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ขึ้นทะเบียนภาพยนตร์เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

๑. คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือความทรงจำ
เป็นภาพยนตร์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
คนไทยและสังคมไทย ในมิติต่าง ๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน สามารถทำให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิง 
ประวัติศาสตร์หรือความทรงจำ
๒. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์
เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ อันแสดงถึงศิลปวิทยาทางด้านภาพยนตร์
๓. มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน
เป็นภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำเนาในรูปแบบอื่นใดอยู่ แต่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียภาพยนตร์นั้นไป ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น มีต้นฉบับหรือสำเนาอยู่เพียงชุดเดียว หรือ 
ภาพยนตร์นั้นกำลังเสื่อมสภาพ หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น  
๔. มีความโดดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์
เป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นการนำเสนอภาพยนตร์นั้น 
ไม่ว่าการถ่ายทำ การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ มีความริเริ่ม ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร ์
อื่น ๆ 
๕. บูรณภาพ
คือความสมบูรณ์หรือครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ท่ี 
ออกฉายแล้ว อาจถูกตัดทอน ถูกเสริมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่าง ๆ  
๖. อิทธิพลต่อคนและสังคม
ภาพยนตร์สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่าทางด้าน 
พฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยม เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ค่านิยม ขนบนิยม ไม่ว่าในชั่วระยะสั้นหรือยั่งยืนนาน

วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

และขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๔

ศุกร์ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๙
“ไทยรัฐ” พาดหัวข่าว

ให้หอสมุดแห่งชาติเก็บหนังไทยไว้ให้เยาวชน
มี “นิ้วเพชร” – พิธีราชาภิเษกด้วย

ข่าวคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป...

ขอเสนอข่าวคืบหน้า

ศุกร์ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
หอภาพยนตร์แถลงข่าว

ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
มี “ภาพยนตร์เกี่ยวกับพิธีบรมราชาภิเษก

ของรัชกาลที่ ๗”  และ “นิ้วเพชร” ด้วย

เชิญอ่านข่าวคืบหน้าต่อไป....

วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย (๔ ตุลาคม) 
และประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ

 วันนี้เมื่อ ๔๕ ปีมาแล้ว คือเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๐๙  
มีการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการสื ่อสารมวลชน ใน 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ 
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 
เปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธาน จัดประชุมกันท่ีสถานีไทยโทรทัศน์ ช่อง  
๔ บางขุนพรหม ที่ประชุมมีมติเสนอให้หอสมุดแห่งชาติเปิดแผนก 
เก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์ที ่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลป- 
วัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ยุวชนได้เข้าศึกษาค้นคว้าอย่างสะดวก 
องค์ประธานและอนุกรรมการบางท่าน ได้แสดงเจตนาจะบริจาค 
ฟิล์มภาพยนตร์ที่สำคัญจำนวนหนึ่งเป็นประเดิมแก่หอสมุดด้วย วันนี ้
จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์การอนุรักษ์ภาพยนตร์ของ 
ชาติ แต่น่าเสียดายที่ข้อเสนอนี้ไม่มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง แผนกเก็บ 
รักษาฟิล์มภาพยนตร์จึงไม่เกิดขึ้น ประเทศไทยจึงเสียโอกาสในการ 
อนรัุกษ์ฟลิม์ภาพยนตร์สำคญั ๆ  ไวเ้ปน็มรดกของชาติ เพราะกวา่ทีจ่ะ 
มีการจัดตั้งหอภาพยนตร์ขึ้น ก็เมื่อเวลาล่วงเลยไปถึงปี ๒๕๒๗ เวลา 
ที่ผ่านไปได้ทำลายภาพยนตร์ของชาติไปแล้วเป็นจำนวนมาก

 แม้ว่าจะมีหอภาพยนตร์แห่งชาติเกิดขึ้น แต่ก็มีฐานะเป็น 
หน่วยงานเล็ก ๆ ในกรมศิลปากร ได้รับงบประมาณจำกัด ไม่สามารถ 
พัฒนาได้ทันกับการที่ต้องทำหน้าที่ดูแลรักษาฟิล์มภาพยนตร์ของทั้ง 
ชาติ แต่นับจากปี ๒๕๕๒ หอภาพยนตร์แห่งชาติได้ปฏิรูปจากระบบ 
ราชการเป็น หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งอยู่ในกำกับของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยตรง จึงได้รับงบประมาณ 
เพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติภารกิจได้เข้มแข็งและกว้างขวางมากขึ้น  
แต่อย่างไรก็ดี การอนุรักษ์ภาพยนตร์ ซึ ่งเป็นภารกิจหลักของ 
หอภาพยนตร์นั้น มิใช่ว่าจะดำเนินการไปได้ราบรื่นโดยลำพังหอ- 
ภาพยนตร์ เอง เพราะการอนุรักษ์ภาพยนตร์จะต้องมีการสืบเสาะหา
ภาพยนตร์ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งในต่างประเทศ  
และล้วนเป็นทรัพย์สินของทั้งเอกชนและของหน่วยงานรัฐ ซึ่งส่วน 
ใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์ภาพยนตร์เหล่านั้น 
หรือบางทีอาจตระหนักดี แต่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์และ 
ไม่มีงบประมาณในการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์จำนวนมาก
ที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีหรือเสมือนไม่มีเจ้าของหรือผู้ดูแล ดังนั้นการ 
อนุรักษ์ภาพยนตร์จึงต้องได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 
หลายฝ่าย เป็นงานแข่งกับเวลา จึงต้องมีการวางแผน การกำหนด 
การทำงานและงบประมาณให้เหมาะสม หอภาพยนตร์จึงจัดทำ 
โครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ซึ่งเป็นเสมือนการทำ 
บัญชีภาพยนตร์ที ่สำคัญและที่เสี ่ยงต่อการสูญเสียของชาติ เพื่อ 
ดำเนินการอนุรักษ์ได้ทันการณ์ โครงการนี้จะทำต่อเนื่องไปทุกปี  
เริ่มต้นในปี ๒๕๕๔ นี้ โดยกำหนดให้มีการประกาศในวันที่ ๔ ตุลาคม  
ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ และเป็นการสืบทอด 
และเชิดชูเจตนารมณ์ของที่ประชุมครั้งนั้น

คณะกรรมการพิจารณาข้ึนทะเบียน
มรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หอภาพยนตร์ฯ
ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวไศลทิพย์ จารุภูมิ   
นักวิชาการภาพยนตร์ 
อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. นางสาวพิมพกา โตวิระ   
ผู้กำกับภาพยนตร์
๔. นางสาวพรรณราย โอสถาภิรัตน์ 
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕. นายธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี   
นักวิจารณ์ภาพยนตร์
๖. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หอภาพยนตร์ฯ
๗. นายมานัสศักดิ์ ดอกไม้   
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ฯ (นักวิชาการจัดหา)
๘. นายวินัย สมบุญณา   
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ฯ 
(ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย)
๙. นางสาวมนัสวินี จันทะเลิศ   
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ฯ 
(นักอนุรักษ์ภาพยนตร์)
๑๐. นางสาวทิพย์วัลย์ ประยูรสุข  
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ฯ 
(นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์)
๑๑.  นายธีรวุฒิ นามทอง   
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ฯ 
(นักวิชาการจัดหา)
(กรรมการเลขานุการ)

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร (๒๔๕๘-๒๕๒๔)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๙๔ หมู่ ๓ พุทธมณฑล สาย ๕ นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์  ๐๒-๔๘๒๒๐๑๓-๔ 
โทรสาร ๐๒-๔๘๒๒๐๑๕ 
E-mail: thaifilmarchive@gmail.com
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รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือก

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

ในปี ๒๕๕๔ 

การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า  (๒๕๑๘)

สร้างโดย จอน อึ๊งภากรณ์ ภาพยนตร์สารคดีที่เด่นที่สุดเรื่อง 
หนึ่งของชาติ สร้างโดยผู้ที่ไม่เคยถ่ายทำภาพยนตร์มาก่อนโดย 
ใชก้ลอ้งถ่ายภาพยนตร์ขนาดเลก็ ๘ มิลลเิมตร เน้ือหาภาพยนตร์ 
ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่ากรรมกรหญิงในโรงงานผลิต 
กางเกงยีนส์ฮาร่า ที่เรียกร้องค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง

คล้องช้าง  (๒๔๘๑)

ภาพยนตร์สารคดีถ่ายทำโดยคณะผู้สร้างภาพยนตร์จากประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางเข้ามาสยามในปี ๒๔๘๑ เพื่อบันทึกงานแสดง 
คล้องช้าง ที่จังหวัดลพบุรี เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรก 
เป็นเรื่องวิธีการเดินทางมาประเทศสยามและชีวิตบนเรือของ 
คณะถ่ายทำ ช่วงสองเป็นภาพชีวิตและบ้านเมืองกรุงเทพ ช่วง 
สามเป็นเรื่องการคล้องช้างที่ลพบุรี

ทองปาน   (๒๕๒๐)

เป็นหนังนอกกระแสหรือนอกตลาด ซึ่งสร้างโดยนักกิจกรรม 
สังคม นักข่าวต่างชาติ นักวิชาการ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต ในนาม  
กลุ่มอีสานฟิล์ม นำโดย ไพจง ไหลสกุล ได้แรงดลใจจากการ 
ประชุมสัมมนาเรื่องเขื่อนผามอง ปัญหาการตั้งรกรากใหม่และ 
การเคลื่อนย้ายประชากร หนังมีสองมิติ มิติหนึ่งแสดงให้เห็น 
การประชุมซึ่งเป็นเวทีทางความคิดของนักวิชาการ นักปกครอง  
ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนจากพื้นที่ อีกมิติหนึ่ง ให้เห็นเวทีชีวิต 
จริงของประชาชนตัวเล็กๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเขื่อน 

ทวิภพ    (๒๕๔๘)

ภาพยนตร์โดยสุรพงษ์ พินิจค้า ทำจากนิยายดังของ ทมยันตี  
ที่ใครๆ ก็รู้จัก และเคยเป็นภาพยนตร์มาแล้ว โดย เชิด ทรงศรี  
แต่สำหรับทวิภพ ฉบับสุรพงษ์ ได้ตัดต่อพันธุกรรมทวิภพขึ้น 
ใหม่ในแบบของเขาเอง ดังชื่อในภาษาอังกฤษว่า THE SIAM  
RENAISSANCE หรือ เป็นคำไทยปนแขกว่า สยามปุณภพ 
สุรพงษ์ทำให้หนังมีสติปัญญาและลุ่มลึกขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ และ 
กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกโฉลกกับสังคมไทยคือการวิพากษ์ตนเอง     
การพูดความจริง หนังเรื่องนี้จึงมีทั้งคนเกลียดและคนชอบ 
 

 โทน    (๒๔๘๑)

ภาพยนตร์ที ่สร้างโดยช่างเขียนโปสเตอร์- 
หนัง ท่ีจับพลัดจับผลูมาเป็นผู้กำกับหนัง เป็น 
ภาพยนตร์ไทยที่ผู ้สร้างตั้งใจจะหนีจากคำ 
ประณามท่ีว่าหนังไทยน้ำเน่า เป๊ียก โปสเตอร์  
กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ลูกแรกของหนังไทย 
สมัยใหม่ และกลายเป็นผู้สร้างหนังไทยที่มี 
บทบาทสำคัญที่สุดคนหนึ่งใน ๒ ทศวรรษ 
ต่อมา ตัวหนังสามารถทำรายได้สูงถึง ๖ ล้าน 
บาท พลิกประวัติศาสตร์หนังไทยในยุคนั้น

 นิ้วเพชร   (๒๕๐๑)

ภาพยนตร์ถ่ายทอดการแสดงนาฏศิลป์โขน  
สร้างโดย กรมศิลปากร ถ่ายทำโดย รัตน์  
เปสตันยี เป็นภาพยนตร์ที ่ถ่ายทอดความ 
งดงามของนาฏศิลป์ได้อย่างวิจิตรงดงาม ทั้ง 
ในฐานะศิลปะภาพยนตร์และศิลปะโขน มีการ 
บรรยายเพื่ออธิบายเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ 
โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

บันทึกเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙   (ปี ๒๕๑๙)

เป็นการบันทึกเหตุการณ์สังหารโหดกลางเมืองในวันท่ี ๖ ตุลาคม  
๒๕๑๙ โดยช่างภาพนิรนาม ไม่ต้องมีคำบรรยายใด ๆ เพราะ 
เหตุการณ์ได้เปิดเผยตัวของมันเองต่อหน้าต่อตา เป็นผลงานที ่
เผยแพร่เงียบ ๆ ไปทั่วโลก

ผีตองเหลือง    (๒๕๐๕)

ภาพยนตร์เชิงมานุษยวิทยาโดยคณะนักสำรวจชาวเยอรมันนี  
ร่วมกับสยามสมาคม เดินทางไปสำรวจและบันทึกภาพยนตร ์
ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่ถูกเรียกว่าผีตองเหลือง ณ  
เทือกเขาแถบจังหวัดน่าน

ผีเสื้อและดอกไม้     (๒๕๒๘)
ผลงานภาพยนตร์ของ ยุทธนา มุกดาสนิท สร้างจากหนังสือ 
นิยายเรื่องเดียวกันของ “นิพพาน” บอกเล่าเรื่องราวในวัยเรียน 
และการดำรงชีพของเด็กไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผลเก่า     (๒๕๒๐)

สร้างโดย เชิด ทรงศรี ภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนวนิยายของ 
ไม้เมืองเดิม เล่าเรื่องความรักของหนุ่มสาวชาวนาในชนบทไทย 
ภาคกลาง ด้วยโครงเรื่องของความรักที่ไม่สมหวัง เป็นโศกนาฏ- 
กรรมที่ก่อความสะเทือนใจสูง ภาพยนตร์ออกฉายในปี ๒๕๒๐ 
และได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างกว้างขวาง ในช่วงเวลาที่ 
สังคมไทยเครียดจัดจากกระแสความขัดแย้งทางการเมือง

พระเจ้ากรุงสยามเสด็จฯ ถึงกรุงเบิร์น   (๒๔๔๐)

ภาพบันทึกเหตุการณ์เม่ือคร้ังท่ีรัชกาลท่ี ๕ เสด็จประพาสกรุงเบิร์น  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีป
ยุโรปครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ เป็นภาพยนตร์ม้วนแรกสุดที ่
ถ่ายทำเกี่ยวกับคนไทย และทำให้คนไทยได้เห็นภาพเคลื่อนไหว 
ของอดีตพระมหากษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ของเราเป็นคร้ังแรก แม้จะเป็น
เพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่วินาทีก็ตาม

น้ำท่วมกรุงเทพ ๒๔๘๕ (๒๔๘๕)

ภาพยนตร์บันทึกชีวิตของชาวกรุงเทพใน 
วันหนึ่งแห่งช่วงเวลาที่กรุงเทพถูกน้ำท่วม 
ใหญ่ ในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะภัย- 
แห่งสงครามโลกครั ้งที ่ ๒ ถ่ายโดย แท ้
ประกาศวุฒิสาร

พระเจ้าช้างเผือก   (๒๔๘๔)

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างโดยผู้นำทางความคิดและการเมืองของไทย  
เม่ือปี ๒๔๘๓ เพ่ือทวนกระแสชาตินิยมจัด และกระหายสงคราม 
และเพ่ือให้สติแก่คนไทยและชาวโลกเร่ืองสงครามและสันติภาพ

พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานคร 
อันประดิษฐานมาครบ ๑๕๐ ปี 

(๒๔๗๕)
ถ่ายทำโดยคณะพี่น้องสกุลวสุวัต ผู้บุกเบิก 
กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย โดยได้รับพระราช- 
ทานเงินจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  
ให้ถ่ายทำขึ้นเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ 
สำคัญครั้งหนึ่งของชาติ นับเป็นภาพยนตร ์
เสียงในฟิล์มเรื่องแรก ๆ เรื่องหนึ่งของไทย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(๒๔๖๘)
ภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว  
กรมรถไฟหลวง ทำขึ ้นเพื ่อจำหน่ายแก่ผู ้
สนใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก บันทึกเหตุการณ ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ม ี
การบันทึกภาพยนตร์พระราชพิธีสำคัญ ตาม 
โบราณราชประเพณีของไทย 

ไฟเย็น   (๒๕๐๘)

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างขึ้นโดยการสนับสนุนจาก
สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพ เพ่ือเผยแพร่ 
ให้ชาวไทยเห็นภัยร้ายของลัทธิคอมมิวนิสต ์
จากต่างประเทศ ซึ่งแทรกซึมเข้ามาบ่อน- 
ทำลายความสงบสุขของชาติไทย 

โรงแรมนรก    (๒๕๐๐)

ภาพยนตร์ไทยผลงานของรัตน์ เปสตันยี ซึ่งเล่าเรื่องเหตุการณ ์
หน่ึงวันหน่ึงคืนในโรงแรมสวรรค์ โรงแรมเล็ก ๆ  ในชนบทแห่งหน่ึง  
ถ่ายทำทั้งเรื่องด้วยการสร้างฉากเกือบจะฉากเดียวในโรงถ่าย 
ภาพยนตร์ เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร ์
ภาพยนตร์ไทย

ลุงบุญมีระลึกชาติ   (๒๕๕๓)

ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลปาล์มทองคำ หรือรางวัลชนะเลิศ 
จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๓ เป็นการประกาศ 
ชัยชนะทางปัญญาของชาติ ด้วยสติปัญญาของการสร้างสรรค์ 
งานภาพยนตร์ ซึ่งร้อยปีอาจมีสักคน

สุดสาคร   (๒๕๒๒)

ภาพยนตร์แอนิเมชันหรือการ์ตูนวาดด้วยมือ 
ขนาดยาวเรื่องแรกของไทย ผลงานของ ปยุต  
เงากระจ่าง จิตรกรผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตูน 
ไทยสำเร็จเป็นคนแรก สุดสาครเป็นภาพยนตร์ 
เกียรติยศของชาติ เพราะทำให้ชาติไทย 
ปรากฏอยู่ในโลกของหนังการ์ตูนเรื่องยาว 
แต่เบื้องหลังการสร้างคือความทุกข์ทรมาน 
ป่วยเจ็บ และขมขื่น

ประมวลภาพเหตุการณ์การสูญเสียพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ 
มิตร ชัยบัญชา

(๒๕๑๓)
เป็นภาพยนตร์เชิงข่าวซึ่งผู้สร้างฉวยโอกาสหลังจากการเสียชีวิต 
ของ มิตร ชัยบัญชา ถ่ายทำขึ้นเพื่อออกฉายตามโรงภาพยนตร์ 
ทั่วประเทศ ภาพที่สะเทือนใจที่สุดในภาพยนตร์นี้ มิใช่ภาพตอน 
มิตรตกจากเฮลิคอปเตอร์ แต่เป็นภาพที่ศพมิตรถูกยกขึ้นตาม 
ช่องหน้าต่างรอบศาลาตั้งศพ เพื่อให้แฟน ๆ ประจักษ์ตาว่ามิตร 
เสียชีวิตจริงก่อนที่จะบรรจุศพลงโลง

มนต์รักลูกทุ่ง   (๒๕๑๓)

ภาพยนตร์เพลงแบบไทย ๆ เป็นผลงานความสำเร็จสูงสุดของ 
วงการเพลงลูกทุ่งไทย และหนังไทยยุค มิตร-เพชรา ผสมผสาน 
กันระหว่างลูกทุ่งฮิตกับหนังไทยฮิต กลายเป็นหนังไทยท่ีออกฉาย 
โรงเดียวต่อเนื่องกันยาวนานกว่าหกเดือนในกรุงเทพ สร้างและ 
กำกับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ 

รัฐประหาร ๒๔๙๐   (๒๔๙๐)

ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน  
๒๔๙๐ ถ่ายโดย แท้ ประกาศวุฒิสาร ซึ่งเป็นการรัฐประหาร 
ล้มล้างรัฐบาลที่สืบทอดจากการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ทำให้ประเทศ 
ไทยเข้าสู่ยุคเผด็จการทหาร 

ลูกอีสาน   (๒๕๒๕)

ภาพยนตร์โดยวิจิตร คุณาวุฒิ สร้างจากนิยายเรื่องลูกอีสาน  
ของคำพูน บุญทวี เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตประจำวัน 
ในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ของคนอีสาน เรื่องเล่าจาก 
ความทรงจำ ซึ่งเป็นหนังที่ดีที่สุดของวิจิตร คุณาวุฒิ และของ 
ไทยเรื่องหนึ่ง

อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา   (๒๕๑๗)

เป็นบันทึกภาพประวัติศาสตร์สำคัญของ 
ชาติไทย ซึ่งเขียนด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์  
โดย อาจารย์ชิน คล้ายปาน อาจารย์คณะ 
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และเพื ่อนช่างภาพสื ่อมวลชนอีกบางคน 
ภาพยนตร์นี้เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตชีวา 
ที่สุดชิ้นหนึ่งของชาติ 

! (อัศเจรีย์)    (๒๕๒๐)

ภาพยนตร ์ส ั ้นเล ่าเร ื ่องอย ่างกว ีน ิพนธ ์
เรียกร้องหาความเท่าเทียมกันแทนเด็กๆ ที่ 
ขาดแคลนยากไร้ ผลงานของ สุรพงษ์ พินิจค้า  
ส่งประกวดงานประกวดภาพยนตร์สารคด ี
ของธนาคารกรุงเทพ ในปี ๒๕๒๐ ล้ำหน้า 
ขนบธรรมเนียมหนังสารคดีไทย จนกรรมการ 
ไม่กล้าให้รางวัลชนะเลิศแต่ก็ไม่กล้าไม่ให้ 
รางวัลอะไรเลยจึงได้รางวัลพิเศษ เป็นหนัง 
สารคดีที่สร้างสรรค์เรื่องหนึ่งของชาติ

* เรียงตามลำดับตัวอักษร


