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คำ�นำ�
“ข่�วคืบหน้�ของเสียงเรียกร้องเมื่อ ๔๙ ปีก่อน”

	 หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	กระทรวงวัฒนธรรม	ก�าหนดให้วันที่	 ๔	ตุลาคม	ของ 

ทุกปี	เป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย	และเป็นวันจัดกิจกรรมพิธีการประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ 

เป็นมรดกของชาติ	เป็นกิจกรรมประจ�าปี	ทุกปี	โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นต้นมา	

	 เหตุผลในการเลือกวันที่	 ๔	 ตุลาคม	 เพราะวันน้ีเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 เป็นวันที่นับได้ว่า 

มคีวามส�าคญัวนัหนึง่ในประวตัศิาสตร์การอนรุกัษ์ภาพยนตร์ของชาต	ิคอื	เป็นวนัทีค่ณะอนกุรรมการ 

ด้านการสือ่สารมวลชน	ในคณะกรรมการชาตว่ิาด้วยองค์การการศกึษา	วทิยาศาสตร์	และวฒันธรรม	 

แห่งสหประชาชาติ	หรือ	ยูเนสโก	ได้ประชุมคณะอนุกรรมการตามภารกิจหน้าที่ปกติ	ที่สถานีไทย 

โทรทัศน์	 ช่อง	 ๔	 บางขุนพรหม	 และการประชุมในวาระส�าคัญวาระหนึ่งในวันนั้น	 ที่ประชุมมีมติ 

เอกฉันท์	 เรียกร้องให้หอสมุดแห่งชาติเปิดแผนกเก็บภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ 

วฒันธรรม	หวงัให้เยาวชนรุน่หลงัได้ทราบความเป็นไปในอดตีและต้องการให้เกดิความสะดวกสบาย 

ในการค้นคว้า	ดังปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน	ไทยรัฐ	ฉบับวันที่	๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๐๙	 

ความว่า	

	 “ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์	 เรียกร้องให้หอสมุดแห่งชาติ	 เปิดแผนกเก็บภาพยนตร์ 

ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมข้ึน	 โดยหวังให้เป็นสมบัติอีกอย่างหนึ่งของชาติ	 ซึ่ง 

คณะกรรมการจะเป็นฝ่ายพิจารณาเลือกภาพยนตร์ที่มีคุณค่าจริง	 ๆ	 เข้ามารวบรวมไว้ในหอสมุด	 

และนอกจากจะต้องใช้งบประมาณของคณะกรรมการไปจัดสรรภาพยนตร์มาแล้ว	 ยังเปิดรับ 

ภาพยนตร์ที่มีผู้อุทิศให้ด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 ในอันดับแรกน้ีพระองค์เจ้าเปรมฯ	 ได้ทรงแจ้งความจ�านงว่าจะทรงมอบ 

ภาพยนตร์เกี่ยวกับพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่	๗	ซึ่งเป็นของพระองค์เจ้าเปรมฯ	ให้เป็นอันดับ 

แรก	ขณะเดยีวกนักม็ผีูเ้สนอมาอกีหลายเรือ่ง	อาทเิช่น	“นิว้เพชร”	และภาพยนตร์สารคดทีีม่คีณุค่า 

ทางประวัติศาสตร์อีกหลายเรื่อง	คณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง	ข่าวคืบหน้าจะน�า 

เสนอต่อไป”
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	 บุคคลส�าคญัท่ีสุดในคณะอนุกรรมการนีค้อื	ประธานอนกุรรมการ	ซึง่ได้แก่	พระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร	 ซึ่งเชื่อว่าคงจะทรงเป็นต้นคิดของข้อเรียกร้องนี้	 ส่วนอนุกรรมการท่าน 

อื่น	ๆ	ได้แก่	นายประสงค์	หงสนันทน์	นายจ�านง	รังสิกุล	นายสงวน	มัทวพันธุ์	นายรัตน์	เปสตันยี	 

พ.อ.ประสิทธิ์	ชื่นบุญ	คุณหญิงอัมพร	มีสุข	

	 ข่าวคบืหน้าทีห่นงัสอืพมิพ์ไทยรัฐ	ไม่เคยเสนอกคื็อ	เมือ่มกีารจดัตัง้หอภาพยนตร์แห่งชาต	ิ 

ขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๗	หอภาพยนตร์แห่งชาติได้สานต่อเจตนารมณ์ของคณะอนุกรรมการนั้น	โดย 

การได้รับมอบฟิล์มภาพยนตร์จ�านวนหน่ึงซึ่งหอสมุดแห่งชาติได้รับมอบเป็นก้นถุงมาจากคณะ 

อนุกรรมการตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 ซึ่งสองฟิล์มที่ได้รับมอบมา	 ได้แก่	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 

รัชกาลที่	๗	และ	นิ้วเพชร	

	 ข่าวคืบหน้าต่อมาอีก	คือ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ได้ส�านึกถึง 

คุณของวันที่	๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๐๙	และก�าหนดให้เป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย	และด�าเนินการ 

จดัให้มกีารประกาศขึน้ทะเบยีนภาพยนตร์ส�าคญัทีส่มควรเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาต	ิเป็นประจ�า 

ทุกปีมา

	 ส�าหรับปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 น้ี	 เนื่องจากเป็นวาระส�าคัญอย่างพิเศษ	 ด้วยเป็นปีที่	 ๑๐๐	ปี 

วนัประสตูขิอง	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าเปรมบรุฉตัร	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	จงึขอน้อม 

ร�าลึกคุณูปการของพระองค์ที่ทรงริเริ่มการอนุรักษ์ภาพยนตร์ข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย	 

เพียงแต่ยังไม่ส�าเร็จในทันที	 การด�าเนินงานของหอภาพยนตร์จึงเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และ 

สานต่อส่ิงท่ีท่านได้ริเริ่มขึ้น	 การที่หอภาพยนตร์เก็บรักษาภาพยนตร์	 จัดให้บริการสาธารณชนได้ 

เข้ามาค้นคว้าศึกษาอย่างสะดวก	และจัดพิธีการขึ้นทะเบียนภาพยนตร์เป็นมรดกของชาติ	จึงนับว่า 

เป็นการด�าเนินการตามเจตนารมณ์ของพระองค์และของคณะอนุกรรมการดังกล่าวเม่ือปี	 พ.ศ.	 

๒๕๐๙	ได้ส�าเร็จอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

	 ขออุทิศความดีงามของงานนี้เป็นเครื่องบูชาเจตนารมณ์ของพระองค์และของคณะ 

อนุกรรมการชุดดังกล่าวตลอดไป

	 	 	 	 	 หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

	 	 	 	 	 ๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘
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ส�รบัญ

[ภารกิจทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่	๑]

[เด็กซนสมัย	ร.	๗]

พันท้ายนรสิงห์

[ทหารไทยไปเกาหลี]

มรดกพระจอมเกล้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

โฆษณาพระเครื่องฉลอง	๒๕	พุทธศตวรรษ

ทะโมนไพร

ยุทธนา	–	ศิริพร

การปฏิบตัหิน้าทีเ่พือ่ประเทศชาตใินต�าแหน่งหวัหน้ารฐับาลและผูน้�าทาง

ทหารจนถึงล้มป่วยและอสัญกรรมของ	ฯพณฯ	จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์

สายเลือดเดียวกัน

ชู้

วัยตกกระ

เงาะป่า

ประชาชนนอก

เพื่อน-แพง

ด้วยเกล้า

บ้านผีปอบ	2

เรื่องตลก	69

บางระจัน	

สุริโยไท

๑๕	ค�่า	เดือน	๑๑

องค์บาก

ชัตเตอร์	กดติดวิญญาณ

รักแห่งสยาม

๒๐

๒๔

๒๖

๓๐

๓๒

๓๖

๓๙

๔๒

๔๖

๔๘

๕๐

๕๔

๕๗

๖๐

๖๔

๖๘

๗๐

๗๔

๗๖

๘๐

๘๕

๘๘

๙๑

๙๔

๙๖
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• คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจ�า 

เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ	สถานที่	กาลสมัย	บุคคล	เหตุการณ์	ที่เกี่ยวข้องกับ

คนไทยและสังคมไทยในมิติต่าง	ๆ	เช่น	มานุษยวิทยา	สังคมวิทยา	เศรษฐกิจ	การเมือง	วัฒนธรรม	

ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน	 สามารถท�าให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิง

ประวัติศาสตร์หรือความทรงจ�า

• คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์

เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์	อันแสดงถึงศิลปวิทยาทางด้านภาพยนตร์

• มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เป็นภาพยนตร์ท่ีมคีวามโดดเด่นเป็นพเิศษ	มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั	เช่น	การน�าเสนอภาพยนตร์

นั้น	 ไม่ว่าการถ่ายท�า	 การแสดง	 การตัดต่อ	 ฯลฯ	 มีความคิดริเร่ิม	 ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนใน 

ภาพยนตร์อื่น	ๆ

• บูรณภาพ

คอืความสมบรูณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบบัของผูส้ร้างสรรค์	ภาพยนตร์

ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน	ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม	ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่าง	ๆ

• ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน

เป็นภาพยนตร์ทีย่งัมฟิีล์มต้นฉบบัหรอืส�าเนาในรปูแบบอืน่ใดอยู	่แต่ตกอยูใ่นภาวะความเสีย่ง

ที่จะสูญเสียภาพยนตร์นั้นไป	ด้วยเหตุปัจจัยต่าง	ๆ	เช่น	มีต้นฉบับหรือส�าเนาอยู่เพียงชุดเดียว	หรือ

ภาพยนตร์นั้นก�าลังเสื่อมสภาพ	หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย	ไม่ได้มาตรฐาน	เป็นต้น

• อิทธิพลต่อคนและสังคม

ภาพยนตร์ท่ีสามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม	 ไม่

ว่าทางด้านพฤติกรรม	 ความคิด	 ความเชื่อ	 อารมณ์	 ฯลฯ	 อาจก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยมเกิดการ

เปลี่ยนแปลง	ค่านิยม	ขนบธรรมเนียม	ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือยั่งยืนนาน

หลักเกณฑ์ที่ ใช ในก�รพิจ�รณ�คัดเลือกภ�พยนตร์

ขึ้นทะเบียนมรดกภ�พยนตร์ของช�ติปีที่ ๕
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  ร�ยชื่อคณะกรรมก�รพิจ�รณ�คัดเลือกภ�พยนตร์

  ขึ้นทะเบียนมรดกภ�พยนตร์ของช�ติปีที่ ๕

นายศักดินา	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา		 	 	 ประธานกรรมการ

พลเอก	บัญชร	ชวาลศิลป์	 	 	 กรรมการ	

นายเอนก	นาวิกมูล	 	 	 	 กรรมการ

นายศุภวัฒน์	จงศิริ	 	 	 	 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	เกษม	เพ็ญภินันท์	 	 กรรมการ

นางกฤติยา	กาวีวงศ์	 	 	 	 กรรมการ

นายดวงฤทธิ์	บุนนาค	 	 	 	 กรรมการ

นายมโนธรรม	เทียมเทียบรัตน์	 	 	 กรรมการ

นายอติภพ	ภัทรเดชไพศาล	 	 	 กรรมการ
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ศักดิน� ฉัตรกุล ณ อยุธย�
ประธานกรรมการ

หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 ได้ 

ด�าเนนิการขึน้ทะเบยีนภาพยนตร์มรดกของชาติ 

ต่อเนือ่งมาทกุปีนบัแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นต้นมา	 

ปีนี้เป็นปีที่	๕	แล้ว	 โดยแต่ละปีจะมีภาพยนตร์ 

ทั้งภาพยนตร์เรื่อง	ภาพยนตร์สารคดี	ข่าว	รวม 

ไปถึงภาพยนตร์ที่ถ่ายท�าเพื่อเก็บไว้ดูกันเองใน 

ครอบครัวที่เรียกกันว่า	 “หนังบ้าน”	 ที่คณะ 

กรรมการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วว่าม ี

ความส�าคัญข้ึนทะเบียนเป็นภาพยนตร์มรดก 

ของชาตปีิละ	๒๕	เรือ่ง	รวม	๕	ปี	เรามภีาพยนตร์ 

ที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียนแล ้ว	 ๑๒๕	 เรื่อง	 

ภาพยนตร์เหล่านี้จะได้รับการดูแลอย่างดี 

เป็นพิเศษ	 เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าจะอยู่คู ่สังคม 

ไทยไปชั่วกาลนาน	

โครงการขึ้ นทะ เบี ยนภาพยนตร ์

กระบวนการคัดสรรภาพยนตร ์ เพื่อน�าขึ้น 

ทะเบียนของหอภาพยนตร์มรดกของชาติที่ 

หอภาพยนตร์จัดท�าข้ึนนับวันได้รับความสนใจ 

และสนับสนุนจากหลากหลายฝ่าย	 ผมในฐานะ 

ประธานคณะกรรมการ	ต้องขอขอบคณุกรรมการ 

ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาท�าหน้าที่อย่าง 

แข็งขัน	 เอาจริงเอาจัง	 ขอขอบคุณประชาชน 

ส�รจ�กกรรมก�ร

ทกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุโครงการโดยร่วมเสนอ 

ชื่อภาพยนตร์เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา	 

ขอบคุณหอภาพยนตร์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที ่

ได้ตระเตรยีมข้อมลูอย่างดเียีย่มเพือ่ให้กรรมการ 

ใช้ประกอบในการตัดสินใจ	 ขอบคุณส่ือมวลชน 

ที่ให้ความสนใจ	 ให้การสนับสนุน	น�าเสนอและ 

รายงานข่าวโครงการนีอ้ย่างต่อเนือ่งทกุปี	ขอบคณุ 

กระทรวงวัฒนธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ฯพณฯ	

รัฐมนตรีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี 

ประกาศรายชื่อภาพยนตร ์ที่ ได ้ รับการขึ้น 

ทะเบียนในทุกปี

ภาพยนตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนในแต่ละป ี

มีส่วนอย่างส�าคัญที่ท�าให้ผู ้คนได้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญ	มองเห็นคุณค่า	และเข้าใจถึงความ 

จ�าเป็นท่ีจะต้องมีการอนุรักษ์ภาพยนตร์อย่าง 

จริง	 เพ่ือการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์อย่าง 

ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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พลเอก บัญชร ชว�ลศิลป์
กรรมการ

นอกเหนือจากคุณค่าทางศิลปะแล้ว	 

ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะรังสรรค์ออกมาใน 

ลักษณะใดก็ตาม	ย่อมมีส่วนบันทึกความเป็นไป 

ของบ้านเมอืงทัง้ทางตรงและทางอ้อมเสมอ	มาก 

หรือน้อย	 ตรงไปตรงมาหรือไม่	 ไม่ส�าคัญนัก	 

เพราะบ่อยครั้งภาพซ่ึงปรากฏบนจอเพียงไม่ก่ี 

วินาทีได้จุดประกายความใคร่รู้หรือตั้งค�าถาม 

ให้น�าไปสู่การศึกษาค้นคว้าจนได้ประเด็นของ 

อดีตที่มีคุณค่ายิ่ง	 โดยเฉพาะในสังคมไทยที่ม ี

เสียงบ่นกันว่าคนไทยไม่ค่อยใส่ใจในประวัติ- 

ศาสตร์ของตนจนไม่เข้าใจในรากเหง้าแห่งความ 

เป็นไทย	ดงันัน้	ความพยายามในการขึน้ทะเบยีน 

มรดกภาพยนตร์ของชาติไว้มิให้สูญหายไป	 จึง 

นับว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณหอภาพยนตร์ที่กรุณาให  ้

เกียรติและโอกาสแก่ผมได้มีส่วนร่วมในงาน 

ส�าคัญครั้งนี้
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เอนก น�วิกมูล 
กรรมการ

ท่ามกลางบรรยากาศอันมีมนตร์ขลังของ 

หอภาพยนตร์	ถนนพุทธมณฑลสาย	๕	ศาลายา	ซึ่ง 

ประกอบด้วยอาคารและข้าวของย้อนอดีตต่าง	 ๆ	 

เช่น	โรงหนังศรีกรุง	,	โรงหนังอลังการ,		โรงถ่ายหนัง 

แบบเอดิสัน,		สถานีรถไฟ,		พระรูปกรมหลวงสรรพ- 

สาตรศุภกิจ	 เจ้านายนักถ่ายหนัง,	 ประตูสามยอด		 

และตึกฝรั่ง	 ตึกไทยแบบคลาสสิกทั้งหลาย	 คณะ 

กรรมการจ�านวนหนึ่งได้ทยอยเดินเข้าไปในโรงหนัง 

ศรีศาลายาที่ก�าลังรอแขกทุกคนอยู่

วันพฤหสั	และศุกร์ท่ี	๒๗-๒๘	สงิหาคม	พ.ศ. 

๒๕๕๘	กรรมการทัง้หลายมพีนัธกิจทีต้่องกระท�า	คอื 

ฟังการน�าเสนอของหนังแต่ละเรื่องจากตัวแทน 

หอภาพยนตร์	 	 ดูหนังทั้งแบบหนังเรื่อง	 และหนัง 

สารคด	ีหนงับ้าน	รวม	๔๐	กว่าเรือ่ง	ท่ีฉายขึน้จอข้าง 

หน้า			แต่ละคนต้องให้คะแนนหนงัแต่ละเรือ่ง			แล้ว 

ร่วมกันคัดเลือกหรือตัดสินว่าหนังเร่ืองใดควรได้รับ 

การขึน้	“ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาต	ิครัง้ท่ี	๕	 

พ.ศ.	๒๕๕๘”	บ้าง		โดยขอให้คดัหนงัท้ังสองประเภท 

ให้เหลือเพียง	๒๕	เรื่องเท่านั้น

หนังที่น�าเสนอเข้ามาปีนี้	 มีหลายเรื่อง	 ที่ 

หลายคนเคยผ่านตา		เช่น	ชู้,	วัยตกกระ,	ด้วยเกล้า,	

๑๕	ค�า่เดือน	๑๑	เพราะเป็นหนงัท่ีน�าออกฉายทัว่ไป	 

แต่หนังข่าวหรือหนังส่วนตัว	หลายเรื่องยังไม่เคยได้ 

ดูกนั	บางเรือ่งยงัความรูส้กึท่ึงให้แก่กรรมการไม่น้อย	 

เช่น	ภารกจิทหารอาสาสยามในสงครามโลกครัง้ที	่๑  

ยุค	 ๒๔๖๐	 ซึ่งช่างกล้องฝร่ังถ่ายให้เห็นภาพนาย- 

ทหารใหญ่น้อยในอากปักริิยาเคลือ่นไหวอย่างคมชดั	 

และชาวสยามน้อยคนจะได้เคยเหน็มาก่อน,	เดก็ซน

สมัย	ร.๗	ยุค	๒๔๗๐	เล่นเกมต่าง	ๆ,	ยุทธนา-ศิริพร	 

สองหนุ่มสาวที่พาเราวนดูกรุงเทพฯ	 ยุค	 ๒๕๐๐ 

ขณะที่ตึกรามบ้านช่องและวิถีชีวิตของคนยุคนั้นยัง 

ไม่วุ่นวายรกรุงรังเหมือนปัจจุบัน

ภาพยนตร์เหล่านีม้คีณุค่าท้ังทางศลิปะ	และ 

ทางประวัติศาสตร์	 คือถ่ายได้สวย	 คิดเรื่องได้ดี		 

ล�าดับเรื่องได้ดี	 และกรณีหนังข่าว	 -	 หนังบ้าน	 ได้ 

บันทึกบรรยากาศของบ้านเมืองแต่ละยุคอย่างน่า 

ตดิตาม	ช่วยให้คนรุน่หลงัน�าไปศกึษาเร่ืองย้อนยคุได้

กรรมการหลายคนมีความเห็นใกล้เคียงกัน	 

การสรุปรายชื่อหนังที่ควรได้รับการประกาศเกียรติ	 

ปี	 ๒๕๕๘	 จึงจบลงในเวลาไม่นาน	 แล้วทุกคนก ็

ค่อย	ๆ	ทยอยกลับบ้าน	พร้อมความประทับใจที่ได้ 

เห็นผลงานอันทรงพลังของนักถ่ายหนังทุกคน
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“ศุภักษร” ศุภวัฒน์ จงศิริ
กรรมการ

ในแต่ละวันเราท�าอะไรอยู ่	 มองดูฟ้า 

เปลี่ยนสี	 แล้วปล่อยตัวเองไปตามวิถีแห่งกาล 

เวลา	

แล้ววันหน่ึงก็รู้สึกมีค่า...	 เมื่อได้ถูกเชิญ

ไปเป็นคณะกรรมการคนหนึ่ง

รบีตอบรบัและรูส้กึถงึการรอคอยทีจ่ะได้ 

เจอกับพี่โดม	 สุขวงศ์	 รุ่นพี่นิเทศศาสตร์	 จุฬาฯ 

ซึ่งในสมัยเรียนเหมือนพี่เขาอยู่ในโลกอีกใบนึง	 

แล้วเมื่อเรียนจบพ่ีโดมก็มุ่งมั่นอยู่กับโลกใบน้ัน	

จนหลายคนคิดว่าพ่ีโดมบ้า...	 บ้าไปท�าอะไรกับ

เศษฟิล์ม	เศษขยะ	ขุดคุ้ย	รื้อค้น	ตามไปขอ	ตาม

ไปเฝ้า	พวกฟิล์มหนังไทยเก่า	ๆ	

แต่เรารู้	เราเข้าใจ	ว่าพี่เขามีเป้าหมาย	มี 

เส้นทางของตัวเอง	และเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ 

ชัดเจนในเป้าหมายน�าสิ่งที่ดีงามสู่สังคมชน	 จน 

ได้รบัเกยีรตเิป็นนกันเิทศศาสตร์ดเีด่น	และสงัคม 

กย็อมรบัในสิง่ทีพ่ีโ่ดมท�า	จนกระทัง่พฒันากลาย 

เป็นสถาบนัทีท่รงค่าทางด้านความคดิ	จติวญิญาณ 

ของภาคส่วนแห่งวัฒนธรรมไทย	 ที่เรียกว่า 

“หนังไทย”

ยิ่งเม่ือได้ดูหนังแต่ละเรื่อง	 ที่ท�าการคัด 

เลือกเข้ามา	เรายิ่งรู้สึกว่า	เราได้มาเห็นสิ่งที่มีค่า 

และได้ท�าหน้าท่ีอย่างดีที่สุดในการพิจารณาคัด 

เลอืกครัง้นี	้ทัง้ในฐานะคนท�าหนงัไทย	คนรกัหนงั 

ไทย	 และเป็นคนไทยที่อยากให้	 “หนังไทยเป็น 

มรดกที่มีลมหายใจ”	ตลอดไป
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ผศ. ดร. เกษม เพ็ญภินันท์
กรรมการ

ภาพยนตร์เป็นศิลปะแขนงหน่ึงที่ถือ 

ก�าเนิดข้ึนมาและอาจจะมีประวัติศาสตร์ที่สั้น 

ทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัศลิปะแขนงอืน่	ๆ 	แม้ว่า 

จะเกิดจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี	 แต่ภาพ- 

ยนตร์ได้พัฒนาคุณค่าทางศิลปะขึ้นมาอย่าง 

ทรงคุณค่าทั้งทางเน้ือหาสาระ	 สุนทรียะ	 และ 

ความมหัศจรรย์แห่งมายาลักษณ์	

การได้เป็นส่วนหนึง่ของการยกย่องเชดิช ู

เกยีรตถืิอว่าเป็นเกียรตอิย่างยิง่ทีผ่มได้รบัเกยีรต ิ

จากหอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 ที่เชิญมา 

เป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้น 

ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ	ครั้งที่	๕	เช่น 

เดียวกับครั้งก่อน	 ๆ	 ที่ผ่านมา	 ภาพยนตร์ที่ขึ้น 

ทะเบียนปีละ	 ๒๕	 เรื่องนั้นมีความหลากหลาย	 

ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง	 ภาพยนตร์สารคดี	 

ภาพยนตร์ส่วนตัวที่ถ่ายท�า/บันทึกข้ึนเองหรือ 

ภาพยนตร์โฆษณาก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ 

ที่เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลายหรือเป็นที่รับรู้ใน 

วงจ�ากัดก็ตาม	 ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ในอดีต 

หรือร่วมสมัยก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ได้ 

รับรางวัลหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง 

กต็าม	ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ทีส่ร้างขึน้เพือ่เป็น 

ศลิปะบรสิทุธิห์รอืเพือ่การโฆษณาชวนเชือ่กต็าม	 

ภาพยนตร์ทัง้หมดล้วนทรงค่าทัง้สิน้	ดงันัน้เกณฑ์ 

ในการคดัเลอืกจงึไม่ได้จ�ากดัอยูท่ีค่�าว่า	‘ด’ี	หาก 

อยู่ที่คุณค่าในการเก็บบันทึกและฉายให้เห็นถึง 

ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม	 อีกทั้งคุณค่าของ 

การเป็นหมดุหมายของการสร้างสรรค์ทางศลิปะ 

ในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 กลบทกับการเล่าเรื่อง	 

เทคนิคกับกับการน�าเสนอ	เป็นต้น	รวมอยู่ด้วย	

ด้วยเกณฑ์ดังกล่าวนี้	 ภาพยนตร์จึงเป็น 

มากกว่าการเป็นสื่อที่ให้ความบันเทิง	 ความรู ้

และความประเทืองปัญญา	 หากเปรียบเสมือน 

เชิงอรรถทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีไว้ให้อ้างอิง 

ถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของยุคสมัย 

ผ่านสายตาของผู้ชมจากรุ่นหนึ่งถึงรุ่นหนึ่ง	 จน 

ถือเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของสังคม 

หนึ่ง	ๆ	ในที่สุด	



14

กฤติย� ก�วีวงศ์
กรรมการ

ขอบคุณ	หอภาพยนตร์	ที่ให้เกียรติเชิญ 

มาร่วมเป็นกรรมการคดัสรรภาพยนตร์ไทย	เพือ่ 

ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ	 ครั้งที่	 ๕	 

ประทับใจกับหนังหลาย	ๆ	เรื่องที่เข้ารอบ	ซึ่งมี 

ทั้งหนังเรื่อง	หนังสารคดี	หนังบ้าน	รวมทั้งหนัง 

โฆษณาชวนเชื่อ	 หนังเหล่าน้ีได้กลายเป็นส่วน 

หนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมไปโดยอัตโนมัต	ิ 

ความส�าคัญของหนังนั้น	นอกจากจะเป็นศิลปะ 

แขนงหนึ่งที่เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างตัวตน 

ของเราแล้ว	 มันกลายเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพล	 ก่อ 

ให้เกิดความทรงจ�าร ่วมกันในสังคม	 ที่ เรา 

สามารถแบ่งปันกันในทุกยุคทุกสมัย	 หนังเป็น 

เครื่องมือหนึ่งช่วยให้เราได้เปิดโลกทัศน์	 และ 

เป็นแรงบันดาลใจท�าให้เราก้าวไปข้างหน้า

ผลงานภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัการคดัสรรเข้า 

มาในปีนี	้แต่ละชิน้มคีณุค่าทางศลิปะภาพยนตร์	 

มคีวามโดดเด่นในตวัของมนัเอง	มอีทิธพิลต่อคน 

และสังคม	 และมันเป็นกรณีศึกษาที่ท�าให้เรา 

สามารถท�าความเข้าใจกบับรบิทสงัคมมากยิง่ขึน้	 

เพราะเบ้ืองหลังการผลิตผลงานแต่ละชิ้นในยุค 

สมยันัน้	มเีหตแุละปัจจยัต่างกนัตามบรบิทสงัคม	 

การเมอืง	เศรษฐกจิ	และวฒันธรรมในแต่ละห้วง 

เวลา	หากเราสามารถ	“อ่าน”	หนัง	ทั้งเรื่องเล่า	 

เบื้องหน้า	 เบื้องหลัง	 และ	 ระหว่างบรรทัดของ 

หนังแต่ละช้ินที่คัดเลือกมาเพ่ือขึ้นทะเบียนฯ	 

หนังกลุ ่มนี้จะให้อะไรมากกว่าความบันเทิง 

แน่นอน

ขอแสดงความยินดีกับหนังทั้ง	๒๕	เรื่อง 

ที่รับการคัดเลือก	 และขอบคุณหอภาพยนตร์ที ่

ช่วยเก็บ	อนุรักษ์	และ	รักษา	สมบัติของมนุษย- 

ชาติไว้เป็นอย่างดี
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ดวงฤทธิ์ บุนน�ค
กรรมการ

ในตอนแรกทีไ่ด้รบัเชญิมาเป็นกรรมการ 

ก็มีความกังวลครับ	 เพราะตนเองไม่ได้มีความรู้ 

ด้านภาพยนตร์มากนัก	 เมื่อเทียบกับกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น	 ก็ยังโชคดีที่ได้คัดเลือก 

เฉพาะในส่วนภาพยนตร์สารคดีซึ่งเป็นส่ิงที่มี 

ความสนใจ	 มีความตื่นตาต่ืนใจตลอดเวลาที่ได ้

ชมสารคดทีกุเรือ่งทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกครบั	และ 

ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยกันผลักดันให้ 

ภาพยนตร์เหล่านี้จะได้ปรากฏกับสายตาของ 

คนในยุคต่อไป	 ภาพยนตร์ทุกเร่ืองคือประวัติ- 

ศาสตร์ที่มีชีวิตของคนไทยและถ้าเราไม่รู ้ที่ที ่

เรามา	 มันก็ยากที่จะมองเห็นว่าก�าลังจะไปไหน

กัน
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มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์
กรรมการ

สองส่ิง-สามสิ่งที่มักเข้าใจไม่ถูกต้อง 

ของการขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ไทยเป็นมรดก 

ของชาติ

๑.	 เหมือนเดินเลือกซื้อของโปรโมชั่น 

แบบหยบิได้ครบ	๒๔	(แล้วได้ฟร	ี“หนึง่”)	แรก	ๆ 	

จะรู้สึกเมามันมาก	แต่พอถึงชิ้นที่ยี่สิบห้าคุณจะ 

รู ้สึกเสียดาย	 สุดท้ายก็ต้องเริ่มแพ็คเกจใหม่ 

จนกว่าจะได้ครบ(อีก)	๒๕	ของลอ็ตถัดไป	(#ผดิ)

๒.	 คือการประเมินคุณค่าและตัดสิน 

รางวัลหนังแบบย้อนหลังขณะที่การให้รางวัล 

หนังโดยทั่วไปมักให้กับหนังที่ออกฉายในป  ี

นั้น	ๆ	(#นี่ก็ไม่ใช่อีก)

๓.	 การคัดเลือกกระท�าโดยบุคคลเพียง

ท่านเดียวคือ	คุณโดม	สุขวงศ์	(#ไม่เกี่ยวเลย)

สิ่งที่น่าปลาบปลื้มกว่าเกิดขึ้นในทันทีที ่

ทราบว่าหนังทุกเรื่อง	 (ราวห้าร้อยกว่าเรื่อง)	 ที่ 

ผ่านการเสนอช่ือในรุ ่นแรกล้วนเร่ิมจากมติ 

มหาชนโดยแท้จริงคือ	 คนดูทางบ้านส่งเข้ามา 

เพื่อเข้ารับการพิจารณาท�าให้มั่นใจว่าการขึ้น 

ทะเบียนของหนังเรื่องยาวคือ	สิ่งที่ถือก�าเนิดมา 

จากหัวใจและเป็นความต้องการของสังคมโดย 

แท้จริง

สิง่ทีม่กัเกดิขึน้เสมอ	ๆ 	ของการประกาศ 

รายชือ่ในแต่ละรุน่/ปีมกัหนไีม่พ้นข้อค�าถามจาก 

สังคม	 ว่าท�าไมเร่ืองนั้นไม่มี-เรื่องนี้ไม่มี?,	 หนัง 

บางเรื่องมีการแตกช่อออกเป็นหลายเวอร์ชัน 

แล้วที่เข้า	 ๆ	 ลิสต์ไปแล้วพิจารณาตามเวอร์ชั่น 

ไหน?	(แม้ในการสร้างครั้งเดียวกันฉบับเดียวกัน 

เองแท้	ๆ)

สิ่งที่พอเป็นไปได้ในกรณีหลังก็คือ	 การ 

ประกาศเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ออกไปแล้วน่าจะสร้าง 

อนสุนธไิปยงั	‘ส�าเนา’	ตวัอืน่	ๆ 	ของเรือ่งเดยีวกนั	 

(ขออนญุาตยกตวัอย่างในรายของ	“สรุโิยไท”	ที่ 

หนังหนึ่งเรื่องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะออก 

ถงึสามฉบบัด้วยความยาวทีห่ลากหลายออกไป)	 

ที่ไม่ว่าจะอยู ่ในรูปแบบใดล้วนมีคุณค่าด้วย 

ตัวของเขาเองและพึงได้รับการยกย่อง

สิ่ งที่ เกิดขึ้นจริงอันเป ็นบรรยากาศ 

เบ้ืองหลังของการประชุมคือ	 การก้าวข้ามใน 

ส่วนของการประเมินคุณค่าโดยอาศัยหลักการ 

และมาตรฐานทั่วไปที่ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของ 
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ความสมบรูณ์ในแง่ขององค์ประกอบ	หากแต่เกดิ 

ขึ้นโดยอาศัยมิติทางสังคมเป็นบรรทัดฐาน

เมื่อเป็นเช่นนี้หนังทุกเร่ืองล้วนมีความ 

ชอบธรรมและศักยภาพพอท่ีจะได้รับการเสนอ 

ชื่อและข้ึนทะเบียนโดยเท่าเทียมกันซ่ึงตรงกับ 

คติความเชื่อที่ว่า	“หนังเมืี่อสร้างเป็นของคนท�า	 

แต่ถ้าออกฉายเมื่อไหร่	 หนังจะเป็นสมบัติของ 

คนดู”

หนังทุกเรื่องนอกจากจะมีคุณค่าใน 

ตัวเองและพร้อมที่จะเป็นอมตะเมื่อวันเวลา 

ผ่านไป	 เพราะสังคมยังคงมีความเปลี่ยนแปลง 

อยู่เสมอ

ตราบใดท่ีคนในสังคมยังคงดูหนัง	 (มาก 

บ้าง-น้อยบ้าง)	 แต่ถึงอย่างไร	 หนังก็ยังคงเป็น 

ส่วนหนึ่งของสังคม	หากวันนี้ยังไม่มีใครแลเห็น	 

วันข้างหน้าก็คงน่าที่จะมีคนเล็งเห็นความ 

ส�าคัญแน่นอน

ท้ายที่สุดคงไม่มีอะไรมากไปกว่าค�า 

ลงท้ายสั้น	 ๆ	 ว่า	“รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเล่น 

อยู ่ในวง	 ๆ	 เดียวกับทุกท่านครับ”	 และขอ 

ฝากความหวังรวมทั้งภารกิจในหน้าที่ไปยัง 

กรรมการรุน่ทีจ่ะตามมาในปีหน้าและปีต่อ	ๆ 	ไป	

(โดยตัวผมเองก็จะยินดีและขอเป็นฝ่ายร่วมส่ง 

รายชื่อในนามของผู้ชมทางบ้านแทน)	และส่วน 

ส�าคัญอันที่ขาดเสียมิได้ก็คือ	หนังอีกหลายเรื่อง 

ทั้งที่รอเข้ารับการพิจารณาทั้งที่สร้างกันไปแล้ว 

ทั้งรุ่นคลาสสิกและร่วมสมัยรวมถึงเรื่องที่ก�าลัง 

สร้างหรือที่ยังไม่ได้สร้างทว่าเป็นโครงการที ่

ยังอยู่ในใจ

เพราะหนังใหม่เกิดขึ้นทุกวันเท่า	 ๆ	 ที่ 

กิจกรรมการฉายและชมยังคงมีอยู ่ในทุก	 ๆ	 

วินาทีอย่างไม่มีสิ้นสุด
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อติภพ ภัทรเดชไพศ�ล
กรรมการ

ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีคุณลักษณะหลาก 

หลาย	 และคาบเกี่ยวตั้งแต่วัฒนธรรมป๊อปไป 

จนถึงความเป็นศิลปะชั้นสูงที่อาจเข้าถึงได  ้

เฉพาะกลุม่	ครอบคลมุทัง้การเป็นสือ่สารมวลชน 

และโฆษณาชวนเชื่อ	 จึงพูดได้ว่าภาพยนตร์มี 

บทบาททั้งในแง่บวกและแง่ลบ	 แต่ทั้งหมดทั้ง 

มวลล้วนเป็นข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

ที่น่าสนใจ	โดยเฉพาะสารคดีหรือภาพข่าวเก่าที่ 

หาชมได้ยาก	ทั้งที่ถ่ายท�าอย่างเป็นทางการและ 

ไม่เป็นทางการ	 อันอาจน�าเราไปสู่ความเข้าใจ 

เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ในอดีตอย่างรอบด้านมากขึ้น

ผมหวังว่าการขึ้นทะเบียนมรดกภาพ- 

ยนตร์แห่งชาติครัง้นี	้จะเป็นการกระตุน้ให้สงัคม 

ไทยใส่ใจกับข้อมูลจากอดีตกาลมากขึ้น	และน�า 

ไปสู่การพิจารณาปัญหาต่าง	 ๆ	 อย่างรอบด้าน 

ด้วยสติปัญญา	 และด้วยข้อมูล	 ที่เห็นได้ชัดว่า 

ทางหอภาพยนตร์เพียรพยายามอย่างยิ่งในการ 

เก็บรักษา
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ทะเบียนมรดกภ�พยนตร์ของช�ติ

ครั้งที่ ๕
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[พ.ศ. ๒๔๖๑]

ความยาว ๖๓.๒๖ นาที 

ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ

ผู้สร้าง 

สยามประกาศเข้าร่วมสงครามโลก	ครั้ง 

ที่	๑	เมื่อวันที่	๒๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๖๐	โดย 

เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร	(อังกฤษ	-	ฝรั่งเศส) 

เพื่อกระท�าสงครามต่อฝ่ายมหาอ�านาจกลาง	 

(เยอรมัน	 -	 ออสเตรีย	 -	 ฮังการี)	 รัฐบาลได้ 

ประกาศรับสมัครทหารอาสา	 เพื่อส่งไปร่วมรบ 

ในทวีปยุโรป	จ�านวน	๑,๒๓๓	คน

หอภาพยนตร์ได้พบหลักฐานเอกสารใน 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติว่า	 จอมพล	 สมเด็จ 

พระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ	กรม 

หลวงพิษณุโลกประชานาถ	เสนาธิการทหารบก	 

ซึ่งทรงเป็นผู้อ�านวยการและบังคับบัญชากอง 

ทหารไทยในราชการสงครามน้ี	 ได้ทรงแจ้งให	้ 

นายพนัตร	ีหม่อมเจ้าอมรทตั	กฤดากร	ผูช่้วยทตู 

ในราชการทหารบก	 สถานทูตไทยในปารีส	 

ฝรั่งเศส	 ทราบว่าทางฝรั่งเศสจะจัดการให้มีผู ้

ถ่ายรูปซีเนมาโตกราฟในขณะที่กองทหารไทย 

ไปถึ งฝรั่ ง เศส	 รูปเช ่น น้ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชประสงค์ยิ่งนัก	 ทรง 

ขอให้ติดตามให้มีการถ่ายให้ส�าเร็จและให้ซื้อ 

ฟิล์มส่งเข้ามาให้พระองค์ด้วย	 และต่อมาได้พบ 

หลักฐานจากรายงานข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์

รายวนัในเวลานัน้ว่า	เมือ่เสรจ็สงครามแล้ว	และ 

ทหารไทยเดินทางกลับสู่มาตุภูมิแล้ว	 ในช่วง 

ปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๒	 กรมหลวงพิษณุโลก 

ประชานาถได้พระราชทานฟิล์มภาพยนตร์	 ที่ 

บันทึกภารกิจของทหารไทยที่อาษาไปในงาน 

พระราชสงคราม	จ�านวน	๑๔	ม้วน	ออกฉายตาม 

โรงภาพยนตร์บางโรง	โดยใช้ชื่อว่า	“ทหารไทย 

ที่อาษาปราบฮั่น”	 และมีการจัดฉายรอบพิเศษ 

ให้กองทหารไทยที่เดินทางกลับมาได้ดูด้วย	 แต่ 

ก่อนหน้านี้	 คือในระยะเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 

๒๔๖๑	 (หากนับปฏิทินปัจจุบันคือต้นปี	 พ.ศ. 

๒๔๖๒)	ในขณะทีก่องทหารไทยยงัไม่ได้เดนิทาง 

กลบัมา	ได้มข่ีาวแจ้งความในหนงัสอืพมิพ์รายวนั 

ว่า	 บริษัทภาพยนตร์พัฒนากร	 จะจัดฉาย 

ภาพยนตร์ซึง่ใช้ชือ่ว่า	“ทหารอาษาของเรา”	ซึง่ 

บริษัทได้ว่าจ้างเอเยนต์ของบริษัทที่ประเทศ 

ฝรัง่เศสถ่ายมาให้เป็นพิเศษ	ยาว	๓	ม้วน	กนิเวลา

ฉายราว	๔๐	นาที	

แจ้งความในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน

ของบริษัทพัฒนากร	มีความบางตอนว่า

“ในระหว่าง	๔๐	นาททีีเ่รานัง่ดอูยูน่ัน้	ให้ 

[ภ�รกิจทห�รอ�ส�สย�มในสงคร�มโลก 
ครั้งที่ ๑]
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รู้สึกใจคอตึกตักอย่างไรไม่รู้	 ด้วยสิ่งที่ประจักษ์ 

แจ้งแก่ตาเรานัน้ล้วนสะกดิให้เรารูส้กึ	ภาคภมูใิจ 

ในชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 ของเรา......	 

หนัง	๓	ม้วนนั้น	ฉายกระจ่างจะแจ้ง	แลเห็นรูป 

โฉมของนายและพลทหารได้อย่างชัดเจน	 ไม ่

มืดมัว	 จ�าหน้าผู้ท่ีเรารู ้จักได้ทุกคน	 คงเป็นที ่

ปราบปลื้มยินดีของบรรดาวงษาคณาญาติ	มิตร 

สหายชาวเกลอของนายแลพลทหารนั้น	ที่จะได้ 

เห็นเขาเหล่านั้น	 ยังอยู่ดีกินดี	 ทุกคนหน้าตา 

แช่มชื่นร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส”

การน�าภาพยนตร์ทั้ง	 ๒	 รายการนี้ 

ออกฉายให้สาธารณชนสยามดูในเวลานั้น 

ปรากฏเป็นที่ตื่นเต้นและชื่นชมยินดีกันทั่วไป 

หอภาพยนตร์ได้พยายามสืบหาภาพยนตร  ์

ทั้งสองรายการน้ีตลอดมา	 แต่ไม่มีความหวังว่า 

จะค้นพบ	จนกระทั่งเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ซึ่งเป็น 

วาระการฉลอง	๑๐๐	ปี	มหาสงครามโลก	ครัง้ที	่๑ 

ซ่ึงประเทศฝร่ังเศส	 ในฐานะผู้มีบทบาทส�าคัญ 

และเป็นสนามรบส�าคัญในมหาสงครามนี้	ได้จัด 

งานเฉลมิฉลองและร�าลกึอย่างเป็นงานใหญ่ของ 

ชาติ	ได้มีการรื้อฟื้นหลักฐานความทรงจ�าต่าง	ๆ	 
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ของสงคราม	และโดยไม่คาดฝัน	หอภาพยนตร์ 

จึงพบว่าทางการฝรั่งเศสได้จัดท�าส�าเนาภาพ- 

ยนตร์ที่บันทึกเกี่ยวกับกองทหารอาสาสยาม 

ในฝรั่งเศส	 ซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีใน 

หอจดหมายเหตุของกระทรวงกลาโหมฝร่ังเศส	 

และมีการจัดส่งเข้ามาเพ่ือเผยแพร่ในประเทศ 

ไทยโดยสถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส	 ประจ�า 

ประเทศไทย

ภาพยนตร ์นี้ เป ็นการบันทึกกิจวัตร 

ของกองทหารไทย	 ตามล�าดับเวลานับตั้งแต่ 

เดินทางไปเหยียบแผ่นดินฝรั่งเศส	 ไปจนการ 

เดนิทางไปประจ�าการตามสถานทีต่่าง	ๆ 	การฝึก 

อบรมหน้าท่ีตามภารกิจ	 เป็นการบันทึกอย่าง 

ละเอียด	 โดยเฉพาะอาจกล่าวได้ว่าสามารถ 

บันทึกทหารอาสาสยามทุกคนรวมไว ้ ใน 

ภาพยนตร์นี้

หอภาพยนตร ์ได ้ตรวจสอบเนื้อหา 

เร่ืองราวในภาพยนตร์น้ีแล้ว	 เช่ือว่าน่าจะเป็น 

เนื้อหาที่ตรงกับภาพยนตร์	 “ทหารไทยที่อาษา 

ปราบฮั่น”	ของกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ	

และ	“ทหารอาษาของเรา”	ของบรษัิทพฒันากร	 

โดยเทียบจากเค้าเรื่องของ	 “ทหารอาษาของ 

เรา”	ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวัน	

ดังนี้

ม้วน	๑	

๑.	 โรงทหารกาเทดราลที่เมืองมาร์แซย	์ 

ซึ่งทหารไทยไปพักอยู ่	 กองทหารไทยไปรับ 

ประทานอาหาร

๒.	นายพลตรพีระยาพไิชยชาญฤทธิแ์ละ

คณะทูตทหารที่โรงทหารกาเทดราล	ณ	 เมือง 

มาร์แซย์	

๓.	โรงทหารแซงต์ชาร์ลทีม่าร์แซย์	นาย- 

พลเลอกรังด์	 และนายพลตรีพระยาพิไชยชาญ- 

ฤทธิ์ตรวจพลสวนสนาม

๔.	 นายพลตรีพระยาพิไชยชาญฤทธ์ิ 

ต้อนรับกองทหารไทย

๕.	 กองทหารไทยเดินแถวผ่านนายพล 

เลอกรังด์และนายพลตรีพระยาพิไชยชาญฤทธิ์

๖.	 กองทหารไทยโห่ร้องไชโยให้แก่นาย

พลทั้งสอง
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๗.	 ทูตสยามที่ปารีสและโรมเยี่ยมท่ีพัก

ทหารไทย

๘.	 นายพันเอกพระเฉลิมอากาศอ่าน 

ค�าปฏิสันถารของพระองค์เจ้าจรูญฯ	 ให้กอง 

ทหารไทยฟัง

๙.	พระองค์เจ้าจรญูฯ	แจกของทีร่ฦกแก่ 

ทหารไทยในการที่ได้มาสู่ประเทศฝร่ังเศส	 ต่อ 

หน้าพระยาพิพัฒน์โกษา	 อรรคราชทูตสยาม

ประจ�ากรุงโรมและต่อหน้าพระยาพิไชยชาญ- 

ฤทธิ์

ม้วน	๒

•	 ทหารไทยไปดูภาพยนตร์ที่มาร์แซย์	

•	 ทหารนกับินไทยไปถงึสถานอีศิเตอรด์

•	 ไปยังสนามเครื่องบิน

•	 ไปถึงสนามเครื่องบิน

•	 ผู้บังคับการเดอะมาลอรบ์	 และครู

นักบินฝรั่งเศสกับนายทหารนักบินไทย	ณ	ที่พัก

เครื่องบิน

•	 พระยาพิไชยชาญฤทธิ์กับกองเสนา- 

ธิการและนายทหารฝร่ังเศสดูการซ้อมวิชาขับ

รถยนต์

ม้วน	๓

•	 พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ 	 ตรวจพล 

ทหารไทยท่ีโรงเรยีนเครือ่งยนต์ก่อนหน้าทีท่หาร 

เข้าสู่แนวรบ

•	 การเดินรถยนต์

•	 ความเป ็นไปต ่าง	 ๆ	 ที่ โรงเรียน 

เครือ่งยนต์ทหารฝรัง่เศสและไทยปะปนกนัอย่าง 

พ่ีน้องเมื่อก่อนหน้าจะเข้าไปเคียงไหล่ช่วยกัน 

รบศึกที่แนวรบ

ภาพยนตร์ชุดนี้	 นับว่ามีค่าเป็นเอกสาร 

ประวตัศิาสตร์บนัทกึกจิกรรมวตัรปฏบิตัขิองกอง 

ทหารไทยในสงครามโลกครัง้ที	่๑	ได้อย่างด	ีเป็น 

บันทึกภาพจ�าของเหล่าพลทหารและนายทหาร 

ทั้งปวงไว้อย่างสมบูรณ์	น่าเสียดายที่ภาพยนตร์ 

ชุดน้ีถูกเก็บง�าไว้ตลอดเกือบร้อยปีที่ผ่านมา	 ใน 

ขณะทีม่กีารจดังานร�าลกึสงครามโลกครัง้ที	่๑	ที่ 

เรยีกว่า	วนัทหารผ่านศกึ	ในวนัที	่๑๑	พฤศจกิายน	 

ทุกปี	ซึ่งเป็นวันยุติสงครามโลกครั้งที่	๑	และจะ 

มีทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ที่ยังมี 

ชวีติอยูม่าร่วมงานทกุปี	ในขณะทีแ่ต่ละปี	ทหาร 

ผ่านศึกที่มีชีวิตอยู ่เหลือน้อยลงไปทุกปี	 จน 

ทหารผ่านศึกคนสุดท้ายเสียชีวิตไปแล้วหลายปี	 

เราจึงพบภาพยนตร์น้ี	 อย่างน้อยภาพยนตร์นี้ 

จะเป็นภาพอันมีชีวิตชีวาแทนตัวทหารผ่าน 

ศึกทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไป	 จึงสมควรที ่

ภาพยนตร์น้ีจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก 

ภาพยนตร์ชิ้นหนึ่งของชาติ
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[พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๕]

[ความยาว ๗ นาที] 

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ

ผู้สร้าง 

ภาพยนตร์ม ้วนนี้ 	 เป ็นหนึ่งในฟิล ์ม 

ภาพยนตร์	๑๖	มม.	จ�านวนสีม้่วนทีน่ายสขุเกษม	 

อุยโต	 ค้นพบในกุฏิหลังหน่ึงในวัดสัมพันธวงศ์	 

กรุงเทพ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 โดยไม่ทราบว่าม ี

ความเป็นมาอย่างไร	 แต่จากการตรวจสอบ 

เนื้อหาในฟิล์มภาพยนตร์ที่พบนี้	 ปรากฏว่าเป็น 

ภาพยนตร์ที่ถ่ายท�าในราวปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๐	 -	 

๒๔๗๕	 และเนื่องจากไม่มีหลักฐานบันทึกบน 

กล่องบรรจฟิุล์มและในเนือ้หาภาพยนตร์เลย	จงึ 

ไม่ทราบว่าเป็นภาพยนตร์ของใคร	ฟิล์มสี่ม้วนนี้	 

พบว่าม้วนหนึ่งเป็นการบันทึกพิธีการรับเสด็จ	 

(หรือส่งเสด็จ?)	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ	 

และพระราชินี	 เสด็จฯ	 ประพาสทางเรือที่ท่า 

ราชวรดิฐ	 ม้วนหน่ึงเป็นภาพยนตร์บันทึกการ 

เดนิทางไปเทีย่วของครอบครวั	(ซึง่ดเูหมอืนเป็น 

ครอบครัวชนชั้นขุนนาง)	 ตามหัวเมืองรอบ	 ๆ	 

พระนคร	ม้วนหนึง่	เป็นภาพยนตร์บนัทกึงานพธิ ี

มงคลฉลองวันเกิดหรือฉลองอะไรสักอย่างของ 

สุภาพบุรุษสูงวัยท่านหน่ึง	 ที่บ ้านริมแม่น�้า 

เจ้าพระยา	และอกีม้วนหนึง่เป็นการบนัทกึอย่าง 

ตั้งใจให้เด็ก	ๆ 	ชายหญิง	อายุราว	๓	-	๔	ขวบ	ถึง	 

๑๐	ขวบ	กลุม่หนึง่	ซึง่ดเูหมอืนจะเป็นญาตพ่ีิน้อง 

ในครอบครัวเดียวกัน	 มาแสดงโชว์การเล่นและ 

โชว์ความสามารถในการแสดง	 เช่น	 เล่นมอญ 

ซ่อนผ้า	 เล่นกระโดดข้ามตัวที่ต่อให้สูงขึ้นเป็น 

ขั้น	ๆ	การแสดงท่าเต้นระบ�าจากหนังฝรั่ง	การ 

แสดงท่าชกต่อยแบบหนงัฝรัง่	การแสดงท่าตลก 

จ�าอวดจากหนังฝรั่ง	 เน้ือหาในภาพยนตร์ทั้งสี่ 

ม้วนนี้	ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่ามีความเกี่ยวพันกัน 

เลย	 นอกจากพบอยู่ด้วยกัน	 และอยู่ในยุคสมัย

เดียวกัน

เฉพาะฟิล์มม้วนท่ีเป็นเรื่องเด็ก	 ๆ	 เล่น 

โชว์หน้ากล้องถ่ายภาพยนตร์นี้	 นับว่ามีความ 

น่าสนใจยิ่ง	 ในการบันทึกให้เห็นพฤติกรรมการ 

เล่นและการแสดงออกของเด็กไทยในสังคม 

เมืองสมัยรัชกาลที่	๗	โดยเฉพาะการสะท้อนให้ 

เห็นได้ว ่าภาพยนตร์มีอิทธิพลอย่างใดและ 

เพียงไรต่อวิถีชีวิตของคนและสังคมในสมัยนั้น

ในตอนต้นของภาพยนตร์ม้วนนี	้เริม่ด้วย 

ภาพของรถยนต์เก๋งเปิดประทุนคันหนึ่งแล่น 

เข้ามาที่ลานสนามแห่งหนึ่ง	 มีชายหนุ่มคนหนึ่ง 

ซึ่งแต่งกายชุดสูทฝรั่งและเขียนหน้าคล้าย 

ตวัตลกโจ๊กเกอร์ลงมาจากรถ	แล้วถกูเดก็	ๆ 	ราว 

สบิคนช่วยกันจบัตัว	เขาวิง่หนีเดก็ไปมาจนตกลง

ไปในบ่อน�้า	จากนั้นจึงเป็นการแสดงของเด็ก	ๆ	

[เด็กซนสมัย ร. ๗] 
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ภาพยนตร์ม้วนนีจึ้งเป็นตัวอย่างอนัหาได้ 

ยากยิ่งของภาพยนตร์ที่บันทึกให้เห็นพฤติกรรม 

การเล่นซนหรอืการเล่นอวดของเดก็ไทยในสมยั 

รัชกาลที่	๗	และกริยาอาการหรือท่าทางเหล่านี้	 

ไม่อาจบรรยายให้เห็นได้เลยด้วยภาษาพูดเขียน 

หรือภาพนิ่ง	นอกจากภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง 

ถ่ายภาพยนตร์เท่านั้น

หอภาพยนตร์ได้ตั้งช่ือภาพยนตร์ม้วนน้ี 

เป็นการล�าลองไว้สองสามชื่อ	 เช่น	 เด็กยุค	 ร.๗	 

โชว์	 เด็กซนสมัย	 ร.๗	และ	การละเล่นของเด็ก 

ยุค	ร.๗	แต่เมือ่ฟิลม์ม้วนนีไ้ด้รบัการขึ้นทะเบียน 

เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	 

นี	้จงึตกลงให้ใช้ชือ่ในการขึน้ทะเบยีนว่า	[เดก็ซน

สมัย	 ร.๗]	 โดยมีวงเล็บซึ่งเป็นเครื่องหมายใน

ระบบทะเบียนภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ว่า 

หมายถึงชื่อที่ตั้งขึ้นเองเพราะไม่ทราบชื่อจริง 

หรือไม่มีชื่อมาแต่เดิม
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วันแรกฉาย ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓

ความยาว ๙๘ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / พากย์ 

สถานที่ฉายครั้งแรก	ศาลาเฉลิมกรุง	

บริษัทสร้าง  อัศวินภาพยนตร์	

ผู้อ�านวยการสร้าง		 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระ- 

องค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล	

ผู้ก�ากับการแสดง  มารุต	

ผู้เขียนเรื่อง		 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระ- 

องค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล	

ผู้ถ่ายภาพ  รัตน์	เปสตันยี

ผู้แสดงน�า  ชชูยั	พระขรรค์ชัย,	สพุรรณ	 

บูรณะพมิพ์,	ถนอม	อคัรเศรณ,ี	ช.	แสงเพญ็,	แชน	 

เชิดพงษ์,	 อบ	บุญติด,	 สิน,	 สมพงษ์	 พงษ์มิตร,	

ทัต	 เอกทัต,	 อดุม	 ปิตวิรรณ,	ทวสีนิ	 ถนอมทพั,	

จมุพล	 ปัทมนิทร์,	 มงคล	 จันทนบุปผา,	 อดิเรก	

จันทร์เรือง	

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ยุคพระเจ้าเสือ	 

ขุนนางคิดคดทรยศต่อพระเจ้าเสือ	 น�าช่ือของ 

พระองค์ไปแอบอ้างในทางเสยีหายท�าให้ราษฎร 

รูจ้กัพระองค์ในทางเลวร้าย	ไม่ว่าในด้านราชการ 

หรือส่วนพระองค์	 จนราษฎรเกลียดกลัวไม่กล้า 

พบพระพกัตร์	พระองค์จงึต้องปลอมตวัไปสบืหา 

ความชัว่ของพวกขนุนางทีท่�าให้พระองค์ถกูมอง 

ไปในทางทีผ่ดิ	ทัง้เพือ่ตรวจดทูกุข์สขุของราษฎร

ด้วยพระองค์เอง	 และทรงได้พบกับนายสิน 

พนัท้ายเรอืของพระยาพชิยั	ขนุนางในราชส�านัก	 

และรู้สึกพอพระทัยในความสามารถด้านการ 

ต่อยมวยและน�้าจิตน�้าใจของนายสิน	 ทั้งสอง 

จึงเป็นสหายกัน	กระทั่งพระเจ้าเสือทรงเปิดเผย 

พระองค์และทรงแต่งตั้งให้นายสินเป็น	พันท้าย 

นรสิงห์	คุมเรือพระที่นั่ง

วนัหน่ึง	พนัท้ายนรสงิห์ทราบว่าพระยา- 

พิชัย	 เจ ้านายเก่าคิดจะลอบปลงพระชนม์ 

พระเจ้าเสือขณะเสด็จประพาสต้นทางเรือ 

พระท่ีนั่ง	 ครั้นจะเพ็ดทูลความแด่พระเจ้าเสือ 

หรือก็กลัวอันตรายจะถึงเจ้านายเก่า	พันท้ายจึง 

ให้	 นวล	 ภรรยาไปวิงวอนให้พระยาพิชัยเลิก 

คิดการเสีย	เพราะฝ่ายหนึ่งคือเจ้านายเก่า	ส่วน 

อีกฝ่ายก็เป็นเจ้านายใหม่ที่ตนให้ความเคารพ 

ทัง้คู	่ฝ่ายนวลเมือ่เดนิทางไปถงึกส็ามารถวงิวอน 

พระยาพิชัยส�าเร็จ	 แต่มาเกิดเหตุกลางทางท�า 

ให้ไม่สามารถน�าความส�าเร็จไปบอกสามีได้ทัน	 

ท�าให้สินซึ่งปฏิบัติหน้าที่พันท้ายเรือพระที่นั่ง 

ตัดสินใจแสร้งบังคับให้หัวเรือชนเข้ากับก่ิงไม้ 

จนหัวเรือหักเพื่อหยุดการเสด็จประพาสกลาง 

ครัน	 สินทูลขอให้พระเจ้าเสือประหารตนเพื่อ 

รักษาจารีตตามกฎมณเฑียรบาล	 และเพื่อคงไว ้

ซึ่งความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย	 ด้วยความรัก 

พันท้�ยนรสิงห์ 
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และเมตตา	พระเจ้าเสือทรงอภัยโทษให้	แต่สิน 

กลับยืนยันให้ทรงรักษากฎ	 และแม้พระเจ้าเสือ 

มพีระราชด�ารใิห้ท�ารปูป้ันสินและประหารรปูป้ัน 

แทน	สินก็ไม่ยอม	ที่สุดพระองค์จึงจ�าพระทัยให้ 

ทหารตัดศีรษะพันท้ายนรสิงห์ผู้ภักดีและสหาย 

รักด้วยความสุดแสนโทมนัส	 และยิ่งทวีความ 

โทมนัสเมื่อนวลมาถึงแต่ไม่ทันการณ์เสียแล้ว

เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่ประสบ 

ความส�าเร็จอย่างสูง	 ในยุคที่เริ่มมีการสร้าง 

ภาพยนตร์ไทยข้ึนอีกหลังสถานการณ์สงคราม 

โลกครั้งที่	 ๒	 ท�าจากบทละครเวทีของพระเจ้า 

วรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล	 ซ่ึงเม่ือ 

เป็นละครเวททีีม่กีารแสดงระหว่างสงครามและ 

หลังสงครามใหม่	ๆ 	ก็ปรากฏว่าได้รับความนิยม 

อย่างสูงจากประชาชน	 เป็นเร่ืองที่แต่งขึ้นจาก 

เร่ืองเกร็ดในพงศาวดารและประวัติศาสตร์สมัย 

รัชกาลพระเจ้าเสือ	กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	ซึ่ง 

เกร็ดในประวัติศาสตร์นั้นกล่าวแต่ว่า	 เหตุที่เรือ 

พระที่นั่งชนฝั่งหกัล่มเพราะล�าน�้าคลองโคกขาม 

นั้นคดเคี้ยวมาก	 จนพันท้ายไม่สามารถคัดท้าย 

เรือได้	 แต่พันท้ายกลับยอมรับผิดไม่โทษเหตุ 

สุดวิสัย	 ยอมถูกประหารเพื่อรักษากฎ	จึงกินใจ 

ผู้คนในความจงรักภักดีประเภทยอมตายถวาย 

ชีวีต่อเจ้าเหนือหัวและความกล้าหาญเสียสละ 

ชีวิตเพื่อรักษาระเบียบประเพณี	 เรื่องของ 

พันท้ายนรสงิห์เป็นต�านานของผูซ้ือ่สตัย์ซึง่ได้รบั 

การบูชาดุจเทพเจ้า	 ผู้แต่งบทละครได้แต่งเพ่ิม 

ตวัละครภรรยาของพนัท้ายนรสงิห์	คอื	นวล	และ

นวลก�าลังจะมีลูกท�าให้มีรสชาติของความรัก 

และกลายเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความรกั	ความ 

เสียสละรัก	 และความกล้าหาญเพื่อรักษาความ 

ดี	 ความถูกต้องเป็นอุดมคติ	 สร้างอารมณ์ให ้

ฮึกเหิมพอ	ๆ	กับหดหู่เวทนา	

เมื่อเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกนี้	 ก็ปรากฏ 

ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ชมทั่วประเทศ	 

เพลงเอกเพลงหน่ึงในภาพยนตร์	 คือ	 น�้าตา 

แสงใต้	ที่พระเอกร้องร�่าอาลัยลาเมีย	กลายเป็น 

เพลงอมตะเพลงหนึ่งของชาติ	ฉากเรือพระที่นั่ง 

เมื่อเสด็จไปในคลองโคกขามและเกิดเหตุ	ก็เป็น 

ฉากหน่ึงที่ติดตรึงตาตรึงใจและอยู ่ในความ 

ทรงจ�าของผู้ชมภาพยนตร์

พันท้ายนรสิงห์	 จึงเป็นภาพยนตร์ที่ 

ตวัมนัเองเป็นประวตักิารณ์ในสงัคมไทยในช่วงปี 

ทีอ่อกฉาย	เป็นภาพยนตร์ทีม่อีทิธพิลต่ออารมณ์ 

และความเชื่อของผู้คนทั่วไปในสังคมไทย	 ซึ่ง 

แยกแยะไม่ออกว่าเรื่องราวและตัวละครใน 

ภาพยนตร์เป็นจริงหรือแต่งเติม	และภาพยนตร์ 

น้ีคงจะมีส่วนท�าให้พันท้ายนรสิงห์เป็นตัวแทน 

ในอดุมคตขิองความจงรกัภกัด	ีความซือ่สตัย์ต่อ 

สถาบันตลอดกาลในสังคมไทย	
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[พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕]

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสียง 

ความยาว ๗.๔๒ นาที 

ผู้สร้าง  ส�านักข่าวสารอเมริกัน	กรุงเทพ

เป็นภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อ	ที่ส�านัก 

ข่าวสารอเมริกัน	 กรุงเทพ	 ให้ผลิตขึ้นส�าหรับ 

เผยแพร่สู่ประชาชนไทย	ในช่วงเวลาที่ก�าลังเกิด 

สงครามเกาหลี	 และประเทศไทยส่งกองก�าลัง 

อาสาสมัครเข้าร่วมสงคราม	 เพ่ือแสดงให้เห็น 

เหตุผลการเข้าร่วมสงครามเกาหลีของประเทศ 

ไทย	 ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาต	ิ 

ภาพยนตร์ใช้วิธีให้ผู้บัญชาการกองทหารไทย	 

พล.ต	ม.จ.	พิสิษฐ์ดิศพงษ์	ดิศกุล	เป็นผู้น�าเสนอ 

เรื่องราวเนื้อหาในภาพยนตร์	 โดยทรงปรากฏ 

องค์เป็นผู ้บรรยายเรื่องราวด้วยพระองค์เอง 

ท่านได้เล่าถึงสภาพความทุกข์ยากของชาว 

เกาหลีที่ถูกกองทัพคอมมิวนิสต์รุกราน	 ต้อง 

พลัดพรากจากที่อยู่	อดอยาก	บาดเจ็บ	ล้มตาย	 

แล้วแสดงให้เห็นกองทหารไทยที่เดินทางไป 

ร่วมกับกองทัพสหประชาชาติอื่น	 ๆ	 ต่อสู้ขับไล่ 

กองทัพคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีศีลธรรม	 มีความ 

ละโมบคิดการร้ายจะยึดครองโลก	

ในตอนท้าย	 ภาพยนตร์ได้โฆษณาโน้ม- 

น้าวให้ผูช้มชาวไทยเหน็ภยัของลทัธคิอมมวินสิต์	 

ให้ช่วยกันสอดส่อง	 ระวังพวกคอมมิวนิสต์ที ่

คอยเข้ามาแทรกซมึ	ยยุง	ขออย่าได้หลงเชือ่	และ 

ช่วยกันขับไล่ออกไป	 มีภาพท่ีจัดฉากแสดง	 ใช้ 

ดารานักแสดงละครและภาพยนตร์ไทย	คือ	ทัต	 

เอกทัต	แสดงเป็นคอมมิวนิสต์ที่เข้ามายุยง	และ 

ในบรรดาผูแ้สดงเป็นไทยมงุทีย่นืล้อมฟังการยยุง 

นั้น	คนหนึ่งคือ	อ�านวย	กลัสนิมิ	หรือ	ครูเนรมิต	 

ผู้สร้าง	-	ผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยที่มีชื่อเสียงและ 

บทบาทส�าคัญคนหนึ่ง

[ทห�รไทยไปเก�หลี]
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ภาพยนตร์นี	้เป็นตวัอย่างของภาพยนตร์ 

โฆษณาชวนเชื่อในยุคสงครามเย็นของโลก	เป็น 

เอกสารหรือหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยกับ 

สงครามเกาหลีที่มีค่าในการศึกษาชิ้นหน่ึง	 โดย 

เฉพาะการศึกษาถึงอารมณ์การรับรู ้ข ้อมูล 

ข่าวสารของสังคมไทยในเวลานั้น	 เป็นความ 

ทรงจ�าของสังคมไทยในทศวรรษของปี	 พ.ศ.	 

๒๔๙๐	 สงครามเกาหลีด�าเนินไปเป็นเวลาราว 

๓	ปี	 (พ.ศ.	๒๔๙๓-๒๔๙๖)	ยุติเมื่อมีการตกลง 

ท�าสัญญาสงบศึก	 แบ่งประเทศเกาหลีเป็นสอง 

ประเทศ	เหนือและใต้เส้นขนานที่	๓๘	

เนือ่งจากฟิล์มภาพยนตร์ทีห่อภาพยนตร์	

ได้รบัมอบมา	เป็นก๊อปป้ีทีผ่่านการจดัฉายจนอยู ่

ในสภาพช�ารุด	 และไม่สมบูรณ์	 โดยเฉพาะต้น 

ม้วนขาดหายไป	 จึงไม่ทราบชื่อเรื่องที่แท้จริง 

แต่เดิม	 หอภาพยนตร์ได้ต้ังชื่อเองขึ้นใหม่ว่า	

[ทหารไทยไปเกาหลี]



32

พ.ศ. ๒๔๙๗

ความยาว ๖๐ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง จ�านวน ๓ ม้วน

อ�านวยการสร้าง 		 ส�านักข่าวสารอเมริกัน

ผู้สร้าง  	 	 ปรเมรุภาพยนตร์

หลังจากที่ส�านักข่าวสารอเมริกันได้เข้า 

มาตัง้ส�านกังานในประเทศไทย	บทบาททีส่�าคญั 

หนึง่คอืการโหมประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัประเทศ 

สหรัฐอเมริกาให้คนไทยรู้จัก	 และได้เชิญชวน 

นักสร้างหนังไทยมืออาชีพมาสร้างภาพยนตร์ที ่

เรียกว่าภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อให้ส�านัก 

ข่าวสารอเมริกัน

ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล	หรือที่คนใน 

วงการหนงัไทยเรยีกกนัว่า	“ท่านขาว”	พระโอรส 

ของกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 เป็นหน่ึงท่าน 

ทีไ่ด้รบัการสนบัสนุนจากส�านกัข่าวสารอเมรกินั	 

ท่านได้ฝากฝีไม้ลายมือการก�ากับภาพยนตร์มา 

แล้ว	 ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 และ

สร้างช่ืออกีครัง้เมือ่สร้างภาพยนตร์เรือ่ง	“สภุาพ- 

บุรุษเสือไทย”	ร่วมกับ	แท้	ประกาศวุฒิสาร	ใน 

นามของบริษัทปรเมรุภาพยนตร ์	 ซึ่ ง เป ็น

ภาพยนตร์เรื่องส�าคัญที่ท�าให้เกิดการสร้าง 

ภาพยนตร์ด้วยฟิล์มขนาด	 ๑๖	 มม.	 ใช้การ 

พากย์สดเม่ือน�าออกฉาย	 และประสบความ 

ส�าเร็จเป็นอย่างมาก	 เม่ือสหรัฐฯ	 คิดจะสร้าง 

ภาพยนตร์เพือ่เชดิชคูณุงามความดขีองประเทศ 

ตนทีม่ต่ีอประเทศไทย	จงึได้ชกัชวน	“ท่านขาว”	 

มาร่วมงาน

ภาพยนตร์เรื่อง	“มรดกพระจอมเกล้า”	 

เป ็นผลงานเร่ืองส�าคัญของส�านักข ่าวสาร 

อเมริกัน	 ทางส�านักงานคงคิดอย่างดีแล้วว่าจะ 

ท�าเร่ืองอะไรดี	 ก็คงมาสรุปว่าเอาเรื่องที่แสดง 

ความสัมพนัธอ์ันดตีั้งแต่เริ่มต้นระหว่างอเมรกิัน 

กับไทย	 ซึ่งก็คือเรื่องที่คนอเมริกันเข้ามาสยาม 

และท�าประโยชน์ให้ชาวสยาม	 มีตัวละครที ่

คนไทยรูจ้กักนัด	ีอยูใ่นเรือ่งด้วย	ได้แก่ดอกเตอร์ 

แดน	 แบรดลีย์	 หรือที่คนไทยเรียกหมอปรัดเล	 

หมอสอนศาสนาซ่ึงเป็นนายแพทย์ด้วย	 เป็น 

ตวัเอกฝ่ายอเมรกินั	ตวัเอกฝ่ายไทย	คอื	พระบาท 

สมเด็จพระจอมเกล้าฯ	 และมรดกของพระองค์	

คือ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ	

ส�านกัข่าวสารอเมรกินัได้จ้างผูส้ร้างหนงั 

จากฮอลลวีูด้เข้ามาเป็นผูส้ร้าง	แต่คงด้วยเหตผุล 

ความเหมาะสมบางอย่าง	 จึงให้หม่อมเจ้าศุกร- 

วรรณดิศ	 เป็นผู้ร่วมด�าเนินงานด้วย	ภาพยนตร์ 

น้ีผู้สร้างเดิมคือส�านักข่าวสารอเมริกัน	 ตั้งใจให้ 

เป็นภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อให้สหรัฐอเมริกา	 

มรดกพระจอมเกล้�
HERITAGE FROM KING MONGKUJ
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แต่เมื่อมีคนไทยเข้าไปร่วมท�าด้วย	จึงมีความคิด 

ของไทยเข้าไปผสมปนด้วย	 และน่าสังเกตว่ามี 

ตัวละครอีกตัวหนึ่งของฝ่ายไทย	คือกรมพระยา 

ด�ารงราชานภุาพ	ทีค่่อย	ๆ 	แสดงบทบาทอยูห่ลงั 

ฉากแต่เอาเข้าจริงดูเหมือนว่าเป็นมรดกพระ- 

จอมเกล้าที่หนังไม่ได้เจตนาชวนเชื่อมาก่อน

ถึงแม้จะใช ้ผู ้สร ้างมืออาชีพมาจาก 

ฮอลลวีูด้	แต่กองถ่ายมไิด้ใช้นกัแสดงอาชพี	หาก 

ใช้ผู้แสดงสมัครเล่นหรือกิตติมศักดิ์	เช่น	ผู้แสดง 

เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ	 ซึ่งมีบท 

ตั้งแต่เมื่อเป็นพระภิกษุ	 ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย	์ 

จนขึ้นครองราชย์	 ก็ได้	 “สันตสิริ”	 หรือ	 สงบ 

สวนสิริ	นักประพันธ์นักหนังสือพิมพ์มาเล่น	ซึ่ง 

ท่านได้เขียนเล่าที่มาว่า	 ที่ได้จับพลัดจับผลูไป 

แสดงภาพยนตร์มาจากวันหนึ่งได้ข่าวว่า	“ท่าน 

ขาว”	 ไปตั้งกองถ่ายท�าภาพยนตร์ให้อเมริกัน 

ที่วังท่าพระ	 จึงไปเยี่ยมชม	 เวลานั้นกองถ่ายยัง 

หาคนแสดงบทพระจอมเกล้าไม่ได้	 เม่ือนาย	 

Arnold	Belgard	ผู้แต่งเรื่อง	“มรดกพระจอม- 

เกล้า”	 เห็นรูปร่างหน้าตาท่าทีของสันตสิริ	 ว่า 

เล่นเป็น	 ร.๔	 ได้	 จึงปรึกษาหารือท่านขาวให ้

ชักชวนมารับบทนี้	 ส่วนหมอบรัดเลนั้นก็เอาคน 

วงใน	คือ	Daniel	Moore	 เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 

ของส�านักข่าวสารอเมริกันที่เชียงใหม่มาแสดง		 

สันตสิริเล่าเกร็ดเคร่ืองแต่งกายของตัวแสดง 

หมอบรัดเลว่า	 ใส่ชุดแต่งกายเป็นฝรั่งอเมริกัน 

สมัยอับราฮัม	ลินคอล์น	ราวกับจะแข่งกับ	เร็กซ์	 

แฮรสัิน	ในภาพยนตร์เรือ่ง	Anna and the King  

of Siam และให้ไว้ผมต่อจอนยาวยิ่งกว่าจอน 

ของ	“อิงอร”	นักเขียนท่านหนึ่งเสียอีก
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มรดกพระจอมเกล้า	 ด�าเนินเร่ืองต้ังแต่ 

ครั้งเจ้าฟ้ามงกุฎยังทรงผนวชในรัชกาลที่	 ๓	 

ภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระทรงม ี

พระสหายเป็นหมอสอนศาสนาชาวอเมรกินั	คอื	 

หมอบรัดเล	 ซึ่งทรงคุ้นเคยและเรียนรู้เร่ืองราว 

ทางวิทยาการสมัยใหม่จากพระสหายท่านน้ี	 มี 

ฉากที่แสดงให้เห็นบทบาทส�าคัญของหมอ 

บรัดเล	 เช่น	 ครั้งหนึ่ง	 ในงานฉลองสมโภชที่วัด 

ประยรุวงศาวาส	ซึง่สมเดจ็พระเสดจ็ฯ	อยูใ่นงาน

ด้วย	มกีารยงิสลดุ	แล้วเกดิอบุตัเิหตรุะเบดิขึน้	มี 

พระภิกษุรูปหนึ่งถูกสะเก็ดระเบิดอาการสาหัส	 

สมเด็จพระให้ตามหมอบรัดเลมารักษา	 อันเป็น 

มูลเหตุให้มีการรักษาโดยการผ่าตัดสมัยใหม่ขึ้น 

เป็นรายแรกในสยาม	 ท�าให้สมเด็จพระทรงมี 

ความเลื่อมใสหมอฝรั่งคนนี้มากขึ้น

ต่อมาได้เกดิโรคไข้ทรพษิระบาด	ราษฎร 

ล้มตายกันมาก	 สมเด็จพระทรงกลัดกลุ้มพระ- 

ราชหฤทัยที่ราษฎรของพระองค์ต้องเสียชีวิตลง 

เพราะโรคร้ายมากมาย	 	 ทรงทราบข่าวว่าหมอ 

บรัดเลก�าลังทดลองเพาะเชื้อเซร่ัมหรือเชื้อโรค 

ใส่เข้าไปในร่างกายคนเพื่อไม่ให้ติดโรคนี้	นั่นคือ 

วิธีการปลูกฝี	โดยยอมทดลองท�ากับลูกสาวของ 

หมอเองก่อน	 เมื่อทรงเห็นความอุตสาหะของ 

หมอบรัดเล	จึงทรงคลายความกังวล	อีกทั้งเมื่อ 

ปรากฏว่าเซรัม่นัน้ใช้ได้ผลดจีรงิ	จงึทรงให้มกีาร 

ปลูกฝีให้ราษฎร	 ท�าให้ราษฎรของพระองค์ 

รอดพ้นจากการระบาดของโรคร้ายได้ในที่สุด

แรก	 ๆ	 ชาวบ้านจะยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ 

หมอบรัดเล	 ด้วยหน้าตาที่ผิดแผกไปจากคน 

ธรรมดา	อกีทัง้รปูร่างทีใ่หญ่โต	เมือ่ท�าการตรวจ 

รักษาโรคก็มีเครื่องมืออันแปลกประหลาด	อาทิ	 

หูฟังทางการแพทย์	 เด็ก	ๆ	มักจะหวาดกลัวคิด 

ว่าเป็นงูแฝดก็ไม่ยอมให้หมอตรวจร่างกาย		 

สมเด็จพระซึ่งเสด็จผ่านมาจึงทรงอธิบายให้ 

เด็กได้เข้าใจว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์	

ต่อมาเม่ือสิ้นรัชกาลท่ี	 ๓	 สมเด็จพระ 

เสด็จขึ้นครองราชย์	ทรงมีกระแสพระราชด�ารัส 

ประกาศว่า	 ในรัชสมัยของพระองค์ทรงมีความ 

นิยมและไม่มีความระแวงสงสัยคนอเมริกันใน 

ทกุกรณ	ีทรงมพีระราชสาส์นไปถึงประธานาธบิดี 

ลินคอล์น	 ในเวลาที่ก�าลังมีสงครามกลางเมือง	 

ทรงแสดงพระราชประสงค์จะส่งช้างไปช่วยใน 

การรบ	 นับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับ 

สหรัฐอเมริกาเป็นไปด้วยดีอย่างยิ่ง

	นบัแต่นัน้มา	ความเจรญิทางด้านต่าง	ๆ 	 

ก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศสยามอย่างรวดเร็ว	 

เช่น	 แท่นพิมพ์	 เครื่องท�าเหรียญกษาปณ์	 การ 

ปกครองแผนใหม่	การเรยีนการสอน	โดยเฉพาะ 

ทรงโปรดฯ	 ให้แหม่มภริยาของมิชชั่นนารี 

อเมริกันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแก่สตรีใน 

ราชส�านักเพื่อจะได้ไปสอนสามีของตนต่ออีกที 

หนึง่	(แน่นอน	เรือ่งนีจ้งึไม่มคีรแูหม่มแอนนาชาว 

อังกฤษ)

ภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่า	 พระบาท 

สมเดจ็พระจอมเกล้าฯ	ทรงเป็นนกัวทิยาศาสตร์ 

และทรงศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางดารา- 
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ศาสตร์อย่างมุง่มัน่		ทรงตรากตร�าในการค�านวณ 

การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงท่ีหว้ากอ	 และเสด็จ 

ไปทอดพระเนตรที่นั่น	 เป็นเหตุให้ทรงประชวร 

และเสด็จสวรรคตอย่างปัจจุบัน

เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์	 พระราชโอรส 

ได้ทรงสืบราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระ 

จลุจอมเกล้าฯ	ทรงเป็นกษตัริย์หนุม่ทีต่ัง้พระทยั 

จะพัฒนาประเทศและท�านุบ�ารุงให้ราษฎรอยู่ดี 

กินดีข้ึน	 ได้เสด็จฯ	 ทรงเยี่ยมราษฎรอย่างเป็น 

การส่วนพระองค์ทีเ่รยีกว่าประพาสต้นเสมอ		ซึง่ 

ภาพยนตร์ได้แสดงฉากจากเหตุการณ์ประพาส 

ต้นที่คนไทยรู้จักกันดี	 คือเสด็จฯ	 บ้านเจ๊กฮวด	 

ที่สมุทรสงคราม	

อยู่มาวันหนึ่งได้เกิดอหิวาตกโรคระบาด 

ใหญ่อีก	 คราวนี้	 พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหมื่น 

ด�ารงราชานุภาพทรงแนะน�าให้ในหลวงก่อตั้ง 

โรงเรียนแพทย์เพื่อให้ประเทศสยามสามารถ 

ผลติหมอรักษาโรคระบาดได้เอง	แล้วแนะน�าฝรัง่ 

ชาวอเมริกัน	ชื่อ	ยอร์จ	แมคคาแลน	ซึ่งเป็นหมอ 

ท�าฟันฝีมือดีและรักเมืองไทยพอ	ๆ	กับอเมริกา 

ให้เป็นอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์	 เป็นอันว่า 

สยามจึงมีโรงเรียนสอนการแพทย์ข้ึนเป็นแห่ง 

แรกด้วยความช่วยเหลอืจากคนอเมรกินั	จากนัน้ 

กรมด�ารงฯ	 ยังได้ทรงท�าหน้าที่ถวายค�าแนะน�า 

และค�าปรึกษาเม่ือในหลวงทรงปรึกษาในเร่ือง 

ต่างเก่ียวกับการพัฒนาประเทศ	 ท�าให้ประเทศ

สยามมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมากมาย		

ส�านักข่าวสารอเมริกัน	ได้น�าภาพยนตร์ 

น้ีออกฉายเผยแพร่ทั้งในโรงภาพยนตร์และ 

หน่วยฉายหนังกลางแปลงทั่วประเทศ	 โดย 

เฉพาะการส่งไปฉายในเด็กนักเรียนดูกันถึงใน 

โรงเรียน	 ก่อนที่ส�านักข่าวสารอเมริกันนี้จะมี 

บทบาทในการสร้างความรู้สึกนิยมชมช่ืนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ว่าเป็นมหามิตรใหม่ 

ของคนไทย	เป็นเพื่อนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือ 

นานาชนดิมาให้คนไทย	เพือ่ปกป้องมใิห้ประเทศ 

ไทยอันแสนน่าอยู่ต้องตกไปเป็นสมุนหรือขี้ข้า 

ของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่คิดครองโลก

มรดกพระจอมเกล้า	 ในปัจจุบันจึงมีค่า 

เป็นเอกสารหลกัฐานการสร้างอทิธพิลของสหรฐั 

อเมริกาต่อประเทศไทย	 ผ่านการท�าสงคราม 

จติวทิยา	ซึง่กลายเป็นสงครามเยน็ทีค่รอบง�าโลก 

ในยคุทศวรรษของปี	พ.ศ.	๒๔๙๐	–	๒๕๑๐	เป็น 

บันทึกความทรงจ�าของยุคสมัยที่สังคมไทยเริ่ม 

ผูกพันอันดีกับอเมริกันได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งไม่อาจ 

จะสัมผัสได้จากค�าบอกเล่า	
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พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
เสด็จออกผนวช

[พ.ศ. ๒๔๙๙]

ความยาว ๑๓.๔๒ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสยีง จ�านวน ๑ ม้วน

อ�านวยการสร้าง   ส�านักข่าวสารอเมริกัน

ผู้สร้าง  	 	 พิฆเนศภาพยนตร์

หลงัจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรในปี	 พ.ศ.	 

๒๔๙๓	และทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษกตามแบบโบราณราชประเพณ ี

เป็นท่ีเรียบร้อย	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 จึงทรงมี 

พระราชประสงค์ที่จะทรงผนวช	 ส�านักข่าวสาร 

อเมริกันได้บันทึกเหตุการณ์ส�าคัญในครั้งนั้น 

เป็นภาพยนตร์สารคดีเชิงข่าว	บันทึกเหตุการณ์ 

เมื่อคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ 

ออกผนวช	ระหว่างวนัที	่๒๒	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙	 

จนกระทั่งลาผนวชในวันที่	๕	พฤศจิกายน	ในปี 

เดียวกันนั้นเอง	 เพ่ือเผยแพร่พระราชจริยวัตร 

ในขณะที่ทรงผนวชให้ประชาชนชาวไทยได้มี 

โอกาสชืน่ชมพระบารม	ีโดยน�าออกฉายเผยแพร่ 

ทั่วประเทศ

ภาพยนตร์บันทึกภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ 

วันที่	๒๒	ตุลาคม	เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 

อยู ่หัวได้เสด็จฯ	 ไปยังพระที่นั่งพุทไธสวรรย	์ 

พร้อมสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 เพื่อพระราช- 

ทานพระราชด�ารัสแก ่พสกนิกรที่มารอรับ 

เสด็จอย่างเนืองแน่น	 จากน้ันตอนบ่ายจึงเสด็จ

พระราชด�าเนินไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เพื่อเข้าพิธีผนวช	ท่ามกลางพระบรมวงศานุวงศ์ 

และข้าราชการเข้าร่วมพธิภีายในพระอโุบสถวัด 

พระศรรีตันศาสดาราม	พระบาทสมเดจ็พระเจ้า- 

อยู ่หัวทรงได้รับพระสมญานามจากพระราช 

อุปัชฌาจารย์	 ว่า	 “ภูมิพโล	 ภิกขุ”	 เม่ือทรง 

ประกอบพิธีส�าเร็จเสร็จสิ้น	 พระภิกษุพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไป 

ประทับที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร	 ตลอดทางที่ 

รถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ	 ผ่านมีประชาชนมาเข้า 

เฝ้ารอชมพระบารมีอยู่ไม่ขาดสาย	 บ้างตั้งโต๊ะ 

ถวายพระพรไว้ที่หน้าบ้าน	

ตลอดระยะเวลา	 ๑๕	 วันที่ทรงผนวช	 

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 

บ�าเพ็ญพระองค์โดยเคร่งครัดเช่นเดียวกับ 

พระภิกษุอ่ืน	 ๆ	 เม่ือเสด็จลงพระอุโบสถเพ่ือ 

ท�าวตัรเช้าและเยน็จะมปีระชาชนมาเข้าเฝ้าเพือ่ 

รอถวายดอกไม้และธูปเทียนเป็นจ�านวนมาก 

จนทางวัดต ้องน� าดอกไม ้และธูปเทียนที ่

ประชาชนน�ามาถวายไปแจกจ่ายแก่วัดอื่น	ๆ 	ใน 

ภาพยนตร์เราจะได้เห็น	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	ปราโมช	 
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ซึ่งเป็นไวยาวัจกรของพระภิกษุพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวน�าเสด็จอยู่เสมอ	และภาพสมเด็จ 

พระวันรัต	 (ปลด	กิตฺ̣ติโสภโณ)	ซึ่งเป็นพระอนุ- 

ศาสนาจารย์ไว้ด้วย

นอกจากนีย้งัได้บนัทกึพระราชกรณยีกจิ 

ในขณะที่ทรงผนวช	เช่นในวันที่	๓๑	ตุลาคม	ได้ 

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังท�าเนียบรัฐบาลเพ่ือ 

ทรงรับบิณฑบาตจากพระบรมวงศานุวงศ์และ 

คณะรัฐบาล	 โดยมีรัฐมนตรีและภริยาเป็นผู ้ 

ถวายอาหารบิณฑบาต	 ในภาพยนตร์จะได้เห็น	 

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ซึ่งในขณะนั้นด�ารง 

ต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 

ตักบาตร	ต่อมาในวันที่	๑	พฤศจิกายน	ได้เสด็จ 

ไปสกัการะพระปฐมเจดย์ี	ซึง่นบัเป็นปฐมบทแห่ง 

ศาสนาพุทธในประเทศไทย	

ในระหว่างทีท่รงผนวชนัน้	ทรงแต่งตัง้ให้ 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นผู้ 

ส�าเร็จราชการแทน	 และได้ทรงปฏิบัติพระราช 

กรณียกิจในการถวายผ้าพระกฐินหลวงที่วัด 

บวรนิเวศราชวรวิหาร	 และเสด็จฯไปในงาน 

พระราชทานเพลงิศพหม่อมเจ้าหญงิประสงค์สม	 

บรพิตัร	ทีว่ดัเทพศรินิทร์	โดยพระภกิษพุระบาท 
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนิน 

ด้วย

ปี	พ.ศ.	๒๔๙๙	ประเทศไทยเพิง่มกีจิการ 

โทรทศัน์	คอืของบรษิทัไทยโทรทศัน์	ช่อง	๔	บาง 

ขุนพรหม	 แต่การแพร่ภาพยังมีรัศมีจ�ากัด 

เฉพาะในพระนครและจังหวัดรอบ	 ๆ	 และ 

จ�านวนเครื่องรับยังมีเพียงเล็กน้อย	 เข้าใจว่ายัง 

ไม่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธี	 และการเผย 

แพร่ในรายการของสถานีก็คงมีจ�านวนผู้ชมได ้

เพียงเล็กน้อย		ดังนั้นภาพยนตร์จึงยังมีบทบาท 

ส�าคัญในการเข ้าถึงประชาชนทั่วประเทศ	 

ภาพยนตร์นี้จึงถูกส่งไปฉายตามโรงภาพยนตร ์

ทั่วประเทศ	 และตามหน่วยฉายภาพยนตร์ 

กลางแปลงทั่วประเทศ	
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โฆษณ�พระเครื่อง
ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

[พ.ศ. ๒๕๐๐]

ความยาว ๔.๕๒ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสยีง จ�านวน ๑ ม้วน

อ�านวยการสร้าง   [กระทรวงมหาดไทย]

ผู้สร้าง   	 ส�านกังานโฆษณาสรรพสิริ

ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	อนัเป็นปีทีพ่ทุธศาสนา 

ได้ประดิษฐานครบรอบ	๒๕	พุทธศตวรรษ	หรือ 

กึ่งพุทธกาล	 หมายถึงมาถึงครึ่งทางของอายุ 

พทุธศาสนาตามพทุธท�านายว่าจะอยูถ่งึ	๕	พนัปี		 

บรรดาประเทศซึง่นบัถอืศาสนาพทุธเป็นศาสนา 

ประจ�าชาติต่างจัดงานเฉลิมฉลอง	ประเทศไทย 

ซึ่งในขณะนั้นตรงกับรัฐบาลของ	 จอมพล	 ป.	 

พิบูลสงคราม	 ได้มีการวางแผนจัดงาน	 ตั้งแต่ปี	 

พ.ศ.	๒๔๙๕	โดยมีโครงการจัดสร้างสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองในวาระ 

ดังกล่าว	 ที่ส�าคัญคือการด�าริให้จัดสร้างเมืองที่ 

ชื่อ	 พุทธมณฑล	 บนเนื้อที่กว่า	 ๒,๕๐๐	 ไร่	 ที่ 

จังหวัดนครปฐม	 เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพุทธ 

ศาสนา	ท�านองเดียวกับที่วาติกันเป็นศูนย์กลาง 

ศาสนาครสิต์	อนัทีจ่รงิ	จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	 

เคยมีความคิดที่จะสร้างเมืองศูนย์กลางพุทธ- 

ศาสนาขนาดใหญ่มาแล้วในช่วงปลายสงครามโลก 

ครั้งที่	๒	ชื่อว่า	พุทธบุรีมณฑล	ที่จังหวัดสระบุรี	

โดยแฝงเจตนาให้เป็นด่านกีดขวางการบุกของ 

ทหารฝ่ายสัมพันธมิตร	 เป็นการใช้ศาสนาเป็น 

กุศโลบายในการป้องกันภัยร้าย	เรียกง่าย	ๆ	ว่า 

เป็นการ	“เอาพระเข้าช่วย”	แต่ความคดิดงักล่าว 

เป็นอันตกไปเสียก่อน		

การร้ือฟื้นการสร้างศูนย์กลางทางพุทธ 

ศาสนาคราวนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเอา 

พระเข้าช่วยอกีครัง้	เนือ่งจากในขณะนัน้รฐับาล 

ของ	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ก�าลังสั่นคลอน 

อย่างหนัก	เพราะคนสนิททั้งสองฝ่ายขัดแย้งกัน 

อย่างรุนแรง	ส่งผลให้สถานภาพของจอมพล	ป.	 

ไม่สู้ดีนัก	อีกทั้งเมื่อจอมพล	ป.	จัดให้มีการเลือก 

ต้ังเพ่ือเป็นการล้างมลทิน	 กลับกลายเป็นการ 

เลือกต้ังที่ได้ชื่อว่าสกปรกท่ีสุดในประวัติศาสตร์	 

เน่ืองจากก่อนการเลือกตั้งได้มีการใช้สารพัดวิธี

เพือ่ก�าจดัฝ่ายตรงข้าม	มหิน�าซ�า้ในวนัเลอืกตัง้ยงั 

มีการให้คนมาเวียนลงคะแนนเสียง	เป็นต้นเหตุ 

ให้จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	อ้างความชอบธรรม 

ในการท�ารัฐประหารรัฐบาลของ	จอมพล	ป.	ใน 

อีกไม่กี่เดือนถัดมา		 	

โครงการจดัสร้างพทุธสถานขนาดใหญ่นี้

จ�าเป็นต้องมีการระดมทุนจากหลายภาคส่วน 

จึงได้มีการจัดสร้างพระเครื่องฉลอง	 ๒๕	พุทธ- 

ศตวรรษ	 โดยมี	พลต�ารวจเอก	 เผ่า	 ศรียานนท์	 
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เป็นประธานในการจัดสร้าง	 เพื่อน�ารายได้จาก 

การให้เช่าพระเครื่องไปสมทบทุนสร้างพุทธ- 

มณฑล	 และเพื่อโฆษณาเชิญชวนให้พุทธ- 

ศาสนกิชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการสมทบทนุ 

คร้ังนี	้กระทรวงมหาดไทย	จงึจดัสร้างภาพยนตร์ 

“โฆษณาพระเครื่องฉลอง	 ๒๕	 พุทธศตวรรษ”  

ข้ึน	 เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเช่าพระเครื่อง 

ฉลอง	๒๕	พุทธศตวรรษ		

ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ถ่ายท�าด้วยฟิล์ม 

ขนาด	 ๑๖	 มม.	 เสียงในฟิล์ม	 โดยส�านักงาน 

โฆษณาสรรพสิริ	 เสียงบรรยายโดย	 สรรพสิริ 

วิรยศิริ	มีความยาวถึง	๔	นาทีกว่า	ซึ่งนับว่ายาว 

มากส�าหรับภาพยนตร์โฆษณา	 ถ่ายท�าโดยใช ้

เทคนิคการ์ตูนหรือแอนิเมชั่นตัดสลับกับภาพ 

คนแสดงจริง	เป็นชายคนหนึ่งแต่งกายชุดทหาร 

โบราณ	 สวมหมวกประพาส	 ก�าลังหยิบดาบขึ้น 

คล้องล�าตัว	 จากนั้นหยิบพระเคร่ืองขึ้นพนมมือ	 

ในขณะท่ีเสียงบรรยายความว่า	 ชาติไทยนั้น 

สามารถยืนยงมาได้ก็ด้วยบรรพบุรุษไทยที่กล้า 

หาญรบทัพจับศึก	 ชายชาติทหารมักจะมีเครื่อง 

รางของขลังประจ�าตนเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก ่

ตน		ส่วนพทุธศาสนกิชนทัว่ไปกน็ยิมมพีระเครือ่ง 

บูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	 ชายชาติทหารนั้นก้ม 

กราบพระพุทธรูปโดยมีพระเครื่องฉลอง	 ๒๕	 
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พุทธศตวรรษอยู่ในมือ	 มีเสียงบรรยายต่อไปว่า		 

พระเคร่ืองนั้นจะศักดิ์สิทธ์ิหรือไม่ข้ึนอยู่กับว่า 

ท�าพิธีปลุกเสกตามประเพณีโบราณมากน้อย 

เพียงใด	 จากนั้นจึงบรรยายสรรพคุณของพระ 

เครื่องฉลอง	 ๒๕	พุทธศตวรรษ	 ว่าเป็นหน่ึงใน 

พระเครื่องที่ขึ้นชื่อว่าขลังนัก	 เพราะจัดพิธีปลุก 

เสกอย่างยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมีมาก่อน	 

แล้วตัดสลับกับภาพเหตุการณ์จริงในพิธีปลุก 

เสก	 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่	 ๙	 -	 ๑๒	กุมภาพันธ์	 

พ.ศ.	๒๕๐๐	โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธีเท 

ทองและพิมพ์พระเครือ่งทีว่ดัสทุศันเทพวราราม 

ราชวรมหาวหิาร		จากนัน้พระเกจอิาจารย์ชือ่ดงั 

จากทั่วราชอาณาจักร	จ�านวน	๑๐๘	รปู	ร่วมกนั 

ประกอบพิธีปลุกเสกพระเครื่องนี้ซ่ึงมีทั้งแบบ 

เนื้อชิน	เนื้อทองค�า	และแบบพระผง	เท่านี้อาจ 

จะยังดูไม่น่าตื่นตาตื่นใจพอ	หรือดูไม่ขลังพอ	จึง 

ได้เพิม่อทิธฤิทธิป์าฏหิารย์ิในตอนท้ายว่า	ได้เกดิ 

อทิธฤิทธิป์าฏิหารย์ิขึน้ระหว่างประกอบพธิปีลกุ 

เสก	 ดังเช ่นเมื่อตอนพลบค�่าในวันที่ 	 ๑๐	 

กมุภาพนัธ์	ในขณะทีก่�าลงัหล่อโลหะอนัเป็นมวล 

สารที่คณาจารย์มอบให้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น	 

คือมีตะกรุดเงินและแผ่นเงินลงยันตร์ไม่หลอม 

ละลาย	 แม้ช่างจะพยายามสุมไฟนานกว่า	 ๓	 

ชัว่โมง	อกีทัง้ในเทีย่งวนัรุง่ขึน้	ได้เกดิฝนตกลงมา 

อย่างหนัก	ผู้ร่วมพิธีต่างนับว่าเป็นศุภนิมิต	ที่สุด 

ภาพยนตร์ลงท้ายส�าทับหนักแน่นว่าประชาชน 

ควรจะมพีระเครือ่งไว้บชูาเพือ่เป็นกศุล	อกีทัง้ยงั 

เป็นการช่วยท�านุบ�ารุงศาสนาพุทธอีกด้วย	

เข้าใจว่าภาพยนตร์โฆษณานี้	 จัดท�าขึ้น 

ภายหลังที่มีการจัดสร้างพระเครื่องฉลอง	 ๒๕	 

พุทธศตวรรษเสร็จแล้ว	 ทั้งนี้	 เพ่ือกระตุ้นให ้

ประชาชนแห่กนัออกมาหาเช่าพระเครือ่ง	เพราะ 

จดัสร้างเป็นจ�านวนมากหลายล้านองค์		ภายหลงั 

จึงมีการจัดส่งไปยังหน่วยงานราชการต่าง	ๆ 	ทั่ว 

ราชอาณาจักรเพื่อเรี่ยไรเงินจากผู้มีจิตศรัทธา			

ภาพยนตร์	โฆษณาพระเครื่องฉลอง	๒๕	

พุทธศตวรรษนี้	 ไม่เพียงท�าหน้าที่บอกบุญแก ่

ราษฎรไทยในยุคกึ่งพุทธกาล	 ให้มีส่วนร่วมกับ 

รฐับาลในการสร้างพทุธมณฑลเป็นพทุธบชูาและ 

เป็นถาวรสถานใหญ่เพื่อเป็นหลักหมายของกึ่ง 

พุทธกาล	 ภาพยนตร์นี้ยังเป็นเอกสารหลักฐาน 

ชิน้หนึง่ในการวดัระดบัความเลือ่มใสศรทัธาและ 

ระดบัการเข้าถึงพระธรรมค�าสอนของพระสมัมา 

สัมพุทธเจ้าของสังคมไทย	
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[พ.ศ. ๒๕๐๒]

[ความยาวเหลือ ๔๒ นาที]

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / พากย์ 

ผู้สร้าง		 	 ธ�ารง	รุจนพันธุ์

ผู้ก�ากับภาพยนตร์  บุญรัตน์	ชัยวิเศษ

ผู้เขียนบท  รังษิตรัง

ผู้ถ่ายภาพและล�าดับภาพ	ธ�ารง	รุจนพันธุ์

ผู้แสดง 

เชษฐ์	ภูธร		 เป็น	วิเชษฐ์

โรส	มารียา			 เป็น	ตันหยง

รามิน	รายา		 เป็น	รามิน

ลาเซ็ง	อับดุลลา		 เป็น	อับดุล

มะ	จ�าปาเทศ		 เป็น	มะ

ยี	จ�าปาเทศ		 เป็น	ยี

ยอด	ชลวารี		 เป็น	ก�านัน

ประพันธ์	กรแก้ว		 เป็น	คิงคอง

เป็นภาพยนตร์ไทยทีส่ร้างโดยคนท้องถ่ิน	 

จังหวัดนราธิวาส	ประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๐๒	ผูส้ร้าง 

คือ	นายธ�ารง	รจุนพันธ์		ชาวล�าปางซึง่ไปแต่งงาน 

กับสาวชาวนราธิวาสและตั้ งรกรากอยู ่ ใน 

นราธิวาส	 ประกอบอาชีพร้านถ่ายรูป	 “ไทย 

อาร์ต”	 นอกจากถ่ายรูป	 ยังมีความสามารถใน 

การถ่ายภาพยนตร์	การเขยีนรูปสนี�า้มนั	การป้ัน	 

การสตัฟฟ์สัตว์	 ผลงานชิ้นหน่ึงที่ไม่ค่อยมีใครรู ้

คอืการป้ันประตมิากรรมนางเงอืกทองทีป่ระดับ 

หาดสมิหลา	 จังหวัดสงขลา	 นายธ�ารงมีผลงาน 

ถ่ายภาพยนตร์ประเภทข่าวสาร	สารคดี	บันทึก 

เหตกุารณ์ในจงัหวดันราธวิาสและใกล้เคยีง	และ 

มีความสามารถพิเศษในการถ่ายภาพยนตร ์

บันทึกเสียงด้วยกล้องออริคอน

ท่านได้สร้างภาพยนตร์ประเภทเดนิเรือ่ง 

ขึ้นสองสามเรื่อง	 โดยใช้ฉากสถานที่ในท้องถิ่น	 

และเพือ่นฝงู	ญาตมิติรเป็นผูแ้สดง	เป็นภาพยนตร์ 

ไทยระบบ	๑๖	มม.	พากย์	และน�าออกฉายตาม 

โรงภาพยนตร์ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัด 

ใกล้เคียง	 จึงนับเป็นภาพยนตร์ส�าหรับท้องถ่ิน 

โดยแท้	 มีผู้บันทึกไว้ว่า	 ภาพยนตร์เรื่องที่นาย 

ธ�ารง	 รุจนพันธุ์	 สร้างได้แก่	 จอมโจรปูรูยามา		 

ทะโมนไพร		และ	หาดเพชฌฆาต

ปัจจุบันได้มีการค้นพบฟิล์มภาพยนตร ์

เรื่อง	“ทะโมนไพร”	แต่สันนิษฐานว่า	เป็นฉบับ 

ที่ได้รับการตัดต่อใหม่ให้สั้นลงเหลือเพียงม้วน 

เดียวจบ	 ความยาวประมาณ	 ๔๒	 นาที	 ใน 

ขณะที่มีอีกม้วนหนึ่งแต่สภาพฟิล์มช�ารุด	 จึง 

สันนิษฐานว่าเป็นส่วนที่ถูกตัดออกไป	 ซึ่งหาก 

เป็นดังนี้ภาพยนตร์ตามต้นฉบับเดิมอาจยาว 

ประมาณ	๕๐	นาที	

จดุเด่นของภาพยนตร์คอื	ตวัละครทีเ่ป็น 

คิงคอง	 ซึ่งนายธ�ารง	 ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้ความ 

ทะโมนไพร
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สามารถในการสตัฟฟ์สัตว์	 ท�าหุ่นคิงคองขึ้นให้ 

ใช้คนสวมใส่แสดง

เรือ่งราวของภาพยนตร์		แม้ว่าจะถ่ายท�า 

ในจังหวัดนราธิวาส	แต่เนื้อเรื่องใน	ทะโมนไพร	 

แต่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกาะลันตา	 จังหวัด 

กระบี่	 เล่าเรื่องโดย	 เชษฐ์	 	 ภูธร	 ซึ่งแสดงเป็น 

ตัวละครชื่อ	 วิเชษฐ์	 ข้าราชการหนุ่มต�าแหน่ง 

ปลัดพัฒนากร	 ซึ่งได้รับค�าสั่งให้ไปประจ�าที ่

อ�าเภอเกาะลันตา	 เมื่อเดินทางมาถึงเกาะ	ปลัด 

ก็ได้เผชิญภัยจากเจ้าลิงคิงคองที่ดุร ้ายทันที		 

เกือบเอาชีวิตไม่รอด	 ดีว่าชาวบ้านมาช่วยไว้ทัน	

ต่อมาปลัดหนุ่มจึงได้รับการบอกเล่าจากก�านัน 

ว่า	 คิงคองซ่ึงอาศัยอยู่หลังเขาน�้าตกบนเกาะนี้	 

เมือ่เลก็	ๆ 	มนัไม่ดรุ้าย	เป็นทีร่กัของเดก็	ๆ 	ทีช่อบ 

มาเล่นกับมัน	 มันชอบเด็ก	 แต่ที่มันกลายเป็น 

คิงคองดุร้ายก็เพราะเมื่อปีกลายนี้เอง	 มีโจรก๊ก 

หนึ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่มาจากตานี	แล้วใช้อาวุธ 

ปืนยงิถกูคงิคองทีข้่างชายโครง	ในขณะทีค่งิคอง 

ก็บีบคอพวกโจรตายไปหลายคน	พวกโจรจึงหนี

ไปจากเกาะ	คงเหลอือยูค่นเดยีวคอื	รามนิ	เพราะ 
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รามินมาติดพัน	 ตันหยง	 ลูกสาวของก�านัน	 แต่ 

เธอไม่เล่นด้วยและมีคนรักอยู่แล้ว	 คือ	 อับดุล	 

หนุม่ชาวประมงในเกาะซึง่เป็นเพือ่นกนัมาตัง้แต่ 

เด็ก	 ๆ	 และจะมีพิธีการแต่งงานกันในอีกสอง

อาทิตย์ข้างหน้านี้						

ระหว่างนั้น	ก็มีการพบศพชายชาวเกาะ 

ถูกคิงคองท�าร้ายตายอีกคนหนึ่ง

ปลัดวเิชษฐ์ได้รูจั้กกับตันหยง	ซึง่ตนัหยง 

ต้อนรบัเขาอย่างดี	ท�าให้อบัดลุระแวงว่าตนัหยง 

ปันใจให้ปลัดหนุ่มซึ่งมีหน้าตาหล่อเหลาและ 

มีการศึกษาสูงกว่าตัว	 แต่ตันหยงก็ยืนยันว่าที ่

ต้อนรบัขบัสูป้ลดักเ็พราะเขามาสร้างความเจรญิ 

ให้เกาะของเรา	 ขอให้เช่ือใจว่าเธอรักอับดุล 

คนหาปลาคนเดียว	

วันนั้นเจ้ารามินมาดักพบตันหยงเพ่ือ 

ขอโทษที่เคยลวนลาม	และตื้อขอให้รักและยอม 

แต่งงานกบัเขา	แต่ตนัหยงกลบัหลกีหนไีป	ท�าให้ 

เจ้ารามนิแค้นใจ	ประกาศจะล้มการแต่งงานของ 

ตันหยงกับอับดุลให้ได้

วันงานพิธีแต่งงาน	 ซึ่งชาวเกาะต่างมา 

ร่วมยินดีกันมาก	มีการกินเลี้ยง	และมีร�ารองเง็ง	 

ทันใดเจ้ารามินได้บุกเข้ามาท�าลายงานแต่งงาน	 

มันต่อยอับดุลที่ก�าลังร�ารองเง็งล้มลง	 ก�านัน 

คว้าปืนออกมาขัดขวางแต่ถูกเจ้ารามินยิงล้มลง	 
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รามนิถอืโอกาสฉุดตนัหยงออกไปทนัท	ีอบัดลุกบั 

ชาวเกาะที่มาร่วมงานจึงออกติดตามไป	 รามิน 

ฉุดตนัหยงเข้าไปในป่า	มุง่ไปทางน�า้ตก	ทนัใดนัน้ 

คงิคองได้ปรากฏร่างขึน้	รามนิเข้าต่อสูก้บัคงิคอง	 

ตันหยงจึงฉวยโอกาสหลบออกไป	 รามินสู้กับ 

คงิคองสักพักกถ็อยหนไีปได้	ในขณะทีอ่บัดลุตาม 

มาถงึพอด	ีจงึฉวยกิง่ไม้เข้าต่อกรกบัคงิคอง	และ 

เสียทีสะดุดก้อนหินล้มลงจึงถูกเจ ้าคิงคอง 

ยกก้อนหินนั้นเป็นอาวุธทุ่มใส่อับดุลอย่างจัง	 

ตันหยงโผล่มาเห็นภาพพอดีก็ตกใจทรุดล้มสลบ 

ไป	 คิงคองเข้าไปอุ ้มตันหยงจะพาไปที่ถ�้าใน 

สภาพทีผ้่าผ่อนขาดวิน่	แต่ขณะผ่านทีห่น้าน�า้ตก 

มันวางร่างตันหยงลงบนโขดหิน		ตันหยงฟื้นขึ้น 

มา	เหน็คงิคองกส็ลบไปอกี	ทนัใดนัน้ปลดัวเิชษฐ์ 

ซึ่งตามมาเช่นกัน	 เห็นเหตุเข้าก็เล็งปืนยิงไปที ่

คิงคอง	 มันจึงตกใจหนีไป	 ปลัดวิเชษฐ์เข้าไปที่ 

ตันหยงซึ่งฟื้นขึ้นมาเห็นปลัดก็ดีใจ	บอกให้ปลัด 

รีบพาเธอหนีออกไปจากที่นั้น	 แต่ทั้งคู่เดินไป 

สักพักก็พบร่างของอับดุลซึ่งถูกทุ่มด้วยหินนอน 

ตายอยู	่ตนัหยงเสยีใจมากแต่ปลดับอกว่าช่วยให้ 

ฟื้นไม่ได้แล้ว	ช่วยกันหาทางปราบเจ้าคิงคองให้ 

ได้ดีกว่า	แล้วพากันกลบัไปทีบ้่าน	กพ็บศพก�านนั 

นอนตายอยู่หน้าบ้าน	 ตันหยงตกใจและเสียใจ 

แทบจะวายชีวีเมื่อเห็นว่าพ่อตายเสียแล้ว		ปลัด 

แบกศพก�านนัเข้าบ้าน	แล้วรบีออกไปสมทบชาว 

เกาะเพือ่ตามล่าคงิคองต่อไป	ซึง่ขณะนัน้คงิคอง 

ก�าลังต่อสู้อยู่กับรามินท่ีหนีไป	 คิงคองฆ่ารามิน 

โดยบีบคอตายไปอีกรายหนึ่ง	 ปลัดเสนอให้ชาว 

เกาะใช้คบไฟปราบคงิคอง	เพราะมนักลวัไฟ	และ 

ให้ขดุหลมุดกั	แล้วไปต้อนให้มนัมาตกหลมุ	ทีส่ดุ 

ปลัดหนุ่มได้เผชิญหน้ากับคิงคองอีกครั้งบนเนิน 

หินสูง	 และได้ต่อสู้หลอกล่อคิงคอง	จนที่สุดมัน 

กระโจนใส่ปลัดแต่พลาดไปโขกผาหินและเลย 

กระเด็นตกหน้าผาลงไปตาย	 ท่ามกลางความ 

ยินดีของชาวเกาะที่มาเห็น

ฉากสุดท้าย	 ปลัดหนุ่มกับตันหยงนั่งกัน 

อยู่ที่ป่าช้าฝังศพ	 ปลัดขอให้พระอาหล่ามารับ 

ดวงวญิญาณของอบัดลุไปสูส่คุต	ิและขอตนัหยง 

แก่ตัวเขาเองด้วย	 ตันหยงยกมือปิดปากปลัด	 

แล้วทั้งคู่เดินออกไป

ทะโมนไพร	เป็นตวัอย่างอนัหาได้ยากยิง่ 

ของภาพยนตร์ท้องถิ่นของประเทศไทย	ซึ่งจาก 

การส�ารวจพบว่า	 ในแทบทุกจังหวัดมักมีผู้ที่ 

สนใจถ่ายท�าภาพยนตร์ทั้งเป็นงานอดิเรกและ 

เป็นอาชีพ	 โดยเฉพาะการรับถ่ายภาพยนตร ์

บันทึกงานพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ในวิถีชีวิต	 และใน 

จ�านวนนี้	จะมีผู้นิยมถ่ายภาพยนตร์เหล่านั้นคิด 

และจัดการถ่ายท�าเป็นภาพยนตร์เรื่องแล้วน�า 

ออกฉายดูกันในจังหวัดตนและจังหวัดใกล้เคียง 

ท�านองเดียวกับภาพยนตร์เรื่อง	ทะโมนไพร
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[พ.ศ. ๒๕๐๖]

ความยาว ๔๔.๕๔ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสยีง จ�านวน ๑ ม้วน

อ�านวยการสร้าง  Hans Berthel

ภาพยนตร์ขาวด�าพูดเสียงเยอรมันเรื่อง 

นี้	สร้างโดย	ฮันส์	 เบอร์เทล	ผู้ก�ากับภาพยนตร์ 

สารคดีชาวเยอรมัน	 บันทึกภาพชีวิตและความ 

เป็นอยู่ของคนไทยชนชั้นกลางในเมืองกรุง	สมัย 

ราวปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๖	 เดินเรื่องผ่านตัวละครคู่รัก 

ชายหนุม่หญงิสาว	คอื		ยทุธนา	และ	ศริพิร		แรก 

เริ่มเดิมทีนั้น	ฮันส์	เบอร์เทล	เข้ามาในเมืองไทย 

กด้็วย	ราปิดฟิล์ม	บรษิทัสร้างภาพยนตร์สญัชาต ิ

เยอรมันจ้างให้ฮันส์มาส�ารวจสถานที่ถ่ายท�า 

ภาพยนตร์ในประเทศไทย		ในครั้งนั้นเอง	เขาได้ 

รับการแนะน�าให้รู้จักกับ	 แท้	 ประกาศวุฒิสาร	 

เจ้าของไทยไตรมิตรภาพยนตร์ซึ่งได้สร้างภาพ- 

ยนตร์ไทยพากย์	ขนาด	๑๖	มม.	ประสบความ 

ส�าเรจ็หลายเรือ่งตดิกนั		เขาจงึชกัชวนให้แท้เป็น

ผู้ร่วมอ�านวยการสร้างฝ่ายไทยส�าหรับโครงการ 

ภาพยนตร์เรื่อง	THE BLACK PANTHER OF 

RATANA		ซึ่งแท้ได้ตั้งชื่อว่า	“มือเสือ”	เมื่อออก

ฉายในประเทศไทย

ในการส�ารวจสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร ์

คร้ังน้ันเอง	 ฮันส์	 เบอร์เทล	 ซึ่งศึกษาเรื่องราว 

เกี่ยวกับประเทศไทยมาพอสมควรโดยเฉพาะ 

ชาวเขาทางภาคเหนอื		จงึเกดิความคดิว่าจะถ่าย 

ภาพยนตร์กึ่งสารคดีสักเร่ืองหนึ่งเก่ียวกับชีวิต 

ความเป็นอยู่ของชาวเขา	 และการปราบปราม 

ยาเสพติดทางภาคเหนือของไทย	 โดยให้	 แท	้ 

ประกาศวุฒิสาร	เป็นผู้ช่วยประสานงาน	จนการ 

ถ่ายท�าส�าเร็จ	ด้วยดี		ความสามารถในการช่วย 

ประสานงานให้กองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติ 

เช่นน้ี	 เป็นมูลเหตุที่ท�าให้แท้ได้ร่วมงานกับกอง

ถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติอีกหลายคณะในเวลา 

ต่อมา	

ภาพยนตร์สารคดเีกีย่วกบัชาวเขาที	่ฮนัส์	 

เบอร์เทล	 ถ่ายท�าส�าเร็จไปนั้นคงจะประสบผล 

ส�าเร็จดี	 เขาจึงกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเพื่อ 

ถ่ายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับไทยอีกเรื่องหนึ่ง		 

โดยได้	 แท้	 ประกาศวุฒิสาร	 เป็นผู้ร่วมงานอีก	 

และได้ช่วยคดิแนวเรือ่งให้	เป็นสารคดีทีจ่ะแสดง 

ให้เห็นวิถีชีวิตประจ�าวันของครอบครัวชนชั้น 

กลางธรรมดาในกรงุเทพ	ใช้วธิเีดนิเรือ่งด้วยชวีติ 

ประจ�าวันของคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่ง	 คือ	 ยุทธนา 

กับ	ศิริพร	แสดงให้เห็นว่า	วันหนึ่ง	ๆ	หนุ่มสาว 

ยุทธน� - ศิริพร
YUTHANA UND SIRIPON 

MONCH AUF ZEIT
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ท�าอะไรบ้าง	 เริ่มจากหนุ่มพาสาวไปเที่ยว	 ซ้อน 

รถสกตูเตอร์ไปตามย่านทีน่่าดตู่าง	ๆ 	ในกรงุเทพ	 

เปิดฉากท่ีหน้าโรงภาพยนตร์โอเดียนสถานที ่

ยอดฮิตของวัยรุ ่นในสมัยนั้น	 ซึ่งก�าลังฉาย 

ภาพยนตร์เรื่องดังของ	 คลิฟฟ์	 ริชาร์ด	 เรื่อง 

SUMMER HOLIDAY ศิริพรเองก็แต่งกายตาม 

สมัยนิยม	 ใส่กางเกงยีนส์เอวสูง	 เมื่อดูหนังจบ 

ยุทธนาพาศิริพรซ้อนสกูตเตอร์ไปรอบกรุง	 เรา 

จะได้เห็น	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 ภูเขาทอง	 

ถนนราชด�าเนินนอกไปจนถึงท�าเนียบรัฐบาล 

เสาชงิช้า	วดัพระแก้ว	จากนัน้	ทัง้สองแวะเข้าไป 

พักผ่อนในสนามหลวงหน้าวัดพระแก้ว	 เราได้ 

เห็นผูค้นมาชมุนมุเล่นว่าวรปูแบบต่าง	ๆ 	สดุท้าย 

คู่รักทั้งสองไปงานปาร์ตี้ชุมนุมวัยรุ่น	 ซ่ึงมักจะ 

สังสรรค์กันตามบ้าน	 เล่นดนตรีหรือเปิดแผ่น- 

เสียงเพลงฮิตเพื่อเต้นร�า	 โดยขณะนั้นจังหวะ 

ทวิสต์ก�าลังฮิตอยู่ทั่วโลก	

วันต่อมายุทธนาพาศิริพรไปเที่ยวบ้าน 

ตน	 ผู ้ชมจึงได้เห็นชีวิตความเป็นอยู ่ในบ้าน 

คนไทย	 ซึ่งบ้านนี้อยู่ริมคลอง	 แม่ของยุทธนา

ตักบาตรพระที่พายเรือผ่านบ้านยามเช้า	 แล้ว 

พายเรือไปตลาด	 ซื้อของจากตลาดน�้ามาท�า 

อาหาร	 จนถึงเวลาที่ครอบครัวทานอาหารกัน	 

พร้อมหน้า

ต่อมายทุธนา	ซึง่อายยุีส่บิเศษแล้ว	ได้เข้า 

พิธีบวชเป็นพระ	 ตามประเพณีที่ชายไทยเกือบ 

ทุกคนก่อนจะแต่งงานมีเรือนจะต้องบวชเป็น 

พระระยะเวลาหนึง่	หนงัแสดงให้เหน็พธิกีารบวช 

พระอย่างละเอียด	และให้เห็นกิจกรรมของพระ 

บ้าง	เช่นไปเยีย่มโยมพ่อแม่ทีบ้่าน		ทีส่ดุมาถงึวนั 

ที่ยุทธนาลาสิกขาบท		ศิริพรไปรับเขาด้วยความ 

ยนิด	ีเพราะต่อไปคอืวนัแต่งงานทีจ่ะมาถงึ		และ 

ภาพยนตร์จบเพียงนี้

ฮันส์	 เบอร์เทล	 ได้น�า	ยุทธนา	 -	ศิริพร	 

ออกฉายทางโทรทัศน์ของเยอรมัน	 และได้ส่ง 

ฟิล์มก๊อปปี้หนึ่งให้แท้	ประกาศวุฒิสาร	ในฐานะ 

ผู้ร่วมงาน	 ซ่ึงภายหลังแท้ได้มอบฟิล์มนี้แก่หอ 

ภาพยนตร์		

แม้ว่า	ยุทธนา	-	ศิริพร	จะเป็นการมอง 

วถิชีวีติคนไทยผ่านสายตาฝรัง่	แต่ภาพยนตร์นีม้ ี

คณุค่าเป็นภาพสะท้อนความน่าสนใจ	และเสน่ห์ 

ทีค่นต่างชาติมองคนไทยและวถิไีทย	และเม่ือวนั 

เวลาผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ	 ยุทธนา	 -	 ศิริพร 

จึงเป็นความทรงจ�าที่มีชีวิตชีวาของยุคสมัยหนึ่ง	 

ซึ่งไม่อาจหวนคืนมาได้อีกแล้ว	



48

[พ.ศ. ๒๕๐๖]

ความยาว ๒๕.๑๕ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสียง 

ผู้สร้าง		 กองอ�านวยการกลางรักษาความ

ปลอดภัยแห่งชาติ	(กรป.กลาง)

เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นหลังจากการ 

อสัญกรรมของ	จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	นายก 

รัฐมนตรี	เมื่อ	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๐๖	ไม่นาน 

นัก	 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณงามความดีของ	 

ฯพณฯ	ในขณะด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	ซึ่ง 

ภาพยนตร์ได้แสดงด้วยภาพและเสยีงบรรยายให้ 

เห็นว่า	ฯพณฯ	ได้ท�าหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่าง 

เข้มแข็ง	เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของราษฎร	ได้ 

เดนิทางไปเยีย่มเยยีนและดูแลทกุข์สขุความเป็น 

อยูข่องราษฎรในจังหวดัต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะในภาค 

อีสานซึ่งราษฎรมีความเป็นอยู่ยากแค้นที่สุด	 

ส่วนในเมืองกรุง	 ก็ดูแลเต็มที่	 แม้ไม่ใช่หน้าที ่

โดยตรง	เช่นดแูลเรือ่งความสะอาดของบ้านเมอืง	 

ฯพณฯ	ท�างานหนกัจนล้มป่วย	และต้องพกัรกัษา 

ตัว	ภาพยนตร์แสดงให้เห็น	ฯพณฯ	พักรักษาตัว 

ที่บ้านพักชายทะเล	 แหลมแท่น	บางแสน	และ 

เหตกุารณ์ส�าคญัเมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู-่ 

หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	

ได้เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่น่ัง 

ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงขับด้วยพระองค์เองไปทรง 

เยี่ยม	ฯพณฯ	ซึ่งก�าลังป่วยหนัก	ต้องนอนอยู่บน 

เตียง	 มีภาพขณะที่	 ฯพณฯ	 ยกพระหัตถ์ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทูนไว้เหนือ 

หัวตน	 ซึ่งเป็นภาพที่เคยออกอากาศเป็นข่าวใน 

ราชส�านักทางโทรทัศน์ในขณะนั้น	 และน่าจะ 

เป็นภาพจ�าส�าคญัภาพหนึง่ในประวัตศิาสตร์ชาต	ิ 

หลงัจากนัน้ภาพยนตร์ได้แสดงให้เหน็ว่า	ฯพณฯ	 

ป่วยหนักจนต้องน�าส่งทางเฮลคิอปเตอร์ไปรกัษา 

ที่โรงพยาบาลในพระนคร	ตามด้วยภาพการเข้า 

เยีย่มด้วยความเป็นห่วงของผู้คนส�าคญัในวงการ 

ต่าง	 ๆ	 และภาพของคณะแพทย์ผู้รักษาซ่ึงมี 

แพทย์ฝรั่งจากสหรัฐอเมริกามาร่วมการรักษา 

ด้วย	ภาพที่น่าสนใจคือ	สภาพของ	ฯพณฯ	บน 

เตียงในห้องพยาบาลที่แวดล้อมอยู่บนพื้นด้วย 

ก�รปฏิบัติหน้�ที่เพื่อประเทศช�ติ
ในตำ�แหน่งหัวหน้�รัฐบ�ลและผู้นำ�ท�งทห�ร

จนถึงล้มป่วยและอสัญกรรมของ 
ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
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นายทหารทีใ่กล้ชดิ	ปรากฏว่า	ฯพณฯ	จะตดิตาม 

ดูข่าวทางโทรทัศน์พร้อมกัน	๒	 เครื่อง	 ซึ่งเวลา 

นั้นมีอยู่	๒	ช่อง	คือ	 ไทยโทรทัศน์ช่อง	๔	และ 

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง	๗	และที่สุดภาพยนตร์ 

ก็น�าเสนอวาระสุดท้ายของ	 ฯพณฯ	 ด้วยความ 

เศร้าอย่างสุดซึง้	ถงึการจากไป	ซ่ึงในวนัอสัญกรรม	 

รัฐบาลประกาศให้เป็นวาระไว้ทุกข์ทั่วประเทศ	 

ให้งดการมหรสพทั้งปวงเป็นเวลาหลายวัน	วิทยุ 

และโทรทัศน์งดจัดรายการบันเทิง	แต่เสนอการ 

ถ่ายทอดงานศพแทน	ทัง้ชาตจึิงตกอยูใ่นอารมณ์ 

เศร้า	 ภาพยนตร์แสดงภาพบันทึกในงานตั้งศพ 

สวดอภิธรรม	 ซึ่งเป็นรัฐพิธีของชาติ	 ให้เห็นว่า 

ประชาชนทกุหมูเ่หล่าตลอดจนผูแ้ทนนานาชาต ิ

ต่างไปร่วมงานศพและไว้อาลัยจ�านวนมาก

ภาพยนตร์เร่ืองนี้	 นับเป็นงานบันทึก 

อารมณ์ที่มีกระแสสูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติ- 

ศาสตร์ชาติ	 และเป็นเอกสารแห่งความทรงจ�า 

ที่ไม่อาจบันทึกด้วยสื่ออ่ืน	 ๆ	 ให้รู ้สึกได้ดีเท่า 

ภาพยนตร์	
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[ก่อน พ.ศ. ๒๕๑๑]

ความยาว ๑๐๓ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง จ�านวน ๑ ม้วน

อ�านวยการสร้าง	ส�านกัข่าวสารอเมรกินั	กรงุเทพ

สร้าง   	 								เทพพนมภาพยนตร์

สายเลือดเดยีวกนั	เป็นภาพยนตร์โฆษณา 

ชวนเช่ือประเภทด�าเนินเร่ืองหรือเร่ืองแสดง	 มี 

พระเอก	นางเอก	ผูร้้าย	ซึง่สนบัสนนุเงนิทนุสร้าง 

โดยส�านกัข่าวสารอเมรกินั	กรงุเทพ	แต่ให้เอกชน	 

คือ	บริษัทเทพพนมภาพยนตร์	เป็นผู้ด�าเนินการ 

ผลติ	(เทพพนมภาพยนตร์	เป็นบรษิทัท่ีได้รบัการ 

จดัตัง้ขึน้มาเพือ่รบังานจากส�านักข่าวสารอเมริกัน 

โดยตรง	 นอกจากน้ียังมีอีกบริษัทหน่ึง	 คือ	 

เอราวัณภาพยนตร์	 ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ล้วนม ี

ความโยงใยมาจากหน่วยงานด้านความมั่นคง 

ของรัฐ)	

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 น้ันเป็นช่วงเวลาที่ 

สงครามเยน็ในประเทศปะทุเป็นสงครามไฟแล้ว	 

เพราะมีการรบกันด้วยอาวุธปืนระหว่างกองทัพ 

รัฐบาลกับกองก�าลังของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย	 

ที่ เรียกว ่ากองทัพปลดแอกประชาชนแห่ง

ประเทศไทย	ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๐๗	ใน 

ภาคอีสาน	 และขยายไปทั่วประเทศ	สายเลือด

ส�ยเลือดเดียวกัน
THE SPREAD OF KINSHIP

เดียวกัน	 จึงเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นความชั่วช้า 

ของพวกคอมมิวนิสต	์ ที่มีการใช้อาวุธมาเข่นฆ่า 

คนไทยด้วยกันและขัดขวางการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะหมู่บ้านในชนบทห่างไกล	 ซึ่งรัฐบาล 

พยายามเข้าไปสร้างถนนหนทางให้	กจ็ะถกูพวก 

คอมมวินสิต์ขดัขวาง	เพราะพวกนีไ้ม่ต้องการให้ 

ประเทศไทยเจริญ	

ภาพยนตร์จ�าลองเหตุการณ์ให้เกิดข้ึนที่ 

หมู่บ้านดงบัง	บ้านเกิดของ	ค�าสิงห์	ชายหนุ่มซึ่ง 

เพิ่งปลดประจ�าการจากเป็นทหารรับใช้ชาติ	 

ค�าสิงห์เดินทางกลับมายังหมู่บ้านของตนด้วย 

ความเอ้ือเฟื้อจากชาวบ้านซึ่งเป็นญาติพี่น้องที ่

พบเจอระหว่างการเดินทาง	 เม่ือมาถึงหมู่บ้าน	 

เขาพบว่าบัดนี้สามารถเดินทางมาได้สะดวกยิ่ง 

ขึน้	เพราะทางราชการได้จดัสร้างถนนเพือ่อ�านวย 

ความสะดวกแก่ชาวบ้าน	แต่กระนัน้ถนนกย็งัมา 

ไม่ถึงหมู่บ้านดงบังซ่ึงอยู่ห่างไกลออกไปกว่า 

หมู่บ้านอื่น	ๆ				

อีกฟากหนึ่ง	 ปลัดทรงพล	 ซึ่งเป็นปลัด 

พัฒนาคนใหม่ก�าลังครุ่นคิดหาวิธีที่จะท�าความ 

เข้าใจกับชาวบ้านให้ยอมเสียสละที่นาเพื่อน�า 

มาสร้างถนนเป็นเส้นทางออกสู่โลกภายนอก 

ของหมูบ้่าน	และยงัจะต้องขอความร่วมแรงจาก 

ชาวบ้านช่วยกันลงมอืสร้างถนนด้วย	ปลดัทรงพล 
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เรียกก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และชาวบ้านมาประชุม 

ชีแ้จง	แต่หลายคนยงัลังเลใจ	ซึง่กไ็ม่ได้ท�าให้ปลดั 

ทรงพลย่อท้อแต่อย่างใด

เลิกการประชุมแล้ว	 ก�านันและผู้ใหญ่ 

บ้านกลบัมาหารอืกนัเอง	ได้ข้อสรปุว่า	หากถนน 

ตัดผ่านหมู่บ้าน	ก็จะน�าความเจริญมาสู่หมู่บ้าน 

ดงบังโดยรวม		คนหนุ่มสาวอย่างค�าสิงห์ก็แสดง 

ความเหน็ว่าจะเป็นเรีย่วแรงส�าคญัในการพฒันา

หมู่บ้านของเรา	ในระหว่างที่พูดคุยกันนั้นเอง	มี 

ชายคนหนึ่งเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ	 ชายคนน้ันคือ	 

เทียม	คนเร่ขายยาตามหมู่บ้าน	

เมือ่ได้ข้อสรปุแล้วก�านนัจงึชกัชวนค�าสงิห์ 

ไปบอกปลัดทรงพลด้วยกันที่อ�าเภอ	 ซ่ึงที่นั่น 

ก�านนัและค�าสงิห์ได้เหน็ฝรัง่ชาตอิเมรกินัทีม่าให้ 

ค�าปรกึษาเรือ่งการท�านาแก่ชาวนาไทย		ไม่เพยีง 

เท่านัน้พวกฝร่ังอเมริกนัยังสนับสนุนทนุรอนและ 

เครื่องไม้เครื่องมือให้กับทางราชการอีกด้วย	 นี้ 

ยิง่สร้างความเชือ่มัน่แก่ก�านนัว่าหมูบ้่านจะเจรญิ 

แน่	 จึงตกลงร่วมมือกับทางราชการในการสร้าง 

ถนนและสะพานทีห่มูบ้่านดงบงั	ปลดัทรงพลรบี 

สั่งให้รถบรรทุกน�าสิ่งก่อสร้างและเครื่องมือมา 

ส่งที่หมู่บ้าน
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ข่าวการสร้างถนนยังความร้อนใจให้แก่ 

เทียมผู้ซึ่งไม่ต้องการเห็นหมู่บ้านดงบังพัฒนา	 

เทียมรีบน�าความมาบอกแก่หัวหน้าขบวนการ 

คอมมิวนิสต์และพรรคพวก	 ทั้งหมดเห็นพ้อง 

ต้องกันที่จะต้องขัดขวางการสร้างถนน	 โดย 

อาศัยช่องโหว่ที่ชาวบ้านบางคนยังลังเลใจที่จะ 

เสียผืนดินท�ากิน	 พวกมันวางแผนจะยับยั้งรถ 

บรรทุกที่จะน�าสิ่งของส�าหรับการก่อสร้างถนน 

ไม่ให้เข้าถงึหมูบ้่าน	เพือ่ให้ชาวบ้านเข้าใจว่าปลดั 

ทรงพลโกหก	เทยีมกระพอืข่าวเป่าหชูาวบ้านว่า 

ราชการไม่ได้ส่งความช่วยเหลือมาให้จริงหรอก			 

เคราะห์ดีที่ค�าสิงห์ขี่ม ้าผ่านมาพบคนขับรถ 

บรรทุกที่โดนพวกคอมมิวนิสต์ยิง	 ค�าสิงห์จึงรีบ 

น�าความไปบอกก�านนั	แต่การกระท�าของค�าสงิห์ 

ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของพวกคอมมิวนิสต	์ 

พวกมันจึงบุกเข้ามาข่มขู่ไม่ให้แพร่งพรายความ 

ไปมากกว่านี	้แล้วจับตวั	จ�าปา	คนรกัของค�าสิงห์ 

ไว้เป็นตัวประกัน	 ค�าสิงห์ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉย	 เขา 

สะกดรอยตามพวกคอมมวินสิต์ไปจนรูท้ีซ่่องสมุ		 

แล้วรีบกลับมาเตือนชาวบ้านให้รู ้ถึงภัยร้ายที่ 

ก�าลงัซ่อนตวัอยู	่ชาวบ้านจงึได้รูว่้าข่าวลอืร้าย	ๆ 	 

เกีย่วกบัทางราชการทีแ่ท้มาจากเทยีมกขุึน้		และ 

ท้ายที่สุดพวกคอมมิวนิสต์ก็ถูกปราบปราม	

ภาพยนตร์แสดงภาพลักษณ์อันโหดร้าย 
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ของลัทธิคอมมิวนิสต์	 โดยใส่บทพูดให้ตัวละคร 

กล่าวถึงการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ว่าไม่ 

ให้นับถือศาสนา	 ชาวบ้านจะต้องท�างานหามรุ่ง 

หามค�่า	หากใครขัดขึ้นจะต้องถูกก�าจัดทิ้ง	และ 

ภัยร้ายนั้นจะคลี่คลายไปได้ก็ด้วยชาวบ้านต้อง

ให้ความร่วมมือและคอยเป็นหูเป็นตาให้แก ่

ทางการ	

สายเลือดเดียวกัน	 เป ็นภาพยนตร  ์

ประเภทเรือ่งแสดง	ผูส้ร้างได้จ้างนกัแสดงอาชพี 

มาเป็นตัวละครส�าคัญ	เช่น	ทานทัต	วิภาตโยธิน		 

ประมนิทร์	จารจุารตี	และตวัเอกหรอืพระเอกคอื 

ค�าสิงห์	ได้นกัแสดงหนุม่หน้าใหม่คอื	พศิาล	อคัร- 

เศรณี	 ซึ่งมีผลงานจากวงการละครวิทยุ	 จึงถือ 

เป็นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรือ่งแรกของเขา	 

ก่อนจะมีผลงานตามมามากมายและเป็นนัก 

แสดงและผู้ก�ากับภาพยนตร์ส�าคัญคนหนึ่งใน 

วงการภาพยนตร์ไทย	

ผู้แต่งเรื่องและเขียนบท	 รวมทั้งก�ากับ 

การแสดง	คอื	ป.	พมิล	แต่พศิาลเคยให้สมัภาษณ์ 

ว่าได้ร่วมงานแสดงภาพยนตร์เร่ือง	สายเลือด

เดียวกัน	เป็นเรื่องแรก	โดยการก�ากับของ	“ครู 

มารุต”	หรือ	ทวี	ณ	บางช้าง	บรมครูท่านหนึ่ง 

ของวงการภาพยนตร์ไทย	ซึง่อาจจะเป็นได้ว่าคร ู

มารุตเป็นผู้ร่วมงานที่ไม่ได้ปรากฏชื่อในโตเติ้ล	

ฉากทีน่่าสนใจเป็นอย่างมากอกีฉากหนึง่ 

ในภาพยนตร์	 คือหลังจากพวกคอมมิวนิสต์ถูก 

ปราบปรามจนสิ้นแล้ว	เป็นฉากที่ชาวบ้านได้มา 

ร่วมมือร่วมใจลงแรงกันสร้างถนน	โดยมีหมอล�า 

ร้องกลอนล�าซึง่มเีนือ้หาโน้มน้าวให้ชาวบ้านเหน็ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	 อันเป็นยุทธวิธีหนึ่ง 

ทีร่ฐัน�าการแสดงพืน้บ้านมาปรบัใช้ในการสือ่สาร 

กับชาวบ้านให้เข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น	 เช่น	 ในภาค 

อสีานใช้การแสดงหมอล�า	ในภาคใต้ใช้การแสดง 

หนังตะลุง	 โดยมีการจัดอบรมให้ศิลปินพื้นบ้าน 

ได้ซึมทราบถึงนโยบายของภาครัฐ	 เพื่อน�าไป 

สอดแทรกในการแสดงให้ชาวบ้านชม		

สายเลือดเดียวกัน	 เป็นตัวอย่างการใช้ 

ภาพยนตร์ในยุคสงครามเย็นของรัฐบาลสหรัฐ 

อเมริกาในประเทศไทย	ในสถานการณ์ที่มีการสู้ 

รบด้วยอาวธุ	ระหว่างรฐับาลกับกองทพัปลดแอก 

ประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย	 และ 

นับเป็นตัวอย่างที่หายาก	 เพราะแม้ว่าในยุคที่ 

ภาพยนตร์ออกฉาย	ส�านกัข่าวสารอเมริกันได้ท�า 

ส�าเนาภาพยนตร์ออกเผยแพร่หลายก๊อปป้ี	และ 

ให้หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชนยืมไป 

จัดฉายทั่วประเทศ	 โดยบางทีก็ไม่ต้องส่งฟิล์ม 

คืน	 แต่หลังจากสิ้นสุดสงครามเย็น	 และส�านัก 

ข่าวสารอเมริกัน	 กรุงเทพถูกยุบเลิกไปแล้ว	 

ภาพยนตร์เหล่านี้ถูกท�าลายไปมาก	 ดังนั้น 

ภาพยนตร์ที่เหลืออยูน่ีจ้งึมค่ีาส�าหรบัการศกึษา 

เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์การเมอืง	การปกครอง	และ 

ประวัติศาสตร์สังคมไทยในยุคสมัยหนึ่งได้เป็น

อย่างดี



54

ชู้

วันแรกฉาย ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ความยาว ๑๔๕ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

ที่ปรึกษา 	 เกียรติ	เอี่ยมพึ่งพร

ผู้จัดจ�าหน่าย	 อัศวินภาพยนตร์

ผู้สร้าง 	 เปี๊ยก	โปสเตอร์

ผู้ด�าเนินงานสร้าง	 สุปราณี	โพธิ์ชัยแสน

ผู้ก�ากับ 	 เปี๊ยก	โปสเตอร์

ผู้ประพันธ์ “จ�าลักษณ์”

ผู้เขียนบท 	 “วิศณุศิษย์”

ผู้ก�ากับบท	 “นันทวัต”

ผู้ก�ากับภาพ	 สมบูรณ์สุข

ผู้ถ่ายภาพ โสภณ	 เจนพานิช,	 โชน	

บุนนาค,	พูลสวัสดิ์	ธีมากร

ผู้ล�าดับภาพ	 สมบูรณ์สุข

ผู้ก�ากับศิลป์	 พิชัย	เดชะวนิช

ผู้สร้างเพลง	 ประสิทธิ์	พยอมยงค์

ผู้ประกอบเพลง	 ประเสริฐ	จุลเกศ

ผู้บันทึกเสียง	 สหัส	ตู้จินดา

ผู้แสดง	 	 มานพ	 อัศวเทพ,	 กรุง	

ศรีวิไล,	 วันดี	ศรีตรัง,	ด.ญ.	 ไขนภา	 เจียรบุตร,	

นันทวัต,	โชน	บุนนาค

ช่ือของ	 สมบูรณ์สุข	 นิยมศิริ	 หรือที่คน 

ไทยรู้จักกันในนาม	เปี๊ยก	โปสเตอร์	เป็นหนึ่งใน 

ชือ่ผูก้�ากบัภาพยนตร์ช้ันน�าของวงการภาพยนตร์ 

ไทย	ทีต่ลอดช่วงชวีติการท�างาน	เป๊ียก	โปสเตอร์	 

ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ไทยคุณภาพ 

จ�านวนมาก	 และถือเป็นผู้ก�ากับที่พร้อมจะน�า 

เสนอเรื่องราวและรูปแบบใหม่	ๆ	ที่แตกต่างไป 

จากที่ภาพยนตร์ไทยทั่วไปนิยมกัน	 ภาพยนตร์ 

เรื่อง	ชู้	 เป็นหนึ่งในผลงานที่แสดงให้เห็นศักย- 

ภาพอันเปี่ยมล้นของเปี๊ยก	โปสเตอร์

ในกิจกรรม	ชั้นครู	๔	ที่หอภาพยนตร์ฯ	 

จัดขึ้น	 เปี๊ยก	 ได้เล่าที่มาของภาพยนตร์เนื้อหา 

แหวกแนวอย่าง	 ชู้	 ว่า	 ในช่วงหลังจากที่เขา 

ประสบความส�าเร็จอย่างสูงจากภาพยนตร์เรื่อง	 

โทน	และ	ดวง	เขาก็ก�าลังอยู่ในช่วง	“หมดพุง”	 

จงึได้ประกาศหาพลอ็ตเรือ่งด	ีๆ 	เพือ่ให้เขาจะน�า 

ไปพฒันาต่อเป็นบทภาพยนตร์ต่อไป	สดุท้ายเขา 

ก็ตัดสินใจเลือกพล็อตความยาว	 ๓	 บรรทัด	 ที่ 

มีชื่อถูกใจเขาเป็นอย่างย่ิงว่า	 ชู้	ซึ่งเมื่อถึงเวลา 

จะจ่ายค่าเรื่องให้กับผู้เขียน	 เปี๊ยกจึงได้พบว่า 

เจ้าของพล็อตแปลกดังกล่าวคือ	 ส�าเนา	 หิริโอ- 

ตปัปะ	นกัเขยีนหนงัสอืผูม้ชีือ่เสยีงและเคยเขยีน 

บทภาพยนตร์และก�ากับภาพยนตร์มาแล้ว		

ภาพยนตร์เล่าถึง	 เหตุเรืออับปางท�าให้ 

หญิงเคราะห์ร้ายอย่าง	เรียม	ถูกพัดมาติดหาดที่ 

เกาะแห่งหนึง่	ทีซ่ึง่	นายเชงิ	ชาวประมงใช้เป็นที่ 

อาศัยอยู่แต่เพียงคนเดียว	 จึงได้ช่วยเหลือเรียม 
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ไว้ให้มีชีวิตรอด		จนร่างกายเรียมดีขึ้น	เชิงก็ถูก 

ตัณหาเข้าครอบง�าจับเธอเป็นเมียกระทั่งมีลูก 

ด้วยกัน	 วันหนึ่งเชิงลงไปด�าน�้าหาไข่มุกและถูก 

ปะการังพิษเข้าตาจนตาแทบมองไม่เห็น	 เรียม 

ต้องเดนิทางออกจากเกาะไปตามหมอในตวัเมอืง 

มาช่วยรกัษา	แต่ปรากฏว่าหมอทีเ่ธอพบคือ	นาย 

เทพ	คนรกัเก่าของเธอ	เทพมาช่วยรกัษาเชงิ	และ 

เกิดสงสัยในเหตุท่ีเชิงหลบมาอยู่เกาะร้างล�าพัง 

ว่าน่าจะมีไข่มุกมูลค่ามหาศาลซ่อนอยู่	 จึงวาง 

แผนให้ยารักษาท่ียิ่งท�าให้ตาบอด	 เทพหว่าน 

เสน่ห์ปั่นหัวเรียมเพื่อให้เธอมีใจกับเขามากกว่า 

คนพกิาร	และให้ช่วยสบืถามหาทีซ่่อนของไข่มุก	 

แต่ทีร้่ายไปกว่านัน้คอืทัง้สองลกัลอบเป็นชู้กนัถงึ 

ข้ันต้องการก�าจดัเชงิเสยีให้พ้นในเรว็วัน	โดยมไิด้ 

คาดการณ์ไว้เลยว่าเชงิจะรู้แกว	ไม่ใช้ยาของเทพ	 

และแกล้งท�าเป็นตาบอด	ทัง้ทีค่วามจรงิเขาหาย 

จากอาการมานานแล้ว	 เร่ืองราวช่ัว	 ๆ	 ของทั้ง 

สองจึงมิอาจรอดพ้นไปจากสายตา	 กระทั่ง 

เรี่ยวแรงของเชิงกลับฟื้นคืน	 เขาจึงวางแผน 

หลอกให้เทพและเรยีมช่วยพาไปหาไข่มกุท่ีซ่อน 

ไว้	เพือ่ทีจ่ะพาทัง้คูไ่ปยงัเกาะเลก็	ๆ 	ทีน่�า้ท่วมถงึ 

แห่งหนึ่ง	เมื่อสบจังหวะเชิงชักปืนออกมาหมาย 

ฆ่าชายชูแ้ละนงัเมยีแพศยาให้ตายเสยีทัง้คู	่เรยีม 

จงึยอมรบัการกระท�านอกใจผวั	แต่เปิดปากบอก 

ความจริงมากไปกว่านั้นว่า	 เธอกับเทพน้ันเคย 

เป็นผัวเมียกันมาก่อนท่ีเรือจะอับปางและร่าง 

เธอลอยไปติดเกาะ	 ชู้ในความหมายของเธอน้ัน 

จึงไม่ใช่เทพแต่เป็นเชิงนั่นเอง	เมื่อเชิงรู้ดังนั้นจึง

คิดหนัก	 แต่เมื่อคิดตกก็ประกาศว่า	 ขอให้เรียม 

เป็นคนเลือกแล้วกันว่าจะอยู่กับใคร	 แต่ด้วย 

ความชั่วช้า	 เทพได้โอกาสหยิบปืนข้ึนมาจะฆ่า 

เชิง	 แต่เชิงรู ้ตัวจึงเกิดการต่อสู้กับเทพอย่าง 

ดุเดือด	 แล้วเกิดปืนลั่นไปถูกเรียม	 และเทพถูก 

เชิงตีจนสลบไป	 เชิงน�าเรียมขึ้นเรือออกไปจาก 

เกาะ	ทิง้ให้เทพซึง่ฟ้ืนขึน้มารบัรูว่้าก�าลงัถกูทิง้ให้ 

รอความตายอยู่บนเกาะน�้าท่วมถึงนั้นโดยล�าพัง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า	 พล็อตเร่ืองที่มีตัว 

ละครน�าอยู่เพียง	 ๓	 ตัวละคร	 ที่มีด้านมืดด้าน 

สว่าง	 ไม่ใช่เพียงแค่ตัวแทนความดีชั่วแบบ 

พระเอกนางเอกและตัวร้ายแบบที่มักปรากฏใน 

ภาพยนตร์ไทยเร่ืองอืน่	และเนือ้หาของภาพยนตร์ 
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มีการพยายามตั้งค�าถามถึงศีลธรรมของมนุษย	์ 

ซึ่งเป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปจากภาพยนตร์ไทย 

แทบจะทุกยุคทุกสมัย	

ความแตกต่างของเน้ือหาภาพยนตร ์

เรือ่งนีก้ล่าวได้ว่าแปลกแยกจากขนบหรอืกระแส 

ความนิยมของภาพยนตร์ไทยทั่วไป	อาจจะเป็น 

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ประสบ 

ความส�าเร็จทางรายได้เหมือนภาพยนตร์ก่อน 

หน้าของเป๊ียก	โปสเตอร์	แต่	ชู	้ได้รบัการคดัเลอืก 

โดยสมาคมผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ไทย 

ให้เป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยเข้าประกวดใน	

มหกรรมภาพยนตร์	เอเซีย	-	แปซิฟิก	ครั้งที่	๑๙	 

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๑๖	ณ	ประเทศสิงคโปร์	และ 

ที่สุดก็ได้รับเลือกให้ได้รางวัลพิเศษ	 ที่ไม่มีสาขา	 

คือในฐานะภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาโดดเด่นแปลก 

แหวกแนว	ซึง่อาจจะกล่าวได้ว่าความแปลกจาก 

ปกติของภาพยนตร์	 ท�าให้กรรมการไม่กล้าให ้

รางวลัปกต	ิ	แต่ความแปลกอนัโดดเด่นนีก้ท็�าให้ 

กรรมการไม่กล้าทีจ่ะไม่ให้รางวลัเช่นกนั	จงึต้อง 

ให้เป็นรางวัลพิเศษ	

ชู้	 จึงเป็นตัวอย่างอันหายากของภาพ- 

ยนตร์ไทย	 เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์ที่ผู้สร้าง 

มีเจตนาใช้ศิลปภาพยนตร์แสดงธรรม	 ว่าด้วย 

กิเลส	 ตัณหา	 ราคะ	 ความโลภความเห็นแก่ตัว 

ของมนุษย์	ซึ่งไม่จ�ากัดว่าเป็น	มนุษยชาติ	ภาษา 

	หรือกาลสมัยใด	
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วันแรกฉาย ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑

ความยาว ๑๒๒ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทผู้สร้าง  นครพิงค์โปรดักชั่น

ผู้อ�านวยการสร้าง  ชนะ	คราประยูร

ผู้ก�ากับ   ชนะ	คราประยูร	

ผู้ประพันธ์  “ศิริมาดา”

ผู้เขียนบท  สีดา	วิษณุภพ

ผู้ถ่ายภาพ  กวี	เกียรตินันท์

ผู้ล�าดับภาพ  “นิราพรรณ”

ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย “คุณตุ๊”

ผู้จัดเพลงประกอบ  นพดล	บุษปเกศ

ผู้ประพันธ์เพลง  เสกสรร	สอนอ่ิมศาสตร์	ใน

เพลง	“จะไปไหน”	“ไม้ใกล้ฝั่ง”

บันทึกเสียง  อัศวินภาพยนตร์

ผู้แสดง  สรพงศ์	 ชาตรี,	 ทาริกา	 ธิดาทิตย์, 

นิรุตต์ิ	 ศริจิรรยา,	 สมภพ	 เบญจาธกิลุ,	 สมจนิต์	 

ธรรมทตั,	ชศูรี	มสีมมนต์,	วิไลวรรณ	วฒันพานชิ,	 

จรุ	ีโอศริิ,	ประพศิ	แพรวพรรณ,	ชนิดษิฐ์	บนุนาค,	 

สายพิณ	จินดานุช,	อุ่นเรือน	ธรรมานนท์,	ด.ช.	 

อ๊อด	 จินดานุช,	 ด.ญ.	 จอย	 จินดานุช,	 วิเวียน	 

สุขสม,	 หนู	 สุวรรณประกาศ,	 กุมารี	 โกมารกุล 

ณ	นคร

รางวัล   รางวลัภาพยนตร์แห่งชาต	ิ 

สุพรรณหงส์ทองค�า	 ครั้งที่	 ๑	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 

๒๕๒๑	 -	 ๒๕๒๒	 รางวัลภาพยนตร์สร้างสรรค์ 

สังคมยอดเยี่ยม	 และรางวัลพิเศษ	 ดาราอาวุโส 

ยอดเยี่ยม	หนู	สุวรรณประกาศ

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 เป็นปีที่มีการสร้าง 

ภาพยนตร์ไทยออกฉายเป็นจ�านวนมากผิดปกติ	 

ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลขึ้นภาษ ี

ศุลกากรการน�าเข้าภาพยนตร์ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 

๒๕๒๐	 มีผลให้บริษัทภาพยนตร์หลัก	 ๆ	 ของ 

สหรัฐอเมริกาประท้วงโดยการไม่ส่งภาพยนตร ์

เข้ามาฉาย	 และท�าให้เกิดช่องว่างในตลาด 

ภาพยนตร์	ซึ่งเคยรับภาพยนตร์ต่างประเทศเข้า 

มาฉายในสัดส่วนที่มากกว่าภาพยนตร์ไทย	เป็น 

โอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยสามารถสร้าง 

ภาพยนตร์เข้าฉายแทนภาพยนตร์ต่างประเทศ	 

และเป็นช่วงเวลาทีม่ภีาพยนตร์ไทยทีม่เีรือ่งราว 

แปลกใหม่หลากหลายกว่าที่เคยสร้างกันมา	 

ภาพยนตร์เรื่อง	“วัยตกกระ”	เป็นตัวอย่างหนึ่ง 

ของภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาต่างไปจากเดิม	 ๆ	 

อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที ่

แสดงเรื่องของคนแก่หรือผู้สูงอายุเป็นตัวละคร 

หลัก	 	 มีบทบาทเป็นตัวน�าเรื่อง	 มิใช่เป็นตัว- 

ประกอบตามท้องเรื่อง	 ซึ่งควรจะเรียกว่าเป็น 

ตัวเอก	 และในเร่ืองนี้คือคุณยาย	 (ซึ่งผู้สร้างใช ้

นักแสดงที่เป็นผู้สูงวัยจริง	 ๆ	 มิใช่ใช้คนอ่อนวัย 

วัยตกกระ
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แต่สมมุติเป็นคนแก่หรือแต่งหน้าให้ดูแก่)	 จึง 

ควรเรียกว่านางเอก	แต่ขนบของภาพยนตร์ไทย 

เดมิ	พระเอกนางเอก	ต้องเป็นหนุม่เป็นสาว	เป็น 

คู่ท่ีจะต้องมารกักนั	หรอืกว่าจะรกักนัได้ต้องเล่น 

แง่งอน	หรือมอีปุสรรคกดีขวางมากมาย	คณุยาย 

ในเรื่องนี้จึงไม่สามารถเป็นนางเอกได้	 แม้จะ 

แสดงได้ดี	 จนได้รับรางวัล	 ก็กลายเป็นรางวัล 

ผู้แสดงประกอบไป

อย่างไรก็ดี	 ภาพยนตร์เรื่องนี้	 กล้าหาญ 

ที่จะแสดงเรื่องของคนแก่เป็นตัวหลักของเร่ือง	 

เป็นครั้งแรกที่คนแก่มีพื้นที่ในการส่ือสารเร่ือง 

ของตัวเองบนจอหนังไทย	 แต่เป็นธรรมดาที ่

ปรากฏการณ์นี้มิได้ก่อกระแสนิยมเสนอเรื่อง 

คนแก่ในหนงัไทยแต่อย่างไร	และน่าจะไม่มีพืน้ที ่

เช่นนีใ้ห้คนแก่อืน่	ๆ 	อกี	จนในระยะหลงัเมือ่เกดิ 

วงการหนงัสัน้ขึน้ในทศวรรษของปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	 

และมีผลให้เกิดหนังนอกกระแสหรือหนังอิสระ 

หรือหนังอินดี้ขึ้นในวงการหนังไทย	 จึงเริ่มมี 

พ้ืนท่ีให้ผู้คนและเรื่องราวท่ีหลากหลายขึ้นใน 

หนังไทย

ภาพยนตร์เล่าถึง	 ความสมบูรณ์พร้อม 

ด้วยเกียรติและทรัพย์สินของครอบครัว	 มิได้ 

ท�าให้	นิสา,	วัฒน์	และ	เล็ก	สามพี่น้องได้ค�านึง 

ถึงความกตัญญูต่อมารดาเลยแม้แต่นิด	 นิสา	 

เอาแต่เป็นสาวสงัคมปล่อยให้สามซีึง่เป็นคนรวย 

คอยว่าร้ายมารดาเธอ	 วัฒน์ซึ่งเป็นข้าราชการ 

ชัน้ผูใ้หญ่ก็มท่ีาทจีะคอรปัชัน่โดยไม่ใส่ใจค�าสอน 

ของมารดา	 ในขณะที่เล็กก็หลงผู้ชายจนโงหัว 

ไม่ขึ้นไม่แยแสแม้กระทั่งค�าตักเตือน	 ซ�้ายัง 

เกรีย้วกราดใส่มารดาหาว่าเข้ามายุง่ยากกบัชวีติ	 

ทั้งหลายทั้งปวงท�าให้หญิงชราที่เคยให้ก�าเนิด 

เลี้ยงดูลูกรักทั้งสาม	ถูกมองข้ามและถูกทอดทิ้ง 

ให้กลายเป็นคนแก่ที่เดินผ่านไปผ่านมาภายใน 

บ้าน	 ดีที่ได้ทรงพลเด็กหนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียง 

คอยเติมเต็มความรู้สึกที่ดีราวกับหลานรัก	 แต่ 

กระน้ันนางก็มิอาจทนถูกดูแคลนจากลูกบังเกิด 

เกล้าจึงตัดสินหนีออกจากบ้านไปโดยไม่บอก 

กล่าว		เหตุนี้จึงท�าให้	บุตรและธิดาทั้งสามกลับ 

มาทบทวนตวัเองอกีครัง้	นสิาออกตามหามารดา 

อย่างสดุก�าลงั	วฒัน์ตดัสนิใจเลกิสมคบกนัคอรปั- 

ชั่นกับนายทุนอย่างเด็ดขาด	ในขณะที่เล็กก็รู้ซึ้ง 

ถึงค�าเตือนของมารดาเมื่อผู้ชายของเธอนั้นเป็น 

เพียงคนหลอกลวงท่ีทิ้งเธอไป	 ทั้งสามออกตาม 

หามารดาพร้อมด้วยการช่วยเหลือจากทรงพล	 

เด็กหนุ่มซ่ึงดูจะห่างเหินจากคนบ้านนี้แต่กลับ 

กลายเป็นคนที่เข้าใจมารดาของคนบ้านหลังนี ้

ทีส่ดุ	กระท่ังได้มาพบกบัมารดาทีบ้่านพกัคนชรา	 

ทั้งสามจึงขออโหสิกรรมและวิงวอนให้มารดา 

กลับไปอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง	 โดยสัญญาว่า 

เร่ืองที่เคยผ่านมาจะไม่มีทางเกิดขึ้นต่อมารดา 

ผู้เป็นที่รักยิ่งอีกแล้ว
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วันแรกฉาย ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓

ความยาว ๘๖.๒๑ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

สถานที่ฉายครั้งแรก  โรงภาพยนตร์เอเธนส์

บทประพันธ์		 พระบาทสมเด็จพระจุล- 

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ผู้อ�านวยการสร้าง		 ปริม	 บุนนาค,	 เกียรติ 

เอี่ยมพึ่งพร	

ผู้ก�ากับการแสดง		 ภานพุนัธุ,์	เป๊ียก	โปสเตอร์

ผู้เขียนบท   พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระ- 

องค์เจ้าภาณุพันธ์ุยุคล

ผู้ถ่ายภาพ  สามัคคี

ผู้ประพันธ์ดนตรี  บญุยงค์	เกตคุง,	บรูซ๊	แกสตนั

ผู้แสดง		 	 จตุพล	 ภูอภิรมย์,	 ศศิธร	 

ปิยกาญจน์,	ภญิโญ	ปานนุย้,	ป	ูจนิดานชุ,	สมคดิ	 

ทองเงนิ,	อ�านวย	แจ่มใส,	ลาวลัย์	บวัทัง่,	สงัเวยีน	 

ยอดนิล,	 ส�ารวย	 ธรรมสาคร,	 พิบูลย์	 สดช่ืน,	 

สุทัศน์	เพ็งข�า

 

ซมพลา	เงาะหนุม่แห่งชายป่าเมอืงพทัลงุ 

ได้พบรักกับ	ล�าหับ	เงาะสาว	หลังจากที่ซมพลา 

ได้ช่วยชีวิตล�าหับให้รอดพ้นจากการถูกงูกัดใน 

ระหว่างเที่ยวป่า	 จนถูกเน้ือต้องตัวล�าหับกลาย 

เป็นเรือ่งผดิผ	ีเกดิกลายเป็นความรกัฉนัท์ผวัเมยี	 

แต่ทั้งคู่ก็ต้องแอบรักกันเรื่อยมา	เพราะ	ตองยิบ	 

พ่อของล�าหับคอยกีดกันและบังคับให้เธอต้อง 

แต่งงานกับ	ฮเนา	เงาะหนุ่มผู้มีฐานะดี	ท�าได้แม้ 

กระทั่งเฆ่ียนตีและไม่ยอมให้ล�าหับลูกสาวตน 

ออกไปไหน	จนล�าหับต้องจ�าใจทิ้งรักของเธอไป 

แต่งงานกับฮเนา	แต่เมื่อล�าหับกับฮเนาแต่งงาน 

กันจนได้ร่วมหอ	 ซมพลาก็ใช้อุบายลักพาตัว 

ล�าหับหนีมา	ครั้นเมื่อฮเนารู้ความก็รีบออกตาม 

ล่าซมพลาจนพบซมพลาขณะก�าลังล่าสัตว์	ทั้งคู่ 

จึงได้ต่อสู้กันตามค�าท้าของซมพลาที่ว่าหาก 

ฮเนาชนะเขาจะยอมบอกที่ซ่อนของล�าหับ	 แต่ 

ทว่าในระหว่างทีซ่มพลาก�าลงัจะมชียัเหนอืฮเนา	 

ร�าแก้วซึ่งเป็นพ่ีชายของฮเนาที่ติดตามมาด้วยก ็

รบีเป่าลกูดอกอาบยาพษิใส่ซมพลาจนเขาล้มลง	 

ล�าหบัซึง่ไม่เหน็ซมพลากลบัมา	จงึออกมาตามหา 

ซมพลา	และเจอเขาในขณะเกดิเหต	ุในจงัหวะที ่

ซมพลาก�าลังจะสิ้นใจ	ด้วยความโศกเศร้าล�าหับ 

จงึใช้มดีฆ่าตวัเองตายตามซมพลา	ส่วนฮเนาเมือ่ 

ได้รู้ว่าล�าหับกับซมพลารักกันและได้เห็นความ 

รักอันเด็ดเดี่ยวของทั้งสอง	 ก็ได้แต่โศกเศร้ากับ 

สิ่งที่ท�าไป	พร้อมกับฝังร่างของทั้งคู่ไว้ด้วยความ 

อาลัยรัก

เป็นภาพยนตร์เรือ่งแรกและเรือ่งเดยีวที่ 

สร้างจากบทละครร้องพระราชนิพนธ์ในพระ- 

บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เร่ือง	 

“เงาะป่า”	ซึง่เป็นบทละครร้องทีถ่อืกนัว่าดทีีส่ดุ 

เง�ะป่�
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เรื่องหนึ่งของชาติ	เป็นเรื่องโศกนาฏกรรมความ 

รักที่ถูกขัดขวางและน�าไปสู่ความตายที่คู ่รัก 

ยอมสละชีพเพื่อพิสูจน์รัก

ข้อเด่นประการหนึง่ของภาพยนตร์นี	้คอื 

เป็นผลงานที่ท�างานร่วมกันระหว่างผู ้ก�ากับ 

ภาพยนตร์สองวัยและสองยคุ	คนเก่าและคนใหม่	 

คือ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าภาณุพันธุ ์

ยุคล	 หรือ	 เสด็จพระองค์ชายใหญ่	 ผู ้ก�ากับ 

ภาพยนตร์รุน่ท่ีสองของวงการภาพยนตร์ไทย	คอื 

รุ่นก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี	 ๒	 และ	 สมบูรณ์สุข	 

นยิมศิริ	หรือ	เป๊ียก	โปสเตอร์	ผูก้�ากบัรุน่ทีส่ี	่หรือ 

คลื่นลูกใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทย	 เป็นการ 

ผสานระหว่างเก่ากบัใหม่	เพือ่ถ่ายทอดบทละคร 

ร้องและร�าซึง่เป็นภาษานาฏศิลปะแบบประเพณี	 

ให้ออกมาเป็นภาษาภาพยนตร์ไทยสมัยใหม่	จะ 

เห็นได้จากการใช้วิธีถ่ายท�าในสถานที่จริง	 คือ 

สร้างฉากหมู่บ้านเงาะขึ้นในป่าในดงจริง	 และ 

แต่งหน้าแต่งตวัผู้แสดงให้ดเูช่ือว่าเป็นชาวป่าจรงิ	 

ซึ่งอาจเป็นการตีความลึกลงไปถึงที่มาของบท 

พระราชนิพนธ์ซึ่งกล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าฯ	 ทรงได้สดับเค้าเรื่องมาจาก 

การเล่าขานของพวกเงาะซาไก	 แล้วน�ามาพระ- 

ราชนิพนธ์เป็นบทละคร	

ภาพยนตร์นีผู้ส้ร้างใช้วธิกีารถ่ายท�าด้วย 

อปุกรณ์ทีท่นัสมยั	โดยจ้างบคุลากรและอปุกรณ์ 

จากต่างประเทศ	 นับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่อง 

แรก	 ๆ	 ที่ถ่ายท�าในระบบไวด์สกรีน	 ในขณะที ่

ภาพยนตร์ไทยเกือบท้ังหมดในเวลานัน้	นยิมถ่าย 

ด้วยระบบซีเนมาสโคปซึ่งมีจุดอ่อนเร่ืองความ 

คมชดัของภาพ	ดนตรปีระกอบภาพยนตร์ซึง่เป็น 

ส่วนส�าคญักใ็ช้นกัดนตรทีีม่ผีลงานเด่นในการท�า 

ดนตรีไทยเดิมแบบสมัยใหม่	 คือ	 บรูซ	 แกสตัน	 

และ	บุญยงค์	เกตุคง	

หัวใจของภาพยนตร์นี้คือ	 การถ่ายทอด 

หัวใจของบทพระราชนิพนธ์คลาสสิกนี้ให้ได ้

ซ่ึงคือความสะเทือนใจในท้ายสุดของเรื่องที่น�า 

ไปสู่โศกนาฏกรรมอันสร้างความรู้สึกเห็นหัวอก 

หัวใจแห่งความรักบริสุทธ์ิของคู่หนุ่มสาวและ 

บังเกิดความสลดสังเวชในชะตากรรมของคนคู่ 

นั้น	ซึ่งภาพยนตร์นี้ท�าได้เช่นกัน	

ในฐานะท่ีเป็นภาพยนตร์ท่ีท�าจากบท 

พระราชนิพนธ์	 “เงาะป่า”	 เรื่องแรกและเรื่อง 

เดียว	 ภาพยนตร์นี้จึงเป็นภาพแทนหรือภาพจ�า 

อันมีชีวิตชีวาเสมือนมีตัวตนจริงของตัวละครที ่

เคยมีอยู่แต่ในจินตนาการเม่ืออ่านบทพระราช 

นิพนธ์หรือดูการแสดงละครจากบทพระราช 

นิพนธ์ดังกล่าวตลอดมา
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พ.ศ. ๒๕๒๔

ความยาว ๙๐ นาที

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี /เสียง จ�านวน ๓ ม้วน 

ผู้สร้าง	 สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการ

พัฒนา

หากจะไล่เรยีงรายชือ่ผูก้�ากบัภาพยนตร์ 

ไทยที่สร้างผลงานสะท้อนสภาพสังคม	 ชื่อของ	 

มานพ	อุดมเดช	จะปรากฏเป็นอันดับต้น	ๆ	คน 

หนึ่ง	 ด้วยผลงานการก�ากับภาพยนตร์เรื่องแรก 

ของเขา	 “ประชาชนนอก”	 ซ่ึงแม้จะไม่ใช่

ภาพยนตร์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยตรง 

แต่เป็นภาพยนตร์ที่ผลิตขึ้นโดยองค์กรพัฒนา 

เอกชน	หรือ	เอ็นจีโอ	และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ 

ในการศึกษาอบรมโดยตรง	 มิใช่เพ่ือการค้าแต่ 

อย่างใด		แต่กส็ร้างแรงกระเพือ่มให้อตุสาหกรรม 

ไทยได้บ้าง	โดยเฉพาะเมื่อ	มานพ	อุดมเดช	ก้าว 

เข้าไปเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์ในอุตสาหกรรม 

ภาพยนตร์

ปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	เป็นช่วงเวลาทีส่งัคมไทย 

ได้ผ่านเหตุการณ์ส�าคัญทางการเมือง	 คือ	 ๑๔	 

ตลุาคม	๒๕๑๖	ซึง่มผีลสะเทอืนอย่างใหญ่หลวง 

ต่อสังคมทั้งประเทศ	 เป็นการเปิดเสรีภาพทาง 

การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง	 แต่เมื่อ

ประช�ชนนอก 
ON THE FRINGE OF SOCIETY

เกิดเหตุการณ์		๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	สังคมไทยก็ 

เข้าสู่ยุคปิดก้ันเสรีภาพ	 ความขัดแย้งทางการ 

เมืองกลายเป็นสงครามระหว่างอ�านาจรัฐกับ 

พรรคคอมมวินสิต์	นกัศกึษาและประชาชนทีถ่กู 

ปราบปรามกวาดล้างต้องหนีเข้าไปร่วมต่อสู้กับ 

พรรคคอมมวินสิต์	ก่อนทีส่ถานการณ์จะคลีค่ลาย 

ลงด้วยนโยบาย	๖๖/๒๓	ของรัฐบาล	

หลงั	๑๔	ตลุาคม	มภีาพยนตร์นอกระบบ 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ออกมาเรื่องหนึ่ง	 คือ	

ทองปาน	 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แสดงพลังบริสุทธิ ์

อันอุดมคติของคนหนุ่มสาวในยุคสมัยนั้น	 คน 

หนุ่มสาวและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท่ี 

สนใจวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมไทย	 พูดถึง 

ปัญหาคอรัปชั่นของอ�านาจรัฐไทย	 ปัญหาทุน- 

นยิมทีส่มคบกบัต่างชาตกิอบโกยทรพัยากรของ 

ชาติ	ปัญหาการสร้างเขื่อนซึ่งไม่ให้ประโยชน์ต่อ 

ราษฎรในชนบท	 นักศึกษาได้ลงไปสัมผัสชาวไร่ 

ชาวนาและกรรมกร	แต่ภาพยนตร์ซึ่งถ่ายท�าจบ 

แล้ว	 ก�าลังยังอยู่ในขั้นตัดต่อ	 ก็เกิดเหตุการณ ์

๖	ตุลา	ท�าให้ผู้สร้างซึ่งเป็นนักข่าว	นักวิชาการ 

และศิลปินต้องลี้ภัยกระจัดกระจายกันไป	 และ 

เมือ่ตดัต่อจนส�าเรจ็	กไ็ม่สามารถน�าออกฉายเปิด 

เผยได้ในประเทศไทย	ต้องแอบลกัลอบฉายดกัูน 

ในวงแคบ	 แต่ปรากฏว่า	ทองปาน	 ได้รับความ
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สนใจให้จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ในต่าง 

ประเทศหลายสิบแห่ง	กลายเป็นภาพยนตร์ไทย 

ที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งในนานาชาติ	

ประชาชนนอก	ซึง่สร้างขึน้หลงั	ทองปาน	 

ประมาณ	๔	ปี	แต่เนื้อหาปรากฏว่าเป็นตอนต่อ 

หรือภาคสองของทองปาน	 คือ	 ได้แสดงสภาพ 

ของสังคมไทยหลัง	๑๔	ตุลา	ซึ่งเปิดเสรีภาพขึ้น	 

เกิดการแสดงพลังเรียกร้องความยุติธรรมใน 

ทุกส่วนของสังคม	 อย่างที่พูดกันว่าเดินขบวน 

รายวัน	ซึ่งน�าไปสู่การปราบปรามจากอ�านาจรัฐ	 

ในชนบทภาคเกษตร	ชาวนาถกูฆ่าและถกูจบักมุ 

คุมขังในข้อหาเป็นคอมมวินสิต์	ในเมอืง	กรรมกร 

ซึ่งก็คือชาวนาและลูกหลานชาวนาที่ล้มละลาย 

จากการท�านา	 อพยพเข้ามาขายแรงงานเป็น 

กรรมกรในเมือง	เมื่อต่อสู้เรียกร้องหาความเป็น 

ธรรมก็ถูกฆ่าและถูกจับกุมคุมขังด้วยข้อหาเป็น 

คอมมิวนิสต์	เช่นเดียวกัน

มานพกล่ันกรองเรื่องราวจากประสบ- 

การณ์ของคนใกล้ตวั	ทัง้จากชวีติจริงของพ่อและ 

แม่ของเขา	 เพื่อนรุ่นพี่	มาเป็นบทภาพยนตร์ซึ่ง 

เล่าเรื่องผ่านหนุ่มอีสานสองคนที่เลือกเส้นทาง 

ชีวิตไปคนละทางแต่สุดท้ายก็พบชะตากรรมไม ่

ต่างกัน	ชายคนหนึ่งชื่อ	จ�ารัส	จากลูกชาวนาใน 

หมูบ้่านหนึง่ของอสีานไปเป็นนกัศกึษาวชิาเกษตร 

ที่กรุงเทพ	 เรียนจบพร้อมอุดมการณ์ที่ต้องการ 

กลบัไปช่วยพ่อแม่พีน้่องท�านาทีบ้่านเกดิ	อกีชาย 

หนึ่งคือ	 กองแพง	 หนุ ่มชาวนาจากหมู ่บ้าน 

เดียวกัน	แต่ล้มละลายจากการท�านา	ต้องดิ้นรน 

ทิ้งลูกเมียไปเป็นกรรมกรขายแรงงานในโรงงาน 

แห่งหนึง่ในกรงุเทพ		ภาพยนตร์เล่าเรือ่งตดัสลบั 

แต่คู่ขนานกันไปมาระหว่างนาฏกรรมชีวิตของ

ชายสองคน	

จ�ารัสร่วมกับผู้ใหญ่ไสวชักชวนชาวบ้าน 

ให้ร่วมกันเป็นสหกรณ์ท�านาปรังซึ่งเป็นการท�า 

นานอกฤดูกาล	ชาวนาจะได้มีรายได้ตลอดทั้งปี	 

และท�าโรงสีเล็ก	ๆ 	เอง	ขายเอง	ท�าให้เถ้าแก่เส็ง	 

พ่อค้าคนกลางขายข้าวเห็นว่าจะเป็นการขัดผล 

ประโยชน์ของตน		จึงไปหว่านล้อมแม่ของจ�ารัส 

ให้จ�านองทีน่ากบัตน	แล้วสมคบกบัเกษตรอ�าเภอ 

ซึ่งคอรัปชั่น	โกงปุ๋ยของชาวนา	ใส่ความว่าจ�ารัส 

กับพวกมีพฤติกรรมเป็นคอมมิวนิสต์	

ส่วนกองแพงเข้าไปอยู่ในเมืองกรุงอย่าง 

อนาถา	 อาศัยอยู่กับเพื่อนร่วมห้องอย่างแออัด 
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ยัดเยียด	 เป็นกรรมกรขุดดินใช้แรงงานแลกกับ 

เงินอันน้อยนิด	 เมื่อมีโอกาสเปลี่ยนงานไปเป็น 

คนส่งน�้าแข็งก็ดันขับสามล้อส่งน�้าแข็งไปชนรถ	 

ต้องลาออกจากงานกลางคันเพื่อเอาเงินที่ได้ไป 

ชดใช้ค่าเสียหาย	 เพื่อนที่อาศัยบ้านพักเดียวกัน 

พากองแพงมาสมัครงานที่โรงงานทอผ้า	แม้การ 

ท�างานในโรงงานจะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ	 แต่ก็ต้อง 

แลกกับการได้ท�างานเป็นหลักเป็นแหล่ง	 ที่ 

โรงงานนี้	 มีสหภาพแรงงานที่ช่วยแนะน�าเร่ือง 

สวัสดิการพื้นฐานต่าง	 ๆ	 ที่แรงงานพึงจะได้รับ	 

เช่น	วันหยุด	ค่าแรงขั้นต�่า	แต่เมื่อผู้น�าสหภาพฯ	 

น�าคนงานต่อสูค้วามอยตุธิรรมด้วยการประท้วง 

โดยการหยุดงาน	 เขาก็ถูกนายจ้างไล่ออก	 โดน 

ดกัท�าร้ายร่างกาย	และถกูต�ารวจบกุจบักมุทีบ้่าน 

พัก	 โดยตั้งข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์	 กองแพงซ่ึง 

อาศยัอยูท่ีเ่ดยีวกนัจงึพลอยตดิร่างแหถกูจบัเข้า 

คุกไปด้วย

ในขณะทีเ่หล่ากรรมกรชายหญงิชกู�าป้ัน 

แสดงความสามคัคต่ีอสู	้ภาพตดัไปแสดงต้นข้าว 

ในนาท่ีบ้านของกลุ่มสหกรณ์ชาวนาก�าลังชูรวง	 

ตามด้วยภาพการช�าแหละกบเพือ่ท�าอาหาร	เป็น 

สัญญาณของการที่พ่ีน้องชาวนาและกรรมกร 

ก�าลังไปสูช่ะตากรรมเดยีวกนั	จ�ารสัถกูลอบสงัหาร	 

กรรมกรถูกลอบท�าร้ายจะเอาชีวิต	 และสุดท้าย 

ถูกจับกุมคุมขัง

ทนายที่ไปเยี่ยมผู้ต้องหาที่โรงพัก	 คือ 

ทนายทองใบ	ทองเปาว์	(แสดงเป็นตัวเอง)	ผู้ซึ่ง 

เคยโดนคุมขังข้อหาคอมมิวนิสต์มาก่อน		ทนาย 

ถามกรรมกรทีอ่ยูใ่นห้องขงัอย่างเรยีบ	ๆ 	ว่า	เป็น 

อย่างไร	โดนข้อหาอะไร	ผู้ต้องขังตอบว่า	ข้อหา 

มีการกระท�าเป็นคอมมิวนิสต์ครับ	 ทนายก็ยิ้ม 

เสมอืนผูเ้หน็ทะลปุรุโปร่งกบัข้อหาครอบจกัรวาล 

นี้

ฉากจบของหนัง	 กลับไปป ิดฉากที ่

หมู่บ้าน	 นายทุนเงินกู้และพ่อค้าคนกลางหน้า 

เลือดก้าวขึ้นมาบนบ้านของผู้ใหญ่ไสว	 ซึ่งก�าลัง 

ยกปืนยาวขึ้นเล็งใส่ผู้มาเยือน	 ภาพยนตร์หยุด 

ภาพค้างเป็นจุดฟูลสต๊อปไว้ตรงนั้น	 ปล่อยให ้

ผูช้มคดิต่อเอาเองว่ายงิหรอืไม่ยงิ	หรอืว่าเป็นการ 

สรปุบทเรยีนของการต่อสูข้องชนชัน้ล่างว่าเลอืด 
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ต้องล้างด้วยเลือด	หรือปืนต้องสู้ด้วยปืน

มานพ	อุดมเดช	เคยท�างานเป็นหัวหน้า 

ฝ่ายผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์	 ของสื่อมวลชน 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย	เมือ่องค์กรมคีวามคดิ 

จะผลิตภาพยนตร์เองจึงส่งมานพไปเรียนรู้และ 

ฝึกหดัวธิกีารสร้างภาพยนตร์จากบาทหลวงชาว 

อนิเดยีคนหนึง่ทีบ้่านซาเวยีร์		แต่จนแล้วจนรอด 

มานพก็ไม่ได้ท�างานให้องค์กรของตนเองเพราะ 

ลาออกเสียก่อน	 กว่าจะได้ใช้ความรู้ทางด้าน 

ภาพยนตร์ที่ทดลองฝึกหัดมา	 ก็เมื่อมาท�างานท่ี 

สภาคาทอลกิแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา	ซึง่ 

มีโครงการจะจัดสร้างภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ให้ 

ประชาชนเข้าใจปัญหาเศรษฐกจิและปัญหาทาง 

สังคม

หลังจากเพียรเขียนบทจนส�าเร็จภายใน 

หนึ่งเดือน	 มานพก็เริ่มไปถ่ายท�าที่หมู่บ้านหน่ึง 

ในจังหวัดยโสธร	แต่ยังไม่ทันเดินกล้อง	กองถ่าย 

ก็ถูกหน่วยงานภาครัฐสั่งห้าม	มานพถูกค้นบ้าน 

และถูกต�ารวจสะกดรอยตาม	 จนสุดท้ายเขาจึง 

ต้องล้มโครงการถ่ายท�าภาพยนตร์ไปพักหนึ่ง		 

ข้อที่ว่าในภาพยนตร์พูดถึงระบบการรวมตัวท�า 

นาหรือนารวมแบบคอมมวินสิต์		มานพถูกจบัตา 

มองว่าจะฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่ต่างจาก	 

จ�ารัส	ตัวละครในเรื่อง	เมื่อสถานการณ์ทางการ 

เมืองผ่อนคลายลงในปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	ซึ่งรัฐบาล 

ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการต่อสู้กับผู้ก่อการ 

ร้ายคอมมิวนิสต์	 มานพจึงได้กลับมาถ่ายท�า 

ภาพยนตร์ต่อจนส�าเรจ็ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	โดยได้ 

นักศึกษา	ชาวบ้าน	และคนจากสหภาพแรงงาน 

มาร่วมแสดงเพื่อให้เกิดความสมจริง	 อีกทั้ง 

ทีมงานก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มแสดงฝีมือใน 

วงการภาพยนตร์	อาทิ	พรนิติ	วิรยศิริ	ตากล้อง 

ฝีมือดีจากวงการโฆษณา	นิวัติ	ส�าเนียงเสนาะ	ผู้ 

บันทึกเสียงที่เพ่ิงได้รับรางวัลจากเรื่อง	อุกาฟ้า

เหลอืง	ของท่านมุย้	และ	สรุพงษ์	พนิจิค้า	ผูส้ร้าง 

ภาพยนตร์สารคดอีสิระฝีมอืดเีป็นผูต้ดัต่อ		ทีส่ดุ	 

ภาพยนตร์เรื่องแรกของมานพ	ชื่อ	“ประชาชน

นอก”	ซึ่งเป็นชื่อที่ล้อจากวรรณกรรมคลาสสิก 

ของอัลแบร์	การ์มู	ในชื่อไทย	“คนนอก”	ก็ออก 

ฉายสูป่ระชาชน	แต่เนือ่งจากเป็นภาพยนตร์นอก 

กระแสหรือนอกตลาด	 จึงได้รับการจัดฉายตาม 

สถาบันการศึกษา	 สมาคมแรงงาน	 หรือองค์กร 

เอ็นจีโอต่าง	 ๆ	 ในฐานะเป็นสื่อการอบรมเพื่อ 

พัฒนามนุษย์	แต่ขณะเดียวกันก็ได้รับเชิญให้ไป 

ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศหลาย 

เทศกาลด้วยกัน	 เช่น	 ลอนดอนฟิล์มเฟสติวัล	 

ฮ่องกงอนิเตอร์เนชัน่แนลฟิล์มเฟสตวิลั	นอกจาก 

น้ียังได้ไปฉายที่ประเทศฝร่ังเศส	 อิตาลี	 ญ่ีปุ่น	 

และเกาหลี	

ประชาชนนอก	 จึงมีคุณค่าส�าคัญใน 

ฐานะภาพยนตร์ที่เป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์	 

๑๔	ตุลาคมอันยิ่งใหญ่	 เป็นบันทึกความเป็นไป 

ของสงัคมไทยในช่วงเวลาแห่งการรบัผลกระทบ 

นัน้	เป็นความทรงจ�าทางอารมณ์และเจตนารมณ์ 

ของผู้คนร่วมสมัย	 ซึ่งไม่อาจจัดแสดงจ�าลองขึ้น 

ใหม่ได้อีก
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วันแรกฉาย ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ความยาว ๑๓๑ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทสร้าง  เชิดไชยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง  จันทนา	ทรงศรี

ผู้ก�ากับ   เชิด	ทรงศรี

ผู้ประพันธ์  “ยาขอบ”

ผู้เขียนบท  “ธม	ธาตรี”

ผู้ถ่ายภาพ  กวี	เกียรตินันท์

ผู้ล�าดับภาพ  คชา	ราชประทาน

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย  จันนิภา	เจตสมมา,	เจริญ	

แสงเดือน

ผู้ประพันธ์เพลง  “พรานบูรพ์”	 ในเพลง	

“จันทร์เจ้าขา”	“กระจุ๋มกระจิ๋ม”	“ลืมเสียแล้ว

หรือเพื่อนแพง”

ผู้ท�าดนตรีประกอบ  สมาน	กาญจนะผลิน,	คดี	

อรรถกร

ผู้บันทึกเสียง  เกษม	มิลินทจินดา

ผู้แสดง   สรพงศ์	 ชาตรี,	 ชณุตพร 

วิศิษฏโสภณ,	คนึงนิจ	ฤกษะสาร,	ปิยะ	ตระกูล- 

ราษฎร์,	วิโรจน์	ควันธรรม,	โดม	สงิห์โมฬี,	สรุชาติ	 

ไตรโภค,	ม.ร.ว.	สดุจยัยะ	ชมพูนุท,	เกษม	มลิินท- 

จินดา,	วงจันทร์	 ไพโรจน์,	พิราวรรณ	ประสพ- 

ศาสตร์,	ถนอม	รุ่งพวงเงิน,	สุรพล	แก้วอ�าไพ

รางวลั 	 รางวลัภาพยนตร์แห่งชาต	ิสพุรรณหงส์ 

ทองค�า	ครัง้ที	่๕	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	ภาพยนตร์ 

ยอดเยี่ยม,	รางวัลตุ๊กตาเงิน	ผู้แสดงน�าฝ่ายหญิง 

ยอดเยี่ยม	 ชณุตพร	 วิศิษฏโสภณ,	 ผู ้แสดง 

ประกอบหญิงยอดเยี่ยม	คนึงนิจ	ฤกษะสาร

ภาพยนตร์ที่	 เชิด	 ทรงศรี	 ดัดแปลงขึ้น 

จากเรื่องสั้นแนวลูกทุ่งเรื่อง	“เพื่อน-แพง”	ของ	 

ยาขอบ	(โชติ	แพร่พันธุ์)		ภายหลังประสบความ 

ส�าเร็จอย่างสุดยอดจากการน�านิยายลูกทุ่งเรื่อง	 

“แผลเก่า”	 ของไม้	 เมืองเดิม	 (ก้าน	 พึ่งบุญ	ณ	 

อยุธยา)	 	 มาสร้างเป็นภาพยนตร์เม่ือปี	 พ.ศ.	 

๒๕๒๐

เพื่อน–แพง	 บอกเล่าต�านานรักสามเส้า 

แห่งท้องทุง่	ระหว่าง	ลอ	ชายหนุม่ผูผ้ดิค�าสาบาน	 

กับ	เพื่อน	และ	แพง	สองพี่น้องผู้มีใจรักชายคน 

เดียวกัน	 โดยยาขอบได้หยิบยืมความสัมพันธ์ 

และช่ือตัวละครเอกมาจากวรรณคดโีบราณเรือ่ง 

ลิลิตพระลอ	 เขียนออกตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก 

ในวารสารของโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อปี	 พ.ศ.	 

๒๔๗๖	ก่อนหน้า	“แผลเก่า”	ซึ่งเป็นนิยายเรื่อง 

แรกของไม้	 เมืองเดิม	 ผู้เป็น	 “จ้าวแห่งนิยาย 

ลูกทุ่ง”	 “เพ่ือน-แพง”	 จึงถือเป็นหลักหมาย 

แรก	ๆ	ของงานประพันธ์ไทยแนวนี้	และเป็นที่ 

เพื่อน-แพง
PUEN-PAENG
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จดจ�าได้ดีของผู้คนในวงการวรรณกรรมในขณะ 

นั้น

ด้วยความท่ีต้นฉบับเป็นเรื่องสั้น	 เชิด	 

ทรงศรี	 จึงได้เพิ่มเติมตัวละครและขยายความ 

ออกไปให้ได้เนือ้เรือ่งและความยาวอย่างภาพยนตร์ 

ส่วนหนึง่มาจากการศกึษาชวีติและเรือ่งราวของ 

ผู้แต่งอย่างเอาจริงเอาจัง	เช่นเดียวกับเมื่อคราว 

ที่ดัดแปลง	 แผลเก่า	 รวมทั้งยังคง	 “ส�าแดง 

ความเป็นไทยต่อโลก”	 	 ด้วยการบรรจงสอด 

แทรกวิถีชีวิตชาวไทยในช่วงประมาณ	 พ.ศ.	 

๒๔๗๖	เอาไว้อย่างกลมกลนื	โดยเฉพาะด้านการ 

บันเทิงและมหรสพ	ที่มีให้เห็นตั้งแต่	เพลงล�าตัด	 

เพลงเกี่ยวข้าว	หนังใหญ่	หุ่นกระบอก	ไปจนถึง 

ละครร้องเร่ือง	 จันทร์เจ้าขา	 ของพรานบูรพ์	 

ศิลปินชั้นครูผู ้ที่ เขาเคารพและน�าเพลงเอก 

หลายเพลงมาใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้

ในแง่หนึ่ง	 เพื่อน-แพง	 จึงเป็นเสมือน 

มหรสพที่ท�าขึ้นเพื่อบูชามหรสพทั้งหลายซ่ึง 

หล่อเล้ียงจิตใจของบรรพชนไทยมาก่อนหน้า	 

และที่ส�าคัญ	 คือการเป็นบทบันทึกถึงโศกนาฏ- 

กรรมความรักอันเรียบง่ายกินใจของหนุ่มสาว 

แห่งท้องทุ่งชนบท	ในยคุทีย่งัคงเชือ่มัน่ศรทัธาใน 

อานุภาพของค�าสาบาน	รวมทั้งเป็นผลงานอันมี 

เลือดเนื้อและตอกย�้าให้เห็นถึงความรักความ 

ชืน่ชมและความเข้าใจในความเป็นไทยอย่างลกึ 

ซึ้งของ	เชิด	ทรงศรี	ผู้พิถีพิถันและละเมียดละไม 

ไม่ต่างกับการเขียนด้วยภาษาอันวิจิตรบรรจง 

ของ	ยาขอบ	ทัง้ยงัเป็น	“จ้าวแห่งหนงัไทยลกูทุง่”	 

ในแบบเดียวกับที่	 ไม้	 เมืองเดิม	 โดดเด่นอยู่ใน 

วงการวรรณกรรม	
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ด้วยเกล้�

วันแรกฉาย ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ความยาว ๑๐๗ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เจริญ	เอี่ยมพึ่งพร

ผู้ก�ากับ 	 บัณฑิต	ฤทธิ์ถกล

ผู้เขียนบท 	 บัณฑิต	ฤทธิ์ถกล	

ผู้ก�ากับภาพ	 พิพัฒน์	พยัคฆะ

ผู้ล�าดับภาพ	 พูนศักดิ์	อุทัยพันธ์

ผู้ก�ากับศิลป์	 กฤษพงษ์	หาญวริยิะกิตชิยั

ผู้ประพันธ์เพลง	 พระบาทสมเด็จพระเจ้า- 

อยู่หัว	ในเพลง	“สายฝน”	“ลมหนาว”

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 ด�ารงค์	ธรรมพทิกัษ์,	มนตร	ี

อ่องเอี่ยม

ผู้บันทึกเสียง	 ชาย	คงกระโทก

ผู้แสดง	 	 สนัติสุข	พรหมศริิ,	จนิตหรา	

สขุพฒัน์,	จรลั	มโนเพ็ชร,	นฤมล	นิลวรรณ,	ไกรลาศ	

เกรยีงไกร,	โรม	อศิรา,	กฤษณ์	ศกุระมงคล,	ต่อลาภ	

ก�าพุศิริ,	มนตรี	ตระหง่าน,	ชาลี	อินทรวิจิตร

รางวัล 	 รางวัลพระราชทานพระ- 

สุรัสวดี	 ครั้งท่ี	 ๑๑	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 

ภาพยนตร์เกียรติยศแนวสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม,	 

เพลงน�าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ	 สุพรรณหงส์

ทองค�า	ครัง้ท่ี	๗	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	ภาพยนตร์ 

ยอดเยี่ยม,	 นักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม	 จรัล 

มโนเพ็ชร,	 บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,	 เพลงและ 

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

 

ถงึแม้ว่าภาพยนตร์เรือ่ง	ด้วยเกล้า	จะถกู 

สร้างข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในวโรกาสฉลองสริริาชสมบตั ิ

ครบ	 ๔๐	 ปี	 ผู้ก�ากับฝีมือเยี่ยมอย่างบัณฑิต 

ฤทธิ์ถกลก็สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวของความ 

ยากล�าบากของชาวนาผู้เป็นสันหลังของชาติ	 

ความเอารัดเอาเปรียบของนายทุนในท้องถิ่น	 

และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อชาวนาผ่านโครงการพระ- 

ราชด�าริฝนหลวง	โครงการหลวงส่งเสริมการท�า

สวนพืชไร่แทนการปลูกฝิ ่น	 พระราชพิธีจรด 

พระนังคัลแรกนาขวัญ	 รวมไปถึงโครงการใน 

พระราชด�าริอื่น	ๆ 	อย่าง	โครงการทุนการศึกษา 

พระราชทาน	 โครงการแพทย์อาสา	 ได้อย่าง 

ประณตี	พถิพีถินั	เป็นธรรมชาต	ิเป็นเนือ้เดียวกัน 

ไปกับภาพยนตร์	

บัณฑิต	 ฤทธิ์กล	 เป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์ 

ที่ผู้ชมชาวไทยมักคุ้นกับผลงานภาพยนตร์ตลก 

อย่าง	บญุช	ูมากทีส่ดุ	แต่ตลอดระยะเวลาท�างาน

ของเขา	บณัฑติได้ตัง้ใจทีจ่ะขอโอกาสจากบริษทั 

ภาพยนตร์และผู้อ�านวยการสร้างเพื่อจะสร้าง 
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ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สังคมหรือ 

แสดงให้เห็นปัญหาที่สังคมก�าลังเผชิญอยู่เสมอ		 

แม้ว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะไม่ได้รับความนิยม 

มากเท่าผลงานตลกของเขาเลยก็ตาม		

ด้วยเกล้า	 เล่าเร่ืองราวของชาวนา	 ซ่ึง 

ไม่ว่าใครเล่าก็มักไม่พ้นไปจากเรื่องของความ 

ยากจนข้นแค้นของชาวนาไทยโดยเขาเลือก 

ชาวนาในภาคเหนอื	ซึง่ว่ากนัว่าเป็นภาคทีช่าวนา 

มีปัญหาหนี้สินมากที่สุด	 ปัญหาเรื่องความยาก 

จนของผู้ประกอบอาชีพชาวนา	ผู้เปรียบเสมือน 

เป็นกระดูกสันหลังของชาติ	 เป็นปัญหาเร้ือรัง 

ในประเทศไทยมาอย่างช้านานมาจนถึงปัจจุบัน	 

บัณฑิตท�าให้ผู ้ชมได้เห็นต้นเหตุของปัญหา 

ดังกล่าว	นั่นคือ	การที่ชาวนาต้องฝากชะตาชีวิต 

ไว้กับแผ่นดินและดินฟ้าอากาศ		ดินฟ้าอากาศที่ 

ไม่สามารถคาดเดาได้	 และพ่ึงพาได้	 ไม่มีทาง 

เลือกนอกจากต้องพึ่งนายทุนเงินกู้ท้องถ่ินที่หา 

ผลประโยชน์ทุกอย่างจากชาวนา	 หรือที่พูดกัน 

ว่าท�านาบนหลังคน	แต่ในยุครัชกาลที่	๙	ชาวนา 

ไทยเริ่มมีความหวัง	 ที่พึ่งดินฟ้าอากาศไม่ได้	 ก็ 
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เริ่มพ่ึงผู้ที่ทรงเป็นพลังของแผ่นดินได้	 นั่นคือ	 

ในหลวงของชาวไทย	หรอื	พ่อหลวงของคนเมอืง 

เหนือ	 ภาพยนตร์เริ่มเปิดเรื่องด้วยฉากงาน 

พระราชพธีิจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัในกรงุเทพ	 

ซึ่งเป็นพิธีที่ท�าให้ชาวนาเกิดขวัญก�าลังใจ	 ตัว- 

ละครส�าคัญตัวหนึ่งของหนังคือ	เสาค�า	พ่อแห่ง 

ครอบครัวชาวนาท่ีภาคเหนือมาดูงานพระราช- 

พิธแีละเก็บเมลด็ข้าวทีป่ระกอบพธีิไปหนึง่ก�ามอื	 

เอาไปหว่านเป็นขวญัในผนืนาตนและแบ่งปันให้ 

เพื่อนบ้าน	 ภาพยนตร์ยังได้แสดงให้เห็นว่า 

พ่อหลวงมิได้ท�าแต่สิ่งท่ีเป็นพิธีกรรมทางจิตใจ 

เท่านัน้	แต่ได้ทรงท�าสิง่ทีเ่ป็นของจรงิด้วย	นัน่คอื 

โครงการในพระราชด�าริต่าง	 ๆ	 มากมาย	 โดย 

เฉพาะที่เกี่ยวกับการเกษตร	 ที่ชาวนาเห็นชัด 

และพึง่ได้จรงิคือโครงการฝนหลวง	ส่วนโครงการ 

อื่น	 ๆ	 ก็ท�าให้ชาวนามีก�าลังใจที่จะฝ่าฟัน 

อปุสรรคต่าง	ๆ 	เพราะรูสึ้กว่ามพ่ีอหลวงคอยดแูล 

ทุกข์สุขอยู ่เสมอ	 ความส�าเร็จจึงเป็นเสมือน 

รางวัลของผู้ที่ยังคงไว้ซึ่งความดี	 และตอนท้าย 

นอกจากโครงการพระราชด�าริจะสามารถแก้ไข 

ปัญหาภยัแล้งได้แล้ว	ยงัท�าให้นายทนุหน้าเลอืด 

ในหมูบ้่านอย่างแม่เลีย้งบวัเรยีนต้องตระหนกัใน 

น�้าพระทัยและพระบารมีของพ่อหลวงที่มีต่อ 

ทกุคนในแผ่นดนิ	ในขณะท่ีตวันางเองได้แต่เบยีด 

เบียนคนอ่ืน	จนทีส่ดุต้องระเหจ็ออกจากหมูบ้่าน 

ไปในที่สุด

อีกหนึ่งความโดดเด่นของ	ด้วยเกล้า	คือ 

การอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีมีเนื้อหาให้ก�าลังใจคนท่ี 

ตกยาก	มาเรยีบเรยีงเสยีงประสานเพือ่ให้เข้ากบั 

ภาพยนตร์ได้อย่างไพเราะและลงตัวอย่างยิ่ง

ฉากสุดท้ายของหนัง	 เป็นวันที่ชาวบ้าน 

ทั้งหมดแห่แหนมาคอยเฝ้ารับเสด็จพ่อหลวง 

ซ่ึงเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค ์

ทั่วทุกหนแห่งของประเทศ	 ภาพยนตร์แสดง 

ภาพเสมือนแทนสายพระเนตรของเจ ้าฟ้า 

เจ้าแผ่นดินท่ีทรงทอดพระเนตรเห็นพสกนิกร 

ผูล้�าบากยากเขญ็ของแผ่นดนิเสมอ	ในขณะทีเ่รา 

เห็นใบหน้าและดวงตาอันเปี่ยมไปด้วยความ 

ยินดีทั่วทุกดวงหน้า

ด้วยเกล้า	 จึงเป็นตัวแทนของวงการ 

ภาพยนตร์ไทย	ทีท่�าขึน้เพือ่ถวายความจงรักภกัด ี

และบูชาน�้าพระราชหฤทัยของพระราชาผู้ทรง 

เป็นพลังของแผ่นดินในวโรกาสที่ทรงครองสิริ 

ราชสมบัติถึง	๔๐	ปี	 เท่ากับพระพุทธเจ้าหลวง	 

ซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามที่ 

ทรงครองราชย์ยืนนานที่สุดในประวัติศาสตร์

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 สมาคมผู ้ก�ากับ 

ภาพยนตร์ไทยและบริษัท	 ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น	 

จ�ากัด	ได้น�า	ด้วยเกล้า	กลับมาฉายในโรงภาพ- 

ยนตร์อกีครัง้	โดยมกีารท�าเสยีงใหม่ให้เป็นระบบ 

ดอลบ	ีสเตอรโิอ	๕.๑	(ซึง่เป็นระบบเสยีงทีด่ทีีส่ดุ 

ที่ใช้อย่างแพร่หลายในโรงภาพยนตร์ขณะนั้น)	 

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	
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บ้�นผีปอบ 2

วันแรกฉาย ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ความยาว ๙๑ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง	 กรุ๊ฟโฟร์โปรดักชั่น

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สุรินทร์	ชอุ่มพานิช

ผู้ก�ากับ	 	 ศรีสวัสดิ์

ผู้ประพันธ์ พ.	ชาญช�านิ

ผู้เขียนบท  “ญณ”	

ผู้ถ่ายภาพ	 สุทัศน์	อินทรานุปกรณ์

ผู้ล�าดับภาพ	 สถาพร	พายัพ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	 สมจิตต์	หิรัญบูรณะ

ผู้แสดง 	 	 ตรีรัก	รักการดี,	เอกพันธ์	

บรรลือฤทธิ์,	 ธงชัย	 ประสงค์สันติ,	 มณีรัตน ์

วัยวุฒิ,	 แก้ว	 มะละกอ,	 อิทธิฤทธิ์	 สิงหรัตน์, 

ณัฐนี	 สิทธิสมาน,	 กลิ่นสีซานโตส,	 กลิ่นสีชลิต,	 

กลิน่สกีาลาแม,	เฉลมิพล	สแีสด,	เอก	กฤษณชยั,	 

จิต	แจ่มจันทร์,	ประยรู	แสงสทีมิ,	สงดั	เหงอืกงาม,	

สมศักดิ์	อ่อนวิมล,	กุสุมา	โมพันธ์

 

ภาพยนตร์ไทยชดุ	บ้านผปีอบ	กลายเป็น 

ปรากฏการณ์อันส�าคัญอย่างหนึ่งของวงการ 

ภาพยนตร์ไทย	เมือ่ภาพยนตร์เกรดรอง	ทนุสร้าง 

ไม่สูง	เนื้อหาไม่ซับซ้อน	ออกฉายเน้นที่โรงภาพ- 

ยนตร์ในต่างจังหวัดและชานเมือง	แต่ปรากฏว่า 

ประสบความส�าเร็จอย่างสูง	 ได้รับความนิยม 

อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ	 จนผู้สร้างสามารถ 

สร้างภาคต่อออกมาอย่างต่อเนื่องได้อีกถึง	 ๑๓	 

ภาค	ในช่วงเวลา	๕	ปี	 ในขณะที่โรงภาพยนตร์ 

ชั้นน�าในกรุงเทพฯ	 ต้องยอมเปิดรอบฉายให ้

ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

บ้านผีปอบ	ทั้ง	๑๓	ภาค	ล้วนมีเนื้อหาที่ 

คล้ายกัน	 คือ	 มีผีปอบอาละวาดขึ้นในหมู่บ้าน	 

แล้วใช้เวลาทั้งหมดในภาพยนตร์ไปกับการน�า 

เสนอฉากการวิง่หนผี	ีซึง่ทมีผูส้ร้างและนกัแสดง 

พยายามคิดค้นวิธีการหนีผีต่าง	 ๆ	 นานา	 เพื่อ 

เรียกเสียงหัวเราะ

สิ่งท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง	 คือ	 ความส�าเร็จ 

ของภาพยนตร์ชุด	 บ้านผีปอบ	 ย่อมสะท้อนให ้

เห็นรสนิยมของผู้ชมภาพยนตร์ไทยได้เป็นอย่าง 

ด	ีโดยเฉพาะความนยิมในภาพยนตร์ทีผ่สมผสาน 

ระหว่างหนังผีกับหนังตลกหรือความน่ากลัวกับ 

ความน่าขบขันไว้ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน	

รสนิยมนี้มีมาก่อนหน้านี้แล้ว	เช่น	หนัง 

เรือ่ง	พรายตะเคยีน	ออกฉายเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๔๘๓	 

(ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของ 

ชาติ	ปี	๒๕๕๗)	ก็มีฉากการวิ่งหนีผีแบบน่าตลก 

ขบขันเป็นอย่างตลกสถานการณ์	 ซึ่งน่าจะได ้

แบบอย่างมาจากมุกตลกสถานการณ์ต่าง	ๆ	ใน 

หนังตลกจากต่างประเทศที่ฉายกันอยู่ทั่วโลก				 

เมื่อจ�าเอามาใช้ต่อ	ๆ	กัน	ก็กลายเป็นขนบการ 



75

แสดงตลกอย่างที่เรียกว่าจ�าอวด	จ�าอวดหนีผีใน 

ภาพยนตร์ไทย	จึงสืบทอดมาเรื่อย	ๆ 	ภาพยนตร์ 

ผี	 แม่นาคพระโขนง	 ซึ่งสร้างมาก่อน	 พราย

ตะเคียน	 ไม่มีฟิล์มเหลือให้เราเห็น	 จึงไม่รู้ว่าม ี

จ�าอวดหนผีหีรอืไม่	แต่ฉบบัต่อ	ๆ 	มากม็กัมเีสมอ	 

จนแม้มาถึงฉบบัทีส่ร้างปรากฏการณ์ในปัจจบัุน	 

คือ	พี่มากพระโขนง	ก็ยังได้เห็นการวิ่งหนีผีแบบ 

ตลกโปกฮาจากเหล่าบรรดานักแสดงตลกใน 

เรื่อง	

ในช่วงที่ภาพยนตร์ชุด	บ้านผีปอบ	ออก 

ฉาย	 ได้มีภาพยนตร์ผีหลาย	 ๆ	 เรื่องที่พยายาม 

เลียนแบบความส�าเร็จ	 แต่ก็ไม่ประสบความ 

ส�าเร็จมากเท่า	

บ้านผีปอบ	 ภาค	 ๒	 มีความส�าคัญ

มากกว่าภาคอื่น	ๆ	ตรงที่เป็นภาคแรกที่แนะน�า 

ตัวละครปอบหยิบ	 ซึ่งรับบทแสดงโดย	 ณัฐน ี

สิทธิสมาน	 ซึ่งกลายเป็นตัวละครผีหลักใน 

ภาพยนตร์ชดุนีไ้ปจนถึงภาคล่าสดุ	ท่าจบีมอืของ 

ปอบตวันี	้เป็นการสร้างเอกลกัษณ์ส�าคญัประจ�า- 

ตวั	ซึง่จะเป็นภาพจ�าอยูใ่นความทรงจ�าของผูค้น 

สืบไปแม้จะมีการสร้างสรรค์ผีปอบตัวอื่น	ๆ	ขึ้น 

มากไ็ม่ได้รบัความนยิมเท่า	ตวัละครปอบหยบิยงั 

ได้รับความนิยมนอกเหนือจากในภาพยนตร์ชุด 

น้ีแล้ว	 ยังไปปรากฏตัวในภาพยนตร์และละคร 

เรือ่งอืน่	ๆ 		รวมไปถงึสือ่โฆษณาสนิค้าต่าง	ๆ 	ด้วย	 

และกลายเป็นบทประจ�าตัวของนักแสดง	ณัฐนี	 

สิทธิสมาน	ที่ยังอยู่ในทรงจ�าของผูช้มภาพยนตร์ 

ไทยทุกคน	
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วันแรกฉาย ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ความยาว ๑๑๕ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เจริญ	เอี่ยมพึ่งพร

ผู้ก�ากับ	 	 เป็นเอก	รัตนเรือง

ผู้เขียนบท  เป็นเอก	รัตนเรือง

ผู้ก�ากับภาพ	 ชาญกิจ	ช�านิวิกัยพงศ์

ผู้ล�าดับภาพ	 ม.ร.ว.	ปัทมนัดดา	ยุคล

ผู้ก�ากับศิลป์	 ศักดิ์ศิริ	จันทรังษี

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	 สมบัษร	ถิระสาโรช

ผู้ออกแบบเสียง	 อมรพงศ์	เมธาคุณวุฒิ

ผู้บันทึกเสียง	 นิพัฒน์	ส�าเนียงเสนาะ

ผู้แสดง	 	 ลลิตา	ปัญโญภาส,	สุรพล	 

เมฆพงษ์สาธร,	แบล็ค	ผมทอง,	อรุณ	วรรณาด- 

บดวีงศ์,	ทศันาวลยั	องอาจอทิธิชยั,	ศริสินิ	ศริพิร 

สมาธิกุล,	สีเทา	

รางวัล	 	 รางวัลพระราชทานพระ 

สรุสัวด	ีครัง้ท่ี	๒๓	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	ผูก้�ากบั 

ยอดเยีย่ม,	บทภาพยนตร์ยอดเยีย่ม,	นกัแสดงน�า 

หญิงยอดเยี่ยม

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ	 สุพรรณหงส์	 

ครัง้ที	่๙	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	ดาราน�าฝ่ายหญงิ 

ยอดเยีย่ม	ลลิตา	ปัญโญภาส,	ดาราประกอบหญิง 

เรื่องตลก 69
6ixtynin9

ยอดเยี่ยม	ศิริสิน	ศิริพรสมาธิกุล,	บทภาพยนตร์ 

ยอดเยี่ยม

รางวัลภาพยนตร์ไทย	 ชมรมวิจารณ  ์

บนัเทงิ	ครัง้ที	่๘	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	ผูก้�ากบัการ 

แสดงยอดเยี่ยม,	 ผู้แสดงน�าฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม	 

ลลิตา	ปัญโญภาส,	ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม	 

แบลค็	ผมทอง,	ผูแ้สดงสมทบหญิงยอดเยีย่ม	ศริสินิ	

ศิริพรสมาธิกุล,	บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,	ก�ากับ 

ภาพยอดเยี่ยม

รางวัล	Don	Quixote	Award,	Special	

Mention	 จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

เบอร์ลิน

รางวัล	 FIPRESCI	 Prize	 จากเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง

รางวัล	 Best	 Feature	 จากเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติบรู๊กลิน

ภาพยนตร์ที่ เล ่าเหตุการณ์ในภาวะ 

เศรษฐกิจไทยตกต�่ ายุคฟองสบู ่ แตกหรือ 

วิกฤติการณ์ต้มย�ากุ้ง	 เมื่อปี	 พ.ศ.	๒๕๔๐	ผ่าน 

เรือ่งราวของ	ตุม้	พนกังานสาวประจ�าบรษิทัการ 

เงนิแห่งหนึง่ทีถ่กูปลดออกจากงานเพราะปัญหา 

เศรษฐกิจ	 ซ�้าโชคชะตายังเล่นตลกเม่ือลูกน้อง 

ของเจ้าพ่อแห่งวงการมวย	 น�ากล่องบะหมี ่
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ส�าเร็จรูปที่เต็มไปด้วยเงินสดจ�านวนมหาศาล 

มาวางไว้หน้าห้องพักหมายเลข	๖	ของเธอ	ด้วย 

ความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นห้องหมายเลข	 ๙		 

เพราะตัวเลข	“6”	หน้าห้องของตุ้มบังเอิญพลิก 

ตกกลับหัวกลายเป็น	“9”	เป็นจุดเริ่มต้นให้ชีวิต 

ที่ก�าลังจนตรอก	 ต้องตกเข้าไปอยู่ในวังวนของ 

อาชญากรรมโดยไม่ตั้งใจ	

ผลงานภาพยนตร์เรือ่งทีส่องของ	เป็นเอก	

รัตนเรือง	 ผู ้ก�ากับโฆษณาที่ผันตัวมาก�ากับ 

ภาพยนตร์ในช่วงต้นทศวรรษ	 ๒๕๔๐	 ด้วย 

ผลงานเรื่องแรก	คือ	ฝัน	บ้า	คาราโอเกะ	ซึ่งเป็น 

ช่วงทีว่งการหนงัไทยก�าลงัดิง่ลงไม่ต่างจากสภาวะ 

เศรษฐกจิของชาต	ิเป็นช่วงที	่ผลผลติภาพยนตร์ 

ไทยตกต�่า	ผลิตออกมาปีละประมาณ		๑๐	กว่า 
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เรื่องเท่านั้น	 ท่ามกลางความซบเซาที่เกิดขึ้น 

เป็นเอกได้เป็นหนึง่ในผูก้�ากบัหน้าใหม่ทีก้่าวเข้า 

มาสร้างปรากฏการณ์ใหม่	ๆ	ให้แก่วงการ	เรื่อง 

ตลก	69	เป็นผลงานล�าดบัทีส่องของเขา	เป็นเอก 

ได้พัฒนาให้เห็นถึงความจัดเจนและชั้นเชิงใน 

การเล่าเรื่องด้วยลีลาท่าทีแบบ	 “ตลกร้าย”	 ซึ่ง 

เขายอมรับว่าได้แรงดลใจมาจากหนงัไทยปี	พ.ศ.	 

๒๕๐๐	 ของรัตน์	 เปสตันยี	 เรื่อง	 โรงแรมนรก	 

และแม้เหตุการณ์ในหนังจะเป็นกระแสสังคมที ่

ก�าลงัเกดิขึน้จรงิในเวลานัน้	แต่ด้วยสญัชาตญาณ 

และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ก�ากับ	 รูปแบบ 

และเนื้อหาของหนังจึงพ้นไปจากกระแสนิยม	 

โดยสิ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด	คือ	การ 

น�า	ลลิตา	ปัญโญภาส	ดาราระดับนางเอกมารับ 

บทบาททีพ่ลกิความคาดหมายอย่างสิน้เชงิ	และ 

ประสบความส�าเรจ็อย่างยอดเยีย่มจนกลายเป็น 

ผลงานที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในอาชีพนักแสดงของ 

เธอ

เรื่องตลก	69	สามารถคว้ารางวัลใหญ่	ๆ 	 

ในการประกวดภาพยนตร์ไทยประจ�าปี	 พ.ศ.	 

๒๕๔๒	 ได้อย่างมากมาย	 โดยเฉพาะรางวัลบท 

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงน�าหญิงยอด- 

เยี่ยมที่ชนะเลิศในทุกรายการประกวด	 รวมทั้ง 

ยังเดินสายได้รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ต่าง 

ประเทศมาอีกจ�านวนหนึ่ง	 นับเป็นผลงานแห่ง 

ยุคสมัยที่ช่วยปลุกวงการหนังไทยซ่ึงก�าลังสลบ 

ไสลให้ฟ้ืนตืน่ขึน้มาพบเจอทศิทางใหม่	ๆ 	ในโลก 

ภาพยนตร์	ในขณะเดียวกัน	ตัวภาพยนตร์ยังท�า 

หน้าที่เป็นสื่อในการเรียนรู้และท�าความเข้าใจ 

กับอารมณ์และจิตใจของผู้คนในสังคมที่เพ่ิง 

ปั่นป่วนเซซวนจากการโดนพิษเศรษฐกิจคร้ัง 

ใหญ่ทีส่ดุครัง้หนึง่ในประวตัศิาสตร์ของประเทศ 

เล่นงาน

เรื่องตลก	 69	 จึงเป็นเอกสารบันทึก 

เร่ืองราว	 และความรู้สึกหรืออารมณ์ของสังคม 

ไทย	 ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจยุคฟองสบู่แตกและ 

โรคต้มย�ากุ้ง	ที่มีชีวิตชีวาที่สุด	ซึ่งไม่อาจรับรู้ได้ 

จากสื่ออื่น	ๆ	
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วันแรกฉาย ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ความยาว ๑๑๘ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 

บริษัทสร้าง ฟิล์มบางกอก

ผู้อ�านวยการสร้าง	 อังเคิล

ผู้ก�ากับ 	 ธนิตย์	จิตนุกูล	

ผู้เขียนบท 	 ธนิตย์	จิตนุกูล

ผู้ก�ากับภาพ	 วิเชียร	เรืองวิชญกุล

ผู้ล�าดับภาพ	 สนุติย์	อศัวนิกิลุ,	ธานนิทร์	

เทียนแก้ว

ผู้ออกแบบงานสร้าง	บุญถิ่น	ทวยแก้ว

ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย ธีรพันธ์	จันทร์เจริญ

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 ชาตชิาย	พงษ์ประภาพันธ์

บันทึกเสียง	 ห้องบนัทกึเสยีงรามอินทรา

ผู้แสดง    	 วินยั	ไกรบตุร,	บณิฑ์	บรร- 

ลอืฤทธิ,์	จรัญ	งามด,ี	ชมุพร	เทพพทิกัษ์,	อรรถกร	 

สุวรรณราช,	บงกช	คงมาลัย,	สุนทรี	ใหม่ละออ,	 

ภูธฤทธ์ิ	 พรหมบันดาล,	 ธีรยุทธ	 ปรัชญาบ�ารุง,	 

สุรเชษฐ์	 เลาะสูงเนิน,	 ใจ	 พงษ์ศักด์ิ,	 ภาสกร	 

อกัษรสวุรรณ,	นริตุ	สาวสุดชาต,ิ	สมนึก	แก้ววจิติร,	

กฤษณ์	สุวรรณภาพ	

รางวัล	 รางวัลพระราชทานพระสรุสัวด	ีครัง้ที	่

๒๔	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม,	 

ผู้ก�ากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม	ธนิตย์	จิตนุกูล,	ผู้ 

แสดงน�าชายยอดเยี่ยม	 บิณฑ์	 บรรลือฤทธ์ิ,	 ผู้ 

แสดงประกอบชายยอดเยี่ยม	 ภูธฤทธิ์	 พรหม- 

บนัดาล,	ก�ากับภาพยอดเยีย่ม	วเิชยีร	เรอืงวชิญ- 

กุล,	 ออกแบบและจัดเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม,	 

แต่งหน้าและท�าผมยอดเยี่ยม,	 บันทึกเสียง 

ยอดเย่ียม,	 ภาพยนตร์ยอดนิยม	 รางวัลพิเศษ	 

ตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายหญิง	 บงกช	 คงมาลัย,	 ผู้ 

ก�ากับคิวบู๊ยอดเยี่ยม	ธนบดี	 เชื่อมชุนทด,	พิชัย	 

จันทิมาธร,	แผงฤทธิ์	แสงชา

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ	 สุพรรณหงส์	

ครัง้ที	่๑๑	พ.ศ.	๒๕๔๔	ดนตรปีระกอบยอดเยีย่ม

วรีกรรมของชาวบ้านบางระจนันัน้เป็นที่ 

รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดีในฐานะภาพแทน 

ของความสมัครสมานสามัคคีอุทิศตนต่อสู้กับ 

ศัตรูท่ีเข้ามารุกรานประเทศชาติ	 และมักจะถูก 

น�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ในยามทีบ้่านเมอืงเข้า 

สู่ภาวะวิกฤตเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้คน

ไทย

เรื่องราวของชาวบ้านบางระจันนั้น	

ปรากฏบนจอภาพยนตร์ครั้งแรก	 ในปี	 พ.ศ.	 

๒๔๘๒	ในชื่อ	ค่ายบางระจัน		สร้างโดย	บริษัท 

บ�งระจัน
BANG-RAJAN

The Legend of the Village Warriors
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ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง	 	 โดยให้	 “พรานบูรพ์” 

ผู้แต่งบทและก�ากับละครเวทีชื่อดังที่สุดในยุค 

นัน้เป็นผูแ้ต่งเรือ่งเขยีนบทและก�ากับภาพยนตร์	 

นบัเป็นภาพยนตร์ทีส่นองนโยบายชาตนิยิมของ 

รัฐบาลพิบูลสงครามในเวลานั้นโดยตรง	และรัฐ 

ก�าลังปลุกกระแสให้คนไทยหวาดกลัวภัยจาก 

การรกุรานของต่างชาต	ิและพร้อมทีจ่ะสละชวีติ 

เพื่อปกป้องชาติ	 เพลงส�าคัญในภาพยนตร์เรื่อง 

นี	้กลายเป็นเพลงปลกุใจประจ�าชาต	ิซึง่ใช้กนัมา 

จนแม้ปัจจุบัน	เช่น	สยามานุสติ	ต้นตระกูลไทย	

ปี	พ.ศ.	๒๕๐๘	ยุคหนังไทย	๑๖	มม.	มี 

ผู้สร้างหนังไทยน�าประวัติศาสตร์บางระจันมา 

สร้างแข่งกันสองราย	

รายหน่ึงคือ	 ค ่ายบางระจัน	 ของ 

พรานบูรพ์	 โดยให้ท่านก�ากับเหมือนเมื่อศรีกรุง 

สร้าง	ออกฉายปี	พ.ศ.	๒๕๐๘		อีกรายหนึ่ง	เรื่อง  

ศึกบางระจัน	 ของ	 ไม้	 เมืองเดิม	 นักประพันธ ์

ลือนาม	ออกฉายทีหลังในปีถัดมา	บางระจันจึง 

กลายเป็นศึกหนังไทยด้วยกันเอง

จนมาถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ในห้วงเวลาที่ 

ประเทศไทยเพิง่จะผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกจิต้มย�า 

กุ้งไปได้ไม่นานและเป็นยุคที่วงการภาพยนตร ์

ไทยเพิ่งฟื้นตัวจากพิษเศรษฐกิจเช่นกัน	 ธนิตย์	 

จิตนุกูล	 หรือ	 ปื้ด	 ได้น�าเร่ืองราวของชาวบ้าน 

บางระจันมา เล ่ าขานอี กครั้ งหนึ่ ง ในชื่ อ	

“บางระจัน”	เป็นบางระจนัในรปูแบบภาพยนตร์ 

ไทยยุคโพสท์โมเดิร์นหรือหลังสมัยใหม่หรือ 

หลังทันสมัย	 เพราะว่า	ค่ายบางระจัน	ก็ดี	ศึก

บางระจนั	กด็	ีเป็นหนงัไทยยคุก่อนทนัสมยั	หรอื 

บางทีก็ใช้ค�าเปรียบเปรยเชิงดูหมิ่นว่ายุคน�้าเน่า	 

ขนบการแสดงและกระบวนการผลิตถือหลัก 

อย่างลิเก	คือ	ไม่นับถือว่าต้องสมจริง	สมมุติเอา 

ได้	เช่น	การยกทัพรบกัน	ก็อาจดูเหมือนฉากยก 

รบ	พอให้เห็นว่าฟันดาบกันช้งเช้ง	นักรบพม่าก็ 

นุง่โสร่งวิง่ไล่ฟันกับนกัรบไทยทีส่วมกางเกงและ 

เสื้อยันต์	แต่บางระจันในยุค	พ.ศ.	๒๕๔๓	เป็น 

การแสดงภาพยนตร์ยุคที่ถือความสมจริง	 หรือ 

สร้างจินตนาการให้คนดูเชื่อว่าสมจริงจริง	ๆ	

สิ่งที่น่าสังเกตคือ	 ธนิตย์	 จิตนุกูล	 สร้าง

บางระจัน	 ขึ้นมาในช่วงเวลาที่	 ม.จ.ชาตรีเฉลิม	 

ยุคล	 ก�าลังสร้างภาพยนตร์มหากาพย์วาระแห่ง 

ชาติ	สุริโยไท	ซึ่งใช้เวลาสร้างนานแรมปีแต่ก็ยัง 

ไม่มีก�าหนดเสร็จและออกฉาย	 หากว่ามีหนัง 

ตวัอย่างและข่าวคราวการถ่ายท�าออกมาประโคม 

ตลอดเวลาจนเป็นกระแส	 ซึ่งสังคมก็รับรู้และ 

เฝ้ารอชมอยู	่จู	่ๆ 	ปลายปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	บางระจนั	 

ก็ออกมาฉายสู่สาธารณะในรูปลักษณ์ที่ละม้าย	

สุริโยไท	ปรากฏว่าภาพยนตร๋ได้รับการต้อนรับ 

จากสงัคมไทยอย่างมโหฬาร	จะเปรยีบว่า	สรุโิยไท  

เป็นสึนามิที่ยังไม่ทันเกิด	แต่	บางระจัน	ชิงเป็น 

อาฟเตอร์ชอ็คไปก่อนกก็ระไรอยู	่อาจต้องเปรยีบ 

ว่าเป็นบีฟอร์ช็อค	

เนือ้เรือ่ง	บางระจนั	ฉบบัป้ืด	เริม่ต้นเรือ่ง 

ราวในปีพุทธศักราช	 ๒๓๐๖	 เมื่อพระเจ้ามังระ 

เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตักิรงุพม่า	ทรงเริม่รชักาล 

ด้วยการปราบกบฏในแว่นแคว้นต่าง	ๆ	ของตน	 
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ที่กรุงศรีอยุธยาคอยหนุนหลัง	 ล่วงเข้าปีพุทธ- 

ศักราช	 ๒๓๐๘	พม่าจึงจัดทัพเป็นสองเส้นทาง 

ใหญ่เส้นทางหนึ่งให้มังมหานรธาตีฟากทิศ 

ตะวันตก	 อีกเส้นทางทรงมอบให้เนเมียวสีหบดี 

เป็นแม่ทัพเข้ามาทางเหนือ	 ตีเรื่อยลงมาจน 

กระทั่งถึงบ้านระจัน	 ก็สะดุด	 ปรากฏว่าไม  ่

สามารถตีแตกได้	 เนื่องจากชาวบ้านสามัคคีกัน 

จบัอาวธุลกุขึน้ต่อสูก้บัทพัพม่า	ชาวบ้านแห่งหน 

อืน่ทีไ่ด้ยนิกติตศิพัท์กม็ารวมตวักนักบับางระจนั	 

ร่วมต่อสูจ้นได้รบัชัยชนะมาหลายครัง้หลายครา	 

แต่ต่อมา	 พ่อแท่น	 ซึ่งเป็นหัวหน้าผู ้น�าบ้าน 

บางระจัน	 ได้รับบาดเจ็บจากการรบ	 และด้วย 

สังขารที่ถดถอยลงไปตามวัย	 พ่อแท่นจึงตัดสิน 

ใจจะหาผูน้�าคนใหม่	โดยให้นายอนิกบันายเมือง 

ไปชักชวนนายจันหนวดเข้ียว	 ผู้ท�าตัวอิสระกับ 

พรรคพวกซ่องสุมก�าลังซุ่มรบแบบกองโจรกับ 

พวกพม่าจนช�านาญศึก	หวังให้มาเป็นผู้น�าแทน 

ตน		และให้ไปนมินต์พระอาจารย์ธรรมโชต	ิพระ 

อาจารย์ซึง่เป็นทีเ่คารพรกัของชาวบ้าน	มาอยูใ่น 

ค่ายเป็นขวัญและก�าลังใจแก่ชาวบ้าน	

นายจนัสบืทราบว่าพม่าก�าลงัขนปืนใหญ่ 

เดนิทางมาหวงัเผดจ็ศกึบางระจันให้ได้	จงึสัง่การ 

ให้มกีารสร้างค่ายเป็นปราการรบัศกึ		จดัเวรยาม 

ให้แขง็แกร่ง	และส่งนายอนิไปเจรจาขอปืนใหญ่ 

จากกรงุศรีอยธุยา	แต่นายทองเหมน็นกัรบขีเ้มา 

ที่นิสัยมุทะลุเห็นว่าควรจะบุกไปท�าลายทัพของ 

พม่าเสยีก่อนมากกว่าจะมาคอยตัง้รบั		ท�าให้นาย 

จันและนายทองเหม็นต่างไม่ถูกชะตากันตั้งแต่ 

แรกพบ	 พ่อแท่นต้องห้ามปรามและให้ด�าเนิน 

การตามกลศึกของนายจัน		แต่เมื่อนายอินกลับ 

มาพร้อมข่าวร้ายว่าทางกรุงศรีฯ	ปฏิเสธที่จะให้ 

ปืนใหญ่	เพราะกลวัว่าค่ายบางระจนัจะแตกพ่าย 

และถูกทัพพม่ายึดปืนไป		ชาวบ้านบางระจันจึง 

ต้องตัดสินใจยอมตายรบกับพม่าอย่างโดดเดี่ยว		 
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มิหน�าซ�้ายังต้องมามีปัญหาภายในกันอีก	เพราะ 

ในคืนหนึ่ง	นายอินซึ่งเห็นต่างจากแผนของนาย 

จัน	 ได้ละทิ้งเวรยามของตน	 หมายไปเด็ดหัว 

แม่ทัพพม่าที่ก�าลังตั้งค่าย	 โดยหารู้ไม่ว่าในเวลา 

เดียวกันนั้นกองทหารพม่าได้พรางตัวแทรกซึม 

เข้ามาถึงในค่ายบางระจัน	และด้วยก�าลังน้อยนดิ 

ที่นายอินเตรียมไปปราบพม่า	 นอกจากจะไม่ 

สามารถท�าอะไรทัพพม่าได้แล้ว	เมือ่กลบัมาถงึก ็

ต้องพบกับค่ายของตนในสภาพวอดวาย	 ชาว 

บ้านหลายคนล้มตาย	 หลายคนเตรียมอพยพ 

ออกจากหมู่บ้าน	 นายอินและนายทองเหม็นจึง 

ได้ส�านึก	

ไม่นานนัก	 พระยารัตนาธิเบศร์ซ่ึงเห็น 

ในความกล้าหาญของชาวบ้านบางระจัน	 ก็ได้ 

เดินทางมาช่วยหล่อปืนใหญ่	ชาวบ้านมีก�าลังใจ 

ข้ึนมาอีกครั้ง	 ทว่าปืนใหญ่ทั้งสองกระบอกที่ 

หล่อกลับร้าว	 มิหน�าซ�้า	 กองทัพพม่าก็มาถึง 

พร้อมแม่ทัพคนใหม่ที่เก่งกล้าคือ	สุกี้		และคราว 

นีย้กก�าลงักนัมาอย่างมหาศาลและโหดกระหาย 

กว่าครั้งก่อน	ๆ 	ชาวบ้านและนักรบบางระจันจึง 

รวมพลกนัครัง้สุดท้ายเพ่ือจะประจันบานกับทัพ 

พม่า	 แม้รู้ว่าศึกครั้งน้ีจะน�าไปสู่จุดจบของพวก 

เขาทั้งหมด	

แม้ตัวหนังจะไม่ได้เป็นการส�ารวจตรวจ 

สอบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์	 หากแต่เพิ่ม 

อรรถรสให้ตัวละครน�าซ่ึงเป็นชาวบ้านธรรมดา 

ทั้ง	 ๑๑	 คนให้มีมิติมากยิ่งขึ้น	 โดยการผูกปม 

ตัวละครว่าอะไรเป็นแรงขับที่ท�าให้ชาวบ้าน 

ธรรมดาต้องลุกขึ้นมาหยิบดาบเข้าฟาดฟันศัตรู	 

โดยเฉพาะการคดัเลอืกนกัแสดงให้ละม้ายคล้าย 

กบัตวัละครนัน้	ๆ 	มากทีส่ดุ	โดยองิจากอนสุาวรย์ี 

วีระชนค่ายบางระจัน	 นักแสดงส่วนใหญ่เป็น 

นักแสดงหน้าใหม่ที่ไม่เคยแสดงภาพยนตร์มา 

ก่อนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวละคร	 

แล้วยังได้พระเอกร้อยล้าน	 วินัย	 ไกรบุตร	 ซึ่ง 

ก�าลังโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง	“นางนาก”	มา

สวมบท	 “อิน”	 เป็นการตอกย�้าภาพลักษณ์ 

พระเอกย้อนยุคให้กับวินัย	ไกรบุตร	นอกจากนี้ 

ยังแจ้งเกิดให้นักแสดงหน้าใหม่อย่าง	ตั๊ก	บงกช	 

คงมาลัย	 และเชื่อว่าในขณะนั้นไม่มีใครไม่รู้จัก	 

บญุเลศิ	ควายเขางามทีแ่สดงเป็นควายคูบ่ญุของ 

นายจันหนวดเขี้ยวถึงขนาดตกเป็นข่าวพาด 

หัวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์	 หลังจากออกฉาย	 

บางระจัน	ท�าลายสถิติรายได้สูงสุดในขณะนั้น 

ไปถึง	 ๑๕๐	 ล้านบาท	 อีกทั้งยังกวาดรางวัล 

พระราชทานพระสรุสัวดหีลายรางวลั	ไม่เพยีงแต่ 

ประสบความส�าเร็จในประเทศ	บางระจันยังได ้

รบัเกยีรตเิป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาลภาพยนตร์ 

เดอวลิล์	ซึง่เป็นเทศกาลภาพยนตร์ประวตัศิาสตร์	 

ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย	

บางระจัน	 ฉบับปื้ด	จึงเป็นภาพยนตร์ที่ 

บันทึกและสะท้อนหรืออาจอธิบายอารมณ์แห่ง 

กระแสส�านกึของสงัคมไทยในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๔๐- 

๒๕๔๕	 ได้เป็นอย่างดี	 ในขณะที่ยังเป็นหลัก 

หมายอันหนึ่งในการเปลี่ยนภาพจ�าของการ 

แสดงฉากสงครามไทยรบพม่าซ่ึงต่างจากที่เคย 

มีมาตลอดก่อนหน้านี้
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วันแรกฉาย ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ความยาว ๑๔๒ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทสร้าง พร้อมมิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง หม่อมกมลา	ยคุล	ณ	อยธุยา	

ผู้ก�ากับ 	 ม.จ.	ชาตรีเฉลิม	ยุคล

ผู้ก�ากับกอง ๒	 เปี๊ยก	โปสเตอร์

ผู้เขียนบท  ม.จ.	ชาตรเีฉลมิ	ยคุล,	ดร.	

สุเนตร	ชุตินธรานนท์

ผู้ก�ากับภาพ	 Igor	Luther,	Stanislav 

Dorsic,	อานุภาพ	บัวจันทร์

ผู้ล�าดับภาพ	 ม.จ.	 ชาตรีเฉลิม	 ยุคล,	

ม.ร.ว.	ปัทมนัดดา	ยุคล,	Collin	Green

ผู้ก�ากับศิลป์	 ประสพโชค	 ธนะเศรษฐ- 

วิไล,	ประเสริฐ	โพธิ์ศรีรัตน์,	เจษฎา	ผันอากาศ

ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย โกมล	 พานิชพันธ์,	

อัครเดช	นาคบัลลังก์,	มีชัย	แต้สุจริยา,	เผ่าทอง	

ทองเจือ	

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 Richard	Harvey

ผู้บันทึกเสียง	 Conrad	Bradley	Slater

ผู้แสดง 	 ม.ล.	ปิยาภสัร์	ภริมย์ภกัด,ี	

ศรัณยู	 วงษ์กระจ่าง,	 ฉัตรชัย	 เปล่งพานิช, 

พงษ์พัฒน์	วชิรบรรจง,	ใหม่	 เจริญปุระ,	จอนนี่	 

แอนโฟเน่,	สรพงศ์	ชาตรี,	วรรณษา	ทองวิเศษ,	 

สินจัย	เปล่งพานิช,	อ�าพล	ล�าพูน,	ศุภกรณ์	กิจ- 

สุวรรณ,	เพ็ญพักตร์	ศิริกุล,	ศุภกิจ	ตังทัตสวัสดิ์,	 

รณ	ฤทธิชัย,	สหรัถ	สังคปรีชา,	สมบัติ	เมทะนี,	 

วรุฒ	 วรธรรม,	 พิมลรัตน์	 พิศลยบุตร,	 สุเชาว ์

พงษ์วิไล,	พิศาล	อัครเศรณี

รางวลั	 รางวลัพระราชทานพระสรัุสวด	ีครัง้ที่	 

๒๕	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 

รางวัลพิเศษ,	ภาพยนตร์ยอดนิยม

ภาพยนตร์ที่สร้างโดย	หม่อมเจ้าชาตรี- 

เฉลิม	ยุคล		ว่าด้วยทฤษฎีแห่งความสมจริงหรือ 

ความน่าจะเป็น	 โดยพลิกฟื ้นเรื่องราวหน้า 

ประวัติศาสตร์พงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ตอนต้น	 เล่าเหตุการณ์ในรัชสมัยสมเด็จรามา- 

ธิบดีที่	 ๒	 ถึงศึกสงครามระหว่างสยามประเทศ 

กับพม่า	 จนภาพยนตร์มายุติในช่วงสงครามศึก 

ตะเบงชเวตี	้		ซึง่ภาพยนตร์ได้เน้นไปทีเ่หตกุารณ์ 

ที่เกิดขึ้นกับพระสุริโยไท	 พระมเหสีของสมเด็จ 

พระมหาจักรพรรดิต้ังแต่ขณะทรงพระเยาว	์	 

และต่อมาได้สมรสกับ	 พระเยาวราช	 หรือ 

พระเฑียรราชา	 ที่ต่อมาได้เสด็จเสวยราชย์เป็น	 

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์	 และภาพยนตร์เล่า 

ไปจนถึงช่วงท้ายเรื่องในเหตุการณ์ที่สมเด็จ 

พระศรีสุริโยไทได้แสดงวีรกรรมความกล้าหาญ

สุริโยไท
THE LEGEND OF SURIYOTHAI
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ของพระองค์	 ซึ่งยอมสละชีพแทนพระสวามีใน 

สงครามยุทธหัตถี		โดยไสช้างพระที่นั่งเข้าขวาง 

พระเจ้าแปร		ด้วยเกรงว่าพระราชสวามีจะเป็น 

อนัตราย	จนถกูพระแสงของ้าวของพระเจ้าแปร 

ฟันพระอังสาขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์อยู่ 

บนคอช้าง		ณ	ทุ่งมะขามหย่อง	จนกลายเป็นหนึง่ 

ของวีรกรรมความกล้าที่ถูกเล่าขานบนหน้า 

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

สุริโยไท	 นอกจากจะเป็นภาพยนตร์ท่ี 

เป็นบนัทึกประวติัศาสตร์ของชาต	ิ	ซึง่นอกเหนอื 

จากต�าราหรอืข้อมลูด้านอ่ืน	ๆ 	ทีส่ามารถส่งเสรมิ 

ให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของ 

ชาติผ่านภาพยนตร์	 	 ท่ีอาจจะยังไม่มีใครเคย 

รบัรู้ข้อเทจ็จรงิจนอาจน�าไปสูก่ารพสิจูน์	และยงั 

อาจช่วยกระตุ้นจิตส�านึกให้คนไทยเกิดความ 

สนใจในประวัตศิาสตร์ชาตขิองตนได้มากขึน้ด้วย		

โดย	สุริโยไท	 ยังนับเป็นผลงานที่ดีที่สุด 

ชิ้นหนึ่งของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล	เองด้วย	 

จนได้รับการขนานนามว่าเป็นหนังแห่งสยาม 

ประเทศ	ซึง่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลมิ	ยคุลกส็ามารถ 

สร้างให้ผู้คนเชื่อว่า	สุริโยไท	มีความสมจริงที่สุด	 

ทั้งในแง่ของล�าดับเวลา	สถานที่	เหตุการณ์	ตัว- 

ละครหรือบุคคลในประวัติศาสตร์	 เครื่องแต่ง 

กาย	 พระราชพิธี	 อาวุธสงคราม	 ตลอดจนราย 

ละเอยีดเกีย่วกบัวถิชีวีติของผูค้น	ซึง่บทหนงัทีใ่ช้ 

เวลารวบรวมข้อมูลและเขียน	๕	ปี	เวลาในการ 

ถ่ายท�าพร้อมกับแก้บทไปด้วยอีก	๒	ปีเต็ม	โดย 

มนีกัประวติัศาสตร์ทีค่อยช่วยให้ค�าปรกึษา		และ 

มีจ�านวนผู้แสดงน�า	 และนักแสดงประกอบรวม 

สูงถึง	 ๒,๐๐๐	 	 กว่าคน	 	 จนกลายออกมาเป็น 

ภาพประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไหวได้	 ในรูปแบบ

ของภาพยนตร์		

ในแง่ของรายได้นัน้	สรุโิยไท	กน็บัว่าเป็น 

ปรากฏการณ์ของหนงัไทยทีท่�าเงนิสงูทีส่ดุในยคุ 

น้ัน	 ที่อยู่ในปลายช่วงของยุคพิษเศรษฐกิจฟอง 

สบู่แตก		ด้วยรายได้ราว	๓๒๔.๕	ล้านบาท		จน 

ต้องมาท�าเพ่ิมเป็นฉบับสมบูรณ์	 ที่ตัดต่อโดย 

ผู้ก�ากับระดับโลก	ฟรานซิส	ฟอร์ด	คอปโปล่า	ที่ 

มีความยาว	๕	 ชั่วโมง	 เพื่อจะฉายในตลาดต่าง 

ประเทศในชื่อว่า	The Legend of Suriyothai  

ซึง่จะน�าประวตัศิาสตร์ของชาติไทยออกสูส่ายตา 

ชาวโลก



88

วันแรกฉาย ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ความยาว ๑๒๐ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทสร้าง  	 จีเอ็มเอ็ม	พิคเจอร์ส,	หับ	

โห้	หิ้น	ฟิล์ม

ผู้อ�านวยการสร้างฝ่ายบริหาร ไพบูลย์	 ด�ารง- 

ชัยธรรม,	อภิรักษ์	โกษะโยธิน,	ยอด	สุขวิวัฒน์,	 

จินา	โอสถศิลป์,	พันธุ์ธัมม์	ทองสังข์

ผู้อ�านวยการสร้าง ประเสรฐิ	ววิฒันานนท์พงษ์,	

ยงยุทธ	ทองกองทุน

ผู้ก�ากับ 	 จิระ	มะลิกุล

ผู้เขียนบท 	 จิระ	มะลิกุล

ผู้ก�ากับภาพ	 สมบูรณ์	พิริยะภักดีกุล

ผู้ล�าดับภาพ	 ปาน	บุษบรรณ

ผู้ออกแบบงานสร้าง	เอก	เอี่ยมชื่น	

ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย

เอกศิษฐ์	มีประเสริฐกุล

ผู้ท�าดนตรีประกอบและออกแบบเสียง 

อมรพงศ์	เมธาคุณวุฒิ	

ผู้บันทึกเสียง	 นิพัฒน์	ส�าเนียงเสนาะ

ผู้แสดง	 	 อนุชิต	สพันธุพ์งษ์,	ธดิารัตน์	

เจริญชัยชนะ,	 นพดล	 ดวงพร,	 บุญชัย	 ใจล่ิม,	

สมชาย	ศักดิกุล,	บุญศรี	ยินดี,	สุรสีห์	ผาธรรม,	

ยอดสน	ลมพัดไผ่

รางวัล	 รางวลัพระราชทานพระสรุสัวด	ีครัง้ที่	

๒๖	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 บทภาพยนตร ์

ยอดเยี่ยม,	ภาพยนตร์ส่งเสริมสังคม	วัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยว

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ	 สุพรรณหงส์	 

ครั้งที่	 ๑๒	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ภาพยนตร์ 

ยอดเยีย่ม,	ผูก้�ากับภาพยนตร์ยอดเยีย่ม,	ผูแ้สดง 

น�าชายยอดเยี่ยม	นพดล	ดวงพร,	บทภาพยนตร์ 

ยอดเยี่ยม,	 ก�ากับภาพยอดเยี่ยม,	 ล�าดับภาพ 

ยอดเยีย่ม,	บนัทกึเสยีงยอดเยีย่ม,	ดนตรปีระกอบ

ยอดเยี่ยม,	การสร้างภาพยนตร์พิเศษยอดเยี่ยม

รางวัลภาพยนตร์ไทย	 ชมรมวิจารณ  ์

บันเทิง	 คร้ังที่	 ๑๑	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	

ภาพยนตร ์ยอดเยี่ยม,	 ผู ้ก�ากับภาพยนตร ์ 

ยอดเยี่ยม,	 ผู้แสดงน�าชายยอดเยี่ยม	 นพดล 

ดวงพร,	 บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,	 ก�ากับภาพ 

ยอดเย่ียม,	 ล�าดับภาพยอดเยี่ยม,	 ก�ากับศิลป ์

ยอดเยี่ยม	 เอก	 เอี่ยมชื่น,	 ดนตรีประกอบยอด- 

เยี่ยม

๑๕	ค�่า	เดือน	๑๑	ภาพยนตรท์ีส่ร้างจาก 

เร่ืองเล่าต�านานพ้ืนบ้านกับปรากฏการณ์บั้งไฟ 

พญานาค		ที่เกิดขึ้นในค�่าคืนวันออกพรรษาของ 

ทุกปี	 และเป็นที่ข้ึนชื่อมากในอ�าเภอโพนพิสัย	 

๑๕ คำ่� เดือน ๑๑
MEKHONG FULL MOON PARTY
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จังหวัดหนองคาย	 	 ภาพยนตร์ได้ผูกโยงเข้ากับ 

เรื่องราวของพระที่จ�าวัดอยู่ในฝั่งลาวและได้ 

ร่วมมือกับลูกศิษย์ท่ีเล้ียงดูมาภายในวัดต้ังแต ่

เล็ก	โดยจะน�าลูกบั้งไฟที่ท�าขึ้นเองไปวางไว้ตาม 

จุดบริเวณใต้แม่น�้าโขง	 ของคืนก่อนวันออก 

พรรษาจะมาถึงและถือปฏิบัติท�ากันมาประจ�า 

ทกุปี	แต่ในปีล่าสดุทีภ่าพยนตร์เล่า	ลกูศษิย์หนุม่ 

ที่ชุบเลี้ยงมากลับคิดอยากถอนตัวเพราะเห็นว่า 

สิ่งท�ากันอยู่คือส่ิงที่ผิดและเป็นการหลอกลวง 

ผู้คน	 แต่ในขณะที่ฝ่ายหลวงพ่อกลับคิดว่าสิ่งที ่

พวกตนกระท�าอยูน่ัน้		เป็นส่ิงท่ีถกูต้องเพราะเชือ่ 

ว่าการที่ผู้คนแห่กันมาดูปรากฏการณ์ลูกบั้งไฟ 

นั้น	 จะเป็นการส่งเสริมให้ศาสนาพุทธคงอยู ่

สบืไปและผูค้นทีไ่ด้มาดลูกูบัง้ไฟกม็คีวามสขุท่ีได้ 

เห็นลูกบั้งไฟ	 และด้วยความเห็นที่แตกต่างกัน	 

ท�าให้ฝ่ายลูกศิษย์ปฏิเสธที่จะท�าภารกิจนี้อีก 

ต่อไป	 หลวงพ่อจึงต้องจ�าใจเป็นผู้ที่จะน�าลูก 

บั้งไฟไปวางใต้แม่น�้าโขงเอง	และท�าให้หลวงพ่อ 

ต้องจบชีวิตจากการจมน�า้ในภารกิจครั้งสุดท้าย 

นี	้ภาพยนตร์ได้ตดัไปยงัช่วงสดุท้ายทีผู่ค้นแห่กนั 

มารอดูปรากฏการณ์ลูกบั้งไฟเช่นเคยเหมือน 

ทกุปี		และลกูบัง้ไฟกค็งยงัปรากฏให้เห็นเช่นเคย	 

แม้ภาพยนตร์จะไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะลูกบัง้ไฟ 

ของหลวงพ่อหรือเกิดจากสิ่งใดก็ตาม	 วิถีชีวิต 

ของผู้คนก็ยังคงเหมือนเดิมและด�าเนินต่อไป

๑๕	ค�า่	เดอืน	๑๑	เป็นภาพยนตร์ผลงาน 

การก�ากับเร่ืองแรกของ	 จิระ	 มะลิกุล	 ที่ผันตัว 

มาจากการท�าโฆษณามาก�ากับภาพยนตร ์	 

ภาพยนตร์หยิบเอาเรื่องราวของชุมชนพื้นบ้าน 

มาเล่าในแง่ของความเช่ือบางประการ	 	 ผ่าน 
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เรือ่งราวลูกบ้ังไฟกบัความเชือ่ในมมุของตวัละคร	 

“หลวงพ่อกับลูกศิษย์วัด”	 ระหว่างการท�าสิ่งท่ี 

ถูกต้องและท�าส่ิงหลอกลวง	 หรือในมุมของ 

หลวงพ่อที่เห็นว่าสิ่งที่ท�าไปนั่นคือ	 “ความดี”	 

และด้วยศรทัธาทีเ่หน็ว่าเป็นการส่งเสรมิศาสนา	 

ส่วนในมุมของลูกศิษย์ที่อยู ่ในมุมของผู้มีการ 

ศึกษา	 ซึ่งมองว่าสิ่งที่ท�านั้นคือ	 “ความหลอก 

ลวง”	และควรจะท�าในสิง่ท่ีถกูต้อง	ซึง่ภาพยนตร์ 

ก็ไม่ได้สรุปว่าสิ่งใดถูกหรือผิดและจริงหรือเท็จ	 

แต่ภาพยนตร์เปิดโอกาสให้คนดูได้ตัดสินใจเอง	

ภาพยนตร์ยังสามารถถ่ายทอดวิถีชีวิต 

และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี		 

สื่อภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ตรงกับความจริง		วิธี 

การใช้ภาษาท้องถิน่ในการสือ่สาร		ความรกัสงบ 

ความประนีประนอมของคนไทย	 ซึ่ งจุดนี้ 

ภาพยนตร์ก็สามารถท�าให้ผู้ชมได้เรียนรู้วิถีชีวิต	 

และวฒันธรรมของคนในท้องถิน่ได้อย่างแท้จรงิ 

ผ่านภาพยนตร์	

ในขณะที่ภาพยนตร์ออกฉายได้กระตุ้น 

ให้เกิดปรากฏการณ์	 ความสนใจใคร่รู้จากผู้คน 

ในวงกว้าง	 ที่อยากรู้ว่าปรากฏการณ์ลูกบั้งไฟ 

พญานาคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร	 จนถูกต้ังเป็น 

ค�าถามและหาข้อพิสจูน์ซ�า้แล้วซ�า้เล่า		ซึง่ในทาง 

วิทยาศาสตร์เองก็ยังหาค�าตอบที่แน่ชัดให้ไม่ได้	 

แม้ภาพยนตร์จะท�ารายได้ไปราว	๕๕	ล้านบาท		 

๑๕	ค�า่	เดอืน	๑๑	กน็บัว่าเป็นภาพยนตร์ทีด่เีรือ่ง

หนึ่ง	 ที่สมควรส่งเสริมให้ผู ้คนได้เรียนรู้ผ่าน

ภาพยนตร์						
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วันแรกฉาย ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ความยาว ๑๐๔ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทสร้าง	 สหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์

เนชั่นแนล,	บาแรมยู

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สมศักดิ	์เตชะรัตนประเสริฐ

ผู้ควบคุมการสร้าง	 ปรชัญา	ป่ินแก้ว,	สกุญัญา	

วงศ์สถาปัตย์

ผู้ด�าเนินงานสร้าง	 สมศักดิ์	จิ๋วสุวรรณ

ผู้ก�ากับ	 	 ปรัชญา	ปิ่นแก้ว

ผู้แต่งเรื่อง	 พันนา	 ฤทธิไกร,	 ปรัชญา	

ปิ่นแก้ว

ผู้เขียนบท		 ศุภชัย	สิทธิอ�าพรพรรณ

ผู้ก�ากับภาพ	 ณัฐวุฒิ	กิตติคุณ

ผู้ล�าดับภาพ	 ธนตั	ิสุนสิน,	ฐานพฒัน์	ทวี

สุข

ผู้ออกแบบงานสร้าง	อรรคเดช	แก้วโคตร

ผู้ก�ากับการต่อสู้	 พันนา	ฤทธิไกร

ผู้ออกแบบฉากต่อสู้ พนันา	ฤทธไิกร,	พนม	ยรีมัย์

ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย	วรธน	กฤษณะกลิน

ดนตรีประกอบ	 อะตอมมิกซ์	คลบับิง้	สตูดโิอ

ออกแบบเสยีงและบนัทกึเสยีง	ห้องบนัทกึเสยีง

รามอินทรา

ผู้แสดง	 เพ็ชรทาย	วงษ์ค�าเหลา,	พนม	ยีรัมย์,	 

ภุมวารี	 ยอดกมล,	 สุเชาว์	 พงษ์วิไล,	 ชุมพร 

เทพพทิกัษ์,	เชษฐวฒุ	ิวชัรคณุ,	วรรณกติย์	ศริพิฒุ,	

รุ่งระวี	 บริจินดากุล,	 ฉัฏฐพงศ์	 พันธนะอังกูร, 

ณัฐพล	อัศวโภคิน,	พรพิมล	ชูขันทอง

รางวัล	 รางวลัสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส	

นักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม

KUNGFUCINEMA	AWARD	นกัแสดงน�า

ฝ่ายชายทีเ่น้นศลิปะการต่อสูย้อดเยีย่ม,	ออกแบบ 

ฉากและศิลปะการต่อสู้ยอดเยี่ยม	พนม	ยีรัมย์

รางวัลทูตวัฒนธรรมด้านภาพยนตร  ์

ครั้งที่	๑

ส�าหรับคนดูภาพยนตร์ไทย	 คงไม่มีใคร 

ไม่เคยได้ยินค�าประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์ท่ี 

ว่า	 “ไม่ใช ้สลิง	 ไม่ใช ้ตัวแสดงแทน”	 ของ 

ภาพยนตร์เรื่อง	องค์บาก	ซึ่งต่อมากลายเป็นค�า 

ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย	 และกลายเป็นจุดขาย 

ส�าคัญของภาพยนตร์แนวนี้	 รวมไปถึงนักแสดง 

น�า	พนม	ยีรัมย์	หรือ	จา	พนม	ซึ่งได้กลายเป็น 

นกัแสดงบู๊ของไทยทีม่ชีือ่เสยีงในระดับโลกอย่าง

รวดเร็ว

ภาพยนตร์เล่าเรือ่งของ	บญุทิง้	หนุม่บ้าน 

หนองประดู่	ที่ออกตามหา	เศียรองค์บาก	พระ- 

องค์บ�ก
ONG-BAK
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พุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ	 อันเป็นที่เคารพบูชาของ 

หมู่บ้านซึ่งถูกขโมยตัดเศียรไป	บุญทิ้งอาสาออก 

ตามหา	เศียรองค์บาก	เพื่อน�ากลับมาให้ทันงาน 

พิธีอุปสมบทหมู่ของชาวบ้านในอีก	 ๗	 วันข้าง 

หน้า	 โดยมุ่งไปตามที่กรุงเทพฯ	 ซึ่งเขาได้เจอ	 

แหล่	หรือ	ยอร์จ	ลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่ทิ้งท้องนา 

และกลิน่โคลนสาปควายบ้านนอก	มาร่วมทมีกบั	 

หมวยเล็ก	ท�าตัวเป็นพวก	๑๘	มงกุฎ	หากินทาง 

ต้มตุ๋นชาวบ้านเพื่อเลี้ยงปากท้อง	 ทีแรกบุญทิ้ง 

เองตกเป็นเหยื่อแหล่กับหมวยเล็กเอาง่าย	 ๆ	 

เพราะเป็นคนซื่อ	 แต่ด้วยความที่เป็นคนดีและ 

ต่อมาได้บังเอิญมาช่วยเหลือชีวิตทั้งสองไว้ 

บุญทิ้งจึงกลับได้รับความช่วยเหลือจากทั้งสอง 

ในการร่วมมือกันช่วยตามล่าหาองค์บาก	 ซึ่ง 

เหตุการณ์บานปลายเข้าไปสู่การต่อสู้กับเจ้าพ่อ 

อิทธิพลมืด	 แทบจะเอาชีวิตไม่รอด	 เดชะบุญ 

บญุทิง้ได้ต่อสูอ้ย่างถวายชวีติด้วยศลิปะมวยไทย 

โบราณ	 จนที่สุดสามารถปราบเหล่าร้ายและน�า 

องค์บากกลบัคนืสูห่มูบ้่านได้ทนัพธิอีปุสมบทหมู่ 

ซึ่งชาวบ้านจะจัดขึ้น

หากจะวิ เคราะห ์ความส�า เ ร็จของ 

ภาพยนตร์เรือ่ง	องค์บาก	น่าจะเกดิจากการผสม 

ผสานขององค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ได้อย่างลงตัว 

ไม่ว่าจะเป็นทกัษะความสามารถส่วนตวัของ	จา	 

พนม	 และความพร้อมของทีมงานนักแสดงฉาก 

ต่อสู้	 จากการออกแบบและการก�ากับคิวบู๊ของ	 

พันนา	 ฤทธิไกร	 ที่บ่มฝีมือมาจากภาพยนตร์บู๊ 

เกรดบีมาอย่างโชกโชนจนพัฒนาถึงขีดสุด		 

นอกจากน้ียังผสมผสานไปด้วยอารมณ์ขันที่จัด 

วางให้เกิดขึ้นอย่างถูกจังหวะและลงตัวของ 

เพ็ชรทาย	 วงษ์ค�าเหลา	 หรือ	 หม�่า	 จ๊กมก	 นัก 

แสดงตลกที่มีชื่อเสียงโดดเด่นจากรายการ 

โทรทศัน์	องค์ประกอบสดุท้ายคอื	ความสามารถ 

ของ	 ปรัชญา	 ปิ่นแก้ว	 ผู้ก�ากับภาพยนตร์ซึ่ง 

พยายามค้นหารูปแบบใหม่และการน�าเสนอสิ่ง 

ใหม่	ๆ 	มาใส่ในภาพยนตร์ไทย	การผสมผสานกนั 

ท�าให้เกดิภาพยนตร์ประเภทศลิปะการต่อสูแ้บบ 

ไทย	 ท่ีมีเอกลักษณ์และเป็นเอกภาพ	 มีฉาก 

แอ็คชั่นที่น่าตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งเรื่อง

ภาพยนตร์เร่ือง	 องค์บาก	 ได้รับการ 

ตอบรับอย่างดีทั้งในประเทศไทยและต่าง 

ประเทศ	โดยเฉพาะในต่างประเทศ	ซึง่ปรากฏว่า	 

องค์บาก	 เป็นภาพยนตร์ไทยเพียงไม่กี่เรื่องที่ได ้

ออกฉายในวงกว้างในตลาดต่างประเทศ	 กล่าว 

ได้ว่าสามารถสร้างปรากฏการณ์หนังไทยใน 

ตลาดโลกได้อย่างแท้จรงิ	และ	จา	พนม	ได้กลาย 

เป็นขวัญใจของผู้ชมทั่วโลกที่ได้ชมภาพยนตร์ 

เรื่องนี้	 ในขณะที่กระแสศิลปะการต่อสู้แบบ 

มวยไทยก็ขึ้นสูงจนติดลมบนระดับโลกด้วย

ความส�าเร็จอย่างใหญ่หลวงของ	 องค์

บาก	 เป็นไปตามกฎธรรมดาของอุตสาหกรรม 

ภาพยนตร์ที่จะต้องมีการสร้างภาคต่อหรือภาค 

สอง	ทีมงานนี้จึงสร้าง	ต้มย�ากุ้ง	ออกมา	ซึ่งแม้ 

จะไม่ใช่ภาคต่อโดยตรง	แต่กเ็ป็นการท�าภาคสอง 

หรืออาฟเตอร์ช็อคของ	 องค์บาก	 ซึ่งดูเหมือน 

พยายามจะท�าให้มีแรงสั่นสะเทือนมากกว่าเดิม	 
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เน้นทกัษะความสามารถของผูแ้สดงมากขึน้	การ

ก�ากับคิวบู๊แบบเสี่ยงชีวิตมากขึ้น	 และการใช้ 

ศิลปะการต่อสู้ประจ�าชาติมากข้ึน	 ปรากฏว่า	

ต้มย�ากุ ้ง	 ประสบความส�าเร็จทางรายได้ใน 

ประเทศและต่างประเทศมากกว่า	องค์บาก	แต่ 

น่าสังเกตว่าแรงส่ันสะเทือนท่ัวไปกลับน้อยกว่า		 

ในแง่ค�าวิจารณ์รวมไปถึงความแปลกใหม่ก็ไม่ 

สามารถเทียบชั้นกับองค์บากได้	

มีแต่	 จา	 พนม	 ที่ยังคงโดดเด่นเป็น 

เอกลกัษณ์ของตนเอง	หลดุออกมาจากภาพยนตร์	 

จากหนึ่งในนักแสดงแทนในฉากแอ็คชั่นของทีม 

พันนา	ก้าวขึน้มาเป็นนกัแสดงบทบูท๊ีไ่ด้รบัความ 

ชื่นชมในระดับนานาชาติ	ในนาม	โทนี่	จา		ฝีมือ 

การแสดงฉากต่อสู้ของเขาถูกน�าไปเปรียบเทียบ 

กับนักแสดงฉากบู๊ที่มีช่ือเสียงอย่างแจ๊กก้ี	 ชาน	 

เจ็ต	ลี	และ	บรู๊ซ	ลี	ซึ่งต่อมา	เขาก็ยังได้มีโอกาส 

แสดงในภาพยนตร์ต่างประเทศเรือ่งดงัอกีหลาย 

เรื่อง

ส่วน	หม�่า	จ๊กมก	หลังจาก	องค์บาก	ยัง 

ได้ก้าวขึ้นไปเป็นนักแสดงตลกชั้นน�าของภาพ- 

ยนตร์ไทย	 รวมไปถึงเขายังได้รับโอกาสสานฝัน 

ได้เป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์แนวตลกชวนหัวอีก 

หลาย	ๆ	เรื่องที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูง

องค์บาก	 จึงเป็นภาพยนตร์ซึ่งสร้าง 

ปรากฏการณ ์ส� าคัญไว ้ ในประวัติศาสตร ์ 

ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลก	 เป็นความ 

ตื่นตาต่ืนใจแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกในช่วงเวลา 

สองสามปีทีห่นงัออกฉายทัว่โลก	และจะประทบั 

อยู่ในความทรงจ�าตลอดไป
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วันแรกฉาย ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ความยาว ๙๒ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทสร้าง	 จเีอม็เอม็	พคิเจอร์ส,	จเีอม็

เอ็ม	ไท	หับ,	ฟีโนมีนา	โมชั่น	พิคเจอร์ส

ผู้อ�านวยการสร้างฝ่ายบริหาร ไพบูลย์	 ด�ารง- 

ชัยธรรม,	บุษบา	ดาวเรือง

ผู้อ�านวยการสร้าง ยอดเพชร	สุดสวาท

ผู้ก�ากับ	 	 บรรจง	 ป ิสัญธนะกูล, 

ภาคภูมิ	วงศ์ภูมิ	 	

ผู้เขียนบท 	 ภาคภูมิ	 วงศ์ภูมิ,	 บรรจง	

ปิสัญธนะกูล,	โสภณ	ศักดาพิศิษฐ์

ผู้ก�ากับภาพ	 นิรมล	รอสส์

ผู้ล�าดับภาพ	 มานพ	บญุวภิาส,	ล	ีชาตะ- 

เมธีกุล

ผู้ออกแบบงานสร้าง	สุราษฎร์	กาฎีโรจน์

ผู้ก�ากับศิลป์	 ธีรเนศน์	จงอร่ามรุ่งเรือง,	

กมลวรรณ	วิริยะภักดี

ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย พชรพรรณ	สะถิตร- 

โชติ

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 ชาตชิาย	พงษ์ประภาพันธ์

ผู้แสดง 	 อนันดา	 เอเวอร์ริ่งแฮม,	

ณัฐฐาวีรนุช	ทองมี,	อชิตะ	สิกขมานา,	อรรณพ 

ชั้นไพบูลย์,	 ฐิติการ	 ทองประเสริฐ,	 สิวากร 

มตุตามระ,	ชชัชญา	เจรญิผล,	ขจรศกัดิ	์นฤภทัร,	 

อภิชาติ	ชูสกุล	

รางวัล	 รางวลั	Best	Asian	Film	จากเทศกาล	

Fantasia	Film	Festival	

รางวลัหนงัแฟนตาซทีีด่ทีีส่ดุ	จากเทศกาล	

Fantastic’s	Arts	Festival	of	Gerardmer

ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญที่ได้รับ 

การยกย่องว่าเป็นหนังผีไทยที่ดีที่สุดตลอดกาล 

เรื่องหนึ่ง	 เล่าเรื่องราวของธรรม์	 ช่างภาพหนุ่ม 

ซึ่งพบว่ารูปจ�านวนมากที่เขาถ่ายได้มีแสงเงา 

ประหลาดรวมถึงภาพที่ดูคล้ายใบหน้าของ 

ผู้หญิงปะปนอยู่	ภายหลังจากคืนที่เขาและแฟน 

สาวบังเอิญประสบอุบัติเหตุขับรถชนร่างหญิง 

สาวนิรนาม	 ซึ่งเมื่อร่วมกันออกค้นหาความจริง	 

พวกเขาก็ได้ค้นพบถึงเบื้องหลังอันน่าสะพรึง 

กลัวของดวงวิญญาณที่ยังคงตามอาฆาต	

ชัตเตอร ์ 	 กดติดวิญญาณ 	 นับเป ็น 

ภาพยนตร์ในยุคแรกเริ่มของ	จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	 

บริษัทภาพยนตร์ไทยท่ีมีบทบาทโดดเด่นท่ีสุด 

ในปัจจบุนั	โดยจดุเริม่ต้นในการสร้าง	เกดิขึน้จาก 

การร่วมมือกันของ	 จีเอ็มเอ็ม	 พิคเจอร์ส	 แห่ง 

แกรมมี	่เอน็เตอร์เทนเมนต์	และ	ฟีโนมีนา	โมชัน่	 

พิคเจอร์ส	 บริษัทผลิตโฆษณาไทยที่มีผลงาน 

ชัตเตอร์ กดติดวิญญ�ณ
SHUTTER
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ระดบัโลก	ซึง่ต้องการหนัมาจบังานสร้างภาพยนตร์

ในยุคสมัยท่ีคนจากวงการโฆษณาเริ่มเข้ามามี 

บทบาทในวงการหนังไทยมากขึ้น	 ภาพยนตร ์

ก�ากับโดยผูก้�ากบัหน้าใหม่	คือ	บรรจง	ปิสญัธนะ- 

กูล	 และ	 ภาคภูมิ	 วงศ์ภูมิ	 ซึ่งต่างเคยมีผลงาน 

โดดเด่นมาจากการท�าหนังสั้นมาต้ังแต่เมื่อคร้ัง 

เป็นนักศึกษาและก�าลังเติบโตทางสายงาน 

โฆษณาอยู่ในขณะนั้น

ในช่วงเวลาท่ีหนังผีไทยก�าลังหยุดนิ่ง	 

และหนังผีเอเชียอย่างญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ก�าลัง 

ครองความนิยม	 ผลงานการก�ากับภาพยนตร ์

เรื่องยาวเรื่องแรกของสองผู้ก�ากับดาวรุ่งที่ยังไม ่

เป็นที่รู้จักนี้	 ได้สร้างแรงกระเพ่ือมคร้ังใหญ่ให้ 

แก่วงการภาพยนตร์ไทย	 ด้วยการน�าเร่ืองราว 

ของรูปถ่ายติดภาพวิญญาณ	 ซ่ึงเป็นเร่ืองลี้ลับ 

ยอดนิยมของผู้คนในสังคมมาเป็นประเด็นหลัก 

ของเรือ่ง	และซ่อนเงือ่นคลายปมอย่างชาญฉลาด 

ด้วยบทภาพยนตร์ที่แข็งแรงกว่าหนังผีไทยเรื่อง 

อืน่	ๆ 	ทีเ่คยมีมา	รวมทัง้ยังเตม็ไปด้วยเทคนคิทาง 

ภาพยนตร์ทั้งภาพและเสียงที่ใช้เพ่ือปลุกเร้า 

และเขย่าขวัญคนดูอย่างเต็มที่	 จนส่งผลให้ 

ภาพยนตร์ประสบความส�าเร็จอย่างยอดเย่ียม	 

ด้วยรายได้ทีท่�าได้เกนิกว่า	๑๐๐	ล้านบาท	ทัง้ยงั 

ได้รบัความนยิมอย่างสงูในระดบันานาชาต	ิรวม 

ถึงได้รับการซื้อลิขสิทธ์ิน�าไปสร้างใหม่ในฉบับ 

ต่างประเทศ		

ชัตเตอร์	 กดติดวิญญาณ	 จึงนับเป็น 

ผลงานที่ปักธงหนังผีไทยให้เป็นที่รู้จักในแผนที ่

ภาพยนตร์โลกอย่างแท้จริง	 และธงนั้นก็เปรียบ 

เสมือนหมุดหมายใหม่ของวงการภาพยนตร์ใน 

ประเทศไทยเอง	 ที่ก่อให้เกิดหนังผีในแนวทาง 

เดียวกันตามมาอีกมากมายในช่วงระยะเวลาไม่ 

กี่ปีนับจากนั้น	
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วันแรกฉาย ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ความยาว ๑๗๑ นาที

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง

บริษัทสร้าง สหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์

เนชั่นแนล,	บาแรมยู

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สมศกัดิ	์เตชะรัตนประเสริฐ

ผู้ควบคุมงานสร้าง	 ปรชัญา	ป่ินแก้ว,	สกุญัญา	

วงศ์สถาปัตย์

ผู้ด�าเนินงานสร้าง	 ศิตา	วอสเบียน

ผู้ก�ากับ	 	 ชูเกียรติ	ศักดิ์วีระกุล	 	

ผู้เขียนบท 	 ชูเกียรติ	ศักดิ์วีระกุล

ผู้ก�ากับภาพ	 จิตติ	เอื้อนรการกิจ

ผู้ล�าดับภาพ	 ชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุล,	 ลี	

ชาตะเมธีกุล

ผู้ออกแบบงานสร้าง	มนต์ชัย	ทองศรีสืบสกุล

ผู้ก�ากับศิลป์	 ธนกร	บุญลือ

ผู้ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย เอกศษิฏ์	มปีระเสรฐิ- 

สกุล

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 กิตติ	เครือมณี

บันทึกเสียง	 ห้องบนัทกึเสยีงรามอินทรา

ผู้แสดง	 	 สนิจยั	เปล่งพานิช,	ทรงสทิธิ	์

รุ่งนพคุณศรี,	เฌอมาลย์	บุญยศักดิ์,	พิมพ์พรรณ	

บรูณะพมิพ์,	มารโิอ้	เมาเร่อ,	วชิญ์วสิฐิ	หรัิญวงษ์กุล,	

อธิชา	พงศ์ศิลป์พิพัฒน์,	กัญญา	รัตนเพชร์,	ด.ช.	

จิรายุ	ละอองมณี,	ด.ช.	อาทิตย์	นิยมกุล

รางวัล	 รางวลัภาพยนตร์แห่งชาต	ิสพุรรณหงส์	

ครั้งที่ 	 ๑๗	 ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,	 ผู ้ก�ากับ 

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,	 ผู ้แสดงสมทบหญิง 

ยอดเยี่ยม	เฌอมาลย์	บุญยศักดิ์

รางวัลภาพยนตร์ไทย	 ชมรมวิจารณ  ์

บนัเทงิ	ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม,	ผูก้�ากบัภาพยนตร์ 

ยอดเยี่ยม,	 นักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม	 สินจัย	

เปล่งพานิช,	 ผู ้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม 

เฌอมาลย์	บุญยศักดิ์,	บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,	 

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

รางวลัสตาร์พคิส์อวอร์ด	ภาพยนตร์ยอด

นิยม,	 ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,	 ผู้ก�ากับยอดเยี่ยม,	

นักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม	 มาริโอ้	 เมาเร่อ, 

นักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม	 สินจัย	 เปล่งพานิช,	 

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม	ทรงสิทธิ์	 รุ่งนพ- 

คุณศรี,	 บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,	 ก�ากับภาพ 

ยอดเยี่ยม,	ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

รางวัลหนงัแห่งปีของนติยสารไบโอสโคป	

พ.ศ.	๒๕๕๐

รางวลัคมชดัลกึอวอร์ด	ครัง้ที	่๕	ภาพยนตร์

ยอดเยี่ยม	 นักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม	 สินจัย	

เปล่งพานิช

รางวลัสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 

รักแห่งสย�ม
THE LOVE OF SIAM
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ภาพยนตร ์ยอดเยี่ยม,	 ผู ้ก�ากับภาพยนตร ์ 

ยอดเยี่ยม,	 ผู ้แสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม	 สินจัย	 

เปล่งพานิช,	 ผู ้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม 

เฌอมาลย์	บุญยศักดิ์,	บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,	 

เพลงและดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ดส	 นักแสดงน�า 

หญิงแห่งปี	สินจัย	เปล่งพานิช

ทนัททีีภ่าพยนตร์เร่ือง	รกัแห่งสยาม	เข้า 

ฉายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ก็ก่อกระแสวิพากษ์ 

วิจารณ์เป ็นอย่างมากอันเนื่องมาจากการ 

ประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์เ ร่ืองน้ี	 และ 

ภาพยนตร์ตัวอย่างที่ดูเหมือนเป็นภาพยนตร์รัก 

วัยรุ่นใส	 ๆ	 ทั่วไป	 รวมทั้งมีนักแสดงหน้าใหม่ 

หน้าตาดี	 แต่เนื้อหาภาพยนตร์กลับพลิกความ 

คาดหวังของผู้ชมภาพยนตร์จ�านวนมาก	 เม่ือ 

ภาพยนตร์น�าเสนอเรื่องราวของครอบครัวหนึ่ง 

ที่ต้องผจญกับเหตุการณ์การหายตัวไปอย่างไร้ 

ร่องรอยของลกูสาววยัรุน่และกลายเป็นบาดแผล 

ของสมาชิกทุกคนในบ้าน	 ส่วนเร่ืองความรัก	 

กลับไม่ใช่แค่ความรักระหว่างชายหญิง	 แต่เป็น 

ของวัยรุ่นผู้ชายหน้าตาดีสองคนผู้ที่เติบโตและ 

ผูกพันกันมาต้ังแต่เด็ก	 และภาพยนตร์ยังน�า 

เสนอความสบัสนในเพศวถิขีองตวัละคร	อย่างไร 

ก็ตามท่ามกลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ 

ชื่นชอบภาพยนตร ์ เ ร่ืองนี้ 	 ก็มีผู ้ที่ชื่นชอบ 

ภาพยนตร์เรือ่งนีอ้ย่างมาก	จนมกีารรวมตวัเป็น 

แฟนคลับสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้	 ถึงแม ้

ภาพยนตร์จะท�ารายได้เพียง	๔๒	ล้านบาท	แต่ 

หลังจากที่ภาพยนตร์ออกจากโรงภาพยนตร	์ 



99

เหล่าแฟนคลับก็มีการเรียกร้องให้บริษัทสห- 

มงคลฟิล ์มฯ	 ผู ้สร ้างภาพยนตร ์เรื่องนี้น�า 

ภาพยนตร์ฉบบัผูก้�ากบัออกฉาย	โดยมคีวามยาว 

เพิ่มขึ้นประมาณ	๒๐	 นาที	 ซึ่งถูกตัดออกจาก 

ฉบับที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ก่อนหน้านี้	

นอกจากกระแสความนิยมของภาพ- 

ยนตร์เร่ืองนี้ในกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ทั่วไปแล้ว	 

ภาพยนตร์เรื่องน้ียังได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอด 

เยี่ยมจากสถาบันต่าง	 ๆ	 ที่มีการจัดประกวด 

ภาพยนตร์ในปีนั้น	 รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็น 

ตัวแทนของภาพยนตร์ไทย	 ส่งเข้าชิงสาขา 

ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมของรางวัล 

ออสการ์อีกด้วย	

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานแจ้งเกิดให ้

แก่นักแสดงหน้าใหม่	 แต่ที่โดดเด่นที่สุดคงหนี 

ไม่พ้น	 มาริโอ้	 เมาเร่อ	 ที่ต่อมาได้กลายเป็น 

พระเอกหนุ่มยอดนิยมของประเทศไทย	รวมไป 

ถึง	จิรายุ	 ละอองมณี	ซึ่งรับบทเป็นตัวละครน�า 

ในตอนเด็ก	นอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังผลัก 

ดนัให้	วชิญ์วสิฐิ	หริญัวงษ์กลุ	อกีหนึง่นกัแสดงน�า	 

และ	นกัร้องน�าวงดนตรอีอกสั	(ซึง่กแ็จ้งเกดิจาก 

ภาพยนตร์เรือ่งนีเ้ช่นกนั)	ไปมชีือ่เสยีงอย่างมาก 

ในประเทศจีน	

ความส�าเร็จของ	รักแห่งสยาม		ยังท�าให้ 

เกิดกระแสภาพยนตร์ไทยท่ีน�าเสนอเรื่องราว 

ความรักของคนเพศเดียวกันในวัยเรียน	 โดย 

เฉพาะในวยัมธัยมศกึษา	ทีม่าพร้อมกบันกัแสดง 

หน้าตาด	ีออกมาเป็นจ�านวนมาก	รวมทัง้ยงัท�าให้ 

กระแสความนิยม	 Yaoi	 หรือเรียกส้ัน	 ๆ	 ว่า	 

กระแส	 Y	 ซึ่งนิยมสื่อท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรัก 

ชายในตวัละครวยัรุน่เกดิขึน้ในวงการภาพยนตร์ 

ไทย

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของภาพ- 

ยนตร์เรือ่งนีอ้ย่างส�าคญัคอื	ชเูกยีรต	ิศกัดิว์รีะกลุ	 

ผู้ก�ากับภาพยนตร์รุ่นใหม่ซึ่งโดดเด่นจากการท�า 

ภาพยนตร์ส้ันและภาพยนตร์เรื่องยาวเพื่อเข้า 

ฉายในโรงภาพยนตร์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นนิสิต 

คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ใน 

ขณะนัน้ชเูกยีรตถิอืเป็นผูก้�ากบัทีม่อีายนุ้อยทีส่ดุ 

ที่ได้รับโอกาสให้ท�างานกับบริษัทภาพยนตร์	 

และหลังจากสร้างผลงานภาพยนตร์แนวสยอง 

ขวัญ	๒	 เรื่อง	คือ	คน	ผี	ปีศาจ	 และ	13	 เกม 

สยอง	ชเูกยีรตก็ิได้ก�ากบัภาพยนตร์เรือ่ง	รกัแห่ง 

สยาม	ซึง่เป็นโครงการภาพยนตร์เรือ่งทีเ่ขาอยาก 

จะท�าตั้งแต่แรก	แต่ยังไม่ได้รับโอกาส		หลังจาก	 

รักแห่งสยาม	ออกฉาย	 ชื่อของชูเกียรติก็กลาย 

เป็นผู้ก�ากับที่มีกลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบและรอคอย 

ผลงานเรื่องใหม่	ๆ	ของเขาอยู่เสมอ

รักแห่งสยาม	 จึงเป็นภาพยนตร์ที่ทั้ง 

สะท้อนอารมณ์ร่วมของยคุสมยัและสร้างกระแส 

ความรูส้กึอย่างหนึง่ข้ึนในสงัคมไทย	ในระดบัทัว่ 

ประเทศ
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คณะท�างาน 

โดม	สุขวงศ์	ชลิดา	เอื้อบ�ารุงจิต	

สัณห์ชัย	โชติรสเศรณี	ทิพย์วัลย์	ประยูรสุข	

ธีรวุฒิ	นามทอง	ปิยะนันท์	ช่างเรียน	

อรวรรณ	จีเลาะ	ภาคภูมิ	ธรรมศรี	

พุทธพงษ์	เจียมรัตตัญญู	ชวนาท	อินทวงศ์

*หมายเหตุ	

ชื่อเรื่องที่อยู่ใน	[	...	]	หมายถึง	ภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มีไตเติ้ลชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์	

เป็นชื่อที่หอภาพยนตร์ตั้งขึ้นเอง	

ข้อมูลภาพยนตร์ที่อยู่ใน	[	...	]	หมายถึง	ข้อมูลที่หอภาพยนตร์สันนิษฐานขึ้นเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานชัดเจน


