนตร 
กํากับ : รัตน เปสตันยี 
ถายภาพ : ประสาท สุขุม A.S.C.
นําแสดง : สุเทพ วงศกําแหง, สืบเนื่อง กันภัย
ความยาว : ๙๘ นาที

 ภาพยนตรซ่ึงผูอํานวยการสรางคือ เทวะมิตร กุญชร ณ 
อยุธยา ไดแรงดลใจจากการดูละครทางโทรทัศนชอง ๔ บางขุนพรหม
เรื่องนี้ ซึ่งแตงเรื่องโดย รพีพร (สุวัฒน วรดิลก) แลวปรารถนาจะสราง
เปนภาพยนตร โดยมอบใหโรงถายหนุมานภาพยนตร ถนนวิทยุ ของ
รัตน เปสตันยี ผลิตออกฉายเมื่อป ๒๕๐๑
 สวรรคมืด เปนตัวอยางหนึ่งในนอยเรื่องของภาพยนตร
ไทยที่ผูสรางตองการถายทําในระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม คือ ๓๕ 
มิลลิเมตร เสียงในฟลม ในยุคที่ผูสรางภาพยนตรไทยสวนใหญถายทํา

 สวรรค์มืด (๒๕๐๑)



ระบบ ๑๖ มิลลิเมตร พากยสดในโรง ถายโดย ประสาท สุขุม ชางถาย
ภาพยนตร สมาชิกสมาคมชางถายภาพยนตรแหงอเมริกา (ASC) เพียง
คนเดียวในประวัติศาสตรภาพยนตรไทย กํากับโดย รัตน เปสตันยี 
บนัทกึเสยีงจริงขณะถายทําโดย ปง อศัวนิกุิล และเปนภาพยนตรส ีถาย
ตนฉบับเนกาตฟีดวยฟลมสเีฟอรราเนยี นาํแสดงโดย สเุทพ วงศกาํแหง 
นักรองท่ีกําลังโดงดัง และ สืบเนื่อง กันภัย นางงามถ่ินไทยงาม ซึ่งมี
ผลงานภาพยนตรสูสายตาประชาชนเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว
 สวรรคมืด เปนภาพยนตรรักและอุดมคติ ความรักระหวาง
หนุมพนักงานเก็บขยะเทศบาลกรุงเทพฯ กับสาวคนจรขางถนน ชาย
หนุมชวยหญงิสาวหนเีงือ้มมอืตาํรวจจากอาชญากรรมวิง่ราวขาวหมแูดง
ที่ผูดีทานหนึ่งซื้อไปเลี้ยงหมา เขาพาหลอนไปอยูกระทอมสัปรังเค ซึ่ง
กลายเปนวิมานรักของคนจน แตโชคชะตาพรากทั้งคูจากกันเมื่อหนุม
ถูกเกณฑไปรบในสงครามตางแดน และหญิงสาวไดรับโชควาสนา
เศรษฐนิพีาไปชุบเลีย้ง มหีนุมนกัเรยีนนอกมาจบี แตหลอนไมใยด ีเพราะ
ยังคงซื่อสัตยตอรักแรกและคอยวันที่เขากลับคืนมาจากไปรบ แมวา
เขาจะกลับมาพรอมตาบอดสนิทจากพิษสงคราม
 เปนหนังรักหวานชื่นและขมขื่นท่ีเรียบงายท่ีสุดเรื่องหนึ่ง
ในประวัติศาสตรภาพยนตรไทย และพูดไดวาเปนภาพยนตรเพลงแบบ
ไทย ๆ เพราะมีฉากที่ตัวแสดงรองเพลงเพื่อเจรจาและเดินเรื่อง อยาง
ตรง ๆ  และซือ่ ๆ  ในขณะทีห่นงัวิพากษแบบทีเลนทีจริงเรือ่งความดีเลว
ของคนไมไดอยูที่ชนชั้น ความยากดีมีจน แตอยูที่ความมีเมตตากรุณา 
เรื่องศักดิ์ศรีของมนุษยที่ควรเทาเทียมกัน หนังยังเชิดชูความรักของ
หนุมสาวที่ซื่อตรงตอกันและยอมเสียสละแมชีวิต



อํานวยการสราง : เสนหศิลปภาพยนตร 
กํากับ : รังสี ทัศนพยัคฆ 
นําแสดง : สุรสิทธิ์ สัตยวงศ, ปรียา รุงเรือง
ความยาว : ๑๐๔ นาที

 “นาคพระโขนง” เปนเรือ่งเลาลือเก่ียวกับผีตายทองกลม ท่ี
กลายเปนนทิาน บทละครรองและภาพยนตร ทีฮ่ติทีส่ดุในประวตัศิาสตร
ภาพยนตรไทย โดยเฉพาะไดรับการนํามาสรางเปนภาพยนตรมากครั้ง
ที่สุดและมากชวงเวลาสืบเนื่องกันมายาวนานที่สุด นับจากป ๒๔๗๙ 
มาจนปจจุบันนับไดกวา ๓๐ ฉบับ
 แต “แมนาคพระโขนง” ฉบับที่สรางโดย เสนห โกมารชุน 
และแสดงเปนแมนาคโดย ปรียา รุงเรอืง ซ่ึงออกฉายเม่ือป ๒๕๐๒ และ
ไดรับการตอนรับจากผูชมเปนประวัติการณ ทํารายไดสูงถึงลานบาท 

แม่นาคพระโขนง
(๒๕๐๒)



สําหรับภาพยนตรไทยที่ถายทําระบบ ๑๖ มิลลิเมตร ฟลมสีโกดักโครม 
พากยและทาํเสยีงประกอบสดขณะฉาย นบัไดวาเปนแมนาคภาพยนตร
ฉบับที่ไดรับการกลาวขวัญถึงมากที่สุด จนตัวภาพยนตรฉบับนี้กลาย
เปนตํานานเสียเอง
 แมนาคฉบับนี้จึงเปนบันทึกความทรงจําแหงอารมณความ
รูสึก รสนิยมความบันเทิงดานภาพยนตร อิทธิพลความเชื่อ ของสังคม
ไทยในยุคก่ึงพุทธกาล ถายทอดผานส่ือภาพยนตรดวยขนบการแสดง
อยางนาฏลิเกและเทคนิคการถายทําอยางหนังบาน
 หอภาพยนตรแหงชาติ ไดรับมอบฟลมภาพยนตรเรื่องนี้ ๑ 
สําเนา จากหางขายยา ศรีตระการเภสัช จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนสําเนา
หรือกอปปที่เขาใชอยูในหนวยรถหนังขายยา ตระเวนฉายไปทั่วภาค
อีสาน เปนฟลมท่ีอยูในสภาพที่เรียกวารุงริ่ง แตก็ยังเดินเรื่องไดครบ 
และหอภาพยนตรฯ ไดดําเนินการซอมสงวนรักษาดวยการพิมพสําเนา
เพื่อเก็บรักษา และทําสําเนาสําหรับฉายขึ้นใหม เปนหนังไทยเรื่องหนึ่ง
ที่หอภาพยนตรฯ จัดฉายโดยไดรับความสนใจจากผูชมเสมอ 



ถายทํา : สํานักงานสรรพสิริ
(สรรพสิริ วิรยศิริ)
ความยาว : ๘.๓๑ นาที

 มวยกบัคนไทยเปนของคูกนั 
เปนกฬีาทีข้ึ่นหนาข้ึนตาหรอืเปนทีเ่ชดิหนาชตูาทีส่ดุ แตสาํหรบัมวยฝรัง่
หรือมวยสากล ซึ่งชกดวยกําปนอยางเดียวไมมีเตะเขาศอกนั้น คนไทย
ก็มานิยมดูและหัดเปนอาชีพสําหรับเด็กหนุมนักสู แมไมมากเทา
มวยไทยที่เปนของพื้นเมือง แตมวยสากลมีเวทีชกทั่วโลก มีสถาบัน
รบัรองและจดัแขงขันใหตําแหนงเปนแชมเปยนโลก มมีงกุฎซึง่ทีจ่รงิคอื
เข็มขัดคาดเอวให มีเกียรติยศชื่อเสียงและคาตัวสูงลิ่ว จึงมีเด็กหนุม
นักมวยไทยที่เข็นตัวเองดวยความใฝฝนและท่ีไดรับการเข็นหรือ
สนับสนนุจากเจาของคายมวย และผูอปุถมัภ กลายเปนเปาหมายอยาง
หน่ึงของชาติในการมีนักมวยแชมเปยนโลกใหไดสักคน นักมวยไทยท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากประชาชาติและกลาวไดวาชาวไทยฝากความ
หวังไวกับเขาวาจะชิงตําแหนงหรือบัลลังกแชมเปยนโลกมวยสากลคน
แรก คือ จําเริญ ทรงกิตติรัตน ซึ่งมีโอกาสขึ้นชกชิงตําแหนงแชมเปยน
โลกถงึสามครัง้ ในชวงเวลาสบิปหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง แตชาวไทย
ตองผดิหวงัทัง้สามครัง้ จากนัน้จึงมาถงึ โผน ก่ิงเพชร นกัมวยเจาสําอาง 
ซึ่งพลิกคําสบประมาท เพราะไมไดเปนผูที่ถูกคาดหวัง แตเขาทําสําเร็จ
เมือ่ไดข้ึนชกชงิตําแหนงแชมเปยนโลกมวยสากลรุนฟลายเวธ ซึง่เปนรุน

การชกมวยชิงแชมเป้ียนโลกระหว่าง
โผน ก่ิงเพชร-ปาสคาล เปเรส พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เวทีมวยลุมพินี กรุงเทพฯ (๒๕๐๓)



เล็กที่สุดของโลกในเวลานั้น โดยเอาชนะคะแนนในการชก ๑๕ ยก
กับ ปาสคาล เปเรส เจาของแชมเปยนชาวอารเจนตินา เมื่อวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๐๓ ที่เวทีลุมพินี กรุงเทพฯ 
 การชกวันนั้น ไมมีการถายทอดสดทางวิทยุหรือโทรทัศน 
แตมีการถายภาพยนตรบันทึกการชกไวโดยตลอด ดวยฟลม ๑๖ 
มิลลิเมตร ขาว-ดํา โดยสํานักงานสรรพสิริ ซึ่งเปนของสรรพสิริ วิรยศิริ 
ผูประกาศขาวและผูสื่อขาวของสถานีไทยโทรทัศน ชอง ๔ การชก
ยืดเยื้อจนครบ ๑๕ ยก และตัดสินดวยคะแนน ซึ่งโผนไดรับการชูมือ 
ทามกลางความดีใจของชาวไทย หลังจากนั้นภาพยนตรนี้ไดรับการนํา
ออกฉายตามโรงภาพยนตรในกรุงเทพฯ และเดินสายไปทั่วประเทศ 
 หอภาพยนตรแหงชาติ ไดรับมอบฟลมภาพยนตรนี้จาก 
มณฑา สดีอกบวบ ภรรยาคูทกุขคูยากของโผน ซึง่มใิชแตฟลมภาพยนตร
การชกครั้งประวัติศาสตรนี้เทานั้น แตยังรวมถึงฟลมการชกปองกัน
ตําแหนงและการชงิตําแหนงกลับคืนอกีทุกคร้ัง จนครัง้ท่ีแพเสียตาํแหนง
ครั้งสุดทาย ภรรยาของโผนเลาวา โผนเปนเจาของและเปนผูดูแลเก็บ
รักษาฟลมการชกของเขาไวอยางดี ดวยความหวงแหนที่สุด เพราะเขา
เห็นวา ฟลมภาพยนตรเหลานี้คือประจักษพยานแหงฝไมลายมืออัน
เปนเลศิของเขา อยางท่ีชอบเรยีกกนัวาทางเทวดาหรอืขัน้เทพ หากไมมี
ภาพยนตรเหลานี้ ก็จะไมมีใครประจักษในความสามารถของเขาและ
วันหนึ่งโลกจะลืม
 ภาพยนตรนี้ โดยเฉพาะมวนที่บันทึกการชกครั้งประวัติ-
ศาสตรของชาติ จึงเปนการบันทึกความทรงจําครั้งหนึ่งของชาติ ใน
ชั่วขณะหรือวาระแหงความปติ ความฮึกเหิม และกระแสความสุข
รวมกันของคนไทย ซึ่งไมอาจถายทอดไดดวยคําพูดใด ๆ

การชกมวยชิงแชมเป้ียนโลกระหว่าง
โผน ก่ิงเพชร-ปาสคาล เปเรส พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เวทีมวยลุมพินี กรุงเทพฯ (๒๕๐๓)



อํานวยการสราง : แหลมทองภาพยนตร 
กํากับ : วิจิตร คุณาวุฒิ 
ถายภาพ : แสวง ดิษยะวรรธนะ
นําแสดง : อดุลย ดุลยรัตน, เยาวลักษณ มณีเดช
ความยาว : ๙๕ นาที

 ในบรรดาผูสรางภาพยนตรไทย ในยุคท่ีเรียกวา ๑๖ มม. 
ซ่ึงวงการภาพยนตรไทยมีผูสรางภาพยนตรที่เปนผูประกอบการราย
ยอย เปนอสิระ ทาํงานกนัในระบบครอบครวั มากมายนบัสามส่ีสิบราย 
ในบรรดาผูสรางอิสระเหลานี้ วิจิตร คุณาวุฒิ นับวาเปนผูสรางและ
ผูกาํกบัภาพยนตรไทยทีป่ระสบความสําเรจ็มากทีสุ่ด โดยเฉพาะในดาน
ความตั้งใจที่จะสรางผลงานท่ีมีคุณภาพและคุณคาทางศิลปะ ซึ่งขอ
พิสูจนก็คือการที่เขาไดรับรางวัลตุกตาทองและรางวัลอื่น ๆ จากการ

มือโจร (๒๕๐๔)



ประกวดภาพยนตรของประเทศเปนลําดับ และมากกวาใคร ๆ จนได
รับฉายาวา “เศรษฐีตุกตาทอง”
 “มอืโจร” เปนภาพยนตรเรือ่งแรกท่ี “คุณาวุฒิ” ลงทุนสราง
ดวยตนเอง ไดแรงดลใจจากเรื่องสั้นหักมุมคลาสสิก เรื่อง “สรอยคอที่
หาย” เขาเขียนบทและกํากับภาพยนตร ยกกองไปถายทํานอกสถานที่ 
เพือ่ใหไดฉากธรรมชาติ เหมืองในปาเขา และใชเปนเวทกีลางแจงทีต่แีผ
กิเลส อารมณ การชิงไหวชิงพริบ ความโลภ โทสะ โมหะ การเห็นแกตัว 
และการเอาตัวรอด ของมนุษย
 “มือโจร” ไดรบัรางวลัสงูสดุในขนบการประกวดภาพยนตร 
นั่นคือไดรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม ในการประกวดตุกตาทองเมื่อป 
๒๕๐๔ และเปนรางวัลแรกของ วิจิตร คุณาวุฒิ
 หอภาพยนตรแหงชาติ ไดรับมอบฟลมภาพยนตรเรื่องนี้
จาก วิจิตร คุณาวุฒิ ซึ่งเปนการมอบครั้งแรกจากทาน กอนที่ทานและ
ครอบครวัจะทยอยมอบสิง่ของตาง ๆ  เกีย่วเนือ่งกบัการสรางภาพยนตร
ของทานแกหอภาพยนตร



อํานวยการสราง : อัศวินภาพยนตร 
กํากับ : พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธุยุคล 
ถายภาพ : พูนสวัสดิ์ ธีมากร 
นําแสดง : ไชยา สุริยัน, มาเรีย จาง, ส. อาสนจินดา, จิน ฟง
ความยาว : ๑๐๔ นาที

 เพลง “เรือนแพ” ซึ่งขับรองโดย ชรินทร นันทนาคร เปน
เพลงยอดนิยมอมตะเพลงหนึ่งในสังคมไทย นับแตเพลงนี้ปรากฏขึ้น
พรอมกับภาพยนตรเรื่องเดียวกันในป พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 ผลงานภาพยนตรของบรษิทัอศัวินภาพยนตร ของพระเจา-
วรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธุยุคล หรือ “เสด็จพระองคชายใหญ” 
เจานายนกัสรางภาพยนตรซึง่ทรงมบีทบาทและผลงานสรางภาพยนตร
มาต้ังแตยุคกอนสงครามโลก คือ โรงถายไทยฟลม ทุงมหาเมฆ เปน

เรือนแพ (๒๕๐๔)



ผลงานทีถ่ายทาํในระบบ ๓๕ มิลลิเมตร ซูเปอรซีเนมาสโคป หรอืระบบ
จอกวาง สีอิสตแมน เสียงในฟลม เปนโครงการสรางภาพยนตรท่ีนํา
ดาราภาพยนตรฮองกงมารวมแสดงกับดาราภาพยนตรไทย เพื่อให
ภาพยนตรไทยมีชองทางจําหนายออกตางประเทศ
 จุดเดนอยางหนึ่งของภาพยนตรเรื่องนี้ คือ ไชยา สุริยัน 
พระเอกภาพยนตรไทย ซึ่งในเรื่องนี้มีบุคลิกของหนุมหนามล ซึ่งหาว
หาญแตออนไหว ซอนอารมณเศราเหงา ละมายหนาตาทาทแีละบทของ
เจมส ดีน แหงฮอลลีวูดในสมัยนั้น กับ ส. อาสนจินดา ศิลปนนักแสดง 
ในมาดเขมของสภุาพบุรษุทรนงและนกัอดุมคต ิซ่ึงนกัแสดงท้ังสองตาง
ไดรับรางวัลตุกตาทอง ผูแสดงนําชายยอดเยี่ยม และผูแสดงประกอบ
ชายยอดเยี่ยม ประจําป ๒๕๐๖ ตามลําดับเปนครั้งแรกของทั้งคู
 เรือนแพ เคยเปนที่อยูของคนไทยริมแมนํ้ามาแตอดีต กอน
ทีจ่ะคอย ๆ  เลอืนหายไปจากวิถชีวิีต เมือ่บานเมอืงพฒันา มถีนนหนทาง
มาแทนการสัญจรในคลอง เรือนแพในหนังเรื่องนี้ ทําหนาที่เปนรังที่
พักพิงของชายหนุม ๓ ชีวิต ซึ่งมีความฝนและเปาหมายในอนาคตไป
คนละทาง นกัมวย นกัเรยีนกฎหมาย และนกัรอง ทัง้สามตางหวงัปองรกั
หญิงคนเดียวกันซึ่งเปนลูกเจาของแพที่สามหนุมเชา วิถีของสามชาย
หนึง่หญงิยอมไมอาจลงเอยดวยความสขุสนัตขิองทัง้สามหรอืแมทัง้สีค่น 
จึงเปนเวทีของการชิงรัก การเสียสละ การการเสียใจและการสูญเสีย
ทุกสิ่งในที่สุด เปนโศกนาฏกรรม
 หอภาพยนตรแหงชาติ ไดรับมอบฟลมสําเนาที่คุณภาพ
ยังดีจาก หมอมปริม บุนนาค เมื่อสิบกวาปกอน ในขณะที่ฟลมเนกาตีฟ
สญูหายไปแลว จงึไดอนรุกัษดวยการทําสําเนาเนกาตีฟขึน้ใหมเพ่ือเก็บ
รักษา และทําสําเนาสําหรับฉายเผยแพรดวย



อํานวยการสราง : จินดาวรรณภาพยนตร 
กํากับ : ศิริ ศิริจินดา 
นําแสดง : มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร 
ความยาว : ๑๐๙ นาที

 ความสําคัญของภาพยนตรไทย ๑๖ มิลลิเมตร เรื่องนี้ คือ 
เปนหนังเรื่องแรกของ เพชรา เชาวราษฎรและเปนเรื่องแรกที่แสดงนํา
คูกับ มิตร ชัยบัญชา กอนที่ทั้งคูจะกลายเปนดาราคูขวัญของวงการ
ภาพยนตรไทยในชวงเวลาสิบปเต็มตอจากนั้น
 เพชรารับบทเปนพิมพฉวี สาวผูยึดมั่นในรัก แลวมีอันตอง
ใจแตกสลาย เมื่อรูวานายอาทรคนรักที่เธอเฝาอุตสาหสงเสียใหได
รํ่าเรียนถึงเมืองนอก กลับหักหลังเธอดวยการไปหมั้นหมายกับเต็มดวง
ลูกเศรษฐี ทั้งนี้เรื่องทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นเปนไปเพราะ นายทิม บิดาของ

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี 
(๒๕๐๕)



อาทร เปนผูอยู เบ้ืองหลังในการแยงมรดกของพิมพฉวี แมเธอจะ
ตั้งทองกับอาทรแตกระน้ันก็ถูกนายทิมใสรายหาวาเปนลูกที่เกิดจาก
ชูรัก สวนอาทรเองก็พยายามทํากับเธอคลายกับไมใชคนรักกันเหมือน
แตกอน พิมพฉวีจึงระหกระเหินออกจากบาน และถึงขั้นปริ่มวาจะฆา
ตัวตาย ดีที่พิษณุเพื่อนนักเรียนนอกรวมรุนกับอาทรชวยไว พิมพฉวี
จึงยังมีแรงสูชีวิตตอ พิมพฉวีกลับไปท่ีบานของอาทรพรอมดวยลูก
นอยอีกครั้ง แตก็มิวายจะถูกกลั่นแกลงรังแกตาง ๆ นานา กระทั่งเรื่อง
ตาง ๆ ถูกพิสูจนวาใครกันแนที่เปนเจาของมรดก นายทิมและอาทรจึง
ถูกหยามเหยียดไมมีชิ้นดี มิหนําซํ้ายังถูกเต็มดวงถอนหมั้น กระนั้นก็
ทําใหอาทรไดสํานึกผิดในสิ่งเลวที่เขาทําลงไป จึงขอกลับมาคืนดีกับ
พิมพฉวี และอยูรวมกันอยางมีความสุข
 โครงเรื่องเหมือนเทพนิยาย แตนี่คือตัวอยางของหนังไทย 
ซึ่งเจตจํานงของเจาของหรือผูสราง คือการทําสินคาขายความบันเทิง 



อํานวยการสราง : ละโวภาพยนตร 
กํากับ : พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาอนุสรมงคลการ 
ถายภาพ : โสภณ จงเสถียร
นําแสดง : มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร, ชรินทร นันทนาคร,
สเุทพ วงศกาํแหง, วไิลวรรณ วัฒนพานิช, ลอตอก, สุลาลีวัลย สุวรรณทัต
ความยาว : ๑๙๖ นาที

 ภาพยนตรทีส่รางโดยพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาอนสุร-
มงคลการ หรือ “เสด็จพระองคชายเล็ก” ของวงการหนังไทยในยุคนั้น 
เปนตวัอยางของภาพยนตรท่ีสามารถเปนตัวแทนภาพยนตรไทย ในยคุ
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดชัดเจน นําแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา และ
เพชรา เชาวราษฎรคูพระนางยอดนยิมสงูสดุในประวตัศิาสตรภาพยนตร
ไทย และผูแสดงประกอบเกอืบทัง้วงการภาพยนตรไทยในขณะนัน้ ดวย

เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘)



การรวมเหลาดารานักแสดงไวมากมาย ถึง ๖๐ กวาคน ใชคําโฆษณา
วา “เพลงพราว ดาวพรู ดูเพลิน” และยังมี ๑๔ เพลงไพเราะจาก ๑๕ 
ยอดนักเพลง 
 เนื้อเรื่อง เปนเรื่องเสียดสีสังคมที่เห็นเงินเปนใหญ หรือเงิน
เปนพระเจา และโจมตีคนที่รํ่ารวยจากการขูดรีดคนยากคนจน มิตร
รับบทเปนหนุมนักเรียนนอกลูกชายเศรษฐีอันดับหนึ่ง ผูรํ่ารวยจาก
ดอกเบี้ยที่ใหคนจนกูเงินและคาเชาที่ มิตรเรียนจบวิชาธุรกิจบันเทิง
มาจากนอก เมื่อถูกบิดาสงไปทํางานเก็บคาเชาท่ีจากชาวบานในยาน
ชานกรุงแหงหนึ่ง แลวถูกตอตานจากชาวบาน นําโดยเพชราซึ่งรับบท
เปนหญิงสาวคนยากจนไรหัวนอนปลายเทา มิตรพบวาชาวบานกลุม
หนึง่ทีน่ี่ใฝฝนจะต้ังวงดนตรทีาํมาหากนิ เขาจึงตดัสินใจชวยชาวบาน ไม
เก็บเงินคาเชา จึงถูกบิดาอัปเปหิออกจากบาน คาที่ไมเห็นเงินเปนใหญ
อยางพอ มิตรกลายเปนผูนําชาวบาน หาทางทําฝนใหเปนจริง ใชวิชา
ธรุกจิบนัเทงิทีร่ํา่เรยีนมาจากนอก ดวยการต้ังบารเพือ่จัดการแสดงโชว
และแสดงดนตรี ในขณะที่บิดาหนาเลือดของเขาสงคนมากอกวน เพื่อ
มิใหลูกชายและชาวบานชนะ ฉากเดนที่สุดฉากหนึ่งของหนัง คือฉากที่
มิตรและเพชรา นําชาวบานเดินขบวนไปประจานบิดาราชาเงินกู และ
ประกาศไมยอมเปนทาสเงินของนายเงินหนาเลือดอีกตอไป 
 เงิน เงิน เงิน จึงเปนตัวอยางของภาพยนตรไทยในยุคสมัย
ที่ทําหนาที่ปลอบประโลมใจคนยากคนจนใหมีความหวังที่จะฝนวา จะ
มีพระเอกในฝน หนุมหลอ ลูกมหาเศรษฐีมาชวย มาหลงรัก และครอง
รักกับเราอยางชื่นมื่นสุขใจยิ่งกวาอะไร



อํานวยการสราง : แหลมทองภาพยนตร 
กํากับ : วิจิตร คุณาวุฒิ 
ถายภาพ : ไพรัช สังวริบุตร
นําแสดง : พร ภิรมย, ภาวนา ชนะจิต
ความยาว : ๑๒๓ นาที

 ภาพยนตรในระบบ ๑๖ มม. แบบพากยสด จากบทประพนัธ
ของ อาจนิต ปญจพรรค เลาเรือ่งของ แพร หนุมลูกทุงบานศาลาเกวียน
ซ่ึงหลงใหลใฝฝนจะไปหาความเจริญของเมืองบางกอก ถึงขนาดยอม
หนกีารบวชทดแทนพระคณุพอแม และหนกีารทีจ่ะตองแตงงานกบั สไบ 
สาวลูกบานนาที่พอแมเลือกไวให 
 แพรกับพวกแอบหนเีขาเมอืงกรงุ ในสภาพบานนอกเขากรุง 
ซึ่งเปนบทตลกที่คนดูหนังไทยรูจักกันดี แตแลวเมื่อมาอยูบางกอก

เสน่ห์บางกอก (๒๕๐๙)



จริง ๆ ฝนของแพรก็พังทลาย เพราะเขาเจอแตคนแลงนํ้าใจ สาว
บางกอกที่แพรคิดจะรักก็ไมจริงใจ ซํ้าตองเผชิญกับนักเลงหัวไมแยงชิง
พระพุทธรูปที่แพรนําติดตัวมาจนแพรตองไปเปนนักมวย ซ่ึงดูจะเปน
วิชาที่ลูกผูชายลูกทุงมีติดตัวมา 
 ฝายพอแมก็ออกตามหาตัวแพรกันจาละหว่ัน และแลวใน
ที่สุดแพรก็หันหลังใหเมืองบางกอก กลับบานนอกไปพรอมกับพอแม
และสไบที่ออกตามหาดวยความหวงใย
 เปนภาพยนตรที่งดงามและซื่อตรง เปนเอกสารบันทึก
คานิยมของหนุมสาวบานนอกที่ใฝฝนจะเขาไปแสวงโชคหรือชุบตัวใน
เมืองกรุง ซึ่งเกิดขึ้นเปนกระแสสังคมไทยในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี
สอง



ผูสราง : Faculty of Tropical Medicine University of Medical 
Sciences 
ความยาว : ๓๗ นาที

 คนไทยนอยคนจะรูวา ผูที่คนพบวงจรของพยาธิตัวจี๊ดเปน
รายแรกของโลกคือ นายแพทยสวัสดิ์ แดงสวาง (๒๔๔๗-๒๕๓๔) ซึ่ง
ทานไดทําวิจัยรวมกับ นายแพทยเฉลิม พรหมมาศ (หลวงเฉลิมคัมภีร-
เวชช) และคนพบเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๐ นายแพทยสวัสดิ์ยังเปนผูตั้งชื่อวา
พยาธิตัวจี๊ด โดยเรียกตามอาการของผูปวยที่เปนพยาธินี้ ซึ่งตัวหนอน
จะเคลือ่นทีไ่ปจดุตาง ๆ  ของรางกาย จะบวมคนัและรูสกึปวดจีด๊ ๆ  การ
คนพบนีท้าํใหทานและประเทศสยามมีชือ่เสยีงไปทัว่โลก เพราะชวยให
โลกสามารถปองกันการติดตอของโรคนี้ได 

พยาธิตัวจ๊ีด  (๒๕๑๐)
GNATHOSTOMA SPINIGERUM AND GNATHOSTOMIASIS 
IN THAILAND



 นายแพทยสวสัดิ ์แดงสวาง จึงเปนปรมาจารยผูสรางคุณูป-
การยิ่งใหญแกวงวิชาการปรสิตวิทยาและวงการแพทยไทย 
 มีหลกัฐานวา เม่ือครัง้ทีท่านเปนผูแทนไทยไปประชมุแพทย
ตะวันออกครั้งที่ ๒ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ทานไดเสนอรายงาน
วิชาการเรื่อง ตัวจี๊ด วงชีวิตของหนอนพยาธิตัวจี๊ด พรอมภาพยนตร
ประกอบ
 นอกจากนายแพทยสวัสดิ์ แดงสวาง จะเปนปรมาจารย
นักวิชาการแลว ทานยังเปนนักบริหาร เคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
อนามัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร แตทานก็ยังทํางาน
วิจัยอยางตอเนื่องตลอด และทําในเชิงลึกเฉพาะดานปรสิตวิทยา เมื่อ
เกษียณราชการแลว ทานยังไดเปนท่ีปรึกษาของผูอํานวยการวิจัย
ทางการแพทย ขององคการ สปอ. ทํางานวิจัยเรื่องพยาธิตอไป และยัง
ไดไปทําวิจัยตอที่สถาบันวิจัยของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ และได
จัดทําภาพยนตรเรื่องพยาธิตัวจี๊ดฉบับสมบูรณ ซึ่งตอมาอาจารยแพทย
ภาควิชาปรสิตวิทยา ศิริราช ไดขอยืมไปใชสอนนักเรียนแพทยสืบไป
หลายสิบป
 หอภาพยนตร (องคการมหาชน) ไดรบัมอบฟลมภาพยนตร
มวนนี้จากพิพิธภัณฑ โรงพยาบาลศิริราช ในสภาพที่ฟลมมีอาการทรุด
โทรมมาก คงจะเนื่องจากผานการใชงานมากและยาวนาน จึงไดบําบัด
รักษาเพื่ออนุรักษ เพราะตระหนักวา ภาพยนตรนี้เปนบันทึกผลงาน
เกียรติประวัติสําคัญของวงการแพทยไทยและเปนเกียรติภูมิของชาติ 
เปนเอกสารวิชาการอันมีชีวิตชีวา และเหนืออื่นใด ภาพยนตรนี้อาจจะ
เปนแรงดลใจใหอนชุนทีม่โีอกาสสัมผัส เกิดพลังท่ีจะมุงม่ันเรยีนรูศึกษา 



ถายภาพ : สรรพสิริ วิรยศิริ
ความยาว : ๒๑.๓๕ นาที

 เมื่อป ๒๕๑๐ คณะรัฐมนตรี สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร 
เปนนายกรฐัมนตร ีไดใชอาํนาจคณะปฏวัิตใิหศาลทหารตดัสนิประหาร
ชีวิต ผูตองหาคายาเสพติด เฮโรอีน เปนชายไทยเชื้อสายจีนสองคน วัน
ประหารชีวิต ชางถายภาพยนตรขาวของสถานีไทยโทรทัศน ชอง ๔ ได
เขาไปถายทําพิธีการประหารชีวิตอยางละเอียด เพื่อเสนอเปนรายงาน
ขาวในคํ่าวันนั้น ดูเหมือนวา เปนเจตนาของทางการท่ีตองการแสดง

ยิงเป้านักโทษค้ายาเสพติด (๒๕๑๐)



ตัวอยางใหนักคายาเสพติดเกรงกลัวอาญาบานเมือง 
 ผูชมโทรทัศนในคืนนั้น คงจําติดตาตรึงใจถึงภาพของสอง
นักโทษชาย โดยเฉพาะขณะถูกนําเขาสูหลักประหาร นักโทษคนหนึ่ง
อยูในอาการเขาออน ไมสามารถเดินได เจาหนาที่ตองใสรถเข็นพาไป 
 หอภาพยนตรแหงชาติ ไดรับมอบฟลมภาพยนตร ๑๖ 
มิลลิเมตร ขาว-ดํา เงียบ มวนนี้จากนักสะสมภาพยนตรทานหนึ่ง เปน
ภาพยนตรที่ไมทราบที่มาแนชัด เปนการประมวลเหตุการณกรณีการ
ประหารชีวิตครั้งนี้ เริ่มตั้งแตการจับกุมตัวผูตองหา การแถลงขาวของ
คณะรัฐมนตรีที่ทําเนียบ และการประหารชีวิต โดยเฉพาะมีการบันทึก
การประหารชีวิตดวยวิธียิงเปาอยางละเอียดและชัดเจน กระทั่งใหเห็น
ขณะกําลังสิ้นใจ หรือรอยรูกระสุนบนรางกาย
 ภาพยนตรนีอ้าจไมเหมาะทีจ่ะฉายเผยแพรสูสาธารณะ โดย
เฉพาะในสมัยที่รัฐธรรมนูญของไทยรับรองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย แตเปนภาพยนตรที่มีคาในฐานะเอกสารบันทึก
กระบวนการประหารชีวิตของไทยในยุคสมัยนั้น และเปนบันทึกแหง
ความทรงจําที่คนรุ นหลังสามารถคนหาเพื่อสัมผัสบรรยากาศและ
อารมณของยุคสมัย และที่สุดอาจใชเปนปรอทวัดการตอบสนองทาง
มโนทัศนและมโนธรรมของใครก็ตามที่ไดดูภาพยนตรนี้



อํานวยการสราง : สมนึกภาพยนตร
กํากับ : มิตร ชัยบัญชา
นําแสดง : มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร, ครรชิต ขวัญประชา
ความยาว : ๑๐๔ นาที

 ภาพยนตรไทยที่กอใหเกิดขาวครึกโครม ตกใจคนไทยทั้ง
ประเทศในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เมื่อ มิตร ชัยบัญชา ผูแสดง
ภาพยนตรเรื่องนี้ประสบเหตุตกจากการโหนบันใดที่โรยจากเฮลิ-

อินทรีทอง (๒๕๑๓)



คอปเตอรขณะกําลังถายทําฉากจบของภาพยนตรเรื่องนี้ และเสียชีวิต
คาที่เกิดเหตุ ที่หาดดงตาล พัทยา
 ภาพยนตรเรื่องนี้ เมื่อออกฉาย จึงกอใหเกิดความสะเทือน
อารมณแกแฟนภาพยนตร โดยเฉพาะแฟนมิตร ชัยบัญชา ซึ่งเปน
พระเอกหมายเลขหนึ่งของประเทศในขณะนั้น ฉากที่พระเอกกําลังจับ
บันไดเชอืกท่ีหอยลงมาจากเฮลิคอปเตอรแลวถกูยกขึน้ไป จงึเปนฉากที่
ผูชมใจจดจอคอยดู เปนฉากสะเทือนขวัญทั้ง ๆ ที่อารมณในหนังเปน
วนิาททีีพ่ระเอกในชดุอนิทรแีดงกาํลงัหนเีงือ้มมอืตาํรวจ เอาตวัรอดจาก
การถูกจับไปไดอยางกระหยิ่มยิ้มยอง แตคนดูกลับเห็นเหตุการณจริง
ที่เปนอนาคตของอดีต และนึกถึงโลกแหงความจริง มิไดคลอยตามโลก
ในฝนของหนงั มคีนเลาวา ในโรงหนงับางแหง เม่ือถงึฉากนี ้มีเสียงผูชม
ตะโกนขึ้นมาในความมืดวา “มิตรอยาขึ้น ๆ”
 ภาพยนตร อนิทรทีอง จึงกลายเปนหนงัประวตัศิาสตร หนงั
สยองขวัญ หนังโศกนาฏกรรม และหนังแหงความทรงจํารวมของคน
ไทยและสังคมไทยในยุคสมัยป ๒๕๑๓
 ฟลมเนกาตีฟตนฉบับของภาพยนตรนี้สาบสูญ ยังคงมีแต
สําเนาสําหรับฉายซึ่งอยูในสภาพสีตกและมีริ้วรอยขีดขูดมาก



หนังบาน : สวนโมกขพลาราม 
ความยาว : ๒๑.๕๓ นาที

 เปนภาพยนตรอยางที่เรียกวา หนังบาน หรือใหถูกชัดขึ้นก็
ตองวา หนงัวดั ของวดัธารนํา้ไหล สวนโมกขพลาราม ไชยา สรุาษฎรธานี 
ซ่ึงทางวัดไดมอบแกหอภาพยนตรแหงชาติ ในบรรดาฟลมภาพยนตร
เหลานี้ มีภาพยนตรเล็ก ๆ  ขนาด ๘ มิลลิเมตร ซึ่งนักถายหนังบานนิยม
เลนกัน ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา กอนจะมีกลองถาย

ดาไลลามะในสวนโมกข์ (๒๕๑๕)



วิดีโอเกิดขึ้น จึงตกความนิยมและหายไปจากวงการ 
 เปนทีรู่กนัพอสมควรวา ทานพทุธทาสภกิขนุยิมการถายรปู
นิ่งและภาพยนตร ทานมีหองลาง-อัดขยายรูปอยูที่วัด และมีกลองถาย
ภาพยนตร ๘ มิลลิเมตร สําหรับถายบันทึกอะไรตาง ๆ ในวัด 
 ภาพยนตรมวนนี้ซึ่งถายดวยฟลมขนาด ๘ มิลลิเมตร ซึ่งมิ
ใชฝมือถายของทานพุทธทาส แตทานคงใหใครเปนผูถายให บันทึก
เหตุการณเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อองคดาไลลามะ ประมุขหัวหนาคณะ
สงฆในพทุธศาสนานกิายมหายานแบบทเิบตเกลกุ และเปนผูนาํทางดาน
จิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบต เดินทางมาเยี่ยมทานพุทธทาสภิกขุ ณ 
สวนโมกขพลาราม ภาพยนตรบันทึกเหตุการณตามลําดับ ใหเห็นเม่ือ
ทานดาไลลามะมาถึงสวนโมกขและเดินไปพบทานพุทธทาส จากนั้น
ทานพทุธทาสนาํองคดาไลลามะเดนิชมสถานท่ี พาไปนัง่ ณ โตะและมา
หิน เพื่อสนทนา ทานพุทธทาสเขียนผังบนกระดาษใหองคดาไลลามะ
ดู แลวพาไปดูงานประติมากรรมท่ีกําลังจัดทํา ดูอาคารมหรสพทาง
วญิญาณทีก่าํลงัสราง ถงึเวลาฉนัเพล มชีาวบานและพทุธศาสนกิชนนาํ
อาหารมาถวายองคดาไลลามะและพระทั้งวัด จากนั้นองคดาไลลามะ
แสดงปาฐกถาธรรม ทานพุทธทาสกลาว จนถึงเวลาที่องคดาไลลามะ
ลากลับ ทานพุทธทาสและคณะพระสงฆตลอดจนชาวบาน ขาราชการ 
พากันไปสงองคดาไลลามะขึ้นรถไฟออกจากสถานีไชยา
 นบัเปนภาพยนตรทีบ่นัทกึเหตกุารณประวตัศิาสตรวนัหนึง่
ในสวนโมกขของสองผูนําจิตวิญาณที่เปนไปตามธรรมชาติ ไมจัดแสดง 
สรางความเจริญตาและใจแกผูที่ไดเห็นภาพยนตรนี้



อํานวยการสราง : บริษัทไชโยภาพยนตร, สึบุรายะโปรดักชั่น 
กํากับ : สมโพธิ แสงเดือนฉาย 
นําแสดง : ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต
ความยาว : ๑๐๐ นาที

 เด็กไทย โดยเฉพาะเด็กชายในยุค ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐ ไมวา
อยูที่ใดในเมืองไทย ไมรอดพนจากอํานาจมนตสนุกของภาพยนตรชุด
ทางทีวีจากญี่ปุน คือ ชุดยอดมนุษย อุลตราแมน ฮีโรของเด็กทั้งเด็ก

หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์ (๒๕๑๗)



ญี่ปุนและเด็กไทย เด็ก ๆ ตางชื่นชมและบูชาพวกยอดมนุษยที่คอย
พิทักษโลกโดยการปราบเหลารายสัตวประหลาดพิลึกกึกกือสารพัด 
 สําหรับภาพยนตรเรื่องนี้ อุลตราแมนจากญี่ปุนมามีความ
สัมพันธลึกซึ้งทางใจกับเด็กไทย ซึ่งกลายรางและจิตวิญญาณเปน ฮีโร
ยอดมนุษยของไทย คือ หนุมาน สมนุเอกของพระราม สรางโดย สมโพธิ 
แสงเดือนฉาย ซึ่งเคยไปศึกษาวิชาทําหนังในโรงถายโตโฮ และมีความ
สมัพนัธลกึซึง้กบัผูสรางหนงัทวีชีดุยอดมนษุย จนเกดิเปนปญหาการฟอง
รองเรื่องลิขสิทธิ์ขามชาติกับทายาทของผูสรางยอดมนุษย 
 ภาพยนตรเรือ่งนี ้จึงมีคาเปนเครือ่งมือหรือหลักฐานในการ
สัมผัสอารมณ ความฝนในทางผจญภัย เกงกลาหาวหาญลวน ๆ ของ
เดก็ไทยทีก่าํลงัเตบิโตอยูในชวงทศวรรษของป พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนบันทึก
ความทรงจําที่มิอาจเลาดวยสื่ออื่นใดได นอกจากไดดูบนจอภาพยนตร



อํานวยการสราง : พรอมมิตรภาพยนตร, ไฟวสตารโปรดักชั่น 
กํากับ : ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล 
ถายภาพ : มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล 
นําแสดง : จตุพล ภูอภิรมย, วิยะดา อุมารินทร
ความยาว : ๑๒๔ นาที

 หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ซึ่งกอผลสะเทือนตอ
สังคมไทยอยางใหญหลวง มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด มีกระแส
ความคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพ เรื่องปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม เรื่อง
คอรัปชั่นในวงราชการ การเมือง เรื่องสิ่งแวดลอม ฯลฯ วงการหนังไทย
ก็ยอมตกอยูในกระแสการเปล่ียนแปลงดวย ในระยะหลังเหตุการณ
๑๔ ตุลา ไดเกิดกระแสหนังไทยที่มีเนื้อหาสาระสะทอนหรือตีแผหรือ
เปดโปงปญหาสังคม อยางที่ไมเคยมีปรากฏมากอน 

ทองพูน โคกโพ
ราษฎรเต็มข้ัน (๒๕๒๐)



 “ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น” เปนหนังของ ม.จ.ชาตรี-
เฉลิม ยุคล หรือ ทานมุย ซึ่งมีบทบาทเปนหัวหอกคนหนึ่งในการนํา
กระแสหนงัไทยกาวหนาหรอืคลืน่ลกูใหมในขณะนัน้ กอนหนานีท้านมุย
ทรงสรางแรงกระเพือ่มใหวงการดวยหนงัเรือ่ง “เขาชือ่กานต” (๒๕๑๖) 
เรื่อง “เทพธิดาโรงแรม” (๒๕๑๘) 
 สําหรับ “ทองพูน โคกโพฯ” ทานประทานใหสัมภาษณวา 
ทานทรงชอบทําหนังเรื่องของคนตัวเล็ก ๆ ในสังคม ซึ่งมีปญหาเล็ก ๆ 
แตปญหานัน้สะทอนถงึปญหาใหญของท้ังสังคม ทองพูน เปนหนุมอสีาน 
ชาวนา ซึ่งเมียหนีไปเปนเมียเชาในยุคเมืองไทยมีฐานทัพอเมริกัน
ในสงครามเวียดนาม ท้ิงลูกนอยไวคนหนึ่ง ทองพูนขายที่นาหนีความ
แหงแลงของอสีานเขากรงุเทพฯ ยดึอาชพีขบัรถแท็กซี ่เก็บหอมรอมริบ
จนสามารถซ้ือรถแท็กซีเ่กาคนัหนึง่เปนของตนเอง วนัแรกทีเ่ปนเจาของ
แท็กซี่ เขาก็ถูกโจรปลนจี้เอารถไป ทองพูนพบวาตํารวจหรือกฎหมาย
บานเมอืงมิไดอยูขางคนเลก็ ๆ  หรอืคนยากคนจน แตอยูขางคนรวย เขา
จึงปกปองตนเอง ดวยการตามหารถคูชีพคืนดวยตนเอง ดวยความ
คับแคนและความยากแคนเปลี่ยนเปนความกลา แตดวยความซื่อของ
คนบานนอก เขาจงึตกเปนอาชญากรในอาชญากรรมของคนอืน่เสียเอง
 หนงัเรือ่งนีย้งัสือ่สารถงึจติวญิญาณของคนอสีาน ทีก่ระจาย
ระหกระเหจากบานเกิดไปหากินตางถิ่น ความเห็นอกเห็นใจกัน ความ
คิดถึงบาน



อํานวยการสราง : ดวงกมลมหรสพ 
กํากับ : สุรสีห ผาธรรม 
ถายภาพ : นิวัติ ศิลปสมศักดิ์
นําแสดง : ปยะ ตระกูลราษฎร, วาสนา สิทธิเวช, นภดล ดวงพร
ความยาว : ๑๒๗ นาที

 ภาพยนตรซึง่สรางจากนิยายชือ่เร่ืองเดยีวกัน โดย คําหมาน
คนไค นักวิชาการดานการศึกษา และคนอีสาน เปนภาพยนตรที่สราง
โดยคนอีสานและทีมงานคนอีสาน คือ กมล กุลตังวัฒนา อดีตนักพากย
หนัง กํากับโดย สุรสีห ผาธรรม นักพากยหนังสายอีสานเชนกัน
 เมือ่ภาพยนตรออกฉายในป ๒๕๒๑ หลังจากเกิดเหตกุารณ 
๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ ซ่ึงทําใหบานเมอืงกลบัไปสูการปกครองแบบเผดจ็การ
อีกครั้ง ปรากฏวาภาพยนตรไดรับการตอนรับจากผูชมอยางมากเปน

ครูบ้านนอก (๒๕๒๑)



ประวัติการณ 
 ประเด็นเดนของหนัง เริ่มตนคือการยกครูหรือกลาวถึงครู 
จิตวิญญาณของครู อุดมการณของครู ผูเปนประทีปอยูทั่วเมืองไทย 
ตัวเอกของเรื่อง เปนนักศึกษาหนุมที่เพิ่งจบวิชาครูในเมืองหลวง กําลัง
กลบัไปเปนครโูรงเรยีนประชาบาลทีบ่านเกดิ และจากนัน้หนงักเ็ปดเผย
ใหเห็นความลําบากยากจน ยากแคนแสนเข็ญของวิถีชีวิตคนในชนบท
ภาคอีสาน ชีวิตความเปนอยูของครูประชาบาลที่ไมไดรับการเอาใจใส
เทาทีค่วรมาแตไหนแตไร ระบบคอรปัชัน่และเจาขนุมูลนายในราชการ
ไทย การสมคบและประสานประโยชนกันระหวางขาราชการกับผูทรง
อิทธิพลในทองถิ่น หนังเลาเรื่องซึ่งก็คือเรื่องเลาที่เคยเลากันมานมนาน
จากปากสู ปากหรือจากหนังสือ แตไมเคยมีใครเลาสิ่งเหลานี้ใน
ภาพยนตรไทย เพราะระบบการเซ็นเซอรภาพยนตรในอดีตไมอนุญาต
ใหทาํ สรุสีห ผาธรรม ยงัเจตนาเลาเรือ่งซึง่แฝงอารมณขนัในความขมขืน่
หรือที่เรียกกันวาตลกราย และที่สุดใหหนังจบลงดวยการทํารายจิตใจ
นักเรียนและคนดูทั้งประเทศ เมื่อครูปยะถูกฆาทิ้งเสียงาย ๆ เหมือน
การฆาผูทาทายอํานาจชั่วราย หรือการฆาเพราะแยงอํานาจนั้นกันเอง
ในสังคมประเทศไทยในยุคสมัยที่ภาพยนตรนี้ออกฉาย
 ความสําเร็จของ “ครูบานนอก” ทําใหมีภาคตอมาในชื่อ 
“หนองหมาวอ” และทีมงานนี้ยังไดผลิตภาพยนตรที่สําแดงความเปน
อีสานโดยอีสานออกมาเปนลําดับ จนกลาวไดวาเกิดกระแสภาพยนตร
อีสานและวงการภาพยนตรอีสานขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร
ภาพยนตรไทย



อํานวยการสราง : มูฟวิ่งพิกเจอร 
กํากับ : เพิ่มพล เชยอรุณ 
นําแสดง : สรพงษ ชาตรี, สุพรรณ 
บูรณพิมพ, เบญจวรรณ บุญญกาศ,
ปาริชาติ บริสุทธิ์, สีเทา
ความยาว : ๑๑๕ นาที

 เปนภาพยนตรเรือ่งทีส่อง
ตอจาก “ชีวิตบัดซบ” ของ เพิ่มพล
เชยอรณุ และทมีงาน หลงัจากท่ีผันตวัเองจากวงการภาพยนตรโฆษณา
เขามาสูภาพยนตรบันเทิง ในระยะที่วงการหนังไทยเบงบาน เพราะ
มาตรการข้ึนภาษีศุลกากรนําเขาภาพยนตรตางประเทศของรัฐบาล
ธานนิทร กรยัวเิชยีร ทาํใหบรษิทัยกัษใหญของฮอลลีวูดคว่ําบาตรไมสง
หนังเขามาฉาย ตลาดภาพยนตรจึงเกิดชองวางใหผูสรางหนังไทยผลิต
หนังปอนตลาดแทนที่ 
 “เมืองในหมอก” เปนการดัดแปลงบทละครเรื่อง “ความ
เขาใจผิด” ของอัลแบร กามูส มาเปนภาพยนตรไทย ซึ่งที่ผานมาพวก
ทําละครเวทีในรั้วมหาวิทยาลัยมักนําบทละครตะวันตกเหลานี้มาเลน
เสมอ 
 บทละคร เลาถงึเมอืงเล็ก ๆ  แหงหนึง่ซึง่แสนทุรกันดาร หาง
ไกลจากความเจริญ ผูคนแลงนํ้าใจ และขมเหงเบียดเบียนกัน มีแมและ
ลูกสาวบานหนึ่ง ทํากิจการที่พักแรมเล็ก ๆ แตเบื้องหลังคือทั้งสองกับ

เมืองในหมอก (๒๕๒๑)



คนรับใชไดจัดการฆาแขกทุกรายที่มาพักเพื่อเก็บทรัพยสินของเหยื่อ 
กะวาไดมากพอแลวจะออกจากเมอืงอนันาหดหูนีไ้ป เพือ่ตามหาลกูชาย
ของบานท่ีหายสาบสญูไปเกือบยีส่บิปแลว จนมาถึงวนัทีแ่ขกคนสดุทาย
ที่สองแมลูกกะจะทําเปนครั้งสุดทายมาถึง ไมมีใครคิดวาแขกคนนี้คือ
ลูกชายที่กลับมาและไมยอมเปดเผยตัว
 เพียงแตวา แทนทีเ่พิม่พลจะดัดแปลงเรือ่งใหเกิดในประเทศ
ไทย เขากลับทําฉากใหดูเหมือนวาเปนเมืองกันดารแปรง ๆ ที่ใดที่หนึ่ง
ในโลก ซึ่งดูเหมือนไมใชประเทศไทย กรอบเวทีละครที่จํากัดแคบเมื่อ
ปรบัมาเปนกรอบภาพหรอืกรอบจอหนงัทีม่อีสิระไรขอบเขต ถงึอยางไร
ก็เพื่อทําหนาที่สื่อสารเรื่องเลาเดียวกัน หรือท่ีสําคัญกวาคือแกนหรือ
ธรรมบทเดียวกัน อันจะเกิดขึ้นที่ใดหรือแมแตยุคสมัยใดก็ได นั่นคือ
ธรรมบทวาดวยจิตใจของมนุษย ความกลัว ความเกลียด ความโลภ
โลภะ โทสะ โมหะ ความฉอฉล ซึ่งวาไปแลวในกนบึ้งจิตใจมนุษยมีอยู
สองอยางคือใฝตํ่าและใฝสูง หนังแสดงนํ้าใจมนุษยที่ใฝไปทางตํ่าเพื่อ
เรียกรองอีกดานหนึ่ง คือ ความเมตตา กรุณา ความละอาย ใหสะทอน
ขึ้นในจิตใจของคนดูหรือไฉน และดวยความเชื่อแบบพุทธไทย ๆ เรา
อาจเห็นวานี้เปนบาปเปนกรรมที่ครอบครัวนี้ไดรับ
 เมือ่หนงัออกฉายในป ๒๕๒๑ ดเูหมือนไมไดรบัการตอนรบั
จากแฟนภาพยนตรนกั ผูกาํกับหนงัใหสัมภาษณในเวลาตอมาวา เขาใช
หัวหรือสมองและตั้งใจทําหนังเรื่องนี้มาก แตคนดูไมยอมรับ หนังเรื่อง
ตอมาของเขา (เมืองขอทาน ขี้กลากคอนกรตี) จึงแกเผ็ดดวยการใชเทา
ทํา ปรากฏวาคนดูชอบ
 ความสําคัญของเมืองในหมอก ก็คือความท่ีมันมลังเมลือง 
และใชเปนตัวชี้วัดรสนิยมของคนดูและคนสรางศิลปไดหรือไม



อํานวยการสราง : ยูมา ฟลม 
กํากับ : อรรถพร ไทยหิรัญ 
ถายภาพ : เดชา ศรีมันตะ
นําแสดง : เรย แมคโดนัลด, รามาวดี สิริสุขะ
ความยาว : ๘๙ นาที

 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมรูเหตุผลกลใด เปนปท่ีใหกําเนดิภาพยนตร
ไทยสองเรื่องท่ีพิเศษ แปลก ประหลาด เรื่องหน่ึงคือ “ดอกฟาในมือ
มาร” ของ อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล อีกเรื่องคือ “คนจร ฯลฯ” ของ 
อรรถพร ไทยหิรัญ
 “คนจร ฯลฯ” เปนหนงัทีน่กัดหูนงั ไมวาทีใ่ดในโลก จะตอง
รูสึกวาหนังนี้คนทําไมธรรมดา เพราะหนังเขาไดรับการปรุงแตงใหมอง
ผานดวยทัศนะของคติ การตีความและตีคาเหตุการณ ตัวละครหรือ

คนจร ฯลฯ (๒๕๔๒)



ปรากฏการณตาง ๆ โดยความเปนตัวตนของผูสรางเอง
 ตัวละครสําคัญตัวหนึ่งของหนังคือ คนจร ที่ดูเหมือนคนบา
สําหรับคนปกติ หนังบอกพื้นหลังอะไรบางอยางที่ทําใหเราพยายามจะ
เขาใจและอธิบายเหตุผลใหการกระทําของคนจร เหตุซึ่งมีการทารุณ-
กรรม การฆา การกนดา คนจรซึ่งคนทั่วไปที่คิดวาตนเปนคนปกติอาจ
จะมองเขาวาเปนคนบา ไดเขาไปพบเห็นเรื่องของครอบครัวหนึ่ง ใน
บานหรือที่อยูซึ่งดูเหมือนฐานที่มั่นหรือที่กักกันกักขัง ไดเห็นคนงาน
ตางดาวที่จะกออาชญากรรมกับคนในบาน เขาไดชวยชีวิตคนในบาน
ไว ในขณะท่ีตํารวจซ่ึงโผลเขามาในตอนทาย และเห็นวาคนบาคือ
อาชญากร 
 นาเสียดายท่ี อรรถพร ไทยหิรัญ เกิดมาแลวสามารถ
สรางสรรคงานภาพยนตรของเขาเองจริง ๆ ไดเพียงเรื่องเดียวนี้ แตคิด
อีกทีหนึ่งนี่ก็นับวาเพียงพอแลวที่จะเปนเอกภาพยนตรสําคัญเรื่องหนึ่ง
ในประวัติศาสตรภาพยนตรไทย



อํานวยการสราง : เอ็กซตรา เวอรจิ้น 
กํากับ : อุรุพงศ รักษาสัตย 
นําแสดง : ประหยัด จุมมา, สมนึก มุมเมือง
ความยาว : ๑๒๒ นาที

 มีภาพยนตรที่ถายทําเก่ียวกับเรื่องเลาหรือเลาเรื่องของ
ชาวนาไทยอยูมาก แตจะมีสักกี่เรื่องหรือสักเรื่องไหมที่ทําโดยชาวนา 
เพื่อชาวนา
 อุรุพงศ รักษาสัตย เปนเด็กหนุ มที่เติบโตมาในชนบท
ทองไรทองนาภาคเหนือ กอนจะเรียนจบวิชาภาพยนตรจากคณะ
วารสารศาสตร ธรรมศาสตร เขาทําหนังสั้นมาหลายเรื่อง แตลวนเปน
เรือ่งเกีย่วกบัหรอืเรือ่งของชาวนาตรง ๆ  ภาพยนตรของเขาแสดงใหเหน็
การซึมซับวิถีชีวิตของชาวนา ทั้งลึกลงไปภายในหัวจิตหัวใจ ทั้งทาที

สวรรค์บ้านนา (๒๕๕๒)



อากัปกรยิาอาการทีเ่ปนอยู เทศะหรอืธรรมชาตแิวดลอม กาละหรอืวัน
เวลาฤดูกาลท่ีผันเวียน ภาพยนตรของเขาเลาเรื่องเลาของชาวนา 
เหมือนกับการไปสิงสถิตอยูในความเปนชาวนา ใชกลองวิดีโอเปน
ปากกาถายทอดดวยภาษาภาพยนตร และเปนแปรงท่ีบรรจงสราง
จิตรกรรมที่งามแท มุมมองของเขาทําใหลีลาลมหายใจการเคลื่อนไหว
เพื่อเปนอยูและทํางานของชาวนาเปนนาฏกรรมบนจอ 
 สาํหรบัภาพยนตร “สวรรคบานนา” เปนภาพยนตรสารคดี
ดําเนินเรื่องขนาดยาวเรื่องแรกของอุรุพงศ เขาเลาเรื่องสวรรคของ
ชาวนา เพือ่บอกวาสวรรคบานนามอียูจรงิหรอืวาสวรรคหาย กลายเปน
นรก เลาเรื่องเกาที่ใครก็เลากันและดูเหมือนไมมีวันจบ คือเรื่องชาวนา
ผูไมมีที่นาของตนเอง กลายเปนกรรมกรนา รับจางทํานาของคนอื่นที่
อาจไมใชชาวนา เรื่องของหนี้สินนอกระบบที่รัดรึงชาวนาดุจโซตรวน
หรือเชือกผูกคอ และเรื่องเลาเกาที่ชาวนาสิ้นหนทางอื่นนอกจากถูก
เครื่องจักรกลดูดเขาสูมหานครหลวง เพื่อขายสิ่งสุดทายหรือสิ่งแรกใน
ชีวิตที่มีอยู
 เปนภาพยนตรสารคดท่ีีมไิดพดูแทน แตพดูโดยจิตวิญญาณ
ของชาวนาใน พ.ศ. นี้หรือยุคสมัยของเรา



หอภาพยนตร (องคการมหาชน)


