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คำ�นำ�
ของ�หอภาพยนตร์�(องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศให้วันที่ ๔ ตุลาคม ของ 
ทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น “วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย” เหตุผลอย่างหนึ่งที่ท�าไมต้องเป็น 
วันนี้ ก็เพื่อเป็นคารวะนุสรณ์แด่ มติหรือเจตนารมณ์สาธารณะของ คณะอนุกรรมการการสื่อสาร 
มวลชน ในคณะกรรมการชาติว่าด้วยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง 
สหประชาชาต ิของประเทศไทย เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบรุฉตัร  
ทรงเป็นประธาน ในการประชุมวันที่ ๔ ตุลาคม ปีนั้น เรียกร้องให้หอสมุดแห่งชาติ ตั้งแผนกเก็บ 
ฟิล์มภาพยนตร์ อันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ของอนุชน 
สืบไป

กจิกรรมส�าคัญของวนัอนรุกัษ์ภาพยนตร์ไทย คอื การประกาศขึน้ทะเบยีนภาพยนตร์มรดก 
ของชาติ ประจ�าปี ปีละประมาณ ๒๕ เร่ือง ขึน้ทะเบยีนเพือ่ประกาศให้สาธารณชนรูว่้า ภาพยนตร์ 
นัน้ส�าคญั สมควรจะได้รบัการเกบ็รกัษาดแูลให้ดเีป็นพเิศษ เพ่ือเป็นมรดกตกทอดสูล่กูหลาน และ 
เพื่อให้สาธารณชนได้ชื่นชมและใช้ประโยชน์ให้สมค่า

หอภาพยนตร์ได้ความคดิในการข้ึนทะเบยีนมรดกภาพยนตร์มาจาก การขึน้ทะเบยีนมรดก 
ภาพยนตร์แห่งชาต ิสหรฐัอเมรกิา ซึง่เขาท�าขึน้ตัง้แต่เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และท�าเป็นภารกิจส�าคัญ  
โดยออกเป็นรัฐบัญญัติจากรัฐสภาและอนุมัติกองทุนอนุรักษ์มรดกภาพยนตร์แห่งชาติให้ถึง 
พันล้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชาชาติของเขาเห็นความส�าคัญของภาพยนตร์เพียงไร 

ส�าหรับประเทศไทยเรา แม้รัฐสภาไทยยังมองไม่เห็นถึงขนาดนั้น แต่หอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ ท�าหน้าที่แทนประชาชนไทย เพื่อดูแลรักษามรดก 
ภาพยนตร์แห่งชาติของเรา ตามก�าลังงบประมาณซึ่งอนุมัติโดยรัฐสภาเช่นกัน

ส�าหรบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หอภาพยนตร์ได้เชญิผูท้รงคณุวฒิุหลากหลายด้านจ�านวนหน่ึง เป็น 
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ที่สมควรได้รับการขึ้นทะเบียน โดยคัดเลือกจากรายชื่อ 
ภาพยนตร์ที่คณะท�างานของหอภาพยนตร์เสนอและรายชื่อที่ประชาชนทั่วประเทศส่งเข้ามา

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงขอคารวะทุกเสียงของประชาชนที่ส่งชื่อภาพยนตร ์
เข้ามา ซึ่งภาพยนตร์เหล่านั้นจ�านวนหนึ่งได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ 
ของชาติในปีนี้แล้ว 
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ท่านคณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ท่านผู ้อ�านวยการ 
หอภาพยนตร์ ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน

ผมรูส้กึยนิดีทีไ่ด้มาเป็นประธานการประกาศขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาต ิประจ�า
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเป็นปีที่สาม

ภาพยนตร์นบัเป็นศลิปวฒันธรรมประเภทหนึง่ ภาพยนตร์หนึง่เรือ่ง มคีวามหมายมากกว่า
การสร้างความบันเทิงให้ผู้ชม เพราะภาพยนตร์เป็นส่ือที่สะท้อนสังคมในมิติต่าง ๆ โดยผ่าน 
จินตนาการของผู้เขียนบท ผู้สร้าง และเมื่อวันเวลาผ่านไป ภาพยนตร์จึงเป็นส่วนหน่ึงของ 
ประวตัศิาสตร์ ซึง่บอกเล่าเรือ่งราวในอดตี ผ่านภาพและเสยีงทีส่ะท้อนวถิชีวิีต ความเป็นอยู ่สภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม ในช่วงเวลานั้น ๆ อย่างชัดเจน ภาพยนตร์จึงนับเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่า 
ของชาติ

ในฐานะรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม ซึง่ก�ากบัดแูล หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ผมขอช่ืนชมการประกาศขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ ขอขอบคณุคณะกรรมการ 
ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒแิละเป็นบคุคลภายนอก ทีส่ละเวลามาร่วมกนัดแูละพจิารณาตดัสนิภาพยนตร์
ที่สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติในปีน้ี ซึ่งทราบว่าต้องใช้เวลาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมาก กว่าจะได้ข้อสรุปเป็นผลการตัดสินในวันนี้ นอกจากนี้ขอ
ขอบคุณประชาชนที่มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ เข้ามาให้คณะกรรมการ
พจิารณาด้วย นบัเป็นความคดิท่ีดขีองหอภาพยนตร์ ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วม เพราะ
การอนุรักษ์มรดกใด ๆ ของชาติ ไม่ควรเป็นเพียงหน้าท่ีของหน่วยงานหรือบุคลากรของรัฐโดย 
ล�าพัง แต่จ�าเป็นจะต้องให้สาธารณชนได้รับรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วม ไม่ว่ามากหรือน้อย การ 
อนุรักษ์มรดกของชาติ จึงจะส�าเร็จและยั่งยืน เกิดความรู้สึกหวงแหนและภาคภูมิใจร่วมกัน

 ขอให้หอภาพยนตร์เผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ทั้ง ๒ ปีที่ผ่านมาและ
ในปีนี้ให้กว้างขวาง เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ ได้รับรู้และมีโอกาสใช้ประโยชน์จาก
มรดกภาพยนตร์ของชาติเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น 

 โอกาสนี ้ผมขอประกาศรบัรองการขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาต ิประจ�าปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ทั้ง ๒๕ เรื่อง ขออวยพรให้โครงการนี้ด�าเนินไปด้วยดีและประสบผลส�าเร็จทุกประการ

คำ�กล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายสนธยา�คุณปลื้ม
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปีที่�๓�พ.ศ.�๒๕๕๖ 

๑. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจ�า เป็นภาพยนตร์ท่ีถ่ายทอดเรื่องราวของ  
สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย ในมิติต่าง ๆ เช่น  
มานษุยวทิยา สงัคมวทิยา เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม ท้ังในฐานะปัจเจกและกลุม่หรอืมวลชน  
สามารถท�าให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์หรือความทรงจ�า

๒. คณุค่าทางศลิปะภาพยนตร์ เป็นผลงานภาพยนตร์ทีส่ร้างสรรค์ อนัแสดงถงึศลิปวทิยา
ทางด้านภาพยนตร์

๓. มคีวามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นภาพยนตร์ทีม่คีวามโดดเด่นเป็นพเิศษ มเีอกลกัษณ์ 
เฉพาะตัว มีความคิดริเริ่ม หรือไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่น ๆ เช่น การน�าเสนอ
ของภาพยนตร์นั้น ๆ ไม่ว่าการถ่ายท�า การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ

๔. บูรณภาพ คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของ 
ผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไป
ด้วยเหตุต่าง ๆ

๕. อิทธิพลต่อคนและสังคม ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ 
ปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่าทางด้านพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อ 
ให้เกิดกระแสสมัยนิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือ 
ยั่งยืนนาน
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รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินภาพยนตร์
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ�ครั้งที่�๓�พ.ศ.�๒๕๕๖ �

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา   ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

รศ.ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล    กรรมการ
นักวิทยาศาสตร์ นักเขียน

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ    กรรมการ
นักประวัติศาสตร์

อัศศิริ ธรรมโชติ     กรรมการ
นักเขียน

ประวิทย์ แต่งอักษร     กรรมการ
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักเขียน

พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์     กรรมการ
ผู้ก�ากับภาพยนตร์

มานัสศักดิ์ ดอกไม้     กรรมการ
นักวิชาการภาพยนตร์



๘
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[�MITCHELL & KENYON 411:
PRINCE OF SIAM ABOARD THE NEW FERRY 
(1901)�]

พ.ศ. ๒๔๔๔
ความยาว ๒.๔๖ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
อ�านวยการสร้าง Mitchell & Kenyon

แม้จะมหีลกัฐานว่ามกีารถ่ายภาพยนตร์
บนัทกึพระราชกรณยีกจิท้ังทีเ่ป็นทางการและ
ที่เป็นการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ อยู่พอ
สมควร แต่ปรากฏว่าเกือบจะไม่มีการค้นพบ
ฟิล ์มภาพยนตร์เหล่านั้นหลงเหลืออยู ่ใน
ปัจจุบันเลย

หอภาพยนตร์เคยค้นพบและได้รับ
ภาพยนตร์บนัทกึเกีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฎเกล้าฯ เพยีงม้วนเดียว  นัน่คอืภาพยนตร์
บันทึกพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประทับบน
พระเสลี่ยงคานหาม ในกระบวนเสด็จโดย
พยุหยาตราสถลมารค ในบริเวณพระบรม
มหาราชวัง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ภาพ-
ยนตร์นี้มีความยาวเพียงไม่ถึง ๓๐ วินาที และ
ผู้ถ่ายซ่ึงเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ของ บริษัท
ริชาร์ด เบอร์ตัน โฮล์ม สหรัฐอเมริกา ได้ถ่าย
จากระยะค่อนข้างห่าง จึงเห็นพระพักตร์ไม่
ถนัด

ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาคม
ศษิย์เก่าวชิราวธุ ได้สบืค้นหาภาพยนตร์บนัทกึ
เกี่ยวกับพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ ๖ ในต่าง
ประเทศ ได้พบว่ามีภาพยนตร์บันทึกภาพ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ในสมัยที่ยังทรงเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประทับศึกษาอยู่
ในประเทศอังกฤษ ครั้งหนึ่งได้เสด็จไปยัง
ท่าเรือเมืองนิวเฟอร์รี่  เพื่อเสด็จไปทอด-
พระเนตรกจิการวทิย ุแต่ภาพยนตร์นีไ้ด้บนัทกึ
ภาพพระองค์ขณะประทับอยู่ท่ามกลางเจ้า-
หน้าที่และสุภาพบุรุษชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งบน
เรอืข้ามฟาก ตามด้วยภาพเสด็จพระด�าเนินไป
ตามทางบนสะพาน ซึง่ทัง้หมดกนิเวลาฉายราว 
๒ นาที ๔๗ วินาที สมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ ได้
ตดิต่อจดัซือ้ส�าเนาภาพดิจทิลัจากภาพยนตร์น้ี
เข้ามาประเทศไทย เพ่ือเผยแพร่ในโอกาสจัด
งานฉลองโรงเรียนวชิราวุธ ๑๐๐ ปี และได้
กรุณาบริจาคภาพยนตร์ดิจิทัลน้ีแก่หอภาพ-
ยนตร์ด้วย 

ภาพยนตร์น้ีจึงมีค่าในฐานะตัวอย่าง
อันหาได้ยากยิ่งของภาพยนตร์ที่บันทึกภาพ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เท่าที่มีเหลืออยู่ใน
โลก
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ช้าง
(Chang: A Drama of the Wilderness) 
    

พ.ศ. ๒๔๗๐
ความยาว ๖๙ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ 
อ�านวยการสร้าง Paramount Pictures
ก�ากับ  Merian C. Cooper, 
Ernest B. Schoedsack
ถ่ายภาพ  Ernest B. Schoedsack
นักแสดง  ครู, จันตุ้ย

ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ คณะถ่ายหนังจาก 
ฮอลลวีูด้ ซึง่น�าโดย มเีรยีน ซี. คเูปอร์ ผูอ้�านวย 
การสร้าง และ เออร์เนส บี. โชดแสค ตากล้อง  
ในนามบริษัทพาราเมาท์ ได้เดินทางเข้ามาใน 
สยาม เพื่อถ่ายท�าภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตชาว 
พื้นถิ่นสยาม อันยังเป็นความเร้นลับและดูป่า 
เถื่อนส�าหรับชาวตะวันตก

ฝรั่งนักท�าหนังสองสหาย ได้ตกลงท�า
หนังเรื่อง “ช้าง” หรือ Chang เพื่อแสดงวิถี 
ชวีิตของชาวพื้นเมอืงสยาม ที่ต้องด�ารงชีวติใน 
บ้านป่า หกัร้างถางพงเพ่ือท�านา และต้องผจญ 
กบัสตัว์ป่าต่าง ๆ  โดยเฉพาะเสอื และฝูงช้างป่า  
และต้องการแสดงถึงภูมิปัญญาของชาวพื้น 
เมืองสยามที่สามารถจับเสือ และที่ส�าคัญยัง 
สามารถต้อนจับฝูงช้างป่า เพื่อเอามาฝึกจน 
เชื่อง ให้ท�างานรับใช้คน

ภาพยนตร์นี้ ได้รับความร่วมมือจาก  
สยามภาพยนตร์บริษัท บริษัทค้าภาพยนตร์ 
ยักษ์ใหญ่ของสยามเวลานั้น และทางการของ 
สยาม ถ่ายท�าส่วนใหญ่ทีต่วัเมอืงในจงัหวัดน่าน  
และบางจงัหวัดทางภาคใต้ ใช้ชาวพืน้เมอืงเป็น 

ผู้แสดง โดยเฉพาะ นายเมืองและครอบครัว 
ของเขาแห่งจงัหวดัน่าน ซึง่เป็นชาวสยามทีเ่ข้า 
รีตและท�างานให้คณะมิชชันนารี 

เมื่อ “ช้าง” ออกฉายทั่วโลกในปี พ.ศ. 
๒๔๗๐ ปรากฏว่าประสบความส�าเร็จอย่างยิ่ง 
ได้เข้ามาฉายในสยามในปีถัดมา ก็ประสบ
ความส�าเร็จสูงเช่นกัน  ในเวลานั้นวงการหนัง
ไทยเพ่ิงเร่ิมเกดิ พวกหนงัสอืพิมพ์เขยีนลงหน้า
หนังสือตัดพ้อว่า คนไทยมัวชักช้า เสียท่า ถูก 
นักท�าหนังฝรั่งมาเอาของดีไปกินเสียแล้ว

สองฝรัง่นักท�าหนัง ได้ท�าหนังสือมาขอ 
ให้พระเจ้าแผ่นดินไทยออกหนังสือชมเชยที ่
เขาท�าช่ือเสียงให้สยามดังไปทั่วโลก แต่ราช- 
ส�านกัไทยตอบไปท�านองว่า  ชือ่เสยีงน้ันไม่ค่อย 
เท่าไร บางทจีะท�าให้โลกเหน็ว่าสยามเป็นบ้าน 
ป่าเมืองเถื่อนไม่มีความเจริญเสียเลย แลว่า 
ฝรั่งก็ได้เงินก�าไรไปมากแล้ว ควรจะขอบคุณ 
สยามมากกว่า หากอยากได้ค�าชมเชย แนะน�า 
ให้ไปขอจากสยามสมาคมอะไรเทือกน้ันดีกว่า  
เพราะเป็นเรื่องไปทางชาติพันธุ์

อย่างไรก็ดี ด้วยความโด่งดังของหนัง 
เรื่องนี้ ซึ่งถ่ายท�าในสยาม และใช้คนพื้นเมือง 
เป็นตัวแสดง เพื่อแสดงวิถีหากินหาอยู่ ขนบ- 
ธรรมเนยีม ประเพณ ีความคดิความเชือ่ อย่างไร
เสียก็ต้องนับว่าเป็นหนังที่บันทึกภาพชีวิตของ
ชาวสยามในแบบของภาพยนตร์บันเทิง และ 
ภาพนั้นแผ่ไปสร้างความบันเทิงให้คนทั่วโลก 
จึงสมควรท่ีจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่ง 
ในมรดกภาพยนตร์ของชาติ
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แหวนวิเศษ�
พ.ศ. ๒๔๗๒
ความยาว ๒๕ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
ก�ากับ นายน้อย ศรศักดิ์ (พระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ถ่ายภาพ นายสมงิถุ่ย รามรามญั (พลตร ีหม่อมเจ้า
อมรทัต กฤดากร), นายเล็ก ศรศักดิ์ (หม่อมเจ้า
กัมลีสาร ชุมพล)
นักแสดง พระองค์เจ้าอ๊อสคาร์นุทิส กรมหม่ืน
อนุวัตรจาตุรน, หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์, หม่อม
เจ้าอัฌชา จกัรพนัธุ,์ หม่อมเจ้ายธุษิเฐยีร สวสัดิวตัน์, 
พระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประภาต, หม่อมเจ้าหญิงสีดา-
ด�ารวง สวัสดิวัตน์, หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์ และ

“ขุนช้าง”สุนัขของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี

อย่างท่ีทราบกันว่าพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชนิยมในการถ่าย
ภาพยนตร์เป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ที่
บันทึกพระราชกรณียกิจ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 
ภาพยนตร์ประเภทข่าว รวมทั้งภาพยนตร์ชนิด
เดินเรื่องซึ่งมีหลักฐานว่าท่านทรงถ่ายท�าภาพยนตร์
ชนิดเดินเรื่องไว้สามสี่เร่ือง แต่ แหวนวิเศษ เป็น
ภาพยนตร์ชนดิเดนิเรือ่งฝีพระหัตถ์พระบาทสมเดจ็-
พระปกเกล้าอยูห่วัทีห่ลงเหลอือยูอ่ย่างครบสมบูรณ์
เพียงเรื่องเดียว และเป็นภาพยนตร์ตามขนบหนัง
เงียบ คือมีอินเตอร์ไตเติ้ลคั่นบอกความเป็นไป
และบทเจรจาแต่ละฉาก เพียงเรื่องเดียวท่ีเหลือใน
ประเทศไทยซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด

หม่อมเจ้าการวกิ จกัรพันธุ ์ซึง่ทรงร่วมแสดง
ในบทอ้ายเก่ง ทรงเล่าว่าพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์บทภาพยนตร์เรื่องนี้ในเรือ
พระที่น่ังจักรี ขณะเสด็จประพาสทางทะเล เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๔๗๒ ที่เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี และโปรด-

เกล้าฯ ให้เจ้านายเด็ก ๆ ที่ตามเสด็จเป็นตัวแสดง
เดมิทหีอภาพยนตร์ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์

เรื่อง แหวนวิเศษ เพียง ๒ ม้วน คือม้วน ๑ และม้วน 
๓ ท่ีห้องเก็บหนังสือเก่า ของสยามสมาคมในพระ-
บรมราชูปถัมภ์ ต่อมาจึงได้พบฟิล์มม้วน ๒ โดยไม่
คาดคดิ ทีว่ทิยาลยัครจูนัทบรุ ีซึง่เคยเป็นวงัสวนบ้าน
แก้ว ของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี และพบว่า
ยังขาดชิ้นส่วนที่หายไปที่ข้อความอักษรบรรยายใน
ม้วนที่ ๒ ราวสองฟุต ซึ่งที่สุดก็พบจากเศษฟิล์มที่มี
ผู้พบในกองขยะจากวังสุโขทัย 

แหวนวิเศษ เป็นเรื่องของ ตาคง ผู้มีภรรยา
เป็นแม่หม้ายซ่ึงมลีกูตดิเป็นจ�านวนมาก ตาคงเกลยีด
บรรดาลูกเลี้ยงมากจึงสร้างอุบายพาลูกเลี้ยงทั้งห้า
คน ซึ่งประกอบไปด้วย อ้ายเก่ง อ้ายข้ีเกียจ อ้าย
ตะกละ อ้ายซน และหนูแหวน ไปปล่อยทิ้งที่เกาะ
ร้าง เมื่อเดินทางไปถึงเกาะ ตาคงออกอุบายใช้ให้ลูก
เล้ียงทั้งห้าไปหาลูกไม้มาเป็นอาหาร หวังว่าเด็ก ๆ 
จะหลงป่าหายไป  เด็ก ๆ  เข้าไปในป่าแล้วบังเอิญได้
พบนางพราย จึงเล่าเรื่องราวว่าถูกตาคง พ่อใจร้าย
เฆี่ยนตีและไล่ให้มาหาลูกไม้ในป่า นางพรายสงสาร
จึงมอบแหวนวิเศษให้ไอ้เก่ง ว่าชีส้ิง่ใดจะได้สมใจนึก  
เด็ก ๆ รีบกลับมาหาตาคง แล้วเสกก้อนหินให้เป็น
สิ่งของสารพัดนึก ตาคงเกิดละโมบและหาโอกาสใน
ขณะที่เด็ก ๆ หลับจะฆ่าอ้ายเก่งเพื่อชิงแหวนวิเศษ
มาเป็นของตน เดชะบุญอ้ายเก่งตื่นมาเห็นจึงเสก
ตาคงเป็นสุนัข หนูแหวนน้องเล็กสงสารพ่อเลี้ยงจึง
ขอร้องให้อ้ายเก่งเสกให้พ่อกลบัมาและขอให้เป็นพ่อ
ที่ใจดีที่สุดในโลก อ้ายเก่งจึงเสกตาคงกลับมาจาก
สุนัขเป็นตาคงใจดี พาลูก ๆ กลับบ้าน ก่อนจะออก
จากเกาะ อ้ายเก่งท�าแหวนตกน�้าทะเลไป ตาคงว่า 
ดีแล้วคืนให้ผีไป

“แหวนวิเศษ” จึงเป็นหนังวิเศษ มหัศจรรย์ 

เป็นมรดกหนังเงียบเรื่องเดียวที่สมบูรณ์ของชาติ
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เสด็จทอดพระเนตรมอญรำ�ผี�ปากลัด�
๑�มีนาคม�พ.ศ.�๒๔๗๓�
พ.ศ. ๒๔๗๓
ความยาว  ๑๒ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
ถ่ายภาพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า-
อยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงเป็น
พระเจ้าแผ่นดินที่โปรดภาพยนตร์ นอกจาก
โปรดทอดพระเนตรภาพยนตร์แบบแฟนภาพ-
ยนตร์แล้ว ยงัทรงเป็นนกัถ่ายภาพยนตร์สมคัร
เล่นทีส่�าคัญ เพราะทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดนินกั
ถ่ายภาพยนตร์ทีม่ไีม่มากนกั การถ่ายภาพยนตร์
สมัครเล่นเป็นพระราชนิยมท่ีมีเจ้านายและ
ขนุนางตลอดจนราษฎรพากนันยิมมากขึน้ จน
โปรดให้จดัตัง้สมาคมภาพยนตร์สมคัรเล่นแห่ง
สยามขึ้นในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริม
การเล่นถ่ายภาพยนตร์ของสยามให้ก้าวหน้า

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงถ่าย
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ตั้งแต่เสด็จข้ึนเสวย
ราชย์ จนถึงวันเสด็จสวรรคต มีหลักฐานว่า ได้
ทรงถ่ายภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. ซึ่งมีการตัด
ต่อรวมเป็นม้วนขนาดประมาณม้วนละ ๔๐๐ 
ฟุต เป็นจ�านวนประมาณ ๕๐๐ ม้วน และหลง
เหลอืมาถงึปัจจบุนัเพยีงประมาณร้อยม้วนเศษ 
ซึ่งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้อนุรักษ์
และเก็บรักษาไว้

ในบรรดาฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กว่าร้อย

ม้วนท่ีเหลืออยู ่ “มอญร�าผี” เป็นผลงานฝี
พระหัตถ์ทรงถ่ายที่โดดเด่นที่สุดม้วนหน่ึง ใน
ฐานะภาพยนตร์บันทึกพิธีกรรมและวิถีความ
เชื่อของชนชาติมอญ   

เหตุการณ์ในภาพยนตร์เกิดขึ้นที่ปาก-
ลดั  สมทุรปราการ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ สนันษิฐาน
ว่า คงจะทรงทราบว่าจะมพีธิกีรรมนี ้จงึมหีมาย
ก�าหนดที่จะเสด็จไปทรงถ่ายภาพยนตร์ มี
การเตรยีมการโดยเจ้าพนักงานในราชส�านัก ที่
จะทรงถ่ายภาพยนตร์อย่างพร้อมมูล ช่วงแรก
ของภาพยนตร์เป็นบันทึกการเสด็จพระราช-
ด�าเนินจากปากน�้าไปยังปากลัด ช่วงนี้จะเห็น
พระเจ้าอยู่หัว พระราชินีและเจ้านาย ขุนนาง
ที่ตามเสด็จ แสดงว่าโปรดให้ข้าราชส�านักเป็น
ผูถ่้าย  แต่เมือ่ถงึพธิกีรรม พระเจ้าอยูห่วัจะทรง
ถ่ายด้วยฝีพระหัตถ์เองตลอด 

เหตุการณ์นี้ น่าจะเป็นงานใหญ่ของ
พิธีกรรมร�าผีที่ชาวมอญปากลัด จัดถวายให้
ทอดพระเนตรและบันทึกเป็นภาพยนตร์ไว้ 
และปรากฏว่าทรงบันทึกไว้อย่างละเอียด 
เหมือนจะให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานส�าหรับ
การศึกษาเรียนรู้

 ภาพยนตร์ม้วนน้ี จึงมไิด้ส�าคัญเพยีง
เพราะถ่ายโดยพระเจ้าแผ่นดินเท่าน้ัน แต่ยัง
เพราะมันเป็นหลักฐานทางชาติพันธุ ์ ทาง
มานษุยวิทยา ทางขนบประเพณ ีและนอกจาก
นี้ ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะกาล
เวลาผ่านไปถึงแปดสิบปีเศษแล้ว
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พ.ศ. ๒๔๗๔
ความยาว  ๕.๔๑ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ 
ถ่ายภาพ  สมเด็จพระเจ ้าบรมวงศ ์ เธอ-
พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักด์ิ กรมพระยา-
ชัยนาทนเรนทร

หากใครได้ผ่านแยกถนนบ�ารุงเมือง
บริเวณหน้าวดัสุทัศน์เทพวราราม คงจะเคยได้
เห็นและคุ้นชินกับส่ิงซึ่งดูเหมือนเป็นซุ้มประตู
ใหญ่สีแดงทีต้ั่งตระหง่านอยูก่ลางวนเวยีน นีค่อื 
เสาชิงช้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับที่สร้างโบสถ์พราหมณ์
ในบริเวณเดียวกัน ใช้ประกอบพิธีตรียัมปวาย
เพื่อรับเสด็จพระอิศวรซ่ึงเสด็จฯ ลงมาโลก
มนุษย์ เป็นพิธีท่ีจัดขึ้นในปีใหม่ของพราหมณ์ 
ในประเทศไทยซ่ึงนับถือศาสนาพุทธและ
ประกอบพิธีพราหมณ์ในราชวัง พระมหา
กษัตริย์ได้ทรงอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์ และ
จัดพระราชพิธีตรียัมปวาย แต่ไม่ได้จ�ากัด
เฉพาะส�าหรับเจ้านายเท่านั้น ชาวบ้านก็
สามารถเข้าร่วมพิธีโล้ชิงช้านี้ด้วย แต่หลาย
คนคงสงสัยว่าหน้าตาของชิงช้าซ่ึงมีเสาขนาด
ยักษ์นี้เป็นอย่างไร และใครเป็นผู้โล้ชิงช้าซ่ึง
สูงเสียดฟ้านี้ เพราะปัจจุบันไม่มีการโล้ชิงช้า
ให้เห็นแล้ว จะมีก็แต่ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
พระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
ที่จารึกภาพโล้ชิงช้าให้พอจะได้จินตนาการ 
หรือภาพถ่ายที่พอจะหลงเหลือให้เห็นเค้าพิธี
อันน่าพิศวง 

ภาพยนตร์เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕   
มหีลกัฐานว่า ได้เคยมกีารถ่ายภาพยนตร์บันทกึ
เหตกุารณ์พระราชพธิโีล้ชิงช้าออกฉายตามโรง
ภาพยนตร์ในรชักาลที ่๕ แทบทกุปี และสบืต่อ
มา จนกระทั่งพระราชพิธีนี้ถูกยกเลิกไปหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่น่าเสียดายว่า 
ภาพยนตร์เหล่านัน้ได้สาบสญูไปด้วย  ปัจจบุนั
หอภาพยนตร์พบภาพยนตร์บนัทกึพระราชพธิี
โล้ชิงช้าเหลอือยูเ่พยีงสมยัรัชกาลที ่๗ และเป็น
พระราชพิธีในปีท้าย ๆ ก่อนจะถูกยกเลิกไป 

ฟิล์มภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีโล้
ชิงช้าที่เหลืออยู่ม้วนหนึ่งที่น่าสนใจ คือฟิล์ม
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักด์ิ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ซึง่ทรงถ่ายท�าด้วย
ฝีพระหตัถ์เอง บันทกึเหตกุารณ์โล้ชงิช้าประจ�า
ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ให้เห็นการแห่พระยายืนชิงช้า
มาสู่บริเวณพิธี การโล้ชิงช้าของพวกนาฬิวัน 
ท่ามกลางราษฎรทุกชนชัน้ ทีพ่ากันมาชมุนมุดู 
จนจบพิธี แลว้แห่พระยายืนชงิช้ากลับ ราษฎร
ที่มาดูก็เดินเที่ยวเล่นกัน

ภาพยนตร์ พิธีโล้ชิงช้า ม้วนนี้ จึงเป็น
หลักฐานให้คนไทยปัจจุบันและในอนาคตได้
ประจักษ์ว่า พิธีโล้ชิงช้าที่เราเห็นแต่เสาชิงช้า
ใหญ่สีแดงกลางถนนหน้าวัดสุทัศน์ หรือที่เรา
ได้เหน็แต่รปูถ่ายน่ิง ๆ  หรือแม้แต่รปูเขยีนผนัง
โบสถ์วัดราชประดิษฐ์ แม้จะมีชีวิตชีวาแต่ก็
ล้วนนิ่ง ๆ หากมันเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นเช่น
ไร จงึเป็นภาพยนตร์ทีท่�าให้พธิโีล้ชงิช้าอนัหยดุ
นิง่ตาย กลบัมามชีีวติยนืยาวต่อไปทกุครัง้ท่ีน�า
ออกฉาย

[�พระราชพิธีโล้ชิงช้า�]



1๘



19

การรับเรือตอร์ปโด
พ.ศ. ๒๔๗๘
ความยาว  ๗๙.๔๗ นาที
วีเอชเอส / ขาว-ด�า / เงียบ 
อ�านวยการสร้าง กองทัพเรือ
ถ่ายภาพ  หลวงกลการเจนจิต
(เภา วสุวัต)

ในบรรดาช่างถ่ายภาพยนตร์ของไทยในสมัย
ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ชือ่ของ หลวงกลการเจนจิต 
(เภา วสุวัติ) ต้องนับว่าเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ท่ีมี
ชือ่เสยีงและผลงานมากทีส่ดุ โดยเฉพาะทีท่่านท�างาน
ในฐานะช่างถ่ายหนังของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว 
กรมรถไฟหลวง และของบริษัท ภาพยนตร์เสียง
ศรกีรงุ แต่น่าเสยีดายว่าผลงานส่วนใหญ่ของท่านได้
สูญเสียหรือสาบสูญเกือบทั้งหมด หลวงกลการ-
เจนจิต ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ จากหนังสือ
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท�าให้เราทราบ
ว่า ท่านเป็นที่ชื่นชอบรักใคร่ของชาวทหารเรือเป็น
พิเศษ นั่นก็เพราะ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ท่านได้รับมอบ
หมายจากกองทัพเรือให้เป็นผู้ถ่ายท�าภาพยนตร์
บันทึกการรับเรือตอร์ปิโด ที่กองทัพเรือจ้างต่อที่
ประเทศอิตาลี เป็นประวัติการณ์อย่างหนึ่งของ
กองทัพเรือไทย โดยเฉพาะเป็นการเดินเรือข้าม
มหาสมทุร ด้วยความรูค้วามสามารถของลูกนาวไีทย
ล้วน ๆ เป็นครั้งแรก จากอ่าวไทยเข้ามหาสมุทร
อินเดียไปสู่อิตาลี และกลับสู่มาตุภูมิ รวมระยะทาง
ราว ๑๕,๐๐๐ ไมล์ กินเวลารอนแรมกว่าสี่เดือน 

หลวงกลการเจนจติ ได้บนัทกึเหตกุารณ์ เริม่
ตั้งแต่พิธีส่งทหารเรือและเรือรบหลวงเจ้าพระยา 
ออกเดินทางจากกรุงเทพ และบันทึกความเป็นไป 
แทบจะทุกกิจกรรมของภารกิจทหารเรือ ตลอด
เส้นทาง ทกุเมอืงท่าทีเ่รือแวะ จนกระท่ังถงึจุดหมาย 
พธีิการรบัเรอืตอร์ปิโดทีอ่ติาล ีและการเดนิทางกลบั

พร้อมกับเรือตอร์ปิโดสองล�าที่รับมอบ จนมาถึงพิธี
การต้อนรับที่กรุงเทพ 

และหนังสืองานศพนั้น ยังให้ข ้อมูลว่า 
ระหว่างเดนิทาง หลวงกลการเจนจติได้คดิและเสนอ
ท�าเป็นภาพยนตร์เร่ืองแสดงขึน้อกีต่างหากเร่ืองหนึง่ 
ให้พวกลูกเรือเป็นดาราแสดง ผูกเร่ืองให้ทหารเรือ
ไทยไปพบรักต่างแดน แล้วกลับไปถ่ายท�าต่อในโรง
ถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ได้เป็นภาพยนตร์เรื่อง 
“แก่นกลาสี” ส�าหรับออกฉายตามโรงภาพยนตร์
ส่วนภาพยนตร์บนัทึกเหตุการณ์รับเรือตอร์ปิโด กไ็ด้
น�าออกฉายตามโรงภาพยนตร์ให้ประชาชนชมด้วย

จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ น.ต. 
หญิงกันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์ ได้ส่งฟิล์มภาพยนตร์
๑๖ มม. มาให้หอภาพยนตร์ตรวจ พบม้วนหน่ึงมี
ฉลากเขียนชื่อว่า “การรับเรือตอร์ปโดที่อิตาลี” จึง
รีบท�าการตรวจ และถ่ายส�าเนาใหม่เป็นดิจิทัล ซึ่ง
ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่หอภาพยนตร์ดัดแปลง
ประกอบข้ึนเอง และใช้เวลาท�างานอยู่นานหลาย
เดือน ได้เป็นภาพยนตร์ดิจิทัลประมาณ ๕๐ นาที  
ผลที่ได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร  

ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หอภาพยนตร์ได้
รับมอบภาพยนตร์และวีดิทัศน์เก่าจากหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษา เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบวีเอชเอส
ม้วนหนึ่ง เป็นภาพยนตร์เรื่อง การรับเรือตอร์ปโด
ซึ่งท�าเทเลซีนมาจากฟิล์มภาพยนตร์ท่ีเราได้รับมา
สองสามปีก่อนหน้านัน้เอง แสดงว่าได้เทเลซนีไว้ก่อน
ท่ีฟิล์มจะเส่ือมสภาพ วดีโิอนัน้ยงัมสีภาพพอใช้ และ
ท่ีน่ายนิดคีอื เราได้เหน็ภาพและเสยีงของภาพยนตร์
เรื่องนี้ครบทั้งเร่ือง ภาพยนตร์เ ร่ืองนี้ จะเป็น
ประจักษ์พยานถึงภารกิจหน่ึงอันเป็นประวัติการณ์
ของราชนาวีไทย และเป็นประจักษ์พยานถึงความ
สามารถของช่างถ่ายภาพยนตร์ทีส่�าคญัทีส่ดุคนหนึง่
ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของชาติ
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[�รวมไทย�]
พ.ศ. ๒๔๘๔
ความยาว ๓๑.๐๔ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ

ในขณะท่ีโลกก�าลังเข้าสู่ภาวะสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ประเทศไทยได้เกิดกรณีพิพาทกับอินโดจีน
ของฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ในสมัยที่ จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี อันมี
สาเหตุมาจากการสูร้บเพือ่แย่งชงิดนิแดนซึง่ประเทศ
ไทยเคยสูญเสียให้อินโดจีนของฝรั่งเศสในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือปี 
พ.ศ. ๒๔๔๙ การสู้รบในครั้งนี้ไม่มีการประกาศเป็น
สงครามอย่างเป็นทางการ กนิเวลาเพยีง ๓ เดอืนเศษ 
เป็นสงครามที่มีการรบท้ังทางบก ทางอากาศ และ
ทางเรือ ตลอดแนวชายแดนภาคอีสาน โดยการน�า
ของแม่ทพับรูพา พลเอกมังกร พรหมโยธ ี ซึง่กองทัพ
บูรพาสามารถยึดเมืองพระตะบอง เสียมราฐ อีกทั้ง
ยังยึดธงชัยเฉลิมพลของฝรั่งเศสได้ แต่ยังไม่ทันรู้แพ้
รู้ชนะ ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย
และยุติการสู้รบในเวลาต่อมา

ในขณะเกิดการรบระหว่างไทยกับอินโดจีน
ฝรัง่เศส ได้มีการถ่ายท�าเป็นภาพยนตร์อยูห่ลายเรือ่ง 
และน�าออกฉายตามโรงภาพยนตร์ หลักฐานทาง
เอกสารทีค้่นพบมอีย่างน้อยสองเรือ่ง คือเรือ่ง “รวม
ไทย” สร้างโดย กรมสาธารณสุขและกรมรถไฟ ถ่าย
ท�าโดย ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล นายช่างถ่ายหนัง
แห่งกรมรถไฟ และนายฟืน เพ็งเจริญ นายช่างถ่าย
หนังของกรมสาธารณสุข อีกเรื่องหนึ่งคือ “ใจไทย”  
สร้างโดย กรมสาธารณสขุและกรมประชาสงเคราะห์ 

ภาพยนตร์เรือ่ง “รวมไทย” นีห้อภาพยนตร์
มีหนังสือสูจิบัตร ท�าให้ทราบเลา ๆ ว่าเรื่องราวเป็น
อย่างไร แต่เรื่อง “ใจไทย” ไม่มีหนังสือ คงพบแต่
บทความในวารสาร ซ่ึงบรรยายให้เห็นการด�าเนิน
เหตุการณ์ในหนังเช่นกัน 

ภาพยนตร์สองเรื่องนี้เราเคยเชื่อว่าสูญหาย
ไปแล้ว จนเมื่อวันหนึ่งคุณเรืองยศ พิบูลสงคราม ลูก
สะใภ้ของจอมพล ป. พบิลูสงคราม ได้พบฟิล์มซึง่เกบ็
ไว้ในบ้านโดยบงัเอญิ และน�ามามอบให้หอภาพยนตร์ 
คุณเรืองยศเล่าว่าฟิล์มเหล่าน้ีน่าจะเป็นฟิล์มท่ี
จอมพล ป. ถ่ายภาพยนตร์เหตุการณ์ในครอบครัว
ด้วยตนเอง อย่างทีเ่รยีกว่า หนงับ้าน หน้ากล่องฟิล์ม
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่เขียนด้วยลายมอืหวดั ๆ  เหมอืน
เป็นการจดบันทึกช่วยจ�าของผู้ถ่าย 

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ท�าการตรวจฟิล์มม้วนหนึ่ง 
ขนาด ๑๖ มม. ขาว-ด�า ไม่มีเสียง ไม่มีชื่อเรื่องบน
ฟิล์ม ส่องดเูหน็เป็นภาพเหตกุารณ์การสูร้บ จงึเอะใจ
และได้ด�าเนินการแปลงสัญญาณฟิล์มภาพยนตร์
เป็นวีดิโอ เพราะฟิล์มต้นฉบับอยู่ในอาการเสื่อม
สภาพหนัก คาดว่าคงจะเก็บในที่ชื้นหรืออาจจะโดน
น�้า จึงไม่สามารถเข้าเคร่ืองพิมพ์หรือเคร่ืองฉายได้ 
ภาพที่พอจะเหลือให้เราได้เห็น เป็นภาพเหตุการณ์
การเดนิขบวนเรยีกร้องดินแดนคืนจากฝร่ังเศส ภาพ
การล�าเลียงก�าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ของ
กองทพัไทยไปสูแ้นวรบ ภาพในสนามรบ ภาพจอมพล 
ป. เดินทางไปเยีย่มทหารชายแดนอรญัประเทศ ภาพ
การอพยพราษฎร ภาพการชี้แจงให้ราษฎรทราบถึง
ความจ�าเป็นที่รัฐบาลต้องท�าสงคราม

หอภาพยนตร์ได้ศกึษาภาพเหตกุารณ์ต่าง ๆ  
ในภาพยนตร์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ
ภาพยนตร์ “รวมไทย” และ “ใจไทย” เท่าที่มีอยู่ 
ที่สุดก็ลงความเห็นว่า ภาพยนตร์ท่ีได้รับจากคุณ
เรืองยศนี้ น่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง “รวมไทย”  

ภาพยนตร์ม้วนนี้ ไม่ว่าที่สุดแล้ว จะคือ 
“รวมไทย” จริงหรือไม่ก็ตาม มีคุณค่ายิ่งในฐานะ
ภาพยนตร์บนัทกึกรณพีพิาทไทยกับอนิโดจนีฝรัง่เศส
เพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ เป็นเอกสารประวัติศาสตร์
ส�าคัญบทหน่ึงของชาติซึ่งไม่อาจทดแทนได้จาก
เอกสารอื่น ๆ โดยเฉพาะตัวอักษร



๒๒



๒3

ทรายมาเปนแก้ว
[พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔]
ความยาว  ๓๓ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
อ�านวยการสร้าง พลเรือตรีชลี สินธุโสภณ
ก�ากับ  ทัดทรง เสถียรสุต
ถ่ายภาพ  ทัดทรง เสถียรสุต

ภาพยนตร์เรือ่งนีส้ร้างโดย พล.ร.ต. ชลี 
สินธุโสภณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม สมัยอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีต
ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม อดีตผูแ้ทนราษฎร
จงัหวดัธนบรุ ีและทีส่�าคญัคอือดตีผูบ้งัคบักอง
สัญญาณทหารเรือ ผู้ไม่ประสงค์ออกนามใน
ภาพยนตร์ ท่านเป็นผูบ้งัคบักองระหว่างปี พ.ศ. 
๒๔๘๔ – ๒๔๙๔ ฝีมือการถ่ายโดย ทัดทรง 
เสถยีรสตุ บนัทกึโครงการท�าแก้วขึน้ใช้เองของ
กองสัญญาณทหารเรอื ในระยะปี พ.ศ. ๒๔๙๓ 
– ๒๔๙๔ โดยท่านผู้บังคับกองหวังว่าต่อไปจะ
สามารถผลิตหลอดวิทยุขึ้นใช้เองในประเทศ 
โครงการก�าลังจะเดินไปสู่ความส�าเร็จอยู่รอม-
ร่อ แต่เกิดกรณกีบฏแมนฮัตตนั ซึง่มีผลให้กอง
สัญญาณทหารเรืออันมีเกียรติประวัติมายาว
นานพอ ๆ กับกองทัพเรือ ถูกยุบไปในปี พ.ศ. 
๒๔๙๔ โครงการผลิตหลอดวิทยุเองจึงสลาย
ไปด้วยพร้อม ๆ  กับที่ภาพยนตร์นั้นก็มิได้ใช้ไป
ตามเจตนารมณ์ของผู้สร้าง 

ฟิล์มภาพยนตร์นั้นอาจจะสูญสลาย
ไปจากโลก ถ้าหากว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ คุณ
พิไลวัน สินธุโสภณ บุตรีของอดีตผู ้บังคับ
กองสัญญาณทหารเรือ ไม่น�าฟิล์มภาพยนตร์

ดังกล่าวไปมอบให้หอภาพยนตร์ แต่ขณะน้ัน
ฟิล์มภาพยนตร์ตกอยู่ภาวะเสื่อมสภาพ เกิน
กว่าความสามารถท่ีหอภาพยนตร์จะอนุรักษ์
และท�าส�าเนาขึ้นใหม่ได้ เพราะเป็นการเสื่อม
ด้วยโรคกรดน�า้ส้ม ซึง่เป็นชะตากรรมของฟิล์ม
ภาพยนตร์เซลลูโลสไทรอซิเตททั่วไปที่เกิดขึ้น
ได้เสมอ คงท�าได้เพียงบ�าบัดอาการด้วยการ
เป่าลมก�าจดัแก๊สและจดัเกบ็ไว้ในห้องเยน็เกบ็
รักษาฟิล์ม ราวสิบปีผ่านไป เมื่อคุณพิไลวัน
ไถ่ถามถงึความคบืหน้าในการอนรุกัษ์ฟิล์มม้วน
นี้ เจ้าหน้าที่จึงน�าฟิล์มออกมาตรวจและต้อง
ประหลาดใจท่ีพบว่าฟิล์มภาพยนตร์อาการดี
ขึ้น และสามารถถ่ายส�าเนาเป็นวีดิโอเทป
ส�าหรับดูได้ แม้ว่าคุณภาพในการถ่ายทอดจะ
ด้อยเตม็ท ีแต่เน้ือหาในภาพยนตร์ท�าให้เหน็ได้
ชัดเจนว่าภาพยนตร์ม้วนน้ีมีคุณค่ามหาศาล
เพียงใด ท้ังในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตร์
หน้าหนึ่งของชาติ และเป็นเกียรติประวัติ
ของกองสัญญาณทหารเรือ เกียรติประวัติของ
นักท�างานผู้สร้างโครงการเพื่อบ้านเมืองตน 
ของนักวิทยาศาสตร์ไทยและนักปรัชญาอีก
ท่านหนึง่ซึง่สร้างคณุปูการด้านปัญญาแก่สงัคม
ไทยมาก ทว่าเกือบไม่มีใครรู้จัก คือ พันเอก
สมัคร บรุาวาส และของบรรดาบคุลากรในกอง
สัญญาณทหารเรือ และนอกเหนือจากนั้นตัว
งานภาพยนตร์เองได้แสดงให้เห็นว่ามีคุณค่า
ทางศิลปะการท�าภาพยนตร์อย่างน่าทึ่งด้วย 
ท�าให้การค้นพบภาพยนตร์นี้เป็นประดุจการ
ค้นพบเพชรเม็ดงาม
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[�อาจารย์ศิลป�พีระศรี�]
[พ.ศ. ๒๔๙๔]
ความยาว ๑.๕๐ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
 

แม้ว่าเรือ่งราวมากมายและภาพถ่ายใน
อิริยาบถต่าง ๆ  ของอาจารย์ศิลป พีระศรี ชาว
อติาเลียนสญัชาติไทย ผูม้คุีณปูการและบทบาท
ส�าคัญต่อแวดวงศิลปะร่วมสมัยของไทยจวบ
จนปัจจุบัน ผู้ให้ก�าเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ส�านกัตกัศลิาทางศลิปะของไทย จะยงัคงมกีาร
เผยแพร่ให้ได้เรียนรู้และร�าลึกถึงอยู่เสมอใน
ปัจจุบัน แต่กลับไม่เคยมีภาพเคลื่อนไหวการ
ท�างานศลิปะของเขาปรากฏออกมาให้เหน็เลย
สักครั้ง กระทั่งวันหนึ่งในปี ๒๕๕๕ ช่วงเวลาที่
ชาวศิลปากรก�าลังเตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ ๑๒๐ ปี ศิลป พีระศรี หอ
ภาพยนตร์ก็ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์ชุดนี้โดย
บังเอิญ ขณะแปลงสัญญาณกรุหนังบ้านของ
ครอบครัววิญญรัตน์ จากฟิล์ม ๑๖ มม. ความ
ยาวไม่ถึง ๒ นาที แทรกอยู่ตรงกลางระหว่าง
ภาพบันทึกพิธีศพบรรพบุรุษตามประเพณีจีน
ของครอบครัววิญญรัตน์ เป็นภาพที่ท่านก�าลัง
ท�างานปันพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ-
เจ้ากรุงธนบุรี  โดยมีชายอีกสองคนร่วมอยู่ใน
ภาพยนตร์ หนึ่งในนั้นคือ สิทธิเดช แสงหิรัญ 
ลูกศิษย์ผู้ล่วงลับก่อนวัยอันควร ซึ่งเคยเป็นผู้
ช่วยปันอนสุาวรย์ีส�าคัญอีกหลายแห่ง  ส่วนอีก
หนึง่นัน้ยงัคงเป็นชายนรินาม ผูอ้าจเป็นบคุคล
ส�าคัญส�าหรับการเริ่มต้นสืบหาที่มาท่ีไปของ
ภาพยนตร์ชุดนี้

จากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ ปี พ.ศ. 
๒๔๙๓ อาจารย์ศิลปได้เริ่มปันแบบแรกของ
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุง
ธนบุรีนี้ สูงประมาณครึ่งเมตร ปันแบบที่ ๒ สูง
ราว ๒ เมตร และแบบที่ ๓ รวมส่วนสูงทั้งหมด
ประมาณ ๑๔ เมตร เสรจ็สิน้เมือ่เดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึง่ให้บังเอญิว่าแบบปันทัง้ ๓ แบบ
นั้น ได้ปรากฏให้เห็นทั้งหมดในภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์นี้จึงน่าจะได้รับการบันทึกไว้ในปี 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ พระ
บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ถือเป็นงานศิลปะที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์
มากท่ีสดุของอาจารย์ศลิป ในเร่ืองการชีช้นัขึน้
ของหางม้าทรง อย่างที่ท่านเองได้กล่าวไว้ใน
บทความที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายกรณีนี้โดย-
เฉพาะว่า “ข้าพเจ้าคดิว่าคงไม่เคยมงีานศลิปะ
ชิ้นใดที่สร้างขึ้นในประเทศไทยจะประสบการ
วพิากษ์วจิารณ์มากมาย เหมอืนอนุสาวรีย์ของ
พระเจ้าตากสิน” 

นี่จึงไม่ใช่แค่เพียงภาพเคลื่อนไหวของ
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรีกับงานศิลปะที่ได้
รบัการค้นพบเป็นคร้ังแรก แต่ยงัเป็นภาพยนตร์
ที่บันทึกท่วงท่าแห่งการท�างานศิลปะช้ินที่มี
อทิธิพลต่อ “บดิาแห่งศลิปะสมยัใหม่ของไทย” 
มากที่สุดชิ้นหนึ่ง
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กรุงเทพเมืองหลวงของเรา
[พ.ศ. ๒๕๐๐]
ความยาว  ๒๐.๓๐ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสียง
อ�านวยการสร้าง ส�านักข่าวสารอเมริกัน
ผู้สร้าง     พิฆเนศภาพยนตร์

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศ
ไทยตกอยู่ใต้อิทธิพลสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแสดง
บทบาทเป็นผู้น�าโลกฝ่ายเสรปีระชาธปิไตย ใน
ขณะท่ีสหภาพโซเวียตเป็นผู้น�าโลกคอมมิว-
นสิต์  และโลกกต็กอยูใ่นภาวะสงครามเยน็ คอื 
การสูก้นัด้วยการโฆษณาชวนเชือ่ โจมตกีนัด้วย
ข้อมูลข่าวสาร

หลงัสงครามโลก แม้ว่าโทรทัศน์เป็นสือ่
ใหม่ทีเ่กดิข้ึนแต่ยงัไม่แพร่หลายทัว่ไป ภาพยนตร์
ยังคงเป็นสื่อที่ครองโลก สหรัฐอเมริกาได้เข้า
มาจัดตั้งส�านักงานข่าวสารอเมริกัน ท�าหน้าท่ี
เสมือนกรมประชาสัมพันธ์อีกกรมหนึ่งใน
ประเทศไทย ท�าหน้าท่ีผลิตสื่อและกิจกรรม
เพือ่โฆษณาให้คนไทยนยิมนบัถอืรักใคร่และไว้
เนือ้เช่ือใจสหรัฐอเมรกิา และเพ่ือให้เกลยีดกลวั
ประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งปวง

“กรุงเทพเมืองหลวงของเรา” เป็น
ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อชิ้นหนึ่ง ซึ่งสนับ-
สนุนการสร้างโดยส�านักข่าวสารอเมริกัน ออก
เผยแพร่ในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นภาพยนตร์
ที่พยายามแสดงให้คนไทยรู้สึกว่า เรามีเมือง
หลวงที่ก�าลังพัฒนาก้าวหน้า เพราะเราอยู่ใน
โลกหรอืค่ายเสร ีภาพยนตร์แสดงให้เหน็ความ

เป็นไปอันน่าร่ืนรมย์ของเมืองหลวงแห่งนี้ใน
รอบ ๒๔ ชั่วโมง จากเช้าตรู่วันหนึ่ง แนะน�าให้
เหน็วิถชีีวิตของชาวกรงุเทพ นกัเรยีนนักศกึษา
ไปโรงเรียน ผู้คนไปท�างาน ตามถนนหนทางที่
ก�าลังขยับขยาย กรุงเทพมีมหาวิทยาลัยช้ันดี 
มีโรงแรม ร้านรวง ขายสินค้าทันสมัย มีสนาม
บนิทีม่ผีูค้นจากทัว่โลกมาเยอืน เป็นศูนย์กลาง
การค้า การประชมุนานาชาต ิยามบ่ายผูค้นชัน้
สงูไปจบิกาแฟตามร้านกาแฟในโรงแรมใหญ่ ๆ  
มีสวนลุมพินีที่หนุ่มสาวไปพลอดรักกัน ยาม
ค�่ามีโรงหนังโรงละคร มีสนามมวย มีโทรทัศน์
ให้ดูตามบ้าน มีไนท์คลับส�าหรับนักเที่ยวราตรี  
แล้วผ่านราตรีกาลอนัเตม็ไปด้วยแสงสสีูเ่ช้าตรู่
วันใหม่ 

“กรุงเทพเมืองหลวงของเรา” มิติหนึ่ง 
นี่เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกสภาพปรากฏของ
กรุงเทพเมื่อปี ๒๕๐๐ ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างที่
หาได้ไม่ง่ายนัก อีกมิติหน่ึงเป็นการบอกเล่า
สภาพของกรุงเทพผ่านอุดมการณ์และยุทธวิธี
ต่อต้านค่ายคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกา 
จึงมีความหมายระหว่างภาพให้ตีความทาง
ประวัติศาสตร์มากกว่ากรุงเทพในตัวมันเอง
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โฆษณาขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์ม
[พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๕]
ความยาว ๐๐.๒๘ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสียง
อ�านวยการสร้าง ส�านกังานโฆษณาสรรพสิริ

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ วงการ
โทรทศัน์ไทยได้สญูเสียบคุลากรคนส�าคญั ท่าน
คอื สรรพสริ ิวริยศริ ิอดีตนกัข่าวโทรทศัน์ผูร่้วม
บุกเบิกงานข่าวของช่อง ๔ บางขุนพรหม ด้วย
จิตวิญญาณนักข่าวที่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ท�าให้
สรรพสริต้ิองถกูปลดออกจากหน้าทีถ่งึสองครัง้
เป็นเหตุให้สรรพสิริลาออกจากราชการ ด้วย
ความทีก่ารโฆษณาทางโทรทัศน์ช่อง ๔ ในสมยั
นัน้ จะใช้ผูป้ระกาศข่าวมาอวดสรรพคณุสนิค้า
ซ่ึงอุปถัมภ์รายการแบบสด ๆ สรรพสิริจึงน�า
เงินไปซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์ ขนาด ๑๖ มม. 
มารับจ้างถ่ายหนังและตัดต่อท�าเป็นโฆษณา
ทางโทรทัศน์ และต้ังบริษัทโฆษณาอย่างเป็น
ทางการขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ส�านักงานโฆษณ
สรรพสริ”ิ (SANPSIRI ADVERTISING AGENCY) 
โดยมีสโลแกนว่า “ท�าหนังโฆษณาเรียกหา
สรรพสิริ~” ได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา
มากมายหลายพันเรื่อง จนสามารถขยาย
กิจการรับจ้างท�าภาพยนตร์โฆษณาอย่างครบ
วงจร ท้ังบริการถ่ายท�า บริการล้างฟิล์ม พิมพ์
ฟิล์ม บรกิารอดัเสยีงโฆษณาและวทิย ุภาพยนตร์
โฆษณาโดยฝีมือสรรพสิริมีท้ังแบบใช้คนแสดง
และเป็นภาพยนตร์แอนเิมชัน่ หรอืมทีัง้แบบใช้
คนแสดงร่วมกับตัวการ์ตูนก็มี ประกอบค�า
โฆษณาทีติ่ดหู โดยได้อาจารย์ปยตุ เงากระจ่าง 
มาช่วยสร้างตัวการ์ตูนมากมายหลายเรื่อง 

โฆษณาขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์มเร่ืองน้ีเองก็
เช่นกัน เป็นภาพยนตร์โฆษณาแบบแอนิเมชั่น 
ฝีมือการวาดของปยุต เงากระจ่าง สร้างตัว
การ์ตูนหนูหล่อและพ่อ เน้ือหาล้อแบบเรียน
ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนประถมไว้ฝึกอ่าน
เรื่อง “หนูหล่อ” ซึ่งเป็นกุศโลบายสอนเด็กไม่
ให้ดือ้ซนและเช่ือฟังค�าสอนของพ่อ โฆษณาได้
ดดัแปลงเนือ้หาและแต่งค�าโฆษณาอย่างคล้อง
จองความว่า “หนูหล่อ พ่อเขาพาไปดูหมี ที่นา
ตาหมอหลอ หนหูล่อแสนซนเอาไม้แหย่หม ีหมี
โมโหกระโชกใส่ โฮก โฮก โฮก หนูหล่อตกใจ
หงายท้องตึง ร้องไห้จ้า บอกว่า ก้นพัง ก้นพัน 
พ่อต้องเอาบริบูรณ์บาล์มทาให้ แล้วสอนว่า 
ทีหลังอย่าซน ทีหลังอย่าซน พ่อหนูหล่อบอก 
หกล้มช�้าชอกใช้บริบูรณ์บาล์ม ..” ซึ่งแฝงการ
โฆษณาสรรพคุณขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์มได้อย่าง
แยบยล และยังสามารถคงใจความของแบบ
เรยีนภาษาไทยอย่างแนบเนยีน เป็นทีต่ดิหขูอง
คนที่เกิดทันภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ 

ภาพยนตร์โฆษณาหนูหล่อชิน้น้ี จงึมค่ีา
แห่งความทรงจ�าของยุคสมัย สังคมไทยเมื่อ
ห้าสิบปีมาแล้ว ความทรงจ�าของยุคต้นแห่ง
สงัคมออนไลน์ทางโทรทศัน์ ซึง่แม้จะยงัไม่แพร่
หลายทุกหลังคาเรือน เพราะยังคงจ�ากัดอยู่
เฉพาะบ้านทีม่ฐีานะในพระนคร แต่กเ็ป็นความ
ทรงจ�าของวันเก่าที่แสนดี การนั่งชมโทรทัศน์
พร้อมหน้ากนัทัง้บ้านและบางทเีพือ่นบ้าน เป็น
ภาพยนตร์โฆษณาที่สร้างความเพลิดเพลิน
เจริญใจ และฝากรอยยิ้มมาถึงแม้อนุชนใน
ปัจจุบันและสืบไป



3๐



31

หลุมศพที่ลือไซต์
พ.ศ. ๒๕๐๕
ความยาว  ๒๙.๓๕ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสียง 
อ�านวยการสร้าง บรษัิท เอสโซ่ แสตนดาร์ด
ประเทศไทย จ�ากัด
ก�ากับ  สมบูรณ์ วิรยศิริ

หลุมศพที่ลือไซต์ เป็นตอนหนึ่งของ
รายการภาพยนตร์สารคดีอายุอานามกว่า ๕๐ 
ปี ชดุมรดกของไทย ซึง่เป็นรายการสารคดีทาง
โทรทัศน์รายการแรก ๆ ของโทรทัศน์โดยคน
ไทยเป็นผู้สร้าง โดยฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บรษิทั
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ก�ากับ
โดย สมบูรณ์ วิรยศิริ นักท�าสารคดีคนส�าคัญ
ของไทย ออกอากาศเป็นประจ�า ทางช่อง ๔ 
บางขุนพรหม ทุกคนืวนัพุธ ตอนละคร่ึงช่ัวโมง 
เริม่ออกอากาศเป็นครัง้แรกราวปี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และออกอากาศต่อเนื่องยาวนานร่วม ๑๐ ปี 
มรดกของไทยเป็นรายการภาพยนตร์สารคดี
เชิงท่องเที่ยวที่ว ่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี อัตชีวประวัติ
บุคคลส�าคัญของไทย ศิลปกรรม ผลงานการ
สร้างสรรค์ของสมบูรณ์ วิรยศิริ ผู้คร�่าหวอด
ในวงการโทรทัศน์ เป็นผู้เขียนบทและก�ากับ
รายการ โดยส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกเสียงลง
ในฟิล์มภาพยนตร์ แต่ใช้วิธีการบรรยายสดใน
ขณะที่ออกอากาศ และบรรยายโดยมานิตย์ 
รักษ์สุวรรณ อ�านวยการสร้างโดยวิสิษฐ์ ตัน-
สัจจา เม่ือหอภาพยนตร์เร่ิมด�าเนินงานในปี
แรก ๆ ได้รับฟิล์มภาพยนตร์สารคดีชุดมรดก

ของไทย และได้ท�าการอนุรักษ์และแปลง
สญัญาณฟิล์มภาพยนตร์ไว้บางส่วน หลมุศพที่
ลือไซต์ เป็นหนึ่งในบรรดาฟิล์มภาพยนตร์
สารคดีชุดนี้ ออกฉายเมื่อวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๐๕

มรดกของไทยได้เดินทางไปกับคณะ
นักโบราณคดีไทยที่ไปบันทึกการขุดค้นแหล่ง
โบราณคดทีีบ้่านเก่า จังหวดักาญจนบุร ีซึง่เมือ่ 
๒ – ๓ ปี ก่อนหน้านี้ ได้มีการส�ารวจและพบ
แหล่งโบราณคดีสมัยก ่อนประวัติศาสตร์
กระจายตัวอยู่หลายแห่งในจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยการขุดค้นในคร้ังน้ีได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลเดนมาร์คและสยามสมาคม ร่วม
ท�าการส�ารวจกับนักส�ารวจฝ่ายไทย สมบูรณ์ 
วิรยศิริ ได้ติดตามคณะส�ารวจต้ังแต่คณะออก
จากกรุงเทพ ก่อนจะพาผู้ชมไปแหล่งขุดค้น
ส�าคญัสองแห่ง คือ “บางไซต์” และ “ลอืไซต์” 
ตามชื่อของ นายบาง เหลืองแตง และนายลือ 
เหลอืงแตง คนเก่าแก่ของต�าบลบ้านเก่าซึง่พบ
หลักฐานทางโบราณคดี นอกจากนี้รายการยัง
ได้บนัทกึขัน้ตอนการขดุค้นโดยเหล่านักศึกษา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรอย่าง
ละเอยีด เหน็ถงึการตัง้ออฟฟิศ บริเวณโดยรอบ
ของแหล่งขดุค้น การขดุค้นซึง่ท�าอย่างประณตี 
เสน่ห์ของรายการภาพยนตร์สารคดีชุดนี้คือ 
การเก็บเกี่ยวภาพสิ่งละอันพันละน้อยตลอด
การเดนิทางไม่ว่าจะไปจงัหวดัหรืองานใดกต็าม 
ซ่ึงกลายเป็นบันทกึทางประวตัศิาสตร์ร่วมสมยั
ด้วยลีลาการเล่าเรื่องอย่างเพลิดเพลินของ
สมบูรณ์ วิรยศิริ
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เพชรตัดเพชร�
วันแรกฉาย ๕ เมษายน ๒๕๐๙
ความยาว  ๑๐๘ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง สหการภาพยนตร์ไทย
ก�ากับ  วจิิตร คุณาวมุิ, พร้อมสนิ 
สีบุญเรือง, ประกอบ แก้วประเสริฐ
ถ่ายภาพ  โชน บุนนาค
นักแสดง  มิตร ชัยบัญชา, ลือชัย 
นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, เรจินา ไป่ปิง, 
เกชา เปลี่ยนวิถี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ 
วฒันพานชิ, พนัค�า (พร้อมสนิ สบีญุเรอืง), เชาว์ 
แคล่วคล่อง, ชุมพร เทพพิทักษ์, เยาวเรศ 
นศิากร, มาล ีเวชประเสรฐิ, ชาย มีคุณสตุ, เชาว์ 
มีคุณสุต, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ล้อต๊อก
 

ในยุคท่ีวงการภาพยนตร์ไทยใช้ฟิล์ม 
ขนาด ๑๖ มม. ถ่ายท�าภาพยนตร์ จนเป็นที่มา 
ของค�าว่า “ยคุ ๑๖” มีหนงัจ�านวนเพยีงนบันิว้ 
ได้เท่านัน้ทีถ่่ายท�าด้วยฟิล์ม ๓๕ มม. และหนึง่ 
ในนั้นคือ เพชรตัดเพชร จากอาชญนิยายของ  
เศก ดสิุต นกัประพนัธ์ชือ่ก้อง และ ส. เนาวราช  
โดยการร่วมสร้างกับฮ่องกง การทุ่มทุนอย่าง 
หนึง่ของภาพยนตร์เรือ่งนีคื้อ การประกบคูข่อง
สองพระเอกใหญ่ มิตร ชัยบัญชา กับ ลือชัย 
นฤนาท

เนื้อเรื่องว่าด้วยร้อยต�ารวจโทศักดิ์ชัย  
นายต�ารวจหนุ่มฝีมือดี ได้รับมอบหมายให้เข้า 
ไปแทรกซึมองค์กรอาชญากรรมของมิสเตอร ์
หลุยด์ ผู้ไม่เคยมีใครเคยเห็นหน้า ภารกิจใน 
ครั้งนี้ ศักดิ์ชายจะต้องปลอมตัวไปแทนที่ ชาติ  

อาชญากรตัวส�าคัญที่เพิ่งถูกสังหาร เพราะดัน 
มหีน้าตาละม้ายกบัชาต ิศกัดิช์ยัปฏบิตัภิารกจิ 
ได้อย่างแนบเนยีน และสบืทราบว่าจะมกีารส่ง 
รหัสลับในงานประมูลภาพวาดช่ือ “เพชรตัด 
เพชร” ซึ่งเศรษฐีนีชื่อดัง คุณนายใจสมร
ประมูลได้ไป แต่กลับไม่พบรหัสลับ เพราะ
บุหลัน จิตรกรสาว เจ้าของผลงาน เก็บไว้ใน 
ล็อคเกตเพื่อป้องกันการถูกขโมย นายตัน  
หัวหน้าใหญ่จึงส่งลูกสมุนออกไปฆ่าบุหลัน 
เพื่อปิดปาก แต่ ยอด มาตัดหน้าชิงรหัสลับมา 
ให้นายตันเพื่อขอกลับมาเป็นมือขวา นายตัน 
จึงให้ยอดไปสู้แย่งชิงต�าแหน่งมือขวากับชาติ  
เป็นเหตุให้ท้ังสองต้องห�า้หั่นกัน ยังไม่ทันจะรู ้
แพ้รู้ชนะ เรื่องก็เปิดเผยเสียก่อนว่า ชาติเป็น 
สายของต�ารวจไทย ส่วนยอดเองก็เป็นสายให้ 
ต�ารวจสากล แต่สายไปเสยีแล้ว เพราะนายตนั 
เองรู ้ความจริงทั้งหมด ท�าให้ชาติและยอด 
ต้องร่วมมือกันจับตัวเหล่าวายร้าย จนได้รู้ว่า 
มิสเตอร์หลุยด์ คือ คุณใจสมร จึงทลายองค์กร 
ได้ส�าเรจ็ ก่อนจะแยกย้ายไปปฏบิตัภิารกจิของ 
แต่ละคนต่อไป

ภาพยนตร์เร่ือง เพชรตดัเพชร มคีณุค่า 
เป็นตัวแทนของยุคสมัยแห่งสงครามเย็น ยุค 
สมัยของภาพยนตร์สายลับ
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ผู้ชนะสิบทิศ�
พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / พากย์
อ�านวยการสร้าง เจ้าพระยาภาพยนตร์
ก�ากับ  เนรมิต (อ�านวย กลสันมิ)ิ
นักแสดง  ไชยา สุริยัน ,  พิศมัย 
วิไลศักดิ์, กรุณา ยุวากร, ชนะ ศรีอุบล, แมน 
ธีระพล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์

จากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของ 
ยาขอบ นามปากกาของโชต ิแพร่พนัธ์ุ ซ่ึงเขยีน 
เรื่องนี้ขณะที่เขามีอายุเพียง ๒๔ ปี เฑียร  
กรรณสูต ได้น�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์ม 
ยักษ์โดยแบ่งออกเป็นสามภาค อันได้แก่ ยอด 
ขุนพล ออกฉายเม่ือวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.  
๒๕๐๙ ปฐมบทของสงครามอันมีที่มาจาก 
ความรักที่กลายเป็นความแค้น โดยมีฉากหลัง 
ของเรือ่ง ในแคว้นพกุาม พระเจ้าศริชัิยยะ แห่ง 
ราชวงศ์ตองอู ได้อุปการะหนุ่มน้อยนามว่า 
จะเด็ด ไว้หวังจะให้ปกครองดินแดนพุกามใน 
ภายภาคหน้า แต่ด้วยรปูโฉมอันงดงาม วาจาที่ 
อ่อนหวาน เจ้าหญิงจันทรา พระราชธิดาของ 
พระเจ้าศริชิยัยะจงึเกดิหลงรกัจะเดด็ เป็นเหต ุ
ให้จะเด็ดถูกใส่ร้ายและต้องระเห็จออกจาก 
แคว้นตองอู และได้ไปพบ ตะคะญี ซ่ึงช่วย 
ถ่ายทอดเคล็ดวิชาการต่อสู้ด้วยดาบให้จะเด็ด 
จนได้รบัเลือกให้เป็นผูสื้บทอด ดาบยอดขนุพล  
ในขณะนั้นได้สิ้นรัชสมัยของพระเจ้าศิริชัยยะ 
เสยีแล้ว พระเจ้าตะเบงชะเวต้ีได้ขึน้ครองราชย์  
แล้วแต่งต้ังจะเด็ดเป็นแม่ทัพแห่งตองอูน�าทัพ 
บกุเมอืงแปร เพราะเกรงเมอืงแปรจะเหมิเกรมิ
หลังเปลี่ยนผ่านราชบัลลังก์ 

ตามความส�าเร็จของภาคแรกมาติด ๆ  
ด้วย บุเรงนองลั่นกลองรบ ออกฉายเมื่อวันที่  
๑๕ เมษายน ๒๕๑๐ และตอนจบของไตรภาค 
ผู้ชนะสิบทิศ ในตอน ถล่มหงสาวดี ออกฉาย
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ในปีเดียวกัน ภาพยนตร์ 
ได้ครูเนรมิต ผู้ก�ากับชั้นครูเป็นผู้ก�ากับการ 
แสดง โดยใช้ทีมงานและนักแสดงชุดเดียวกัน  
ไชยา สุริยัน ซึ่งก�าลังโด่งดังมาก รับบทจะเด็ด  
นกัรกัซึง่เป็นเหตใุห้เกดิสงคราม เจ้าหญงิจนัทรา  
รับบทโดย กรุณา ยุวากร และพิศมัย วิไลศักดิ์  
ในบทของเจ้าหญิงกุสุมา

“ผู้ชนะสิบทิศ” ถือเป็นยอดวรณกรรม 
นวนิยายไทย ซึ่งเป็นป๊อปปิวลาหรือยอดนิยม 
ของมหาชนที่สุดเรื่องหนึ่ง จึงมีการน�าไปสร้าง 
เป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อยู่เร่ือย ๆ   
ส�าหรับการสร้างเป็นภาพยนตร์นั้น รัตน์ เปส- 
ตนัย ีเคยซือ้ลขิสทิธิจ์ากยาขอบและท�าเป็นบท 
ถ่ายท�าเสร็จเรียบร้อย แต่ไม่ได้สร้าง จน เฑียร  
กรรณสูต ขอไปสร้างแทน ในรูปแบบหนังไทย  
๑๖ มม. พากย์ และท�าออกมาถึง ๓ ภาค

หอภาพยนตร์ได้รับมอบฟิล์มภาพ- 
ยนตร์ “ผู้ชนะสิบทิศ” ทั้งสามภาค พร้อมบท 
พากย์ ในสภาพที่เกือบสมบูรณ์จาก คุณใหม่  
กรรณสูต ทายาท คุณเฑียร กรรณสูต เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ท�าให้ “ผู ้ชนะสิบทิศ” เป็น 
ตัวอย่างอันหายากของหนังไทยไตรภาค และ 
ตัวหนงัเองกเ็ป็นตัวอย่างอนัดเีลศิของขนบการ 
ท�าหนงัอย่างนาฏลกัษณ์หนังไทย เป็นตัวอย่าง 
อันดีเลิศของการแสดงแบบหนังไทย การ 
ออกแบบฉาก เครื่องแต่งกาย การถ่ายท�า การ
ตดัต่อ และทีส่ดุการก�ากับของบรมคร ู“เนรมติ”
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เขาชื่อกานต์�
วันแรกฉาย ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ 
ความยาว ๑๕๘ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง ละโว้ภาพยนตร์
ก�ากับ  ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
นักแสดง  สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา 
ชีวานันท์, ภิญโญ ทองเจือ
 

หมอกานต ์ นายแพทย ์ผู ้ รักความ
ยตุธิรรม เข้าฝึกงานทีโ่รงพยาบาลแห่งหนึง่ วัน 
หนึ่งเขาได้พบรักกับหฤทัยคนไข้สาว แต่ติดที่ 
เธอมีแฟนอยู่แล้ว แต่เพราะความรู้สึกที่มีให้ 
กัน หฤทัยจึงเลิกกับคนรักแล้วหนีไปแต่งงาน 
กบักานต์ จงัหวะเดียวกบัทีก่านต์ต้องไปประจ�า 
อยู่โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งสองจึง 
ตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันเสียท่ีนั่น ครั้นกานต์ได้ 
เข้าประจ�าทีโ่รงพยาบาล อุดมการณ์เรือ่งความ 
ยุติธรรมของเขาก็เกิดไปขัดผลประโยชน์ของ 
พวกข้าราชการฉ้อราษฎร์บังหลวง จนกานต์ 
ต้องตกอยูใ่นอนัตราย อีกทัง้งานท่ีหนกัจนไม่ม ี
เวลาให้แก่ชีวิตสมรสก็ท�าให้กานต์เริ่มระหอง 
ระแหงกบัหฤทยัอยูเ่ป็นระยะ หฤทัยตัดสนิหน ี
หมอกานต์กลับกรงุเทพฯ กระนัน้ด้วยความรกั 
ของคนทั้งสองก็ท�าให้กานต์และหฤทัยไม่อาจ 

เลิกจากกัน หมอกานต์จึงเดินทางไปรับหฤทัย 
กลับ แต่ในระหว่างที่ก�าลังออกเดินทาง เสียง 
ปืนจากมืออิทธิพลก็กระหน�่าขึ้น ปลิดชีพหมอ 
กานต์นอนตายอยู่ข้างทาง หนังจบด้วยฉาก 
ต�ารวจซ่ึงผ่านมาเห็นเหตุการณ์วิ่งตามไปยิง 
สองมอืปืน แต่แล้วกล้องกห็นัมาจบัใบหน้าของ
ต�ารวจที่แสยะยิ้มอย่างเยือกเย็น

ภาพยนตร์ซ่ึงสร้างจากนิยายชื่อเดียว 
กันของ สุวรรณี สุคนธา เร่ืองน้ีได้รับรางวัล  
ส.ป.อ. (องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้) เป็นภาพยนตร์ไทยที่
สามารถพดูกบัเรือ่งอดุมการณ์ของหนุ่มสาว ที่
กล้าเปิดโปงข้าราชการฉ้อฉล เป็นภาพยนตร์ที่
ดึงให้นิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ให้กลับมาดู 
หนังไทย
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[�โนราขุนอุปถัมภ์นรากร�]
พ.ศ. ๒๕๑๖
ความยาว ๒๕ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ
อ�านวยการสร้าง วิทยาลัยครูสงขลา

โนราเป็นการแสดงหรือละเล่นพ้ืนบ้าน 
พื้นเมืองประจ�าภาคใต้ของประเทศไทย  นอก 
จากเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้ว ยัง 
เป็นการแสดงเพื่อแก้บน ตามความเชื่อเรื่อง 
การนับถือผีบรรพบุรุษ เมื่อเกิดเภทภัยกับคน 
ในบ้าน ก็จะบนผีบรรพบุรุษ และหาโนรามา 
เล่นแก้บน 

ขุนอุปถัมภ์นรากร เป็นชื่อราชทินนาม 
ของ โนราพุ่ม หรือ โนราพุ่มเทวา ครูโนราคน 
ส�าคัญชาวพัทลุง ผู้เผยแพร่การแสดงพื้นเมือง 
ทางภาคใต้ของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์  
และได้รับการยอมรบัจากราชส�านกัจนสามารถ
สืบทอดประเพณีพื้นเมืองให้หลงเหลืออยู่ใน 
ปัจจุบัน 

ขุนอุปถัมภ์นรากร มีชื่อเดิมว่า พุ่ม 
ช่วยพูลเงิน เป็นชาวพัทลุง เกิดเมื่อปี พ.ศ.  
๒๔๓๔ และได้รับการแต่งตั้งเป็นก�านันต�าบล 
ชะมวง อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ฝึกฝน 
การร�าจนมีความช�านาญและร�าโนราได้อย่าง 
วจิติรงดงามสดุทีจ่ะบรรยาย จนได้รบัสมญาว่า  
พุ่มเทวา เพราะสามารถร�าท่าเทวดาได้ราวกับ 
เทวดา

โนราพุม่ เดินทางไปแสดงร�าโนราตลอด 
ทั่วจังหวัดทางภาคใต้ ได้รับชื่อเสียงและการ 
ยกย่องนับถืออยา่งสงู จนไดร้บัการเชือ้เชิญให้ 
ไปร�าถวายหน้าพระพักตร์ในสมัยพระบาท 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๖ เป็นทีม่าของ 
การได้รับราชทินนาม และยังได้แสดงถวาย 
หน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลปัจจุบันด้วย  

ภาพยนตร์เรือ่ง โนราขุนอปุถมัภ์นรากร  
นี ้เป็นภาพยนตร์ทีถ่่ายท�าทีว่ทิยาลยัครูสงขลา  
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ บันทึกเหตุการณ์ในพิธีไหว้ 
คร ูซึง่ขนุอปุถมัภ์นรากรเคยเป็นครูสอนการร�า 
โนราทีว่ทิยาลยัแห่งนี ้ ท่านได้รบัเชญิให้มาเป็น 
ผูค้รอบครู และในงานครัง้นีเ้อง พระเจ้าวรวงศ์- 
เธอพระองค์เจ้าเฉลมิพลฑิฆมัพร ได้เสด็จฯ มา 
ร่วมในพธิ ีและทรงให้ขนุอปุถมัภ์นรากรครอบ 
ครูให้พระองค์ด้วย หลังพิธีเป็นการแสดงร�า
โนรา  

ภาพยนตร์นี้ส�าคัญ เพราะเป็นการ 
บันทึกพฤติปฏิบัติในฐานะครูใหญ่ของโนรา 
ในพิธีครอบครูซึ่งเป็นการสืบทอดศาสตร์และ 
จิตวิญญาณของการแสดงพ้ืนบ้านพื้นเมืองอัน 
ยิ่งใหญ่จากรุ่นสู่รุ่น 
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วัยอลวน�   

วันแรกฉาย ๑๙ กันยายน ๒๕๑๙
ความยาว ๑๒๑ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง สุวรรณฟิล์ม
ก�ากับ  เปี๊ยกโปสเตอร์
นักแสดง  ไพโรจน์ สงัวรบุิตร, ลลนา 
สุลาวลัย์, จิรวด ีอศิรางกูร ณ อยธุยา, ศริิวรรณ 
ทองแสง, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ 
ทรัพย์ส�ารวย, นัฐกานต์ เศรษฐบุตร

หลังผิดหวังจากการสอบเอนทรานซ์
รอบแรก ต้ัมกม็าอาศัยบ้านเช่าของคณุแจ่มศรี  
เปิดสอนพิเศษเด็กมัธยม เมื่อคุณแจ่มศรีเห็น 
ดงันัน้จงึส่งยยัโอ๋ลกูสาวมาเรียนกับตัม้ แต่กลบั 
ตกเป็นขี้ปากชาวบ้านเพราะคิดว่าตั้มอาจท�า 
ตวัเป็นสมภารกนิไก่วดั แอบลอบมคีวาสมัพนัธ์ 
กับโอ๋ ร้อนถึงนายเมศผู้เป็นพ่อออกโรงมา 
ขัดขวางไม่ให้ต้ัมและโอ๋ได้พบกัน อีกทั้งยัง
พยายามไล่ต้ัมออกจากบ้านเช่าของตน หารูไ้ม่ 
ว่าทัง้สองไม่ได้ท�าเรือ่งเสือ่มเสยีแต่อย่างใด ท้ัง 
สองซึ่งเริ่มมีใจให้กัน จึงแอบติดต่อกันเสมอ  
กระทั่งต้ัมสอบเอนทรานซ์เข้าคณะนิติศาสตร ์
ได้ และเริ่มเอาความรู ้ ท่ีได ้จากการเรียน 
กฎหมายมาเล่นงานนายเมศ เม่ือเรียนจบตั้ม 
หาวิธีแต่งงานกับโอ๋ได้ จนล�าพองตนคิดว่าเอา 
ชนะนายเมศได้ กว่าจะรู้ตัวโอ๋ก็แผลงฤทธิ์จน 

ต้ัมถอนตัวไม่ทันแล้ว กฎหมายที่ตรากตร�า 
ร�่าเรียนเอาปราบนายเมศ กลับใช้ปราบยัยโอ๋ 
ไม่ได้ ปล่อยให้นายเมศหัวเราะชอบใจที่ปราบ 
นายตั้มได้ส�าเร็จ

วัยอลวน เป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายใน
วนัเวลาทีส่งัคมไทยก�าลงัตกอยูท่่ามกลางความ
ขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมือง ระหว่างขวา
และซ้าย และจบลงด้วยอบัุตกิารณ์ ๖ ตลุา อนั
หฤโหด แต่ภาพยนตร์เรือ่งน้ีกลบัประสบความ
ส�าเร็จได้รับการต้อนรับจากผู้ชมทั่วประเทศ
อย่างสงู สามารถครองใจคนไทยทกุชัน้ชน โดย
เฉพาะคนหนุ่มสาวที่มีพื้นเพจากต่างจังหวัดที่
เข ้ามาร�่าเรียนและหางานท�าในกรุงเทพฯ 
สามารถสะท้อนภาพของสังคมไทยที่ก�าลัง
เปลี่ยนถ่าย ทั้งวัยของคนและของสังคม
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คนภูเขา
วันแรกฉาย ๓๐ มิถนุายน ๒๕๒๒
ความยาว ๑๒๕ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสียง 
อ�านวยการสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักช่ัน
ก�ากบั  คณุาวุฒิ (วิจิตร คณุาวุฒิ)
นักแสดง  มนตรี เจนอักษร, วลัยกร 
เนาวรัตน์, สภุาวด ีเทียนสวุรรณ, พสิษิฐ์ อนุชิต
ชาญชัย, เพชรรชั อนิทรก�าแหง, โรเบร์ิต คธี

ด้วยความเชื่อแต่เดิมของชาวเขาเผ่า 
อีก้อ ที่ห้ามมิให้คนในเผ่ามีลูกแฝด อาโยะ จึง 
ต้องพา อามิโยะ หญิงคนรกั รอนแรมออกจาก 
เผ่าตามประเพณ ีทัง้สองประสบเคราะห์กรรม 
ต่าง ๆ  ทัง้จากเหตธุรรมชาตแิละความป่าเถือ่น 
ของชาวเขาเผ่าอ่ืน จนอามโิยะเสยีชวีติระหว่าง 
ทาง ดทีีอ่าโยะได้ชาวเขาเผ่ามเูซอช่วยไว้จงึเอา 
ชีวิตรอดมาได้

อาโยะอาศัยพักพิงกับมูเซอได้ไม่นาน 
ก็ขอออกเดินทางต่อไปที่อื่น และได้พบรักกับ  
เหมยฟิน สาวงามชาวเย้า แต่ติดตรงที่เย้าม ี
ธรรมเนียมห้ามมิให้มีการแต่งงานข้ามชนเผ่า  
ทั้งสองจึงต้องระเหเร่ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ 
อาโยะมีต้องออกจากเผ่าอีกครั้งเพราะความ 
เชือ่ทีช่าวเขายดึถอื บ่ายหน้ากลบัไปพึง่ชาวเขา 
เผ่ามูเซอเพื่ออาศัยที่ท�ากินและแหล่งพ�านัก 
แห่งสุดท้าย แต่ความวุ่นวายก็ยังมิได้จบลงแค่ 
นัน้ เพราะระหว่างทีท่ัง้สองอยูก่นิกนัด้วยความ 
ผาสุก เหล่าคนเมืองได้เดินทางขึ้นภูเขามา 

ท�าการค้าฝิ่นกับอาโยะ แต่ส่ิงที่คนเมืองเหล่า 
นั้นน�าติดตัวมาด้วยคือความโหดร้ายเยี่ยงสัตว์ 
เดรจัฉาน วางแผนกนัเพือ่จะเอาเปรียบอาโยะ 
และหมายจะข่มขืนเหมยฟินในขณะที่อาโยะ 
เผลอ ดีที่อาโยะกลับมาทันเวลาจึงฆ่าพวกคน 
เมืองเหล่านั้นตายหมด ในจังหวะเดียวกับที ่
ต�ารวจเข้ามาในทีเ่กดิเหตแุละจบักมุตวัทัง้สอง  
อาโยะจงึอธบิายความต่าง ๆ  ให้นายต�ารวจฟัง  
จนนายต�ารวจรู้สึกได้ถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ของ 
คนภูเขาอย่างอาโยะ จึงแอบปล่อยอาโยะและ 
เหมยฟิน ให้ทัง้สองได้เผชญิชะตาชวีติทีท่ัง้สอง 
พร้อมจะลิขิตขึ้นบนภูเขาแห่งนี้อีกครั้ง

คนภูเขา เป็นภาพยนตร์ไทยหนึ่งใน
ร้อย ที่หายาก ซึ่งเจตนาพูดแทนชนเผ่ากลุ่ม
น้อยในรัฐไทย ผู้สร้างตั้งใจถ่ายทอดให้เห็นวิถี
ชีวิต ความคิด และจิตใจของชนเผ่าเหล่าน้ัน
ด้วยความรู ้สึกเห็นอกเห็นใจในความเป็น
มนุษย์ ที่ถูกกระท�าอย่างไม่เท่าเทียมกัน
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น้ำ�พุ
วันแรกฉาย ๗ มถุินายน ๒๕๒๗
ความยาว ๑๓๔ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสียง
อ�านวยการสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักช่ัน
ก�ากบั  ยทุธนา มกุดาสนิท
นักแสดง  ภัทราวดี มีชูธน, อ�าพล 
ล�าพนู, วรรษมน วฒัโรดม, เรวัต พุทธินนัทน์, 
สุเชาว์ พงษ์วไิล

 
น�้าพุ ลูกชายคนเดียวในพี่น้องท้ังหมด 

สีค่น เมือ่พ่อและแม่ตัดสินใจแยกทางกนั น�า้พุ 
จงึไปอาศัยอยูก่บัแม่ล�าพงัสองคน แม่ของน�า้พุ 
มีอาชีพเป็นนักเขียน และไม่ค่อยมเีวลาให้น�า้พุ 
น�า้พกุเ็หมอืนวัยรุน่ทัว่ ๆ  ไปทีส่นใจสิง่ท่ีอยูน่อก 
ห้องเรียนมากกว่า กระนั้นก็ตามน�้าพุก็ยังมีแม่ 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง  
แต่การมาของ น้ารัน ผู้ชายคนใหม่ของแม่  
ท�าให้ช่องว่างระหว่างแม่กับน�้าพุเริ่มขยายขึ้น
อย่างยากจะเยยีวยา น�า้พเุร่ิมลิม้ลองยาเสพติด 
จนกระทั่งเป็นทาสของมัน สุดท้ายน�้าพุตัดสิน
ใจบอกความจริงกับแม่ และไปอดยาท่ีถ�้า 
กระบอก จนส�าเรจ็ แต่เมือ่เขากลบัมากลบัไม่มี
ใครเหลียวแล น�า้พจุงึหนัไปหา “เพือ่น” เพียง
สิ่งเดียว ซึ่งน�าไปสู่จุดจบของเขา

เรื่องราวเด็กวัยรุ่นมีปัญหา ติดยาจน
เสียชีวิต เป็นเสมือนการฉายหนังซ�้าที่เราพบ 
เห็นในทุกยุคทุกสมัย แต่หากจะมีเรื่องใดที่ 
สามารถถ่ายทอดความรู้สึก หรือมองทะลุเข้า 
ไปถึงหัวใจคนหนุ่มสาว คงมีน้อยเรื่องท่ีท�าได ้
สมจริงอย่างน�้าพุ ซึ่งสร้างมาจากเรื่องจริงของ  
วงษ์เมือง นันทขว้าง หรือ รอม หรือ น�้าพุ  

ลูกชายคนเดียวของสุวรรณี สุคนธ ์เที่ยง  
เจ้าของนามปากกา “สุวรรณี สุคนธา” 

น�้าพุเขียนจดหมายถึงแม่ในระหว่างที ่
เขารบัการรกัษาตวัทีถ่�า้กระบอกเป็นเวลากว่า 
สิบวัน และคะยั้นคะยอแม่อยู่หลายครั้งให้น�า 
จดหมายของเขาตีพิมพ์ลงในนิตยสาร แต่จน 
แล้วจนรอด ในขณะที่มีชีวิตอยู่ค�าขอของน�้าพุ 
ก็ไม่เคยเป็นผล จนเขาเสียชีวิตด้วยอาการ 
หัวใจวายเฉยีบพลนัในขณะทีอ่ายเุพียง ๑๘ ปี  
สวุรรณ ีสุคนธา จึงรวบรวมจดหมายของน�้าพุ 
จ�านวนกว่า ๑๐ ฉบับ มาตีพิมพ์เป็นหนังสือ 
งานศพ และต ่อมาได ้ เขียนเป ็นนิยาย  
“พระจันทร์สีน�้าเงิน” ซึ่ง ยุทธนา มุกดาสนิท  
น�ามาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์ด้วยตนเอง  
โดยคงข้อความตามจดหมายของน�า้พใุนฉากที่ 
น�้าพุก�าลังเลิกยาที่ถ�้ากระบอก 

ภาพยนตร์ได้ภทัราวด ีมชีธูน มารบับท 
เป็นสุวรรณี สุคนธา และ อ�าพล ล�าพูน ซึ่งเพิ่ง 
เคยผ่านการแสดงเพยีงเรือ่งแรกมารับบทหนกั 
เป็น น�า้พ ุด้วยวยัทีใ่กล้เคียงกบัน�า้พแุละบุคลกิ 
ทีดู่เหม่อลอย ท�าให้อ�าพลสวมบทบาทได้อย่าง 
สนิทสมจริง และโด่งดังขึ้นมาทันที

ก่อนจะเป็นหนัง “น�้าพุ” เป็นหนังสือ
เล่มเลก็ ๆ  ท่ีกระทรวงศึกษาแนะน�าให้นักเรยีน 
อ่านนอกเวลา เพราะความตายของน�า้พุ สะเทอืน 
ใจสังคมไทยในเวลานั้น และเมื่อเป็นหนัง แม้ 
ไม่มีหลักสูตรแนะน�าหนังนอกโรงเรียน แต่ 
หลายโรงเรียนได้น�านักเรียนไปดูที่โรง ชีวิต 
น้อย ๆ และชะตากรรมของเขาจึงฝังอยู่ใน 
ความทรงจ�าของแห่งยุคสมัยหน่ึงของสังคม 
ไทย ซึ่งจะกลายเป็นต�านาน
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บุญชูผู้น่ารัก�
วันแรกฉาย ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๑
ความยาว  ๑๑๕ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ก�ากับ  บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
นักแสดง  สันติสุข พรหมศิริ, วัชระ 
ปานเอี่ยม, จินตหรา สุขพัฒน์, อรุณ ภาวิไล, 
เกียรติ กิจเจริญ, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ญาณี
จงวิสุทธิ์

บุญชู บ้านโข้ง หนุ่มสุพรรณแสนซื่อ
เดนิทางเข้ากรุงเทพฯ เพ่ือสอบเอนทรานซ์เข้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมาพักอยู่กับ
พีช่ายชือ่บญุช่วย ซึง่ท�ากจิการท่าเรอืข้ามฟาก
อยู่ที่แม่น�้าเจ้าพระยา บุญชูได้พบเพื่อน ๆ 
โรงเรยีนกวดวชิาและสนทิกนัจนไปไหนมาไหน
ด้วยกันเสมอ แถมยังได้รู้จักกับโมลี สาวน้อย
น่ารกั หญงิสาวทีบ่ญุชแูอบชอบต้ังแต่แรกเหน็ 
แม้เธอจะมีเงินตราแฟนหนุ่มอยู่แล้วแต่บุญชู
ก็ยังหวังว่าคุณโมจะหันมาสนใจเขาเข้าสักวัน

นอกจากบุญชูแล้ว โก้เจ้าของกิจการ
ขายเอกสารแบบฝึกหัดหน้าโรงเรียนกวดวิชา
ก็ยังแอบชอบโมลีด้วยเช่นกัน แต่ติดที่โก้เป็น
พวกคนพาลและมีพรรคพวกเป็นนักเลงมาก
มาย จึงวางแผนสร้างสถานการณ์ให้มีคนมา
หาเรื่องเงินตรา แล้วโก้จะท�าทีเข้าไปช่วย แต่
บุญชูดันอยู่ในเหตุการณ์ จึงรับบทพระเอก
เรียกคะแนนจากคุณโม ท�าแผนของโก้พัง ทวี
ความเกลยีดชงับญุช ูโก้จงึวางแผนขัน้เด็ดขาด
ด้วยการฉดุคณุโมและป้ายความผดิไปให้บญุชู  

บญุชแูละพรรคพวกจงึต้องลยุเข้าไปช่วยคณุโม
ทีถ่กูขงัอยูใ่นโกดงัร้างออกมา แต่สดุท้ายกเ็ป็น
เงินตราที่สามารถเข้ามาช่วยคุณโมไว้ได้ก่อน
บุญชู บุญชูจึงกลายเป็นเจ้าหนุ่มขี้แพ้ ที่ได้รับ
บทเรียนว่าชีวิตในเมืองกรุง น้ันช่างแตกต่าง
จากชีวิตที่บ้านเกิด กอปรกับบุญชูยังสอบเข้า
มหาวิทยาลัยไม่ได้จึงคิดจะบ่ายหน้ากลับ
สุพรรณ ดีที่คุณโมรู้เข้าจึงเดินทางมาขอให้
บุญชูอยู่เพื่อเรียนต่อ ด้วยความดีใจบุญชูจึง
กลับล�า ยอมอยู ่เผชิญชีวิตในเมืองกรุงกับ
เพื่อน ๆ และคุณโมต่อไป

หนังวัยรุ่นที่อบอวลกลิ่นอายของเด็ก
หนุ ่มจากต่างจังหวัดที่พกความฝันบริสุทธิ์
เดนิทางมาเข้ากรงุเร่ืองน้ี ครองใจคนไทยอย่าง
ยาวนานจนมีภาคต่อออกมาอีกหลายภาค 
บัณฑิต ฤทธ์ิถกล สร้างตัวละครวัยรุ่นต่าง-
จังหวัดขึ้นมาจากพื้นเพของตัวเองซึ่งเป็นเด็ก
ต่างจังหวัดท่ีแบกความฝันบ่ายหน้าเข้าเมือง
เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามค่านิยมของ
สังคม โดยให้ สันติสุข พรหมศิริ ซึ่งผ่านการ
แสดงภาพยนตร์มาแล้ว รับบท เป็น บญุชู บ้าน
โข้ง เด็กสุพรรณคนซ่ือได้อย่างสมจริงด้วย
ส�าเนียงเหน่ออันเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับ
มุกตลกของแก๊งซูโม่ซึ่งช่วยสร้างสีสันให้หนัง
จนกลายเป็นสูตรส�าเร็จของหนังชุดบุญชู แต่
ในขณะเดยีวกนัหนังกพู็ดถงึระบอบการศึกษา
ของไทยไว้ได้อย่างแนบเนียน บุญชูผู้น่ารักจึง
เป็นหนังบันเทิงที่มีสาระและอยู่ในใจของผู้ชม
ชาวไทยเสมอมา
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ปุกปุย�
วันแรกฉาย ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๓
ความยาว ๙๓ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง  ไท เอ็นเตอร์เทนเม้นต์
ก�ากับการแสดง อุดม อุดมโรจน์
นักแสดง  ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล,
ด.ญ. ปรางใส ณ นคร, เกรียงไกร อุณหะนันท์,
ธิติมา สังขพิทักษ์, ญาณี จงวิสุทธิ์

เด็กชายเสนา หรือ “ว่าว” มีพ่อซ่ึง
ถูกผีพนันเข้าสิงมองเขาเป็นตัวซวย ชีวิตใน
แต่ละวนัของว่าวผ่านไปอย่างกระท่อนกระแท่น 
ทั้งยังต้องเลี้ยงน้องชายวัยก�าลังซนแทนแม่ที่
หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเย็บผ้า แต่ว่าวก็ยัง
มคีวามฝันทีจ่ะเป็นนกับนิอวกาศไปเหยยีบดวง
จันทร์ แม้จะเป็นฝันที่ห่างไกลเหลือเกิน สิ่งที่
ว่าวพอจะท�าได้ในวัยเท่านี้คือไปท�างานเป็น
เด็กเชิดสิงโตเก็บเงินซ้ือจักรเย็บผ้าคันใหม่ให้
แม่ ความสุขเพียงน้อยนิดดับวูบลงไปต่อหน้า 
เมื่อพ่อเสียพนันจนหมดตัว เจ้าหนี้ทยอยมา
ยกของใช้ในบ้านรวมทัง้จกัรเยบ็ผ้าของแม่ พ่อ
กล่าวโทษว่าเป็นเพราะว่าว ลกูซึง่น�าความซวย
มาให้ และยื่นค�าขาดให้แม่ส่งว่าวไปอยู่กับ
น้าชาย ว่าวได้พบกับ ชิชา เด็กน้อยผู้น่ารักซึ่ง
กลายมาเป็นก�าลังใจให้ว่าว น้าชายและตา
ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ว่าวขาดหายไป ว่าวเฝ้ารอ
คอยวนัทีแ่ม่จะมาเยีย่มแต่กไ็ร้ว่ีแววใด วนัหนึง่
ครอบครวัของชชิาก�าลงัจะเดนิทางเข้ากรงุเทพ

เพือ่ไปงานรบัปริญญา ว่าวจงึได้ตดิตามมาด้วย 
เม่ือพ่อเห็นหน้าว่าว ก็ยื่นค�าขาดให้แม่ไล่ว่าว
กลับไปอยู่กับน้าอย่างไม่แยแส พร้อมส�าทับ
ค�าขู่ว่าไม่อย่างนั้นจะออกจากบ้าน แต่คราวนี้
แม่ท�าใจแข็งเพื่อปกป้องลูกชายท�าให้พ่อต้อง
ตัดสินใจออกจากบ้านตามค�าประกาศของตัว
เอง แต่กต้็องไปตกระก�าล�าบาก จนยอมกลับ
มาหาครอบครัวอีกครั้งพร้อมกับค�ามั่นสัญญา
ว่าจะปรับปรุงตัวเสียใหม่ จะรักและเข้าใจลูก 
โดยจะไม่คิดว่าว่าวเป็นตัวน�าความโชคร้ายมา
สู่ครอบครัวอีก

หลงัจากคลกุคลอียูเ่บือ้งหลงัภาพยนตร์
มาสักระยะและได้ชิมลางในฐานะผู้ก�ากับไป
แล้วหนึ่งเรื่อง อุดม อุดมโรจน์ ท�าภาพยนตร์
เรือ่งท่ีสองซึง่ได้รบัแรงบนัดาลใจจากภาพยนตร์
เร่ือง “My life as a dog” เขียนเป็นบท
ภาพยนตร์และให้ชือ่เรือ่งในร่างแรกว่า “ใคร ๆ  
กไ็ม่รัก” และใช้นกัแสดงเดก็หน้าใหม่มาแสดง
ในบทเด็กชายเสนา และเดก็หญงิชชิา ได้อย่าง
ซ่ือ บริสุทธ์ิ กลายเป็นหนังที่ว่าด้วยเร่ืองการ
ก้าวผ่านพ้นวยัทีง่ดงาม ละเมยีดละไมฉาบด้วย
รอยยิ้มและเจือความขมขื่น ในขณะเดียวกันก็
วิพากษ์คนเป็นพ่อ-แม่ได้อย่างเจ็บแสบ เพลง
ประกอบที่ช่วยขับอารมณ์ในหนังท�าให้ได้
รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมจากชมรม
วจิารณ์บนัเทงิ และจากสมาคมผู้สือ่ข่าวบนัเทงิ 
นับว่าเป็นหนังเด็กที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของไทย
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2499
อันธพาลครองเมือง
วันแรกฉาย ๑๑ เมษายน ๒๕๔๐
ความยาว  ๑๐๕ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง ไท เอ็นเตอร์เทนเม้นต์
ก�ากับ  นนทรีย์ นิมิบุตร
นักแสดง  เจษฎาภรณ์ ผลดี, ศภุกรณ์ 
กจิสุวรรณ, ชาติชาย งามสรรพ์, นพชยั มทัทวีวงศ์, 
อรรถพร ธีมากร, แชมเปญ เอ็กซ์, อภชิาต ิชสูกุล, 
ปาริชาต บริสุทธิ์

หลังจากที่ตลาดภาพยนตร์ไทยเริ่ม 
ซบเซาต่อเนื่องกันหลายปีในปลายทศวรรษที่  
๓๐ จ�านวนภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในโรง 
ภาพยนตร์มีจ�านวนลดลงถอยลงอย่างเห็นได้ 
ชัด เนื้อหาส่วนใหญ่ของภาพยนตร์ไทยในยุค 
นั้นวนเวียนอยู่กับเรื่องวัยรุ่น นนทรีย์ นิมิบุตร  
ผู้ก�ากับโฆษณาซึ่งกระโดดมาก�ากับภาพยนตร ์
เรื่องแรก โดยหยิบเอานวนิยายของสุริยัน 
ศักดิ์ไธสง เรื่อง เส้นทางมาเฟีย มาสร้างเป็น 
ภาพยนตร์ที่มีฉากหลังในยุคโก๋หลังวัง เขียน 
บทภาพยนตร์ โดย วิศิษฐ์ ศาสนเที่ยง โดยใช้ 
หนังแสดงหน้าใหม่ทั้งหมด มารับบท แดง  
ไบเล่ย์ ปุ๊ ระเบิดขวด ด�า เอสโซ่ เปี๊ยก วิสุทธิ์- 
กษัตริย์ จนแจ้งเกิดให้แต่ละคนมีผลงานตาม 
มาอย่างต่อเนื่อง ภาพยนตร์ได้รับกระแสการ 
ตอบรบัเป็นอย่างดีและกวาดรายได้ไปกว่า ๗๐  
ล้านบาท เปิดศักราชใหม่ให้วงการภาพยนตร ์

ได้อย่างสวยงาม และเปิดประตใูห้วงการภาพ- 
ยนตร์ไทยต้อนรับผู้ก�ากับหน้าใหม่เข้ามาตาม 
ความส�าเร็จของนนทรีย์ นิมิบุตร

2499 อันธพาลครองเมือง สร้างจาก
หนังสือแต่งที่น�าเค้าเร่ืองมาจากเรื่องของแก๊ง 
วัยรุ่นชื่อดัง ยุคจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งที่ 
สุดถูกปราบปรามด้วยข้อหาภัยสังคม 

ภาพยนตร์ได้รับการตอบรับจากผู้ชม
เป็นประวัติการณ์ ด้วยหลายเหตุผลจากนัก 
วิเคราะห์ เช่น การผลิตที่ประณีตตื่นตาตื่นใจ 
ตามขนบของนกัท�าหนังโฆษณา และการท่ีเกดิ
การถกเถียงกันในประเด็นอะไรจริงอะไรเท็จ  
จากสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเพ่ิงเกิดขึ้นในสังคม 
ไทยในเวลานั้นพอดี ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็น 
หลักหมายส�าคัญอันหน่ึงในประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทย
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ฟ้าทะลายโจร
วันแรกฉาย ๒๘ กันยายน ๒๕๔๓
ความยาว  ๑๑๐ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น 
ร่วมกับฟิล์มบางกอก
ก�ากับ  วิศิษฐ์ ศาสนเที่ยง
นักแสดง  ชาติชาย งามสรรพ ์ , 
สเตลล่า มาลูกี้, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, เอราวัต 
เรืองวุฒิ, สมบัติ เมทะนี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, 
นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, สุวินิจ 
ปัญจมะวัต

โศกนาฏกรรมความรกัของ ร�าเพย สาว 
สูงศักดิ์ กับ ด�า ลูกชาวไร่ ความทรงจ�าในวัย 
เยาว์ที่เขาและเธอมีต่อกัน กลายเป็นความรัก 
ที่ยั่งยืน ด�าให้สัญญาว่าเขาจะกลับไปท�าไร่ที่ 
สุพรรณบุรีเก็บเงินมาสู่ขอร�าเพยให้ได้แม้จะ 
ถูกครอบครัวร�าเพยกีดกัน ส่วนร�าเพยสัญญา 
ว่าจะหนตีามเขาไป แต่แล้วเมือ่ด�ากลบัถงึบ้าน 
กลับพบว่าพ่อถกูฆ่าตาย จงึเขาคว้าปืนออกตาม 
ล้างแค้นคนที่ฆ่าพ่อ จนต้องระหกระเหินไป 
อาศัยอยู ่กับกองโจรของเสือฝ้ายและเสือ
มเหศวร และตกกระไดพลอยโจนไปเป็นเสือ  
นบัแต่นัน้มาทัว่ทัง้สุพรรณ จงึรูจ้กัช่ือเขาในช่ือ 
ของ “เสือด�า” สมุนมือขวาของเสือฝ้าย ผู้ยิง 
ปืนแม่นราวจับวาง ฝ่ายร�าเพย ถูกบังคับให้รับ 
หม้ันกับ ร.ต.อ.ก�าจร นายต�ารวจหนุ่มจาก 
พระนคร จึงตัดสินใจหนีตามด�าไป โดยทั้งสอง 
นดัแนะกนัมารอทีจ่ดุนดัพบ แต่โชคชะตากเ็ล่น 
ตลกกับร�าเพยและด�า เพราะเสือด�าบังเอิญติด 
ภารกิจส�าคัญ แม้จะพยายามเร่งรีบเพื่อมาพบ 

เธอให้ได้แต่ก็สายไปเสียแล้ว ร�าเพยรอจนใจ 
สลาย จึงกลับไปเข้าพิธีหมั้นกับก�าจร หลังงาน 
หมั้น ก�าจร ตัดสินใจน�าก�าลังต�ารวจไปกวาด 
ล้างรังโจรเสือฝ้ายหมายสร้างผลงาน แต่เสียที
ถูกเสือฝ้ายจับได้ เสือฝ้ายให้เสือด�าไปสังหาร 
ก�าจร ครั้นรู้ว่าวาระสุดท้ายของตนมาถึงแล้ว 
ก�าจรได้ขอร้องเสือด�าให้ส่งข่าวแก่คู่หมั้นของ 
เขาพร้อมมอบรูปถ่ายร�าเพยให้ดู เสือด�าตก- 
ตะลึงเมื่อรู้ว่าร�าเพยคือคู่หมั้นของก�าจร จึง 
ตดัสนิใจปล่อยก�าจรไป เมือ่เสอืฝ้ายรูว่้าเสือด�า 
ทรยศ จึงสั่งให้เสือมเหศวรหลอกเสือด�าไปฆ่า  
แต่เสือด�าก็รอดมาได้หวุดหวิด และย้อนกลับ
ไปช่วยร�าเพยหญิงผู้เป็นที่รัก

หลังจากเขียนบทภาพยนตร์มาแล้ว 
หลายเรื่อง วิศิษฐ์ ศาสนเที่ยง กลับมาจับงาน 
ก�ากับภาพยนตร์อีกครั้ง หลังจากที่ภาพยนตร์ 
เรื่องแรก 2029 เครื่องครัวล้างโลก ไม่ได้ออก 
ฉาย วิศิษฐ์หันไปหยิบแรงบันดาลจากบรรยา- 
กาศเก่า ๆ ในหนังไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาพยนตร์ของรตัน์ เปสตนัย ีโดยมฉีากหลงัใน 
ยุคที่ “เสือ” ครองเมืองภายหลังสงครามโลก 
ครั้งท่ี ๒ และยืมช่ือสามเสือช่ือดังแห่งเมือง 
สุพรรณ เสือด�า เสือฝ้าย และเสือมเหศวร มา 
ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์รักโศก บู ๊  เคล้า 
บทเพลงเสนาะหู ตามขนบหนังไทยยุคเก่า  
ย้อมฟิล์มให้สีวิจิตรตา แม้จะประสบความ 
ส�าเร็จเฉพาะในหมู่นักดูหนังเฉพาะกลุ ่มใน 
ประเทศไทย แต่ภาพยนตร์ก็มีความโดดเด่น  
จนได้รับการคัดเลือกให้ไปฉายในเทศกาล 
ภาพยนตร์เมืองคานส์ นับเป็นภาพยนตร์ไทย
เรื่องแรกที่ได้รับเกียรตินี้ 
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โหมโรง
วันแรกฉาย ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 
ความยาว  ๑๐๑ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง สหมงคลฟิล์ม, พร้อมมติร
โปรดักชั่น, ภาพยนตร์หรรษา และกิมมิคฟิล์ม
ก�ากับ  อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
นักแสดง  อนชุติ สพนัธ์ุพงษ์, อดุลย์ 
ดุลยรัตน์, อาระตี ตันมหาพราน, ณรงค์ฤทธ์ิ 
โตสง่า, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ในยคุทีช่ะตาชวีติของหนงัไทยเรือ่งหนึง่  
อยู่ที่รายได้เพียง ๔ วันแรกฉาย “โหมโรง” ก็ 
เกือบจะชะตาขาด แต่ด้วยกลยุทธ์การรณรงค์
บอกต่อในสังคมอินเตอร์เน็ต ก่อให้เกิดการ 
โฆษณาแบบปากต่อปากและช่วยยืดชีวิตให้
โหมโรง สามารถยืดโปรแกรมฉายออกไปได้ 
นานขึ้น ครู อาจารย์ต่างน�าคณะนักเรียนไปดู 
ในโรงภาพยนตร์ อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ ซ่ึง 
ห่างหายจากวงการภาพยนตร์ไทยไปเป็นเวลา 
นาน หลงัการก�ากบัภาพยนตร์เรือ่ง ลกูบ้าเท่ียว 
ล่าสุด และไปเอาดีด้านโทรทัศน์ ได้กลับมา 
สร้างภาพยนตร์อีกครั้ง ในยุคท่ีหนังตลกและ 
หนังผีครองตลาดภาพยนตร์ อิทธิสุนทรสวน 
กระแสโดยการน�าอัตชีวประวัติของ “หลวง 
ประดิษฐไพเราะ” ราชทินนามของ “ศร ศิลป- 
บรรเลง” บรมครดูนตรไีทยในยคุรตันโกสนิทร์  
ก่อให้เกดิกระแสเชดิชคูวามเป็นไทยทีห่่างหาย 
ไปนานจากจอภาพยนตร์ ภาพยนตร์ได้รับ 
รางวลัมากมายจากในประเทศ และได้รบัเลอืก 
ให้เข้าชิงรางวัลออสการ์ ในสาขาภาพยนตร์
ต่างประเทศยอดเยี่ยม

พ.ศ. ๒๔๒๙ ศร เด็กหนุ่มที่มีความ 
ผูกพันกับดนตรีไทยมาต้ังแต่เกิด ได้รับการ 
ถ่ายทอดฝีมอืในการตรีะนาดเอกจาก ครสูนิ ผู้ 
ซึ่งเป็นทั้งบิดาและครูสอนดนตรีไทย ศรกลาย 
เป็นดาวเด่นในเชิงระนาดเมือ่ก้าวเข้าสูว่ยัหนุ่ม  
ฝีมือของศรยากหาใครทัดเทียมในอัมพวา 
หลังจากชนะประชันครั้งแล้วครั้งเล่า ศรจึง 
ล�าพองใจในฝีมอืของตนเอง จนเมือ่ศรเดนิทาง 
เข้ามายังบางกอก เขาพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกต่อ 
ขุนอิน ผู้มีทางระนาดท่ีดุดัน ศรสูญเสียความ 
ภาคภูมิใจในตัวเองและหมกมุ่นขังตัวฝึกซ้อม 
ระนาด จนกระทั่งหาทางระนาดของตัวเอง 
จนเจอ ศรมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ให้เป็น 
นักดนตรีประจ�าราชส�านัก ได้พระราชทาน
บรรดาศกัดิเ์ป็นหลวงประดษิฐ์ไพเราะ และเมือ่ 
ได้ประชันระนาดกับขุนอินอีกครั้ง ก็สามารถ 
เอาชนะได้ กระทั่งล่วงเข้าสู่วัยชรา ศรกลาย 
เป็นครูดนตรีอาวุโสของเมืองไทย แต่ขณะนั้น
เป็นช่วงที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามมี 
นโยบายปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัย 
และออกระเบียบควบคุมศิลปะแขนงต่าง ๆ  
รวมทั้งดนตรีไทย โดยมี พันโทวีระ นายทหาร 
หนุ่มท่ีรับหน้าที่ดูแลนโยบายดังกล่าว ศรจึง 
ต้องต่อสู้กับทัศนคติของพันโทวีระพร้อม ๆ 
กบัความคดิของรฐับาล ด้วยการปรบัประสาน 
ดนตรีให้ร่วมสมัย รวมถึงคงไว้ซึ่งบทประพันธ์ 
เพลงดัง้เดมิมากมาย จนดนตรีไทยสามารถอยู ่
รอดจากการถูกท�าลายมาได้ถึงทุกวันนี้
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มหา’ลัยเหมืองแร่
วันแรกฉาย ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
ความยาว ๑๐๕ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง จีเอ็ม เอ็ม ไท หับ
ก�ากับ  จิระ มะลิกุล
นักแสดง  พชิญะ วชัจติพนัธ์, ดลยา 
หมัดชา, สนธยา ชิตมณี, นิรันต์ ชัตตาร์, 
แอนโทนี โฮวาร์ด กูลด์, จุมพล ทองตัน, 
จรัล เพ็ชรเจริญ

ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เมื่อถูกรีไทร์จากคณะ 
วศิวะฯ เดก็หนุม่คนหน่ึงแบกเกยีรตยิศ ศกัด์ิศรี  
เท่าที่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเมืองไทยได ้
มอบให้เขาในเวลา ๒ ปี เดินทางไปตายเอา 
ดาบหน้าที่เหมืองแร่ จังหวัดพังงา แต่ในขณะ 
เดียวกัน มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่ 
การเรียนรู ้ชีวิตจริงที่ไม่สามารถเรียนรู ้จาก 
ต�าราเล่มไหน 

อาจินต์ ปัญจพรรค์ ถูกพ่อส่งให้มา 
ฝึกงานยังเหมืองแร่แห่งหนึ่งในต�าบลกระโสม 
จังหวัดพังงา สถานที่ซึ่งไม่มีความส�าคัญใด ๆ  
แต่มันก�าลังจะกลายเป็นสถานดัดสันดาน 
ส�าหรับเขา อาจินต์มาถึงเหมืองกระโสม ที่นี่
เขาได้พบและสัมภาษณ์งานกับนายฝรั่ง ซึ่งรับ 
เขาเข้าท�างาน ในต�าแหน่งที่นายฝรั่งเรียกว่า 
กรรมกร การติดตามนายฝรั่ง และการท�างาน 
แทนคนงานที่ขาดงาน ท�าให้เขาได้พบกับ 
ความยากล�าบากเกินกว่าจะหาได้ในชวีติ ความ 
อวดดีแบบคนหนุ่ม และการอยากลบค�าครหา 

ของพ่อท�าให้อาจนิต์กดัฟันสู ้อาจนิต์ได้พบกบั 
ผูค้นและเร่ืองราวต่าง ๆ  มากมาย ท้ังดีและร้าย  
ทั้งมิตรและศัตรู และประสบการณ์ที่หาไม่ได ้
จากรั้วมหาวิทยาลัย แม้ในวันสุดท้ายที่จ�าต้อง 
ลาจากเหมืองแร่ซ่ึงต้องปิดตัวลงไปเพราะ 
อุบัติเหตุครั้งใหญ่ อาจินต์ก็ยังคงนึกถึง และ 
เขยีนเรือ่งสัน้ชดุ เหมอืงแร่ ออกมาระลกึถงึช่วง 
เวลาสี่ป ีมหาวทิยาลัยทีไ่มม่ีปรญิญามอบให้ มี
เพียงแผลเป็นบนสองมือที่เหลือไว้ให้ร�าลึกถึง

หลังจากประสบความส�าเร็จจาก 
ภาพยนตร์เรื่องแรก ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ เก้ง 
จิระ มะลิกุล หยิบเอาเร่ืองสั้นในดวงใจมาท�า 
ภาพยนตร์ล�าดับสอง ผลงานของอาจนิต์ ปัญจ- 
พรรค์ นักเขียนชั้นครูซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ 
คนหนุ่มสาวมาทุกยุคทุกสมัย เล่าถึงช่วงชีวิต 
หลงัจากถกูรไีทร์จากมหาวทิยาลยักลางคัน และ
บ่ายหน้าแบกใบรับรองการเรียนสู่เหมืองแร่  
จังหวัดพังงา เกียรติ ศกัดิศ์ร ีถกูช�าระล้างด้วย 
ห่าฝน จิระ มะลิกุล กางเรื่องสั้นกว่า ๑๔๐ 
ตอน มาเรียงตามล�าดับเปรียบกับปีการศึกษา 
ภาคบังคับระดับปริญญาของไทย และได้เอก  
เอี่ยมชื่น เป็นผู้ออกแบบงานสร้างเหมืองแร่ 
จังหวัดพังงา เมื่อ ๕๐ ปีก่อนตามค�าบอกเล่า 
ของอาจินต์ ปัญจพรรค์ จนเนรมิตเหมือง 
กระโสมได้เสมือนจริงอย่างน่าอัศจรรย์ แม้จะ 
ไม่ประสบความส�าเร็จในแง่ของรายได้ แต่ 
ภาพยนตร์กก็วาดหลายรางวลัจากรางวลัภาพ- 
ยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ ๑๕



หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คณะท�างาน : โดม สุขวงศ์ ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี มนัสวินี จันทะเลิศ 
ธีรวุฒิ นามทอง มานัสศักดิ์ ดอกไม้ 
ภาคภูมิ ธรรมศรี พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู 
ทิพย์วัลย์ ประยูรสุข ชวนาท อินทวงศ์

*หมายเหต ุชือ่เรือ่งทีอ่ยูใ่น [ ... ] หมายถงึ ภาพยนตร์เรือ่งนัน้ไม่มไีตเติล้ชือ่เรือ่งปรากฏ

อยู่ในภาพยนตร์ เป็นชื่อที่หอภาพยนตร์ตั้งขึ้นเอง 

ปี พ.ศ. ที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ปี พ.ศ. ที่หอภาพยนตร์สันนิษฐานขึ้นเนื่องจากยังไม่มี

หลักฐานชัดเจน






