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คำ�นำ��
หอภาพยนตร์�(องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศให้วันที่ ๔ ตุลาคม เป็น  

วนัอนรัุกษ์ภาพยนตร์ไทย ท้ังนีเ้พราะ วันนี ้๔ ตลุาคม เมือ่ ๔๘ ปีล่วงมาแล้ว คอืเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙  

ทีส่ถานไีทยโทรทศัน์ ช่อง ๔ บางขนุพรหม มีการประชมุของคณะอนุกรรมการการสือ่สารมวลชน  

ในคณะกรรมการชาติว่าด้วยองค์การยูเนสโกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 

เปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธาน เราไม่ทราบว่าวาระการประชมุวนันัน้มหัีวข้ออะไรบ้าง แต่ดเูหมอืน 

ว่า หัวข้อส�าคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่องเดียวท่ีปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็คือ เรื่องที ่

คณะอนุกรรมการมีมติเสนอแนะให้หอสมุดแห่งชาติ เปิดแผนกเก็บฟิล์มภาพยนตร์ ในฐานะเป็น 

หลักฐานประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

แม้ว่าข้อเสนอแนะนี้จะไม่ส�าเร็จเป็นจริง แต่นี่คือมติแห่งประวัติศาสตร์ของการอนุรักษ ์

ภาพยนตร์ในประเทศไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการแสดงเจตนาสาธารณะอย่างเป็นทางการ  

เรียกร้องให้มีการอนุรักษ์ภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทย 

หอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม จึงก�าหนดและประกาศให้วันที่ ๔ ตุลาคม เป็นวัน 

อนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย โดยริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ทั้งนี้เพื่อน้อมร�าลึกและให้เกียรติแด่มติ 

และเจตนาของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว

กิจกรรมส�าคัญอย่างหนึ่งในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย คือการประกาศขึ้นทะเบียน 

ภาพยนตร์มรดกของชาตเิป็นประจ�าทกุปี ปีละประมาณ ๒๕ เรือ่ง ซึง่ในปีนีเ้ป็นปีที ่๔ การประกาศ 

ภาพยนตร์มรดกของชาติก็ครบ ๑๐๐ เรื่องพอดี แต่สิ่งที่เราได้เพียรพยายามประกาศเครื่องหมาย 

ว่าภาพยนตร์น้ันมีคุณค่าส�าคญัยิง่ของชาติ จะปล่อยให้สญูหายหรอืเสือ่มโทรมไปไม่ได้น้ัน จะไม่ใช่ 

แค่ร้อยเรื่องเหล่านี้ เราเพียงได้เดินทางมาถึงแค่จุด ๆ  หนึ่งเท่านั้น ซึ่งยังจะต้องมีการสานต่อ ๆ  ไป  

และขณะเดยีวกนันัน้ หอภาพยนตร์ ยงัมภีารกิจต้องส่งเสรมิให้ประชาชนได้รู้ โดยในปีนี ้นอกจาก 

การจัดฉายภาพยนตร์มรดกของชาติในโปรแกรมการจัดฉายที่โรงภาพยนตร์ และการให้บริการที่ 

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี แล้ว หอภาพยนตร์ ยังได้เผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการ 

ข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติในเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้ ผ่านทางช่องทางยูทูบของหอ 

ภาพยนตร์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ได้ชื่นชม และได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์เหล่านั้น 

ต่อไป
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คำ�กล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม�
นายวีระ�โรจน์พจนรัตน์

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 

วันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐม

ท่านคณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ท่านผู้อ�านวยการ 

หอภาพยนตร์ ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่าน

ผมรูส้กึยนิดีทีไ่ด้มาเป็นประธานการประกาศขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาต ิประจ�า 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเป็นปีที่สี่

ภาพยนตร์นบัเป็นศลิปวัฒนธรรมประเภทหนึง่ ภาพยนตร์หนึง่เรือ่ง มคีวามหมายมากกว่า 

การสร้างความบนัเทงิให้ผู้ชม เพราะภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีสะท้อนสังคมในมติต่ิาง ๆ  โดยผ่านจนิตนาการ 

ของผู้เขียนบท ผู้สร้าง และเมื่อวันเวลาผ่านไป ภาพยนตร์จึงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ซึ่ง 

บอกเล่าเรื่องราวในอดีต ผ่านภาพและเสียงที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ในช่วงเวลานั้น ๆ อย่างชัดเจน ภาพยนตร์จึงนับเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาติ

ในฐานะรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงก�ากับดูแลหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  

ผมขอชืน่ชมการประกาศขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ ขอขอบคณุคณะกรรมการ  

ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุแิละเป็นบุคคลภายนอก ท่ีสละเวลามาร่วมกันดแูละพิจารณาตดัสนิภาพยนตร์ 

ท่ีสมควรได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติในปีนี้ ซ่ึงทราบว่าต้องใช้เวลาและ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมาก กว่าจะได้ข้อสรุปเป็นผลการตัดสินในวันน้ี นอกจากน้ี 

ขอขอบคุณประชาชนที่มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อภาพยนตร์เรื่องต่างๆ เข้ามาให้คณะกรรมการ 

พจิารณาด้วย นบัเป็นความคดิทีด่ขีองหอภาพยนตร์ ทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วม เพราะ 

การอนรุกัษ์มรดกใด ๆ  ของชาต ิไม่ควรเป็นเพยีงหน้าทีข่องหน่วยงานหรือบคุลากรของรัฐโดยล�าพัง  

แต่จ�าเป็นจะต้องให้สาธารณชนได้รับรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วม ไม่ว่ามากหรือน้อย การอนุรักษ์ 

มรดกของชาติ จึงจะส�าเร็จและยั่งยืน เกิดความรู้สึกหวงแหนและภาคภูมิใจร่วมกัน

ขอให้หอภาพยนตร์เผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ทั้ง ๓ ปีที่ผ่านมาและใน 

ปีนีใ้ห้กว้างขวาง เพือ่ให้ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ ได้รบัรูแ้ละมโีอกาสใช้ประโยชน์จากมรดก 

ภาพยนตร์ของชาติเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น 

 โอกาสนี ้ผมขอประกาศรบัรองการขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาต ิประจ�าปี พ.ศ.  

๒๕๕๗ ทั้ง ๒๕ เรื่อง ขออวยพรให้โครงการนี้ด�าเนินไปด้วยดีและประสบผลส�าเร็จทุกประการ
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สารบัญ

[ ร. ๕ เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม ]   ๑๒

เสด็จอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๗๓    ๑๔

[ Siamese Society ]    ๑๖

Sound Patch Work    ๑๘

[ ปัตตานีในอดีต ]     ๒๒

ข้าวก�ามือเดียว      ๒๔

พรายตะเคียน     ๒๖

งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี ณ ท�าเนียบ วังสวนกุหลาบ   ๒๘

พี่ชาย      ๓๐

[ จ�าเริญ - จิมมี่ ]     ๓๒

สันติ - วีณา     ๓๖

ชั่วฟ้าดินสลาย     ๓๘

เศรษฐีอนาถา     ๔๐

รักริษยา      ๔๒

[ หาบข้าว นวดข้าว สีข้าว แต่งงานภาคใต้ ]  ๔๔

ตลาดพรหมจารีย์     ๔๖

ส�าเพ็ง      ๔๘

คนทรงเจ้า      ๕๐

คนเลี้ยงช้าง     ๕๒

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้     ๕๔

กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้    ๕๖

นางนาก      ๕๘

ดอกฟ้าในมือมาร     ๖๐

มนต์รักทรานซิสเตอร์     ๖๒

แฟนฉัน      ๖๔
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปีที่�๔

• คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจ�า 

เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเร่ืองราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที ่

เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย ในมิติต่าง ๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ  

การเมือง วฒันธรรม ทั้งในฐานะปจัเจกและกลุ่มหรือมวลชน สามารถท�าใหผู้้ชมเข้าถึงและ 

เข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์หรือความทรงจ�า

• คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์

เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตร์

• มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เป็นภาพยนตร์ที่มคีวามโดดเด่นเป็นพิเศษ มเีอกลักษณ์เฉพาะตวั เชน่ การน�าเสนอ 

ภาพยนตร์นั้น ไม่ว่าการถ่ายท�า การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ มีความคิดริเริ่ม ไม่เคยมีแบบ 

อย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่นๆ

• บูรณภาพ

คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์  

ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุ 

ต่าง ๆ

• ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน

เป็นภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือส�าเนาในรูปแบบอื่นใดอยู่ แต่ตกอยู่ในภาวะ 

ความเสี่ยงที่จะสูญเสียภาพยนตร์นั้นไป ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ  เช่น มีต้นฉบับหรือส�าเนาอยู่ 

เพียงชุดเดียว หรือภาพยนตร์นั้นก�าลังเสื่อมสภาพ หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้ 

มาตรฐาน เป็นต้น

• อิทธิพลต่อคนและสังคม

ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อ 

สงัคม ไม่ว่าทางด้านพฤตกิรรม ความคดิ ความเชือ่ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อให้เกดิกระแสสมยั 

นิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือยั่งยืนนาน



6

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปีที่�๔

ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา    ประธานกรรมการ

กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน    กรรมการ

นักวิจารณ์ภาพยนตร์

ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์    กรรมการ 

นักวิชาการอิสระ

พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ    กรรมการ 

นักวิชาการภาพยนตร์

วิภว์ บูรพาเดชะ     กรรมการ 

นักเขียน

บรรจง ปิสัญธนะกูล     กรรมการ 

ผู้ก�ากับภาพยนตร์
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ภาพยนตร์นอกจากจะคุ้นเคยกันในฐานะเป็นสื่อท่ีให้ทั้งความบันเทิงและความรู้กับผู้คน 

ท่ัวโลกมากว่าหน่ึงร้อยปี ภาพยนตร์ยังมีฐานะเป็นบันทึกและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญ 

ยิ่งของมวลมนุษยชาติอีกด้วย ในประเทศไทยภาพยนตร์มีบทบาทและอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชนชาว 

ไทยกว่าร้อยปีเช่นกัน ในฐานะบนัทกึและหลักฐานทางประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์จงึเป็นสิง่ทีม่คีณุค่า 

ยิ่งที่จะต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกของชาติ เพื่อคนรุ่นต่อ ๆ  ไปจะได้ชื่นชมและใช้ประโยชน์จาก 

ภาพยนตร์เหล่านั้น การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติจึงถือเป็นภารกิจส�าคัญยิ่งของ 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ด�าเนนิการข้ึนทะเบยีนภาพยนตร์มรดกของชาตต่ิอเน่ือง 

มาทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ปีละครั้ง ปีนี้เป็นครั้งที่ ๔ แล้ว ในแต่ละปีจะมีภาพยนตร์ได้รับการ 

คัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นภาพยนตร์มรดกของชาติจ�านวน ๒๕ เรื่อง รวม ๔ ครั้ง เรามีภาพยนตร์  

๑๐๐ เรื่องที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นภาพยนตร์มรดกของชาติ 

การข้ึนทะเบียนนอกจากจะท�าให้ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ข้ึนทะเบียนน้ันได้รับ 

การดูแลอนุรักษ์อย่างดียิ่งเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าภาพยนตร์เหล่านั้นจะไม่สูญหายไปและจะถูก 

เก็บรกัษาไว้เป็นมรดกของชาตสิบืต่อไปแล้ว การขึน้ทะเบยีนภาพยนตร์ยงัเป็นการเผยแพร่ แนะน�า 

ให้สังคมได้รู้จักคุ้นเคยเห็นคุณค่าของภาพยนตร์เหล่านั้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้สังคมได้ 

หนัมาให้ความส�าคัญและตระหนกัในคณุค่าของภาพยนตร์โดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิง่ฟิล์มภาพยนตร์

ทีก่�าลงัจะกลายเป็นอดตีและถกูทอดทิง้ท�าลายในโลกยคุดจิทิลั หวงัว่าผูค้นในสังคมไทยจะช่วยกนั 

เป็นหูเป็นตา ดูแลเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาเพ่ือให้บันทึกและหลักฐาน 

ประวัติศาสตร์เหล่านี้จะไม่สูญหายท�าลายไป

อ.ศักดินา�ฉัตรกุล�ณ�อยุธยา�
ประธานกรรมการ
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การที่มีโอกาสได้ยกย่องเชิดชูเกียรติของใครนั้น ถือได้ว่า 

เป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงเช่นกัน ทุกครั้งที่ได้ท�าหน้าที่นี้ จะมี

ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดสรรผลงานท่ี 

ทรงคุณค่า ควรแก่การยกย่อง และในกรณีนี้ก็สมควรที่จะได้เก็บ

เอาไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานต่อไปอีกด้วย

งานนี้ท�าให้ได้พบผลงานที่เป็นความรู้ใหม่ งานที่ถือว่าเป็น milestone ของไทย ทั้งในแง่ 

ของศิลปะ บันทึกประวัติศาสตร์ บันทึกความเป็นไปของสังคมไทย งานหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า 

ลักษณะและรูปแบบบางอย่างอยู่คู่กับสังคมไทยมานานนักหนาแล้ว จนสมควรจะถือได้ว่า นี่คือ 

เอกลักษณ์ของไทยที่บางครั้งเราอาจจะลืมเลือนไปว่ามีอยู่

ข้อจ�ากัดด้านจ�านวนผลงานที่จะยกย่องในแต่ละปี ท�าให้เกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง แต่ก็ 

เชื่อว่า ผลงานดี ๆ เช่นนี้ ปีหน้าก็คงจะได้รับคัดเลือกต่อไป  

ข้าพเจ้าเป็นคนชอบดูภาพยนตร์ แต่ไม่เคยได้มีโอกาส 

เข้าไปยุง่เก่ียวหรอืเรยีนรูเ้รือ่งใด ๆ  ทัง้สิน้เกีย่วกบัภาพยนตร์ เมือ่ 

ได้รบัค�าชวนให้ร่วมเป็นผูค้ดัเลอืกภาพยนตร์ท่ีจะข้ึนทะเบยีนมรดก 

แห่งชาติ จึงค่อนข้างแปลกใจ แต่ก็ยินดีรับค�าชวนและแปลกใจ 

ตัวเองอยู่เหมือนกันที่รับท�าในสิ่งที่ไม่มีความรู้ อาจเป็นเพราะคิด 

ว่าภาพยนตร์กม็ลีกัษณะเป็นเรือ่งเล่าและเป็นศลิปะ ท�านองเดยีวกบัวรรณกรรมซึง่เป็นทัง้วชิาความ 

รู้และความบันเทิง(ส่วนตัว)ของข้าพเจ้า

เม่ือได้มีโอกาสดหูนงัทีม่ผีูเ้สนอช่ือเข้ามาร่วมรบัการคดัเลอืก ทัง้ในสาขาหนังเรือ่งและหนงั 

สารคด ีก็รู้สกึยนิดมีากทีค่ดิไม่ผดิ เพราะได้รบัความรูเ้ก่ียวกบัศลิปะและคณุภาพของงานภาพยนตร์  

ได้รับความบันเทิงจากการดูหนังบางเรื่องที่เคยดูเมื่ออายุยังไม่ถึงสิบขวบ และจ�าได้เพียงฉากบาง 

ฉากที่ติดตามาจนได้เห็นอีกครั้งในโอกาสนี้ ได้เห็นนักแสดงอาวุโสท่ีล่วงลับไปแล้ว ได้ยินเสียง 

ประกอบแบบการพากย์ที่คุ้นเคยและลืมเลือนไปแล้ว ได้เห็นหนังสารคดี หนังข่าว หนังบ้าน หนัง 

ชุดสารคดีส�าหรับฉายทางโทรทัศน์ สารพัดสารพัน แม้บางเรื่องจะมีภาพเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีนาที  

กิตติศักดิ์�สุวรรณโภคิน
กรรมการ

ผศ.สุวรรณา�เกรียงไกรเพ็ชร์�
กรรมการ
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บางเรือ่งมภีาพทีเ่พ่งแล้วเพ่งอกีกย็งัมองไม่ค่อยออกว่าเป็นใครหรือเป็นอะไร รวมท้ังได้ดหูนังท่ีเพ่ิง 

เข้าโรงฉายไปเม่ือไม่นานมานี้ ซึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้าง ก็มาได้เห็นได้รู้ได้บันเทิงใน 

งานคัดเลือกนี้เอง

“หนังเรื่อง” ที่ได้ดูนั้นมีทั้งที่ตัวบทเดิมมาจากงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง และที่เขียนบท 

ข้ึนใหม่เพ่ือการท�าหนังโดยตรง เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพนั้น นอกจากจะเล่า “เรื่อง”  

แล้ว ยงัเล่าถงึสงัคมในช่วงเวลาท่ีสร้าง (แม้บางเรือ่งจะเป็นการ “ย้อนยคุ” แต่กส็ะท้อนทัง้ช่วงเวลา 

ท่ีย้อนกลับไปและช่วงเวลาของการสร้างอยู่นั่นเอง) ทั้งผู้คน วิถีชีวิต สถานท่ีต่าง ๆ ท�าให้เข้าใจ 

แจ่มชดัว่าเกณฑ์ในการคดัเลอืกข้อหนึง่ทีร่ะบถึุงอทิธพิลต่อผูช้มและสงัคมน้ัน มคีวามหมายทีส่�าคญั 

ต่องานศลิปะแขนงนี ้ ไม่น้อยไปกว่าศิลปะอืน่ ๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องขึน้อยูก่บั “ความโบราณ” หรอื  

“ความทนัสมยั” เช่นเดียวกับเกณฑ์ที่ว่าด้วยคุณภาพของผลงาน เฉพาะตรงนี้ ขอกล่าวเจาะจงถึง 

หนังที่ได้รับการคัดเลือกเรื่องหนึ่ง คือ พรายตะเคียน ซึ่งข้อมูลประกอบแจ้งว่าเป็นหนังสั้นส�าหรับ 

ฉายประกอบก่อนการฉายหนงัเรือ่ง คงจะคล้ายกับการฉายหนงัข่าว หรือย้อนไปอีกถึงการมดีนตรี 

หน้าโรงท�านองโหมโรงรอคนนัน่เอง หนงัเรือ่งนีเ้ป็นหนงัเงยีบ ขาวด�า เนือ้เรือ่งแบบหนงัผแีกมตลก  

ในช่วงเวลาประมาณ ๑๕ นาที ได้ประจักษ์ว่าหนงัผีโบราณเร่ืองนีเ้ป็นต้นแบบหนงัผไีทยอย่างแท้จรงิ  

เพราะเมือ่ย้อนคดิถงึหนงัสารพดัผีในปัจจุบัน ไม่เหน็ว่าแตกต่างหรือพัฒนาข้ึนมากนกั นอกจากใน 

เชงิเทคโนโลยแีละการรบัแนวคิดมาจากวฒันธรรมอืน่บ้าง ในส่วนของประเภทและลกัษณะผ ีรวม 

ทั้งโครงเรื่องและมุกตลกนั้น ต้องเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมหนังผีที่ลงตัวและตายตัวชัดเจน 

ในส่วนของ “หนังสารคดี” ซ่ึงรวมไว้ทั้งหนังข่าว หนังบ้าน หนังทดลองในยุคแรกเริ่ม  

ข้าพเจ้าตระหนักว่า นอกจากได้รับรู้เหตุการณ์เก่า ๆ ได้เห็นภาพผู้คน สังคม ความคิดและความ 

เปลี่ยนแปลงแล้ว ยังมีหนังยุคเก่าที่ถ่ายท�าเล่น ๆ เชิงทดลองบางเรื่องใช้ผู้แสดงเป็นกลุ่มเด็กเล่น 

มอญซ่อนผ้า กาฟักไข่ เสือข้ามห้วย การแต่งตัวและอาการกิริยาเป็นธรรมชาติแท้ ๆ การได้ดูหนัง 

ประเภทนีท้�าให้เกดิความเข้าใจชวิีตไทยวฒันธรรมไทยทีเ่ป็นจรงิโดยไม่ตกแต่ง ในขณะทีไ่ด้รบัความ 

บันเทิงอย่างนึกไม่ถึงด้วย เป็นความบันเทิงแห่งสาระที่ซึมซาบเข้าในสมองและจิตใจโดยไม่รู้ตัว 

หนงัทีไ่ด้รบัการคัดเลือกให้ขึน้ทะเบียนมรดกในปีนี ้มีจ�านวน ๒๕ เร่ืองตามข้อก�าหนดของ 

หอภาพยนตร์ แต่ข้าพเจ้าคิดว่าหนังทั้งหมดที่ได้ดูนั้น ล้วนมีคุณค่าที่สมควรจะเป็น “แหล่งเรียนรู้ 

แห่งชาติ” ได้ทั้งสิ้น งานการติดตาม ขอรับ ขอคืนฟิล์มหรือการบันทึกด้วยเทคโนโลยีอื่น ๆ  รวมทั้ง 

การบูรณะวัสดุบันทึก จึงส�าคัญส�าหรับทุกคนในสังคม 

 เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจการคัดเลือก ข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้รู้อะไรขึ้นมากนักในแง่ศิลปะ 

ภาพยนตร์ แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ท�าให้ข้าพเจ้าในฐานะ “คนดู” ผู้เสพศิลปะ เข้าใจแจ่มชัดว่าการขึ้น 

ทะเบียนมรดกภาพยนตร์แห่งชาตินั้น มีความส�าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนสร้าง คนแสดง  

คนดูและสังคมโดยรวม ไม่เฉพาะในส่วนของภาพยนตร์เท่านั้น หากมีความเกี่ยวเนื่องไปถึงงาน 

ศิลปะทุกแขนง เป็นการแสดงออกของชีวิตที่มีทั้งความประณีตและลุ่มลึก 

 ข้าพเจ้าจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับค�าขวัญของหอภาพยนตร์ที่ว่า ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา 
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ภาพยนตร์เหมือนมีมนต์วิเศษ โลกบนจอภาพยนตร ์

เชื้อเชิญเราเข้าไปสัมผัสเสมอ จะทุกข์ จะสุข จะสนุก จะทดท้อ  

เราหลุดลอยไปได้ไกลดจุในความฝัน ไม่ว่าจอทีน่�าเสนอจะเปลีย่น 

ไปอย่างไร จอใหญ่ยกัษ์ จนกระทัง่จอขนาดพกพา มนต์ทีว่่าไม่เคย 

คลาย กระนัน้หากพจิารณาให้ถ้วนถ่ี มหศัจรรย์แห่งภาพยนตร์ยงั 

เปลี่ยนจอภาพทั้งหลายให้กลายเป็นกระจกวิเศษที่ส่องสะท้อนตัวตนของเรา ส�านึกต่อสังคม ต่อ 

ยุคสมัย ต่อความเป็นไปของชีวิตจริง...

ผมรู้สึกยินดี และขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่าน คุณโดม สุขวงศ์ และเจ้าหน้าที่ 

ของหอภาพยนตร์ฯ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส�าหรับโอกาสในการร่วมงานส�าคัญครั้งนี้ครับ

ผมรู้สกึเป็นเกียรตอิย่างมากในการเป็นส่วนหน่ึงของคณะ 

กรรมการท่ีร่วมคัดเลือกภาพยนตร์ให้รับการข้ึนทะเบียนมรดก 

ภาพยนตร์ของชาติในคร้ังนี้ หลายครั้งที่รู้สึกใจหายที่ได้เห็นว่า  

หนงัในดวงใจในอดตี ทีม่คีณุค่ามากมายทัง้ด้านศลิปะการเล่าเรือ่ง  

และบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงส�าคัญในยุคนั้น รวมถึงส่งอิทธิพล 

มหาศาลให้กับการท�าหนังในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับงานในยุคผมด้วย การเก็บรักษาหนังจึงมีคุณ 

ค่ามาก ๆ ผมจึงยินดีมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นี้ครับ

พิชัยวัฒน์�แสงประพาฬ
กรรมการ

บรรจง�ปิสัญธนะกูล
กรรมการ
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ภาพยนตร์เป็นมากกว่าความบันเทิง

ภาพยนตร์ยังเป็นศิลปะ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และสังคมอีกด้วย

ประเด็นนี้กล่าวไปก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะบทบาทของ 

ภาพยนตร์ก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ และหลาย ๆ ครั้งก็ยังเป็นมากกว่านั้นอีกด้วย แต่ถึงกระนั้น เวลา 

พดูถึงค�าว่าภาพยนตร์ คนส่วนใหญ่กย็งัคงหลงลมืบทบาทด้านอ่ืน ๆ  ของศาสตร์ด้านนีไ้ป หลงเหลอื 

ไว้เพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้น

ผมคิดว่าการที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของ 

ชาตอิย่างต่อเนือ่งมาแล้วถงึปีท่ี ๔ ซ่ึงมีการน�าภาพยนตร์เรือ่งยาว (หรือทีเ่รียกกนัว่าหนงัใหญ่ หนัง 

จอเงนิ หรอืหนังโรง) มาร่วมพจิารณากับภาพยนตร์สารคด ีภาพยนตร์สัน้ และภาพยนตร์ข่าว ท�าให้ 

เราได้เห็นและได้เข้าใจบทบาทของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

สารภาพตามตรงว่า แม้ผมจะเป็นคนที่ดูหนังค่อนข้างเยอะ แต่ก็ไม่เยอะถึงขนาดที่จะไป 

ตามหาดูหนังสารคดีเก่า ๆ  หรือกระทั่งภาพยนตร์ไทยยุคเก่า ๆ  บางเรื่อง ดังนั้นการได้มาท�าหน้าที่ 

ร่วมคดัเลอืกภาพยนตร์เพือ่ขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาตใินคร้ังน้ี จงึเหมอืนเป็นกจิกรรมท่ี 

ท�าให้ผมได้มีโอกาสชมผลงานหาชมยากเหล่านัน้ หนงับางเรือ่งถงึกบัท�าให้ผมขนลกุในความส�าคญั 

ทางประวตัศิาสตร์ของมนั ในขณะท่ีหนงับางเรือ่งเหมือนกับยานเวลาช้ันดทีีท่�าให้ผมได้เหน็ภาพใน 

อดีตที่นึกจินตนาการอย่างไรก็คงนึกได้ไม่เหมือนภาพที่ได้เห็นจากฟิล์มเก่าเหล่านี้

ในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่ง ที่บังเอิญมีโอกาสอันดีได้รับเชิญมาช่วยงานคร้ังนี้ ผมจะขอ 

สญัญาว่าจะท�าหน้าทีส่ือ่มวลชนทีด่ด้ีวยการบอกต่อ และพยายามเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับกจิกรรม 

นี้ รวมทั้งหนังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเหล่านี้ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างต่อไป 

และในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ผมอยากขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดหัวใจต่อทีมงานของ 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่มุ่งม่ันท�างานนี้ เพราะภาพยนตร์เป็นความความบันเทิง เป็น 

ศิลปะ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม ดังนั้นคนที่ท�าหน้าที่เก็บสิ่งเหล่านี้ 

เอาไว้ให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป จึงเป็นผู้ที่ก�าลังท�างานอันยิ่งใหญ่ และเป็นงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้

ด้วยบริบทของการให้ความส�าคัญแบบเดียวกัน ในบางโอกาส ผมก็อยากให้มีการข้ึน 

ทะเบียนรายชื่อบุคคลที่ท�างานให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เอาไว้ให้คนไทยทุกคนได้รับรู้ 

เช่นกันเดียวกันนะครับ

วิภว์�บูรพาเดชะ
กรรมการ
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[�ร.�๕�เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม�]

พ.ศ. ๒๔๔๐

ความยาว ๑ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ

ผู้ถ่ายภาพ Ernest Florman

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ 

สวีเดน ในคราวเสดจ็ฯ ประพาสยโุรป คร้ังที ่๑ เมือ่วันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๔๔๐ ช่างถ่ายหนงั 

คนแรกของสวีเดนคือ Ernest Florman ตั้งกล้องคอยอยู่ที่ท่าเรือ Logardstappan หน้า 

พระราชวังหลวง บันทึกเหตุการณ์ส�าคัญขณะเรือพายพระที่นั่ง ออร์สะวาเดน เข้าเทียบท่า  

พระเจ้าออสการ์ที่ ๒ พระเจ้ากรุงสวีเดนและนอร์เวย์เสด็จขึ้นจากเรือก่อน คอยรับพระเจ้า 

กรุงสยามซึ่งเสด็จขึ้นตามมา ทรงแลกจุมพิตกัน แล้วทรงน�าเสด็จออกไป สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชและเจ้านายอื่น ๆ ที่ตามเสด็จ ขึ้นจากเรือเป็นล�าดับ 

พระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรภาพยนตร์นี้ในพิพิธภัณฑ์เมืองสต็อกโฮล์ม 

เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรในวันรุ่งขึ้น และทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จ 

พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีว่า “มีหนังฝรั่งมันถ่ายไว้ดีมาก” ท�าให้มีการค้นพบฟิล์มม้วนนี้ 

ในปี ๒๕๒๖ และเป็นน�้าหนักส�าคัญที่ท�าให้ราชการและรัฐบาลยอมรับเสียงเรียกร้องให้มี 

การจัดตั้งหน่วยงานเก็บรักษาภาพยนตร์ขึ้น
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เสด็จอินโดจีน�พ.ศ.�๒๔๗๓

พ.ศ. ๒๔๗๓

ความยาว ๘๐ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ 

ผู้สร้าง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลงัจากเสดจ็ขึน้ครองราชย์ในปี พ.ศ.  

๒๔๖๘ พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง 

คือการเสด็จเยี่ยมราษฎร และการเจริญ

สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ อินโดจีนเป็น 

จดุหมายที ่๒ โดยในการเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีได้เสด็จ 

พร้อมข้าราชบริพาร พระองค์ทรงบันทึกการ 

เดนิทางครัง้นัน้ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ เป็น 

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์โดยให้ชื่อเรื่องว่า 

“เสด็จอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๗๓” ความยาว 

ทั้งสิ้น ๗ ม้วน (ประมาณ ๘๐  นาที) โดยทรง 

ถ่ายตัง้แต่เสดจ็จากท่าราชวรดษิฐ์โดยประทบั 

เรือพระที่นั่งมหาจักรี ในวันที่ ๑๐ เมษายน  

พ.ศ. ๒๔๗๓ จนกระทัง่วันเสดจ็กลบัพระนคร 

โดยรถไฟ พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าฯ ทรง 

ถ่ายภาพยนตร์โดยละเอยีดตลอดการเดนิทาง 

กว่าหนึ่งเดือน ซึ่งมีเหตุการณ์ส�าคัญมากมาย

เช่นในม้วนที่ ๑ ทรงบันทึกเหตุการณ์ 

การแข ่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี 

ระหว่างทีมฟุตบอลสยาม กับ ทีมไซ่ง่อน (ซึ่ง

เป็นทมีผสมระหว่างนกักฬีาญวนและฝรัง่เศส) 

ในวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ เวลา  

๑๗.๐๐ น. ที่สปอร์ตคลับ Cercle Sportif 

ไซ่ง่อนทางการของอนิโดจนีฝรัง่เศสได้จดัการ 

แข ่งขันนี้ขึ้นเพื่อถวายทอดพระเนตรใน 

วโรกาสที่เสด็จเยือนอินโดจีนครั้งนี้ พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระนาง 

เจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรพร้อมกับ 

มองสิเออร์ ปากีสแยร์ ผู้ส�าเร็จราชการแคว้น 

อินโดจีน การแข่งขันวันนั้นได้กลายเป็นการ 

แข่งขันครั้งส�าคัญในประวัติศาสตร์วงการ 

ฟุตบอลทีมชาติไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่ทีม 

ฟตุบอลในนามทมีชาตไิทย หรอื ทมีชาติสยาม 

ขณะนัน้ ได้ออกไปแข่งขนัในต่างประเทศ กบั 

ทีมต่างชาติ ครั้งนั้นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาต ิ

สยาม ประดับตรา “พระมหามงกุฎ” การ 

แข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือด บนสนามดิน ครึ่ง 

แรกนักฟุตบอลไทยหกล้มหัวเข่าเคล็ดเป็น 

เหตใุห้ต้องออกจากการแข่งขนั ก่อนทีน่กักฬีา 

ไทยจะชนะอย่างขาดลอยไป ๔ ประตู ต่อ ๐  
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หลังจบการแข่งขัน พระบาทสมเด็จพระเจ้า- 

อยู ่หัวได้พระราชทานพระราชวโรกาสให ้

นักกีฬาเข้าเฝ้า พระราชทานพระหัตถ์ให้ 

นักกีฬาสัมผัส เป็นเกียรติแก่หัวหน้าทีม 

ฟุตบอลสยาม คือขุนประสิทธิ์วิทยกร (ฮก 

คปุตะวานชิ) พร้อมทัง้มพีระราชด�ารสัชมเชย 

ว่าเล่นดีมาก ผู ้ส�าเร็จราชการแห่งแคว้น 

อินโดจีนเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลแก่ทีมฟุตบอล

สยาม  

นอกจากนี้  พระบาทสมเด็จพระ 

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงถ่ายภาพยนตร ์

สถานที่ส�าคัญที่ได้ไปเยือน อาทิ สถาน- 

ปาสเตอร์ ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยที่ก่อตั้งโดย  

หลุยส์ ปาสเตอร์ นักเคมีชาวฝรั่งเศส และได้ 

ขยายตัวไปในประเทศต่าง ๆ  รวมทั้งประเทศ 

เวียดนาม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรง 

ทอดพระเนตรการผลิตยารักษาไข้มาลาเรีย,  

พิพิธภัณฑ์ไกดินซึ่งแต่เดิมเป็นต�าหนักเก่า  

โบราณสถานศิลปะจามโบราณที่เมืองนาตรัง  

หรือเหตุการณ์น่าสนใจระหว่างการเสด็จฯ  

เช่น ทอดพระเนตรการรีดนมวัวด้วยมือและ 

การท�าเนยในฟาร์มท่ีเมืองดาลัด ราษฎรชาว 

มอยส์เข้าเฝ้าเพ่ือถวายส่ิงของ และแสดง 

การใช้หน้าไม้และเต้นร�าถวาย ทรงบันทึก

ภาพยนตร์ชาวมอยส์ที่เข้าเฝ้าด้วยความสน 

พระราชหฤทัยในเชิงชาติพันธุ์  เม่ือเสด็จไป 

ใกล้เมืองตุริน ทรงประสบอุบัติเหตุรถไฟ 

ขบวนก่อนหน้านั้นตกรางอยู่ ก็ทรงบันทึก 

เหตุการณ์ไว้ในเชิงข่าวอีกด้วย

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระบาท- 

สมเด็จพระปกเกล้าฯ นี้ มีคุณค่าท�านองเดียว 

กับพระราชหตัถเลขา “ไกลบ้าน” ในพระพทุธ- 

เจ้าหลวง เพียงแต่พระบาทสมเด็จพระปก-

เกล้าฯ พระราชนพินธ์ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ 

แทนที่จะเป็นปากกา
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[�Siamese�Society�]�

พ.ศ. ๒๔๖๓

ความยาว ๑๐ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ

ผู้สร้าง Richard Berton Holmes

บางกะปิและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัฒนา 

วิทยาลัย เธอเล่าว่าครั้งหนึ่ง ฝรั่งชื่อริชาร์ด  

เบอร์ตัน โฮล์ม ชาวอเมริกันได้เข้ามาติดต่อ

แหม่มโคเจ้าของโรงเรียน ขอใช้สถานที่และ 

ครนูกัเรยีนเป็นตัวแสดงภาพยนตร์ เพือ่สาธติ 

วัฒนธรรม ขนบประเพณีของชาวสยาม เช่น  

การแต่งตวัของสตร ีและเดก็ การต้อนรบัขับสู้

ของเจ้าของบ้านเมือ่มแีขกมาเยอืน การละเล่น 

ของเด็กนักเรียน เธอเล่าว่าแหม่มโคยอมให้ 

นายโฮล์มถ่าย เพราะเวลาน้ันต้องการเงินไว ้

ส�าหรบัการย้ายโรงเรียนจากวงัหลงัไปบางกะปิ 

จึงขอให้ฝรั่งจ่ายเงินช่วยโรงเรียนด้วย 

เอกสารและข้อเขียนด้านประวัติ- 

ศาสตร์ภาพยนตร์ไทย เคยกล่าวว่า การถ่าย 

ท�าภาพยนตร์ครัง้แรกในประเทศไทย เริม่โดย 

ฝรั่งชาวอเมริกัน ชื่อ ริชาร์ด เบอร์ตัน โฮล์ม  

ได้เดินทางเข้ามาถ่ายท�าในสมัยรัชกาลที่ ๕  

ราวปี พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยถ่ายทีโ่รงเรยีนกลุสตร ี

วังหลัง หรือโรงเรียนแหม่มโค (ซึ่งปัจจุบันคือ 

บริเวณโรงพยาบาลศิริราช) แสดงวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียม ของชาวสยาม แต่ที่ผ่านมา 

ไม่เคยมีใครได้เห็นภาพยนตร์ดังกล่าว นอก 

จากการค้นพบข้อเขียนของ ต. ประทีปเสน  

ครูโรงเรียนสตรีวังหลัง ซ่ึงต่อมาย้ายไปอยู่ที่ 
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ริชาร์ด เบอร์ตัน โฮล์ม เป็นผู้มีอาชีพ 

ชือ่เสียงในการบรรยายเรือ่งบ้านเมอืงประเทศ 

ต่าง ๆ โดยการตระเวนเดินทางท่องเที่ยวไป 

ทั่วโลก เพื่อถ่ายภาพและภาพยนตร์ แล้วน�า 

ออกจัดฉายประกอบการบรรยายเก็บค่าชม 

จากผู้สนใจชมในสหรัฐอเมริกา จากการค้น 

คว้าข้อมูล พบหลักฐานว่าปี พ.ศ. ๒๔๕๓ มี 

คณะถ่ายท�าภาพยนตร์ของบริษัทเบอร์ตัน  

โฮล์ม เดินทางเข้ามาถ่ายท�าจริง แต่ตัวโฮล์ม 

เองไม่ได้เดินทางเข้ามาด้วย ทว่าในปี ๒๔๖๓  

เขาและคณะได้เดินทางเข้ามาสยามอีกคร้ัง  

และถ่ายท�าภาพยนตร์เพื่อแสดงชีวิตความ 

เป็นอยู่ของชาวสยาม ส�าหรับน�าออกฉาย 

ประกอบการบรรยายของเขาในสหรฐัอเมรกิา 

หอภาพยนตร์ได้เคยพบฟิล์มภาพ- 

ยนตร์บันทึกเกี่ยวกับบ้านเมืองและชีวิตชาว 

สยามจากประเทศสวีเดน เป็นบางส่วนของ 

ภาพยนตร์ของเบอร์ตัน โฮล์ม แต่มีเพียงบาง 

ส่วน แสดงการแต่งกาย โดยเฉพาะวิธีนุ่งผ้า 

โจงกระเบนของสตร ีต่อมา ได้พบว่ามผีูเ้ผยแพร่ 

ภาพยนตร์ของเบอร์ตัน โฮล์ม บนยูทูบ เรื่อง  

Thailand In Siamese Society circa 1925  

พบว่าคือ ภาพยนตร์ที่เบอร์ตันโฮล์มเข้ามา 

ถ่ายในครั้งที่ ๒ ปี ๒๔๖๓ แสดงเรื่องราว 

สอดคล้องกับที่ ต. ประทีปเสนเขียนเล่าไว้
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Sound�Patch�Work

พ.ศ. ๒๔๗๓

ความยาว ๕.๔๘ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสียง

ผู้สร้าง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร 

กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุร- 

ฉัตรไชยากร กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน  

ทรงเป็นนกัภาพยนตร์สมคัรเล่นทีส่�าคญัทีส่ดุ 

คนหนึ่งในสยาม ทรงถ่ายภาพยนตร์เป็นงาน 

ส่วนพระองค์มาตัง้แต่ทรงศึกษาอยูใ่นประเทศ 

อังกฤษ เป็นพระราชนิยมส่วนพระองค์ แต ่

เมือ่ทรงรับราชการมพีระภารกิจตามต�าแหน่ง 

หน้าทีต่ามล�าดบั จนทรงเป็นเสนาบดกีระทรวง 

พาณิชย์และคมนาคม ทรงก�ากับดูแลกิจการ 

ส�าคญัต่าง ๆ  ของชาต ิเช่น การคมนาคมขนส่ง  

การสื่อสาร ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ 

สื่อสาร วิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ วิทย ุ

กระจายเสยีง การพาณชิยกรรม อตุสาหกรรม  

ฯลฯ ทรงใช้ภาพยนตร์เป็นเคร่ืองมือในการ 

โฆษณาเผยแพร่ การอบรม และการบันเทิง  

ทรงจัดตั้งกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว ขึ้นใน 

กรมรถไฟหลวง ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ผลิตภาพ- 

ยนตร์ข่าวสารสารคดีและภาพยนตร์บันเทิง 

ของชาต ิเพือ่น�าออกเผยแพร่สูส่าธารณะ โดย 

เฉพาะคือโรงภาพยนตร์ทั่วไป

แต่โดยส่วนพระองค์ ยังคงทรงถ่าย 

ภาพยนตร์เป็นพระราชนิยมอย่างที่เรียกว่า 

สมัครเล่นตลอดมา ซึ่งเป็นการทรงถ่ายด้วย 

ฝีพระหัตถ์เองและที่ให้ข้าราชบริพารท�า 

หน้าที่ถ่ายถวาย ทรงเรียกภาพยนตร์ส่วน- 

พระองค์นีว่้า “บ้านดอกไม้ฟิล์ม” ซึง่หมายถึง 

ภาพยนตร์ของวังบ้านดอกไม้ท่ีประทับของ 

พระองค์ หอภาพยนตร์แห่งชาติได้รับมอบ 

ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์นีจ้ากพระทายาท 

จ�านวนหลายร้อยม้วน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็น 

ภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. 

Sound Patch Work นี้เป็นฟิล์ม

ภาพยนตร์ม้วนหนึง่ในบรรดาฟิล์มภาพยนตร์ 

ส่วนพระองค์นบัร้อยม้วนของกรมพระก�าแพง- 

เพชรอัครโยธิน บางม้วนทรงถ่ายส�าหรับ 

เป็นการส่วนพระองค์จริง ๆ คือมิได้ส�าหรับ 

ฉายให้คนอื่นหรือคนทั่วไปดู แต่บางม้วนทรง 

ถ่ายขึ้นส�าหรับใช้เป็นสื่อให้ความรู้หรือเผย 

แพร่พระกรณยีกจิต่าง ๆ  ทีท่รงเกีย่วข้อง เพือ่ 

ใช้เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ  
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ตามแต่จะเกี่ยวข้อง แต่คงมิได้มีพระประสงค์ 

ส�าหรับเผยแพร่สู่สาธารณะ 

ส�าหรับภาพยนตร์ Sound Patch 

Work นี้ เป็นภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. และ 

ถ่ายท�าพิเศษคือมีการบันทึกเสียงด้วย ซึ่ง 

สันนิษฐานว่าเป็นการบันทึกเสียงระบบแสง  

(optical sound) แต่มิได้บันทึกลงในแถบ 

ฟิล์มท่ีบันทึกภาพโดยตรง หากแยกอยูอ่กีม้วน 

หนึง่ต่างหาก ซึง่น่าเสยีดายทีแ่ถบฟิล์มเสยีงนี ้

มิได้มีอยู่ในบรรดาฟิล์มภาพยนตร์ที่หอภาพ- 

ยนตร์แห่งชาติได้รับมอบมา ให้ ร้อยโทเขียน  

ธีมากร (บิดาของพูนสวัสด์ิ ธีมากร ช่างถ่าย 

ภาพยนตร์และนักแสดงตลกมีชื่อเสียง) ซึ่ง 

เวลานั้นเป็นข้าราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข  

ท�าหน้าท่ีผู้ประกาศหรือโฆษกของสถานีวิทย ุ

กระจายเสียง วังพญาไทเป็นผู้น�าชม จาก 

ลักษณะการถ่ายท�าของภาพยนตร์ เข้าใจว่า 

ต้นฉบับจะเป็นการถ่ายท�าเป็นภาพยนตร์เสยีง  

โดยบันทึกเสียงลงในจานเสียง แต่ฟิล์มที ่

ตกทอดมาถึงหอภาพยนตร์ ไม่พบจานเสียง

ภาพยนตร์ เริม่ด้วยไตเตลิ ตราบรุฉตัร  

เป็นรูปวาด เส้นสายลายวาดบ่งบอกลักษณะ 

ของภาพเส้นเสียง และท�าเป็นเส้นสายฟ้า  

ตามด้วยช่ือเรื่อง เขียนเป็นอักษรภาษา 

องักฤษ Sound Patch Work ในลายเส้นของ 

ภาพเส้นเสยีงระบบแสงเช่นกัน จากนัน้ตัดเข้า 

ฉากแรก เห็นนายร้อยโทเขียน ธีมากร กล่าว 

กับผู้ชมโดยขยับปากอย่างชัดถ้อยค�า ซึ่งแม ้

ไม่มเีสยีงกอ็าจจบัความได้ว่า “ต่อไปนีโ้ปรดฟัง 

ภาพยนตร์มีเสียง” แล้วแนะน�าสิ่งที่จะให้ชม 

ฉากแรก ว่าเป็นการแสดงของตวัละครสามตวั  

แต่ก�ากับและแสดงโดยคน ๆ เดียวคือ นาย- 

ร้อยโท เขยีน ธมีากร แล้วหนงักต็ดัไปเข้าฉาก 

ทีม่นีายร้อยโทเขยีนออกมายนืหน้าฉากบงัตา  

แสดงเป็นชายหนุ่มในชุดขุนนางนุ่งผ้าม่วง 

สวมเส้ือราชปะแตน สวมหมวกและถอืไม้เท้า  
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แถลงเร่ือง แล้วเดนิหายไปหลงัฉากบังตา กลบั 

ออกมาอีกทีกลายเป็นชายขี้เมา หัวเถิกล้าน 

เป็นง่าม กอดขวดเหล้าเดนิโซหน้าเซหลงัและ 

พูดพล่าม (หรือร้องเพลง?) ก่อนจะเดินหาย 

ไปหลังฉาก บังตา และกลับออกมากลายเป็น 

หญิงนางหนึ่ง เดินโซซัดโซเซกุมท้อง แล้วล้ม 

ลงนอนชักดิ้นชักงอขาดใจตาย

ภาพยนตร์ตัดไปฉากท่ีสอง เป็นการ 

ทดลองถ่ายท�าเชิงถ่ายพลิกแพลง เห็นตุ๊กตา 

สัตว์ คือลาไขลานตัวหนึ่งวางอยู่บนพื้น ก�าลัง 

เคลื่อนที่ไปเป็นวงรอบ ๆ สันนิษฐานว่า เป็น 

การถ่ายตุ๊กตาลาไขลาน ซึ่งปกติอยู่นิ่ง ๆ แต่ 

เม่ือไขลาน ลาจะส่ายหัวไปมาเท่านั้น แต ่

อาศัยการถ่ายแบบหยุดขยับ (stop motion  

action) เพื่อท�าให้เห็นว่าตุ๊กตาลาน้ันเดินไป

ได้เองด้วย

ภาพยนตร์ตัดไปฉากที่สาม เป็นการ 

ทดลองถ่ายเชิงศิลปะภาพยนตร์ คือถ่ายให ้

เหน็ครึง่ตวับนของชายคนหนึง่สวมชฎาแสดง 

ท่าร่ายร�าแต่ปรากฏเป็นเงาด�าตดักบัฉากหลงั 

สีขาว 

ภาพยนตร์ตัดไปฉากที่สี่ เป็นฉากน�า 

ชมสถานวีทิยกุระจายเสยีง วงัพญาไท เริม่ต้น 

เห็นนายร้อยโท เขียน ธีมากร ก�าลังพูดกับ 

ผู้ชมอย่างชัดถ้อยชัดค�า จนอ่านปากได้ว่า  

“ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าจะพาท่านชม ห้องส่งวิทยุ 

กระจายเสียง ที่พญาไท” แล้วภาพยนตร์ก ็

ฉายให้เห็นห้องต่าง ๆ ในสถานีวิทยุ ซึ่งเป็น 

สถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะเป็นทาง 

การสถานีแรกของสยาม อันเป็นผลงานหนึ่ง 

ของกรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน โดยกรม 

ไปรษณีย์โทรเลข เช่าพ้ืนที่ของโรงแรมวัง 

พญาไทของกรมรถไฟหลวง (นอกเหนือจาก 

โรงแรมรถไฟทีห่วัหิน) ซึง่เคยเป็นวงัทีป่ระทบั 

ของพระพันปีหลวง พระนางเจ้าเสาวภา- 

ผ่องศร ีและพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าฯ  

นายร้อยโทเขียน น�าผู้ชมไปชมห้องต่าง ๆ ที 

ละห้อง ได้แก่ “ห้องรับแขก” “ห้องบังคับ 

เสียง” “ห้องผู้ประกาศ” ซึ่งเห็นตัวอักษร 

เขยีนบอกทีป่ระตหู้องว่า ห้องส่ง ๓ ต่อไปนาย 

ร้อยโทเขียนมาถึง “ห้องประสมเสียง” (?) ซึ่ง 

ทีบ่านประตหู้องมอีกัษรเขยีนความว่า ห้องส่ง  

๒ สุดท้ายนายร้อยโทเขียน พามาแนะน�า  

“ห้องประสมเสียง” อยู่หน้าห้องซึ่งที่บาน 
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ประตูมีอักษรเขียนว่า ห้องส่ง ๑ ซึ่งเมื่อเปิด 

ประตูเข้าไปภายในห้อง เห็นวงดนตรีไทย  

ประเภทเครื่องสายผสมก�าลังบรรเลงเพลง  

แล้วภาพยนตร์น�าไปสู่ห้องผู้ประกาศ นั่งอยู่ที่ 

โต๊ะผู้ประกาศ ผู้ประกาศเคาะเครื่องท�าเสียง 

สัญญานของสถานี แล้วประกาศ (ว่าอะไรดู 

ปากไม่ถนัด อาจจะประกาศปิดสถานี?) แล้ว 

ผู้ประกาศวางหัวเข็มเล่นจานเสียง จบฉาก  

เห็นไตเติลท้ายขึ้น เป็นตัวอักษร ภาพวาด 

ลวดลายของเส้นเสียง ค�าว่า The End

Sound Patch Work นี้ จึงมีคุณค่า 

เป็นหนึ่งในผลงานภาพยนตร์ส่วนพระองค ์

ของ กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน ผู้ทรง 

เป็นบิดาแห่งการใช้เทคโนโลยีของประเทศ  

โดยเฉพาะทางด้านการเป็นนักภาพยนตร ์

สมัครเล่น และภาพยนตร์ทดลอง ขณะ 

เดียวกัน ยังเป็นภาพยนตร์บันทึกสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงแห่งแรกของประเทศ ซึ่งพัฒนา 

เป็นสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน  

ท�าให้เราสามารถเห็นสภาพของอุปกรณ์ 

เคร่ืองไม้เครื่องมือของสถานี สภาพการ 

ตกแต่งห้องซึ่งเคยเป็นห้องพระบรรทมของ 

พระเจ้าแผ่นดิน ให้กลายมาเป็นห้องส่งวิทย ุ

กระจายเสียง เห็นภาพเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา 

ของนักวิทยุรุ่นบุกเบิกของชาติ และที่สุดเป็น 

ประจักษ์พยานแห่งการพัฒนาบ้านเมืองให ้

ก้าวไปทันโลกด้วยวิสัยทัศน์ของสยามเอง
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[�ปัตตานีในอดีต�]

[ พ.ศ. ๒๔๗๙ ]

ความยาว ๒๑.๐๓ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ

ภาพยนตร ์ขาวด� า นิรนามที่หอ- 

ภาพยนตร์ ได้รับมอบจากครอบครัวนายเนย  

วรรณงาม เจ้าของสายหนังและโรงหนัง 

เฉลิมวัฒนา แห่งนครราชสีมา มีลักษณะ 

เป็นภาพยนตร์แนะน�าจังหวัดปัตตานี เมื่อ 

ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น  

๓ ส่วน ส่วนแรกแสดงสถานที่ท่องเที่ยวของ 

จังหวัด น�้าตกทรายขาว ส่วนที่สองถ่าย 

ข้าหลวงในจวน ยงัปรากฏให้เหน็บคุคลส�าคญั  

คือ หลวงวิจิตรวาทการ และ พระยาอุดรธานี 

ศรีโขมสาครเขตต์ ข้าหลวงประจ�าจังหวัด 

ปัตตานี (ผู้ว่าราชการ) ในขณะน้ัน และขุน 

เจริญวรเวชช์ หรือ นายแพทย์เจริญ สืบแสง  

บุคคลซึ่งต่อมากลายเป็นผู้ท่ีมีบทบาทโดด- 

เด่นทางการเมืองในจังหวัดปัตตานีและใน 

ระดับประเทศ และยังถ่ายภาพงานออกร้าน 

ฉลองรัฐธรรมนูญของจังหวัดปัตตานี ท�าให ้

เห็น การละเล่นต่าง ๆ  ของจงัหวัด เช่น รองเงง็  

มะโย่ง กีฬาพื้นเมือง คือวัวชน ภาพนางงาม 

ปัตตานี ส่วนสุดท้ายคือการบันทึกการซ้อม 

และแข่งขนัการชกมวยไทยคูเ่อกของ “สมาน 

และสมพงษ์” (ซึ่งหอภาพยนตร์สันนิษฐาน 

ว่าเป็น สมาน ดลิกวลิาศ (สมญานาม Gentle-

man หรือ สุภาพบุรุษสังเวียน) และ สมพงษ์  

เวชสิทธิ์ (สมญานาม ซ้ายปรมาณู) สองยอด 

มวยไทยชื่อก้องในยุคนั้น)
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[ ปัตตานีในอดีต ] เป็นการบันทึก 

ภาพประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่หาดูได้ยากในยุค 

ปัจจบุนั และน่าจะเป็นหลกัฐานชิน้ส�าคญัทีใ่ช้ 

ศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหลัง 

เปล่ียนแปลงการปกครองในปี ๒๔๗๕ ได้เปน็ 

อย่างด ียกตัวอย่างเช่น ความสมัพนัธ์ระหว่าง 

พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต์กับนาย 

ขุนเจริญวรเวชช์ โดยก่อนหน้าที่พระยาอุดร- 

ธานีศรีโขมสาครเขตต์จะถูกส่งจากส่วนกลาง 

ให้มาด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงประจ�าจังหวัด 

ปัตตานีนั้น เขาได้เคยจับกุมคณะเผยแพร่ 

ลทัธคิอมมวินสิต์ในจงัหวดัอดุรธาน ีในขณะที ่

เขาด�ารงต�าแหน่งเป็นข้าหลวงประจ�าจังหวัด 

อุดรธานีมาก่อน ส่วนขนุเจรญิวรเวชช์ ซึง่เป็น 

บุคคลที่จังหวัดปัตตานียกย่องให้เป็นผู้สร้าง 

คณุงามความดใีห้แก่จงัหวดั ได้รบัการยกย่อง 

นับถือจากประชาชนชาวปัตตานีอย่างมาก  

และเมื่อมีการเลือกตั้งท้ังในระดับท้องถิ่น  

อย่างสภาเทศบาล หรือระดับชาติในฐานะ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ขุนเจริญวรเวชช์ 

ก็ได้รับเลือกตั้งทั้งสิ้น จนกระทั่งในปี ๒๔๙๕  

ขุนเจริญวรเวชช์ถูกจับกุมในฐานะ “ขบถ 

สันติภาพ” ในข้อหามีการกระท�าอันเป็น 

คอมมิวนิสต์ และถูกขังนานถึง ๕ ปี และถูก 

จบัในข้อหาเดยีวกนันีอ้กีครัง้ในปี ๒๕๐๑ จาก 

คณะปฏิวัติ 
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ข้าวกำ�มือเดียว�
A�HANDFUL�OF�RICE�

พ.ศ. ๒๔๘๓

ความยาว ๖๙.๒๐ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เสียง

ผู้สร้าง Svensk Filmindustris

ผู้ก�ากับ Paul Fejos และ Gunnar Skoglund

ออกจะเป็นเรื่องไม่ธรรมดา ที่มีฝรั่งจาก 

ประเทศห่างไกลจากประเทศไทยคอืสวเีดน เดนิทาง 

ข้ามน�า้ข้ามทะเลเข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์ประเภท 

เร่ืองแสดงในประเทศไทย ใช้คนไทยในท้องถิ่น 

เป็นผูแ้สดง เมือ่ปี ๒๔๘๓ และทีน่่าสนใจกคื็อเรือ่ง 

ทีเ่ขาท�าเป็นภาพยนตร์นัน้ เป็นเรือ่งปกตธิรรมดา 

ของวถิกีารด�ารงชวีติของคนไทยส่วนใหญ่ในสมัย 

นัน้ คือชวีติชาวนา การท�านาข้าว ดงันัน้ ย่อมต้อง 

มีสาเหตุหรือแรงดลใจพิเศษอะไรบางอย่างที่ท�า 

ให้คนท�าหนังอกีมุมโลกหนึง่เดนิทางมาท�าหนงัใน 

ที่อันห่างไกลจากที่และวิถีชีวิตของเขา

นักค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย  

ได้ค้นพบภาพยนตร์นี้ จากประกาศแจ้งความ 

ฉายภาพยนตร์นีใ้นประเทศไทยเม่ือปี ๒๔๙๓ ท่ี  

ศาลาเฉลิมกรุง โดยใช้ช่ือไทยว่า “คู่ชีวิต” และ 

ต่อมาเม่ือเริ่มมีการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ 

ราวปี ๒๕๒๖ หอภาพยนตร์ได้ขอบริจาคส�าเนา 

ฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้ในฉบับย่อลงเป็นฟิล์ม ๑๖  

มม. เข้ามาประเทศไทย ๑ ชุด เพื่อฉายรณรงค์ให้ 

สงัคมไทยเหน็คุณค่าความจ�าเป็นของการอนรุกัษ์

ภาพยนตร์

ภาพยนตร์เปิดเรื่องข้ึนที่บ้านของชาว

สวีเดนครอบครัวหน่ึง ซึ่งก�าลังจะต้องย้ายออก 

จากบ้านไปอยู่ที่อ่ืน ทุกคนในบ้านก�าลังช่วยกัน 

เกบ็ของ ขณะก�าลงัเกบ็ของในครัว สมาชกิคนหน่ึง 

ดึงกล่องบรรจขุ้าวสารออกมาจากลิน้ชัก กล่องนัน้ 

มีข้าวสารติดก้นอยู่สักก�ามือ เด็ก ๆ ถามว่านี่เป็น 

กล่องบรรจอุะไร ผูใ้หญ่ตอบว่า น่ีคอืข้าว และถาม 

เด็ก ๆ ว่า รู้ไหมว่าข้าวมาจากไหน ภาพยนตร์ซูม 

เข้าไปใกล้สุดที่เมล็ดข้าวในกล่อง และอธิบายต่อ 

อย่างให้ความรู้ว่า ข้าวที่ดีที่สุดของโลกคือข้าวที่ 

มาจากแหล่งผลติทีป่ระเทศสยาม ภาพยนตร์แสดง 

ด้วยภาพพิเศษเห็นเมล็ดข้าวกระเด็นออกจาก 

ภาพของแผนที่ทวีปเอเซีย ซึ่งเปิดให้เห็นว่าคือ 

แผนท่ีของประเทศไทย มเีสยีงอธบิายว่า ดนิแดน 

นีค้อือูข้่าวของโลก แล้วจากนัน้ภาพยนตร์กน็�าเข้า 

สูเ่รือ่งราวของชาวสยามกบัการท�านาข้าว ผกูเรือ่ง 

ให้เห็นตัง้แต่เริม่ต้น ชายหญงิคูห่นึง่เข้าพิธแีต่งงาน 

กัน แล้วออกจากหมู่บ้านไปหักร้างถางพงตั้งบ้าน 

เริ่มต้นครอบครัวใหม่ หมู่บ้านให้แพะมาตัวหน่ึง  

ให้เดินตามแพะไป แพะหยุดกินที่ใดก็หมายว่าที ่

ตรงนั้นเหมาะจะตั้งตนชีวิตท�ากิน ผัวมีหมาไปตัว 

หนึง่ เมยีมีลิงไปตวัหนึง่ ทัง้คูช่่วยกนัหกัร้างถางพง 

เป็นที่ท�านา และสร้างกระต๊อบเป็นที่พักพิง เริ่ม 
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ปลูกข้าว สักพักหนึ่งก็มีเสือลายพาดกลอนมา 

รังควาญกินแพะเป็นอาหาร ผัวต้องสละหมาของ 

ตัวเป็นเหยื่อล่อจับเสือเพราะเมียไม่ยอมสละลิง  

ผวัเอาหนังเสอืไปขายท่ีตลาดได้เงนิมาอวดเมยีว่า 

จะเอาไว้ซือ้ควายมาช่วยไถนาเพราะตนสวมแอก 

ไถไม่ไหวแล้ว แต่เจ้ากรรมลิงของเมียด้วยความ 

ซนประสาลิงรื้อค้นที่เก็บซ่อนเงิน ท�าให้เงินหล่น 

ลงกองไฟเตาหงุข้าวในบา้น เงนิก็ไหม้หมด ข้าวที่ 

เพิ่งปลูกก็จะตายเพราะแล้ง ฝนฟ้าไม่ตก วันหนึ่ง 

ผวัจงึลาเมยีว่าจะไปหางานท�าเอาดาบหน้า ให้เมยี 

อยูด่แูลนาและบ้าน ผวัไปหางานได้เป็นคนบังคับ 

ช้างท�างานชกัลากซงุในบรษิทัป่าไม้ ซึง่ภาพยนตร์ 

ถอืโอกาสแสดงให้เหน็ภาพการท�าป่าไม้ในป่าภาค 

เหนือของสยาม ระหว่างนี้ทางบ้านนา ชาวบ้าน 

พยายามต่อสูก้บัภยัแล้งด้วยการลงแขกสร้างฝาย 

กั้นน�้าในล�าน�้า เพื่อน�ามาใช้ท�านา ภาพยนตร์จึง 

แสดงให้เหน็ภมิูปัญญาการท�าฝายกัน้น�า้ของชาวนา 

สยาม จนอยูม่าวนัหนึง่ ขณะผัวท�างานอยูบ่นหลัง 

ช้างในป่าไม้ เห็นฝนฟ้ามาแล้วดีใจ อยู่ต่อไปไม่ 

ได้ ขอเลกิท�างานเบิกเงนิกลบัไปหาเมยีและท�านา  

ระหว่างทางได้แวะซือ้ผ้าซิน่ฝากเมยีและซือ้ควาย 

มาช่วยท�านา ฉากสุดท้าย ผวัมาถงึบ้าน เมยีก�าลงั 

กวาดข้าวเปลือกในลาน เห็นผัวมาก็ดีใจ แต่นาง 

กก็วาดข้าวใส่ก�ามอืยืน่ให้ผัวดวู่า ท�านาเกือบตาย  

ได้ข้าวก�ามือเดียว

ภาพยนตร์เรื่องนี้ ฝรั่งจากแดนไกลซ่ึง 

บริโภคข้าวที่ดีที่สุดในโลกจากแผ่นดินสยามซ่ึง 

เป็นอู่ข้าวโลก เขาอาจจะรู้สึกอยากจะสร้างหนัง 

เพื่อสดุดีสยามและชาวนาสยาม สาเหตุที่ผู้สร้าง 

ภาพยนตร์ชาวสวีเดนตกลงใจเดินทางมาถ่ายท�า 

ภาพยนตร์ในสยามอันไกลโพ้น ก็เพราะเขาได้รับ 

ค�าเชิญชวนจากชาวสยามชั้นสูงทางภาคเหนือ  

จากการที่ได้ติดต่อทางธุรกิจกัน ภาพยนตร์ถ่าย- 

ท�าโดยตลอดที่จังหวัดเชียงใหม่ บางฉากถ่ายใน 

คุ้มเจ้าหลวงที่เชียงใหม่ ผู้แสดงล้วนเป็นคนใน 

ท้องถิ่น ตัวแสดงส�าคัญคือ ผัวหนุ่มเมียสาว ซึ่งใน 

หนังและไตเติลระบุว่า พ่อชาย แม่หญิง หอ- 

ภาพยนตร์เคยน�าภาพยนตร์นี้ไปฉายที่จังหวัด 

เชียงใหม่ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ มาดูและเล่า 

ว่า พ่อชายคือ นายติ๊บ แม่หญิงชื่อ ค�าปุ้ย ทั้งสอง 

เป็นเด็กท�างานอยู่ในคุ้มเจ้าหลวงซ่ึงคือบิดาของ 

ท่าน และเล่าสนุก ๆ ว่า หลังจากเล่นหนังนี้แล้ว  

ทั้งสองก็หนีตามกันออกไปจากคุ้ม ไปเป็นผัวเมีย 

กันจริง ๆ แต่ต่อมาค�าปุ้ยหนีกลับมา เพราะทน 

นายติ๊บไม่ได้ 

ภาพยนตร์นี ้ปัจจบุนัมคีณุค่าเป็นเอกสาร

ประวัติศาสตร์ เชิงสังคมวิทยา เชิงชาติพันธุ์ เชิง 

มนุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ และเป็นบันทึกความ 

ทรงจ�าของยคุสมยัทีฟ้ื่นกลบัมามชีวีติชีวาทกุคร้ัง 

ที่ฉาย
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พรายตะเคียน

วันแรกฉาย ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๓

ความยาว ๘ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ 

บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง สดศรี ภักดีจิตต์

หากจะพูดว่าหนังผีกับหนังไทยเป็น 

ของคู่กนัคงจะว่าได้ ตัง้แต่ยคุแรกทีค่นไทยเริม่ 

สร้างหนงัชนดิเดนิเรือ่งออกฉายในโรงภาพยนตร์  

หนังผีก็มีปรากฏให้เห็นไม่นานหลังจากนั้น  

บางเรื่องฮิตจนได้รับการต่อหรือสร้างใหม ่

หลายต่อหลายครั้งจวบจนปัจจุบัน อาทิเรื่อง

นางนาคพระโขนง น่าเสียดายที่หนังผีไทย

เรือ่งแรก คอื “ปูโ่สมเฝ้าทรพัย์” (๒๔๗๖) ของ 

ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ไม่หลงเหลือให้เราได ้

ศึกษา พรายตะเคียน จึงเป็นหนังผีที่เก่าที่สุด 

ที่ค้นพบว่ายังมีฟิล์มภาพยนตร์หลงเหลืออยู ่

ในปัจจุบัน 

สร้างโดยบริษัท ศรีบูรพาภาพยนตร์  

ของ สดศรี ภักดีจิตต์ (ชื่อจริง สดศรี ภักดี- 

วิจิตร) บริษัทสร้างภาพยนตร์ไทยยุค ๒๔๘๐  

ซึง่ประสบความส�าเร็จจากการน�าบทประพนัธ์ 

ของพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระนราธปิประพนัธ์- 

พงศ์ เรือ่ง สาวเครอืฟ้า มาสร้างเป็นภาพยนตร์ 

พากย์ในนามบริษัท บูรพาภาพยนตร์ สดศร ี

จงึเป็นผูก้รยุทางให้ตระกลูภกัดวีจิติรเดนิรอย 

ตามเข้าสู่วงการภาพยนตร์ต่อเนื่องมาจนถึง 

ปัจจบุนั และสร้างภาพยนตร์มาอย่างต่อเนือ่ง 

ปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๑ สดศรีได้น�าบท 

ประพันธ์ชื่อดังของ ป. อินทรปาลิต คือ “ลูก 

ก�าพร้า” มาสร้างเป็นภาพยนตร์พากย์ ได้น�า 

ไปฉายในหลายจังหวัด ซึ่งได้รับเสียงตอบรับ 

เป็นอย่างดีจากผู้ชม จนต้องสร้างภาคต่อใน 

อีกไม่ก่ีเดือนถัดมา คือในเดือนพฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๔๘๒ 

ในการฉาย “ลกูก�าพร้า” ภาค ๒ สดศรี

ได้สร้างภาพยนตร์สัน้ เรือ่ง “นางนาคพระโขนง  

ตอนใหม่” เพื่อฉายประกอบ ในรายการฉาย 

ลูกก�าพร้าด้วย ซึ่งน่าจะเป็นการยึดขนบการ 

จดัรายการฉายภาพยนตร์แต่ครัง้ยคุหนงัเงยีบ  

ซึง่จะมกีารฉายภาพยนตร์หลากประเภท มทีัง้ 

ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ชุด 

ต่อ และภาพยนตร์เรื่องยาว และการท�าเช่น 

นีค้งประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีดงันัน้เมือ่ 

สร้าง ลูกก�าพร้า ภาคจบ ซึง่ได้รวบเอาภาค ๓ - 

๔ มาฉายในคราวเดียวกัน สดศรีจึงได้สร้าง 
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ภาพยนตร์ส้ันฉายประกอบอีก คือ เร่ือง  

“พรายตะเคียน” ท่ีน่าสนใจคือสดศรียังคง 

เลือกเอาเรื่องผี ๆ มาท�าเป็นภาพยนตร์ 

ประกอบอีกคร้ังหนึ่ง แสดงว่าคงจะถูกจริต 

นักชมภาพยนตร์ในสมัยน้ันก็อาจเป็นได้  

พรายตะเคียน เป็นเร่ืองของผีนางพราย 

ตะเคียนท่ีมาหลอกชาวบ้าน ในเรื่องเราจะ 

เหน็นกัแสดงชายทีเ่ล่นบทเป็นชาวบ้านวิง่หน ี

ผหีน้าขาวอย่างจ้าละหวัน่ โดยมหีมอผีนุง่ขาว 

ห่มขาวนั่งในวงล้อมสายสิญจน์ท�าการท่อง 

มนต์ไล่ผี แต่ก็ไม่มีทีท่าจะส�าเร็จ ทั้งหมอผีทั้ง 

ชาวบ้านหนีผีไปคนละทิศคนละทาง บ้างปีน 

หนีข้ึนต้นไม้ เป็นไปอย่างสนุกสนาน กลาย 

เป็นหนังผีตลก 

ธรรมเนียมของหนังพากย์ ผู ้พากย ์

สามารถเสกตัวละครให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นด้วย 

ลลีาการพากย์ พรายตะเคยีน และ ลกูก�าพร้า  

ภาค ๓ – ๔ เมื่อออกฉายครั้งแรกนั้น ผู้พากย์ 

คอื พ. ปัญญาพล หรอื เพญ็ ปัญญาพล เจ้าของ 

คณะละครปัญญาพล และ ศรี ปัญญาพล  

ลูกสาว ร่วมพากย์ 

“พรายตะเคยีน” มคีณุค่าเป็นตวัอย่าง 

ของต้นตระกูลหนังผีแบบไทย ๆ ซึ่งผสม 

ผสานรสชาติต่าง ๆ ให้น่ากลัว น่าตื่นเต้น น่า 

หัวเราะ ซึ่งขนบในทางแสดงตลก เช่น การวิ่ง 

ไล่หนผี ีหนลีงโอ่ง ลงน�า้ อาจจะรบัมาโดยตรง 

จากหนงัตลกสัน้ ๆ  ยคุหนงัเงยีบซึง่ดกัูนอยูท่ัว่ 

โลก และอาจน่าแปลกใจที่ขนบนี้ยังสืบทอด 

มาถึงผู้สร้างหนังผีไทยในปัจจุบัน คือหนังผีที่ 

มีฉากวิ่งหนีผีปีนขึ้นต้นไม้ มีหมอผีนั่งอยู่ใน 

วงล้อมสายสิญจน์ เหมือนที่ปรากฏในพราย 

ตะเคียน ไม่มีผิดเพี้ยน 



28

งานวันชาตะ�นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี�

ณ�ทำ�เนียบ�วังสวนกุหลาบ

พ.ศ. ๒๔๘๔

ความยาว ๖ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เสียง

อ�านวยการสร้าง [กรมโฆษณาการ]

จอมพล ป. พิบูลสงคราม หน่ึงในคณะนายทหารผู้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการ 

ปกครองในปี ๒๔๗๕ ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี ๒๔๘๑ เป็นผู้น�าทางการเปลีย่นแปลง 

ประเพณแีละวฒันธรรม เพือ่ให้สอดคล้องแนวคดิในการสร้างชาติ นบัเป็นผูน้�าทรงอทิธพิล 

และสร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย 

ภาพยนตร์เรือ่งนี ้บนัทกึเหตกุารณ์งานวนัคล้ายวนัเกดิของพลตรหีลวงพิบลูสงคราม  

ซึ่งเป็นต�าแหน่ง ณ ขณะนั้นของจอมพลป.พิบูลสงคราม ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๘๔ ใน 

ตอนเช้า พระยาพหลพลพยหุเสนาซึง่ในขณะนัน้บวชเป็นพระมารบับาตรในตอนเช้า โดยมี 

ข้าราชการระดบัสงูมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก ประชาชนยงัได้รวบรวมเงนิเพือ่จดัซ้ืออาวธุ 

ยุทโธปกรณ์ อาทิ ปืนใหญ่ รถถัง และเครื่องบินเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแด่พลตรีหลวง 

พิบูลสงคราม นอกจากนี้ยังได้เห็นท่านผู้หญิงละเอียด กับ นิตย์ ลูกชายคนเล็กที่อายุไม่ถึง 

หนึ่งเดือน แม้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าผลิตโดยหน่วยงานใด อาจจะเป็นของกรมโฆษณาการ  

แต่ต้นเรื่องปรากฏภาพวาดตราไก่ ซ่ึงเป็นปีเกิดของหลวงพิบูลสงคราม รูปไก่น้ันเขียนให้ 

สง่าดจุพญาอนิทร ีภาพยนตร์เรือ่งนีน้�าเสนอสถานะอ�านาจพลตรหีลวงพบิลูสงครามในขณะ 

นั้น และยังได้สะท้อนวัฒนธรรมร่วมสมัยในยุคมาลาน�าไทยอีกด้วย
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พี่ชาย

วันแรกฉาย ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔

ความยาว ? นาที 

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / พากย์ 

บริษัทสร้าง ลูกไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง จันตรี สาริกบุตร

ผู้ก�ากับ เนรมิต (อ�านวย กลัสนิมิ)

ผูแ้สดง ส. อาสนจนิดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, 

ทักษิณ แจ่มผล, ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร, ทัต 

เอกทัต, จ�ารูญ หนวดจิ๋ม, สมพงษ์ พงษ์มิตร, 

อธึก อรรถจินดา, ทองอ้อน กมเลศร์, มารศรี 

อิศรางกูร, จันตรี สาริกบุตร, รัชนี ชัยเสวต, 

สงวน รัตนทัศนีย์

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยความ 

ร่วมมือนักแสดงละครเวที เพื่อหารายได้ช่วย 

เหลือครอบครัวของจอก ดอกจนั หวัหน้าคณะ 

ลูกไทยท่ีเสียชีวิตขณะแสดงละครเวทีที่ศาลา 

เฉลิมไทย เป็นภาพยนตร์ทีร่วมศลิปินแห่งชาต ิ

สาขาการแสดงหลายท่านไว้ด้วยกนั ตัง้แต่บท 

ประพนัธ์และการก�ากบัของครเูนรมติ (อ�านวย  

กลัสนิมิ) ร่วมด้วยการแสดงของ ส. อาสน- 

จินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมพงษ ์

พงษ์มิตร และมารศรี อิศรางกูร เรื่องราวของ 

สามโจร ชอบ ใหญ่ และ ยิง่ ทีเ่พ่ิงพ้นโทษออก 

จากคุก ชอบกับใหญ่ต้ังใจกลับตัวเป็นคนดี 

ผดิกบัยิง่ทีห่นักลบัไปเป็นโจรเหมอืนเดมิ ชอบ 

หางานอย่างยากล�าบาก และได้โคจรมาเจอ 

ใหญ่ซึ่งประสบชะตากรรมไม่ต่างกัน แม้จะมี 

เงินติดตัวเพียงเล็กน้อย ชอบก็ยังอุตส่าห์แบ่ง 

เงนิให้ใหญ่เป็นทนุตัง้ตวั ยิง่รูข่้าวว่าชอบก�าลัง 

ล�าบากจงึชวนให้ไปออกปล้นด้วยกนั แต่ชอบ 

ปฏิเสธ ชัย น้องชายของชอบซึ่งฝันเป็นนัก 

ประพันธ์และก�าลังต้องการเงินไปขอ ผาณิต  

แฟนสาวแต่งงาน จึงแอบไปเข้าแก๊งของยิ่ง 

โดยไม่บอกพีช่าย ชอบวนเวยีนมาพบกบัใหญ่ 

อกีครัง้ แต่บดันีใ้หญ่ร�า่รวยราวเศรษฐจีากการ 

พนัน ใหญ่จึงตอบแทนบุญคุณชอบด้วยการ 

พาไปฝากฝังให้ท�างานในคณะละคร และยัง 

เสนองานประพันธ์ของชัยเรื่อง “พี่ชาย” ให้ 

คณะละครน�าไปสร้าง แต่แล้ว ยิ่งก็กลับมา 

แก้แค้นเพราะเข้าใจผดิคดิว่าชอบเอาแผนการ 

ไปบอกต�ารวจ ชอบจ�าเป็นต้องหยบิปืนขึน้อกี 

ครั้งเพื่อท�าหน้าที่ “พี่ชาย”

เป็นภาพยนตร์ซึง่ร่วมใจร่วมแรงสร้าง 

โดยคนท่ีเป็นเพื่อนร่วมงาน ครูกับศิษย์ ใน 

วงการละครเวท ีถ่ายท�าในโรงละครศาลาเฉลมิ- 

ไทย บันทึกโลกของคนละครในวาระท่ีก�าลัง 

จะผันเปลี่ยนไปเป็นโลกของคนภาพยนตร์
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[�จำ�เริญ�–�จิมมี่�]

พ.ศ. ๒๔๙๗

ความยาว ๒๖ นาที 

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ

เป็นภาพยนตร์บนัทกึเหตกุารณ์ส�าคญั 

ระดับชาติและเป็นประวัติการณ์คร้ังหน่ึงใน 

ประวัติศาสตร์การกีฬาของชาติ โดยเฉพาะ

วงการมวยสากลอาชีพของไทย เพราะเป็น 

การบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งที่นักมวยไทย 

คนแรกได้ข้ึนชกชิงต�าแหน่งแชมเปี้ยนโลก  

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ นั่นคือการชกระหว่าง  

จ�าเริญ ทรงกิตรัตน์ นักมวยไทย ในฐานะ 

ผูท้้าชงิ กบั จิมมี ่คารทัเธอร์แชมเป้ียนโลก มวย 

สากลรุ่นแบนตัมเวธของสมาคมมวยนานา- 

ชาต ิ(สมาคมมวยโลกปัจจบุนั) ชาวออสเตรเลยี  

ก�าหนดชกกันในกรุงเทพ วันที่ ๒ พฤษภาคม  

๒๔๙๗ ณ เวทมีวยชัว่คราวกลางแจ้ง ในสนาม 

ศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ 

เหตุการณ์ครั้งนั้น นับว่าเป็นความ 

ทรงจ�าครั้งส�าคัญคร้ังหน่ึงของคนไทยทั้ง 

ประเทศ เพราะเป็นอีกคร้ังในน้อยคร้ังที่คน 

ไทยจะแสดงความสามารถระดับโลก โดย- 

เฉพาะด้านกีฬา ซึ่งกีฬามวยถือว่าเป็นกีฬา 

ยอดนิยมอย่างหนึ่งของคนไทย และมีความ 

หวังว่ามวยนี่แหละที่เราจะสู้เขาได้ เพราะม ี

แบ่งรุ่นแบ่งน�้าหนัก ก่อนหน้านี้ ในระยะก่อน 

สงครามโลกครั้งท่ี ๒ เราเคยมี พระองค์เจ้า 

พีระพงษ์ภาณุเดช ทรงเป็นแชมเปี้ยนการ 

แข่งรถประลองความเร็วระดับโลกในยุโรป  

แต่ดูเหมือนสนามแข่งและการแข่งขันจะอยู่ 

ห่างไกลจากความคุ้นเคยของคนไทย ไม่รู้สึก 

เร้าใจเท่ากีฬามวย จ�าเริญ ทรงกิตรัตน์ จึง 

กลายเป็นขวัญใจชาวไทยและเป็นความหวัง 

ทางจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ 

ข้อน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ จ�าเริญ  

หรือชื่อจริง ส�าเริง ศรีมาดี เป็นชาวนครพนม  

เรยีนจบพลศกึษา เป็นนกัมวยไทยอาชพีก่อน 

จะเปลีย่นมาชกมวยสากล และเป็นต�ารวจ จึง 

ได้รบัการสนบัสนนุจากกรมต�ารวจ โดยเฉพาะ 

ในยคุของ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธบิดกีรม 

ต�ารวจภายใต้ดวงอาทติย์นี ้ไม่มอีะไรทีต่�ารวจ 

ไทยท�าไม่ได้ จ�าเรญิจงึไม่เป็นเพยีงขวญัใจและ 

ความหวงัของชาวไทยในยคุหลงัเชือ่ผูน้�าชาต ิ

พ้นภยั ซึง่ร่องรอยของกระแสชาตินิยมยงัมีอยู่ 

ในขณะท่ีท่านผู้น�าก็กลับมา แต่จ�าเริญเป็น 

ขวัญใจและความหวังของต�ารวจไทยด้วย
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ภาพยนตร์นี้ ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างผู้- 

ถ่าย หอภาพยนตร์แห่งชาติ ได้รับบริจาคมา 

จากนางพิสมัย เล็กประเสริฐ แห่งพิสมัยฟิล์ม  

ท่าตะโก นครสวรรค์ ซึง่เป็นบรกิารภาพยนตร์ 

หรือสายหนังรายใหญ่ของจังหวัด และหยุด 

กจิการในระยะท่ีเริม่มกีารจดัตัง้หอภาพยนตร์  

คณุพสิมยัและครอบครวัจงึบริจาคฟิล์มภาพ- 

ยนตร์ต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ 

การจัดจ�าหน่ายและจัดฉายภาพยนตร์แก่ 

หอภาพยนตร์แห่งชาต ิภาพยนตร์นีร้วมอยูใ่น 

บรรดาภาพยนตร์และของต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัมอบ 

มา ซึ่งแสดงว่าในสมัยน้ัน โรงภาพยนตร์ยัง 

ต้องฉายภาพยนตร์ข่าว สารคดี เป็นปกติด้วย

ภาพยนตร์นี ้คงจะเป็นภาพยนตร์ข่าว 

หรือเบ้ืองหลังข่าว บันทึกเหตุการณ์และการ 

แข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกครัง้ประวตัศิาสตร์ 

ดงักล่าว เริม่ต้นด้วยการแห่โดยขบวนรถยนต์  

น�านกัมวยท้ังสองไปตามถนนราชด�าเนนิกลาง 

และนอก มปีระชาชนมาต้อนรบัหนาแน่นสอง 

ฝั่งถนน เห็นจ�าเริญและจิมมี่น่ังคู่กันบนท้าย 

รถเก๋งเปิดประทุน ซึ่งในรถเห็นอาจารย์เจือ  

จักษุรักษ์ นั่งไปด้วย ขบวนแห่ไปที่ท�าเนียบ 

นายกรฐัมนตร ีเข้าพบนายกรฐัมนตร ีตอนค�า่ 

มีงานเลี้ยงรับรอง นายกรัฐมนตรี จอมพล ป.  

พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด เพ่ือ 

เป็นเกยีรตแิละให้ขวญัก�าลงัใจแก่จ�าเรญิ เหน็ 

พลต�ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรม 

ต�ารวจ ต่อไปเป็นภาพการซ้อมของจิมมี่ ที่ 

ค่ายซ้อมฉวีวงษ์ และบาร์ โบส เห็นจิมมี่ซ้อม

ออกก�าลงักาย เต้นชกลม และซ้อมลงนวมกบั 

คู ่ซ้อมเป็นนักมวยไทย มีประชาชนมาชม 

จ�านวนมาก จากนัน้ภาพยนตร์ให้เหน็การซ้อม 

ของจ�าเริญ มีการออกก�าลัง เต้นชกลม ชก 

แป้น กระโดดเชือก และซ้อมลงนวมกับคูซ้่อม 

ซ่ึงเป็นนักมวยฝร่ัง แล้วให้เห็นการพักผ่อน 

ของจ�าเรญิ เล่นลกูหนิกบัพวกเดก็ชาย ต่อจาก 

นัน้ภาพยนตร์แสดงการประชุมคณะกรรมการ 

แข ่งขัน เห็นมิสเตอร ์แนต แฟลชเชอร ์ 

บรรณาธกิารนติยสารเดอะริง แล้วต่อด้วยการ 

ชั่งน�้าหนักของนักมวยทั้งสอง สุดท้ายเป็น 

เหตุการณ์วันชก ๒ พฤษภาคม ๒๔๙๗  

ภาพยนตร์ถ่ายให้เห็นท้องฟ้ามืดทมึนด้วย 

เมฆฝน สภาพในสนามศภุชลาศยัก่อนแข่งขนั  

ใกล้ค�่า ที่แข่งขัน ซึ่งตั้งเวทีไว้กลางแจ้งกลาง 

สนาม ซึ่งเต็มไปด้วยผู้ชมแน่นสนาม เห็นห้อง 

พักนักมวย นักมวยที่จะขึ้นชกในรายการนี้ 

ก�าลงัเตรยีมตวั ผกูผ้าพนัมอื นวดตวั ภายนอก 

สนามก็มีผู ้คนเข ้ามาเพ่ือชมการแข่งขัน 

เร่ือย ๆ สุดท้ายเป็นบันทึกการแข่งขัน เริ่ม 

จากการชกของคูม่วยไทยคูห่นึง่ มฝีนตกหนกั  

ผู้ชมเปียกปอน บ้างเอาผ้าพลาสติกคลุมร่าง  

น่าเสยีดายทีเ่หตุการณ์ยงัไม่ทนัถงึการชกของ 

คู่ส�าคัญ ภาพยนตร์จบหรือขาดห้วนอยู่เพียง 

เท่านี้

แม้จะไม่มีเหตุการณ์ส�าคัญคือการ 

ชกของจ�าเริญและจิมมี่ แต่ภาพยนตร์ที่เหลือ 

อยู่เท่านี้ ซึ่งยาวประมาณ ๒๖ นาที มีคุณค่า 

เป็นบันทึกวันส�าคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ 
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ชาตไิทย สามารถย้อนให้เราเหน็อารมณ์ความ 

รู้สึกของคนไทยเมื่อ ๖๐ ปีที่แล้ว และเป็น 

อนุสรณ์ของ จ�าเริญ ทรงกิตรัตน์ ขวัญใจชาว 

ไทยและต�ารวจไทย ซึ่งเขามีโอกาสท�าความ 

ฝันและความหวังของคนไทยที่จะได้ชื่อว่า 

คนไทยก็เก่งที่สุดในโลกถึงสามครั้งติด ๆ กัน  

นั่นคือ การชกชิงแชมป์โลกกับจิมมี่ ครั้งนี้ 

จ�าเริญแพ้คะแนน หลังจากชกกันกลางสาย 

ฝนไปได้ ๑๒ ยก ตามก�าหนด ๑๕ ยก แต่ 

เพราะในยก ๑๒ ดวงไฟนอีอนเหนอืเวทถูีกลม 

ฝนพัดหล่นลงแตกบนพืน้เวท ีบาดเท้านกัมวย 

ซึ่งต้องถอดรองเท้าชก ท�าให้คณะกรรมการ 

ต้องยตุกิารชกและนบัคะแนน ต่อมาจมิมีส่ละ 

ต�าแหน่งและแขวนนวม จ�าเริญถกูเลอืกให้ชก 

ชงิแชมป์ทีว่่ากบั โรแบร์ โคฮงั นกัมวยฝรัง่เศส  

ซ่ึงเดนิทางมาชกกนัทีก่รงุเทพ เมือ่ ๑๙ กันยายน  

๒๔๙๗ โดยมีการแห่แหนและจัดการแข่งขัน 

ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ครั้งแรก และปรากฏว่าจ�าเริญ 

แพ้คะแนนอีก ไม่กี่เดือนต่อมา โคฮัง ถูกปลด 

จากแชมป์เพราะหลีกเล่ียงไม่ยอมป้องกัน 

ต�าแหน่งกับราอูล มาเชียส นักมวยเม็กซิกัน  

สมาคมมวยนานาชาติจึงให้จ�าเริญ ชิงแชมป ์

ที่ว ่างกับมาเชียส โดยเดินทางไปชกกันที ่

สหรัฐอเมริกา เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๔๙๘ ปรากฏ 

ว่าจ�าเริญแพ้น็อคยกที่ ๑๑ ปิดต�านานความ 

หวังและความฝันของคนไทยในสมัยนั้น
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สันติ-วีณา�

วันแรกฉาย ๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๗

ความยาว ? นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง หนุมานภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง โรเบิร์ต จี นอร์ธ, 

รักษ์ ปัณยารชุน

ผู้ก�ากับ มารุต (ทวี ณ บางช้าง)

ผู้แสดง พูนพันธ์ รังควร, เรวดี ศิริวิไล, วิชัย 

ภตูโิยธิน, จมืน่มานพนรศิร์, ร.ท. นญู บญุรัตน์- 

พนัธ์, ด.ช. วรีะชยั แนวบญุเนียร, ด.ญ. ปิยะฉตัร, 

ด.ช. พิบูล ทุมมานนท์

ส�าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ 

ภาพยนตร์ไทย คงจะคุ้นช่ือภาพยนตร์เร่ือง

สนัต-ิวีณา เป็นอย่างด ีเนือ่งจากเป็นภาพยนตร์ 

ไทยเรื่องยาวเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลระดับ 

นานาชาต ิจากงานประกวดภาพยนตร์นานา- 

ชาติแห่งเอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี  

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง สันติ-วีณา ได้รับรางวัลถ่าย 

ภาพยอดเยี่ยม (รัตน์ เปสตันยี) ก�ากับศิลป ์

ยอดเยีย่ม (อุไร ศิริสมบัติ) และ รางวัลพิเศษ 

จากสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งอเมริกาใน 

ฐานะท่ีเป็นภาพยนตร์ที่แสดงวัฒนธรรมของ 

เอเชียได้เป็นอย่างดี

นอกจากเรือ่งราวความส�าเรจ็ของการ 

สร้างหมดุหมายส�าคญัให้แก่วงการภาพยนตร์ 

ไทยบนเวทรีะดบันานาชาตแิล้ว สนัต-ิวณีา ยงั 

มีเรื่องราวความคับข้องใจของรัตน์ เปสตันยี  

ผู้สร้างภาพยนตร์เร่ืองนี้ ที่ถูกเรียกเก็บภาษี 

จ�านวนสูงถึง ๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ เพื่อน�า 

เข้ากล้อง Mitchell BNC ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ 

ทีไ่ด้จากสมาคมผูส้ร้างภาพยนตร์แห่งอเมรกิา  

จึงท�าให้ผู ้สร ้างต้องขอเปลี่ยนเป็นกล้อง  

Mitchell NC ซึ่งราคาถูกกว่าแทน แล้วน�า 

ส่วนต่างมาจ่ายเป็นค่าภาษ ีนอกจากนี ้ผูส้ร้าง 

ยังถูกเรียกเก็บภาษีน�าเข้าฟิล์มภาพยนตร์ 

ต้นฉบับของ สันติ - วีณา ที่ถูกส่งกลับมาจาก 

ญี่ปุ่น ท�าให้รัตน์ตัดสินใจทิ้งฟิล์มต้นฉบับไว้ที่ 

ญีปุ่น่ ก่อนจะส่งต่อไปเกบ็ไว้ทีแ่ลบ็ในประเทศ 

องักฤษ แต่ระหว่างขนส่งทางเรอืฟิล์มต้นฉบบั 

ได้รบัความเสยีหาย จงึท�าให้ปัจจบุนัไม่มฟิีล์ม 

ต้นฉบบัสนัต ิ- วณีา ส่วนฟิล์มทีใ่ช้ส�าหรบัฉาย 

ก็ไม่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทย

แต่จากข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ ท�าให ้

ทราบเร่ืองย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ ว่าเป็น 

เร่ืองของ สันติ เด็กตาบอดซึ่งก�าพร้าพ่อแม่ 

ตัง้แต่ยงัเดก็ ทกุเช้า วณีา เพือ่นบ้านวยัไล่เลีย่ 

กันจะช่วยจูงสันติไปโรงเรียน ท�าให้ ไกร ซึ่งมี 



37

นิสัยเกเรไม่พอใจและหาเร่ืองแกล้งสันติอยู ่

เป็นนิจ วันหนึ่งพระภิกษุวัยชราเพิ่งกลับจาก 

ธุดงค์แวะมาเยี่ยมสันติ และขอรับสันติไปอยู่ 

ทีว่ดัเขาน้อย ตลอดเวลาทีส่นัตอิาศยัอยูใ่นถ�า้ 

กับหลวงตา วีณายังคงแวะเวียนไปหาอย่าง 

สม�่าเสมอ ทุกเย็นก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน  

สันติจะน่ังเป่าขลุ่ยบนก้อนหินข้างถ�้ารอคอย 

การมาของวีณา แต่แล้ววันหนึ่งวีณาก็หายไป  

สนัตปิฏบิตัอิย่างเดมิวนัแล้ววนัเล่า โดยไม่รูว่้า  

วณีาถูกกักตัวให้อยูแ่ต่ในบ้าน เพราะไกรก�าลงั 

ให้แม่มาสู่ขอวีณา วีณาหอบเสื้อผ้ามาขอร้อง 

ให้สันติพาเธอหนี สร้างความโกรธแค้นแก่ 

ไกรเป็นอนัมาก ส่ังลูกน้องตามล่าสนัตกิบัวณีา 

อย่างบ้าคลั่ง และกระหน�่าชกสันติไม่ยั้งทันที 

ทีเ่จอตวั วณีารบีไปตามหลวงตามาช่วยได้ทนั  

สันติเอาแต่เหม่อลอยไร้สติอย่างหนักยิ่งรู้ว่า 

ใกล้ถึงวันแต่งงานของวีณา จนไม่ได้ยินเสียง 

หนิทีก่�าลงัร่วงหล่นในถ�า้ หลวงตารบีวิง่เข้าไป 

ฉุดสันติและเป็นฝ่ายถูกก้อนหินทับตาย ตา 

ของสันติมองเห็นอีกครั้ง ภาพแรกที่สันติเห็น 

คือภาพความตายของหลวงตาซึ่งเลี้ยงดูสันติ 

มาตั้งแต่เด็ก สันติจึงตัดสินใจบวชเพื่อหา 

ความสุขสงบอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาหอภาพยนตร์ 

ได้พยายามตดิตามฟิล์มภาพยนตร์เรือ่ง สนัต-ิ 

วณีา มาโดยตลอดจากข้อมลูทีว่่ามกีารซือ้ขาย 

กอ็ปป้ีภาพยนตร์เรือ่งนีใ้ห้กบัสหภาพโซเวยีต  

และ สาธาณรฐัประชาชนจนี ซึง่ในทีส่ดุความ 

พยายามค้นหานั้นก็ประสบความส�าเร็จเม่ือ 

หอภาพยนตร์ ได้รบัค�ายนืยนัว่าฟิล์มภาพยนตร์

เรื่อง สันติ - วีณา อยู่ที่คลังฟิล์มภาพยนตร ์

ของ Gosfilmofond ของประเทศรสัเซยี และ  

หอภาพยนตร์แห่งชาติของจีน ปัจจุบัน หอ- 

ภาพยนตร์ ก�าลงัประสานเพือ่บรูณะภาพยนตร์ 

ไทยเร่ืองส�าคัญนี้ และเพื่อให้ประชาชนชาว 

ไทยได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ใน 

สภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
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ชั่วฟ้าดินสลาย

วันแรกฉาย ๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๘

ความยาว ๑๐๗ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง   

บริษัทสร้าง หนุมานภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง รัตน์ เปสตันยี

ผู้ก�ากับ มารุต (ทวี ณ บางช้าง)

ผู้แสดง ชนะ ศรีอุบล, งามตา ศุภพงศ์, เฮม 

สุขเกษม, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ล้อต๊อก, 

สมพงษ์ พงษ์มิตร

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีดัดแปลงจากบท 

ประพันธ์ของเรียมเอง หรือ ครูมาลัย ชูพินิจ  

สร้างในระบบฟิล์ม ๓๕ มม. เสยีงในฟิล์ม เป็น 

ผลงานการแสดงเรื่องแรก งามตา ศุภพงศ์  

และประจวบ ฤกษ์ยามดี ภาพยนตร์เร่ืองน้ี 

ได้รับ ๓ รางวัลจากการประกาศรางวัลจาก

การประกวดภาพยนตร์ตุ ๊กตาทองครั้งแรก 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้แก่ รางวัลบทประพันธ์

ยอดเยี่ยม (เรียมเอง) บันทึกเสียงยอดเยี่ยม 

(ปง อัศวนิิกุล) และถ่ายภาพ ๓๕ มม. ยอดเยีย่ม  

(รัตน์ เปสตันยี)

โศกนาฏกรรมรักสามเส้าระหว่าง 

พะโป้ ราชาป่าไม้ท่ากระดานแห่งจังหวัด 

ก�าแพงเพชร อายุกว่า ๕๐ ปี ที่ตัดสินใจ 

แต่งงานใหม่กบั ยพุด ีสาวน้อยวยัเพยีง ๒๐ ปี  

ซึง่มคีวามรูส้งู เข้าสงัคมเก่ง ทีค่่ายท่ากระดาน  

ยุพดีเดินทางมาอยู่ที่ค่ายและได้พบกับส่าง- 

หม่อง หลานชายวัย ๒๔ ปีของพะโป้ ซึง่ส�าเรจ็ 

วิชาการป่าไม้จากประเทศพม่า และได้รับ 

มอบหมายให้ท�างานแทนอาของเขา ส่างหม่อง 

เป็นชายหนุ่มรูปงามจึงท�าให้ยุพดีสนใจเขา 

มากกว่าคนอื่น เมื่อมีโอกาสใกล้ชิดกัน ยุพดี 

จงึตดัสนิใจได้ว่า คนทีเ่ธอต้องการคอืส่างหม่อง 

มใิช่พะโป้ ทัง้สองแอบลกัลอบพบกนัอยูเ่สมอ  

จนกระทัง่วนัหนึง่ทีพ่ะโป้ไปธรุะในเมอืงเหมอืน 

ทุก ๆ ครั้ง แต่มันเป็นเพียงอุบายที่พะโป้วาง 

ไว้เพ่ือหาโอกาสจับผิดเมียสาวกับหลานชาย  

จนความจรงิปรากฏ พะโป้แสดงความใจกว้าง  

ในเมือ่ยพุดกีบัส่างหม่องต้องการจะอยูก่นัจน 

ช่ัวฟ้าดินสลาย พะโป้จึงท�าให้ทั้งสองได้อยู่ 

ด้วยกันสมปรารถนา
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เศรษฐีอนาถา�

วันแรกฉาย ๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๙

ความยาว ๑๑๗ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. /สี / พากย์

บริษัทสร้าง เอส. อาร์. ฟิล์ม

ผู้อ�านวยการสร้าง จ�านงค์ ไรวา

ผู้ก�ากับ วสันต์ สุนทรปักษิน

ผู้แสดง เสถียร ธรรมเจริญ, ระเบียบ อาชนะ

โยธนิ, ประภาพรรณ นาคทอง, เจิม ป้ันอ�าไพ, 

จ�านง คุณะดิลก, สมชาย สามิภักดิ์, สมศักดิ์ 

วรีะเทวนิ, ทศันย์ี ชวัูสวัต, ดอกดิน กัญญามาลย์, 

เจริญ แสงสุวรรณ, จิตรกร สุนทรปักษิน, 

ศริณทิพย์ ศิริวรรณ, นวลจันทร์ วรรณวีรากร

เศรษฐีอนาถา เป็นภาพยนตร์ไทยซ่ึง 

ตัวเองเป็นหลกัหมายในประวติัศาสตร์ เพราะ 

เป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลภาพยนตร ์

ยอดเยี่ยม จากการประกวดภาพยนตร์ระดับ 

ชาตคิรัง้แรกของประเทศไทย คอื การประกวด 

ภาพยนตร์รางวลัตุก๊ตาทอง ซึง่จดัโดยสมาคม 

หอการค้ากรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ กล่าวได้ 

ว่า เป็นภาพยนตร์ท่ีได้รับการตัดสินว่าเป็น 

ภาพยนตร์ไทยท่ีดีที่สุดครั้งแรกในประวัติ- 

ศาสตร์ภาพยนตร์ไทย และเป็นภาพยนตร์ทีด่ ี

ที่สุดประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๐๐ นอกจากนั้นยังได้ 

รางวัลตุ๊กตาทองส�าหรับผู้แสดงประกอบชาย 

ยอดเยี่ยม คือ เจิม ปั้นอ�าไพ ภาพยนตร์สร้าง 

โดย เอส. อาร์ ฟิล์ม ซึ่งหมายถึง นายสุริยน  

ไรวา นกัการค้าและนกัอตุสาหกรรม คนส�าคญั 

ทีส่ดุคนหนึง่ในยคุสมยันัน้ ซึง่มไิด้เป็นนกัสร้าง 

ภาพยนตร์อาชีพ แต่ผู้สร้างภาพยนตร์ตัวจริง 

ขาดแคลนทุน จึงขอการสนับสนุนจากนาย 

สุริยน ไรวา

เศรษฐีอนาถา สร้างจากนิยายเรื่อง 

เดยีวกัน ของ สนัต์ เทวรกัษ์ ซึง่ตีพมิพ์เป็นเล่ม 

จ�าหน่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ และท�าเป็น 

ภาพยนตร์ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ก�ากับ 

การแสดงโดย วสันต์ สุนทรปักษิน นักแสดง 

ละครเวที ซึ่งก้าวข้ึนมาเป็นนักแสดงและ 

ก�ากับภาพยนตร์ (ซึ่งการประกวดภาพยนตร์ 

รางวลัตุก๊ตาทองครัง้แรกนี ้วสนัต์ สทุรปักษนิ  

ได้รับรางวัลก�ากับการแสดงยอดเยี่ยมจาก 

ภาพยนตร์เรื่อง ทางเปลี่ยว) 

เรื่อง เศรษฐีอนาถา ด�าเนินเรื่องราว 

ของนายจอน บางคอแหลม พนักงานบ�ารุง 

รักษารถไฟ ขี้เมา ซึ่งวันหนึ่งขณะท�างาน 

หยอดน�า้มนัหล่อลืน่หวัรถจกัรและตูร้ถไฟ ได้ 

พบกับ ประพนธ์ ธนพิทักษ์ ผู้โดยสารหนุ่ม 

มหาเศรษฐซีึง่อกหกัเพราะ กนัทมิา ช่างตดัเสือ้ 
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สาวผูย้ากจนไม่รับรกัเขาเพราะเขาเป็นเศรษฐี  

ประพนธ์จึงเป็นเศรษฐีอนาถา เพราะไร้รัก  

ประพนธ์เกิดคุยถูกคอกับนายจอนขี้เมา ซ่ึง 

คอยแต่พูดว่าคนเป็นเศรษฐีคงจะมีความสุข 

เหลอืล้น ประพนธ์นกึสนกุจงึเสนอให้เงนินาย 

จอนสบิล้านบาทเพือ่ให้ลองเป็นเศรษฐดีสูกัที  

แต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้เงินให้หมดภายในหน่ึงปี  

โดยประพนธ์ไม่รูร้ะแคะระคายว่า แท้จริงแล้ว 

นายจอนคือบิดาของกันทิมา ช่างตัดเสื้อสาว 

ที่ตนหมายปอง แต่กันทิมารู้ จึงยิ่งเกลียด 

ประพนธ์ เพราะเห็นว่าประพนธ์หมายจะใช ้

เงินซื้อตัวเธอ ท่ีสุดนายจอนพบว่าการเป็น 

มหาเศรษฐีหาจ�าเป็นว่าจะต้องมีความสุข 

ล้นพ้นไม่ แต่เขาก็กลายเป็นคนกลาง คลาย 

ปมให้กันทิมายอมรักประพนธ์ได้ นายจอน 

เศรษฐีอนาถาตัวจริงจึงไม่อนาถา

น่าสังเกตว่า นายจอน บางคอแหลม  

คือตัวละครน�าหรือตัวเอกของเร่ือง แต่ด้วย 

เหตทุีว่งการภาพยนตร์ไทยในกาลสมยันัน้ ยงั 

ยึดติดว่า พระเอกต้องเป็นคนดี คนงาม และ 

ต้องได้กบันางเอก จึงมองว่าจอน บางคอแหลม  

ไม่ใช่พระเอก ดังนั้นจึงเป็นตัวประกอบ บทนี้ 

แสดงโดยนายเจิม ปั้นอ�าไพ ซึ่งมิได้เป็นนัก 

แสดงอาชีพและไม่เคยแสดงอะไรมาก่อน แต่ 

แกเป็นช่างไฟฟ้าประจ�าโรงภาพยนตร์ศาลา 

เฉลิมไทย ผู้ก�ากบัเหน็บคุลกิท่าทางและหน้าตา 

เหมาะสมเป็นนายจอน จึงเลือกมาเป็นตัว 

แสดง แล้วนายเจมิกช็นะนกัแสดงคนอืน่ ๆ  ได้ 

รางวัลผู้แสดงประกอบยอดเยี่ยม ซึ่งก็เป็น 

ประวัติการณ์ เพราะเป็นคนแรกในประวัติ- 

ศาสตร์ภาพยนตร์ไทย 

เศรษฐีอนาถา จงึมคีณุค่าในฐานะหลกั 

หมายส�าคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของ

ชาติ
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รักริษยา�

วันแรกฉาย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐

ความยาว ๙๖ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง กรรณสูตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง เฑียรร์ กรรณสูต

ผู้ประพันธ์ ถาวร สุวรรณ

ผู้ก�ากับ มารุต (ทวี ณ บางช้าง)

ผู้แสดง ชนะ ศรีอุบล, อมรา อัศวนนท์, 

พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,  

เยาวนารถ ปัญญะโชติ, ม.ร.ว. ประสิทธิ์ศักดิ์  

สิงหรา, ส�าราญจิต อมาตยกุล

รักริษยา เล่าเรื่องราวของ ปัทมา 

หญิงสาวที่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจ และความ 

พยายามของเธอท่ีจะโหยหาความรัก จนก่อ 

ให้เกิดโศกนาฏกรรม ภาพยนตร์เปิดเรื่องใน 

วนัเกดิของประจกัษ์ ชชัวาลย์ เศรษฐีม่าย โดย 

ปัทมา ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของประจักษ์ 

เป็นตวัตัง้ตัวตีจดังานวนัเกดิแก่ประจกัษ์อย่าง 

ใหญ่โต แต่ไม่ทันคาดคิด จู่ ๆ บิดาก็ประกาศ 

จะแต่งงานใหม่กับสมร แม่ม่ายลูกติด ปัทมา 

ซึง่เคยแต่ถกูห้อมล้อมเอาใจ จงึรูส้กึเหมอืนถกู 

สมรมาแย่งความรักจากพ่อ ซ�้าร้ายยังถูก 

มนต์จันทร์ ลูกตดิของสมรแย่งความสนใจจาก 

เชษฐ ชชัวาลย์ พีช่าย ปัทมาจงึประชดทัง้สอง 

ด้วยการเทีย่วเตร่ยามราตรจีนถกู ฤทธิ ์เจ้าของ 

สถานบันเทิงซึ่งมีเบื้องหลังค้าของเถื่อนมอม 

เหล้าและตกเป็นเมียของฤทธิ์ในที่สุด ไม่นาน 

หลังจากนั้นฤทธ์ิก็ออกลายเจ้าชู้ ปัทมาจึง 

เปิดโปงเบื้องหลังของฤทธิ์แก่ต�ารวจ ก่อนจะ 

กลับมาอาศัยอยู่กับเชษฐซึ่งบัดนี้ได้แต่งงาน 

กับมนต์จันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาพเชษฐ 

พะเน้าพะนอมนต์จนัทร์ท�าร้ายจิตใจของปัทมา 

จนเธออดคิดไม่ได้ว่าความโชคร้ายที่เธอต้อง 

ประสบ ก็นับจากวันที่สมรและมนต์จันทร์ 

ปรากฏตัว และในที่สุดโอกาสก็มาถึง ปัทมา 

ไม่รอช้าที่จะท�าลายชีวิตมนต์จันทร์ให้สาสม  

แต่แล้วกต้็องตกใจสดุขดีเม่ือได้เหน็มนต์จนัทร์ 

ยงัมชีวีติ ปัทมารบีหนอีอกจากบ้านด้วยความ 

กลัวความผิด ความผิดจากความริษยาที่เธอ 

ไม่ได้เป็นคนก่อ เชษฐออกตามหาปัทมาก่อน 

จะพบเธอเป็นศพในท้องทะเล

บทบาททีเ่ข้มข้นของ ปัทมา ได้รบัการ 

ถ่ายทอดโดย อมรา อัศวนันท์ นักแสดงหญิง 

ปชูนยีบคุคลของไทย มผีลงานการแสดงตัง้แต่ 

ยคุก่อนปี ๒๕๐๐ ทีย่งัมชีวีติอยู ่แต่น่าเสยีดาย 

ที่มีภาพยนตร์ผลงานการแสดงในยุคแรก ๆ  

ของเธอ ในฐานะนักแสดงน�า หลงเหลือเพียง 

ไม่กี่เรื่อง ความเข้มข้นของบทบาทท�าให้เธอ 

ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะนักแสดงน�า 



43

หญงิยอดเยีย่ม จากการประกาศรางวลัตุก๊ตา- 

ทองครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๐๑ แล้ว ตัวละคร 

ปัทมานั้นน่าจะได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง  

เพราะตวัละครนางเอกตัวน้ี ต่างจากภาพลกัษณ์ 

นางเอกไทยที่หลายคนมักจะเชื่อกัน ปัทมา 

เป็นตัวละครหญิงที่ไม่ยอมคน และไม่ปกปิด 

ความปรารถนาของตัวเอง ถึงแม้ว่าตัวเธอจะ 

ถูกลงโทษในตอนท้ายของเรื่องก็ตาม

รักริษยา เป็นภาพยนตร์ไทยยุคต้น 

ศักราช ๒๕๐๐ ที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ี 

เรื่อง ในขณะที่ภาพยนตร์ในยุคเดียวกันนิยม 

สร้างด้วยฟิล์ม ๑๖ มม. แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ 

สร้างด้วยฟิล์ม ๓๕ มม. ตามมาตรฐานสากล  

แต่เป็นท่ีน่าเสียดายที่ฟิล์มที่หอภาพยนตร ์

ได้รับมาเป็นฟิล์ม ๑๖ มม. และส่วนท้ายเรื่อง 

กลับสูญหายไป แต่กระนั้นเราก็ไม่สามารถ 

ปฏิเสธคุณค่าของภาพยนตร์ที่หลงเหลืออยู ่

ได้ โดยเฉพาะคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของ 

ภาพยนตร์ไทยในยุคต้น ๒๕๐๐ และแฟชั่น 

ต่าง ๆ  ในยคุทีถ่กูเรยีกว่า ยคุโก๋หลงัวงั ทีห่ลาย 

คนถวลิหา ทัง้การใส่กระโปรงสุ่ม วาดคิว้ใหญ่ ๆ   

ปลายเชิด ปากสีจัด ซึ่งแสดงให้เห็นอิทธิพล 

ทางแฟชั่นจากตะวันตก ภาพยนตร์เรื่องนี้ ยัง 

ท�าให้ผูช้มได้มโีอกาสเหน็อมราในยคุทีเ่ธอถอื 

เป็นผูน้�าแฟชัน่ผูห้ญงิ และเหตผุลเชงิประจักษ์ 

ที่ท�าให้เธอได้รับขนานนามว่า Elizabeth  

Taylor ของไทย
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หาบข้าว�นวดข้าว
สีข้าว�แต่งงานภาคใต้

[ พ.ศ. ๒๕๑๑-๑๒ ]

ความยาว ๑๘ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ

ผู้ด�าเนินงาน ภิญโญ จิตต์ธรรม และ สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ 

ภาพยนตร์บันทึกกรรมวิธีเก็บข้าวทางภาคใต้ การแข่งชนวัว และการแต่งงาน 

ในอดีต ตั้งแต่น�ามัดข้าววางใส่บนไม้คาน หาบข้าวกลับบ้าน น�ามัดข้าวใส่ในยุ้ง และวิธี 

นวดข้าวแบบทางภาคใต้โดยการใช้เท้าย�า่ ซึง่เป็นวธิกีารทีเ่หน็ได้เฉพาะทางภาคใต้ ก่อนจะ 

แยกรวงข้าวออกจากเมล็ด แล้วน�าข้าวไปตากแดด แล้วค่อยน�าข้าวมาสีด้วยเครื่องสีข้าว 

แบบโบราณ น�าข้าวทีไ่ด้จากการสไีปกวดัเอาเปลอืกข้าวออก แล้วจงึใช้ครกกระเดือ่งต�าข้าว  

ก่อนจะน�าข้าวท่ีต�าแล้วไปกวัดอีกครั้งหนึ่งเป็นอันแล้วเสร็จ ต่อด้วยการแข่งชนวัว ซึ่งเป็น 

กีฬาพื้นบ้านของชาวภาคใต้ และพิธีแต่งงานของชาวภาคใต้

เป็นตัวอย่างของการต้ังใจใช้สื่อภาพยนตร์บันทึกวิถีของข้าวและชาวนาภาคใต้ มี 

ความงามอย่างธรรมชาติของความจัดเจนในการด�าเนินชีวิตและลีลาการเคลื่อนไหวที่หาก 

ไม่มองผ่านกล้องถ่ายภาพยนตร์ก็ไม่อาจเห็น
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ตลาดพรหมจารีย์

วันแรกฉาย ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๖

ความยาว ๑๒๐ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง 67 การละครและภาพยนตร์

ผู้ประพันธ์ เนื่องน้อย ศรัทธา

ผู้ก�ากับ สักกะ จารุจินดา

ผู้แสดง สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว 

จารุจินดา, ราชันย์ กาญจนมาศ, เปียทิพย ์

คุม้วงศ์, พภิพ ภู่ภิญโญ, จ�านงค์ บ�าเพ็ญทรพัย์,  

กุ ้ย สร ้อยคีรี , จ�ารัก ช�านาญประดิษฐ์,  

ประกอบ อ่อนนุ่ม, ด.ญ. อ้อย วงศ์สมเพชร, 

สุวรรณา วงศ์สมเพชร, พาส พรานนก

ตลาดพรหมจารีย์ เป็นหนึ่งในผลงาน 

ของนักสร้างภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการพูดถึง 

จากนักวิจารณ์ภาพยนตร์ในระยะก่อน ๑๔  

ตลุาคม ว่าเป็น “คลืน่ลกูใหม่” ซึง่ได้แก่ เป๊ียก  

โปสเตอร์ สักกะ จารุจินดา และ มจ.ชาตรี- 

เฉลิม ยุคล

ตลาดพรหมจารย์ี ออกฉายราวสีเ่ดอืน 

ก่อนเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา เป็นผลงานของ  

สักกะ จารุจินดา (ชาติ จารุจินดา) ผู้สร้าง 

ภาพยนตร์ไทย ซึ่งผันตัวเองมาจากคนใน 

วงการโทรทศัน์ เป็นฝ่ายศลิปกรรมของสถานี 

ไทยโทรทัศน์ ช่อง ๔ และเป็นเจ้าของคณะ

ละครโทรทัศน์ เป็นผู้เขียนบท ผู้ก�ากับ และผู้ 

แสดง ราวปี ๒๕๑๓ สักกะลาออกจากวงการ 

โทรทศัน์มาเป็นผูส้ร้างภาพยนตร์ เริม่ด้วยการ

สร้างภาพยนตร์เรื่อง วิมานสลัม ออกฉายใน

ปี ๒๕๑๔ ก่อนจะสร้าง ตลาดพรหมจารีย ์

ออกฉายในปี ๒๕๑๖

ตลาดพรหมจารีย์ ได้รับค�าชื่นชม 

จากนกัวจิารณ์ ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยทีผู่ส้ร้าง 

พยายามยกระดับให้พ้นจากความเป็นน�้าเน่า 

ของหนังไทยในระยะนั้น มีผู้เห็นว่า ผลงาน 

หนังไทยเรือ่งนี ้เปรยีบเทยีบได้กบั หนงักระแส 

นีโอเรียลลิสต์ของวงการหนังอิตาลีในระยะ 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใหม่ ๆ นั่นคือเป็น 

หนังที่สะท้อนเร่ืองราวของคนเล็กคนน้อย  

เรื่องราวในชีวิตจริง แสดงความเป็นไปตามที่ 

มันควรเป็นจริง ๆ และมักใช้คนแสดงที่เป็น 

ชาวบ้านจริง ๆ ผู้สร้าง ตลาดพรหมจารีย์  

พยายามถ่ายท�าให้ภาพยนตร์ออกมาดสูมจรงิ 

ด้วยการไปถ่ายในสถานที่จริง การแต่งกาย

แต่งหน้าของผู้แสดงให้สมกับวิถีชีวิตของชาว

ประมง 

เรือ่งราวของครอบครวัชาวประมง ซึง่ 

มี พ่อ แม่ ลูกเลี้ยงสาวรุ่น ลูกสาวเล็ก ๆ และ
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ปู ่แกมเป็นหวัหน้าครอบครวัอยากจะหลดุพ้น 

จากความยากจน และความยากล�าบากของ 

การท�ามาหากินด้วยการจับปลา เพราะเขามี 

แต่เรือเล็กติดใบ สามารถหากินด้วยการจับ 

ปลาตามชายฝั่ง ในขณะที่ปลาเล็กปลาน้อย 

หายไปหมด เพราะเรือประมงขนาดใหญ่ที่ใช้ 

อวนลาก กวาดปลาไปจนหมด แกมต้องการ 

เครื่องยนต์ติดท้ายเรือใบของเขาเพ่ือออกไป 

จับปลาในท้องทะเลนอกชายฝั่ง ท�าอย่างไร 

เขาจึงจะหาเงินมาซื้อเคร่ืองยนต์ แม้จะเป็น 

เครื่องยนต์เก่า ๆ ก็ตามที ด้วยความกดดัน 

จากการดิ้นรนเพื่อชีวิตและครอบครัว กับค�า 

ดูถูกของเพื่อนบ้าน ที่สุดแกมหน้ามืดตามัว  

สิ้นคิดถึงกับแอบตกลงขายเปีย เด็กสาวที่ตน 

เกบ็มาเลีย้งเหมอืนลกู ให้พวกท�าธรุกจิโสเภณี  

ที่มาเสนอขอซื้อเพราะเป็นหญิงพรหมจารีย ์

ราคาด ีความอยากได้เครือ่งยนต์เพือ่ช่วยชวีติ 

ของครอบครวัครอบง�าจติใจท�าให้แกมตกปาก 

รับค�าแกมรบีเอาเงนิก้อนนัน้ไปซือ้เครือ่งยนต์ 

เก่า ๆ ทันที และพาครอบครัวทดลองนั่งเรือ 

ด้วยเครื่องยนต์ที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าเขาได้มา 

อย่างไร เปียนัง่ไปด้วยความดใีจระคนตืน่เต้น 

ในคราวแรก แต่เหมือนฟ้าดินจะให้สัญญาณ 

แห่งโศกนาฏกรรม เม่ือพายุฝนเกิดขึ้นกลาง 

ทะเลไกลจากชายฝั่ง เครื่องยนต์เกิดดับ เมื่อ 

ครอบครัวรอดชีวิตกลับมาถึงฝั่งได้ แมงดาก็ 

มาทวงข่มขู่ถึงบ้านให้แกมรีบส่งสินค้าไว ๆ  

เม่ือปัญหาถาโถมมาเช่นนี ้ด้วยเป็นคนซือ่แกม 

จึงต้องท�าตามข้อตกลงลับ ออกอุบายให้เปีย

ถือจดหมายไปให้แมงดาที่บ้าน แต่ด้วยความ 

เดด็เดีย่ว เปียหนซีมซานออกมาจากซ่องกลบั 

มายงับ้านทีต่นเหน็ว่าเป็นทีป่ลอดภยัทีส่ดุ แต่ 

กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะคราวนี้แกมจะจับ 

เธอส่งกลบัไปซ่อง มแีต่แม่เลีย้งซึง่สดุจะทนได้ 

จงึเข้าช่วยให้เธอหนไีปเสยี เปียหนไีปขอความ 

ช่วยเหลือจาก แฝง เพื่อนชายซึ่งเป็นความ 

หวังสุดท้าย แต่กลับถูกแฝงประณามด่าทอที่ 

หายไปหลายวัน เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเปีย 

เต็มใจไปขายตัว เมื่อความหวังสุดท้ายดับสิ้น 

ลง เปียจึงเดินไปที่หน้าผา กระโดดลงสู่ทะเล

จบชีวิตอันแสนอาภัพช�้าชอก เป็นการแตก 

สลายของความสมัพนัธ์ในครอบครวั และการ

แตกสลายของจิตใจของมนุษย์

ตลาดพรหมจารีย์ ได้รางวัลพระ- 

สุรสวดีในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ๓ รางวัล คือ รางวัล 

นักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม (เปียทิพย ์

คุ ้มวงศ์) รางวัลผู ้ออกแบบและจัดเครื่อง 

แต่งกาย และรางวัลพิเศษ ให้กับการแสดง 

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างสมจริง
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สำ�เพ็ง
CHINA��TOWN��MONTAGE

พ.ศ. ๒๕๒๕

ความยาว ๖๐ นาที 

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง

ผู้ก�ากับ สุรพงษ์ พินิจค้า

ส�าเพ็ง เป็นผลงานภาพยนตร์สร้าง- 

สรรค์โดย สรุพงษ์ พนิจิค้า นกัสร้างภาพยนตร์ 

อสิระ ในขณะทีอ่ายเุพยีง ๒๗ ปี เมือ่ปี ๒๕๒๕  

ซ่ึงเป็นงานสร้างขึน้เพราะ ตวัสรุพงษ์อยากจะ 

ท�าแต่ไม่มีใครจ้างท�า เขาจึงให้เหตุผลกับตัว 

เองว่า จะสร้างภาพยนตร์เร่ืองเพ่ือเป็นการ

เฉลมิฉลองในวาระครบรอบสองร้อยปีกรุงเทพ 

มหานคร สุรพงษ์ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์น้ี 

ในแบบวนัแมนโชว์ โดยเกดิแรงดลใจจากการ 

สังเกตความเคลื่อนไหวเป็นไปในย่านไชน่า- 

ทาวน์ของกรุงเทพ หรือ ส�าเพ็ง เขาถือกล้อง  

๑๖ มม. ออกไปถ่ายภาพยนตร์ บันทึกความ 

เป็นไปของย่านส�าเพ็ง เยาวราช แทบจะทุก 

ตารางเมตร เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวใน ๑ วัน  

จากเช้าจรดเยน็ไปจนถงึรุง่สางของวนัใหม่ ให้ 

เห็นความเป็นส�าเพ็งในสายตาของเขาบนจอ 

ภาพยนตร์ ๑ ชัว่โมง ใช้วธิกีารตดัต่อเดนิเรือ่ง  

และการประกอบเพลงบรรเลง โดยไม่มคี�าพดู 

บรรยายใด ๆ  เลย โดยเขาเวลาผลติภาพยนตร์ 

เรื่องนี้นานกว่า ๖ เดือน

ในช่วงที่ภาพยนตร์สารคดีกึ่งทดลอง 

เรือ่งนีฉ้ายประกวดในงานประกวดภาพยนตร์ 

สารคดีสมัครเล่น ได้รับเสียงตอบรับทั้งในแง่ 

ที่ว่าเป็นภาพยนตร์ทดลองที่ดีที่สุดของไทย 
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ไปจนถงึถกูวจิารณ์ว่าเป็นภาพยนตร์สารคดทีี่ 

ดูไม่รู้เรื่องที่สุด แต่กระนั้น ความโดดเด่นของ 

ภาพยนตร์เรือ่งนี ้กท็�าให้นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ 

น�าไปเปรยีบเทยีบกับภาพยนตร์ทดลองขึน้ห้ิง

ของโลกอย่าง The Man with a Movie 

Camera ของ Dziga Vertov 

ผู้ที่ได้มีโอกาสชมฝีมือของสุรพงษ์ใน 

การถ่ายภาพ ตัดต่อ และ การใช้เสียง ของ 

ภาพยนตร์ ส�าเพง็ จะไม่แปลกใจเลย เมือ่เวลา 

ผ่านไป ๒๒ ปี สุรพงษ์จะใช้ความสามารถอัน 

มาก่อนกาลของเขาตีความ ดัดแปลงและ 

สร้างสรรค์ ทวิภพ อมตะนิยายเร่ืองดังของ 

ไทย ให้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ถูกกล่าวถึง ทั้ง 

ในแง่ชื่นชมฝีมือการสร้างสรรค์ของสุรพงษ ์

ว่าเป็นการดัดแปลงนิยายให้อยู่บนจอเงินได้ 

อย่างดีเยี่ยม แต่ขณะเดียวกันก็ถูกผู้ชมอีก 

ฝั่งมองว่าเป็นภาพยนตร์ที่ท�าลายความเป็น 

อมตะของหนังสือนิยายเรื่องดังลงอย่างไม่มี 

ชิ้นดี

ดูเหมือนนอกจากจะแสดงให้เห็น 

ความสามารถทางด้านเทคนิคภาพยนตร์ 

แล้ว ผลงานสุรพงษ์ยังก่อให้เกิดการถกเถียง 

ในเรือ่งของรปูแบบและคณุค่าของภาพยนตร์ 

มาโดยตลอด เฉกเช่นเดียวกับที่งานศิลปิน 

ชั้นดีระดับโลกมากมายที่มักกอ่ให้เกิดค�าถาม 

และข้อถกเถียงมากมายจากผู้ชื่นชอบและ 

ชิงชัง
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คนทรงเจ้า�
SILHOUETTE��OF��GOD

ทรัพย์สินเงินทองและอ�านาจบารมีหลั่งไหล 

มาสู่ตัวเขา จนไม่อาจกลับเป็นขามคนเดิมได้ 

อีกต่อไป

ผลงานของ “แจ๊สสยาม” หรอื กฤษฏ์  

บณุประพฤทธิ ์อดตีช่างเขยีนป้ายโฆษณาหนงั  

ผู้ผันตัวมาเป็นผู้ก�ากับหนังไทยที่มีผลงานอัน 

โดดเด่น โดยได้น�าเอานวนยิายชือ่เดยีวกนัของ  

วิมล ไทรนิ่มนวล มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ 

ที่เขาพิถีพิถันมากที่สุดเรื่องหนึ่ง แม้จะมี  

สันติสุข-จินตหรา ดาราคู่ขวัญแห่งค่ายไฟว์- 

สตาร์ที่ก�าลังเป็นที่นิยมมาร่วมแสดง แต่ด้วย 

เน้ือหาที่แตกต่างไปจากขนบหนังไทยทั่วไป  

ท�าให้ทั้งคู่ไม่ได้ด�ารงสถานภาพเป็นพระ-นาง 

ของเรื่องอย่างที่คุ้นเคย ซึ่งผลลัพธ์ปรากฏว่า  

ภาพยนตร์ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจาก 

นักวิจารณ์ รวมทั้งยังคว้ารางวัลใหญ่ ๆ จาก

การประกวดภาพยนตร์มาได้อีกหลายรางวัล

ความดีเด่นของ คนทรงเจ้า อยู่ที่การ 

พูดถึงความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ที่ครอบง�า 

สังคมไทยมายาวนานได้อย่างน่าสนใจ โดย 

เฉพาะการผูกเร่ืองให้ตัวละครเอกเป็นผู้ได้ 

ประโยชน์จากความงมงายทีต่นเองเคยต่อต้าน 

ท�าให้ผู้ชมได้มองเห็นถึงกลไกในการเกิดขึ้น 

วันแรกฉาย ๒๘ เมษายน ๒๕๓๒

ความยาว ๑๑๗ นาที 

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น

ผู้อ�านวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพร

ผู้ประพันธ์ วิมล ไทรนิ่มนวล

ผู้ก�ากับ แจ๊สสยาม

ผูแ้สดง สนัตสิขุ พรหมศิร,ิ จนิตหรา สขุพฒัน์, 

จริยา สรณคมณ์, ปวีณา ชารีฟสกุล, อรชุน 

นนิทลกัษณ์, สมชาย โพธิด์,ี สมจินต์ ธรรมทตั, 

“ถนิมนันท์”, เอี่ยม กนิษฐกะ

เรื่องราวของ ขาม ชายหนุ่มผู้ไม่เช่ือ 

ในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อต้นไทรประจ�า 

หมูบ้่าน จนตกเป็นทีร่งัเกียจชิงชังจากชาวบ้าน  

ซึง่ปักใจเชือ่ว่าเรือ่งร้ายต่าง ๆ  ในชวีติของขาม 

นั้นเกิดจากอิทธิฤทธ์ิของเจ้าพ่อ กระทั่งวันที ่

ขามตัดสินใจจะไปโค่นต้นไทรทิ้ง เขากลับ 

เป็นลมและเกิดอาการคล้ายถูกเจ้าพ่อลง 

มาประทับทรง แรงกดดันของชาวบ้านท�าให้ 

ต่อมาเขาต้องรบัหน้าท่ีเป็นร่างทรงด้วยความ 

จ�ายอม แต่ยิ่งนานวัน ทุกคนก็ยิ่งพากันมา 

เลื่อมใสขามในฐานะคนทรงเจ้า ส่งผลให ้
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และมีอยู่ของอ�านาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ใน 

สังคม ข้อสงสัยที่ว่าขามเป็นคนทรงเจ้าจริง ๆ   

หรือไม่นัน้ เป็นสิง่ทีผู่ก้�ากบัให้สมัภาษณ์ว่าเขา 

จงใจท�าให้เกิดความคลุมเครือ เพ่ือชี้ชวนให ้

ผู้ชมได้ขบคิดก่อนเลือกที่จะเช่ือ จึงนับเป็น 

ภาพยนตร์ไทยเพียงไม่ก่ีเร่ืองที่มีความต้ังใจ 

จะฉายไฟไปยังอวิชชาอันด�ามืด ให้เกิดเป็น 

แสงสว่างทางปัญญาแก่ผู้ชม และสามารถ 

สื่อสารออกมาได้อย่างดี 
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คนเลี้ยงช้าง�
THE��ELEPHANT��KEEPER

วันแรกฉาย ๕ เมษายน ๒๕๓๓

ความยาว ๑๓๖ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง พร้อมมิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง กมลา เศรษฐี

ผู้ก�ากับ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

ผูแ้สดง สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธชิยั, ดวงเดอืน 

จไิธสงค์, อทิธิสุนทร วิชยัลกัษณ์, วชิดุา มงคล-

เขตร์, บู๊ วิบูลย์นันท์

ภาพยนตร์ทีส่ร้างโดยหม่อมเจ้าชาตร-ี 

เฉลิม ยคุล หรือ “ท่านมุย้” นกัสร้างภาพยนตร์ 

สะท้อนสังคมท่ีดีที่สุดคนหน่ึงของไทยในช่วง 

เวลานั้น หลังจากถ่ายทอดปัญหาบ้านเมือง 

ในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านเร่ืองราวของคนตัวเล็ก 

ตัวน้อยในสังคมมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี ต้น 

ทศวรรษที่ ๒๕๓๐ ท่านมุ้ยก็ได้เลือกจับเอา 

ปัญหาการตดัไม้ท�าลายป่าซ่ึงก�าลังเป็นประเดน็ 

ส�าคัญในสังคมไทยออกมาตีแผ่ โดยระหว่าง 

การสร้างได้เกิดกรณป่ีาไม้เขต สายณัห์ จารคุม  

เสยีชีวิตขณะปฏิบัติหน้าท่ีจบัไม้เถือ่นทีอ่�าเภอ 

ร้องกวาง จังหวัดแพร่ เม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึง่ภาพยนตร์ได้ขึน้ข้อความอทุศิ 

ให้เมื่อคราวออกฉาย

คนเลี้ยงช้าง เล่าเรื่องราวของสองตัว 

ละครหลกั คอื บญุส่ง ชาวบ้านป่าทีค่รอบครัว 

ยึดอาชีพเป็นควาญช้างมาต้ังแต่บรรพบุรุษ  

กบั ค�ารณ เจ้าหน้าทีป่่าไม้ผูเ้คร่งครดัต่อหน้าท่ี  

วันหนึ่ง บุญส่ง กับ แตงอ่อน ช้างคู่ชีวิต ได้ 

ช่วยให้ ค�ารณ รอดพ้นจากการถกูลอบยงิจาก 

พวกลกัลอบตดัไม้ แต่ขณะเดยีวกนั ตัวเขาเอง 

กลับไม่อาจเอาตัวรอดจากการถูกกดดันเรื่อง 

หนี้สินก้อนโตโดย เสี่ยฮก เจ้าของธุรกิจค้าไม้ 

เถ่ือนรายใหญ่ไปได้ ส่งผลให้ต่อมาเขาต้อง 

กลายไปเป็นแรงงานรบัจ้างในขบวนการเถือ่น 

ของเสีย่ฮกเสยีเอง เมือ่ค�ารณรูข่้าวจึงพยายาม 

หยดุยัง้การกระท�าของบญุส่ง เป็นเหตใุห้ทัง้คู ่

ถกูคกุคามเอาชวีติจากเหล่าผูท้ีก่ลวัจะเสยีผล

ประโยชน์จากการกระท�านี้ 

นี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ไทยจ�านวน 

น้อยยิ่งกว่าน้อยที่พยายามพูดถึงปัญหาป่าไม้ 

อย่างจริงจัง ฉากป่าพนาไพรที่ปรากฏใน 

ภาพยนตร์ บางส่วนนั้นคือพ้ืนที่ที่ก�าลังถูก 

รุกรานจริงขณะถ่ายท�า เม่ือผนวกกับการ 

แสดงอันแนบเนียนและทรงพลังของ สรพงศ์  

ชาตรี กับ รณ ฤทธิชัย คนเลี้ยงช้าง จึงเปรียบ 
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เสมือนบทบันทึกสภาพธรรมชาติและปัญหา

ทีเ่กิดขึน้ได้ในช่วงเวลานัน้ได้อย่างชัดเจนและ 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งยังเปิดเผยให้เห็นถึง 

รายละเอียดปลีกย่อยอันสลับซับซ้อนของ 

กระบวนการตดัไม้ท�าลายป่าทีผู่กพนัเชือ่มโยง 

กันตั้งแต่ระดับชาวบ้านไปจนถึงนักการเมือง 

ใหญ่ ในยุคสมัยที่ช้างยังคงเป็นส่วนหน่ึงของ 

ป่า และเป็นจิตวิญญาณแห่งพงไพรที่คอย 

ปกปักรักษาป่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ท�าหน้าที่ 

ทัง้กระตุน้เตอืนและชวนให้ผูช้มได้ฉกุคดิ ก่อน 

ที่ป่าจะค่อย ๆ หมดไปจริง ๆ จนทั้งช้างและ 

คนเลี้ยงช้างต้องระเห็จเร่ร่อนออกจากป่ามา 

สู่เมืองใหญ่อย่างในปัจจุบัน
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กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้
ROLLING�STONE

วันแรกฉาย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔

ความยาว ๑๐๒ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บรษิทัสร้าง ไท เอน็เตอร์เทนเมนท์

ผู้อ�านวยการสร้าง จรัญ พูลวรลักษณ์, วิสูตร 

พูลวรลักษณ์

ผู้ก�ากับ สมจริง ศรีสุภาพ

ผูแ้สดง ปฏภิาณ ปฐวกีานต์, ศกัด์ิสทิธิ ์แท่งทอง, 

ณัฐสิมา คุปตะวาทิน, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, 

ศักดิ์ศิลป์ สุวรรณเกต, ธีรวัฒน์ อรัณยะนาค, 

วิทิต แลต, ปราโมทย์ แสงศร, สุประวัติ ปัทม

สตูร, ผอนู จนัทรศริ,ิ ชาตร ีชมพ,ู วสิรรค์ ฉตัร

รังสิกุล, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ณพัชร สุพัฒนกุล

ภาพยนตร์ทีเ่ล่าเรือ่งราวของ กลุม่หนิ 

กลิ้ง กลุ่มเด็กนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

ทีร่วมตวักนัท�าแต่เรือ่งเกเรก่อกวนคนอืน่ โดย 

ไม่สนใจผลการเรยีน กระทัง่เมือ่ถงึช่วงใกล้จบ 

การศกึษาระดบัมธัยม พวกเขากเ็ริม่ตระหนกั 

ถึงความไม่เอาไหนที่ใคร ๆ ต่างพูดถึง อีกทั้ง 

รุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งได้รับวางตัวไว้ให้เป็นผู้สืบ- 

ทอดต�านานของกลุ่มก็ถูกตีหัวจนอาการข้ัน 

โคม่า กลุม่หนิกลิง้จงึตดัสินใจกลับตัวจากความ 

คึกคะนองและหาทางพิสูจน์ตัวเองด้วยการ 

ช่วยกันท�ากิจกรรมฉลองครบรอบการก่อต้ัง 

ของโรงเรียน ที่มีทั้งละครเวที ดนตรี และการ 

แข่งขันกีฬา จนได้รับการยอมรับจากครูและ 

เพื่อน ๆ ก่อนที่วันส�าเร็จการศึกษาจะมาถึง

ผลงานการก�ากบัของ คงิ หรอื สมจรงิ  

ศรสีภุาพ ภายใต้สงักดั ไท เอน็เตอร์เทนเมนต์  

เรื่องน้ี ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก ๆ ที่น�า- 

เสนอภาพชีวิตของนักเรียนวัยมัธยมอย่าง 

เต็มตัว โดยได้เก็บเกี่ยวเอาสิ่งละอันพันละ 

น้อยที่เป็นปรากฏการณ์แห่งยุคสมัยมาถ่าย- 

ทอดผ่านความคดิอ่านและความใฝ่ฝันของวยั 

รุน่ไทยในเมอืงกรงุ ช่วงทีต้่องเปลีย่นผ่านจาก 

โรงเรียนไปสู่มหาวิทยาลัย นับเป็นหนังวัยรุ่น 

ที่สามารถจับเอาบรรยากาศความเป็นวัยรุ่น 

ในยุคน้ันออกมาได้ดีที่สุดและยังคงเป็นที่ 

จดจ�าได้มากที่สุดเรื่องหนึ่งของไทย 

ภาพยนตร์ประสบความส�าเร็จเป็น 

อย่างมากเมือ่ออกฉาย จนได้รบัการบนัทกึว่า 

เป็นหนงัไทยเรือ่งแรกทีท่�ารายได้มากเกนิกว่า  

๒๕ ล้านบาท รวมท้ังยังแจ้งเกิดให้นักแสดง 

น�าหลายคนให้กลายเป็นขวญัใจคนส�าคญัของ 

วัยรุ่น ความส�าเร็จทั้งหมดของหนังได้เป็นต้น 

แบบให้เกดิหนงัไทยท�านองเดียวกนัเกดิข้ึนมา 

อกีมากมาย จนเกดิเป็นยคุทองของหนงัวัยรุน่ 

ไทยในช่วงเวลาต่อมา
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กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้�
ONCE��UPON��A��TIME...

วันแรกฉาย ๒๘ มกราคม ๒๕๓๗

ความยาว ๑๑๔ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น

ผู้อ�านวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพร

ผู้ก�ากับ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

ผูแ้สดง สนัตสิขุ พรหมศิร,ิ จนิตหรา สขุพฒัน์, 

ภูม ิพฒันายทุธ, พรทพิย์ หวุน่, มาตัง จันทราน,ี 

รณรงค์ บรูณตั,ิ ด.ช. ปรมติั ธรรมมล, ด.ช. ชาลี 

ไตรรัตน์, ฤกษ์ดี ศิริเจริญชัยสกุล, พันฤทธิ์ 

บุษราคัม, ภาพ ธรรมชาติ, จอย ฟารียา, 

จตุรงค์ ระแหง, เอกพล สุทธิกาวงศ์, ณรงค์-

ฤทธิ์ สุกาจารีวัฒน์, ด.ช. นิจิโรจน์ คุมสติ

ท่ามกลางชื่อเสียงและความส�าเร็จ 

ของการสร้างภาพยนตร์ไทยชดุ บญุช ูทีก่ลาย 

เป็นยีห้่อประจ�าตวัของผู้ก�ากับผู้ล่วงลับ บณัฑติ  

ฤทธ์ิถกล บัณฑติพยายามหาโอกาสสร้างสรรค์ 

งานที่เขาต้องการ ทั้งในแง่บทที่หนักแน่น 

เน้ือหาวิพากษ์สังคม และปราศจากเสียง 

หัวเราะแบบที่ผู ้ชมชาวไทยส่วนมากนิยม 

กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ คือค�าตอบที่ได้ และ 

กลายเป็นผลงานที่ท�ารายได้น้อยอย่างน่าใจ 

หาย แต่ในขณะเดยีวกนันกัวจิารณ์ภาพยนตร์ 

ต่างยกย่องให้เป็นงานที่ดีที่สุดของบัณฑิต  

ฤทธิถ์กล เรยีกได้ว่ารายได้ทีน้่อยของ กาลครัง้

หนึ่งเมื่อเช้านี้ ไม่สามารถกลบคุณภาพที่ยอด

เยี่ยมของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่อย่างใด 

กาลครั้งหน่ึงเม่ือเช้านี้ เล่าเรื่องรอย 

ร้าวของครอบครวัหนึง่ทีย่ากจะประสาน เมือ่ 

ไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้ ด�ารง กับ  

อาภา จึงตัดสินใจแยกทางกัน อาภาหอบลูก 

ทั้งสามคนไปตั้งต้นชีวิตใหม่ในแฟลตใกล ้

ส�านักพิมพ์ที่ท�างาน ส่วนด�ารงย้ายกลับไปอยู่ 

ที่เชียงใหม่แต่เพียงล�าพัง เม่ือพ่อซึ่งเคยเป็น 

ที่พ่ึงพิงหายไป มิหน�าซ�้าแม่ยังเอาแต่บ้างาน 

ปล่อยปละละเลยลกู โอ๋ พีส่าวคนโตจงึตดัสนิใจ 

พาน้อง เดินทางไปหาพ่อที่เชียงใหม่ ระหว่าง 

การเดินทางโอ๋ได้รู้จักกับนกแล เด็กจรจัดบน 

รถไฟ ซ่ึงชักน�าโอ๋เข้าไปพัวพันกับแก๊งค้ายา 

เสพติด เมื่อรู้ว่าลูกหายตัวไป อาภาจึงโทรไป 

ขอร้องให้ด�ารงช่วยออกตามหาลูกด้วยกัน  

และได้ค้นพบว่าสิ่งส�าคัญที่สุดยิ่งกว่าทิฐิของ 

ตนเองคืออะไร เมื่อตามหาลูกพบ ด�ารงจึง 

กลบัมาอยูพ่ร้อมหน้าครอบครัวอกีครัง้ทีบ้่าน 

หลังเดิม

ความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ 

การใส่ชัน้เชงิการเล่าเรือ่ง โดยใช้นทิานทีด่�ารง 
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มกัจะเล่าให้ลกู ๆ  ฟัง มาคูข่นานกบัเหตกุารณ์ 

ที่เกิดข้ึนกับเด็กท้ังสามระหว่างเดินทางกลับ 

มาหาพ่อ ภาพกระดาษตัดเป็นรูปตัวคนซึ่ง 

เป็นอปุกรณ์การเล่านทิานเงากลายเป็นสญัญะ 

ของครอบครัวที่สมบูรณ์ที่เด็กทุกคนในเร่ือง 

ต่างโหยหา ในตอนท้ายของเรือ่ง ถงึแม้ครอบ- 

ครัวของด�ารงกับอาภาจะกลับมาอยู่พร้อม 

หน้าพร้อมตากันอีกคร้ัง บัณฑิตก็ไม่ได้มอง 

โลกในมุมสวยงามอย่างเดียว เขากลับให ้

ตัวละครนกแลและพรรคพวกหนีออกจาก 

บ้านเด็กก�าพร้า เพราะที่น่ันไม่สามารถตอบ 

สนองความต้องการครอบครัวของพวกเขา  

การเลือกที่จบแบบทิ้งปัญหาเช่นน้ีกระตุ้นให ้

ผู ้ชมภาพยนตร์คิดต่อยอดจากภาพยนตร ์

มากกว่าจะปล่อยให้ภาพยนตร์เรื่องนี้จบไป 

บณัฑติประณตีกบัการสร้างภาพยนตร์ 

เร่ืองนี้อย่างมาก เขาใช้ทุนสร้างสูงกว่าหนัง 

เร่ืองอื่น ๆ ในยุคเดียวกัน ในขณะที่ยุคน้ัน 

ภาพยนตร์ไทยนิยมใช้การพากย์เสียงใส ่

ภาพยนตร์ส�าหรับออกฉาย เพื่อตัดปัญหา 

เรือ่งการควบคมุคณุภาพเสยีงระหว่างถ่ายท�า  

บัณฑิตค�านึงถึงความสมจริงของการแสดง  

ด้วยการยนืยนัทีจ่ะใช้การบนัทกึเสยีงระหว่าง 

ถ่ายท�า ในส่วนของการก�ากับ เนื่องจากม ี

นกัแสดงน�าเป็นเดก็ บณัฑิตคดัเลอืกนกัแสดง 

เด็กหน้าใหม่ท่ีไม่เคยมีผลงานมาก่อน และ 

เคีย่วเขญ็ให้แต่ละคนสามารถถ่ายทอดอารมณ์ 

ของเดก็ทีไ่ร้ท่ีพึง่พิงจากครอบครวัได้เป็นอย่าง 

น่าเชื่อถือ
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นางนาก
NANG��NAK

วันแรกฉาย ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒

ความยาว ๑๐๐ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ผู้อ�านวยการสร้าง วิสูตร พูลวรลักษณ์

ผู้ก�ากับ นนทรีย์ นิมิบุตร

ผู้แสดง วินัย ไกรบุตร, อินทิรา เจริญปุระ, 

โดม สิงห์โมฬี, ปราโมทย์ สุขสถิตย์, พัชริญา 

นาคบุญชัย, บุญส่ง อยูย่ัง่ยนื, ประชา ถาวรเฟีย

เมื่อมากได้รับหมายเกณฑ์ทหารให้ 

ไปร่วมรบในสงคราม มากจึงจ�าต้องจากลา 

นาก เมียรักที่ก�าลังตั้งครรภ์อ่อน ๆ เพ่ือไป 

เป็นทหารรับใช้บ้านเมือง ในสมรภูมิรบ มาก 

พยายามดิ้นรนต่อสู้กับความเป็นความตาย 

จนเอาชีวิตรอดกลับมาหาเมียรักที่ต�าบลบาง 

พระโขนงจนได้ แต่มากก็ต้องเอะใจที่ในบัดนี้ 

ทั่วทั้งต�าบลปกคลุมไปด้วยบรรยากาศเงียบ 

เชียบวังเวงผิดกับครั้งที่ตัวเองเคยจากมา มี 

เพียงนากที่ยืนรอรับอยู่ที่ท่าน�้า โดยหารู้ไม่ว่า 

นั่นเป็นเพียงวิญญาณรักที่รอคอยผัวด้วยใจที่ 

ตั้งมั่น และชาวบ้านพยายามหาทางบอกให้ 

มากรู้ว่านากได้ตายไปแล้ว แต่ก็ยากที่มากจะ 

ท�าใจเช่ือได้ ในเมื่อเมียรักปรนนิบัติมากเป็น 

อย่างดี จนกระทั่งในคืนวันหนึ่ง มากก็ได้เห็น 

กับตาตัวเองเม่ือนากยืดมือไปเก็บลูกมะนาว 

ที่หล่นไปใต้ถุนบ้าน มากหนีกระเจิดกระเจิง 

มายังโบสถ์ และได้รับความช่วยเหลือจาก 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สะกด 

วิญญาณนางนากให้ไปเกิดใหม่

ต�านานเรือ่งเล่าของนางนาคพระโขนง  

ทีส่นันษิฐานว่าเกดิเล่าลอืกนัขึน้ในสมยัรชักาล 

ที ่๔ จนเป็นบทละครร้องสมยัรัชกาลที ่๕ แล้ว 

เป็นนิทานตีพิมพ์ จนมาเป็นหนังไทยต้ังแต ่

สมัยรัชกาลท่ี ๗ และมีการน�ามาท�าซ�้าเป็น 

ภาพยนตร์อกีหลายครัง้ จงึนบัเป็นผทีีค่นไทย 

รู้จักกันดีมากสุด แต่มาในฉบับนี้หนังผีนาง 

นาก ของนนทรย์ี นมิบิตุร เป็นผนีางนาคทีถ่กู 

สร้างใหม่ในแบบทฤษฎีสมจริง จากผู้ก�ากับ 

ที่มาจากงานโฆษณาที่ถนัดในการโน้มน้าว 

จูงใจให้สาธารณชนเชื่อ จนเกิดผีนางนากใน 

สงัคมไทยยคุโลกาภวิฒัน์ยคุฟองสบู่แตก และ 

ส่งผลให้หนังท�ารายได้ถล่มทลายถึง ๑๕๐  

ล้านบาท กลายเป็นปรากฏการณ์หนงัไทยเรือ่ง 

แรกที่ท�ารายได้ถึงร้อยล้านบาท ซึ่งน่าจะไม่มี 

ใครคาดคิดว่าจะมีหนังไทยเรื่องหนึ่งเรื่องใด 

ท�ารายได้มากขนาดนีใ้นช่วงเวลานัน้ ว่ากนัว่า  

นางนาก ฉบับนี้ คือหนังผีแม่นาคเวอร์ชั่นที่

โด่งดังที่สุดเท่าที่สร้างมาก็ว่าได้
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ดอกฟ้าในมือมาร
MYSTRIOUS�OBJECT�AT�NOON

วันแรกฉาย ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓

ความยาว ๘๓ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. /ขาว-ด�า / เสียง 

ผู้อ�านวยการสร้าง กฤติยา กวีวงศ์, ม.ล. มิ่งมงคล โสณกุล

ผู้ก�ากับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

ผลงานภาพยนตร์เร่ืองยาวเร่ืองแรกของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เป็นสารคด ี

แนวทดลองทีใ่ช้แนวคดิของศลิปะฝรัง่เศสทีเ่รยีกว่า Exquisite corpse คอืการวาดรปูแล้ว 

พับไว้แล้วส่งให้คนต่อไปวาดต่อไปเรื่อยๆ ภาพยนตร์เรื่องนี้ เริ่มต้นจากเรื่องของครูดอกฟ้า  

เด็กชายพิการ และมนุษย์ต่างดาว อภิชาติพงศ์พาเราเดินทางไปพร้อมกับเร่ืองเล่าที่คาด 

ไม่ถึงจากผู้คนอันหลากหลายจากเหนือจรดใต้ของประเทศไทย 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ ต้นฉบับถ่ายท�าด้วยฟิล์ม ๑๖ มม.ขาวด�า ต่อมาขยายขึ้นเป็นฟิล์ม  

๓๕ มม.เพื่อน�าออกฉาย โดยได้รับการสนับสนุนการผลิตจากทุน Hubert Bals ออกฉายที่ 

เทศกาลภาพยนตร์รอตเตอร์ดมั และเป็นจุดเริม่ทีใ่ห้วงการภาพยนตร์โลกได้รูจ้กัอภิชาตพิงศ์  

ในปี ๒๕๕๖ ภาพยนตร์เร่ืองน้ีได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิทัล โดย World Cinema  

Foundation และ Austrian Film Museum.
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มนต์รักทรานซิสเตอร์�
MONRAK�TRANSISTER

วันแรกฉาย ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔

ความยาว ๑๒๐ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น

ผู้อ�านวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพร

ผู้ประพันธ์ วัฒน์ วรรลยางกูร

ผู้ก�ากับ เป็นเอก รัตนเรือง

ผูแ้สดง ศุภกรณ์ กจิสุวรรณ, สริิยากร พุกกะเวส, 

สมเลก็ ศกัดกิลุ, ประสทิธิ ์วงษ์รักไทย, บวรฤทธิ์ 

ฉนัทศกัดา, อ�าพล รตัน์วงศ์, ฉตัรชยั ค�านวณ-

ศักดิ์, อรรฆรัตน์ นิติพน

เรื่องราวของ แผน หนุ่มลูกทุ่งที่ใฝ่ฝัน 

จะเป็นนักร้อง แม้จะแต่งงานกับ สะเดา เป็น 

เรือ่งเป็นราวแล้ว แผนกย็งัไม่ล้มเลกิความฝัน  

มีเสียงวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องเล็กซึ่งเป็น 

ของขวญัวนัแต่งงาน เป็นสิง่เดยีวทีส่ร้างความ 

บันเทิงให้กับคู่แต่งงานข้าวใหม่ปลามัน เสียง 

เพลงที่ลอยออกมาจากวิทยุทรานซิสเตอร ์

อดท�าให้แผนหลบัตาฝันเหน็ตวัเองโด่งดงัเป็น 

นักร้องช่ือดังอย่างคนอื่นเขาไม่ได้ แต่เมื่อ 

สะเดาตั้งท้องเข้าสู่เดือนที่ ๕ แผนก็ได้รับ 

หมายเกณฑ์ไปเป็นทหาร และนี่เองชีวิตที ่

รุ่งโรจน์และร่วงโรยของแผนก็ได้เริ่มต้นขึ้น  

หลงัจากประกวดร้องเพลงได้รางวลัรองอนัดบั 

หนึง่ แผนจงึตดัสนิใจหนทีหารเพือ่เป็นนกัร้อง 

อย่างจริงจัง แม้จะต้องเป็นเบ๊ประจ�าวงก็เอา  

แต่ความอดทนกม็าถงึขดีสดุเมือ่ถกูหวัหน้าวง 

คุกคาม แผนพลั้งมือท�าร้ายผู้จัดการจนต้อง 

หนีไปท�างานในไร่อ้อย ดันเกิดความซวยซ�้า

ซวยซ้อนถงึขัน้ตดิคกุตดิตะรางกว่าจะพ้นโทษ  

และสิง่เดยีวทีแ่ผนนกึถงึคอืใบหน้าอนับรสิทุธิ์ 

ของสะเดาเมียรัก ก่อนจะลากสังขารกลับมา 

ยงัรงัรกัอนัเป็นทีพั่กใจสดุท้ายของคนชอกช�า้ 

อย่างแผน

มนต์รกัทรานซสิเตอร์ สร้างจากนยิาย 

ชื่อเดียวกันของวัฒน์ วรรลยางกูร น�ามา 

ดดัแปลงเป็นภาพยนตร์โดยเป็นเอก รตันเรอืง  

ที่หันมาเล่าเรื่องราวของชีวิตคนชนบท ที่ดู 

เหมือนเป็นต�านานเรื่องราวของหนุ ่มสาว 

ลูกทุ ่งที่ท�างานในท้องนา และพกพาวิทยุ 

ทรานซิสเตอร์ไปบนหลงัควายทยุ เฝ้าฟังเพลง 

ลกูทุง่ยอดฮติ แล้วใฝ่ฝันทิง้นาดนิไปเป็นดารา 

นกัร้องในวงดนตรลีกูทุง่ ทีเ่ดินสายไปตามงาน 

วัดท้องถิ่นชนบท โดยหนังยังคงสไตล์ของ 

เป็นเอก ที่สามารถเล่าเรื่องคนชั้นล่างของ

สังคมได้อย่างแนบเนียน และกลายเป็นภาพ 

ฝันแทนอารมณ์ให้หวนหาอดตี ส�าหรบัคนอยู ่
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ในยุค พ.ศ. นั้น ที่ยังมึนงงกับพิษเศรษฐกิจ 

ฟองสบู่แตก และหนังก็ยังคงอารมณ์ขันใน 

แบบตลกร้ายที่เป็นมุมมองเสียดสีสังคมไว้  

ขณะเดยีวกนักเ็ป็นอารมณ์ขนัทีเ่ข้าถงึง่ายของ 

คนดูทั่วไป ถึงแม้ในแง่รายได้อาจไม่ประสบ 

ความส�าเรจ็มากนกั แต่มนต์รกัทรานซสิเตอร์ 

ก็ยังได้รับรางวัลจากเวทรีะดับนานาชาต ิ เช่น  

รางวัลนกัแสดงชายยอดเยีย่ม จากงานเทศกาล 

ภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิค ฟิล์ม เฟสติวัลและ 

รางวัล Asain trade winds จากเทศกาล 

ภาพยนตร์นานาชาติ ซีแอตเทิล, Reader 

Jury of the Standard จากภาพยนตร์นานา- 

ชาติเวียนนา ส�าหรับในประเทศหนังได้รับ 

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขา 

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม  

และนักแสดงน�าหญงิยอดเยีย่ม และ และรางวลั 

ภาพยนตร์ไทยจากชมรมวจิารณ์บันเทงิ สาขา 

นักแสดงชาย-หญิงยอดเยี่ยม นับเป็นการ 

การนัตคีณุภาพของภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ว้ได้เป็น

อย่างดี
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แฟนฉัน�
MY�GIRL

วันแรกฉาย ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖

ความยาว ๑๐๐ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / 

บรษิทัสร้าง จีเอม็เอม็ พคิเจอร์ส, ไท เอ็นเตอร์- 

เทนเม้นท์, หับ โห้ หิ้น ฟิล์ม

ผู้อ�านวยการสร้าง ประเสริฐ วิวัฒนานนท์-

พงษ์, จิระ มะลิกุล, ยงยุทธ ทองกองทุน

ผูก้�ากบั คมกฤษ ตรีวมิล, ทรงยศ สุขมากอนนัต์, 

นธิวิฒัน์ ธราธร, วชิชา โกจิว๋, วทิยา ทองอยูย่ง, 

อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม

ผู้แสดง ชาลี ไตรรัตน์, โฟกัส จีระกุล, ชวิน 

จติรสมบรูณ์, วงศกร รศัมทิตั, อนุสรา จนัทรังษ,ี 

ปรีชา ชนะภัย, นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์, 

เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, ธนา วิชยาสุรนันท์,  

เกตต์ พิทักษ์ติกุล, อภิชาญ เฉลิมชัยนุวงศ์,  

หยก ธีรนิตยาธาร, หัทยา รัตนานนท์, สุวารี  

วรศลิป์, มธัณา ใจเยน็, ภานชุนารถ สหีะอ�าไพ

 หลังจากย้ายบ้านไปเป็นเวลานาน  

เจี๊ยบได้กลับมาอีกครั้งเพื่อร่วมงานแต่งงาน 

ของ น้อยหน่า ความทรงจ�าในวัยเด็กที่เคย 

เลอืนราง แต่เมือ่หลบัตาลง ความทรงจ�าต่าง ๆ   

กลับค่อย ๆ แจ่มชัดเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่ 

กี่วันก่อน เจี๊ยบกับน้อยหน่า บ้านของทั้งสอง 

อยู่ติดกันจึงเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็ก เหตุ 

น้ีท�าให้เจี๊ยบติดสอยห้อยตามน้อยหน่า และ 

คลกุตวัอยูก่บัเพือ่นผูห้ญงิ จนท�าให้แก๊งเพือ่น 

ผูช้ายยัว่เย้าให้หวัเสยีอยูบ่่อย ๆ  แต่เมือ่เริม่โต 

เจี๊ยบก็เริ่มอยากเที่ยวเล่นแบบเด็กผู้ชาย จึง 

พยายามพิสูจน์ตัวเองแม้จะท�าให้น้อยหน่า 

เสยีใจกย็อม เจีย๊บเพยีรมาด้อม ๆ  มอง ๆ  บ้าน 

น้อยหน่าเพ่ือหาโอกาสกล่าวค�าขอโทษ กระทัง่ 

ยอมมาตดัผมกับพ่อน้อยหน่าทีบ้่านกย็อม แต่ 

จนแล้วจนรอด เจ๊ียบก็ยังไม่ได้ขอโทษสักที  

จนถึงวนัทีน้่อยหน่าต้องย้ายบ้านไปอยูท่ีจ่งัหวดั

อื่น

ภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้ถูกสร้างสรรค ์

เรือ่งโดยกลุม่ “365 ฟิล์ม” ซ่ึงเป็นกลุ่มของ ๖ 

ผู้ก�ากับหนุ่มที่เรียนจบด้านภาพยนตร์ คณะ 

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา 

รวมตัวกันก�ากับภาพยนตร์เรื่องน้ี โดยเล่า 

เรื่องวัยเด็กในยุคทศวรรษ ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นยุค 
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ที่เด็กไทยยังเล่นหนังยาง เป่ากบ เด็กชายท่ี 

ชื่นชอบการแข่งขันฟุตบอล ยุคที่ยังไม่มีวิดีโอ 

เกมและการ์ตูนญ่ีปุ่น และการอบรมของพ่อ 

แม่ที่ยังนิยมการตีเพื่อสั่งสอนลูก 

แฟนฉัน จึงเป็นภาพยนตร์ที่ท�าให้ 

ผู้ใหญ่ได้หวนนึกไปถึงความทรงจ�าดี ๆ ในวัย 

เยาว์ เหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ที่แสดง 

ความเป็นความจรงิในยคุนัน้ และ แฟนฉนั ยงั 

ทลายก�าแพงความเช่ือที่ว่าท�าหนังเด็กมักจะ 

ไม่ได้เงินลงได้อย่างราบคาบ โดยได้รับเสียง 

ตอบรบัทีด่ ีและท�ารายได้ในการเข้าฉายสงูถงึ  

๑๓๗ ล้านบาท
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โดม สุขวงศ์ ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต 

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี ทิพย์วัลย์ ประยูรสุข 

ธีรวุฒิ นามทอง ปิยะนันท์ ช่างเรียน 

อรวรรณ จีเลาะ ภาคภูมิ ธรรมศรี 

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

*หมายเหตุ 

ชื่อเรื่องที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มีไตเติ้ลชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ 

เป็นชื่อที่หอภาพยนตร์ตั้งขึ้นเอง 

ข้อมูลภาพยนตร์ที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ข้อมูลที่หอภาพยนตร์สันนิษฐานขึ้นเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานชัดเจน




