
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)





	 ในวงการหอสมุด	 เขาต้องท�า	 บรรณานุกรม	 (Bibliography)	 คือบัญชีรายช่ือหนังสือพร้อมข้อมูล 

ต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับหนังสือนั้น	 เป็นล�าดับก่อนหลังในแต่ละวันเดือนปี	 และถ้าเป็นหอสมุดแห่งชาติ	 ก็ต้องท�า 

บรรณานกุรมแห่งชาต	ิ(National	Bibliography)	คอื	บญัชรีายชือ่หนงัสอืทัง้หลายทัง้ปวงทีผ่ลติขึน้ในประเทศ	 

ตามล�าดับก่อนหลังของวันเดือนปีที่ได้รับการตีพิมพ์ออกเผยแพร่สู่สาธารณะ	 บรรณานุกรมแห่งชาติของ 

ประเทศไทย	 จัดท�าโดยหอสมุดแห่งชาติ	 แต่เพิ่งมาท�าและจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มครั้งแรกเมื่อปี	 ๒๕๐๒		 

บรรณานุกรมทั้งหลาย	โดยเฉพาะบรรณานุกรมแห่งชาติ	จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับใครก็ตามที่ต้องการจะ 

ค้นคว้าศึกษาสรรพสิ่งจากหนังสือบรรดามี		

	 ส�าหรบัวงการหอภาพยนตร์	เราต้องท�า	ภาพยนตรานกุรม	(Filmography)	คอื	บญัชรีายชือ่ภาพยนตร์ 

พร้อมข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับภาพยนตร์นั้น	ตามล�าดับก่อนหลังของวันเดือนปีที่ออกฉายเผยแพร่สู่สาธารณะ		

	 หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 ซึ่งเป็นหอภาพยนตร์แห่งเดียวในประเทศไทย	 เคยใช้ชื่อว่า 

หอภาพยนตร์แห่งชาติ	 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร	 โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗ 

ปัจจุบันเป็นหน่วยงานเอกเทศของรัฐที่เรียกว่าองค์การมหาชน	 ในการก�ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

วัฒนธรรม	โดยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๒		

	 หอภาพยนตร์มีความตระหนักมาตั้งแต่แรกจัดตั้งว่า	 มีหน้าที่จัดท�าภาพยนตรานุกรม	 โดยเฉพาะ 

ภาพยนตรานุกรมระดับชาติที่เรียกว่า	ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	(National	Filmography)

	 ภาพยนตร์ไทยหรือภาพยนตร์ใด	 ๆ	 ที่สร้างหรือผลิตขึ้นโดยคนไทยหรือในประเทศไทย	 นับตั้งแต่ 

เรื่องแรกมาจนปัจจุบัน	 จะต้องได้รับการจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลลงไว้ในภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	 และ 

ด้วยเหตทุีภ่าพยนตร์ทีส่ร้างหรอืผลติกนันีม้จี�านวนมาก	และหลากหลายประเภท	ตามแต่การจดัจ�าแนกประเภท	 

เช่น	 ภาพยนตร์ข่าว	 ภาพยนตร์สารคดี	 ภาพยนตร์เรื่องแสดง	 ภาพยนตร์สั้น	 นอกจากนี้ยังอาจนับรวมถึง 

ภาพยนตร์ใด	ๆ 	ทีม่ไิด้สร้างโดยคนไทยหรอืในประเทศไทย	แต่มกีารน�าเข้ามาฉายหรอืเผยแพร่ในประเทศไทย	 

ก็อาจจัดท�าเป็นภาพยนตรานุกรมแห่งชาติได้อีกด้วย	 ดังนั้นการท�าภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	 จึงอาจเลือก 

หรือแยกท�าตามประเภทภาพยนตร์ก็ได้

	 หอภาพยนตรไ์ด้ตัดสนิใจจัดท�าภาพยนตรานกุรมแห่งชาตปิระเภทหรอืส�ารบัแรกเฉพาะภาพยนตร์ 

ไทยประเภทเรื่องแสดงท่ีสร้างโดยคนไทยและน�าออกเผยแพร่ทางโรงภาพยนตร์	 ซึ่งคือภาพยนตร์อย่างที่เรา 

เรยีกกนัว่า	หนงัไทย		ภาพยนตร์ประเภทนีเ้ป็นมหรสพหรอืสนิค้าเพือ่ความบนัเทงิ	ซึง่ในทางวชิาประวตัศิาสตร์ 

ภาพยนตร์ไทย	เรานับหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง	“โชคสองชั้น”	ของ	กรุงเทพฯ	ภาพยนตร์บริษัท	ซึ่งสร้างและ 

ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๗๐	และไล่เรียงเรื่องต่อ	ๆ	มาเป็นล�าดับจนถึงปัจจุบัน		มีการประเมินกันว่า 

คนไทยหรือประเทศไทยได้สร้างภาพยนตร์ประเภทนี้	 ตั้งแต่เรื่องแรกดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งรวมเวลา 

ค�าน�า



ประมาณ	๘๐	กว่าปี	เป็นจ�านวนประมาณ	๕	พนัเรือ่ง	ดงันัน้หากเราจดัท�าภาพยนตรานกุรมแห่งชาต	ิประเภท 

ภาพยนตร์เรื่องหรือ	หนังไทย	ก็จะต้องรวบรวมรายชื่อและข้อมูลภาพยนตร์ไทยราว	๕	พันเรื่อง	หากท�าเป็น 

หนังสือเล่ม	เฉลี่ยให้เนื้อที่เรื่องละ	๑	หน้า	ก็จะได้หนังสือหนา	๕	พันหน้า	นับว่าเป็นบรมหนังสือเล่มหนึ่ง	

	 หอภาพยนตร์ได้เริ่มเก็บรายช่ือและข้อมูลภาพยนตร์ไทยดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นท�าหอภาพยนตร์	 

ซึง่หากกล่าวให้ถกูต้อง	ทีจ่รงิได้มกีารเริม่เกบ็ข้อมลูภาพยนตรานกุรมนีม้าตัง้แต่ก่อนมกีารจดัตัง้หอภาพยนตร์ 

แห่งชาต	ิกล่าวคอืได้มกีารรเิริม่เกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่ท�าภาพยนตรานกุรม	โดยนกัศกึษาในแผนกวชิาช่างภาพ	 

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ	ตั้งแต่เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	และข้อมูลนี้ได้รับการส่งต่อให้หอภาพยนตร์แห่งชาติ	ท�า 

ต่อมา	 โดยเก็บสะสมมาเรื่อย	ๆ	 โดยมิได้มีก�าหนดว่าจะให้เสร็จสิ้นเมื่อใด	บางครั้งก็เฉื่อยเนือยไป	บางครั้งก็ 

ขันแข็ง	แต่การเก็บข้อมูลนี้ได้เป็นปึกแผ่นขึ้นมาก	นับจากปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	เมื่อหอภาพยนตร์แห่งชาติได้รับการ 

สนับสนุนจากมูลนิธิหนังไทย	ในพระอุปถัมภ์	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ	ด้านเงินทุนเพื่อ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการท�าส�าเนาเอกสารและค่าตอบแทนอาสาสมัครและนักศึกษาจ�านวนนับร้อยรายซ่ึงหมุน 

เปลี่ยนกันเก็บข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย	ๆ	

	 จนเมื่อหอภาพยนตร์ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน	 ได้รับเงินงบประมาณมากขึ้น	 จึงจัดท�า 

โครงการที่จะช�าระและจัดพิมพ์	 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑	 (Thai	 National	 Filmography 

Volume	1)	โดยเริ่มช�าระมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๔	และก�าหนดว่า	ฉบับที่	๑	นี้จะประมวลภาพยนตรานุกรมจาก 

ปี	พ.ศ.	๒๔๗๐	–	๒๔๙๙	ซึ่งนับรวมเป็นช่วงเวลา	๓๐	ปี	หรือ	๓	ทศวรรษ	การช�าระและจัดท�าต้นฉบับมา 

ส�าเร็จเอาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ซึ่งประจวบกับเป็นวาระครบ	๓๐	ปีของการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ	จึงถือ 

เอาการตีพิมพ์หนังสือ	ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	เป็นการเฉลิมฉลอง	๓๐	ปีหอภาพยนตร์แห่งชาติ 

ด้วย

	 แม้ว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกยุคดิจิทัล	 หนังสือเล่มลดความส�าคัญลงไปมากแล้ว	 และกลายเป็นส่ือ 

ล้าสมัย	เพราะหนังสือต่าง	ๆ	เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของหนังสือไฟฟ้า	เผยแพร่อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต	หรือบางที 

ก็เรียกกันว่า	โลกเสมือนจริง	

	 หอภาพยนตร์มไิด้ปฏเิสธหรอืรงัเกยีจโลกยคุดจิทิลั	เพราะภาพยนตรานกุรมแห่งชาตนิีจ้ะได้รบัการ 

เผยแพร่ในรูปสื่อดิจิทัลและในโลกเสมือนจริงด้วยในโอกาสต่อไป	 แต่การที่หอภาพยนตร์จัดพิมพ์หนังสือ 

ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๑	 ขึ้นน้ี	 เพราะในแวดวงของการอนุรักษ์ภาพยนตร์	 เรามีค�าพังเพยว่า	 

“ดจิทิลัเป็นมายา	ฟิล์มนัน้หนาเป็นของจรงิ”	ซึง่ล้อมาจาก	“เงนิทองเป็นมายา	ข้าวปลาเป็นของจรงิ”	อนัเป็น 

อมตวจันของ	หม่อมเจ้าสทิธพิร	กฤษดากร	บดิาแห่งเกษตรแผนใหม่ไทย	ดงันัน้	หนงัสือไฟฟ้าเป็นมายา		หนงัสือ 

กระดาษต่างหากเป็นของจริง



	 ท่านผู้ใช้หนังสือเล่มนี้	อาจจะเห็นว่า	ข้อมูลในหนังสือ	ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	นี้	ยังมี 

ส่วนบกพร่องอยู่มาก	 ซึ่งสาเหตุส�าคัญก็คือ	 การที่ประเทศไทยเราไม่ได้มีความคิดและการลงมือท�าเรื่องการ 

อนุรักษ์ภาพยนตร์ได้ทันการณ์	จึงท�าให้ภาพยนตร์ที่คนไทยเราผลิตขึ้นมาตั้งแต่แรก	หรือกล่าวได้ว่าจากแรก 

จนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๒๗	ซึ่งมีหอภาพยนตร์เกิดขึ้น	ภาพยนตร์ที่สร้างกันมาก่อนหน้านั้น	ได้เสื่อมสลายหรือหาย 

สูญไปเป็นส่วนใหญ่	 การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์จึงต้องอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวเน่ืองกับภาพยนตร์น้ัน	 ๆ	 

โดยตรงและโดยอ้อม	 ซึ่งก็นับว่าเป็นของหายาก	 บางเรื่องสามารถหาได้เพียงจากการแจ้งความฉายใน 

หนังสือพิมพ์รายวัน	 ซ่ึงหลายเรื่องอาจพบแต่เพียงชื่อภาพยนตร์เท่านั้น	 แต่อย่างไรก็ดี	 ในความบกพร่อง 

และความอัตคัดเหล่านี้	 มันอาจย้อนสะท้อนให้เราเห็นได้ว่าภาพยนตร์ไทยในสามทศวรรษน้ีเป็นอย่างไร 

ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติไทยก็เป็นอย่างนั้น

	 หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ตีพิมพ์หนังสือ	 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี	 ๑	 ซ่ึงนับได้ว่าเป็นศักดิ์และศรีของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย	 หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ 

อย่างยิง่ส�าหรบัผูท้ีส่นใจศกึษาค้นคว้าเกีย่วกบัภาพยนตร์ไทย	ตลอดจนใช้ภาพยนตร์ไทยเพือ่การศกึษาค้นคว้า 

ในสรรพวิทยาการอื่น	 ๆ	 ให้ลงลึกและแผ่กว้างออกไป	 นอกจากน้ี	 การที่ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนใหญ่หรือกว่า 

ครึ่งค่อนในภาพยนตรานุกรมฉบับท่ี	 ๑	 นี้ได้หายสาบสูญไปแล้ว	 จึงนับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นดั่งอนุสาวรีย์ของ 

ภาพยนตร์เหล่านั้น

	 หนังสือ	ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	นี้	ส�าเร็จขึ้นได้ด้วยการท�างานของบุคคลจ�านวนมาก	 

นบัร้อยคน	ซึง่ท�างานส่งต่อกนัมาตลอดสามสบิปีทีผ่่านมา	หอภาพยนตร์ไม่อาจจารกึนามของท่านเหล่านัน้ได้ 

ทัง้หมด	นอกจากนีข้้อมลูเรือ่งย่อหรอืเค้าเรือ่ง	ซึง่ปรากฏอยูใ่นหนงัสือกเ็ป็นผลงานของบคุคลทัง้ทีป่รากฏนาม 

และนิรนาม	ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้	หอภาพยนตร์ขอระลึกถึงด้วยความเคารพและตระหนักในการน�าผลงานของ 

ท่านเหล่านั้นมาใช้	ความดีงามใด	ๆ	ในหนังสือนี้หรือที่เกิดจากหนังสือนี้	จึงขออุทิศแด่ท่านทั้งหลายที่มีส่วน 

ร่วมอยู่ในหนังสือนี้

	 ท้ายที่สุด	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	หวังว่าภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	จะมีส่วนที่ 

ท�าให้	ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา

	 	 	 	 	 หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

	 	 	 	 	 	 กรกฎาคม	๒๕๕๗
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ค�าน�า
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หลักเกณฑ์การจัดท�าและวิธีใช้ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ

ก. การเรียงล�าดับภาพยนตร์

	 ๑.	 การเรียงล�าดับภาพยนตร์ในภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	 จะจัดเรียงตามวันแรกฉายของภาพยนตร์	

เริ่มจาก	พ.ศ.	๒๔๗๐	เป็นต้นไป

	 ๒.	เนื่องจากภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่มีภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในโรง

ภาพยนตร์ครั้งแรกใน	พ.ศ.	๒๔๗๐	ดังนั้นจึงคาบเกี่ยวปีที่นับวันขึ้นปีใหม่แบบไทย	พุทธศักราชแบบเดิม	ก่อนจะ

เปลี่ยนวันปีใหม่ตามสากล	เมื่อวันที่	๑	มกราคม	ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๔	ดังนั้น	การเรียงล�าดับภาพยนตร์ที่ออกฉาย

ก่อนวันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๘๔	จะคงการเรียงล�าดับตามวันเดือนปีแบบไทย	ดังนี้

	 	 เดือนเมษายน

	 	 เดือนพฤษภาคม

	 	 เดือนมิถุนายน

	 	 เดือนกรกฎาคม

	 	 เดือนสิงหาคม

	 	 เดือนกันยายน

	 	 เดือนตุลาคม

	 	 เดือนพฤศจิกายน

	 	 เดือนธันวาคม

	 	 เดือนมกราคม

	 	 เดือนกุมภาพันธ์

	 	 เดือนมีนาคม

และดังนั้น	ปี	พ.ศ.	๒๔๘๓	จึงมีเพียง	๙	เดือน	คือ	เมษายน	ถึง	ธันวาคม

	 ๓.	 กรณีที่มีภาพยนตร์หลายเรื่องออกฉายวันเดียวกัน	 จะเรียงล�าดับตามตัวอักษรและพยัญชนะ	 ดัง

ตัวอย่าง

	 	 วันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๔	มีภาพยนตร์ออกฉายพร้อมกัน	๕	เรื่อง	เรียงล�าดับดังนี้

	 	 	 ทุ่งน�้าตา

	 	 	 น�้าตาโจร

	 	 	 เลือดน�้าเค็ม

	 	 	 เลือดรัก	–	เลือดแค้น

	 	 	 สามเกลอตามนาง
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	 ๔.	กรณีที่มีการน�าภาพยนตร์เรื่องเดิมมาฉายซ�้าในปีต่อ	ๆ 	มา	จะระบุเลขปี	พ.ศ.	ที่ออกฉายครั้งแรกอยู่

ในวงเล็บ	หลังชื่อเรื่อง	ดังตัวอย่าง

	 	 พระเจ้าช้างเผือก	(๒๔๘๔)

	 	 ๒๕	มีนาคม	๒๔๙๖	ศาลาเฉลิมบุรี

 

	 ๕.	การนับภาพยนตร์ที่มีการน�ามาฉายซ�้า	จะนับเมื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นฉายซ�้าในปีต่อ	ๆ	ไปไม่นับการ 

ฉายซ�้าในปีเดียวกัน

	 ๖.	กรณีที่ไม่ทราบวันแรกฉายของภาพยนตร์	แต่ทราบเพียงปี	จะใช้เครื่องหมายปรัศนี		?		ตามด้วยปี

ที่ปรากฏข้อมูลของภาพยนตร์	ดังตัวอย่าง

	 	 สุรานารี

	 	 ๓๕	มม.?	/	ขาวด�า?	/	พากย์?	/	ความยาว	.....	นาที

	 	 ?	๒๔๗๗						(?)

	 ๗.	 กรณีท่ีไม่ทราบวันแรกฉายของภาพยนตร์	 แต่ทราบเพียงเดือนและปี	 จะใช้เครื่องหมายปรัศนี	 	 ?		

หน้าเดือนและปีที่ปรากฏ	ดังตัวอย่าง

	 	 รบระหว่างรัก

	 	 ๓๕	มม.	/	ขาวด�า	/	เงียบ	/	จ�านวน	๙	ม้วน	

	 	 ?	พฤษภาคม	๒๔๗๔					(?)

	 ๘.	กรณทีีไ่ม่มหีลกัฐานว่าปีทีฉ่ายนัน้ถกูต้อง	แต่สนันษิฐานว่าเป็นปีนัน้	จะใช้เครือ่งหมายปรศัน	ี	?		ก�ากบั

ไว้ด้านหลัง	ปี	พ.ศ.

	 	 นางนาคพระโขนง	ภาคพิเศษ

	 	 2489?					(?)

	 ๙.	หลังวันแรกฉายภาพยนตร์	จะตามด้วยชื่อโรงภาพยนตร์ที่ฉายครั้งแรก

	 	 โชคสองชั้น

	 	 Double	Luck

	 	 ๓๕	มม.	/	ขาวด�า	/	เงียบ	/	จ�านวน	๖	ม้วน

	 	 ๓๐	กรกฎาคม	๒๔๗๐					พัฒนากร

	 ๑๐.	กรณีที่ไม่ทราบโรงภาพยนตร์ที่ฉายครั้งแรกจะใช้เครื่องหมายปรัศนีในวงเล็บ	(?)	ดังตัวอย่าง

	 	 รบระหว่างรัก

	 	 ๓๕	มม.	/	ขาวด�า	/	เงียบ	/	จ�านวน	๙	ม้วน	

	 	 ?	พฤษภาคม	๒๔๗๔					(?)
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ข. ชื่อเรื่องภาพยนตร์

	 ๑.	 ก�าหนดให้ระบุชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในภาพยนตร์	 หรือแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง	 และให้คงตัวสะกด

ตามที่พบ	กรณีตัวสะกดไม่ตรงตามภาษาปัจจุบัน	ดังตัวอย่าง

	 	 ผารีซอ

	 ๒.	กรณีที่ปรากฏว่ามีชื่อเรื่องภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย	เช่น	ภาษาอังกฤษ,	จีน,	ฝรั่งเศส	ก็จะระบุชื่อ

อื่นนั้นในบรรทัดต่อไปด้วย	ดังตัวอย่าง

	 	 โชคสองชั้น

	 	 Double	Luck

	 ๓.	กรณทีีม่กีารเปลีย่นชือ่เรือ่งภาพยนตร์ภายหลงัจากการโฆษณา	จะระบชุือ่เดมิในวงเลบ็	ไว้ทีด้่านล่าง

ชื่อเรื่อง	ดังตัวอย่าง	

	 	 ชะนะพาล

	 	 (อ�านาจมืด)

 

ค. ข้อมูลทางกายภาพของภาพยนตร์

	 ๑.	ในภาพยนตรานกุรม	จะระบขุ้อมูลทางกายภาพของภาพยนตร์ไว้ด้านล่างชือ่เรือ่งของภาพยนตร์	ดงั

ตัวอย่าง

	 	 โชคสองชั้น

	 	 Double	Luck

	 	 ๓๕	มม.	/	ขาวด�า	/	เงียบ	/	จ�านวน	๖	ม้วน	

	 ๒.	ข้อมูลทางกายภาพ	จะคั่นด้วยเครื่องหมายทับ		/		ประกอบด้วย

	 	 ๒.๑	ขนาดฟิล์ม

	 	 	 ๑๖	มม.	หมายถึง	ภาพยนตร์ที่สร้างด้วยฟิล์มขนาด	๑๖	มม.	

	 	 	 ๓๕	มม.	หมายถึง	ภาพยนตร์ที่สร้างด้วยฟิล์มขนาด	๓๕	มม.

	 	 ๒.๒	ระบบสี

	 	 	 ขาวด�า	หมายถึง	ภาพยนตร์ที่สร้างด้วยฟิล์มขาวด�า

	 	 	 สี	หมายถึง	ภาพยนตร์ที่สร้างด้วยฟิล์มสี	โดยจะระบุลักษณะเฉพาะของสีในวงเล็บ 

ตามที่มีการระบุไว้ในข้อมูลโฆษณา	ดังตัวอย่าง

	 	 	 	 เหนือธรณี

	 	 	 	 ๑๖	มม.	/	สี	(โกดักโครมเดอลุกซ์)	/	พากย์	/	ความยาว	.....	นาที
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	 	 ๒.๓	ระบบเสียง

	 	 	 เงยีบ	หมายถงึ	ภาพยนตร์เงยีบ	หรอืภาพยนตร์ใบ้	ซึง่เป็นภาพยนตร์ทีไ่ม่มกีารบนัทกึ

เสียงลงบนฟิล์มภาพยนตร์

	 	 	 เสียง	หมายถึง	ภาพยนตร์เสียง	หรือภาพยนตร์พูด	ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีการบันทึก

เสียงลงบนฟิล์มภาพยนตร์

	 	 	 พากย์	 หมายถึง	 ภาพยนตร์ที่ไม่มีการบันทึกเสียงลงบนฟิล์มภาพยนตร์	 แต่ใช้การ

พากย์สดในขณะฉายภาพยนตร์

	 	 ๒.๔	จ�านวนม้วน	 ในกรณีที่เป็นภาพยนตร์เงียบ	จะบอกความยาวเป็นม้วน	ซึ่ง	๑	ม้วนยาว

ประมาณ	๑,๐๐๐	ฟุต	หรือกินเวลาฉายประมาณ	๑๐	–	๑๕	นาที	หากทราบข้อมูลจะระบุตัวเลขไว้

	 	 ๒.๕	ความยาว	.....	นาที	หากทราบข้อมูลจะระบุตัวเลขไว้

  

	 ๓.	กรณีที่ไม่ทราบข้อมูลทางกายภาพของภาพยนตร์แน่ชัด	จะใช้เครื่องหมายปรัศนี		?		ตามหลังข้อมูล

ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นดังนั้น	ดังตัวอย่าง

	 	 	 สุรานารี

	 	 	 ๓๕	มม.?	/	ขาวด�า?	/	พากย์?	/	ความยาว	.....	นาที

	 	 	 ?	๒๔๗๗		 (?)

ง. รายชื่อทีมงานและผู้แสดง

	 ๑.	ในภาพยนตรานุกรมแห่งชาติจะเรียงล�าดับรายชื่อทีมงานและผู้แสดงดังนี้

	 	 	 บริษัทสร้าง

	 	 	 ผู้อ�านวยการสร้าง

	 	 	 ผู้ประพันธ์

	 	 	 ผู้ก�ากับ

	 	 	 ผู้เขียนบท

	 	 	 ผู้ถ่ายภาพ

	 	 	 ผู้ล�าดับภาพ

	 	 	 ผู้ก�ากับศิลป์

	 	 	 ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย

	 	 	 ผู้ประพันธ์เพลง

	 	 	 ผู้พากย์

	 	 	 ผู้แสดง
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	 ๒.	อนึ่ง	ในภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	จะคงต�าแหน่งทีมงานและผู้แสดงที่ยังไม่พบข้อมูลไว้

เป็นช่องว่าง	

 

	 ๓.	ก�าหนดให้ใช้ชื่อบุคคลผู้ท�าหน้าที่หรือผู้แสดงตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง	ดังตัวอย่าง

	 	 เลือดแค้น

	 	 ผู้ประพันธ์	 นายพลพัน	หุ้มแพร

	 	 ผู้ก�ากับ	 	 เก็บ	จันทนบุบผา

											๔.	ก�าหนดให้ต�าแหน่งผู้ประพันธ์ของภาพยนตร์ที่ออกฉายระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๗๐	–	๒๔๘๕	หมายถึง 

ผูแ้ต่งเรือ่งภาพยนตร์	ส่วนต�าแหน่งผูป้ระพนัธ์ของภาพยนตร์ทีอ่อกฉายตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๔๘๖	หมายถงึ	ผูแ้ต่งนยิาย	

เรื่องสั้น	บทละคร

จ. แหล่งข้อมูล

	 ๑.	เนื่องจากการเก็บบันทึกข้อมูลภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	พ.ศ.	๒๔๗๐	ถึง	พ.ศ.	๒๔๙๙	

ได้ใช้วิธีจดด้วยลายมือบ้าง	การถ่ายเอกสารบ้าง	โดยมีบุคคลจ�านวนมากที่หมุนเวียนเข้ามาท�าในเวลาต่อเนื่องกัน

นบัสบิปี	แม้จะมกีารเกบ็ข้อมลูซ�า้เพือ่สอบทาน	แต่อย่างไรกด็	ีข้อมลูทีร่วบรวมได้มากไ็ม่อาจอยูใ่นสภาพให้สามารถ

ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ได้	ดงันัน้	จงึอาจจะมภีาพยนตร์ไทยบางเรือ่งทีต่กส�ารวจ	หรอืมภีาพยนตร์บางชือ่

เรื่องซึ่งเป็นข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์ไทย	กรณีที่มีข้อสงสัยเช่นนี้จะใช้วิธีตัดออกไป	เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	 

เมื่อญี่ปุ่นเข้าครอง	พ.ศ.	๒๔๙๓	และ	ศกุนตลา	พ.ศ.	๒๔๙๔

	 ๒.	ก�าหนดให้ใส่ทีม่าของแหล่งข้อมลูภาพประกอบและเรือ่งย่อไว้ด้านล่างภาพประกอบและเรือ่งย่อ	ดงั

ตัวอย่าง

	 	 โชคสองชั้น

	 	 ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	โชคสองชั้น	พ.ศ.	๒๔๗๐

	 	 เลือดแค้น

	 	 ที่มา	หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๗๑

	 ๓.	 กรณีท่ีไม่สามารถหาเรื่องย่อของภาพยนตร์ได้	 คงพบแต่ข้อความในประกาศแจ้งความในหน้า

หนังสือพิมพ์	หรือวารสาร	จะใช้ข้อความเหล่านั้นแสดงไว้ในหัวข้อ	เค้าเรื่อง	ดังตัวอย่าง

	 	 ชะนะพาล

	 	 (อ�านาจมืด)

	 	 เค้าเรื่อง	 	 “เนื้อเรื่องกินใจอย่างแสนเข็ญ”



13

	 ๔.	 เรื่องย่อท่ีท�าขึ้นจากแหล่งข้อมูลในหอภาพยนตร์	 เช่น	 จากภาพยนตร์	 จากบทพากย์	 หรือสมุด

ภาพยนตร์	ฯลฯ	จะระบุแหล่งข้อมูลที่มานั้นไว้	ดังตัวอย่าง

	 	 ที่มา	ภาพยนตร์	เรื่อง	แผลเก่า

	 	 ที่มา	บทพากย์ภาพยนตร์	เรื่อง	เอื้องฟ้า

	 	 ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	บ้านไร่นาเรา

Dome Sukvong
?
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๒๔๗๐
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๒๔๗๐

โชคสองช้ัน
Double Luck
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ๖ ม้วน

๓๐ กรกฎาคม ๒๔๗๐   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 กรุงเทพฯ	ภาพยนตร์	บริษัท

	 	 (Bangkok	Pictures	Company)

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์ หลวงบุณยมานพพาณิช

ผู้ก�ากับ	 	 ขุนอนุรักษ์รัถการ

ผู้เขียนบท	 หลวงบุณยมานพพาณิช

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ	 กระเษียร	วสุวัต

ผู้ก�ากับศิลป์	 มานิต	วสุวัต

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง  

ม.ล.	สุดจิตร์	อิศรางกูร	 เป็น	วลี	ลาวัณยลักษณ์

มานพ	ประภารักษ์	 เป็น	กมล	มาโนช

ละเมียด	สังขพัฒน์	 เป็น	สุณี	ประณีต

ส�าราญ	วานิช	 เป็น	ประยงค์	ไชยมิต

อุทัย	อินทรวงศ์	 เป็น	พระยาพิชัยสิทธิเดช

มงคล	สุมนนัฎ	 เป็น	วิง	ธงสี

อาเธอร์	ม่วงดี	 เป็น	ค�า	สายัณห์

เรื่องย่อ	 	 นายกมล	 มาโนช	 เป็นนายอ�าเภอ 

ทางหวัเมอืงฝ่ายเหนอื	ได้รบัมอบหมายให้มาสบืจบัผูร้้าย 

คนส�าคญัซึง่แฝงตวัอยูใ่นกรงุเทพฯ	นายกมลมาพกัอาศยั 

อยู่ที่บ้านพระยาพิชัยสิทธิเดช	ซึ่งมีหลานสาวสวยชื่อ	วลี	 

นายกมลกับนางสาววลเีกิดรกักนัข้ึน	นางสาววลนีัน้มชีาย 

อกีคนหนึง่หมายปองอยูก่่อนแล้ว	คอืนายวงิ	ธงสี	ซึง่สนทิ 

สนมกบัพระยาพชิยั	แต่ไม่มใีครรูว่้านายวงินีเ้องคอืคนร้าย 

ที่นายกมลก�าลังตามจับอยู่

	 ทว่า	นายวงิกลบัแอบรูว่้านายกมลจะมาจบัตน	 

จึงวางแผนและด�าเนินการที่จะก�าจัดนายกมลพร้อมกับ 

ขโมยทรพัย์มค่ีาในบ้านพระยาพชิยั	โดยคนืหนึง่นายวงิได้ 

น�าพรรคพวกลูกสมุนลอบเข้ามาในบ้านพระยาชัยเพื่อ 

ท�าการร้ายดงัว่า	แต่นายกมลไหวทนัจงึต่อสู้ขดัขวาง	นาย 

วิงกับสมุนขับรถหนี	 นายกมลโบกรถที่ผ่านมาออกตาม	 

ในขณะที่พระยาพิชัยและนางสาววลีรีบโทรศัพท์แจ้งให้ 

ต�ารวจมาช่วย	แต่ไม่ทนัทีต่�ารวจจะมาถงึ	รถของผูร้้ายซึง่ 

หลอกล่อให้รถของพระเอกหลงทางไปได้กลับมาที่บ้าน 

พระยาพิชัย	บุกเข้าฉุดตัวนางสาววลีขึ้นรถไป

	 พอดีรถต�ารวจมาถึงก็รับพระยาพิชัยออกไล ่

ตามไป	 ขณะน้ันรถคันที่นายกมลอาศัยได้ขับกลับมา 

เช่นกัน	จึงสวนทางกับรถคนร้าย	รถของนายกมลจึงกลับ 

ตัวออกไล่ตามรถคนร้าย	 ที่สุดรถคนร้ายไปติดที่รถไฟ 

ก�าลังตดัผ่านหน้าพอด	ีจงึทิง้รถออกวิง่หนลีงไปในทุง่หญ้า 

ข้างทางโดยเอานางเอกไปด้วย	 รถพระเอกตามมาทัน	 

นายกมลรีบวิ่งไล่ตามพวกผู้ร้ายไป	 เกิดการต่อสู้กันขึ้น 

อย่างดุเดือด	 นายกมลจับนายวิงอยู่มือพอดี	 รถต�ารวจ 

มาถึง	 หนังจบลงด้วยฉากเข้าพระเข้านางระหว่างนาย 

กมลกับนางสาววลี	 นายกมลได้โชคสองชั้นคือจับผู้ร้าย 

ได้และได้นางเอก

ท่ีมา	สมดุภาพยนตร์	เรือ่ง	โชคสองชัน้	ของ	นาย	ต.เง๊กชวน	พ.ศ.	๒๔๗๐	

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๗๐

ไม่เชือ่น�ำ้มนต์หมอผี 
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ๔ ม้วน 

๒๗ สิงหาคม ๒๔๗๐  พัฒนากร

บริษัทสร้าง สภากาชาดสยาม

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง  

ถนอมศรี	โกลาโซ	 เป็น	นางสาวสนอง	จติต์กระด้าง

ร้อยโทฮวด	รามะสูต		 เป็น	พ่อสมบุญ	จิตต์กระด้าง

นางละม้าย	 เป็น	นางเพิ่ม	จิตต์กระด้าง

ร้อยโทเชิด	บุรณศิริ		 เป็น	นายสุพินธ์	จิตต์กระด้าง

รองอ�ามาตย์ตรีประเสริฐ	ปริญญาตร์	

	 เป็น	นายโสพิตร์	จิตต์กระด้าง

ร้อยโทโต๊ะ	เวชอุไร	 เป็น	หมอดั่น

นายเจริญ	กมรสูต	 เป็น	เจ้าติ่ง	ตาสว่าง

เรื่องย่อ 	 ไม่เช่ือน�า้มนต์หมอผ	ีเล่าถึงครอบครวั 

หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ทางจังหวัดธนบุรีตอนเหนือ	 ตั้งแต่พ่อ 

สมบุญ	 จิตต์กระด้างยังเชื่อน�้ามนต์หมอผี	 จนกระทั่งไม่ 

เชื่อน�้ามนต์หมอผี	เรื่องมีอยู่ว่า

	 พ่อสมบญุป่วยเรือ้รงัเป็นเวลานาน	ไม่ยอมทาน 

ยารักษาโรคแผนปัจจุบันใด	 ๆ	 เพราะพ่อสมบุญมีความ 

เชือ่ว่าอาการของแกจะทเุลาลงได้	กต่็อเมือ่ได้รบัการเสก 

เป่าน�า้มนต์เท่านัน้	วนัหนึง่	พ่อสมบญุได้ยนิกติตศิพัท์ของ	 

หมอดั่น	 ว่าสามารถรักษาผู้เจ็บป่วยหรือถูกผีเข้าได้	 พ่อ 

สมบญุจงึให้ลกูชายชือ่	นายสพุนิธ์	ไปเชญิหมอดัน่มาตรวจ 

อาการ	ก่อนเร่ิมพธิ	ีหมอดัน่ขอเงนิค่าไหว้ครเูป็นเงนิ	๕	บาท	

แล้วจึงลงมือปลุกเสกน�้ามนต์	 แต่อาการของพ่อสมบุญก็ 

ไม่มีทีท่าจะดีขึ้น	 จนกระทั่ง	 แกคิดว่าจะต้องสิ้นชีวิตแน	่ 

จงึแจกเงนิให้ลกูคนละ	๑	บาท	เพือ่ไปท�าบญุอย่างใดอย่าง

หนึ่งตามที่ตนชอบแล้วให้แผ่กุศลมาให้แก

	 นายสุพินธ์น�าเงินไปซื้ออ้อยให้ช้างกิน	 นาย 

โสพิตร์ให้ทานคนพิการ	 ๑๐	 คน	 คนละ	 ๑๐	 สตางค์	 

นางสาวสนองบริจาคเงิน	 ๑	 บาท	 แก่สภากาชาดสยาม	 

ปรากฏว่า	พ่อสมบญุเหน็ดงีามกบัการท�าบญุของนางสาว 

สนอง	 เพราะยังประโยชน์แก่คนหมู่มาก	 จึงขอให้ลูกทั้ง 

สามพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 แพทย์ตรวจ 

พบว่าพ่อสมบุญเป็นโรคล�าไส้พิการ	 ไม่ใช่ถูกคุณไสย 

แต่อย่างใด	 อาการป่วยของพ่อสมบุญค่อย	 ๆ	 หายเป็น 

ปรกติ	 ท�าให้เขาเล่ือมใสในวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน 

เป็นอันมาก	 ต่อมา	 หมอดั่นบังเอิญผ่านมาหน้าบ้านพ่อ 

สมบุญ	 เห็นพ่อสมบุญแข็งแรงดีก็คุยโวโอ้อวดสรรพคุณ 

ของตน	พ่อสมบญุจงึไล่ตะเพดิพร้อมกบัตะโกนว่า	“ไอ้เรือ่ง 

วิธีรักษาของแกอย่างบ้า	ๆ	ฉันไม่ขอพบขอเห็นอีกแล้ว”

ที่มา	หนังสือภาพยนตร์ชุด	ของนาย	ต.เง๊กชวน	พ.ศ.	๒๔๗๐

ที่มาภาพ	หนังสือภาพยนตร์ชุด	ของนาย	ต.เง๊กชวน	พ.ศ.	๒๔๗๐
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ไม่คิดเลย 
Unexpected
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ๖ ม้วน 

๑๗ กันยายน ๒๔๗๐   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย	

	 (A	Siamese	Film	Co.)

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 หลวงสุนทรอัศวราช

ผู้ก�ากับ	 ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต

ผู้เขียนบท

ผู้ช่วยผู้ก�ากับ พระยานเรนทร์ราชา

ผู้ถ่ายภาพ	 ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต

ผู้ล�าดับภาพ	 ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต

ผู้ก�ากับศิลป์	 พระยานเรนทร์ราชา

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้ให้อักษรไทย,  

อังกฤษประกอบภาพ หลวงสารานุประพันธ์

ผู้ให้อักษรจีนประกอบภาพ	บุญทอง	เตชะวณิช

ผู้เขียนอักษรประดิษฐ์  นายพลพัน	หุ้มแพร

ผู้แสดง  

ลัดดา	โรหิตเสถียร	 เป็น	นางสาวประภา	เศรษฐกุล

ไกวัลย์	จันทนบุบผา	 เป็น	นายกาหลง	บุญชุบ

รักษ์	รจนานนท์	 เป็น	นายอ�านวย	มุ่งดี

เติม	เมษประสาท	 เป็น	นายประเสริฐ	ศักดิ์เลิศ

ช่าง	รอบรู้	 เป็น	พระเศรษฐกิจวิบูลย์

ขาว	ปาจิณพยัคฆ์	 เป็น	ลออ	ขจรนาม

ชุมพร	เมษประสาท	 เป็น	สอาด	ขจรนาม

อินสม	สุริโยดร	 เป็น	เจ้าปุ่น

เรื่องย่อ	 	 พระเศรษฐกิจวิบูลย์	 เศรษฐีม่าย	 มี 

ลูกสาวแสนสวยชื่อ	 นางสาวประภา	 หมั้นหมายอยู่กับ	 

นายกาหลง	 บุญชุบ	 เศรษฐีเหมืองแร่จอมเปิ่น	 และก็ 

เพราะความเปิ่นนี้เองที่ท�าให้นางสาวประภาไม่ผูกสมัคร 

รักใคร่นายกาหลงและพยายามบ่ายเบี่ยงเรื่องการ 

แต่งงาน	หารูไ้ม่ว่า	นายประเสรฐิ	หลานชายคณุพระหมาย 

จะครอบครองเธออยู่

	 วนัหนึง่ขณะทีน่างสาวประภาออกไปขีม้่าเผอญิ 

เจออบุตัเิหตตุกจากหลังม้า	ดทีีไ่ด้	นายอ�านวย	ชายพเนจร 

ช่วยไว้	ครัน้ถามไถ่จงึรูว่้านายอ�านวยก�าลงัตกงาน	นางสาว 

ประภาจึงรับนายอ�านวยไว้เป็นคนเลี้ยงม้า	 กระทั่งความ 

ใกล้ชิดท�าให้ทั้งสองชอบพอกัน	 นายประเสริฐที่เห็น 

เหตุการณ์มาโดยตลอดจึงพยายามขัดขวางความรักของ 

ทั้งสอง	 โดยกุแผนขึ้นมาใส่ร้ายให้นายอ�านวยกลายเป็น 

ขโมย	 พร้อมทั้งฉุดตัวนางสาวประภา	 เม่ือนายอ�านวย 

ทราบเรื่องจึงรีบน�าความไปบอกนายกาหลง	นายกาหลง 

จึงรีบมาช่วยนางสาวประภาด้วยการตะบันหน้านาย 

ประเสริฐลงไปกองกับพื้น	 ต�ารวจจึงสามารถจับผู้ร้ายไว้ 

ได้	 นายอ�านวยจึงเปิดเผยว่าแท้ที่จริงเขาคือ	 นายร้อย 

ต�ารวจแห่งกองพเิศษปลอมตวัมาจบันายประเสรฐิ	เพราะ 

นายประเสรฐินัน้สร้างคดไีว้ทีต่่างจงัหวดั	ทัง้บอกว่าความ 

สัมพันธ์ระหว่างตนกับประภามิได้มีอะไรจริงจัง	นางสาว 

ประภาจึงกลับมามองเห็นความดีของนายกาหลงและ 

ยินดีที่จะแต่งงานกับเขา

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๗๐

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๗๐

ใครดีใครได้ 
None but the Brave

๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ๘ ม้วน

๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๐   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 กรุงเทพฯ	ภาพยนตร์	บริษัท

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์	 ศรีสุวรรณ

ผู้ก�ากับ	 	 ขุนอนุรักษ์รัถการ

ผู้เขียนบท	 หลวงนัยวิจารณ์

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง	 	 แม่น	ชลานเุคราะห์,	มาลยั	พฒันานนัท์,	

	 	 หลวงภรตกรรมโกศล

เรื่องย่อ	 	 ร้อยเอกกริส	แห่งราชนาวี	รักอยู่กับ 

นางเอกของเร่ืองซึง่เป็นบตุรสาวของท่านเจ้าคณุ		นางเอก 

มีชายหนุ่มมาหมายปองมากเพราะความเป็นคนรูปสวย	 

คนหนึ่งที่หมายปองคือ	 นายเลียบ	 โลหมุข	 นักเลงพนัน 

เจ้าคุณนั้นเป็นคนชอบเล่นการพนัน	 แล้วก็เป็นหนี้นาย 

เลียบ	 นายเลียบพยายามเร่งรัดหนี้	 และเสนอว่าหากไม่ 

ช�าระหนี้	ต้องให้ลูกสาวแต่งงานกับตน	ที่สุดร้อยเอกกริส 

ต้องวางแผนแข่งพนันชกมวยกับนายเลียบ	 โดยมีข้อแม้ 

ว่าหากนายเลียบชนะ	นางเอกจะต้องแต่งงานกับเขา	แต่ 

หากนายเลียบแพ้ก็เป็นอันปลดหนี้	 นายร้อยเอกสู้อย่าง 

สามารถบนเวทผีนืผ้าใบเพือ่เอาชนะคูแ่ข่งและเพือ่สมรกั

ที่มา	หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๐

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หนังสือพิมพ์ศรีกรุง	พ.ศ.	๒๔๗๐
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๒๔๗๐

ชะนะพำล 
(อ�ำนำจมดื) 
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน 

๒ ธันวาคม ๒๔๗๐   บุษปะนาฏศาลา

บริษัทสร้าง	 บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย	

	 	 และ	บริษัทภาพยนตร์จีนสยาม	

	 	 ตงฮั้ว	ท.จ.ก.

ผู้อ�านวยการสร้าง	 หลวงสุนทรอัศวราช

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “เนื้อเรื่องกินใจอย่างแสนเข็ญ”

หมายเหต	ุชือ่เดมิ	อ�านาจมดื	แต่เมือ่ผูส้ร้างน�าข้ึนฉายถวายพระเจ้าอยูห่วั	
รัชกาลที่	๗	ทอดพระเนตร	ทรงมีพระราชกระแสว่ามีเรื่องเกี่ยวกับซ่อง
โสเภณีและซ่องอั้งยี่	 ไม่ต้องด้วยพระราชนิยม	 ห้ามน�าออกฉายนอก 
พระราชอาณาจักร	 แต่มีพระเมตตา	 ให้น�าออกฉายพอได้ทุนคืนแล้วให้
ท�าลาย	ผู้สร้างได้ดัดแปลงใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น	ชะนะพาล
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๒๔๗๑

เชือ้ไม่ทิง้แถว 
Posterity
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ๑๐ ม้วน 

๓๑ มีนาคม ๒๔๗๐   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 บริษัทภาพยนตร์ศรีสยาม

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ กัว	กุ่น	เป่า

ผู้ก�ากับ 	 กัว	กุ่น	เป่า

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง  

ฉวี	นิมบุญจา	 เป็น	พระเอก

พะยอม	คูจันทร	 เป็น	นางเอก

เล็ก		 	 เป็น	ลม้าย

เชงจู	 	 เป็น	สมบุญ

สนอง	 	 เป็น	หลานลม้าย

ตุ๊	 	 เป็น	นางผ่อง

เค้าเรื่อง	 	 “เป็นเรือ่งสมเหตสุมผล พร้อมไปด้วย

คตสิอนใจ โลดโผน โศก รกั ตลก คะนอง กบัยงัมยีวดยาน

เกือบทุกประเภทแสดงประกอบอยู่ในเรื่อง เช่น รถยนต์ 

รถไฟ เรือยนต์ เรือแข่ง เรือกระฐินหลวง เครื่องบิน ฉวี 

(พระเอก) ต้องผจญภัยไม่แต่เพียงในเรื่องเท่านั้น แม้แต่

นอกเรื่องก็ถูกผจญภัยด้วย ดังข่าวตกเครื่องบินในขณะ

ท�าการแสดง ดังปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ท่ีเคยลงซู่ซ่า

กันมาแล้ว

 ผูท้ีไ่ด้รบัความชมเชยเป็นพเิศษยงัมอีกี เช่น เล็ก 

ซึ่งแสดงเป็นตัวนางลม้าย ภรรยานายสมบุญ (เชงจู) ผู้นี้

นับว่าท�าหน้าที่แม่ได้สนิทมาก โรคปากมากก็เป็นที่ ๑  

บชูาพ่อหลานชาย (สนอง) เสยีเป็นเทวดา เข้าใกล้ผวัทใีด

เป็นมเีรือ่งทะเลาะกบัผวัวนัยงัค�า่ ทกุส่ิงของแม่ลม้ายไม่มี

สิ่งใดที่จะเหลือไว้ให้สงสัยเลยว่าพ่อหลานชายยอดยาก

ของแก เป็นบรมจอมโจรทีจ่ะคอยล้วงตบัแกในวนัแล้ววนั

อกี ถ้าผวัคดัค้านถงึเรือ่งพ่อหลานชายคนนี ้แม่ลม้ายเป็น

แหงคัดค้านเสียจนคอหอยแทบจะระเบิดทีเดียว ในที่สุด

นายสมบญุกต้็องยอมแพ้ตามเคย เพราะทนปากแม่ลม้าย

ไม่ไหว ยังอีกคนหนึ่งคือ ตุ๊ ซึ่งแสดงเป็นนางผ่อง คนใช้ผู้

สัตย์ซ่ือของนางเอก นางผ่องคนน้ีไม่แต่เป็นคนใช้ที่

ซื่อสัตย์ ยังท�าหน้าที่เป็นตัวโจ๊กของเรื่องได้อย่างขบขนั

มาก ความขบขนัของนางผ่องผู้นีจ้ะเหน็ได้คราวหนึง่ เผอญิ

ไปแอบเหน็นายสาวก�าลังกอดกบัพระเอก นางผ่องจะเกดิ 

รูส้กึขนัอย่างไรไม่ทราบ ถงึกบัปล่อยถาดถ้วยกาแฟลงไป 

กับพื้นดังโครมใหญ่ ยังอีกตอนหนึ่ง อารามตกใจว่าคู่รัก 

ของนายสาวถูกเจ้าสนั่น ตัวโกงหลอกเอาไป วิ่งกระหืด 

กระหอบไปบอกนายเสียจน “หางหงษ์” หลุด ความจริง 

สังขารของนางผ่อง ประกอบกับท่าทางที่แสดง ก็ชวนให้ 

น่าขันอยู่แล้ว ยิ่งไปท�าอาการจูบพระธรณีในขณะที่ว่ิง 

จนนางหางหงษ์หลุด จึงดูอาการคล้าย ๆ กับลูกฟักใบ 

เขื่อง ๆ ตกตุบลงในกองดินอย่างหนัก ๆ ตอนนี้จะท�าให้

ท่านผู้ดูถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่ไหวทีเดียว

 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้ท่านเห็นว่าเรื่อง 

“เชือ้ไม่ทิง้แถว” เป็นเรือ่งควรแก่การทศันาของท่านเพยีง

ใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม

ราชิน ีภายหลังเมือ่ได้ทอดพระเนตรแล้ว มพีระราชด�ารสั

ชมเชยว่า “เรื่องนี้ของเขาพอดูได้””

ที่มา	หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์	พ.ศ.	๒๔๗๐

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์	พ.ศ.	๒๔๗๐

๒๔๗๐
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๒๔๗๑

ใครเปนบ้ำ
Who is Mad?
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ๖ ม้วน

๓๐ มิถุนายน ๒๔๗๑   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 กรุงเทพฯ	ภาพยนตร์	บริษัท

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 นายกระแส

ผู้ก�ากับ  หลวงอนุรักษ์รัถการ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง 	 พูน	เรืองนนท์,	แพน	เรืองนนท์,	

	 	 หลวงภรตกรรมโกศล,

	 	 จรวย	วีระเวีย	ลีละชาติ,	อบ	บุญติด

เค้าเรื่อง  “มเีนือ้เรือ่งยอกย้อนซบัซ้อนกนั เพือ่ 

ให้ผูด้วูนิจิฉยัเอาเองว่า ฝ่ายใดเป็นบ้า...นยัว่าจะท�าให้ผูดู้ 

หัวเราะขบขันได้ตลอดเวลา...เพียงแต่ดูบางตอนในเรื่อง 

นี ้เช่ือกนัว่าคงจะเป็นเรือ่งสนกุ เช่นตอนมผีูแ้ต่งตวัชอบกล

มาลบูหวัสนุกัข์แล้วสนุกัข์กลายเป็นคน ๆ  กลายเป็นสนุกัข์  

ฯลฯ 

 ด�าเนินเค้าเงื่อนคมข�า ผู้ดูนึกขบขันตลอดเวลา  

ท�าให้อดนกึถงึปัญหาในเบือ้งต้นไม่ได้ว่า ใครจะเป็นบ้ากนั 

แน่ ครั้นมาในตอนท้าย ผู้ท่ีเป็นบ้ากลับกลายมาเป็นผู้ที่ 

เราไม่เคยนึกเคยฝัน นับว่าเป็นเรื่องตลก ที่น่าฟังดีที่สุด 

เรื่องหน่ึง ผู้แสดงทุกคนแสดงบทบาทได้อย่างสนิทสนม  

ไม่เก้อเขนิ ทัง้การแต่งตวักเ็รยีบร้อย ไม่ขะมกุขะมอมเช่น 

ก่อน ๆ ไฟสว่างดีเห็นภาพชัดเจน ถ้าจะกล่าวถึงผู้แสดง 

เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ก็คือนางสาวแพน เรืองนนท์ คน 

ทัง้สองนีจ้ะแสดงบทบาทให้ท่านเหน็ความช�านชิ�านาญใน 

ทางนาฏศาสตร์มาเป็นอย่างดี และท้ังจะได้เห็นรูปโฉม 

ของ นางสาวแพน เรืองนนท์ ว่ามีความงดงามสมกับชื่อ 

เสียงอันโด่งดังของเจ้าหล่อนเพียงไร นอกจากนี้มีผู้ควร 

กล่าวด้วยอีกคนหน่ึงก็คือ นางจรวย ลีละชาติ ได้แสดง 

ร่วมในเรือ่งนีด้้วย  ท่านจะได้เหน็ความช�านาญในการขบั 

รถของเจ้าหล่อน และรูปร่างหน้าตาอย่างชัดเจน ซึ่งจะ 

ท�าให้ท่านหายความประหลาดใจ ในความโลดโผน และ 

คุณสมบัติของเจ้าหล่อน” 

ที่มา		หนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๑

ที่มาภาพ		หนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๑
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๒๔๗๑

เลอืดแค้น 
The Blood of Vengeance

๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ๙ ม้วน 

๒๙ กรกฎาคม ๒๔๗๑   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 บริษัทสองสหาย

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 นายพลพัน	หุ้มแพร

ผู้ก�ากับ  เก็บ	จันทนบุบผา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง  

แฉล้ม	บัวเปลี่ยนสี,	พระอิศรานุพงศ์พิสุทธิ,	พระสมาน

จรวย	วีระเวีย	ลีละชาติ				เป็น	สุลักษณ์

ไกวัลย์	จันทนบุบผา								เป็น	คนบ้า

เค้าเรื่อง  “เป็นภาพยนตร์ไทยเรือ่งแรก ทีม่คีวาม 

ลกึลบั เกีย่วกบัการผจญภยัและการต่อสูใ้นเชงิหมดัมวยอย่าง 

น่าตืน่เต้น ถ้าว่าถงึตลกคะนอง กเ็ป็นตลกทีไ่ม่ได้แกล้งให้ตลก  

เป็นตลกท่ีอาศัยเกิดจากลักษณะเดิมของตัวผู้แสดงเอง มีตา 

เชยเตี้ยเป็นต้น ลักษณะของตาเชย ผู้ดูโดยมากที่ไปเที่ยว 

ต�าบลบางล�าพ ูคงจะได้เคยเหน็ แกเดนิชมอากาศอยูต่ามแถว 

นั้นบ่อย ๆ หรือมิฉะนั้นก็แถวหน้าโรงปีนัง 

 ผู้ท�าเรือ่ง เลอืดแค้น ได้ใช้ความระวงัหลายประการ 

ที่จะไม่ให้เลือดแค้นกลายเป็นเลือดไม่แค้นหรือเลือดจืด มี 

เหตุผลกินกลืนกันสมเรื่อง ตลอดจนภูมิฐานฐานะของบุคคล 

และการแต่งตัว ที่จัดให้เหมาะแก่ลักษณะ เหมาะแก่เวลาที ่

ควรไม่ควร ถ้าจะกล่าวแล้วเรื่อง เลือดแค้น ถึงจะมีข้อที่น่าติ

อยู่บ้าง แต่ก็เชื่อว่าน้อยที่สุด

 ท้องเร่ือง เลือดแค้น แสดงถึงน�้าใจของน้องเมีย 

นายทองใบ ที่พยายามแก้แค้นแทนพ่ีสาวอันเน่ืองจากนาย 

ทองใบทิ้งพี่สาวและท�าทารุณโหดร้ายเมื่อ ๒๐ ปีก่อน จึงตาม

มาแก้แค้นโดยปลอมตวัเป็นคนลกึลบั ท่านจะได้เหน็การต่อสู้ 

กนับนเรอืใบกลางทะเล การต่อสูใ้นบ้าน และการต่อสูช้งินาง 

กลางทุง่ การต่อสูน้ีล้้วนไปด้วยหมดัมวยและอาวธุปืน ทกุตอน 

จะท�าให้ท่านรูส้กึพอใจ ในทีส่ดุท่านจะต้องออกปากว่า “หนงั 

ไทยเรื่องนี้ของเขาควรผูกโบว์แดงให้ได้”

 พดูถงึผูแ้สดง มโีดยมากนบัว่าใช้บทบาทได้สนทิ ผู ้

ที่ควรได้รับความชมเชยชั้นเยี่ยมของการแสดงในเรื่องก็คือ  

จรวย วีละเวีย ลีละชาติ นางเอกผู้เป็นตัว “สุลักษณ์” บุตรี 

เลี้ยงของนายทองใบ จรวยได้วางบทบาทสมแก่เป็นตัวภาพ- 

ยนตร์ได้ดจีรงิ ๆ   ดจีนควรนบัได้ว่าอยูเ่หนอืนางเอกภาพยนตร์ 

ไทยที่ท่านเคยเห็นมา เช่น ยามโกรธ ยามตกใจ ดีใจ ยาม 

ออเซาะ เหล่านี้ ชวนให้รู้สึกว่าจรวยไม่มีการเก้อเขินแต่อย่าง

ใดเลย 

 ถดัจากนีก้ต็วัพระเอกพระรองและตวัประกอบอกี  

ซึง่มบีทดไีม่แพ้แม่จรวย นอกจากนัน้ยงัแสดงการชกต่อยและ

การขีม้่าขีฬ่าคล่องแคล่วอย่างน่าชม บางคนสงัเกตว่าพยายาม 

เลียนจากบท ฮูด กิ๊บสัน หรือ เคน เมย์นาดไม่ผิดเลย  

 ยังมีผู้แสดงที่ควรได้รับความชมเชยเป็นพิเศษอีก 

คนหนึ่ง คือ นายไกวัลย์ ซึ่งแสดงเป็นตัวบ้าหรือใบ้ นายคนนี้ 

เมื่อแสดง “ไม่คิดเลย” ยังมีอาการขวาง ๆ รี ๆ อยู่มาก ครั้น 

มาแสดงเรื่องนี้กลับมีสภาพเป็นคนละคน การแสดงของนาย 

ไกวัลย์ในเรื่อง “เลือดแค้น” สกปรกโสมมเหลือก�าลัง เสื้อผ้า 

ขาดกะรุง่กะริง่ผมเผ้ายาวเหมอืนบ้าหอบฟาง  เพราะถกูเกณฑ์ 

ให้เป็นคนใบ้เนื่องจากในเรื่องถูกน้องชายโกงสมบัติ ตาม 

สังเกตดูเหมือนนายไกวัลย์จะเลียนแบบ “ลอน ชานีย์” เอา 

เสียจริง ๆ ถึงหากบทจะด้อยกว่าลอน ชานีย์ ก็ยังนับว่าเป็น  

ลอน ชานีย์ ไทยได้ ไม่อายคนดูทีเดียว ตัวนี้คู่หูกับตาเชยเตี้ย 

นับว่าเป็นผู้ท�าให้เรื่องครึกครื้นมากอยู่”

ที่มา	หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๗๑

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๗๑
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๒๔๗๑

กหุลำบขำว 
The White Rose
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน

๙ กันยายน ๒๔๗๑   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 สยามภาพยนตร์บริษัท	

	 	 (Asiatic	Distributors)

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 โรเบิร์ต	เคอรร์

ผู้ช่วยก�ากับ	 มอรีโน

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 จอห์น	สมิธ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้ให้อักษรไทย 	 ต่วน	ยาวะประภาษ,	

	 	 หลวงสารานุประพันธ์

ผู้แสดง  

หลีงันงัน	 	 เป็น	แป๊ะบุ้นกุ่ย

เซียวไฮหม็ง	 เป็น	วงจีฮี

เอียวเอกทั้ง	 เป็น	เอียวโจโง๋

ตั้งเจ๊กซ้ง		 เป็น	ฮูเหลง

ด.ช.	ถวัลย์	 เป็น	ด.ช.	เอียวยี้

เรื่องย่อ	 	 เมือ่	ดอกเตอร์วงจฮี	ีนายแพทย์หนุม่ 

จากเมอืงจนี	เดนิทางกลบัมาหา	แป๊ะบุน้กุย่	หรอื	นางสาว 

กุหลาบขาว	 หญิงคนรักพร้อมกับแร่เรเดียม	 แร่ที่มี

คณุสมบตัใินการรกัษาโรคได้มากมาย	จนเป็นทีห่มายปอง 

ของบรรดาสีโ่จรโฉด	เพราะแร่เรเดยีมนัน้เป็นแร่ทีม่มีลูค่า 

มหาศาล	ดทีีว่งจฮีนีัน้เก่งในทางหมดัมวยจงึสามารถรกัษา 

แร่ไว้ไม่ให้ตกไปถึงมือเหล่าโจรร้าย	แต่กระนั้นแร่เรเดียม 

กย็งัไม่ปลอดภยัวงจฮีจีงึต้องน�าไปเกบ็ไว้ในเซฟทีปิ่ดอย่าง 

มดิชดิ	แต่บรรดาสีโ่จรกย็งัล่วงรู	้จงึวางแผนจบัตวักหุลาบ 

ขาวมาเป็นตวัประกนัพร้อมกับจ้างให้	 เอยีวโจโง๋	 อดีตโจร 

ที่มาภาพ	(บน)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	
												(ล่าง)	หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์	พ.ศ.	๒๔๗๑

งัดแงะตัวฉกาจไปท�าการปลดเซฟ	 แต่เพราะวงจีฮีเคย 

ช่วยเหลือหลานชายของเอียวโจโง๋ให้หายจากโรคร้าย 

เอียวโจโง๋จึงเอ่ยปากให้เบาะแสแก่วงจีฮี	 วงจีฮีจึงพา 

ต�ารวจเข้าตะลมุบอนกบัสีโ่จร	จบัตวัพวกมนัไปขงัคกุ	และ 

ช่วยกุหลาบขาวคนรักไว้ได้ส�าเร็จ

ที่มา	หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์	พ.ศ.	๒๔๗๑
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๒๔๗๑

เสน่หำตำมืด
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน

๒ ธันวาคม ๒๔๗๑   บางล�าภู

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง 	 เทิ้ม	นาฏะคะยี

เค้าเรื่อง	 	 “เชิญท่านไปหัวเราะ!!! นายเทิ้ม 

นาฏะคะยี จอมจ�าอวดสวดคฤหัสถ์ ลิเก เสภา ละครร�า  

ละครร้อง ฯลฯ ในภาพยนตร์ตลกไทยเรื่องแรกช้ินเอก 

แห่งบูรพาทิศ “เสน่หาตามืด” แสดงร่วมกับนางงาม 

อาบน�า้ชาวสยามหมูใ่หญ่ มกีารตลกแปลกปลาด เช่น ด�า 

ทราย ตกจากเขาสงูศรีษะปักดนิไม่ตาย ถูกแทงน่าใจหาย  

ภาพฝันและหยอกนางเงือกสมัยใหม่ ฯลฯ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๑

ที่มาภาพ	(บน)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	
												(ล่าง)	หนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๑
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๒๔๗๑

กรรมสนองกรรม
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน 

๒ มกราคม ๒๔๗๑   พัฒนากร, สิงคโปร์, บ้านหม้อ

บริษัทสร้าง	 เอเซียติ๊กโปรดักชั่น

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง 	 แฉล้ม	บัวเปลี่ยนสี,	น้อย

เค้าเรื่อง  “ท้องเรือ่งเป็นท�านองรกัแกมโศกกบั 

โลดโผน และยงัมวีวิงาม ๆ  มาก อย่างเช่นงานถวายบงัคม 

พระบรมรูปทรงม้า การแข่งควาย การท�าน�้าตาล การถีบ 

กระดานเก็บหอยในทะเล”

ที่มา	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

ที่มาภาพ	(บน)	วารสารไทยเขษม	พ.ศ.	๒๔๗๑	
												(ล่าง)	หนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๗๑



26 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๗๒

เทพธดิำ
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน 

๒๘ มีนาคม ๒๔๗๑   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 สภากาชาดสยาม	โดย	กองภาพยนตร์ 

	 	 เผยแผ่ข่าว	กรมรถไฟหลวง

คณะกรรมการจัดการท�าภาพยนตร์ 

พระยาไพศาลศิลปศาสตร์,	พระยาอมเรศสมบัติ,	พระยา 

ศรีณรงค์วชิยั,	พระยาอนศุาสน์พณชิย์การ,	พระยานฎักา- 

นุรักษ์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 หลวงอนุรักษ์รัถการ	

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง

นางสาวลออ	ปิ่นสุวรรณ		 เป็น	เทพธิดา

นายเทิ้ม	นายทิ้ง		 เป็น	จอมตลก

นางสาวลูกจันทร์	ลิ้มไพบูลย์	

และผู้แสดงประกอบเป็นสตรีชาวต่างชาติอีกมาก	 เช่น 

ญวน	พม่า	มอญ	จีน	ฯลฯ	

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์เรื่องนี้ เท่าที่คณะเราได้ 

ไปชมมาแล้ว รู้สกึว่าดเีป็นพเิศษ เยีย่มกว่าภาพยนตร์ไทย 

หลายเรื่องที่เคยน�าออกฉายมาแล้ว การถ่ายได้กระท�า 

อย่างโลดโผนพิสดาร เช่นเทพธิดาเหาะเหิรเดินอยู่บน

นภากาศ เป็นต้น”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๗๑

๒๔๗๑
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๒๔๗๒

กนิอะไร
What We Eat?
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงยีบ / จ�านวน ๒ ม้วน (๒,๑๒๐ ฟตุ)

๑๓ กรกฎาคม ๒๔๗๒    พัฒนากร และ ฮ่องกง 

บริษัทสร้าง	 กรมสาธารณสุข

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “เป็นภาพยนตร์แถลงการณ์ของ 

กรมสาธารณสขุ ซึง่ได้จดัท�าขึน้เป็นพเิศษเป็นเรือ่งแรก ม ี

ก�าหนดจะน�าออกฉายตามโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ  ภาพยนตร์ 

เรือ่งนีค้วรต้องนบัว่า เป็นภาพยนตร์แถลงการณ์เชงิภาพ 

ข่าวกลาย ๆ อย่างน่าดูได้เรื่องหนึ่ง ซึ่งทุกท่านควรไปชม  

เพื่อประดับความรู้รอบตัวให้มากยิ่งขึ้นทางสุขศึกษา ใน 

เรื่องของการ “กินอะไร” เพราะทุก ๆ คนจะต้องกินกัน 

ทุกวัน แต่อะไรจะควรกินและไม่ควรกิน ภาพยนตร์เรื่อง 

นี้จะบอกคุณประโยชน์ให้ท่านผู้ดูทราบโดยถี่ถ้วน”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง		๓๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๗๒

 “เป็นภาพยนตร์ท่ีข้าราชการกรมสาธารณสุข 

ได้แสดงกันเอง มีการแนะน�าเรื่องอาหารการกินตลอด 

เรือ่ง เป็นภาพยนตร์ทีน่่าดมูาก ถ้ามฉีายเมือ่ใดควรไปชม 

กัน”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๗๒

 “กล่าวถึงสวนผัก สกปรกเพราะรดด้วยน�้า 

อุจจาระ คนมาซื้อผักจากสวนไปขาย พายเรือไปขาย คน 

ซื้อเรียกซื้อ ไปถึงตลาด ตลาดสกปรก คนมาซื้อ แม่บ้าน 

อ้วน ๆ มาซื้อไปบ้าน บ้านสะอาดแต่ข้างหน้าข้างหลังใน 

ครวัสกปรก แม่บ้านท�าอาหารไม่ได้ล้างผกั ให้สามแีละลกู 

กินกันสองคน รุ่งเช้าสามีปวดท้อง เข้าส้วม  ลูกก็เข้าส้วม  

ส้วมก็ไม่ถูกสุขลักษณะ สองพ่อลูกเป็นอหิวาต์แม่บ้านไป 

โทรศัพท์เรียกแผนกโรคติดต่อ กรมสาธารณสุข มารับไป 

โรงพยาบาลกลาง สรุป กินอะไร? คือกินอุจาระนั่นเอง”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	หลายวัน	ตั้งแต่วันที่	๒๐	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๔๗๒
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๒๔๗๒

หนุ่มหัวนอก
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน

๓๐ สิงหาคม ๒๔๗๒   ตลาดบ�าเพ็ญบุญ

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง		นัด	ยวงพานิช

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง	 	 นายเมอนาด

เค้าเรื่อง  “วันนี้, พรุ่งนี้, และมะรืนนี้, เปนวัน 

ก�าหนดฉายภาพยนตร์ไทยเรื่องหนุ่มหัวนอก ซึ่งนายนัด  

ยวงพานิช เปนเจ้าของ ที่โรงภาพยนตร์ตลาดบ�าเพ็ญบุญ  

เชิงสะพานถ่าน พระนคร ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ เจ้าของ 

เล่าว่าได้ลงทุนท�าถึง ๓๔,๐๐๐ บาทเศษ สิ้นเวลาท�า ๒  

ปีกว่า พระเอกนางเอกและตวัประกอบล้วนเปนบตุรธดิา 

คหบด ีแสดงได้สนทิสนมทกุอย่าง เทยีมของฝรัง่ เปนเรือ่ง 

รักโศก ท�าให้ผู้ดูตื่นเต้นยิ่งนัก จึงควรท่ีมหาชนจะไปชม 

ให้ได้”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง		๓๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๗๒	

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	พ.ศ.	๒๔๗๒
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๒๔๗๒

แสงมหำพนิำศ 
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน 

๖ ตุลาคม ๒๔๗๒   พัฒนากร และ นาครเกษม

บริษัทสร้าง	 บริษัทหัสดินทร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 จรัญ	วุธาทิตย์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง	 	 ปลอบ	ผลาชีวะ,	ไขศรี	สุริยาภา,	

	 	 แฉล้ม	 บัวเปลี่ยนสี,	 คาโร	 สุนัข 

	 	 อัลเซเชียน	(หลานรินตินติน)

เค้าเรื่อง   “ภาพยนตร์ไทยท่ีแสดงอย่างทันตา 

และทันสมัยท่ีสุด เป็นเรื่องท่ีท่านไม่ควรจะยอมให้ผ่าน 

สายตาไปเสีย เพราะท่านจะได้พบความบันเทิงจาก 

ภาพยนตร์ไทยเรื่องน้ีเป็นอเนกประการ เป็นต้นว่า 

ภาพรักอันยียวนและหวานจับใจ ภาพการต่อสู้ด้วยหมัด 

และมีดสั้นอย่างฉกาจฉกรรจ์ ประกอบกับความตลก 

ขบขนัของตวัละครบางคน กบัท่านจะต้องตืน่ใจในเมือ่ได้ 

เหน็อภนิหิารของ “แสงมหาพนิาศ” ทีส่ามารถท�าลายเรอื 

ใหญ่ ๆ ในกลางมหาสมุทร และ ฯลฯ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๗๒

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	วารสารไทยเขษม	พ.ศ.	๒๔๗๒
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๒๔๗๔

ยงุร้ำยกว่ำเสอื
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ๖ ม้วน 

๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๓   บ้านหม้อ

บริษัทสร้าง	 กรมสาธารณสขุ	โดย	กองภาพยนตร์ 

	 	 เผยแผ่ข่าว	กรมรถไฟหลวง	

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 ขุนสอนสุขกิจ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจติ	กรมรถไฟหลวง

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง	 	 เจือ	จักษุรักษ์,	คมข�า	โกมลวาทิน

เรื่องย่อ

๒๔๗๓

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	
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๒๔๗๔

รบระหว่ำงรัก

๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ๙ ม้วน 

? พฤษภาคม ๒๔๗๔   (?)

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	

ถวายทรงธรรม์เทิดหล้า ดวงใจมอบเมียขวัญ และแม่  

เกียรติศักดิ์รักของข้า มอบไว้แก่ตัว”

 จุดประสงค์ของเรื่องให้เห็นชีวิตคนไทย คน 

ไทยส่วนมากเป็นชาวนาเรื่องก็ต้องเป็นชาวนา แต่ว่า 

พลิกแพลงท�าหยอดนั่นเติมนี่ให้มีอะไรสนุก ๆ แปลก ๆ  

ไปทกุแง่ทกุมมุซึง่มทีางท�าได้มาก เรือ่งชกต่อยมเีลก็น้อย 

ไม่ให้สะบัน้หัน่แหลกเกนิความจรงิ  ยกเอาความโลดโผน 

ไปให้กับฉากรบในยุโรป แสดงเป็นการรบตอนหนึ่ง ท่ี 

พระเอกขับยานยนต์เข้ายึดสนามเพลาะของข้าศึก 

ท่ามกลางลูกระเบิดและกระสุนปืนกล จนถึงตะลุมบอน 

สูก้นัอย่างทรหดตวัต่อตวั ฉากนีใ้ห้เป็นเวลากลางคนืท�าให้ 

หวาดเสียวตื่นเต้น”

ทีม่า	สง่า	กาญจนาคพนัธุ,์	อนสุรณ์วนัพระราชทานตุก๊ตาทอง	๑๗	มนีาคม	
พ.ศ.	๒๕๐๘

บริษัทสร้าง	 หัสดินทร์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ประพันธ์	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้ก�ากับ	 	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้เขียนบท	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย 

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง 	 แฉล้ม	บวัเปลีย่นส,ี	เพลินพศิ	ยมนาค,	

	 	 แน่งน้อย	โสมสกุล,	ปลอบ	ผลาชีวะ

เค้าเรื่อง	 	 “เป็นเรื่องชาวนา มีพระเอก ตัวโกง  

ติดผู้หญิง แย่งผู้หญิงกันแล้วเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  

พระเอกมีแม่ มีคู่รัก แต่เมื่อเกิดสงครามพัวพันมาถึงชาติ 

บ้านเมือง พระเอกก็เข้าอาสาสมัครไปสงคราม ด�าเนิน 

เรื่องตามโคลง “มโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์ แขนมอบ 
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๒๔๗๔

หม้ันซ้อน
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน 

๘ ตุลาคม ๒๔๗๔   นาครเขษม-บางล�าภู

บริษัทสร้าง ศรีสุพรรณภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง เทียน	ศรีสุพรรณ

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ เทียน	ศรีสุพรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์ไทยเขษม	พ.ศ.	๒๔๗๔
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๒๔๗๔

หมัดพ่อค้ำ
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ๗ ม้วน

๑ มกราคม ๒๔๗๔   พัฒนากร, สิงคโปร์

บริษัทสร้าง	 บริษัทกาญจนนฤมิตร

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง	 	 แอ	ม่วงดี,	อนงค์	วินะพันธ์,	

	 	 ย้ง	หณุมาณ,	น้อม	สมิทนัน

เค้าเรื่อง  “เป็นเรือ่งเกีย่วแก่การชงิรกัระหว่าง  

พ่อค้าชาวกองเกวียน มีการยกพวกปล้นกองเกวียน การ 

ต่อสู้กันด้วยอาวุธปืนและหมัดมวยอย่างโลดโผน”

ที่มา	หนังสือพิมพ์ศรีกรุง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๔
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๒๔๗๕

หลงทำง
Going Astray
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง 

จ�านวน ๑๒ ม้วน / ความยาว ..... นาที

๑ เมษายน ๒๔๗๕   พัฒนากร, สิงคโปร์, นาครเขษม

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้เขียนบท	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	ขุนสนิทบรรเลงการ	

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง  

แม่น	ชลานุเคราะห์	 เป็น	แสวง	พืชผล

ศรี	 เป็น	ยอดมิ่ง

ปลั่ง	ชูเทศะ	 เป็น	จ�านง	สุขนคร

วาสนา	ทองศรี	 เป็น	ฟองสวาท

เรื่องย่อ	 	 แสวง	 แต่งงานกับ	 ยอดมิ่ง	 มีบุตร 

หนึ่งคนชื่อ	 ยอดขวัญ	 ประกอบอาชีพกสิกรรม	 วันหนึ่ง 

แสวงต้องเดนิทางเข้าสูพ่ระนครเพือ่ซือ้เครือ่งมอืมาใช้ใน 

กิจการ	โดยพักอยู่กับ	จ�านง	เพื่อนรักซึ่งอาศัยที่พระนคร	 

จ�านงชักน�าให้แสวงรู้จักกับ	 ฟองสวาท	 ซึ่งเป็นที่หมาย 

ปองของหนุ่ม	ๆ	ทั่วเมือง	แสวงหลงใหลฟองสวาทอย่าง 

หัวปักหัวป�า	 ถึงขั้นละทิ้งอาชีพกสิกรรมมาท�างานใน 

พระนคร	 และพาฟองสวาทมาอยู่ร่วมกันในบ้านอย่าง 

เปิดเผย	ฟองสวาทใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย	ไม่นานนักแสวง 

ก็หมดเงิน	ฟองสวาทจึงตีตัวออกห่าง	แสวงต้องออกจาก 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	หลงทาง	พ.ศ.	๒๔๗๕

งาน	 ต้องทุกข์ ใจอย่างแสนสาหัส	 ท�าให้เขาหวนนึกถึง 

ยอดมิ่งที่เคยพึ่งพิง	 จึงกลับไปที่บ้านทุ่งเพื่อหาเมียรักซึ่ง 

คอยเขาอยู่ที่นั่น

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	หลงทาง	พ.ศ.	๒๔๗๕
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๒๔๗๕

ท้ำวกกขนำก
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน 

๑๘ มิถุนายน ๒๔๗๕   สิงคโปร์, นาครเขษม 

บริษัทสร้าง	 ศรีสุพรรณภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เทียน	ศรีสุพรรณ

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 สง่า	กาญจนาคพันธุ์

ผู้เขียนบท	 สง่า	กาญจนาคพันธุ์

ผู้ถ่ายภาพ	 เทียน		ศรีสุพรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง	 	 สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม

เค้าเรื่อง 	 “จากต�านานท้องถิ่นลพบุรี ท้าว 

กกขนากเป็นยกัษ์ทีถ่กูศรพระรามปักอก แล้วกระเดน็จาก 

ลงกามาตกที่เขาวงพระจันทร์ ลพบุรี ยักษ์ยังไม่ตาย  

พระรามจึงสาปให้ศรปักอกยักษ์ตรึงอยู ่บนยอดเขา 

ชั่วกัลป์ แต่ทุก ๆ สามปีศรจะคลายตัวออก พระรามให้ 

ไก่แก้วมาคอยขัน เพื่อให้หนุมานได้ยิน มาตอกศรไม่ให้ 

หลุดออก”

ที่มา	ต�านานท้องถิ่น

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์ไทยใหม่	พ.ศ.	๒๔๗๔



36 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๗๕

บ่อพลอยมฤตยู
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน 

๙ กันยายน ๒๔๗๕    สิงคโปร์

บริษัทสร้าง	 บริษัทภาพยนตร์ไทยตะวันตก

ผู้อ�านวยการสร้าง ใช้	โชติประสิทธิ์

ผู้ประพันธ์	 จรัญ	วุธาทิตย์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง 	 ใช้	โชติประสิทธิ์

เรื่องย่อ
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๒๔๗๕๒๔๗๖

นำงนำคพระโขนง
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน 

๙ เมษายน ๒๔๗๖   วัฒนากร

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ประพันธ์	 ร.	วุธาทิตย์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๗๖

อ�ำนำจควำมรกั 
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๙ เมษายน ๒๔๗๖   วัฒนากร

บริษัทสร้าง	 หัสดินทรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ประพันธ์	 ศรีบูรพา

ผู้ก�ากับ	 	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

พิศวง	ไชยาค�า	 เป็น	นางเอก

สวาท	บุนนาค	 เป็น	พระเอก

เรื่องย่อ	 	 เป็นเรือ่งราวของความรกัทีม่อีทิธพิล 

เหนือสิ่งอื่นใด	 พิมพ์	 ศรีเวียง	 เป็นแม่ค้าปลาท่ีต�าบล 

ศรีราชา	ด้วยความสวยของพิมพ์	จึงเป็นที่หมายปองของ 

หนุ่ม	 ๆ	 แม้กระท่ัง	 ทับ	 พ่อเลี้ยง	 และ	 สิน	 หาญสมุทร	 

นกัเลงท้องถิน่	แต่ทัง้สองกไ็ด้แต่แอบรกัพมิพ์อย่างเงยีบ	ๆ 	

จนกระทั่ง	 นาคร	 อุดมลักษณ์	 ชายนักท่องเท่ียวปรากฏ 

ตัว	นาครพา	นารา	น้องสาว	และ	ชอบ	วิชัย	เพื่อนสนิท 

มาตากอากาศที่ศรีราชา	 แต่เรือถูกพายุพัดล่ม	 จึงมาขอ 

อาศัยพิมพ์	 ทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันท�าให้สินอิจฉา	 และ 

ตัดสินใจขืนใจพิมพ์กลางวันแสก	 ๆ	 แต่นาครช่วยไว้ทัน	 

สินหาทางดักท�าร้ายนาครด้วยวิธีต่าง	ๆ	แต่ทับมาช่วยไว้ 

และถูกแทงอาการสาหัส	 ก่อนตายทับสารภาพกับพิมพ ์

ว่าไม่ได้รักพิมพ์แบบลูกสาว	แต่รักพิมพ์แบบคนรัก	และ 

ขอจูบพิมพ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นใจ

ที่มา	นิตยสารภาพยนต์สยาม	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๗๖

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนต์สยาม	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๗๖
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๒๔๗๖

ควำมรกัในเมอืงไทย
Honor Redeemed
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง (พูดภาษากวางตุ้ง) 

ความยาว ..... นาที

๑ สิงหาคม ๒๔๗๖   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บริษัท	ยูไนเต็ดฟิล์ม	คอปอเรชั่น

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง  

ย่วนซิวกิ๊ด	 เป็น	ฮักเคี๋ยง

วู่ซิ๋วก๊วน	 	 เป็น	เซียกฟา

เรื่องย่อ	 	 ฮักเคี๋ยง	 หนุ ่มชาวจีนถูกภรรยา 

นอกใจ	 มิหน�าซ�้ายังปรักปร�าตนว่าเป็นคอมมิวนิสต์	 จึง 

เปลี่ยนชื่อเป็น	 หลีเจียงซัง	 หลบหนีมาอยู่ประเทศสยาม	 

หลีเจียงซังได้งานเป็นผู ้จัดการโรงสีไฟไต่ฟุงของนาย 

ฉั่นกาเซ้ง	ไม่นานนักหลีเจียงซังก็พบรักใหม่กับ	เซียกฟา	 

บตุรสาวของฉัน่กาเซ้ง	เคราะห์กรรมของเขายงัไม่หมดไป	 

วันหนึ่งหลีเจียงซังพบกับ	 เหล่าไกว่ฉุ่ง	 ชายชู้ของภรรยา 

เก่าโดยบังเอิญ	 หลีเจียงซังขอร้องไม่ให้เหล่าไกว่ฉุ ่ง 

แพร่งพรายเรือ่งในอดตี	เหล่าไกว่ฉุง่จงึฉวยโอกาสนีบ้งัคับ 

หลีเจียงซังร่วมมือฉ้อฉลโรงสีไฟไต่ฟุง	 เม่ือความแตก 

เหล่าไกว่ฉุ ่งก็ป้ายสีความผิดแก่หลีเจียงซัง	 เซียกฟา 

ผิดหวังมากขอร้องให้บิดาไล่หลีเจียงซังออกจากโรงสี

	 ชุยเหลา	 ภรรยาเก ่าของหลีเจียงซังตาม 

เหล่าไกว่ฉุง่มายงัสยามและเกดิมปีากเสยีงกนั	หลเีจยีงซงั 

มาเห็นเหตุการณ์บันดาลโทสะควักปืนยิงทั้งคู่แต่ไม่โดน	 

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	นิตยสารภาพยนต์สยาม	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๗๖

เหล่าไกว่ฉุ่งเข้าใจว่าชุยเหลาคิดทรยศจึงท�าร้ายชุยเหลา 

บาดเจ็บปางตาย	 เหล่าไกว่ฉุ่งกินเหล้าระงับสติ	 แต่ด้วย 

เวรที่ท�าไว้	หยิบยาพิษมาดื่มถึงแก่ความตาย	หลีเจียงซัง 

ตามมาพบกเ็กดิความสลดใจและตดัใจกลับเมอืงจนี	ขณะ 

น้ัน	 พ่อแม่ของหลีเจียงซังมาประเทศสยามเพื่อตามหา 

ลูกชาย	 ความจริงจึงปรากฏว่าครอบครัวของหลีเจียงซัง 

เป็นญาติกับฉั่นกาเซ้ง	ที่สุดสองหนุ่มสาวจึงได้คืนรักและ 

แต่งงานกัน

ที่มา	นิตยสารภาพยนต์สยาม	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๗๖
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๒๔๗๗

ปู่โสมเฝ้ำทรพัย์
๓๕ มม. / ขาวด�า (บางฉากถ่ายด้วยฟิล์มสี) / เสียง 

ความยาว ..... นาที

๑๐ เมษายน ๒๔๗๗   เฉลิมกรุง, พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้ก�ากับ	 	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง	 	 เสน่ห์	นิลพันธ์,	องุ่น	เครือพันธ์,	

	 	 ปลอบ	ผลาชีวะ

เค้าเรื่อง 	 “ปู่โสมขุดเอาคนตายไปเป็นบริวาร 

พาไปไว้ในถ�า้ นกัวทิยาศาสตร์คนหนึง่จงึคดิฉดียาพระเอก 

ให้สลบแล้วไปฟื้นในถ�้าได้ต่อสู้กับผีและงูใหญ่”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๗๗

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๗๗
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๒๔๗๗

สำวเครอืฟ้ำ 
Madame Butterfly
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ 

จ�านวน ๙ ม้วน / ความยาว ..... นาที

๒๖ พฤษภาคม ๒๔๗๗   วัฒนากร, แก๊ปปิตอล

บริษัทสร้าง	 บูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 “สดศรี”

ผู้ประพันธ์	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระนราธปิ- 

	 	 ประพันธ์พงศ์

ผู้ก�ากับ

ผู้ถ่ายภาพ	 “เนียรศิลป”

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		พรานบูรพ์

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

ชื่นจิตต์	แสงวรรณเทศ	 เป็น	เครือฟ้า

ละม้าย	สุวรรณพานิช	 เป็น	จ�าปา

อุดม	วรมิตร	 	 เป็น	ร.ต.	พร้อม

ม.ล.	แจ่มจ�ารัส	 	 เป็น	พระรอง

เรื่องย่อ 	 โศกนาฏกรรมความรักระหว่างทหาร 

หนุ่มกับสาวชาวเหนือ	 ร้อยตรีพร้อม	 ทหารหนุ่มชาวใต	้ 

ย้ายมารบัราชการทีเ่ชยีงใหม่	เกิดรกัใคร่กบัเครอืฟ้า	หญงิ 

ช่างฟ้อนชาวเชียงใหม่	 ลูกของคนเลี้ยงช้าง	 แล้วก็ได้ผูก 

สมัครรักใคร่กันขึ้น	 เพราะร้อยตรีพร้อมชอบให้เครือฟ้า 

พาไปเที่ยวป่า	 ทั้งคู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยากันชั่วระยะ 

สัน้	ๆ 	จนให้ก�าเนดิบตุรชือ่	แดง	แต่ต่อมาเกดิสงครามโลก 

ครั้งท่ีหน่ึง	ไทยเข้าร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตรและมีการ 

ระดมทหารอาสาไปรบทีย่โุรป	ข่าวมาถงึเชยีงใหม่	ร้อยตรี 

พร้อมได้รบัค�าสัง่ให้ย้ายกลบักรงุเทพฯ	จงึอาสาไปร่วมรบ	 

ก่อนจากได้ร�า่ลากนัด้วยความรกัและอาลยั	ร้อยตรพีร้อม 

สญัญาว่าจะกลบัมาหาเครอืฟ้าในเรว็วนั	 แต่ทว่าเขากลบั

ประสบเคราะห์กรรมเครื่องบินตกได้รับบาดเจ็บ	

	 ร้อยตรพีร้อมกลบัมาถงึเมอืงไทยในสภาพความ 

จ�าเสื่อมและได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น	 นายพลตรี

หลวงณรงค์รกัษ์ศกัดิส์งคราม	จงึถกูญาตบิงัคบัให้แต่งงาน 

กับจ�าปา	 ลูกผู้ดีมีสกุล	 จนถึงวันที่หลวงณรงค์รักษ์ต้อง 

เอาเครื่องบินไปแสดงบินที่เชียงใหม่	 ก็เกิดคลับคล้าย 

คลับคลาว่าจะเคยมาอยู ่ที่ น่ี	 เครือฟ้าได้ข่าวว่าสามี 

เดินทางมาเชียงใหม่	 ก็ไปคอยต้อนรับด้วยความดีใจ	 

แต่กลับต้องพบความชอกช�้าเมื่อเห็นร้อยตรีพร้อมพา

จ�าปา	ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมาด้วย	ซ�้าร้ายยังถูก

จ�าปาดูหมิ่นดูแคลน	เครือฟ้าเสียใจมาก	จึงใช้มีดแทงตัว 

ตายด้วยหัวใจที่แตกสลาย

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนต์สยาม	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๗๗
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๒๔๗๗

ขนุช้ำงขุนแผน
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๙ ตุลาคม ๒๔๗๗   วัฒนากร, แก๊ปปิตอล

บริษัทสร้าง	 น.น.	ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 บ�ารุง	แนวพานิช

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ศิริ

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนต์สยาม	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๗๗
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๒๔๗๗

สรุำนำรี
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์? / ความยาว ..... นาที 

? ๒๔๗๗   (?)

บริษัทสร้าง	 บริษัทภาพยนต์สยาม

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “ท่านนักดูภาพยนต์ ท ่านชอบ

ภาพยนต์ชนิดไหน รัก โศรก คติ โลดโผน บู๊ ทุก ๆ อย่าง

นี้ ท่านจะได้ดู ในภาพยนต์ไทยบรรดาศักดิ์เรื่องแรก 

และเรื่องเดียวท่ีบรรจุทุก ๆ อย่างท่ีกล่าวข้างบนโดย 

พร้อมมูล”

ที่มา	นิตยสารภาพยนต์สยาม	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๗๗

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนต์สยาม	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๗๗
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๒๔๗๘

เลอืดทหำรไทย 
Undaunte Sons of Siam

๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๓ เมษายน ๒๔๗๘   วัฒนากร, ควีนส์

บริษัทสร้าง	 	 	 ส�านักงานโฆษณาการ,	กระทรวงกลาโหม,	ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

กรรมการฝ่ายกระทรวงกลาโหม	 นายพันเอก	 พระสราภัยสฤษฎิการ,	 นายพันเอก	 พระประจนปัจจนึก, 

นายพันโท	หลวงพรหมโยธี,	นายพันโท	หลวงวิจักษ์กลยุทธิ์,	นายนาวาตรี	หลวงนิเทศกลกิจ,	นายพันตรี	หลวงอาวุธ- 

วิชาชาญ,	นายเรือเอกชลิต	กุลก�าม์ธร,	นายร้อยเอก	หลวงเจริญจรัมพร

กรรมการฝ่ายส�านกังานโฆษณาการ	 นายพนัตร	ีหลวงรณสทิธพิชิยั,	นายพนัตร	ีหลวงราชานรุกัษ์,	หลวงกลการเจนจติ

กรรมการจัดท�า	 	 	 มานิต	วสุวัต,	ขุนวิจิตรมาตรา

ที่ปรึกษาทางเทคนิคทหารบก	 นายพันโท	หลวงพรหมโยธี

ที่ปรึกษาทางเทคนิคทหารเรือ นายเรือเอกชลิต	กุลก�าม์ธร

ที่ปรึกษาทางเทคนิคทหารอากาศ	 นายร้อยเอก	หลวงเจริญจรัมพร

ผู้อ�านวยการสร้าง 	 	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์	 	 	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้ก�ากับ 	 	 	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 	 	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ช่วยถ่ายภาพ	 	 	 กระแสร์	วสุวัต,	ศรีสุข	วสุวัต	

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ออกแบบฉาก	 	 	 หลวงภรตกรรมโกศล,	นายพันตรี	หลวงอาวุธวิชาชาญ

ผู้บันทึกเสียง	 	 	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ช่วยบันทึกเสียง 	 	 	 นายร้อยตรีจินดา	วงษ์ไพบูลย์

ผู้ท�าดนตรีประกอบ 	 	 นาวาตรี	หลวงนิเทศกลกิจ

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง    

ร.อ.	ม.ล.	ขาบ	กุญชร	 		 เป็น	พ.ต.	หลวงกฤษณะสงคราม

จ�าเนียร	อินทรนิลวัต	 	 เป็น	พาณี	นรกุล

นาวาตรี	หลวงสุภีอุทกธาร	 	 เป็น	นาวาตรี	หลวงสหะนาวิน

เรือเอก	หลวงประดิยัตนาวายุทธ	 เป็น	เรือเอก	ปรีชา	นรกุล

จ�ารุ	กรรณสูตร	 	 	 เป็น	นงลักษณ์	สหะนาวิน

นายพันโท	หลวงประสิทธิ์ยุทธศิลปะ		 เป็น	นายพลโท	พระยานรกุล	

ร.ท.	ม.ล.	ค�ารน	สุทัศน์	 	 เป็น	ร.ท.	เฉิด	ภักดีพันธ์
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๒๔๗๘

พ.ต.	หลวงสารานปุระพนัธ์	 เป็น	รฐัมนตรว่ีาการกลาโหม

พ.ต.	หลวงประชานุรักษ์	 เป็น	วิญญู

มานิตนเรศร์	 	 เป็น	อุดม	ไชยประสิทธิ์

ร.ท.	เขียน	ธีมากร	 	 เป็น	เฉลิม	บุญโรจน์

ร.ต.อ.	เอ็ด	ณ	ป้อมเพ็ชร์	 เป็น	นายต�ารวจสันติบาล

เรื่องย่อ 	 นาวาตรี	 หลวงสหะนาวิน	 ผู้บังคับ

หมวดหน่วยรบประจ�าเรอืรบหลวงสโุขทยั	น�าทพัประลอง 

ยุทธใหญ่ทางทะเลจึงได้รับค�าสั่งเลื่อนยศพร้อมกับคน 

อื่น	ๆ	คืนวันรุ่งขึ้น	 ได้มีงานเลี้ยงบนเรือรบหลวงสุโขทัย	 

หลวงสหะนาวินได้พบ	พาณี	นรกุล	น้องสาวของ	เรือเอก 

ปรีชา	 นรกุล	 ก็รู้สึกหลงรัก	 เช่นเดียวกับ	 พันตรีหลวง

กฤษณะสงคราม	 เพื่อนสนิท	 หลวงสหะนาวินจึงหลีก 

ทางให้

	 จนกระท่ังประเทศไทยเข้าสู ่ภาวะสงคราม	 

รัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงกลาโหมด�าเนินการตาม 

ยุทธศาสตร์ตามแผนป้องกนัพระราชอาณาจกัร	ที	่ พลโท 

พระยานรกลุ	ร่างข้ึน	แต่ขณะนัน้เองมกีลุม่คนคดิขายชาต	ิ 

น�าโดย	วิญญู	เป็นหัวหน้า	ต้องการขโมยร่างแผนป้องกัน 

พระราชอาณาจกัร	จงึให้อดุมกบัเฉลมิลอบไปขโมยในงาน 

วนัเกดิพระยานรกลุที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมา

	 เมื่อถึงวันงาน	 อุดมลอบเข้าไปขโมยร่างแผน 

ป้องกนัพระราชอาณาจกัรในบ้านพระยานรกลุส�าเรจ็	แต่ 

ขณะที่ก�าลังปีนลงมาจากตึก	หลวงกฤษณะมาเห็นเข้าจึง 

ยิงอุดมเสียชีวิต	 เฉลิมซึ่งคอยดูต้นทางอยู่รีบวิ่งไปฉวย 

แผนป้องกันพระราชอาณาจักรและหลบหนีไปได้	 หลวง

กฤษณะถูกเรียกเข้าประจ�ากรมด่วน	 เนื่องจากรัฐบาล

ประกาศสงครามแล้ว	 นายเรือเอกปรีชาจึงเสียสละ 

ออกรับแทนว่าตนเป็นผู้ยิงอุดมเสียชีวิต	 หลวงกฤษณะ 

จึงได้ไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ	 หลังจากน้ันต�ารวจก็ได ้

รับแจ้งว่าร่างแผนป้องกันพระราชอาณาจักรหายไป	เมื่อ

สอบปากค�า	 นงลักษณ์	 ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ	 ต�ารวจจึง 

รีบไปดักรอผู้ต้องสงสัยที่สถานเบียร์ฮอลล์	 “โอดี”	 และ 

จับวิญญูและเฉลิมพร้อมของกลางได้	 นายเรือเอกปรีชา

จงึได้รบัการปล่อยตวัไปเป็นผูบ้งัคบัหมูเ่รอืยามฝ่ัง	กองทพั

บก	 กองทัพเรือ	 และกองทัพอากาศไทยเคล่ือนทัพสู่

สนามรบ	และได้ชัยชนะกลับมา

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เลือดทหารไทย	พ.ศ.	๒๔๗๘

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)



46 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๗๘

ขุนช้ำงขนุแผน 
ตอน ขนุช้ำงถวำยฎกีำ
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๒ พฤษภาคม ๒๔๗๘   วัฒนากร

บริษัทสร้าง	 น.น.	ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง บ�ารุง	แนวพานิช

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

ศิริ	ผิวสังข์	 เป็น	ขุนแผน	 	 	

ลิลี่	 	 เป็น	ขุนช้าง

จร	 	 เป็น	วันทอง

เค้าเรื่อง  “ท้องเรื่องจับตั้งแต่ ขุนช้าง ถวาย 

ฎีกา ขุนแผน ติดคุกแล้วสะเดาะโซ่ตรวนออกมาเข้าหา 

นางแก้วกิริยา และแสดงการล่องหนหายตัวจ�าแลงกาย 

เป็นนางงามล่อหลอกผู้คุม ขุนช้างให้คนไปดักฉุดนาง 

วันทองไปไว้บ้าน นางก�าลังตั้งครรภ์อ่อน ๆ อยู่ ต่อมาจึง 

คลอดพลายงาม เม่ือพลายงามจ�าเริญวัยขุนช้างก็คิดฆ่า  

เพราะเห็นว่าไม่ใช่ลูกของตัว ฯลฯ” 

ที่มา	นิตยสารภาพยนต์สยาม	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๗๘

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนต์สยาม	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๗๘
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๒๔๗๘

สตัตหีบ
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที  

๔ มิถุนายน ๒๔๗๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้คัดเลือกนักแสดง หลวงกลการเจนจิต

ผู้แสดง   

เสน่ห์	นิลพันธ์	 เป็น	สันต์	ชาญชล

ราศรี	เพ็ญงาม	 เป็น	นวล	มิ่งทรัพย์

ปลอบ	ผลาชีวะ		 เป็น	ชัย	เชาว์งาม

หลวงภรตกรรมโกศล	 เป็น	เดช	ด�ารงค์ฤทธิ์

ประจวบ	อ�ามาตยกุล	 เป็น	เสริม

เฮง	มิ่งขวัญตา	 เป็น	ปาน

ว่าที่	ร.ต.หมื่นกล้ากลางศึก	ร.น.	เป็น	เพิ่ม

จ่าเอกผลดั	ชติทรามาตย์,	แดง	จนัทร์อิม่,	พงษ์	ลิม้สวสัดิ,์

จ่าโทวัน	หงษ์สุวรรณ

เรื่องย่อ	 	 เรื่องราวเกิดขึ้นที่ต�าบลสัตหีบ	สันต์	 

ชาญชล	หนุ่มประมง	สมัครรักใคร่อยู่กับ	นวล	มิ่งทรัพย์	 

ลกูสาวของนายเพิม่	วนัหนึง่	สนัต์หาปลาได้มากกว่าปรกต	ิ 

จงึเกดิครึม้ใจชวน	ชยั	เชาว์งาม	เพือ่นรกัไปเล้ียงฉลองกนั 

ทีต่ลาด	จ�าเพาะพอด	ีเดช	ผูค้มุแห่งคกุสตัหบีซึง่เบือ้งหลงั 

ประกอบการทุจริต	 ได้พาลูกน้องอันธพาลมากินเหล้า 

ในร้านเดียวกันนี้	 ก็เกิดเขม่นกันขึ้นจนหวุดหวิดมีเรื่อง 

ชกต่อย

	 ระหว่างทางกลับ	 สันต์พบนวลก�าลังรีบไป 

ตลาดเพือ่ตามหมอมารกัษาพ่อทีล้่มเจบ็	สนัต์จงึอาสาอยู ่

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนต์สยาม	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๘

เฝ้านายเพิ่มที่บ้าน	 ลูกน้องของเดชเห็นนวลก็ท�ากิริยา 

กักขฬะ	นวลเห็นท่าไม่ดีรีบเดินเลี่ยงไปอีกทาง	แต่เดชไม่ 

ยอมลดราวาศอก	ปาน	เพื่อนของสันต์ผ่านมาเห็นเข้า	จึง 

รบีไปเรยีกสนัต์ให้มาช่วยนวล	ทีส่ดุกไ็ม่พ้นมเีรือ่งชกต่อย 

กนั	พอดมีทีหารเรอืเดนิผ่านมา	สันต์กบัปาน	และลูกน้อง 

ของเดชบางส่วนจึงถูกจับขังคุกเป็นเวลา	๑	เดือน

	 เดชใช้อภิสิทธิ์ในการเป็นผู้คุม	 ลงโทษสันต์กับ 

ปานให้ท�างานหนักกว่านักโทษคนอื่น	 ๆ	 หน�าซ�้ายังตาม 

รังแกนวลจนนวลร�าคาญใจ	 ตัดสินใจหนีไปอยู่ที่อื่น	 แต่ 

ถูกลูกน้องของเดชฉุดระหว่างทาง	 เป็นเวลาเดียวกับท่ี 

เรือนจ�า	นักโทษก�าลังเฮโลกันแหกคุก	เพราะผู้คุมเอาแต่ 

ละเลยหน้าที่มัวแต่ไปก่อกรรม	 สันต์กับเพื่อนช่วยกัน 

ควบคุมสถานการณ์	กระทัง่เหล่าทหารเรอืกระจายกนัไป 

ตามนักโทษ	 สันต์จึงขอออกไปช่วยนวลให้รอดพ้นจาก 

อิทธิพลของเดช	

ที่มา	นิตยสารภาพยนต์สยาม	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๘
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๒๔๗๘

เลอืดจนีต่ำงด้ำว
๓๕ มม. / ขาวด�า / เงียบ / จ�านวน ..... ม้วน 

๒๑ กรกฎาคม ๒๔๗๘   วัฒนากร

บริษัทสร้าง	 บริษัท	โอเรียนแตล

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง  

บุญชู	 	 เป็น	พระเอก

เนาวรัตน์	 	 เป็น	นางเอก

จิ๋ว	และ	ขุนสมานฯ	เป็น	ตลก

เค้าเรื่อง	 	 “เปนเรื่องประพันธ์ทางจีน – ไทย  

รักแกมตลก แกมต่อสู้ครึกโครม แสดงสภาพโคแก่ชอบ 

หญ้าอ่อน สภาพเจ้าชู้ยักษ์ น�้าใจหนุ่มผิวเหลืองผู้รักชาติ 

ยิ่งชีพ มีระบ�าโป๊ แลการยั่วยวนร้อยแปด”

ที่มา	นิตยสารภาพยนต์สยาม	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๗๘

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนต์สยาม	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๗๘
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พญำน้อยชมตลำด
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๕ ตุลาคม ๒๔๗๘   ศาลาเฉลิมกรุง, ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต	 	

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 หลวงอนุรักษ์รัถการ	

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต	

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย 

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ก�ากับดนตรี	 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ	

ผู้แต่งบทร้อง	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้แสดง  

หลวงภรตกรรมโกศล		 เป็น	พญาน้อย

มานี	สุมนนัฏ		 เป็น	เม้ยเจิง

แฉล้ม	บัวเปลี่ยนสี		 เป็น	มะเทิ่ง

ทิ้ง	มาฬมงคล,	อบ	บุญติด

เรื่องย่อ 	 พญาน้อย	ราชบตุรของพระเจ้าช้าง- 

เผือกมีอุปนิสัยชอบเอาแต่ใจตนเอง	 เป็นที่กลุ้มใจของ 

พระราชบิดา	จึงจัดการอุปภิเษกแต่พญาน้อยก็ยังไม่เลิก 

นิสัย	 วันหนึ่ง	 มะโดด	 กับ	 มะดวด	 มหาดเล็กคู่ใจของ 

พญาน้อยมาถวายรายงานว่าพบสาวงามและเชญิพญาน้อย 

ไปทอดพระเนตร	พญาน้อยจงึท�าทเีป็นเสดจ็เยีย่มทกุข์สุข 

ของราษฎร	เมือ่ไปถงึตลาดท้ายเมอืงตะเกงิ	พญาน้อยตรง 

ดิ่งไปยังร้านแป้งน�้ามัน	 ซ่ึง	 เม้ยเจิง	 เป็นเจ้าของและ 

พยายามเกีย้วพาราส	ีแต่เม้ยเจงิมสีามแีล้วชือ่	มะเทิง่	เมือ่ 

เม้ยเจงิปฏเิสธหนกัเข้า	พญาน้อยผูเ้อาแต่ใจจงึข่มขูว่่าจะ 

ท�าร้ายมะเทิ่งหากเม้ยเจิงไม่ยอมเป็นสนมเอก	เม้ยเจิงจึง 

ต้องตามพญาน้อยเข้าวัง	

	 พญาน้อยน�าเม้ยเจิงแอบไว้ในห้องหนึ่งและให ้

คนหว่านล้อมเม้ยเจงิ	แต่นางกเ็อาแต่ร้องไห้ร�าพนัถงึสาม ี

ที่มาภาพ	(บน)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
												(ล่าง)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	พญาน้อยชมตลาด	พ.ศ.	๒๔๗๘

มะดวด	กบั	มะโดด	แนะน�าให้พญาน้อยจบูเม้ยเจงิ	ปรากฏ 

ว่าได้ผลดีเกินคาด	เม้ยเจิงลืมมะเทิ่งเสียสิ้น	ขนาดมะเทิ่ง

ถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือก	 เม้ยเจิงก็กลับให้การว่า

ตามพญาน้อยมาโดยสมัครใจ	 มะเทิ่งจึงต้องกลับบ้าน 

ทั้งน�้าตาพร้อมเงินค่าท�าขวัญ	 ๕๐	 ชั่ง	 ปล่อยให้เม้ยเจิง 

มีความสุขกับพญาน้อย

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	พญาน้อยชมตลาด	พ.ศ.	๒๔๗๘
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๒๔๗๘

กหุลำบเชยีงใหม่ 
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? ธันวาคม ๒๔๗๘   วัฒนากร

บริษัทสร้าง	 บูรพาศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เทียน	ศรีสุพรรณ

ผู้ประพันธ์	 แม่แก้ว	จากเรื่อง	ดึกเสียแล้ว

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์ พรานบูรพ์

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 	 พรานบูรพ์

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

ประยูรศรี	มิ่งเมือง	 เป็น	ก้อนแก้ว

เค้าเรื่อง  “กุหลาบเชียงใหม่ต้องชอกช�า้เพราะ

หนุ่มโกเสต”

ที่มา	หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	วารศัพท์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๗๘

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	วารศัพท์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๗๘
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๒๔๗๘

เมืองแม่หม้ำย 
Land of Widows
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 หลวงอนุรักษ์รัถการ	

ผู้ก�ากับ	 หลวงอนุรักษ์รัถการ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ศรีสุข	วสุวัต

ผู้ล�าดับภาพ 

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนม	สุวรรณแพทย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	 ชะลอ	-	จิตต์

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 ร.ท.	มานิต	เสนะวีณิน	ร.น.

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง เกษม	มิลินทจินดา,	มานี	สุมนนัฏ,	

ชลชั	อลับรูณ์,	หลวงภรตกรรมโกศล,	หลวงวลิาศปรวิตัร,	

ฟองสวาท	วลิยัวรรณ,	ผนั	นากสวุรรณ,	ประจวบ	อมาตยกลุ,	

พะเยาว์	พันธจิตต์,	เฉลาศรี	มณีโชติ,	ฉวี	จุลรัตน์,	สมาน	

กฤษดี,	ศรีส�าอางค์	ชูคง,	ร�าพึง	 เจตนเสน,	จรี	 รัชนีกร,	

สมสอาด	ชูคง

เรื่องย่อ	 	 เกสร	กบั	ก�าจร	สองเพือ่นรกันกัเสีย่ง 

โชคก�าลังตกอับถึงขีดสุด	แม้แต่ค่าเช่าบ้านก็ยังค้าง	นาย 

สุดใจ	 ถึงสามเดือน	 ทั้งสองจึงปลอมตัวเป็นหญิงเพื่อ 

เดินทางไปแสวงโชคยังเมืองแม่หม้ายดินแดนลึกลับที่มี 

แต่ผู้หญิง	 ระหว่างทางต้องผจญอุปสรรคมากมายแต่ก ็

รอดพ้นได้จนสามารถมาถึงเมืองแม่หม้าย	 ทหารเมือง 

ค้นตัวเกสรกับก�าจรและอธิบายว่า	 ก่อนจะเข้ามาอยู่ใน 

เมืองนี้	 ทุกคนต้องเข้าพิธีเสี่ยงน�้าสาบานว่าจะซื่อตรงต่อ 

พระจันทร์	 ผู้เป็นพระสามีของชาวเมือง	 หากพระจันทร ์

โปรดผู้ใดก็จะตั้งครรภ์	 ท้ังสองกลัวความแตก	 จึงโกหก 

นางพญาว่าเป็นหมอดูและดูดวงชะตาให้นางพญา	 เมื่อ 

หลอกล่อถามนางพญาจนรูว่้านางเองกต้็องการให้มผีูช้าย 

เข้ามาอยูใ่นเมอืงจงึเปิดเผยตน	นางพญาซึง่ต้องการผูช้าย 

ให้มาอยู่ในเมืองอยู่แล้ว	 จึงออกค�าส่ังห้ามประหารชีวิต 

สองหนุ่ม	 แต่มีข้อแม้ว่าเกสรกับก�าจรต้องอยู ่ที่เมือง

แม่หม้ายตลอดไป

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เมืองแม่หม้าย	พ.ศ.	๒๔๗๘

ที่มาภาพ	(สองภาพบน)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เมืองแม่หม้าย	พ.ศ.	๒๔๗๘
												(ภาพล่าง)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๗๘

ระเด่นลันได
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที  

๑ มีนาคม ๒๔๗๘   วัฒนากร

บริษัทสร้าง	 บริษัทหัสดินทร์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

บังฟัก	พูมศรี	 เป็น	ระเด่นลันได

ขุนส�าราญ	 เป็น	ท้าวประดู่

จรัสยนตร์	ค�าแย้ม	 เป็น	นางประแดะ

จ�าเริญ	สวัสดิสันติ์	 เป็น	นางกระแอ

เค้าเรื่อง  “ถอดจากหนงัสอืลอืชือ่ในบทประพนัธ์

ไทยเรื่องหนึ่ง  ผู้แสดงได้แก่ บังฟัก พูมศรี เป็นตัวระเด่น- 

ลนัได ขนุส�าราญ (อ๊อด) เป็นท้าวประดู ่จรสัยนตร์ ค�าแย้ม 

เป็นนางประแดะ  และ จ�าเรญิ สวสัดสินัติ ์เป็นนางกระแอ 

เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ส�าคัญในเชิงตลกขบขัน การฉาย

คงมีพากย์ประกอบในแบบใหม่ คือ ชายพากย์บทชาย 

หญิงพากย์บทหญิง”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๗๘

 “เรื่องตลกจริง ๆ ตลก แท้ ๆ ถ้าท่านยังไม่มี 

เรื่องที่จะหัวเราะหรือยังหาโอกาสหัวเราะไม่ได้ ก็เชิญ 

เตรียมตัวคอยชม ระเด่นลันได ภาพยนตร์ตลกประกอบ 

เสียงของหัสดินทรภาพยนตร์

 “ระเด่นลนัได” ทีบ่รษิทัหสัดนิทร์สร้างขึน้ใหม่ 

นี้ ได้ใช้วิธีสร้างประกอบเสียงโดยวิธีใหม่ท่ีสุดซ่ึงท่านจะ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	วารศัพท์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๗๘

ได้เห็นและได้ฟังเปนครั้งแรกในพระนคร ท้องเรื่องของ 

ภาพยนตร์ถอดจากบทประพันธ์ของจินตกวีในรัชชสมัย 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชัชกาลที ่๒ และเปน 

เรื่องตลกล้วน ๆ อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า Comedy แท้ ๆ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	วารศัพท์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๗๘
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๒๔๗๘

โมรำ
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๑ มีนาคม ๒๔๗๘   วัฒนากร

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย 

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 “ดาวบูรพา”,	“คนเค็ม”

ผู้แสดง 	 กฤษณา	แสงสุวรรณ,	

	 	 บุญช่วย	หิรัญกาญจน์,	

	 	 เนาวรัตน์	โอนอ่อน

เค้าเรื่อง  “จนัทโครพ ลาพระฤาษอีาจารย์กลบั 

บ้างเมอืง ฤาษใีห้ผอบตดิตวัไป และห้ามเปิดก่อนถงึเมอืง  

จันทโครพอดไม่ได้เปิดดูผอบกลางทาง มีนางโมราออก 

มาจากผอบ จันทโครพจึงมีหญิงงามเป็นเพื่อนเดินทาง  

แล้วก็เกิดเรื่องเมื่อพบโจรไพรโผล่มาชิงนาง เกิดต่อสู้กัน 

เพื่อแย่งนางระหว่างจันทโครพกับโจร”

ที่มา	นิทานพื้นบ้านเรื่อง	จันทโครพ

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๗๙

ท่ีมาภาพ	หนงัสือพมิพ์สยามราษฎร์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๗๙

ดงตำล
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๕ พฤษภาคม ๒๔๗๙   วัฒนากร

บริษัทสร้าง	 น.น.	ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 “พรานบูรพ์”

ผู้ก�ากับ	 	 “พรานบูรพ์”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  ทิดเขียว

ผู้แสดง 	 สุคนธ์,	แส,	ทองถม,	ชื้น

เค้าเรื่อง  “เปนหนงัไทยเรือ่งแรกของ “พราน- 

บูรพ์” “ดงตาล” เปนเรื่องรักที่ดุดันน่าหวาดเสียว แต่  

“ดงตาล” แสดงโดยคนตลก ๔ คน คือ สุคนธ์, ทองถม,  

แส และชื้น “ดงตาล” ถ่ายท�าในท่ามกลางวิวงามตาม 

ธรรมชาติแห่งเกาะยอ ทะเลสาบสงขลา”

ที่มา	หนังสือพิมพ์สยามราษฎร์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๗๙
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๒๔๗๙

จนัทร์เจ้ำขำ
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๘ มิถุนายน ๒๔๗๙    วัฒนากร

บริษัทสร้าง ภาพยนตร์วัฒนา

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พรานบูรพ์

ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์	 จากบทลครร้อง	 เรื่อง	 

	 	 จันทร์เจ้าขา

ผู้ก�ากับ	 	 พรานบูรพ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  ทิดเขียว

ผู้แสดง 	 สายสนม	 หัพนานนท์,	 ประมวล 

ปาลเนตร,	ศุกร์หัศน์,	 ศิริ	 ผิวสังข์,	 ทองถม	ปากล�าโพง,	 

อวบ	 เทียมน้อย,	ผาด,	สุคนธ์	คิ้วเหล่ี่ยม,	 เชื่อม,	สถิตย์	 

เสียงมหาราช

เค้าเรื่อง  “จากเรื่องอ่านเล่นลือชื่อมาเปน 

ลครร้องเรื่องที่ดูไม่น่าเบื่อ จากเรื่องลครที่ดูกันไม่เบื่อ 

มาเปนภาพยนตร์พากย์ชั้นมโหฬาร คือ “จันทร์เจ้าขา”  

ของ “พรานบูรพ์” 

ที่มา	หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	วารศัพท์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๗๙

ที่มาภาพ	วารสารไทยเขษม	พ.ศ.๒๔๗๙
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๒๔๗๙

เดด็ดวงใจ 

๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓๐ มิถุนายน ๒๔๗๙   วัฒนากร

บริษัทสร้าง บริษัทศรีนคร

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  “ทิดเขียว”

ผู้แสดง  เสนาะ	โกมารทตั,	อาภรณ์	เคหนนัท์,	

	 	 เจริญ	ศรีโสภา,	เสน่ห์	โกมารทัต

เค้าเรื่อง  “เปนเรื่องรักแกมโศก ของหนุ่มสาว

ชาวชนบท ที่ฝ่ายหญิงถูกพรากไปโดยเจ้าหนุ่มชาวกรุง 

เปนเรื่องยอดรักยอดโศกเจือคติจับใจ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	วารศัพท์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๙

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	วารศัพท์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๙



57

๒๔๗๙

เลือดชำวนำ
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑๐ กรกฎาคม ๒๔๗๙    ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์	 เชื้อ	อินทรทูต

ผู้ก�ากับ ศรีสุข	วสุวัต,	เชื้อ	อินทรทูต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต,	ศรีศุข	วสุวัต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 ร.ท.	มานิต	เสนะวีณิน	ร.น.

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง  

ราศรี	เพ็ญงาม	 เป็น	น้อย	นาสวน

ปลอบ	ผลาชีวะ	 เป็น	เปรม	ปลอดภัย

จ�ารัส	สุวคนธ์	 เป็น	เจือ	จิตต์อารี

บังอร	อินทุโสภณ	 เป็น	ลออ	เอี่ยมส�าอางค์

โกศล	วสุวัต	 เป็น	เอิบ	เรือโอ่

ฉวี	จุลรัตน์	 เป็น	เกื้อ	แตงอ่อน

หลวงภรตกรรมโกศล	 เป็น	เนย	นาสวน

หลวงราญรณกาจ	 เป็น	ก�านันอ่วม

เลื่อน	กมลรัตน์	 เป็น	ปลั่ง	ปลอดภัย

แนม	สุวรรณแพทย์	 เป็น	โปร่ง	ปลอดภัย

ผัน	นากสุวรรณ	 เป็น	ส�าเนียง	สนัดพิณ

แฉล้ม	บัวเปลี่ยนสี

เรื่องย่อ 	 เปรม	ปลอดภัย	เป็นลูกชาวนาเมือง 

อยุธยา	 อาศัยอยู่กับ	 ปลั่ง	 มารดาซึ่งเป็นอัมพาต	 เปรม 

คบหาอยูก่บั	น้อย	นาสวน	ลกูสาวของ	เนย	เศรษฐปีระจ�า 

ต�าบล	 แต่ด้วยความยากจนข้นแค้นของเปรม	 จึงถูกเนย 

กีดกัน	บ่ายวันหนึ่ง	เนยและน้อยไปปรึกษาก�านันอ่วมใน 

การประกอบพิธีสมโภชแม่โพธิ์สพ	 เป็นเวลาเดียวกับที	่ 

เจือ	 จิตต์อารี	 หนุ่มชาวกรุงหลานก�านันอ่วมมาเย่ียมน้า 

ของตน	 เจือประทับใจในความงามของน้อยจึงหาโอกาส 

ใกล้ชิดน้อยด้วยการร้องเพลง	 ถึงแม้เปรมจะแสดงตัวว่า

เป็นคนรักของน้อยก็ตาม	ทั้งสองจึงทะเลาะกัน	เจือเป็น 

ฝ่ายแพ้	 วันหน่ึงเปรมออกจากบ้านเพื่อไปซ้ือยาให้แม่ที่ 

ตลาด	 ผ่านร้านสุรา	 มุ้ยหลี	 ซึ่งเพื่อนของเปรมกับพรรค 

พวกของเจอืก�าลงัต่อยตกีนัอยู	่เปรมเข้าไประงบัเหตกุารณ์	

แต่กลับถูกต�ารวจจับกุม	

	 ระหว่างถูกควบคุมตัวเปรมขอร้องต�ารวจกลับ 

ไปบอกแม่	 ต�ารวจเห็นใจจึงพากันไปที่บ้านเปรม	 แต่ 

ปรากฏว่าบ้านของเปรมถกูไฟโหมไหม้	เปรมฝ่ากองเพลงิ 

เข้าไปช่วยแม่ไว้ได้ทัน	 จากนั้นจึงพาแม่ไปรักษาตัวท่ี 

กรุงเทพ	 เผอิญหมอที่ท�าการรักษาเป็นน้องชายของปลั่ง	 

จึงช่วยรักษาและออกเงินให้เปรมปลูกบ้านใหม่พร้อม 

มอบเงินให้อีกจ�านวนหนึ่ง	 เปรมรีบกลับมาหาน้อยที่ 

อยุธยาด้วยความดีใจ	 แต่ขณะนั้น	 น้อยก�าลังจะเข้าพิธี 

แต่งงานกับเจือ	 เปรมจึงยอมเป็นฝ่ายเสียสละ	 เพราะไม่ 

อยากให้น้อยอกตัญญูต่อบิดา	แต่น้อยยืนกรานว่าหัวเด็ด

ตีนขาดจะไม่แต่งงานกับเจือ	 เจือแอบฟังอยู่โดยตลอด	 

ซาบซึง้ถงึรกัแท้ทีท่ัง้สองมใีห้กนั	จงึมอบแหวนแต่งงานให้

เปรมแทนที่ตน

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เลือดชาวนา	พ.ศ.	๒๔๗๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๗๙

กะเหร่ียงไทรโยค 
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๕ สิงหาคม ๒๔๗๙   วัฒนากร 

บริษัทสร้าง	 คณะปฏิภากย์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์ “พรานบูรพ์”

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง  “พรานบูรพ์”

ผู้พากย์ 	 ทิดเขียว,	จิตรคุปต์

ผู้แสดง 	 นางงามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

	 	 ปี	๒๔๗๘

เรื่องย่อ	 	 ณ	หมู่บ้านลิ่นถิ่น	 ยังมีความรักของ 

หนุ่มสาวชาวกะเหรี่ยงเกิดข้ึนระหว่าง	 มาลู	 แอมพะเวีย	 

และ	 เคอะแปง	 มาลูน้ันเป็นคนมีฐานะดีในหมู่บ้าน 

เนือ่งจากเป็นคนผกูขาดในการท�าป่าไม้	เมือ่เหน็ความงาม 

ของแอมพะเวีย	ลูกสาวของ	พะโป้	พ่อค้าไม้ก็เกิดความ 

หลงใหล	แต่ตดิตรงแอมพะเวยีนัน้รกัอยูก่บัเคอะแปงหนุม่ 

ในบ้านของพะโป้	 แม้มาลูจะพยายามหาทางเอาชนะใจ 

หรือท�าตามประเพณีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถพิชิตใจแอม- 

พะเวียได้	 จึงคิดจะก�าจัดเคอะแปงด้วยการท้าฟันดาบ 

แต่สุดท้ายก็ยังพ่ายเคอะแปง	 มาลูจึงยอมรับแต่โดยดีว่า 

เขามิอาจได้ตัวแอมพะเวียไป	 หลังจากน้ันพะโป้จึงยก 

แอมพะเวียให้เคอะแปงได้ครองรักและแต่งงานกันตาม 

ประเพณี

ที่มา	หนังสือลิ้นชักเกร็ดเก่า	เอนก	นาวิกมูล	พ.ศ.	๒๕๔๗

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หนังสือลิ้นชักเกร็ดเก่า	เอนก	นาวิกมูล	พ.ศ.	๒๕๔๗
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๒๔๗๙

กลัวเมีย
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑ ตุลาคม ๒๔๗๙   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์ หลวงอนุรักษ์รัถการ

ผู้ก�ากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ	

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต	

ผู้ล�าดับภาพ	 ประจวบ	อมาตยกุล	

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนม	สุวรรณแพทย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 นารถ	ถาวรบุตร

ผู้ประพันธ์ค�าร้อง  จ�ารัส	รวยนิรันดร์

ผู้แสดง  

มานี	สุมนนัฏ	 เป็น	ลาวรรณ

จ�ารัส	สุวคนธ์	 เป็น	จ�ารัส

เขียน	ไกรกุล	 เป็น	นางบ�าเรอ

ทองอ่อน	ยุกตะนันทน์	 เป็น	ทนายความ

ถนอม	ทักษ์ศิริ	 เป็น	คนขายสุรา

พระยาโอวาทวรกิจ,	หลวงวลิาศปรวิตัร,	แฉล้ม	บวัเปล่ียนสี,	

เช็ง	 สง่าเนตร,	 พิสมัย	 งามตา,	 หลวงราญรณกาจ,	 ผัน 

นากสวุรรณ,	ใหญ่	ชแูสงทอง,	แนม	สวุรรณแพทย์,	องักาบ	

กาญจนจันทร์

เรื่องย่อ	 	 จ�ารัส	 เป็นผู ้จัดการบริษัทสากล 

ประกันภัย	 มีภรรยาช่ือ	 ลาวรรณ	 ชีวิตการแต่งงานของ 

เขาไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด	 เหตุเพราะเป็นโรคกลัวเมีย 

ขึน้สมอง	ผนั	เพือ่นของจ�ารสัแนะน�า	หมอแนม	ซึง่มคีวาม 

สามารถสับเปลี่ยนวิญญาณมนุษย์กับผีได้	รุ่งขึ้นจ�ารัสจึง 

ไปหาหมอแนมให้ช่วยรกัษาโรคกลวัเมยี	หมอแนมจดัการ 

เปลี่ยนวิญญาณให้จ�ารัสและก�าชับว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับ 

ผู้หญิงที่อายุอ่อนกว่า	วิธีรักษาของหมอแนมประสบผลดี 

เกินคาด	 ไม่ว่าจ�ารัสจะท�าอะไรลาวรรณก็ไม่ดุด่าเหมือน 

แต่ก่อน	จนจ�ารัสย่ามใจเผลอไปยุ่งกับ	ทองฟู	นางบ�าเรอ 

ที่มาขอท�าประกันความงามที่บริษัทของจ�ารัส	 โรคกลัว 

เมียจึงกลับมาเยือนจ�ารัสเหมือนอย่างเคย

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	กลัวเมีย	พ.ศ.	๒๔๗๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	กลัวเมีย	พ.ศ.	๒๔๗๙
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๒๔๗๙

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๗๙

นำงนำคพระโขนง (๒๔๗๖)

๒๐ ตุลาคม ๒๔๗๙   ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๗๙

ปิศำจเครอืฟ้ำ ภำคจบ
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๙   วัฒนากร

บริษัทสร้าง บริษัทศรีบูรพา

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์สยามราษฎร์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๗๙
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๒๔๗๙

แก่นกลำสี
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑ มกราคม ๒๔๗๙   ศาลาเฉลิมกรุง, ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์	 พอใจ	วสุวัต

ผู้ก�ากับ  หลวงกลการเจนจิต,	พอใจ	วสุวัต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ	 พอใจ	วสุวัต

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนม	สุวรรณแพทย์

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต,	

	 	 นายเรือตรีเง็ก	สิทธิทัศน์,	

	 	 ประจวบ	อมาตยกุล

ผูจ้ดัเครือ่งแต่งกาย	ชะลอ	-	จิตต์

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		นารถ	ถาวรบุตร

ผู้ประพันธ์ค�าร้อง	 จ�ารัส	รวยนิรันต์

ผู้แสดง 	 จท.	 เอื้อม	 ชีวะกานันท์,	 ศรีสวาท	 

สุวรรณชื่น,	 หลวงภรตกรรมโกศล,	 หลวงวิลาศปริวัตร,	 

จท.	ว่อง	โลหิตนาวี,	นาย	ต.	น่าม,	จ.อ.	แหวว	ศรีษะเกษ,	 

จ.ท.	เที่ยง	โลศิริ,	จ.ต.	จรัส	แสงอุทัย,	ดอกไม้	เสนะวีณิน,	 

ใหญ่	 ชูแสงทอง,	 แฉล้ม	 บัวเปลี่ยนสี,	 พ.จ.ต.	 ทองใบ 

แก้วงาม,	จ.อ.	สุดใจ,	จ.ท.	เติม	รัตนาคม,	จ.ท.	สด	รัตนา- 

คม,	จ.ท.	เจือ	พุ่มขจร,	จ.ท.	แป๊ะ	ถนอมทัพ,	นางโนนา,	 

แซลลี	 เอลินา,	 เปซา	 เอลินา,	 นางระบ�าอียิปต์,	 เขียน 

ไกรกุล,	 พิศมัย	 อิ่มอุดม,	 พริ้มพราย	 อาจสกุล,	 ชั้น 

ชมจนัทร์,	เอม.	อวีานซดิซ์,	เค.	อวีานซดิซ์,	เอ.อ.ีมกุเตยีร์,	 

ฮะ	มิ่งขวัญตา,	เช็ง	สง่าเนตร์

เรื่องย่อ	 	 จ่าโทว่อง	 นักเรียนใหม่โรงเรียน 

ชุมพลทหารเรือถูก	จ่าโทเอื้อม	เขม่น	ทันทีที่เห็นหน้า	ทั้ง

สองมีเรื่องชกต่อยเป็นประจ�า	 โดยท่ีต่างคนต่างไม่ทราบ 

ว่าก�าลังคบผู้หญิงคนเดียวกันคือ	ศรีสวาท	ต่อมาทั้งสอง 

ได้รับเลือกให้ไปปฏิบัติราชการรับเรือตอร์ปิโดที่ประเทศ 

อติาล	ีระหว่างการเดนิทางจ่าโทเอือ้มประสบอบุตัเิหตแุต่

จ่าโทว่องช่วยเหลอืไว้ทนั	ทัง้สองจงึยตุกิารทะเลาะกนันบั 

แต่นั้นเป็นต้นมา	 จ่าโทว่องเปิดใจเรื่องคนรักท�าให้จ่าโท 

เอือ้มรูค้วามจรงิ	จ่าโทว่องจงึเสียสละศรสีวาทให้แก่จ่าโท 

เอือ้ม	แต่ขณะทีอ่ยูต่่างเมอืงจ่าโทเอือ้มนกึสนกุไปจบีสาว 

อิตาลี	จ่าโทว่องแอบถ่ายรูปไว้และส่งไปให้ศรีสวาท	เมื่อ 

ศรสีวาทได้รบัจดหมายเหน็รปูบาดตาจงึหนัไปหาเสีย่เซ้ง 

ซึง่พีช่ายแนะน�าให้รูจ้กั	ถงึเวลาทีเ่รอืหลวงเจ้าพระยากลบั

สู่น่านน�้าไทย	 จ่าโทว่องกับจ่าโทเอื้อมต่างตรงดิ่งไปหา 

ศรีสวาทยอดรัก	เมื่อรู้ว่าศรีสวาทเปลี่ยนใจจึงหันกลับไป 

ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร

ท่ีมา	สมดุภาพยนตร์	แก่นกลาสี	พ.ศ.	๒๔๗๙

หมายเหต	ุภาพยนตร์เรือ่งแรกทีถ่่ายท�าในต่างประเทศโดยหลวงกลฯ	ซึง่
เป็นช่างภาพยนตร์ทีก่องทพัเรอืจ้างให้ตดิตามถ่ายท�าภาพยนตร์บนัทกึคณะ
ทหารเรอืไทยทีเ่ดนิทางไปรบัเรอืตอร์ปิโดจากประเทศอติาล	ี ได้ถอืโอกาส
สร้างภาพยนตร์เรือ่งนีข้ึน้

ท่ีมา	(ท้ังสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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ท่ีมา	หนงัสือพมิพ์กรงุเทพฯ	วารศพัท์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๗๙

ยอดหญงิ
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๖ มกราคม ๒๔๗๙   วัฒนากร

บริษัทสร้าง บริษัท	๑๐๑

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



64 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๗๙

กหุลำบนครสวรรค์
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? ๒๔๗๙   (?)

บริษัทสร้าง	 บูรพาศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เทียน	ศรีสุพรรณ

ผู้ประพันธ์	 สุพรรณนาฏ

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์	 พรานบูรพ์

ผู้ถ่ายภาพ	 เนียนศิลป์

ผู้ล้างภาพ  สนิท	ศรีสุพรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 	 พรานบูรพ์

ผู้พากย์

ผู้ช่วย	 	 สุจิตต์

ผู้แสดง 	 ประสาร	ชยัสงคราม,	พเยาว์	พมิลสตัย์,	

พิศมัย	 อิ่มอุดม,	 แจ่ม	 อิศรางกูร,	 สวัสดิ์	 วิศาลจิตต์,	 ปลอบ 

เกดิก�าธร,	สวาสดิ	์วริยศริ,ิ	เลือ่น	สมชนะ,	ปาน	เด่นงาม,	หวัน่	

สายบัว,	ปุย	ไสยสุทธิ,	สัน	สมัคการ,	สง่า	สงวนเต็ง,	ขุนทอง	

ประคองสาย,	ชิต	เกิดก�าธร,	บุญมี	ศิริภาคย์,	ประวัติ	สมชนะ

เรื่องย่อ  ณ	 ท้องทุ ่งต�าบลโกรกพระ	 จังหวัด

นครสวรรค์	ยังมีความรักตามประสาชายหนุ่มหญิงสาวอย่าง	 

เฉิด	และ	เนียน	อยู่ที่ปลายทุ่ง	แต่ความรักของทั้งคู่มิได้ราบ

รืน่ดัง่ใจหวงั	เพราะเฉดินัน้เป็นคนยากจน	ในขณะทีเ่นยีนเป็น

ลูกสาวของ	 ก�านันสี	 ผู้ใหญ่ซึ่งคอยอุปถัมภ์ให้เฉิดได้มีการ 

ศึกษา	 แม้เฉิดจะรักเนียนแต่ก็จ�าต้องเก็บง�าความรู ้สึกไว้	 

กระทัง่วนัหนึง่	เฉดิเกดิเผลอใจเอ่ยรกัแก่เนยีนในขณะทีเ่นยีน 

ก็ยอมรับว่าเธอเองก็มีใจให้เฉิด	 หนุ ่มสาวทั้งสองจึงลอบ 

สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง	 จนต่างรู้ว่าทั้งคู่คงมิอาจจะพรากจาก 

กัน	 แต่แล้ววันหน่ึง	 นักเลงเมืองกรุงอย่างชิตก็ดันเข้ามาก่อ 

เรื่องหมายใจจะเอาตัวเนียนไป	 เฉิดจึงต้องตรงเข้าไปต่อสู ้

ด้วยความชุลมุนชิตจึงชักปืนขึ้นยิงสู้	 อนิจจากระสุนพลาดไป 

ถูก	นางช้อย	มารดาของเฉิดเสียชีวิต	กระนั้นก่อนตายช้อยได้ 

บอกความจริงแก่เฉิดว่าแท้จริงเขาคือ	ชาญ	 เป็นลูกชายของ	

พระยาเทพศรีสุนทร	ผู้ดีเมืองกรุง	เมื่อรู้ดังนั้นเฉิดจึงเดินทาง 

บ่ายหน้าไปตามหาบดิา	แม้ต้องจากกบัเนยีนแต่เขากใ็ห้ค�ามัน่ 

ว่าจะกลับมาสู่ขอเธอ

	 ครั้นเมื่อถึงบ้านของท่านเจ้าคุณ	เฉิดจึงเปิดเผยตัว 

แก่ท่านเจ้าคุณ	 จนท่านเจ้าคุณถึงแก่ความปีติ	 จึงรับเฉิดมา 

ดูแล	 เฉิดเปลี่ยนสภาพจากชายผู้ยากไร้กลายมาเป็นเศรษฐี 

เมืองกรุง	 แต่แล้วฐานะที่เปลี่ยนไปก็ท�าให้ใจของเฉิดเปลี่ยน 

ตาม	เมื่อเขาดันมาหลงเสน่ห์	วิลัย	สาวสวยเมืองกรุงจนถอน 

ตัวไม่ขึ้น	หลงลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเนียน	ฝ่ายเนียนที่ยังยึดมั่น 

ในค�าสัญญาก็เลิกที่จะรอและตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อ 

มาตามหาเฉิด	 แม้ทางบ้านจะจัดให้เธอได้แต่งงานกับนาย 

อ�าเภอหนุ่ม	

	 เม่ือเนียนเดินทางมาถึงบ้านท่านเจ้าคุณจึงได้พบ 

กับเฉิดอีกครั้ง	แต่เฉิดกลับไม่ยอมรับเนียนดังที่เคยให้สัญญา	 

ซ�้าร้ายยังบอกเนียนว่าเขาก�าลังจะแต่งงานกับวิลัย	หารู้ไม่ว่า 

แท้จรงิวลิยัคอืหญงิร้ายทีห่มายจะฮบุสมบตัขิองเฉดิ	เมือ่ท่าน 

เจ้าคุณทราบเรื่องจึงโกรธเฉิดที่ไม่มีความรับผิดชอบ	และตัด 

เฉิดออกจากกองมรดก	 เมื่อนั้นเอง	 วิลัยจึงได้เผยธาตุแท้ให้ 

เฉิดเห็นว่าเธอเพียงต้องการแค่สมบัติของเฉิด	 เฉิดจึงต้อง 

ซมซานกลับมาหาท่านเจ้าคุณและเนียน	เพื่อขอให้ทั้งสองให้ 

อภัย	 ด้วยความรักของคนเป็นพ่อ	 ท่านเจ้าคุณก็พร้อมจะให้ 

อภัย	 ในขณะที่เนียนก็ไม่ปฏิเสธรักเดียวของเธอ	 ทั้งคู่จึงได ้

ครองรักกันอย่างมีความสุข

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	กุหลาบนครสวรรค์	พ.ศ.	๒๔๘๐

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	กุหลาบนครสวรรค์	พ.ศ.	๒๔๘๐
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เลือดสพุรรณ
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? ๒๔๗๙   (?)

บริษัทสร้าง	 นครภาพยนตร์บริษัท

ผู้อ�านวยการสร้าง	 แช่ม	สุขุมาลจันทร์

ผู้ประพันธ์	 หลวงวิจิตรวาทการ	 จากบทลครเรื่อง 

	 	 เลือดสุพรรณ

ผู้ก�ากับ  “หัสดินทร”	กับ	“ศุภลักษณ์”

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์	 “ศุภลักษณ์”	

ผู้ถ่ายภาพและล�าดับฟิล์ม	ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์	

ผู้ล�าดับฉาก	 ประยูร	ดารากร	ณ	อยุธยา	

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	 หม่องลุนเผ่,	พศิวง	อนิทโุศภณ

ผู้ประพันธ์เพลง	 “ศุภลักษณ์”

ผู้แต่งหน้า		 “ปลัดชุ่ม”

ผู้ช่วยเหลือทั่วไป	 เที้ยน	อักษราพาณิชย์

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

ม.ล.	ทองอยู่	เสนีวงศ์	 เป็น	มังมหาสุรนาท

ขจิตร์	ไชยาค�า	 เป็น	มังราย

จิตตะเสน	ไชยาค�า	 เป็น	มังระโธ

หมื่นขับค�าหวาน	 เป็น	ทิดดวง

ร�าภา	ระอาอ่อน	 เป็น	นางจันทร์

สมจิตต์	อินทุโศภณ	 เป็น	ดวงจันทร์

พิศวง	อินทุโศภณ	 เป็น	ลูกอิน

ทัศนี	ดารากร	ณ	อยุธยา	 เป็น	สายบัว

หร่อง	แส้ทอง	 เป็น	ทิดมิ่ง

หมื่นเลิศระบ�าพักตร์	 เป็น	นายทหารผู้ใหญ่ที่	๑

สวิง	เย็นเปี่ยม	 เป็น	นายทหารผู้ใหญ่ที่	๒

ทวี	ศิริเดช	 เป็น	นายทหารผู้ใหญ่ที่	๓

สุวรรณ	ทัศกัณฑ์	 เป็น	นายทหารผู้ใหญ่ที่	๔

เรื่องย่อ 	 ในสมยัอยธุยา	พม่ายกทพัเข้ามารกุราน 

ไทย	จนถึงจังหวัดสุพรรณบุรี	โดยการน�าทัพของมังระโธ	กับ	 

มงัราย	ชาวสพุรรณบรุตีกเป็นเชลยของพม่า	รวมทัง้ครอบครวั 

ของดวงจันทร์	 ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงาน	 ดวง	 พ่อของ 

ดวงจันทร์	และ	มิ่ง	เพื่อนบ้าน	เริ่มท�างานไม่ไหวจึงคิดหนี	แต่ 

ถูกจับได้	 มังรายเดินผ่านมาจึงช่วยทั้งสองไม่ให้ถูกท�าโทษ 

เป็นชนวนให้มงัระโธกบัมงัรายไม่ลงรอยกนั	จนกระทัง่วนัหนึง่	 

มังระโธทนไม่ไหวที่ถูกมังรายขัดขวางหลายต่อหลายครั้ง	 จึง 

ปราดเข้าไปใช้ดาบฟันมังราย	 แต่กลับเป็นฝ่ายถูกฟัน	 กลาย 

เป็นความเคียดแค้นแก่มังระโธ

	 มังรายสารภาพรักกับดวงจันทร์	 เธอจึงขอร้องให้ 

เขาปล่อยชาวบ้าน	 มังรายตอบตกลง	 มังระโธได้ทีน�าความ 

ไปบอกแม่ทัพมังมหาสุรนาท	แต่มังรายเดินทางมาขอรับโทษ 

เอง	นายทหารคนอื่น	ๆ	ที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือ 

มงัราย	เล่าต้นสายปลายเหตวุ่าเป็นเพราะมงัระโธบบีคอผูห้ญงิ 

เพือ่ชงิทรพัย์	และแย่งน�า้ทีค่นจะดืม่เอามาล้างเท้า	แต่กระนัน้ 

กต็าม	มงัมหาสรุนาทกย็งัสัง่ประหารมงัราย	แม้มงัรายจะเป็น 

ลกูในไส้ของตนกต็าม	แล้วสัง่ให้ประหารมงัระโธข้อหากระท�า 

ทารุณต่อชาวบ้าน	 ขณะนั้นเอง	 ดวงจันทร์มาขอพบมังมหา- 

สุรนาทและร้องขอชีวิตมังรายโดยจะยอมรับโทษแทน	 แต่ 

ทหารก�าลังน�าตัวมังรายไปป่าเพ่ือจะประหาร	 ดวงจันทร์ 

รุดหน้าเข้าไปในป่าหวังจะไปขัดขวางการประหารชีวิต	 กลับ 

พบศพพ่อและแม่ถูกทหารพม่าฆ่าทิ้งเพราะโกรธแค้นท่ี 

ดวงจันทร์เป็นต้นเหตุให้มังรายต้องโดนประหารชีวิต

	 ดวงจนัทร์พยายามพดูโน้มน้าวปลกุใจชาวสพุรรณ 

ให้ลุกขึ้นมาจับดาบขึ้นสู้	และบุกค่ายพม่ายามดึก	แม่ทัพพม่า 

พยายามเกลี้ยกล่อมให้ดวงจันทร์กลับไปและจะยอมไว้ชีวิต	

แต่ดวงจันทร์ยืนกรานที่จะสละชีพเพื่อชาติ	จึงเสียชีวิตพร้อม

ชาวสุพรรณบุรี

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เลือดสุพรรณ	พ.ศ.	๒๔๗๙

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๘๐

ขนุช้ำงขุนแผน ภำค ๓ 

๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๖ เมษายน ๒๔๘๐   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๘๐

วิวำห์เทีย่งคนื
Midnight Wedding
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑๘ เมษายน ๒๔๘๐   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์	 เชื้อ	บุนนาค

ผู้ก�ากับ  หลวงอนุรักษ์รัถการ

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ	 ประจวบ	อมาตยกุล	

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนม	สุวรรณแพทย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย		ชลอจิตต์

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

วงดนตรี   คณะศรีกรุง	

ผู้แต่งท�านอง ดุริยะ	วาทยะกร	

ผู้แต่งค�าร้อง	 จ�ารัส	รวยนิรันต์

ผู้แสดง	 	 เสน่ห์	 นิลภัณฑ์,	 เบ็ญจา	 รัตนกุล,	

เขียน	 ไกรกุล,	 นัยนา	 วาณีวัฒน์,	 ทองอยู่	 เกตุรายนาค,	

บุญล้อม,	ผ่อง	ศิริสัมพันธ์,	แส	ศรีผดุง,	ฮะ	มิ่งขวัญตา,	

หลวงราญรณกาจ,	หลวงภรตกรรมโกศล,	แนม	สุวรรณ-

แพทย์,	ผัน	นากสุวรรณ,	ถนอม	ทักษ์ศิริ,	ทองค�า	มาร์ติน

เรื่องย่อ	 	 เบ็ญจา	กับ	ประคอง	สองศรีพี่น้อง 

เป็นเดก็ก�าพร้าแม่	ส่วนพ่อกถู็กผูร้้ายฆ่าตาย	ในเวลาต่อมา 

ประคองผู้พี่ตกเป็นภรรยาของ	มงคล	นักเลงพนันที่ชอบ 

ใช้ก�าลงัข่มเหงภรรยา	เบญ็จาพลอยต้องทกุข์ระทมในการ 

อยู่ร่วมกับพี่เขยซ่ึงแสนจะกักขฬะและจ้องจะล่วงเกิน 

ตวัเองอยูเ่สมอ	โชคดทีี	่หลวงราญรณกาจ	ต�ารวจสนัตบิาล 

น�าก�าลงัท�าลายซ่องการพนนัของมงคล	เบญ็จาและประคอง 

จึงต้องออกไปท�างานเพื่อหาเลี้ยงชีพ	

	 วันหนึ่ง	 เบ็ญจาเห็นประกาศหาหญิงสาวเป็น 

แบบปั้นตุ๊กตาในหนังสือพิมพ์	โดย	เสน่ห์	บุตรชายหลวง 

ราญรณกาจ	 ผู้ไม่เคยมีความรักแต่ชอบสะสมตุ๊กตาเป็น 

ชีวิตจิตใจ	ว่าจ้าง	แนม	ปั้นตุ๊กตาให้	เบ็ญจาจึงลองสมัคร 

และได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบตุ๊กตา	 แต่เมื่อใกล้ถึง 

ก�าหนดส่งงาน	แนมเกิดเลินเล่อชนตุ๊กตาแตก	เบ็ญจาจึง 

อาสาปลอมตัวเป็นตุ๊กตาประวิงเวลาจนกว่าแนมจะปั้น 

ตุ๊กตาตัวใหม่เสร็จ	 เมื่อเสน่ห์เห็นตุ๊กตาที่แนมน�ามามอบ 

ให้	กพ็งึพอใจในฝีมอืมาก	หารูไ้ม่ว่าตุก๊ตานัน้เป็นหญงิสาว 

ปลอมตัวมา	

	 ตกค�่า	 เม่ือทุกคนในครอบครัวของเสน่ห์หลับ

เบญ็จาจงึจะค่อย	ๆ 	ย่องกลบับ้าน	ฟากมงคลซึง่ถกูจองจ�า 

อยู่ในคุกก็อาฆาตหลวงราญรณกาจยิ่งนัก	 เมื่อถูกปล่อย 

ตัวจากเรือนจ�าจึงตรงดิ่งไปที่บ้านหลวงราญรณกาจ	 

หมายจะเอาชวีติ	แต่เคราะห์ด	ีเป็นเวลาทีเ่บญ็จาก�าลงัจะ 

กลบับ้าน	จงึได้เหน็คนลอบเข้ามา	เบญ็จารบีผละไปปลกุ 

เสน่ห์	และปราบคนร้ายได้ทนั	เสน่ห์จงึได้รูว่้าแท้จรงิแล้ว 

ตุ๊กตาที่แนมน�ามามอบให้นั้นเป็นเบ็ญจาปลอมตัวมา	 ก็

พอดีกับที่นาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืน

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	วิวาห์เที่ยงคืน	พ.ศ.	๒๔๘๐

ท่ีมาภาพ	(ท้ังสองภาพ)	สมดุภาพยนตร์	เรือ่ง	ววิาห์เท่ียงคนื	พ.ศ.	๒๔๘๐
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๒๔๘๐

นำงนำคคืนชีพ 
๓๕ มม.? / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๘ มิถุนายน ๒๔๘๐ วัฒนากร 

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 อบ	โหมดประดิษฐ์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 จิตรคุปต์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “นางนาคพระโขนง” เท่าทีท่ราบกนั 

แต่เพยีงว่า ได้ถกูถ่วงน�า้และหายสาบสญูไปนัน้ บดันีน้าง 

นาคได้กลบัคนืชพีมาอกี และหนจีากถ่วงน�า้มาแผลงฤทธิ์  

ดุร้าย น่าหวาดเสียว น่าตื่นเต้น และแสดงอภินิหาร 

ร้ายกาจกว่าเก่าหลายสิบเท่า”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๐
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๒๔๘๐

เลือดชนบท
Country Life
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๘๐   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์	 สังคามาระตา

ผู้ก�ากับ หลวงกลการเจนจิต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 พอใจ	วสุวัต

ผู้ล�าดับภาพ	 ประจวบ	อมาตยกุล

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนม	สุวรรณแพทย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ นารถ	ถาวรบุตร์

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง  

เบ็ญจา	รัตนกุล	 เป็น	ปรุง

ชั้น	ไชยนันท์	 เป็น	จิตต์

จ�าเนียร	นนทศิริ		 เป็น	เจียม

สวัสดิ	วิธีเทศ	 เป็น	ดวง

ทองอ่อน	ยุกตะนันท์	 เป็น	โฉม

ทองค�า	มาร์ติน	 เป็น	เยมส์

เลี่ยงฮง	แซ่อึ้ง	 เป็น	เถ้าแก่อ้วน

ไฉน	กีรกะจินดา	 เป็น	สาย

ทองต่อ	จาตุรงคกุล	 เป็น	ทองต่อ

ชิน	ศุกรสุคนธ์	 เป็น	นายอ�าเภอ

ฮะ	มิ่งขวัญตา	 เป็น	นายสิบต�ารวจเอก

ผ่อง	ศิริสัมพันธ์,	แสร์	ศรีผดุง,	ใหญ่	ชูแสงทอง

เรื่องย่อ	 	 ปรุง	 สาวชาวบ้านอาศัยอยู่กับแม่ 

อย่างสงบสุขอยู่ท่ีเมืองอ่างทอง	 จนกระทั่งแม่มีสามีใหม	่ 

ชือ่	โฉม	ซ่ึงเป็นคนส�ามะเลเทเมาและเป็นผกีารพนนัอย่าง 

สาหัส	วันหนึ่งโฉมแพ้พนันชนไก่	เถ้าแก่อ้วน	แต่ไม่มีเงิน 

เพียงพอจะช�าระหนี้	จึงยกปรุงให้แต่งงานกับเถ้าแก่อ้วน	 

ปรงุชอกช�า้ใจเป็นอนัมากจงึตดัสนิใจฆ่าตวัตายโดยเขียน 

จดหมายลาตายถงึมารดา	แต่ขณะทีป่รงุก�าลังจะกระโดด 

น�้าหมายปลิดชีวิตของตน	 เดชะบุญที่	 จิตต์	 ซ่ึงออกมา 

ทอดแหหาปลามาพบเข้าจึงช่วยชีวิตปรุงได้ทัน	 แต่ไม่ม ี

ใครรูว่้าปรงุนัน้รอดชวีติ	จติต์พาปรงุมาพกัทีบ้่านและดแูล 

เป็นอย่างดีจนทั้งสองเกิดสมัครรักใคร่กัน	 หลายเดือน 

ถัดมา	 ในวันสงกรานต์	 จิตต์และปรุงพากันมาเที่ยวงาน 

เฉกเช่นชาวบ้านคนอื่น	ๆ	 เยมส์	 และ	ทองต่อ	 เห็นปรุง 

ก�าลังร้องเพลงและจ�าได้ว่าปรงุเป็นคนเดยีวกบัทีก่ระโดด 

น�้าตาย	 อาศัยที่เป็นน้องชายนายอ�าเภอจึงน�าตัวปรุงไป 

สอบสวน	โฉมทราบข่าวกระวีกระวาดมารับตัวปรุง	และ 

หว่านล้อมเยมส์ให้ไปขโมยโฉนดทีด่นิทีอ่�าเภอ	โดยสัญญา 

ว่าจะยกปรุงให้	 หารู้ไม่ว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นโฉนดปลอม 

ที่โฉมเอาไปหลอกเถ้าแก่อ้วน	 เถ้าแก่อ้วนจึงไปฟ้องนาย 

อ�าเภอให้จับกุมโฉมกับพรรคพวกได้ส�าเร็จ	 ปรุงกับจิตต์ 

จึงได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เลือดชนบท	พ.ศ.	๒๔๘๐

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เลือดชนบท	พ.ศ.	๒๔๘๐



70 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๘๐

ผตีำยซำก
๓๕ มม.? / ขาวด�า? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๑๙ กันยายน ๒๔๘๐   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 หัสดินทร์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร

ผู้ประพันธ์ อ.ร.ด.

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์	 “สุรัตน์”

ผู้ถ่ายภาพ ม.ล.	เผชญิ	หสัดนิทร์,	อาจติร	สรุยิกลุ

ผู้ล�าดับภาพ	 ม.ล.	อนุศิลป์	หัสดินทร์

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบฉาก	 ประเสริฐ	บัวบุตร์

ผู้แต่งฉาก 	 ม.ร.ว.	วัฒนา

ผู้ช่วยผู้แต่งฉาก	 ทองอยู่	พูลปิติ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย 

ผู้แต่งหน้า  พ.	กาญจนา

ผู้ประพันธ์เพลง  บุญช่วย	กมลวาทิน

ผู้จัดการ	 	 ถนอม	อรุณประเสริฐ

เลขานุการ สุรัตนา	สุริยกุล

ผู้พากย์

ผู้แสดง

นิด	ภู่ภิญโญ	 เป็น	สนาน

พึ่งจิตต์	เทพนนท์	 เป็น	เพลินพิศ

หาญ	เชื้อตะวัน	 เป็น	พิณ

เจียน	ประยูรโต	 เป็น	สิน

หมื่นขับค�าหวาน	 เป็น	หมอค�า

หลวงประทิตย์ฯ	 เป็น	ทอง

นิลรัตน์	ณ	อยุธยา	 เป็น	พิศ

เฉย	สนธิวงศ์	 เป็น	แก้ว

หร่อง	แส้ทอง	 เป็น	กั่ว

สืบสาย	ชื่นวิเศษ	 เป็น	บุญชู

ศิริ	อ่องสุนทร	 เป็น	เจ้าของเบียร์ฮอลล์

พัน	ศุขน้อย	 เป็น	ผู้จัดการเบียร์ฮอลล์

อุดม	 	 เป็น	นกัเลงโตประจ�าเบยีร์ฮอลล์

ตั๋ง	เดชพันธ์	 เป็น	หัวหน้ากรรมกรโรงโกดังท่าเรือ

เรื่องย่อ 	 ที่พระนครศรีอยุธยา	 หมอค�า	 แพทย์ 

แผนโบราณชักจูงสี่หนุ่ม	กั่ว	แก้ว	พิศ	และ	ทอง	ไปแสวงโชค	 

ตามลายแทงซึ่ง	 ขุนอัคนีฯ	 นายทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ	 

ได้สัง่เสยีให้ฝังต�าราชบุชวีติไว้พร้อมศพของตนใต้เจดย์ี	สีห่นุม่ 

ตกลงร่วมขบวนไปขดุศพเพราะหวงัว่าอาจจะเจอสมบตัอิย่าง 

กล้า	ๆ	กลัว	ๆ	 เมื่อขุดพบศพตามลายแทง	หมอค�าไม่รอช้า 

ผสมยาชบุชวีติตามต�ารา	และลองกรอกยาให้ขนุอคันฯี	หลาย 

ต่อหลายครั้งก็ยังไม่เป็นผล	 หมอค�าจึงชวนกั่วและพิศไปขุด 

ศพทีเ่พิง่ตายมาท�าการทดลอง	ทิง้ทองกบัแก้วเฝ้าศพขนุอคันฯี	 

คล้อยหลังหมอค�า	ขุนอัคนีฯ	ก็ลุกพรวดตรงมาจับบ่าแก้ว	ทั้ง

สองสะดุง้ตวัลอยวิง่หนอีย่างไม่คดิชวีติ	ทนัใดนัน้เสยีงกรดีร้อง 

ของผู้หญิงก็ดังขึ้น	 เมื่อไปถึงที่มาของเสียงก็พบศพหญิงสาว

ถูกบีบคอตาย	แต่ไร้ร่องรอยของขุนอัคนีฯ	

	 เที่ยงคืนวันหนึ่ง	 สนาน	 นัดแนะ	 เพลินพิศ	 มา 

พลอดรกักนัในสวน	ขณะทีห่นุม่สาวก�าลงักอดรดักนั	ขนุอคันฯี 

ก็โผล่เข้ามาบีบคอสนานสลบคามือ	 เพลินพิศต่ืนตระหนก 

กรีดร้องสลบไปอีกคน	ขุนอัคนีฯ	พลิกดูใบหน้าของเพลินพิศ 

แล้วให้นึกถึง	สุดา	เมียรักที่ต้องจากกันเมื่อครั้งไปออกรบ	จึง 

อุ้มเพลินพิศหายไปในความมืด	นายพิณ	และ	นางสิน	ผู้เป็น 

พ่อและแม่ของเพลินพิศ	เห็นลูกสาวหายไปนานจนผิดสังเกต 

จงึตระเวนเดนิหาจนมาพบสนานทีเ่พิง่ฟ้ืนจากการสลบ	จงึไป

ตามตวัหมอค�า	เมือ่หมอค�าได้ฟังความจากสนานจงึปักใจเชือ่

ว่าเป็นฝีมือของขุนอัคนีฯ	 และบอกให้ทุกคนเริ่มออกตามหา

เพลินพิศในเวลากลางวัน	 เพราะเป็นเวลาที่ขุนอัคนีฯ	 หมด

ฤทธิ์และคงจะหลบซ่อนตัวในโลงศพที่วัดร้างสักแห่งเป็นแน่

	 ทุกคนแยกย้ายกันออกตามหา	 จนพบร่องรอยว่า 

ขุนอัคนีฯ	 ว่าจ้างแท็กซี่ขนโลงศพสองโลงไปส่งที่โกดังสินค้า	 

สนานและหมอค�าจึงรีบไปยังที่หมายตามค�าบอกเล่าของคน 

ขบัแทก็ซี	่เพลนิพศิพยายามหาทางหลบหนแีต่ขนุอคันฯี	ตาม 

มาทัน	โชคดีที่สนานและหมอค�ามาถึง	หมอค�าจึงใช้มีดอาคม

แทงขุนอัคนีฯ	กลายเป็นซากศพสิ้นฤทธิ์ตั้งแต่นั้นมา

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ผีตายซาก	พ.ศ.	๒๔๘๐

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ผีตายซาก	พ.ศ.	๒๔๘๐
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๒๔๘๐

เพลงหวำนใจ 
His Sweet Melody
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑ ตุลาคม ๒๔๘๐   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้ก�ากับ  ขุนวิจิตรมาตรา	

ผู้ช่วยผู้ก�ากับ	 ผัน	นากสุวรรณ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ	 ประจวบ	อมาตยกุล	

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนม	สุวรรณแพทย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สุพัตร์

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 นารถ	ถาวรบุตร์

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง  

จ�ารัส	สุวคนธ์	 เป็น	นายเรอือากาศเอกจ�ารสั	เยีย่มพะโยม

มานี	สุมนนัฏ	 เป็น	พระราชินี

นัยนา	วาณีวัฒน์	 เป็น	ลิลิน

ทองค�า	มาร์ติน	 เป็น	ผู้ส�าเร็จราชการทหารทั่วไป

เกษม	มิลินทจินดา	 เป็น	ราชเลขานุการในพระองค์

สาลี	กล่อมอาภาร์	 เป็น	ราชองครักษ์

ประมวล	รัศมิทัต	 เป็น	มาลา

บรรจง	ดิษโยธิน	 เป็น	วาปี

ลดัดา	พิศพิไล,	รัตนา	อมติัรัตน์,	สวสัดิ	์วธิเีทศ,	สมยศ	ทศันพนัธุ,์	

ประวิง	ประดิษฐสมัย,	เชิญ	ศิวเสน,	ทองอ่อน	ยุกตะนันท์

เรื่องย่อ	 	 เรืออากาศเอกจ�ารัส	 เยี่ยมพะโยม 

นายทหารแห่งกองทัพอากาศสยามประสบอุบัติเหตุขณะขับ 

เครือ่งบนิตกลงป่าประเทศซานคอสซาร์	โชคดทีี	่ลลินิ	ลกูสาว 

ช่างปั้นหม้อช่วยเหลือไว้	วันหนึ่ง	ขณะที่จ�ารัสออกไปเดินเล่น 

ในป่า	 พบสาวงามนางหน่ึงก�าลังเล่นน�้าอยู่ในห้วย	 หญิงสาว 

อ้างว่าเป็นนางก�านัลของพระราชินีและเชื้อเชิญจ�ารัสเข้าไป

ในพระราชวัง	 แท้จริงแล้วเธอคือพระราชินีแห่งประเทศ 

ซานคอสซาร์	

	 ขณะนั้น	 ประเทศซานคอสซาร์ก�าลังตกอยู ่ใน 

อนัตรายเนือ่งจากผูส้�าเรจ็ราชการทหารรบัสนิบนจากประเทศ 

ยูราวีในการเช่าเมืองประเทศซานคอสซาร์ต่อ	 เพียงเพราะ 

ต้องการเงินหกแสนเหรียญไปซื้อสร้อยไข่มุกให้	 มาลา	 นาง 

ละครผู้โด่งดัง	ราชเลขานุการบังเอิญรู้แผนการเข้า	จึงขอร้อง 

ให้จ�ารสัช่วย	โดยวางแผนออกข่าวในหน้าหนงัสอืพมิพ์ว่าจ�ารสั 

มาติดพันมาลาเพื่อหันเหความสนใจ	 และใช้ลิลินเบี่ยงเบน

ความสนใจผู้ส�าเร็จราชการ	 โดยให้ปลอมตัวเป็นนางละคร 

เต้นยัว่ยวน	แผนการของราชเลขานกุารมทีท่ีาจะเป็นไปอย่าง 

ราบรื่น	 เมื่อผู้ส�าเร็จราชการเห็นลิลินก็ตกตะลึงในความงาม 

จนลมืมาลาไปชัว่ขณะ	จนกระทัง่ถงึก�าหนดวนัลงนามสญัญา 

เช่าเมือง	 ผู้ส�าเร็จราชการทหารเผอิญอ่านข่าวหนังสือพิมพ ์

ซึ่งลงข่าวว่ามาลาก�าลังรักกับจ�ารัส	 ก็หมดรักในตัวมาลา	 จึง 

ระงับการลงนามสัญญา	 เมื่อภารกิจลุล่วงไปด้วยดีและ 

เคร่ืองบินซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว	 เรืออากาศเอกจ�ารัสจึง 

ถวายบังคมลาพระราชินีแห่งประเทศซานคอสซาร์กลับสู ่

ประเทศสยาม

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เพลงหวานใจ	พ.ศ.	๒๔๘๐

ท่ีมาภาพ	(ท้ังสองภาพ)	สมดุภาพยนตร์	เรือ่ง	เพลงหวานใจ	พ.ศ.	๒๔๘๐
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๒๔๘๐

พระร่วง
(ขอมด�ำดนิ)
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๐   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 กรุงเทพฯ	ภาพยนตร์	บริษัท

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พุฒ	ภักดีวิจิตร

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 “ทิดเขียว”

ผู้แสดง  

หลวงราญรณกาจ	 เป็น	พระเจ้าพันธุมฯ

สง่า	จินดาน้อย	 เป็น	พระร่วง

หลวงภรตกรรมโกศล		 เป็น	พญาอ�านาจ

ถวิล	ปาณกิบุตร	 เป็น	พญาเดโช

แฉล้ม	บัวเปล่ียนส	ี เป็น	นายขวญั

บุญช่วย	หิรัญกาญจน		 เป็น	ผกา

ยุพิน	สุภาสวัสดิ์	 เป็น	ลูกอิน

แจ่มจ�ารัส	อิศรางกูร	 เป็น	นักฉกาจ

อุดร	บุญโยดม	 เป็น	นักคุ้ม

เค้าเรื่อง 	 “เมือ่ ๗๐๐ ปีล่วงมาแล้ว สมยันัน้ เมอืง 

ละโว้เป็นเมืองขึ้นของขอม นายคงเครา พ่อเมืองละโว้ต้อง 

ส่งส่วยน�้าไปบรรณาการทุก ๆ ระยะ ๓ ปี นายร่วง ลูกนาย 

คงเครา พ่อเมอืงละโว้ เป็นศษิย์ร่วมอาจารย์หดักระบีก่ระบอง 

กับนายขวัญ นายขวัญมีคู่รักคนหน่ึงชื่อ ลูกอิน คืนวันหนึ่ง  

นายขวัญปรึกษานายกลับ เพื่อนซึ่งค่อนข้างอัตคัดผมสัก 

หน่อย ว่าจะไปหาลูกอินเพ่ือจะลาไปส่งส่วยน�้ายังธานีขอม  

เมื่อร�่าลาคู่รักเรียบร้อยแล้ว นายขวัญกับพวกก็ลาไปยังธานี 

ขอมเพื่อจะส่งส่วยน�้าตามประเพณี

 เมือ่ถงึธานขีอมแล้ว นายขวญัเกดิไปชอบพอได้เสยี 

กับ ผกา ธิดาพญาอ�านาจ ซึ่งขณะนี้หมั้นอยู่กับนักฉกาจ  

อาจารย์เอกของพระเจ้าพนัธมุฯ ขณะทีน่ายขวญัลกัลอบร่วม 

รกักบัผกานีเ่อง นกัฉกาจซึง่ไม่พอใจอยูแ่ล้วเหน็เหตกุารณ์เข้า  

จึงพร้อมด้วยพญาอ�านาจได้ท�าการจับกุมนายขวัญฐานต่อสู ้

ทหารขอม ขณะที่นายขวัญต้องโทษ ผกา แม่เมียต่างชาติ 

พยายามช่วยเหลือสามีต่างแดนจนพ้นโทษจนได้ แต่กว่าจะ 

หลุดพ้นออกมาได้ก็ต้องทรมานทรกรรมแทบเลือดตาจะ 

กระเด็น หลุดจากการเป็นนักโทษ นายขวัญและพวกก็ 

เดินทางกลับละโว้ 

 ๓ ปีผ่านไป ละโว้เกดิขาดแคลนน�า้ พระเจ้าพนัธมุฯ  

ทรงใช้ให้นักคุ้มเป็นข้าหลวงไปทวงส่วยน�้ายังเมืองละโว้ แต ่

นายร่วง ซึ่งขณะนี้ได้เป็นพ่อเมืองแล้ว ได้ใช้ปัญญาอัน 

หลกัแหลม ใช้ให้นกัคุม้ซึง่มาทวงส่วยน�า้นัน้น�าส่วยน�า้กลบัไป 

ด้วยตนเอง

 เมือ่นกัคุม้ถกูน�าส่วยน�า้ไปเช่นนัน้ พระเจ้าพนัธมุฯ  

ทรงกริว้มาก หาว่าเมอืงละโว้หมิน่พระบรมเดชานภุาพ ดงันัน้ 

จงึได้ให้พญาอ�านาจและนกัฉกาจควบคมุกองทพัไปเพือ่จะราว ี

ละโว้ แต่เมือ่กองทพัถกูส่งไป ผกา แม่เมยีรกัต่างชาตขิองนาย 

ขวัญก็ปลอมเป็นชายติดตามไปด้วย เมื่อยกกองทัพไป ฝ่าย 

ทหารกรุงละโว้รู้เรื่องเข้า จึงให้ผู้หญิงสาวชาวละโว้ออกมา 

ยั่วยวนทหารขอม

 ในที่สุด ทหารขอมก็แตกทัพเพราะเสียกลผู้หญิง  

พญาอ�านาจและนกัฉกาจถงึแก่ความตาย พร้อมด้วยผกากถ็กู 

พญาอ�านาจบิดาฟันตาย ขณะที่จะเข้าไปช่วยนายขวัญ สามี  

ขณะทีข่อมแตกทพันี ้นกัคุม้คนเดยีวทีย่งัรอดชวีติไปได้ จงึรบี 

เดนิทางไปเฝ้าพระเจ้าพนัธมุฯ พระเจ้าพนัธมุฯ จงึใช้พญาเดโช 

ให้ด�าดินไปจับนายร่วงที่กรุงสุโขทัย...”

ที่มา	นิตยสารชุมนุมภาพยนตร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๘๐

ที่มาภาพ	นิตยสารชุมนุมภาพยนตร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๘๐
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ปิดทำงรกั
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๖ มกราคม ๒๔๘๐   วัฒนากร

บริษัทสร้าง	 น.น.	ภาพเสียง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ใจ	แนวพานิช

ผู้ประพันธ์	 กวา	กัตตจันทน์	จากบทประพันธ์ 

	 เรื่อง	หายกัน	 	

ผู้ก�ากับ	 ผล	อนันฑปิน

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 บ�ารุง	แนวพานิช

ผู้ล�าดับภาพ	 นิตย์	ยวงพานิช

ผู้ก�ากับศิลป์	 ป.	สุวรรณแพทย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 วิจิตร์	แนวพานิช

ผู้แต่งค�าร้อง	 ล้วน	ควันธรรม	

ผู้แต่งท�านองเพลง	 มาลีรัตน์	

ผู้แสดง  

วณี	นวเกียรติ	 เป็น	อุไรวรรณ

ศิริ	ผิวสังข์	 เป็น	สมศักดิ์

รัตนา	ไสววงศ์	 เป็น	สลับศรี

ล้วน	ควันธรรม	 เป็น	อารี

จอน	ใยเจริญ	 เป็น	พระสัมฤทธิ์รณการ

ชื้น	กลีบบัว	 เป็น	พระส�าราญรณกิจ

บุญสม	รัตนาศรี	 เป็น	น้อย

เปลี่ยน	สุวรรณแพทย์	 เป็น	สวัสดิ์

วรรณี	ตนรานนท์,	สมบุญ	แว่นตาโต,	“ชายประเสริฐ”,	

ประไพ	 ขจรเดช,	 สมัย	 สว่างวรรณ,	 ส�าราญ	 เหมือน- 

ประสิทธิ์,	ถนอม	นวเกียรติ,	ชุบ	เอกะสิงห์,	ศิริ	พงศทัต,	 

นพ	สวุรรณแพทย์,	สมชาย	แพพชิยั,	อุย้เคง	แซ่เฮง,	เผชญิ	 

อนันฑปิน,	 นิพนธ์	 พงศทัต,	 อุดม	 ปิติวรรณ,	 อรุณ 

ไชยสุกุมาร,	เฮนรี่	ศูละศิริ,	เสถียร	อมัติรัตน์

เรื่องย่อ 	 พระส�าราญรณกิจ	 เป็นคู ่แค้นกับ	 

พระสัมฤทธิ์รณการ	 เพื่อนบ้าน	 แม้ทั้งสองจะเกลียดกัน 

มากแค่ไหนกต็าม	ลกูของคนทัง้สองกลบัมใีจสมคัรรกัใคร่ 

กัน	ไม่เว้นแม้แต่คนใช้	กล่าวคือ	สมศักดิ์	ลูกชายของพระ 

สัมฤทธิ์รักอยู่กับ	อุไรวรรณ	ลูกสาวของพระส�าราญ	ส่วน	 

อาร	ีพีช่ายของอไุรวรรณ	กค็บหาอยูก่บั	สลบัศร	ีน้องสาว 

ของสมศักดิ์	 กระทั่งวันหนึ่ง	 พระส�าราญกับพระสัมฤทธิ์ 

ท้ากันว่า	 หากลูกสาวของใครหนีตามลูกชายของอีกฝ่าย	 

ผู้นั้นจะต้องเสียเงินเดิมพันเป็นจ�านวนสองหมื่นบาท 

สมศกัดิไ์ม่อยากตกเป็นเครือ่งมอืเล่นพนนัของสองคูแ่ค้น	 

จึงชักชวนอุไรวรรณหนีไปอยู่ด้วยกัน	อุไรวรรณก็แสนซื่อ	 

หนตีามสมศกัดิไ์ปอย่างว่าง่าย	พระสมัฤทธิร์บีมาเยาะเย้ย 

พระส�าราญแถมด้วยการทวงเงินเดิมพัน	 พระส�าราญไม่ 

อยากเสยีทัง้เงนิเสยีทัง้หน้า	จงึโกหกว่าอไุรวรรณเพยีงแต่ 

ไปอยู่ที่เพชรบุรี

	 เมือ่ทัง้สองมาใช้ชวีติอยูด้่วยกนั	สมศกัดิก์ใ็ช้เงนิ 

อย่างสุรุย่สุร่าย	พาเพือ่นมากนิเลีย้งฟุม่เฟือยไม่เว้นแต่ละ 

วัน	เงินจึงหมดลงอย่างรวดเร็ว	อีกทั้ง	อุไรวรรณก็ตั้งท้อง	 

สมศักดิ์จึงพยายามไปหางานท�าแต่ก็โดนปฏิเสธ	วันหนึ่ง	 

ขณะทีส่มศกัดิค์อตกกลับมา	กเ็จอะกบัพระส�าราญยนือยู ่

ที่หน้าบ้าน	 พระส�าราญเสนอเงินให้สมศักดิ์จ�านวน 

สองพันบาท	 เป็นค่าเลิกยุ่งเกี่ยวกับอุไรวรรณ	 สมศักดิ์ 

หวัหมอ	แสร้งท�าเป็นรบัเงนิ	ก่อนจะคาบข่าวไปบอกบดิา	 

แล้วจัดการให้อารีกับสลับศรีจดทะเบียนแต่งงานกัน

	 พระสัมฤทธิ์รู ้ดังนั้นก็รุดมาทวงเงินเดิมพันที ่

บ้านพระส�าราญ	เป็นเวลาเดยีวกบัทีอ่ไุรวรรณคลอดบตุร 

เป็นประจักษ์พยานพอดี	 สมศักดิ์เห็นท่าว่าพ่อตาก�าลัง 

จนมุมเป็นแน่แล้ว	 ก็เลยเฉลยว่าตนนั้นได้จัดการให้อารี 

แต่งงานกับสลับศรีเป็นที่เรียบร้อย	 พระสัมฤทธิ์เจ็บใจที่ 

ชวดเงินเดิมพันไปต่อหน้าต่อตา	 ก็ง้างไม้ตะพดหมายจะ 

ฟาดหัวลูกชายตัวแสบให้หายแค้น	พระส�าราญจึงเอาตัว 

เข้าช่วย		พร้อมออกปากห้ามพระสัมฤทธิ์ท�าอะไรลูกเขย 

ของตน	เรื่องจึงจบลงด้วยประการฉะนี้

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ปิดทางรัก	พ.ศ.	๒๔๘๐

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ปิดทางรัก	พ.ศ.	๒๔๘๐
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๒๔๘๐

กหุลำบพระนคร
The Rose of Bangkok

๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๓ มกราคม ๒๔๘๐   (?) 

บริษัทสร้าง	 บูรพาศิลปภาพยนตร์	

	 	 (BURAPA	SILPA	FILMS)

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เทียน	ศรีสุพรรณ

ผู้ประพันธ์ สุพรรณนาฏ

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท 

ผู้แต่งบทพากย์ สุพรรณนาฏ

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง จ�ารัส	รวยนิรันต์

ผู้พากย์ 

ผู้แสดง 	 สิงห์	ผูกพานิช,	วณี	นวเกียรติ,	

	 	 สวัสดิ์	วิศาลจิตต์,	ชิต	เกิดก�าธร

เรื่องย่อ 	 ๑	 เมษายน	 วันข้ึนปีใหม่ของชาว

สยาม	 	 ใคร	 ๆ	 ไม่ว่าหนุ่มสาวต่างท�าใจเบิกบานต้อนรับ

ความสุข	แต่ปีใหม่มิได้เปลี่ยนเอาความจนของปีเก่าของ

คนจนไปด้วยเลย	คงต้องต่อสู้กับความจนต่อไป

	 วินัย	สุปานันท์	ถูกความหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิต

ของเขาแทบจะนับครั้งไม่ถ้วน	 บิดาคือ	 ร้อยเอกหลวง 

สัจจาวุธ	 เสียชีวิตไปก่อนท่ีเขาจะเป็นหนุ่ม	 ท้ิงแม่เจียม	 

และ	 นิจ	 น้องสาวท่ียังเล็กให้เผชิญชีวิตตามล�าพัง	 บัดนี้ 

ความหมุนเวียนเปลี่ยนให้แม่เจียมที่เคยแข็งแรงท�างาน 

เลีย้งลกูอย่างขนัแขง็	มาเป็นแม่เจยีมทีต่ามองอะไรไม่เหน็	 

ไม่อาจท�างานได้	อนาถหนาครอบครัวเล็ก	ๆ 	ต้องประสบ 

มรสุม	 ท�าให้วินัยซ่ึงอีกสองเดือนกว่า	 ๆ	 ก็จะจบการ 

โรงเรยีน	ต้องตดัใจลาออกมาท�างานเลีย้งแม่และน้อง		มา 

เป็นกรรมกรถีบสามล้อ	 และได้	 ถึก	 คนถีบสามล้อเป็น

เพื่อนรักกัน	

	 อีกแห่งหน่ึงในความเป็นอยู่ของชาวพระนคร	 

ณ	 บ้านของคนผู้ม่ังมีแล้ว	 คือบ้านของ	 พันโทพระยา 

สรรพาวธุ	นายทหารนอกราชการ	กบั	สณุ	ีลกูสาวผูก้�าลงั 

เป็นกุหลาบดอกที่งามเด่นอยู่ในพระนคร		จึงมีชายหนุ่ม 

และกระทัง่แก่หลายรายจ้องมองสุณด้ีวยความปรารถนา 

จะได้ครอง	 แต่ดูเหมือนไม่มีใครได้ใกล้ชิดเกินไปกว่า 

นายเรืออากาศเอกอารี	 สมัครยุทธ์	 	 ในสังกัดกรมทหาร 

อากาศ	สามารถไปมาหาสู่ที่บ้านได้บ่อย	ๆ	ซึ่ง	นิ่ม	หญิง 

คนใช้ที่ต้องคอยเปิดประตูบ้านให้รถเข้าคุ้นเคย	วันนี้อารี 

มาหาสณุเีพือ่แจ้งข่าวว่าเขาถกูย้ายไปประจ�ากองบนิที	่๕	 

ประจวบคีรีขันธ์	 แล้วถามถึงเรื่องส่วนตัว	 แต่สุณีนิ่งเฉย	 

อารีจึงกลับไปอย่างผิดหวังเช่นเคย

	 วันน้ีเจ้าคุณพ่อกับสุณีไปธนาคารเพื่อเบิก 

เงินสด	 ๖	 พันบาทส�าหรับจะซื้อที่ดินที่มีคนมาบอกขาย	 

แต่ระหว่างเดินทางกลับบ้าน	 รถยนต์เกิดเสียกลางทาง	 

เจ้าคุณไม่รอให้คนขับซ่อม	 เรียกรถสามล้อกลับบ้านกับ 

ลูก	 บังเอิญวินัยถีบสามล้อมาพอดี	 รับไปส่งถึงบ้าน	 เจ้า 

กรรม	 ท่านเจ้าคุณและสุณีลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่เบาะ 

สามล้อ

	 วินัยกลับถึงบ้าน	 จึงรู้ว่าผู้โดยสารลืมกระเป๋า 

ทีแรกถึกว่าให้เอาไปลงทุนเปิดร้านขายของ	 แต่แม่เจียม 

ว่าให้เอาไปคืนเขาและขอให้เขา	เขาอาจเห็นความดีและ 

หางานดี	ๆ 	ให้ท�า	ถึกพยายามทักท้วง	แต่แม่เจยีมบอกว่า	 

ลูกผู้ชายเราควรจะท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้าง	 

ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ	สิ่งเหล่านี้ 

อีกที่เราควรรักและหวงไว้ประดุจชีวิตของเรา

	 วินัยกับถึกจึงเอากระเป๋าไปคืนเจ้าของ	 ทีแรก	 

นิ่ม	 หญิงคนใช้จะไล่ออกไปเพราะเห็นเป็นคนชั้นต�่า	 แต่ 
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สณุมีาเหน็เข้าเสยีก่อน	ท่านเจ้าคณุดใีจจะให้รางวลั	๒๐๐	 

บาท	 แต่วินัยไม่รับ	 หากขอให้หางานให้ท�า	 ท่านเห็นว่า 

เป็นคนซ่ือ	 จึงเมตตาให้มาอยู่ในบ้านกันทั้งหมด	 ทั้งแม่	 

น้องสาวและเจ้าถึก	 และหางานดี	 ๆ	 ให้วินัยท�าและหา 

หมอรักษาตาแม่จนหาย

	 สุณีรู้สึกชอบวินัย	 ในขณะที่นิ่มสาวใช้ก็รักกับ 

ถึก	วินัยแรก	ๆ	ก็เจียมตน	แต่เมื่อสุณีเผยใจก็รับรัก	พอดี 

ถึงเวลาเกณฑ์ทหาร	วินัยและถึกถูกเกณฑ์	จะต้องไปเป็น 

ทหารประจ�าที่กองบิน	๕	ประจวบคีรีขันธ์	 คืนก่อนจาก 

ไปวินัยได้ไปพบสุณีที่ห้องเพื่อบอกลาและสัญญารักกัน 

ตลอดไปแล้วเป็นของกันและกัน

	 วินัยกับถึกไปรับใช้ชาติท่ีกรมทหาร	 ราชบุรี 

วนัหนึง่ทีร้่านของ	สมศร	ีแม่ค้าขนมหวานตาหวานประจ�า 

กรมทหาร	 ซึ่งมีพวกพลทหารมาเกาะแกะอยู่เสมอ	 มี 

พลทหารเกเรคนหน่ึงจับมือแม่ค้า	 วินัยเห็นว่าไม่เหมาะ 

สมจึงว่ากล่าว	 จึงเกิดท้ากันขึ้น	 และชกกัน	 เม่ือพลเกเร 

เหน็ท่าว่าสูไ้ม่ได้จงึชกัมดีแทงถูกแขนวนิยั	ดว่ีาพรรคพวก 

ช่วยกันแยกออกไป	 สมศรีตาหวานช่วยท�าบาดแผลให ้

วนิยัอย่างใกล้ชิด	บงัเอญิ	อาร	ีนายทหารหนุม่เดนิถ่ายรปู 

เล่นมาเห็นทั้งสองใกล้ชิดกัน	 ไม่ทันเห็นเขาท�าบาดแผล	 

นึกว่าทั้งสองรักกันก็ขอถ่ายรูปให้	สมศรีดีใจซบศีรษะกับ 

ไหล่วินัย	 ต่อมาสมศรีบอกรักวินัยแต่วินัยปฏิเสธว่าตน 

มีคนรักแล้ว	ขอให้คิดเป็นพี่ชายเถอะ

	 ต่อมา	อารีได้ลาพักผ่อนเพื่อเข้ากรุงเทพ	และ 

ขอให้เจ้าคุณสัตยาฯ	 บิดาไปสู่ขอสุณี	 ซึ่งเจ้าคุณพ่อของ 

สุณีไม่ปฏิเสธแต่ขอถามสุณีก่อน	 ข้างสุณีก็ขอผัดไปพัก 

ผ่อนตากอากาศก่อน	โดยเธอกบันิม่สาวใช้พากนัไปหวัหนิ 

และเลยไปประจวบฯ	ตั้งใจจะไปเยี่ยมวินัยและถึกที่กรม 

ทหาร	 คนในกรมบอกว่าให้ไปหาที่บ้านภรรยาคือสมศรี 

แม่ค้าตาหวาน	สุณีไปพบสมศรีซึ่งแสดงตัวว่าเป็นภรรยา 

ของวินัยและ	 ยวง	 น้องสาวก็แสดงตัวว่าเป็นภรรยาถึก	 

สุณีช�้าใจกลับกรุงเทพและตอบตกลงเข้าพิธีแต่งงานกับ 

อารี	

	 วันแต่งงาน	เป็นวันที่วินัยปลดประจ�าการกลับ 

บ้าน	 เขามาถึงบ้านในตอนดึกดื่นแล้ว	 แขกเหรื่อในงาน 

แต่งเหลือไม่กี่คน	 วินัยเมื่อมาพบเหตุไม่ทราบมาก่อนก็ 

เข้าไปหาสณุใีนห้อง	เกดิต่อว่าต่อขานกนัขึน้	สณุหียบิปืน 

ออกมาจากใต้หมอนขูใ่ห้วนิยัออกไป	วนิยัไม่ยอม	ขอตาย 

ด้วยมือสุณี	 บังเอิญท่านเจ้าคุณพ่อและอารีแอบฟังอยู่ 

นอกห้อง	อารีจึงเข้ามาห้าม	และบอกความจริงแก่สุณีว่า 

วินัยและสมศรีมิได้เป็นอะไรกัน	 และแล้วอารีก็เสียสละ 

แจ้งเจ้าคุณพ่อของเจ้าสาวว่า	 ให้คืนนี้เป็นงานแต่งของ 

วินัยกับสุณีก็แล้วกัน	ตนยอมหลีกทางไป

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	กุหลาบพระนคร	พ.ศ.	๒๔๘๐

 

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	กุหลาบพระนคร	พ.ศ.	๒๔๘๐
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๒๔๘๐

เมอืงทอง 
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๐   วัฒนากร

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง เลื่อน	พงษ์โสภณ

ผู้ประพันธ์ เลื่อน	พงษ์โสภณ

ผู้ก�ากับ	 	 เลื่อน	พงษ์โสภณ

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์	 “เพ็ชรัตน์”	กับ	นางสาวเชื่อม

ผู้ถ่ายภาพ เลื่อน	พงษ์โสภณ

ผู้ด�าดับภาพ	 เลื่อน	พงษ์โสภณ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 “เพ็ชรัตน์”	กับ	นางสาวเชื่อม

ผู้แสดง

เผื่อน	วัฒนสุข	 เป็น	วินิจฉัย

แฉล้ม	โสมวงศ์	 เป็น	เพ็ญศรี

ชม	ภูมิธน		 เป็น	สอน

เหมือน	ผดุงเจริญ	 เป็น	เหมือน

สลวย	พงษ์โสภณ	 เป็น	สลวย

เฉลียว	สาตรา	 เป็น	นางในฮอลล์

เรื่องย่อ	 	 ชีวิตของ	ฉัย	ต้องพลิกผันเมื่อ	นายสุด	 

ผู้เป็นพ่อโดนเสือกินระหว่างการเดินทางไปค้าขายยังต่างถิ่น 

ส่วน	 นางค�า	 ผู้เป็นแม่	 ก็ยังมาตรอมใจตายตามพ่อไปอีกคน 

ก่อนตายนางค�าได้สัง่เสยีให้ฉยัไปขออาศยัอยูก่บั	นายเหมอืน	 

ผู้มีศักดิ์เป็นลุง	 นายเหมือนและ	 นางสลวย	 สองสามีภรรยา 

เป็นเศรษฐีที่มีจิตเมตตา	 สงสารชะตากรรมของฉัยจึงรับ 

อปุการะส่งเสียให้ฉยัได้ร�า่เรยีนในโรงเรยีนเหมอืนเดก็	ๆ 	ทัว่ไป	

	 ๑๕	ปีผ่านไป	ฉัย	 เป็นผู้ใหญ่พอที่จะช่วยแบ่งเบา 

งานของนายเหมอืน	ช่วยเกบ็เงนิค่าค้าไม้	ส่วน	เพญ็ศร	ีลกูสาว

ของนายเหมือนก็โตเป็นสาวงาม	 มีหนุ่มมากมายมาติดพัน 

โดยเฉพาะ	สอน	คูป่รบัในวยัเดก็ของฉยัทีเ่พยีรมาขอความรกั	

เพ็ญศรี	 แต่เพ็ญศรีไม่มีทีท่าจะรักตอบ	 เพราะมอบใจให้ฉัย 

ไปหมดแล้ว	 นายเหมือนผู้รักฉัยด่ังลูกในไส้ก็มิได้รังเกียจฉัย 

แต่อย่างใด	จงึส่งเสรมิให้หนุม่สาวได้ครองรกักนั	ฝ่ายสอน	เมือ่ 

ไม่สมหวงัในความรกักบ่็ายหน้าเข้าหาสรุา	และคดิแก้แค้นฉยั	 

ที่มาภาพ	นิตยสารชุมนุมภาพยนตร	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๘๐

โดยท�าทีมาเสนอค้าไม้ราคาถูก	อ้างว่าพ่อค้าไม้คนหนึ่งน�ามา 

แต่ภรรยาเสียชีวิตระหว่างการเดินทางจึงต้องรีบกลับไป 

จัดการท�าพิธีศพ	ฉัยตกหลุมพรางเข้าอย่างจัง	ตามสอนไปหา 

พ่อค้าไม้อย่างว่าง่าย	แต่แทนทีส่อนจะพามาพบพ่อค้าไม้กลบั 

พาฉัยมาที่ราชสีมาฮอลล์อันอุดมไปด้วยนางระบ�า	สอนเรียก 

ให้เฉลียวมาร้องเพลงให้ฉัยฟัง	 จังหวะนั้นเอง	 ทองย้อยก็มา 

หาเรื่องชกต่อยกับฉัยและอาศัยช่วงชุลมุนขโมยกระเป๋าเงิน 

ของฉัยไป	ท�าให้ฉัยไม่กล้ากลับไปพบนายเหมือนจึงกลับไปที่ 

บ้านเก่าของตน	 ฉัยได้มาเจอกับ	 แหน	 เพื่อนสมัยเด็กก�าลัง 

ขลกุตวัอยูก่บั	นายกอง	นกัวทิยาศาสตร์คร�า่คร	ึทีพ่ยายามเล่น 

แร่แปรธาตุหวังจะเปลี่ยนพริกเปลี่ยนกะปิให้เป็นทอง	ฉัยเลย 

หลอกว่าให้ผสมใบตองลงไปด้วย	 นายกองเชื่อสนิทรีบไป 

ปลูกต้นกล้วยหมายจะเอามาเปลี่ยนเป็นทอง

	 นับจากวันที่ฉัยหายตัวไป	 เพ็ญศรีก็ไม่เป็นอันกิน 

อันนอนล้มป่วยเป็นไข้	 เดือดร้อนถึงนายเหมือนที่ต้องตาม 

หมอมารกัษา	แต่กไ็ม่หาย	นายเหมอืนจงึชวนเพญ็ศรไีปเปลีย่น 

บรรยากาศยังบ้านเดิมของฉัย	เพ็ญศรีหูผึ่ง	ลุกขึ้นกุลีกุจอเก็บ 

ข้าวของเดนิทางไปบ้านเกดิของฉยัอย่างฉบัพลนั	สอนรบีตาม 

มาเป่าหูเพ็ญศรีว่าที่แท้ฉัยกลับมาหาแหนคนรักเก่า	 เป็น 

จังหวะเดียวกับที่เพ็ญศรีเห็นแหนก�าลังป้อนมะพร้าวใส่ปาก 

ฉัย	 สอนกระหยิ่มยิ้มย่อง	 ในใจคิดว่าเพ็ญศรีจะเป็นของตน 

ก็คราวนี้	แต่การณ์กลับเป็นว่า	เปิดโอกาสให้ฉัยได้ปรับความ 

เข้าใจกับเพ็ญศรี	 สอนประจักษ์แก่ตาถึงความรักของทั้งสอง 

จึงสารภาพความจริงและยอมตัดใจจากเพ็ญศรี	 ระหว่างที่ 

เร่ืองราวก�าลังจะจบด้วยดี	 นายกองก็กระหืดกระหอบมา 

ต่อว่าฉัยที่บังอาจมาหลอกให้ตนปลูกกล้วยเสียเกือบครึ่งป ี

ฉัยเลยว่า	 ค่ากล้วยค่าใบตองที่นายกองเสียไปนั่นล่ะเท่ากับ 

ค่าทอง

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เมืองทอง	พ.ศ.	๒๔๘๐
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๒๔๘๐

หลอกเมีย 

The Husband Misbehaves

๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๐   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 เปล่ง	ศุขวีระยะ

ผู้ก�ากับ	 หลวงอนุรักษ์รัถการ	

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ	 ประจวบ	อมาตยกุล

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนม	สุวรรณแพทย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย		ชะลอ	-	จิตต์

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 นารถ	ถาวรบุตร

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง  

มานี	สุมนัฏ	 เป็น	ลาวรรณ

จ�ารัส	สุวคนธ์	 เป็น	จ�ารัส

จิตรา	สุมนัฏ	 เป็น	เลขานกุารของบรษิทัสากลประกนั

มานติย์ดา	บญุยง,	ใจปอง	สมหมาย,	ทองอ่อน	ยกุตะนนัทน์,	

สาลี	กล่อมอาภาร์,	เลี่ยงฮง	แซ่อึ้ง,	ถนอม	ทักษ์ศิริ

เรื่องย่อ	 	 จ�ารัส	กับ	ลาวรรณ	สองสามีภรรยา 

ย้ายมาอยู่ที่บ้านใหม่	และได้	คุณอึ	หรือชื่อเดิมว่า	หนอม	 

มาเป็นคนรับใช้	แต่เมื่อย่างเข้ามาสู่ในบ้านมิวายโรคเดิม 

ของจ�ารสั	คอื	โรคกลวัเมยี	กพ็ลนัก�าเรบิ	เพียงแค่ลาวรรณ 

ต�าหนิเรื่องการติดรูปบนผนังว่าต้องเอารูปของตนไว้ข้าง 

บน	 บ่ายวันหน่ึง	 หนอมคนรับใช้คู่ใจเอาหนังสือพิมพ ์

มาให้จ�ารัสดูรูปสาวน้อยนั่งตกปลา	 แถมยังยุยงเจ้านาย 

ให้หาทางไปดูตัวจริง	 จ�ารัสนึกสนุกคิดอุบายหลอก 

ลาวรรณว่าการงานวุ่นวายจนเป็นโรคเส้นประสาท	 และ 

อ้างว่าหมอแนะน�าให้ไปตกปลาเพื่อเป็นการผ่อนคลาย	 

ลาวรรณไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของจ�ารัสจึงเห็นดีด้วย	

	 ที่สระน�้าตามประกาศในหน้าหนังสือพิมพ	์ 

จ�ารัสได้พบกับสาวน้อยตามใจหวัง	 และพยายามหา 

โอกาสเข้าไปท�าความรูจ้กัจนได้นามบตัรและทราบว่าชือ่	 

กมล	วันต่อ	ๆ	มา	จ�ารัสก็กุเรื่องโกหกลาวรรณเพื่อไปที่ 

บ้านกมล	 ตามที่อยู่บนนามบัตร	 ท�าให้ได้พบ	 เถ้าแก่ 

กิมหมง	 บิดาของกมล	 ซึ่งเคยมาขอท�าประกันโรงสีของ 

ตนและวางแผนจะเผาโรงสีเพื่อเอาเงินประกัน	

	 ลาวรรณระอาความเจ้าชูข้องสาม	ีขนาดขูจ่�ารสั 

ว่าจะพาไปให้หมอเพือ่ผ่าเส้นประสาททิง้	จ�ารสักไ็ม่มทีท่ีา 

ว่าจะเกรงกลวั	ยงัวางแผนหลอกลาวรรณว่าต้องไปท�างาน 

ทีเ่ชยีงใหม่	แต่ความจรงิแล้วไปพกัอยูก่บั	ทองอ่อน	เพือ่น 

สนิท	 ฝ่ายลาวรรณ	 เมื่อสามีไม่อยู่จึงเดินทางไปที่บ้าน 

เถ้าแก่หมงประกาศตนว่าเป็นภรรยาของจ�ารัส	 และสั่ง 

ห้ามกมลไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับจ�ารัสอีก	 พอจ�ารัสไปขอพบ 

กมลจึงโดนเถ้าแก่กิมหมงไล่ตะเพิดข้อที่ว่ามีภรรยาแล้ว 

ยังมาหลอกลูกสาวตน	 จ�ารัสเดินคอตกกลับบ้าน	 มิวาย 

โดนลาวรรณซักไซ้จับได้ว่าจ�ารัสไม่ได้ไปเชียงใหม่จริง	 

จ�ารัสจึงโดนภรรยาฟาดจนต้องนอนซม	 การหลอกเมีย 

ของจ�ารัสจึงจบลงแต่เพียงเท่านี้

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	หลอกเมีย	พ.ศ.	๒๔๘๐

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	หลอกเมีย	พ.ศ.	๒๔๘๐

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๘๐

บัวในบงึ
๓๕ มม.? / ขาวด�า? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๑๐ มีนาคม ๒๔๘๐   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 สุนทร	ศรีสัมพันธุ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เฉลียว	อินทุโสภณ	 เป็น	คุณนายแข

สอางค์	ศรีสอาด	 เป็น	นางเพิ่ม

ประสาร	ชัยสงคราม,	สุมล	สรัสยานนท์,	ด�ารัส	เทพพวงทอง,	

เปี๊ยก	(ตลก)

เรื่องย่อ 	 ณ	ท้องทุง่ต�าบลโพนทอง	จงัหวดัลพบรุี	 

วันนี้ครอบครัวของ	นายโชติ	กับ	นางเพิ่ม	ก�าลังต้อนรับแขก 

ผู้มีเกียรติจากกรุงเทพ	นั่นคือ	คุณนายแข	เศรษฐินีม่ายที่พา	 

ประเสริฐ	 ลูกชายมาเยี่ยมนายโชติ	 ซึ่งช่วยดูแลที่นาของตน	 

โอกาสนี้เองท�าให้ประเสริฐได้พบกับ	 พูน	 ลูกสาวของนาย 

โชติ	 มิตรไมตรีท่ีเด็กน้อยมีให้กันเติบโตอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ 

ประเสรฐิไม่ลืมทีจ่ะหยบิกล้องมาถ่ายรปูพนูไว้เป็นทีร่ะลกึก่อน 

จะลากลับกรุงเทพฯ	ในเช้าวันรุ่งขึ้น

	 ๑๐	 ปีผ่านไป	 ประเสริฐเติบโตเป็นหนุ่มรูปงาม	 

คุณนายแขซึ่งบัดน้ีชราลงไปมากได้วานให้ประเสริฐเป็นธุระ 

ในการไปดแูลทีน่าและถอืโอกาสเยีย่มเยยีนครอบครวันายโชติ	 

ประเสริฐท�าตามค�ามารดาโดยมี	 เปี๊ยก	 คนใช้คนสนิทร่วม 

เดนิทางไปด้วยอย่างเกยีจคร้าน	เพญ็ศร	ีหลานรกัของคณุนาย

แข	 คู่หมั้นของประเสริฐรบเร้าจะขอไปด้วย	 แต่ประเสริฐหา 

ข้ออ้างเพราะไม่อยากพาเพญ็ศรไีป	เมือ่ถงึโพนทอง	ประเสรฐิ 

ได้พบหญิงสาวคนหน่ึงก�าลังด�านา	ประเสริฐจ�าได้ในทันทีว่า 

เธอคอื	พนู	เดก็สาวทีป่ระเสรฐิเคยพบในวยัเดก็	หนุม่สาวสอง 

คนจ้องกันไม่วางตา	จนเปี๊ยกต้องกระทุ้งนายหนุ่มให้รู้สึกตัว

	 ระหว่างที่ประเสริฐพักอยู่ที่โพนทอง	 เขามักจะไป 

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตรสาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๘๐

เดินเล่นหาวิวสวย	ๆ	ถ่ายรูป	วันหนึ่งประเสริฐเหลือบไปเห็น 

อันธพาลใช้ก�าลังจะปลุกปล�้าพูน	ประเสริฐกับเปี๊ยกรีบเข้าไป 

ชกเจ้าแก่นกับเจ้าเหลือและพากันตกลงไปในบึงทั้งคนช่วย 

และคนร้าย	 ที่สุดเจ้าแก่นกับเจ้าเหลือเป็นฝ่ายแพ้รีบว่ิงหน ี

อย่างไม่คิดชีวิต	ก่อนกลับ	ประเสริฐขอสองสามีภรรยาพาพูน 

ไปเที่ยวที่กรุงเทพ	และสัญญาว่าจะดูแลพูนให้ดีเท่าชีวิต

	 พูนตกตะลึงเม่ือเห็นบ้านอันโอ่อ่าของประเสริฐ	 

คุณนายแขต้อนรับพูนเป็นอย่างดี	ยกเว้นก็แต่เพ็ญศรีที่แสดง 

ท่าทีหึงหวงเมื่อเห็นประเสริฐเอาอกเอาใจพูนอย่างออกนอก 

หน้า	 คุณนายแขระอาใจ	 จ�าต้องขอให้ลูกชายพาพูนกลับไป 

โพนทอง	เพราะเหน็แก่หลานสาวของตน	ประเสรฐิไม่ยอมท�า 

ตาม	หน�าซ�้ายังไปหาบ้านเช่าให้พูนพ�านักเป็นการถาวร	 เมื่อ 

หนุ่มสาวสองคนได้อยู่ตามล�าพังรสรักจึงบังเกิดขึ้น

	 ประเสริฐประเคนเสื้อผ้าอาภรณ์ดี	 ๆ	 ให้พูนใส	่ 

ระหว่างที่พูนมีชีวิตหรูหราอยู่ในกรุงเทพ	หารู้ไม่ว่าท�าให้นาง 

เพิ่มทุกข์ใจเพราะเป็นห่วงบุตรสาวจนล้มป่วย	 นายโชติจึง 

เดนิทางมาตามตวัพนู	แต่คณุนายแขกลบับอกว่า	ประเสรฐิได้ 

พาพูนกลับโพนทองไปนานแล้ว	 แจ๋ว	 คนใช้ในบ้านรีบเสนอ 

หน้าฟ้องว่าประเสรฐิแอบไปเช่าบ้านอยูก่บัพนู	นายโชตจิงึรบี 

ไปลากพูนกลับโพนทองโดยไม่รีรอ	ประเสริฐกลับมาบ้านเช่า 

คล้อยหลงัทีน่ายโชตกิลบัไปไม่นาน	และต้องเสยีใจอย่างหนกั

เมื่อเปี๊ยกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง

	 พูนกลับมาโพนทองไม่นานนางเพิ่มก็สิ้นใจ	 แถม 

นายโชติต้องมาตาบอดเพราะถูกเจ้าแก่นกับเจ้าเหลือท�าร้าย	 

ซ�า้ร้ายพนูยงัต้องเลีย้งดบูตุรซึง่ถอืก�าเนดิขึน้กบัประเสรฐิเพยีง 

ล�าพัง	 เมื่อ	 นางพลอย	 แม่สื่อมาคะยั้นคะยอจะพาพูนไปหา 

สามีใหม่	 พูนจึงยอมตามนางพลอยไปเพื่อตัดร�าคาญ	 แต่ใน 

ระหว่างที่เดินผ่านบึงบัวพูนก็ระลึกค�าสอนของมารดาที่ให ้

ประพฤตตินดัง่ดอกไม้ทีด่งีาม	พนูจงึหนัหลงัเดนิกลบัไปทีบ้่าน	 

ร้องไห้เสียใจที่ไม่เชื่อค�าสอนของมารดา	 นายปลื้มอดเวทนา 

ไม่ได้	 จึงเดินทางมาตามตัวประเสริฐที่กรุงเทพ	 แต่กลับพบ 

ประเสริฐก�าลังเข้าพิธีแต่งงาน

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	บัวในบึง	พ.ศ.	๒๔๘๑
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๒๔๘๐

ถ่ำนไฟเก่ำ
Old Flame
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑ เมษายน ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บริษัทภาพยนตร์ไทย	จ�ากัด

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พันธุ์ยุคล	กับ	“ยาขอบ”

ผู้ก�ากับ	 	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พันธุ์ยุคล	

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประสาท	สุขุม	A.S.C.

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 ชาญ	บุนนาค

ผู้ประพันธ์เพลง	 พรานบูรพ์,	ม.ล.	พวงร้อย	อภัยวงศ์,	

	 	 ม.ล.	ประพันธ์	สนิทวงศ์

วงดนตรี 	 บริษัทภาพยนตร์ไทย

ผู้แสดง  

เครียวพันธุ์	บุนนาค	 เป็น	จินตนา

ทองแท้	สดสีทอง	 เป็น	อดุลย์

สันต์	วีระศร	 เป็น	เถกิง

ชูศรี	วุฒิรังสี	 เป็น	สมนึก

“เศรณี”	 เป็น	อาล�าไย

สุ่น	 เป็น	ป้าทองสุก

“อาจารย์แจ่ม”	 เป็น	พระยาอปุถมัภ์นกิรกจิ

เรื่องย่อ	 	 พระยาอุปถัมภ์	 เป็นคนหวงสมบัต ิ

มาก	ด้วยความที่กลัวเงินทองของตนจะรั่วไหล	จึงบังคับ 

ให้	 อดุลย์	 ลูกชายคนโตแต่งงานกับ	 สมนึก	 ลูกสาวของ	 

ล�าไย	น้องสาวของตน	แต่อดุลย์แอบมีเมียลับ	ๆ	อยู่แล้ว 

ชื่อ	จินตนา	ซึ่งมีฐานะยากจน	พระยาอุปถัมภ์ยื่นค�าขาด 

ว่าจะตัดพ่อตัดลูกหากอดุลย์ไม่เลิกกับเมียเก็บ	อดุลย์จึง

บากหน้าไปขอเลกิกบัจนิตนาและมอบเงนิให้จ�านวนหนึง่	

จินตนาผู้ยึดมั่นในศักดิ์ศรี	ไม่ขอรับเงินและออกจากชีวิต

ของอดลุย์ไปอย่างเดด็เดีย่ว	แล้วไปอยูก่บัป้าทีน่ครสวรรค์	 

ผ่านไปปีเศษ	เถ้าแก่เอี้ยหลง	ปู่ของจินตนาเสียชีวิต	ก่อน 

ตายได้ท�าพนิยักรรมยกมรดกให้จนิตนา	เธอจงึเดนิทางไป 

รับมรดกและอยู่กับป้าที่สงขลา

	 เถกิง	 น้องชายของอดุลย์ต้องไปรับราชการที่ 

สงขลา	ก่อนเดินทาง	พระยาอุปถัมภ์ได้ก�าชับให้เถกิงไป 

ท�าความรู้จักกับหลานสาวเถ้าแก่เอี้ยหลง	 เพราะได้ยิน 

กิตติศัพท์ว่าร�่ารวย	 และละโมบอยากได้สมบัติคนอื่นมา 

สมทบสมบัติของตน	 จึงท�าให้เถกิงได้พบจินตนาโดยไม่รู้ 

ว่าเธอคืออดีตเมียเก็บของพี่ชาย	

	 จินตนาจ�านามสกุลของเถกิงได้	 จึงคิดแก้เผ็ด 

พระยาอปุถมัภ์และอดลุย์ด้วยการแกล้งท�าเป็นสนทิสนม 

กบัเถกงิต่อหน้าคนทัง้หลาย	ถ่านไฟเก่าจงึปะท	ุอดลุย์เกดิ 

ความหึงหวงจินตนา	 เมื่อถูกอดุลย์ละเลยบ่อยครั้งเข้า 

สมนกึจงึหนัไปรกักบัเถกงิ	วนัหนึง่	สมนกึบงัเอญิได้รูค้วาม 

จริงว่าจินตนาเคยเป็นเมียเก็บของอดุลย์	 จึงไปหารือกับ 

อดุลย์เพื่อซ้อนกลจินตนา	ด้วยการประกาศหมั้นต่อหน้า 

ธารก�านัล	 พระยาอุปถัมภ์สมปรารถนา	 แต่จินตนาเกิด 

ความเศร้าขึ้นในจิตใจ	พระยาอุปถัมภ์เกิดความสงสัยใน

พฤติกรรมอันแปลกประหลาดของทั้งส่ี	 ก็ปีนไปแอบฟัง 

บนต้นไม้ทีท่กุคนหลบมาคุยกนั	แล้วความจรงิกก็ระจ่างว่า 

จินตนาและอดุลย์ยังมีใจให้แก่กัน	ก่อนจะร่วงหล่นลงมา 

กลางวงสนทนา	พระยาอปุถมัภ์กห็ยดุเจ้ากีเ้จ้าการ	เพราะ 

ยังไงแกก็ได้หลานสาวเศรษฐีเป็นลูกสะใภ้อยู่ดี

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ถ่านไฟเก่า	พ.ศ.	๒๔๘๑

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ถ่านไฟเก่า	พ.ศ.	๒๔๘๑

๒๔๘๑
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๒๔๘๑

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตรสาร	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๘๑

สำวสมัยใหม่
๓๕ มม.? / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๔ เมษายน ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง ศุภลักษณ์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๘๑

ขุนช้ำงขุนแผน  

ภำค ๔ ตอน ขนุช้ำงกนิเลีย้ง-สร้อยฟ้ำท�ำเสน่ห์ 

๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ศิริภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ศิริ	ผิวสังข์

ที่ปรึกษา		 “ทิดเขียว”

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 ผล	อนันฑปิน

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์	 “แม่ราตรี”

ผู้ถ่ายภาพ	 บ�ารุง	แนวพานิช

ผู้ล�าดับภาพ	 วิจิตร์	แนวพานิช

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบฉาก เปลี่ยน	สุวรรณแพทย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง	 “แม่ราตรี”

ผู้ช่วยเหลือทั่วไป	 กิมหลี	ศิริผล

ผู้พากย์ 	 “ทิดเขียว”

ผู้แสดง

จอน	ใยเจริญ	 เป็น	 ขุนช้าง

ศิริ	ผิวสังข์	 เป็น	 ขุนแผน,	จมื่นไวย

โสภณ	ศิริจิตต์	 เป็น	 พรายชุมพล

เพลินพิศ	ปิ่นไสว	 เป็น	 วันทอง

ชม	วสุรัตน์	 เป็น	 แก้วกิริยา

นพ	สุวรรณแพทย์	 เป็น	 ลาวทอง

จันทรา	รัตนดิลก	 เป็น	 สร้อยฟ้า

ยุพิณ	กฤณวรรณ	 เป็น	 ศรีมาลา

วลี	มาลีรัตน์	 เป็น	 เม้ย

พะยอม	พวงไข่มุข	 เป็น	 ไหม

สอิ้ง	ด�ารงสกุล	 เป็น	 ทองประศรี

พัว	วรรัตน์	 เป็น	 พระพิจิตร์

ถนอม	แนวนาคะ	 เป็น	 บุษบา

วิจิตร์	แวววิจิตร์	 เป็น	 พระยาจักรี

สมัย	สว่างวรรณ	 เป็น	 พระยายมราช

อุดม	ปิติวรรณ	 เป็น	 จมื่นศรีฯ

ที่มาภาพ	 สมุดภาพยนตร์	 เรื่อง	 ขุนช้างขุนแผน	ภาค	๔	 ตอน	 ขุนช้าง 
กินเลี้ยง-สร้อยฟ้าท�าเสน่ห์	พ.ศ.	๒๔๘๑

แช่ม	ปุญญะยันต์	 เป็น	 หมื่นพรหม

ชิต	คุ้มสวน	 เป็น	 ทิดขวาด

เสงี่ยม	พื้นแท่งทอง	 เป็น	 ปิ๋ว

เรื่องย่อ	 	 สมเด็จพระพันวัสสา	 ประทาน 

สร้อยฟ้า	 และ	 ศรีมาลา	 แก่	 พระไวย	 ในคืนเล้ียงฉลอง 

การแต่งงาน	 วันทองกับขุนช้างมาร่วมงานด้วย	 ขุนช้าง 

ดืม่เหล้าเมามาย	ร้องร�าท�าเพลงเป็นทีน่่าหนวกห	ูและด้วย 

ความมนึเมาจงึคะนองปากกล่าวค�าหยาบคายต่อพระไวย	 

เป็นเหตใุห้เกดิการทะเลาะววิาทกนั	ขนุช้างสูไ้ม่ได้ไปฟ้อง 

พระพันวัสสา	 พระพันวัสสาไต่สวนได้ความว่าขุนช้าง 

เป็นฝ่ายผิด	จึงสั่งจ�าคุกขุนช้าง	

	 ต่อมาพระไวยไปลักพาตัวนางวันทองมาให้ 

ขนุแผน	ขนุช้างถวายฎกีาแด่พระพนัวสัสา	เมือ่ไต่สวนหา 

คนผดิไม่ได้	จงึให้วนัทองตดัสนิใจว่าจะอยูก่บัขนุช้างหรอื 

ขุนแผน	วันทองสองใจเกิดลังเลตอบไม่ได้	พระพันวัสสา 

จึงรับสั่งให้น�าวันทองไปตัดหัว

	 ที่บ้านพระไวย	 สร้อยฟ้ากับศรีมาลาตบตีกัน 

ไม่เว้นแต่ละวัน	 จนกระทั่งพระไวยทนการกระท�าของ 

สร้อยฟ้าไม่ไหวจึงส่ังเฆ่ียนสร้อยฟ้า	 สร้อยฟ้าเสียใจและ 

เคียดแค้นศรีมาลามากขึ้นกว่าเดิม	 จึงไปหาทิดขวาดให้ 

ช่วยท�าเสน่ห์ให้

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ขุนช้างขุนแผน	ภาค	๔	ตอน	ขุนช้างกินเลี้ยง- 
สร้อยฟ้าท�าเสน่ห์	พ.ศ.	๒๔๘๑
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๒๔๘๑

หวำนใจนำยเรอื 
Love in the Navy
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ประพันธ์	 สังคามาระตา

ผู้ก�ากับ	 	 ผัน	นากสุวรรณ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ พอใจ	วสุวัต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนม	สุวรรณแพทย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	 ชะลอ	-	จิตต์

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 นารถ	ถาวรบุตร

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง  

จุรี	รัตนหัตถ์	 เป็น	เพลินใจ	สุขจิตต์

เกษม	มิลินทจินดา	 เป็น	ร.ท.	เกษม	ยุทธนาวิน	ร.น.

สวัสดิ์	วิธีเทศ	 เป็น	ร.ท.	ประกอบ	ยุทธนาวิน	ร.น.

ชลัช	อัลบูรณ์	 เป็น	ร.ต.	ชลัช	ชาญนาวี	ร.น.

หลวงฤทธิจักรก�าจร	 เป็น	พระวิจิตวรรณคดี

เล็ก	ช.	 	 เป็น	พล.ต.	พระยาพัศดุนาวาการ	ร.น.

ทวี	แสงจันทร์	 เป็น	พิศมัย	ใจเจริญ

พวง	โรหิตะโรชิน	 เป็น	แจ่ม	ใจเจริญ

เจือ	แสงสายทอง	 เป็น	สงวน	งามตา

ทองอ่อน	ยุกตะนันทน์,	ทองต่อ	จาตุรงคกุล,	เลี่ยงฮง	แซ่อึ้ง,	

ฮะ	มิ่งขวัญตา,	ใหญ่	ชูแสงทอง,	เช็ง	สง่าเนตร์

เรื่องย่อ 	 ร.ท.	เกษม	ยทุธนาวนิ	ร.น.	กบั	ร.ต.ชลชั	 

ชาญนาวี	ร.น.	ต้องเดนิทางไปฝึกยงิปืนป้อม	ณ	สถานฝึีกสตัหบี 

ช่ัวคราว	วันหนึง่	ขณะทีเ่กษมกบัชลชัเดนิเล่นทีช่ายหาด	ได้ยนิ 

เสียงร้องเพลงของหญิงสาว	 จึงเดินตามหาเสียงน้ัน	 บังเอิญ 

เห็นคนร้ายก�าลังฉุดคร่าหญิงเจ้าของเสียง	 ทั้งสองจึงเข้าไป

ช่วย	และโดนแทงบาดเจบ็	ชายชราคนหนึง่วิง่เข้ามาช่วย	และ 

พาเกษมไปท�าแผลที่บ้าน	 จึงได้ทราบว่าหญิงสาวนั้นชื่อ 

เพลินใจ	 อาศัยอยู่กับพ่อคือ	 พร	 เพียงสองคน	พวกที่เข้ามา 

ท�าร้ายตนนั้นคือสมุนของ	 ทองอ่อน	 ซึ่งต้องการลายแทง

ขมุทรพัย์โจรสลดัทีพ่รครอบครอง	จงึมกัส่งสมนุมากลัน่แกล้ง

สองพ่อลกูอยูเ่สมอ	เกษมตดิใจในน�า้เสยีงของเพลนิใจจงึเสนอ 

ให้เพลินใจไปเรียนร้องเพลงที่กรุงเทพ	 เพื่อให้เพลินใจพ้น 

น�า้มอืของทองอ่อน	โดยให้อาศยัอยูท่ีบ้่าน	พระยาพศัดนุาวา- 

การ	 ผู้เป็นบิดาของตน	พรมีสีหน้าตกใจเมื่อได้ยินชื่อพระยา 

พัศดุฯ	 แต่ก็ก�าชับบุตรสาวให้อยู่ในโอวาทของท่าน	 ส่วนตัว 

เกษมเองต้องฝึกงานอยู่ที่สัตหีบต่อ

		 เพลนิใจตัง้ใจเรยีนร้องเพลงเป็นอย่างดจีนได้สมญา 

นามว่า	นักร้องเสียงทอง	และเป็นที่หมายปองของ	ประกอบ	 

บุตรบุญธรรมของพระยาพัศดุฯ	 ไม่นาน	 เกษมก็กลับมารับ 

ราชการที่กรุงเทพฯ	 และเร่ิมสนิทสนมกับเพลินใจมากขึ้น	 

ท�าให้	พศิมยั	คูห่มัน้ของเกษมเกดิความหงึหวง

	 ทองอ่อนสมคบกับ	เถ้าแก่เลี่ยงฮง	แซ่อึ้ง	เจ้าของ 

เรือตังเก	 ตามหาขุมทรัพย์โจรสลัด	 พรเริ่มกังวลว่าทองอ่อน 

จะรูท้ีซ่่อน	จงึปรกึษา	ทองต่อ	น้องภรรยา	ให้ไปเยีย่มเพลนิใจ 

ทีบ้่านพระยาพศัดฯุ	แทน	และเล่าความหลงัว่าหลงัจากภรรยา 

เสยีชวีติได้ฝาก	ประกอบ	ลกูชายให้พระยาพศัดฯุ	เลีย้งด	ูและ 

ได้แอบซ่อนสมุดข่อยลายแทงขุมทรัพย์ในห้องเครื่องลาย- 

ครามที่บ้านพระยาพัศดุฯ	 เม่ือทองต่อเดินทางมาพักที่บ้าน 

พระยาพัศดุฯ	 ก็พยายามหาโอกาสขโมยสมุดข่อยแต่โดน 

ประกอบจับได้	 จึงต้องบอกความจริงว่าประกอบกับเพลินใจ 

มีความเกี่ยวดองกันและรีบลากลับสัตหีบ

	 พิสมัยร้องขอให้	 คุณนายแจ่ม	 มารดา	 เร่งรัดการ 

แต่งงานของตนกับเกษม	พระยาพัศดุฯ	จ�าต้องแบ่งรับแบ่งสู้ 

ยอมตกลง	 เพลินใจกลับมาจากเรียนร้องเพลงเผอิญได้ยิน 

สองแม่ลกูกล่าวดถูกูเหยยีดหยามตนเอง	บงัเกดิเป็นความรูส้กึ 

น้อยเนื้อต�่าใจจึงเก็บข้าวของกลับมาหาบิดาที่สัตหีบ	จากนั้น	 

พร	เพลนิใจ	และทองต่อกเ็ริม่ออกตามหาขมุทรพัย์	จนในทีส่ดุ 

ก็พบหีบสมบัติบรรจุเพชรนิลจินดาและทองค�ามากมาย 

ทองอ่อนซึ่งสะกดรอยตามมาจึงแย่งชิงสมบัติไป	 เกษม	 ชลัช	 

และประกอบน�าเจ้าหน้าที่ไล่ตามทองอ่อนจนทัน	 เกิดการ 

ปะทะกันแต่ก็จับกุมทองอ่อนกับพวกได้ส�าเร็จ

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	หวานใจนายเรือ	พ.ศ.	๒๔๘๑

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตรสาร	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๘๑
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๒๔๘๑

กลัวเมีย (๒๔๗๙)

๒๗ พฤษภาคม ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมบุรี

เลือดชำวนำ (๒๔๗๙)

๒๗ พฤษภาคม ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๘๑

แม่ส่ือสำว 

The Matchmaker
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๙ สิงหาคม ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บริษัทภาพยนตร์ไทย	จ�ากัด

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 “ตวัน	ลัดดาวัลย์”

ผู้ก�ากับ	 	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ	 ประสาท	สุขุม	A.S.C.

ผู้ล�าดับภาพ	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ก�ากับศิลป์	 เฉลิม	พันธุ์นิล

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	“แพร”

ผู้บันทึกเสียง	 ชาญ	บุนนาค

ผู้ประพันธ์เพลง	 “ร้อยพัน”

ผู้แต่งผม		 “สมลักษณ์”	

วงดนตรี  บรษิทัภาพยนตร์ไทย	จ�ากัด

ผู้แสดง  

โสภา	อุณหกะ	 เป็น	วิไล	คล่องการค้า

ศักดิ์	วีรศร	 เป็น	หน�่า	ท่องเที่ยว

สอาด	บุนนาค	 เป็น	จ�าปา	ภักดีกุล

นิตย์	มหากนก	 เป็น	วาณิชย์	คล่องการค้า

สายจิตร์	อาจน้อย	 เป็น	เสนอ

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	แม่สื่อสาว	พ.ศ.	๒๔๘๑

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๑

เรื่องย่อ	 	 เพราะบริษัทสบู่ตราหอยของ	 นาย 

วาณิชย์	 คล่องการค้า	 กับ	 วิไล	 น้องสาว	 มีท่าทีจะเจ๊ง	 

บรรดาหุ้นส่วนเฮโลกันมาทวงเงิน	 วาณิชย์กับวิไลจึงใช้ 

ความกะล่อนหาวิธีต้มตุ๋นหุ้นส่วน	 ให้ยังท�ามาค้าขายกับ 

ตนแบบขอไปท	ีกระทัง่วาณชิย์นกึขึน้ได้ว่าตนยงัมคีนรูจ้กั 

ที่ชื่อ	 นายหน�่า	 ท่องเที่ยว	 เศรษฐีบ้านนอกที่เคยบอกว่า 

อยากให้ตนหาสาวชาวกรุงมาแลกกับเงินจ�านวนมากโข	 

วาณชิย์และวไิลจงึรดุหน้าไปหานายหน�า่เพือ่ท�าการตกลง	

	 วไิลท�าหน้าทีแ่ม่สือ่สาว	เสนอชือ่	คณุนายจ�าปา	 

ภักดีกุล	 เศรษฐีนีม่ายบ้าผู้ชาย	 สาวใหญ่ที่วิไลรู้จัก	 ทว่า 

ทุกอย่างกลับตาลปัตร	 เพราะนายหน�่าดันมาตกหลุมรัก 

วิไล	 ส่วนคุณนายจ�าปาก็ดันมาคลั่งไคล้วาณิชย์	 ครั้น 

ทุกอย่างคลี่คลาย	 บทสรุปจึงกลายเป็นว่านายหน�่าก็ได ้

ครองรกักบัวไิลสมใจ	ส่วนคณุนายจ�าปากย็อมอทุศิทัง้เงนิ

และหัวใจให้วาณิชย์	 บริษัทสบู่ตราหอยจึงรอดพ้นจาก 

การล่มจม

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	แม่สื่อสาว	พ.ศ.	๒๔๘๑
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๒๔๘๑

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ตื่นเขย	พ.ศ.	๒๔๘๑

จ๊ะเอ๋ 

๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง 

จ�านวน ๒ ม้วน / ความยาว ..... นาที

๖ กันยายน ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 หลวงอนุรักษ์รัถการ	

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต	

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง 	 ทองต่อ	จาตุรงคกุล,	ทิ้ง	มาฬมงคล,	

	 	 ชะอวบ	ฟองกระสินธุ์,	อ้ายจุ่น

หมายเหตุ	ฉายประกอบภาพยนตร์เรื่อง	ตื่นเขย
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๒๔๘๑

ตืน่เขย 
Tit for Tat
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๖ กันยายน ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 หลวงอนุรักษ์รัถการ	

ผู้ก�ากับ	 หลวงอนุรักษ์รัถการ

ผู้ช่วยผู้ก�ากับ	 พระดรุณรักษา

ผู้เขียนบท	 หลวงอนุรักษ์รัถการ	

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต	

ผู้ล�าดับภาพ	 อาสา	วสุวัต

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนมศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	 ชะลอ	-	จิตต์

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 นารถ	ถาวรบุตร์	

ผู้ประพันธ์ค�าร้อง	 มิตตรา

ผู้แสดง  

เลิศล้วน	อมาตยกุล	 เป็น	อ�านวย	คล่องเชิงค้า

วาสนา	สุวรรณทัต	 เป็น	ลัดดา	คล่องเชิงค้า

พระดรุณรักษา	 เป็น	พระทวีผลกสิกรรม

เล็ก	ช.	 เป็น	พระยาพิชัยพานิชย์

แนม	สุวรรณแพทย์	 เป็น	ผู้อ�านวยการอุตสาหกรรม 

	 น�้าตาลไทย

ทองค�า	มาร์ติน	 เป็น	สันต์	กิฬาจิตต์

เยาวลักษณ์	อมาตยกุล	 เป็น	ลออ

ดนัย	รามโยธิน	 เป็น	บุญเกื้อ

ลมุน	ขัณฑะสมิต	 เป็น	นางทวีผลกสิกรรม

จ�ารัส	เกตุรายนาค	 เป็น	คุณหญิงพิชัยพานิชย์

เรื่องย่อ	 	 อ�านวย	 คล่องเชิงค้า	 เป็นพนักงาน 

อุตสาหกรรมน�้าตาลไทยมีภรรยาช่ือ	 ลัดดา	 วันหนึ่ง 

เขาได้รับมอบหมายให้ไปเจรจาการค้ากับ	 พระทวีผล-

กสิกรรม	 ผู้เป็นเอเย่นต์ขายน�้าตาลท่ีโคราช	 แต่ดันไป 

ตกหลุมรัก	ลออ	ลูกสาวของพระทวีผลฯ	ถึงขั้นอยากจะ 

แต่งงาน	ระหว่างทีย่งัเจรจางานอยูท่ีโ่คราช	เจ้านายได้ส่ง 

โทรเลขให้อ�านวยไปเจรจาการค้ากบั	พระยาพชิยัพานชิย์	 

ที่อุบล	อ�านวยก็ไปตกหลุมรัก	บุญเกื้อ	บุตรีพระยาพิชัยฯ	 

อีก	 ด้านพระทวีผลฯ	 กับภรรยายังไม่ค่อยเช่ือถือในตัว 

อ�านวยนัก	 ด้วยข้อที่ว่าอ�านวยนั้นโอ้อวดว่ามีบ้านช่อง 

ใหญ่โต	จึงพากันมาพิสูจน์ที่กรุงเทพ	อ�านวยร้อนใจกลัว 

ความแตก	 จึงไปขอยืมบ้าน	 สันต์	 เกลอเก่าตบตาพระ 

ทวีผลฯ	 ชั่วคราว	 หารู้ไม่ว่าสันต์เป็นหลานชายของพระ

ทวีผลฯ	

	 ขณะเดียวกัน	 ครอบครัวของพระยาพิชัยฯ	 ก็ 

ก�าลังเดินทางมาดูบ้านของว่าที่ลูกเขยด้วยความตื่นเต้น	 

พระยาพิชัยฯ	 ได้พบกับพระทวีผลฯ	 ที่บ้านซึ่งอ�านวย 

หลอกว่าเป็นของตน	เมือ่ได้พดูคยุกนัจงึได้รูว่้าพระทวผีลฯ	 

หมายมั่นให้ลออได้แต่งงานกับอ�านวย	 พระยาพิชัยฯ 

จึงเป็นฝ่ายลากลับ	 จีบ	 สาวใช้ของสันต์สุดจะทนกับ 

พฤตกิรรมเจ้าชู้ของอ�านวยจงึไปฟ้องลัดดา	ลัดดาจงึแกล้ง 

มาสมัครงานเป็นคนใช้ของพระทวีผลฯ	 นับวันก็ยิ่งใกล ้

ถึงวันแต่งงานของลออกับอ�านวย	 ลัดดาเจ็บใจสามีจึง 

จ้างวาน	 ปริก	 ให้มาประกาศความเป็นภรรยากลางงาน	 

อ�านวยปฏเิสธพลัวนั	แต่สดุท้ายกจ็�านนด้วยหลกัฐาน	เมือ่

ลัดดาประกาศตัวว่าเป็นเมียของอ�านวยตัวจริง	 พระทวี- 

ผลฯ	จึงอดได้ลูกเขย

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ตื่นเขย	พ.ศ.	๒๔๘๑

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตรสาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๑
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๒๔๘๑

วันเพ็ญ
Wan Phen
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๒๗ ตุลาคม ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บริษัทภาพยนตร์ไทย	จ�ากัด

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พันธุ์ยุคล	

ผู้ประพันธ์	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้ก�ากับ	 	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประสาท	สุขุม	A.S.C.

ผู้ล�าดับภาพ	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ก�ากับศิลป์	 เฉลิม	พันธุ์นิล

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย “ชนินทร”

ผู้บันทึกเสียง	 ชาญ	บุนนาค

ผู้ประพันธ์เพลง	 “ร้อยพัน”	

วงดนตรี  บรษิทัภาพยนตร์ไทย	จ�ากดั

ผู้แสดง  

ปริม	บุนนาค	 เป็น	วันเพ็ญ

สนิท	พุกประยูร	 เป็น	พิสดาร

นิตย์	มหากนก	 เป็น	เนตร์

เสริม	ประสพชัย	 เป็น	พร้อม

สอาด	บุนนาค	 เป็น	นันทา

ประดิษฐ	โมนยะกุล	เป็น	เลื่อน

มานิดา	บุญยง	 เป็น	นุช

คมคาย	เพลินกุล	 เป็น	สุดา

เรื่องย่อ	 	 เรือ่งราวชวีติของ	พศิดาร	ทนายความ 

หนุ่มโสด	ซึ่งจับได้ว่า	สุดา	หญิงที่จะแต่งงานด้วยในอีก	๗	 

วนัข้างหน้าไม่ได้รกัเขาจรงิ	พศิดารผดิหวงัในความรกั	เดนิ 

เหม่อลอยมาจนถึงถนนพญาไท	จึงได้พบกับเด็กสาวอายุ	 

๑๔	ปี	นั่งร้องไห้อยู่เดียวดาย	พิศดารเข้าไปพูดคุยกับเด็ก 

สาวจนได้รู้ว่าเธอช่ือ	 วันเพ็ญ	พ่อของวันเพ็ญฝากเธอไว ้

กับป้าที่ลพบุรีก่อนไปท�างานที่ประเทศจีน	 แต่ไม่เคยส่ง 

ข่าวกลับมา	และสาเหตทุีเ่ธอหนอีอกจากบ้านกเ็พราะป้า 

ก�าลังจะจับเธอแต่งงานกับหนุ่มชาวจีนที่เธอไม่ได้รัก	 

วันเพ็ญจึงหนีมาที่กรุงเทพ	 พิศดารสงสารจึงชวนเธอไป 

อยูด้่วย	และส่งเสยีให้เรยีนหนงัสอืจนโตเป็นสาว	ท่ามกลาง

ค�าครหาว่าพิศดารเลี้ยงวันเพ็ญเอาไว้เป็นภรรยา

	 อยู่มาวันหนึ่ง	 พ่อของวันเพ็ญกลับมารับเธอ 

ไปอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ ่น	 พิศดารจึงต้องอยู่คนเดียวอย่าง 

เงียบเหงาและทนทุกข์กับโรคนัยน์ตา	 ผ่านไปปีเศษ 

วนัเพญ็กลบัมายงักรงุเทพ	จงึรบีตรงไปหาพศิดาร	แต่บดันี ้

พิศดารไม่สามารถมองเห็นวันเพ็ญได้อีกแล้ว

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	วันเพ็ญ	พ.ศ.	๒๔๘๑

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๘๑

อ้ำยค่อม 
Ai Gom
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 พรานบูรพ์

ผู้ก�ากับ จวงจันทน์	จันทร์คณา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ	 น้อย

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ	-	จิตต์

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 นารถ	ถาวรบุตร์

ผู้ประพันธ์ค�าร้อง	 พรานบูรพ์	

ผู้แสดง  

เบญ็จา	รัตนกลุ	 เป็น	เยน็

สมพงษ์	จนัทรประภา	 เป็น	อ้ายค่อม

ถนอม	วรวฒัน์	 เป็น	วทิย์

พระดรุณรักษา,	แนม	สวุรรณแพทย์,	เขยีน	ไกรกลุ,	ทองอ่อน	 

ยกุตะนนัทน์,	ถนอม	จารจุนิดา,	แนม	กาญจนเวช,	ระเบยีบ	 

พิมพ์วาทิน,	 ขุนนรนารถเกษม,	 แสร์	 มาลัยแก้ว,	 พงษ ์

ลิม้สวัสดิ,์	ส่งศรี	ยอนสนั,	ชืน้	กลบีบวั,	พสิมยั	ธณตั,ิ	บญุชอบ	 

ทตัตะวร,	คมคาย	ธณตั,ิ	สนัน่	ประสานสขุ,	เอบิ	ไกรกลุ,	ภักดี

เรื่องย่อ	 	 ค่อม	 อาศัยอยู่กับแม่สองคน	 ตอน 

เป็นเด็กด้วยความเมาของพ่อ	 ท�าให้บ้านไฟไหม้เสียชีวิต 

ในกองเพลิง	 ค�า	 ซ่ึงเป็นมารดาอุ้มค่อมแล้วโดดลงจาก 

หน้าต่างได้ทัน	 เป็นสาเหตุท�าให้ค่อมกลายเป็นคนพิการ 

หลังค่อม	แม่ค�าก็มาเจ็บออด	ๆ	แอดๆ	ค่อมจึงต้องออก 

หางานท�า	วนัหนึง่ค่อมเหน็คณะละครศรเีมอืงตระเวนมา 

แสดง	และได้รู้จักกับ	เย็น	ลูกสาวเจ้าของคณะละคร	ซึ่ง 

ไม่มีทีท่ารังเกียจค่อมและมอบตุ๊กตาให้	 ค่อมมุ่งมั่นที่จะ 

หางานท�าเพื่อเลี้ยงแม่	 จึงไปขอท�างานกับ	 แนม	ที่คณะ 

ละครศรีเมือง	 แนมเห็นความผิดปรกติของร่างกายของ 

ค่อมกเ็กดิเวทนา	จงึให้ค่อมเป็นผูโ้ปรยใบไม้ประกอบฉาก	

	 ในยามว่าง	 ค่อมมักจะแอบไปเล่นเปียโนเพลง 

ที่แม่กล่อมตอนเป็นเด็ก	วันหนึ่ง	วิทย์	ผู้ก�ากับการละคร 

เวทไีด้ยนิจงึน�าไปแต่งเป็นเพลงในละครเรือ่งใหม่	 ขณะนัน้	 

คณะละครบรรเทองไทยก�าลงัหาทางโค่นล้มละครศรเีมอืง

เนือ่งจากดงักว่า	โดยวางแผนฉดุเยน็ซึง่เป็นนางเอกละคร

	 ค่อมก�าลังนั่งรถขนฉาก	 ผ่านไปเห็นจึงรีบไป 

ช่วยเยน็ไว้ได้	เยน็จงึเชญิค่อมมาทานอาหารค�า่ทีบ้่านเป็น 

การตอบแทน	คนืนัน้	ค่อมบรรจงแต่งตวัไปอย่างด	ีแต่เมือ่ 

ก้าวเข้าไปในบ้าน	 ได้ยินเสียงของวิทย์กับเย็นร้องเพลง 

คลอกนัอย่างมคีวามสขุ	จงึนกึเจยีมตวัขึน้มา	แล้วกลบัไป

บ้าน	 ปรากฏว่าแม่ค�าอาการทรุดหนัก	 ค่อมอยู่พยาบาล 

แม่ทั้งคืนอาการก็ไม่ดีขึ้น	 จึงไปยังคณะละครเพื่อขอลา 

งาน	 แต่ไม่ทันที่จะพูดอะไร	 แนมก็ให้ค่อมรีบไปปฏิบัติ 

หน้าที่	 ค่อมพะวงเพราะเป็นห่วงแม่	 แล้วให้น้อยใจโชค

ชะตา	จึงเหม่อลอยจนพลัดตกจากนั่งร้าน	ก่อนตายค่อม 

ได้ขอร้องเย็นเป็นครั้งสุดท้าย	 ให้ช่วยขับกล่อมดวง 

วิญญาณเขาด้วยน�้าเสียงอันไพเราะของเย็น

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	อ้ายค่อม	พ.ศ.	๒๔๘๑

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	อ้ายค่อม	พ.ศ.	๒๔๘๑
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๒๔๘๑

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตรสาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๑

แสงมหำพนิำศ (๒๔๗๒)

๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมบุรี

อ�ำนำจควำมรัก (๒๔๗๖)

๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๘๑

สนิมในใจ
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ ธันวาคม ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  จวงจันทร์	จันทคณา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง “พรานบูรพ์”

ผู้พากย์  “ทิดเขียว”

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตรสาร	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๑



91

๒๔๘๑

ในสวนรกั
Garden of Love
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์

ผู้ก�ากับ	 จวงจันทน์	จันทร์คณา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนมศิลป

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	 ชะลอ	-	จิตต์

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 นารถ	ถาวรบุตร

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง จ�ารัส	 สุวคนธ์,	 นรา	 พานิชพัฒน์,	 

เกษม	มลินิทจนิดา,	เขยีน	ไกรกลุ,	พระดรุณรกัษา,	ถนอม	

จารุจินดา,	ชลัช	อัลบูล,	แสร์	มาลัยแก้ว,	เชิญ	ศิวะเสน,	

พิศมยั,	คมคาย,	ระเบยีบ,	เลือ่น,	สวสัดิ	์วธิเีทศ,ทว	ีศริเิดช,	

เจตน์	จุลกะ,	บัณฑิต	สิทธิเสน

เรื่องย่อ	 	 ชื่น	 ลูกชายคนเดียวของ	 นายเชย	 

เศรษฐีเจ้าของทุ่งสาลีแห่งนครชัยศรี	ก�าลังจะไปเรียนต่อ 

ที่กรุงเทพ	ก่อนเดินทางชื่นมาบอกลา	พิม	คนรักซึ่งเป็น 

เพื่อนตั้งแต่เด็ก	 แต่เมื่อมาถึงกรุงเทพแทนที่ช่ืนจะตั้งใจ 

ศึกษาร�่าเรียน	 กลับเอาเงินท่ีนายเชยส่งเสียไปปรนเปรอ	 

วิลัย	ผู้หญิงหากิน	หลงลืมพิมเสียสิ้น

	 อีกฟากหน่ึง	 พระยาวินิจวิจารณา	 ข้าราชการ 

เบีย้บ�านาญเดนิทางมานครชัยศรเีพือ่ขายทีใ่ห้แก่นายเชย	 

ได้พบพมิทีอ่าสาพายเรอืไปส่งทีบ้่านนายเชย	ระหว่างทาง 

ได้พูดจากันจึงรู้ว่าพิมคือลูกสาวของ	พร	น้องสาวของตน	 

พระยาวินิจฯ	 จึงขออุปการะพิมให้ไปอยู่ที่กรุงเทพ	 แล้ว 

ล้มเลิกความคิดที่จะขายที่ให้นายเชย	

	 เมือ่มาอยูก่รงุเทพได้สกัพกั	พมิกต้็องประหลาด- 

ใจมาก	เพราะตกกลางคืนพระยาวินิจฯ	มักจะไม่อยู่บ้าน	 

จึงชวน	ต่อม	คนใช้แอบสะกดรอยตามพระยาวินิจฯ	จน 

มาถึงภัตตาคารที่ซึ่งวิลัยท�างานอยู ่	 แทนที่จะได้พบ 

พระยาวินิจฯ	พิมกลับได้พบชื่นก�าลังครวญเพลงอยู่แทน	 

ต่อมช่วยพาช่ืนให้มาพบกับพิม	 เม่ือช่ืนเห็นพิมอยู่ใน 

สถานที่แบบน้ีก็เข้าใจผิด	 ด่าทอพิมเสีย	 ๆ	 หาย	 ๆ	 พิม 

เสียใจเป็นอันมาก	 จึงเขียนจดหมายถึงนายเชยเล่าสิ่งที่ 

ตนพบ	เพื่อให้นายเชยเรียกตัวชื่นกลับนครชัยศรี

	 เมื่อนายเชยได้ทราบข่าวจึงหยุดส่งเงินให้ชื่น 

ทนัท	ีเมือ่วลัิยรูว่้าชืน่ไม่มเีงนิกต็จีากไป	ช่ืนส�านกึในความ 

ผิดจึงกลับไปขอคืนดีกับพิม

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	ในสวนรัก	พ.ศ.	๒๔๘๑

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ในสวนรัก	พ.ศ.	๒๔๘๑
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๒๔๘๑

ลกูก�ำพร้ำ
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๙ มีนาคม ๒๔๘๑   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้ประพันธ์	 ป.	อินทรปาลิต

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้พากย์ 	 ลิ้นทอง

ผู้แสดง

เรื่องย่อ ท่ีมาภาพ	นติยสารประมวลภาพยนตร์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๘๒
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๒๔๘๑

เพลิงพศิวำส 
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? ๒๔๘๑   (?)

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง คณะรวมมิตร	

	 	 ในความอ�านวยการของ	“ฝั่งธน”

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 เฉลิม	บุณยเกียรติ

ผู้เขียนบท	 แสงเทียน

ผู้ถ่ายภาพ	 ฟ.	บางบ�าหรุ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้พากย์ 	 พุฒ	นันทพล,	เสนาะ	ศรีพยัคฆ์

ผู้แสดง  

เฉลียว	เรืองส�าราญ	เป็น	พระราชธิดา

ขจิต	ไชยาค�า	 เป็น	สรรพสิทธิ์

เฉลิม	บุณยเกียรติ	 เป็น	ท้าวพรหมทัต

จิตตะเสน	ไชยาค�า	 เป็น	พระพี่เลี้ยง

เรื่องย่อ 	 สุวรรณเกสร	 บุตรี	 ท้าวพรหมทัต 

แห่งเมืองพาราณสีผู้มีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก	 แต่นางม ี

ลักษณะประหลาดอย่างหนึ่ง	 คือตั้งแต่เกิดจนอายุได ้

สิบห้าไม่พูดกับชายใดเลย	 แม้พระบิดานางก็ไม่พูดด้วย	 

จนสร้างความแปลกพระทัยต่อท้าวพรหมทัตยิ่งนัก	ท้าว 

พรหมทัตจึงสั่งแต่งสารไปถึงเจ้านครต่าง	 ๆ	 ว่าพระองค ์

จะยกพระธิดาให้	 หากมีใครสามารถชวนพระธิดาเจรจา 

ด้วยได้พระองค์กจ็ะจดังานอภเิษกสมรสและยกพระนคร 

ให้ครอบครอง	แต่กไ็ม่มใีครท�าได้ส�าเรจ็	กระทัง่	สรรพสทิธิ	์ 

บุตรเศรษฐีผู้มีสติปัญญาและเวทมนต์	 ทราบเรื่องจาก 

อ�ามาตย์ท่านหนึง่	สรรพสทิธิจ์งึได้เข้าเฝ้าพระธดิา	พร้อม 

ทัง้หว่านล้อมพระธดิาด้วยนทิานเวทย์มนต์ปรศินา	พาให้ 

พระธิดาเกิดความข้องใจจนตรัสถามและเกิดชอบพอใน 

การสนทนา	สรรพสทิธิจ์ึงไดอ้ภเิษกสมรสกับนางสุวรรณ 

เกสรทั้งได้ครองรักและดูแลพาราณสีร่วมกัน	

	 ทว่า	 นานวันเข้า	 สรรพสิทธิ์เสวยสุขารมณ์กับ 

นางสุวรรณเกสรจนชักเบื่อหน่ายกับความมั่งมีในวัง	 จึง 

ขอลาพระชายาออกประพาสไพรกับพี่เลี้ยงคู่ชีวิตท่ีไว ้

วางพระทัย	 แต่ระหว่างประพาส	 สรรพสิทธ์ิบังเอิญเห็น 

ร่างของกวางตัวหนึ่งนอนตาย	 ก็นึกสนุกจึงถอดดวง 

วิญญาณเข้าสิงร่างกวางเพื่อเชยชมธรรมชาติในป่า	 ฝ่าย 

พี่เล้ียงเห็นทีว่าร่างอันไร้วิญญาณของสรรพสิทธิ์จะเป็น 

ประโยชน์แก่ตน	 จึงเข้าสิงร่างสรรพสิทธ์ิหมายแอบอ้าง 

ครองบัลลังก์และตัวเจ้าหญิง	 แต่เพราะเจ้าหญิงและ 

สรรพสิทธิ์นั้นรู้ทัน	 จึงหาทางวางแผนด้วยเล่ห์กลและ 

เวทย์มนต์	 จนสามารถก�าจัดพี่เล้ียงทรยศและกลับคืนสู่ 

พาราณสีตามเดิม

ท่ีมา	สมดุภาพยนตร์	เรือ่ง	เพลิงพศิวาส	พ.ศ.	๒๔๘๑

ท่ีมาภาพ	(ท้ังสองภาพ)	สมดุภาพยนตร์	เรือ่ง	เพลิงพศิวาส	พ.ศ.	๒๔๘๑
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๒๔๘๒

นำงนำคพระโขนง ตอนใหม่
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๘๒   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

หมายเหตุ	ฉายประกอบภาพยนตร์เรื่อง	ลูกก�าพร้า	ภาค	๒
ที่มาภาพ	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๘๒
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๒๔๘๒

ลกูก�ำพร้ำ ภำค ๒
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๘๒   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้ประพันธ์	 ป.	อินทรปาลิต

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๘๒
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๒๔๘๒

ค่ำยบำงระจนั
Bang Ra Chan
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑ กรกฎาคม ๒๔๘๒   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์ “พรานบูรพ์”

ผู้ก�ากับ	 	 จวงจันทน์	จันทร์คณา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต

ผู้ล�าดับภาพ	 “น้อย”

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบฉาก	 แนม	สวุรรณแพทย์,	ผนั	นากสวุรรณ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย		ชะลอ	-	จิตต์	

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		นารถ	ถาวรบุตร

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง  

สมพงษ์	จันทรประภา	 เป็น	พล

ไพพรรณ	บูรณะพิมพ์	 เป็น	ปล้อง

ทองหยิบ	ดีอัตรา	 เป็น	กลอย

ทองแถม	ดีอัตรา	 เป็น	กลิ่น

เผื่อน	ศรีแก้ว	 เป็น	แม่พิม

สุคนธ์	ณรงคกุล	 เป็น	ยอด

ภักดิ์	มหาสารินันท์	 เป็น	แสน

พระดรุณรักษา	 เป็น	แท่น	ชาวบ้านศรบีวัทอง

คล้อง	วัชโรบล	 เป็น	โชติ

สง่า	ศรีทองสุก	 เป็น	อิน

ยี่สุ่น	พูลทรัพย์	 เป็น	เมือง

สถิต	กาญจนประดิษฐ์	 เป็น	ดอก	บ้านกลับ

ทองถม	ใจบุศย์	 เป็น	ทองแก้ว	บ้านโพธทิะเล

ขุนวิเศษอัศดร	 เป็น	ขุนสรรค์

ชื้น	กลีบบัว	 เป็น	พันเรือง

ฮะ	มิ่งขวัญตา	 เป็น	ทองเหม็น

เปลี่ยน	สุวรรณแพทย์	 เป็น	ทองแสงใหญ่

หมื่นนาวาปราบศึก	 เป็น	จันหนวดเขี้ยว

วาศ	ดรุณเพศ	 เป็น	พระครูธรรมโชติ

ใหม่	สุวรรณมะลิ	 เป็น	พระยารัตนา

นายเลื่อน	วิชัยวัฒนะ

เรื่องย่อ	 	 พ.ศ.	๒๓๐๘	พม่ายกทพัเข้ามารกุราน 

ไทยหลายหมู่บ้าน	 พล	 และ	 แสน	 สองหนุ่มบ้านวิเศษ- 

ไชยชาญจงึขีม้่ามาส่งข่าวก�านนับ้านศรบีวัทอง	ถงึแผนการ 

ของ	ทดิดอก	บ้านกลับ	และ	ทองแก้ว	บ้านโพธิ์ทะเล	ซึ่ง 

เข้าไปคลุกคลีกับพวกพม่าเพื่อจะปล้นทรัพย์	 แผนการ 

ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 หากแต่ก�านันบ้านศรีบัวทอง 

เสียชีวิตในเหตุการณ์	 สร้างความเศร้าสลดต่อชาวบ้าน 

ยิ่งนัก	 เมื่อขาดผู้น�า	แท่น	ซึ่งมีฝีมือในการรบดี	จึงเสนอ 

ให้เดินทางไปสมทบที่ค่ายบางระจัน	 ชาวบ้านศรีบัวทอง 

จึงแต่งตั้งแท่นเป็นแม่ทัพ	

	 ขณะนัน้	เนเมยีวสหีบด	ีแม่ทพัฝีมอืเก่งกล้าฝ่าย 

พม่า	 มาตีค่ายบางระจันหลายต่อหลายครั้งก็ไม่สามารถ 

เอาชนะได้	 จึงเริ่มร้อนใจกลัวชาวบ้านค่ายบางระจันจะ 

รวมก�าลงัคนได้มากขึน้	สุกี	้นายกองของพม่า	ซึง่เคยอาศยั

อยู่เมืองไทยมานานอาสาเป็นผู้คุมทัพมาตีค่ายบางระจัน

	 แท่นยงับาดเจบ็สาหสัจากการรบครัง้ก่อน	นาย

จัน	หนวดเขี้ยว	ขุนสรรค์	พันเรือง	และคนอื่น	ๆ	หารือ 

ตกลงกนัว่าจะให้พลขีม้่าไปขอปืนใหญ่จากกรงุศรอียธุยา	 

แต่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย	มีเพียงพระยารัตนาฯ	ที่ 

เห็นใจชาวบ้านบางระจัน	 จึงตามพลมาช่วยสอนวิธีการ 

หล่อปืนใหญ่แต่ไม่ส�าเร็จ	 สุกี้ยกทัพโจมตีค่ายบางระจัน 

และสามารถท�าลายประตูค่ายได้	 ชาวบ้านทั้งชายและ 

หญงิพร้อมใจกนัเข้าต่อสู	้แต่หมดก�าลงัจะต้านทานจงึพ่าย

แพ้พม่าไปในที่สุด
ท่ีมา	สมดุภาพยนตร์	เรือ่ง	ค่ายบางระจนั	พ.ศ.	๒๔๘๒

ท่ีมาภาพ	สมดุภาพยนตร์	เรือ่ง	ค่ายบางระจนั	พ.ศ.	๒๔๘๒



97
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ใครผิดใครถกู
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๒   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์

ผู้ก�ากับ	 “ศรี	จันทร์งาม”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ภ.	วสุวัต

ผู้ล�าดับภาพ	 “น้อย”

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบฉาก	 แนม	สุวรรณแพทย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	 	ผัน	นากสุวรรณ

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 นารถ	ถาวรบุตร

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง  

ชะอวบ	ฟองกระสนิธุ	์ เป็น	บญุมี	มัง่กลุ

ภกัด์ิ	มหาสารนินัท์	 เป็น	เจยีด	เชาว์โปร่ง

พระดรณุรกัษา	 เป็น	มัง่	ม่ังกลุ

ละม่อม	ธณตั	ิ เป็น	มลู	มัง่กลุ

ด.ช.	ประกาศ	โลหติรตัน์	 เป็น	ด.ช.	บญุมา	มัง่กลุ

วงศ์	สปัปินนัท์	 เป็น	ส.ต.อ.	จุน่	เชาว์โปร่ง

เผือ่น	ศรแีก้ว	 เป็น	เจมิ	เชาว์โปร่ง

ด.ช.จ�านงค์	บ�าเพญ็ทรพัย์	 เป็น	ด.ช.	จ้อย	เชาว์โปร่ง

สนทิ	เกษธนงั	 เป็น	คล่อง	หมอความ

อึง้	เลีย่งฮง	 เป็น	เงีย๊บ

ทองต่อ	จาตรุงคกุล	 เป็น	แหลม	ลิน้หลง

เรื่องย่อ	 	 ที่ต�าบลตรอกสะพานยาว	 บางรัก	

เป็นแหล่งอาศัยของ	นายมั่ง	มั่งกุล	และ	สิบต�ารวจเอก

จุ่น	 เชาว์โปร่ง	 สองเพื่อนบ้านคู่อริที่มีเรื่องไม่ลงรอยกัน 

นัก	กล่าวคือ	สิบต�ารวจเอกจุ่น	 เชาว์โปร่ง	นิยมการร้อง 

ร�าท�าเพลงเป็นทีน่่าร�าคาญใจแก่นายมัง่	ซ่ึงก�าลังกลัดกลุ้ม 

เรื่องหน้ีสิน	 จึงเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยครั้ง	 

แต่เหมือนโชคชะตาจะกล่ันแกล้ง	 ให้ลูกของทั้งสองต้อง 

มารักกัน

	 ขณะทีน่ายมัง่ก�าลงัครุน่คดิหาวธินี�าเงนิมาจ่าย	

เถ้าแก่เงี๊ยบ	เจ้าหนี้	ก็เผอิญ	นายคล่อง	หมอความมาขอ 

พบและแจ้งว่านายมั่งได้รับมรดกเป็นเงินสองหมื่นบาท	 

จาก	นางสมบูรณ์	โภคาทรัพย์	หรือ	นางแม้น	มั่งกุล	ยาย

ของนายมั่ง	 เป็นเวลาเดียวกับที่เถ้าแก่เงี๊ยบก็มาทวงหน้ี 

ทัง้ต้นและดอกทีบ้่านนายมัง่	และเมือ่ทราบจากนายคล่อง 

ว่านายมั่งเพิ่งเป็นเศรษฐีมรดกก็เกิดความละโมบ	ว่าจ้าง	 

นายแหลม	ไปปล้นบ้านนายมั่งคืนวันนั้น

	 เจียด	 ลูกชายสิบต�ารวจเอกจุ่นซึ่งรักอยู ่กับ 

บุญมี	 ลูกสาวของนายม่ัง	 บังเอิญได้ยินเถ้าแก่เงี๊ยบ 

วางแผนปล้นทรัพย์นายม่ัง	 จึงไปเตือนนายม่ังแต่ถูกไล่

ตะเพดิออกมาเสยีก่อน	เจยีดจงึไปขอร้องพ่อให้ช่วยจบักมุ 

นายแหลม	 สิบต�ารวจเอกจุ่นทนนายเจียดรบเร้าไม่ไหว 

จึงตกปากรับค�า	ตกดึก	นายแหลมบุกไปบ้านนายมั่งตาม 

ก�าหนด	 สิบต�ารวจเอกจุ่นและนายเจียดซ่อนตัวอยู่	 เมื่อ 

เหน็นายแหลมเข้าบ้านนายมัง่จงึรวบตวัไว้ได้	ขณะนัน้เอง	 

นายคล่องวิ่งกระหืดกระหอบมาบอกนายมั่งว่า	 เรื่อง 

มรดกเป็นการเข้าใจผดิ	ทีจ่รงิมรดกนีต้กเป็นของสบิต�ารวจ 

เอกจุ่น	สิบต�ารวจเอกจุ่นซึ่งไม่เคยนึกโกรธเกลียดนายมั่ง	 

จึงแบ่งมรดกให้นายมั่งครึ่งหนึ่ง	 นายมั่งซาบซึ้งในน�้าใจ	 

ส�านึกผิดที่เคยโกรธเกลียดสิบต�ารวจเอกจุ ่น	 ทั้งสอง 

ครอบครัวจึงปรองดองกันนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ทีม่า	สมดุภาพยนตร์	เรือ่ง	ใครผดิใครถกู	พ.ศ.	๒๔๘๒

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ใครผิดใครถูก	พ.ศ.	๒๔๘๒
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๒๔๘๒

ปิศำจดวงจนัทร์
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๗ มกราคม ๒๔๘๒   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

หมายเหตุ	ฉายประกอบภาพยนตร์เรื่อง	ยอดมิ่ง	เมียรัก



99

๒๔๘๒

ยอดม่ิง  เมียรัก
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๗ มกราคม ๒๔๘๒   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ลัดดา	สถิตย์ทรัพย์,	ล้วน	ควันธรรม

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๒
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๒๔๘๒

ปิดทองหลังพระ
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๑๑ มกราคม ๒๔๘๒   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บริษัท	ภาพยนตร์ไทย	จ�ากัด

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุ- 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้ประพันธ์	 พระยาโกมารกุลมนตรี

ผู้ก�ากับ  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุ- 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์,	

	 	 ประสาท	สุขุม	A.S.C.

ผู้ล�าดับภาพ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุ- 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้ก�ากับศิลป์	 เฉลิม	พันธุ์นิล

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 น้อย	บุนนาค

ผู้ประพันธ์ค�าร้อง ม.ล.	พวงร้อย	อภัยวงศ์

วงดนตรี  	 บริษัทภาพยนตร์ไทย	จ�ากัด

ผู้แสดง  

พระยาบ�ารุงราชบริภาร		เป็น	พระยาอินทรภักดี

ลิขิต	สารสนอง	 	 เป็น	ยม

ทวี	มณีสุนทร	 	 เป็น	ไพรัช

สุภาพ	สง่าเมือง	 	 เป็น	วัฒนา

พนม	สุทธาศิริ	 	 เป็น	มนูญ

ศิริ	กุลศิริ	 	 เป็น	มยุรี

อบ	บุญติด	 	 เป็น	เถ้าแก่ฮั่วหยง

รวมพันธุ์	 	 เป็น	อาจารย์สุข

ป้าสุ่น	 	 เป็น	มะริด

เสริม	ประสพชัย	 	 เป็น	ตระหนัก

ไพฑูรย์	 	 เป็น	พวงผกา

เรื่องย่อ	 	 เจ้าคุณอินทรภักดี	 ก่อตั้งบริษัทหา 

ของเก่า	ชือ่	บรษิทัเสาะหาทรพัย์	ไม่จ�ากดั	เป็นงานอดเิรกหลงั 

เกษียณราชการ	 โดยมีลูกจ้างในบริษัทคือ	 ไพรัช	 หลานชาย	

ของมนูญ	 และ	 ยม	 ยมนั้นไม่ค่อยลงรอยกับไพรัชด้วยว่า 

หมายปอง	 วัฒนา	 ซึ่งชอบพออยู่กับไพรัช	 จึงหลอกไพรัชไป

เล่นไพ่และโกงไพ่ท�าให้ไพรัชเป็นหนี้ยม	 เพราะรู้ดีว่าบริษัทมี

กฎห้ามพนักงานเป็นหนี้

	 แต่ความจริงแล้ว	 ยมเป็นหนี้	 ฮั่วหยง	 เจ้าของ 

ภตัตาคาร	ฮัว่หยงเองใช่ว่าจะเป็นคนมทีรพัย์	ตนเองนัน้กเ็ป็น 

หนี้	มะริด	เจ้าของสวนมะริดรมณีย์	เมียลับของ	อาจารย์สุก	 

หมอดู	 ซึ่งต้องปิดบังความจริงเพื่อให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ 

ของชาวบ้าน	 ยมขู่ให้ไพรัชใช้หนี้แทนตน	 วัฒนาแอบได้ยิน 

จึงเสนอตัวใช้หนี้แทนไพรัชด้วยการเป็นนางบ�าเรอของสวน 

มะริดรมณีย์

	 หลังจากนั้น	 ไพรัชกับยมได้รับมอบหมายให้ไป 

แสวงหาของเก่าในป่าทางภาคเหนือ	 เป็นเวลาเดียวกับที่ 

รัฐบาลออกกฎหมายจับกุมนักต้มตุ๋นซึ่งปลอมตัวเป็นหมอดู	 

อาจารย์สุกจึงหลบหนีไปกบดานในป่าทางภาคเหนือเช่นกัน

	 ไพรชัออกไปหาของเก่าในป่า	เผอญิพบอาจารย์สกุ 

อาจารย์สุกตกใจรีบวิ่งหนีก็บังเอิญไปเตะแผ่นหินเข้า	ทั้งสอง 

จึงน�าแผ่นหินกลับมายังที่พัก	 เม่ือได้คุยกับไพรัชและยม	 

อาจารย์สุกจึงได้รู้ว่านโยบายจับกุมหมอดูเป็นเรื่องเท็จ	 จึง 

ลากลับกรุงเทพฯ	 ยมออกอุบายให้ไพรัชออกไปเสาะหาของ 

เก่าต่อทั้ง	ๆ	ที่ไพรัชป่วยจากพิษไข้ป่า	เป็นเหตุให้ไพรัชพลัด 

ตกจากหลังม้าและหายสาบสูญไป	 ยมหัวไวจึงหนีกลับ 

กรงุเทพฯ	แอบอ้างว่าตนเป็นผูพ้บแผ่นหนิศลิาจารกึ	มหิน�าซ�า้ 

ยังใส่ความไพรัชว่าหนีงาน	และฉวยโอกาสสู่ขอมยุรี	แต่มยุรี

รู้ว่ายมเป็นคนชั่วร้าย	จึงไม่อยากแต่งงานด้วย

	 ในวันนั้นเอง	 ไพรัชเดินทางกลับจากภาคเหนือมา 

พบมนูญตามที่นัดหมาย	 และเพิ่งได้รู้ว่า	 บัดนี้วัฒนาตกเป็น 

นางบ�าเรอของยมแล้ว	 ยมยื่นข้อเสนอว่าจะปล่อยวัฒนาก็ได	้ 

แต่ไพรัชต้องยอมรับว่าขัดค�าสั่งและหนีงาน	และบังคับให้พูด 

ว่าผู้ที่ค้นพบศิลาจารึกคือนายยม	ไพรัชจ�าใจยอมรับข้อเสนอ	 

ครัน้ถงึก�าหนดวนัทีเ่จ้าคณุนดัยมมาฟังเรือ่งทีข่อมยรุแีต่งงาน	 

มนญูได้พาตวัอาจารย์สกุมาเป็นพยานว่ายมเป็นผูอ้ยูเ่บือ้งหลงั 

เรือ่งทัง้หมด	ยมจ�านนต่อหลกัฐาน	มยรุจีงึช่วยจดัการให้ไพรชั

และวัฒนาเข้าใจกันได้ในที่สุด

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ปิดทองหลังพระ	พ.ศ.	๒๔๘๒

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๘๒

ขุนช้ำงขุนแผน 
ภำคพเิศษ ตอน เปรตวนัทองห้ำมทพั 

๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 น.น.	ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ทิดเขียว

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง	 	 “ท่านท่ีสนใจในทางโบราณคดีและ 

ประวัติศาสตร์ หาความรู้ประดับประดาจากภาพยนตร ์

เรือ่งนี ้ดวูธิไีสยศาสตร์ การใช้เวทย์มนต์อาถรรย์ของสมยั

ยุคนั้นอย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจ ดูการรบของ 

สามพ่อลูกท่ีต่างคนต่างมีฤทธิมีเดช ใช้ของวิเศษเข้า 

ประหัศประหารกัน ดูความรักของแม่ที่มีต่อลูก ความรัก 

ของแม่นั้นย่อมมีอยู่แก่ลูกเพียงไรแม้จนกระทั่งสิ้นชีวิต 

ไปแล้ว ดูความรักของหนุ่มจ้าวมหาเสน่ห์ชั้นบรมครู ซึ่ง 

พอถกูเสน่ห์ของหญงิเข้าบ้าง เล่นเอาลุม่หลงงงงวยจนไม่ 

รู้สึกผิดชอบ ถึงกับเกิดเรื่องร้ายใหญ่โตขึ้น เชิญมานั่ง 

หัวเราะกันให้ท้องคัดท้องแข็ง ในตอนขบขันของคนที่ไม่ 

ชอบเล่นกับผี แต่ว่าผีชอบมาเล่นกับคน เชิญนั่งเบียดกัน 

จนตัวลีบ ดูเปรตวันทองแผลงเดชอย่างน่ากลัว เชิญท่าน 

ที่ไม่เคยเห็นเปรต ขอให้ท่านมาท�าความรู้จักกับเปรตไว้ 

เสีย เชิญมาน่ังข�า ๆ ดูพระไวยเก้ียวแม่ อย่างจวน ๆ 

หวิด ๆ จะเข้าด้ายเข้าเข็มนั้นทีเดียว”

ที่มา	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๘๒

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๘๒



102 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๘๒

สำมหัวใจ 
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๗ มีนาคม ๒๔๘๒   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 บูรพาศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 “พรานบรูพ์”	จากบทประพนัธ์	เรือ่ง	 

	 	 รอยรัก

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์”

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		“พรานบูรพ์”	

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 “ทิดเขียว”

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๘๒
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๒๔๘๒๒๔๘๓

ลูกทุง่
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๓๑ มีนาคม ๒๔๘๒   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บริษัทภาพยนตร์ไทยจ�ากัด

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้ประพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้ก�ากับ  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประสาท	สุขุม	A.S.C.

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง  

โปร่ง		แสงโสภณ	 เป็น	ช่วย

สมพร	เฉลิมศรี	 เป็น	ผจง

เสริม	ประสพชัย	 เป็น	ชู

ละม่อม	พุ่มเสนาะ	 เป็น	ขุนกสิกิจ

พรรณี	กาญจนินทุ	 เป็น	นางกสิกิจ

อบ	บุญติด	 เป็น	เถ้าแก่ฮั้วหยง

ชิต	คุ้มสอน	 เป็น	พ่อชม

อุดม	พันธ์บรรจง,	แดง	สาทประสิทธิ์

เรื่องย่อ 	 ณ	ลุ่มน�้าท่าจีน	จังหวัดสาลี	อันเป็น 

เขตกสิกรรม	ครอบครัวของพ่อชมด�ารงชีพด้วยการท�าไร่ 

ไถนามาหลายชั่วอายุคน	 พ่อชมมีลูกชายด้วยกันอยู่สอง 

คน	คือ	ช่วย	คนพี่คิดจะเจริญรอยตามพ่อ	สืบทอดอาชีพ 

กสิกร	 แต่	 ชู	 คนน้องมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นขุนนาง	 

ท่ามกลางเสียงคัดค้านของพ่อชม	 ชูจึงต้องดิ้นรนหาทาง 

ได้เล่าเรียนด้วยตัวเอง	 และโชคชะตาก็เข้าข้างชู	 เมื่อวัน 

หนึง่	ขุนกสกิจิเดนิทางมายงัจงัหวดัสาลเีผอญิถกูตาต้องใจ 

ชูเข้า	 เพราะตัวเองมีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชาย	 จึงขอรับ 

อุปการะชูให้ได้เข้าเรียนที่กรุงเทพ

	 หลายปีผ่านไป	 ชูไต่เต้าจนได้เป็นนายอ�าเภอ 

สมอย่างทีห่วงั	ไม่เพยีงแต่หน้าทีก่ารงานจะก้าวหน้า	เรือ่ง 

ของหวัใจกก็�าลงัปลกูต้นรกัอยูก่บั	ผจง	ลกูสาวสดุสวยของ 

ขุนกสิกิจนั่นเอง	ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเหตุให้ชูต้องกลับ 

ยังบ้านเกิด	 เนื่องจากขุนกสิกิจได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น 

พระยากสกิจิมาประจ�าอยูท่ีจ่งัหวดัสาล	ีบดันี	้ด�า	กบั	แจ๋ว	 

เพือ่นเล่นในวยัเดก็ของชผูนัตวัไปเป็นอนัธพาลปล้นทรพัย์ 

ชาวบ้าน	เป็นทีเ่ดอืดร้อนนกั	ร้อนถงึหน้าทีข่องนายอ�าเภอ 

ที่ต้องบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ชาวบ้าน	 แต่นายอ�าเภอชู 

กลับแสดงท่าทีเจ้ายศเจ้าอย่าง	 เป็นเหตุให้ชาวบ้านต่าง 

พากันเกลียดชัง	ดีที่ช่วยคอยช่วยเหลือไกล่เกลี่ย	ช่วยจึง 

เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน	 รวมทั้งพระยากสิกิจกับผจง 

ลูกสาวที่เกิดหลงใหลได้ปล้ืมในตัวช่วย	 เพราะนับถือคน 

ประกอบอาชีพกสิกรรมอันเป็นกระดูกสันหลังของชาติ 

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

	 เมื่อช่วยรู้ว่าผจงเริ่มมีใจให้	จึงเริ่มไว้ตัว	ด้วยรู้ 

ว่าน้องชายสมคัรใจรกัผูห้ญงิคนนี	้และแล้วเหตรุ้ายกเ็กดิ 

ขึ้น	เมื่อแจ๋ววางแผนออกปล้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า	ช่วย 

จงึปลอมตวัเป็นโจรเพือ่เกลีย้กล่อมให้แจ๋วกลบัใจ	เคราะห์ 

ร้ายครานี้	ต�ารวจก็สืบทราบแผนการเช่นกัน	จึงน�าก�าลัง 

ล้อมจับ	 ช่วยจึงติดร่างแหไปด้วย	 ผจงไปขอร้องให้แจ๋ว 

ช่วยบอกความจรงิกบัต�ารวจ	แจ๋วซึง่ส�านกึในบญุคุณของ 

ช่วยอยู่แล้วก็ยอมท�าตาม	 ท�าให้ช่วยพ้นผิดและได้ครอง 

รกักบัผจง	ชจูงึได้ส�านกึและกลบัตวัเป็นข้าราชการดตีัง้แต่ 

นั้นมา

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๘๓

ทีม่าภาพ	นติยสารประมวลภาพยนตร์	มนีาคม	พ.ศ.	๒๔๘๒
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๒๔๘๓

คูส่ร้ำง คู่สม
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

(?) ๒๔๘๒   (?)

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

๒๔๘๒
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๒๔๘๓

เรื่องย่อ	 	 โรจน์	 สืบทอดกิจการร้านนิยมไทย	

จ�าหน่ายสินค้าไทยต่อจากบิดา	 เขาคร�่าเคร่งกับการ 

ท�างานจนไม่สนใจเรือ่งอืน่รวมทัง้เรือ่งความรกั	จนกระทัง่

เช้าวนัหนึง่	ขณะทีโ่รจน์ขบัรถไปท�างาน	บงัเอญิขบัรถชน

รถสามล้อ	ซึ่งมีสาวงามชื่อ	วนิดา	โดยสารอยู่	โรจน์หลง

รักวนิดาตั้งแต่แรกเห็นและตามไปส่งที่บ้าน	 จึงได้รู้ว่า 

วนิดาเป็นหลานสาวของ	พระพฤกษาพิทักษ์	ซึ่งหลงใหล

ในกล้วยไม้	ขากลับโรจน์พบ	สนทิ	ซึง่มาตดิพนัวนดิา	และ

เป็นผู้ที่	 มาลี	 แม่ของวนิดาหมายมั่นจะให้แต่งงานกับ

ลูกสาว	 สนิทมีนิสัยเจ้าชู้	 ท�าให้วนิดาใจโอนเอียงไปทาง

โรจน์	แต่แล้ววันหนึ่ง	โรจน์ขึ้นไปรับ	ผ่องพรรณ	น้องสาว

ซึ่งป่วยหนักมารักษาที่กรุงเทพ	 กาจ	 นักหนังสือพิมพ์ซึ่ง 

มคีวามแค้นโรจน์ในเรือ่งส่วนตวั	บงัเอญิเหน็จงึน�าไปเขยีน 

ข่าวกล่าวหาว่าโรจน์ล่อลวงสาวบ้านนอกมากรุงเทพ	ท�า 

ให้วนดิาเข้าใจผดิ	โรจน์โกรธมากจงึฟ้องร้องหนงัสอืพมิพ์ 

ฉบับน้ัน	 ศาลพิจารณาตัดสินให้หนังสือพิมพ์ฉบับน้ันแก้ 

ข่าว	วนิดากับโรจน์จึงเข้าใจกันในที่สุด

ที่มา	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๓

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ไม่เคยรัก	พ.ศ.	๒๔๘๓

ที่มาภาพ	(สองภาพล่าง)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	

ไม่เคยรกั
Bachelor in Love
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๓๑ พฤษภาคม ๒๔๘๓   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มานิต	วสุวัต

ผู้ประพันธ์	 เปรมไชยา	

ผู้ก�ากับ	 จวงจันทน์	จันทร์คณา

ผู้เขียนบท	 “พรานบรูพ์”	

ผู้ถ่ายภาพ	 หลวงกลการเจนจิต,	พอใจ	วสุวัต

ผู้ล�าดับภาพ	 “น้อย”

ผู้ก�ากับศิลป์	 แนม	สุวรรณแพทย์	

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	 ชะลอ	-	จิตต์

ผู้บันทึกเสียง	 กระเศียร	วสุวัต

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 นารถ	ถาวรบุตร

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง  

จ�ารัส	สุวคนธ์	 เป็น	โรจน์

เบ็ญจา	รัตนกุล	 เป็น	วนิดา

พระดรุณรักษา	 เป็น	พระพฤกษาพิทักษ์

มาเนต	รามโยธิน	 เป็น	ผ่องพรรณ

ไพพรรณ	บูรณะพิมพ์		 เป็น	บังอร

รัตนา	อมัติรัตน์	 เป็น	มาลี

เสน่ห์	นิลพันธ์	 เป็น	สนิท

ลมูล	สิขัณฑกสมิต	 เป็น	เติบ

ทองอ่อน	ยุกตะนันทน์	 เป็น	กาจ

ลม่อม	ธณัติ	 เป็น	พริ้ง
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๒๔๘๓

แม่ร้อยช่ัง 
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๕ กรกฎาคม ๒๔๘๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศิริภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  	 ทิดเขียว

ผู้แสดง 	 อนุ,	คมคาย

เค้าเรื่อง  “ชีวิตรัก .... ชีวิตแม่เรือนที่ไร้เดียง- 

สาของแม่สาวชนบททีต้่องแต่งงานไปตามความเหน็ชอบ 

ของพ่อแม่ ในที่สุด, ต้องระหกระหนต่อสู้กับเหตุการณ์ 

ต่าง ๆ เท่าที่ผู้หญิงจะท�าได้”

ที่มา	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๘๓ ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๘๓
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๒๔๘๓

สำมเกลอผจญภยั

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	วารศัพท์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๘๓

๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑ สิงหาคม ๒๔๘๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง หัสดินทร์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ตลกที่จะท�าให้ท่านต้อง 

หัวเราะท้องคัดท้องแข็งยิ่งกว่าตลกของฝรั่ง คือเรื่อง  

“สามเกลอผจญภัย” ภาพยนตร์ไทยตลกชั้นพิเศษ  

ประกอบการตื่นเต้นหวาดเสียว เพียบพร้อมไปด้วยการ 

ชกต่อย ภูติผีปีศาจ และเพลงไพเราะ ท่านที่ชอบ 

ภาพยนตร์ตลกของฝรั่ง โปรดมาตัดสินภาพยนตร์ตลก 

ของไทยเราบ้าง”

ที่มา	หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	วารศัพท์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๘๓
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๒๔๘๓

แผลเก่ำ
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๘ สิงหาคม ๒๔๘๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 บูรพาศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ไม้	เมอืงเดมิ	จากนยิายเรือ่ง	แผลเก่า

ผู้ก�ากับ  พรานบูรพ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ทิดเขียว

ผู้แสดง 	 สมพงษ์	จันทรประภา,	

	 	 อบเชย	ชุ่มพันธุ์

เค้าเรื่อง  “เป็นเรื่องเก่าของชาวบางกะปิ ที่

บรรยายความรักของหนุ่มลูกบ้านน้ัน ซ่ึงมีความรักที่คุ

ระอุอยู่ในอกเหลืออดกลั้น 

 มันว่า... “ยิ่งมืดก็จะยิ่งฝ่า ยิ่งหนาก็จะยิ่งบุก... 

เรียมเอ๋ย พี่จะตายให้อ้ายหนุ่มลูกบ้านน้ี มันรู้ท่ัวกันว่า 

อ้ายขวัญ มันรักของมันยังไง...”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๓	

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๓
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๒๔๘๓

หนำมยอกหนำมบ่ง

เวียงคอยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของแวว	 พ่อขุนออก 

หมายจับธงและพรรคพวก	พร้อมออกค่าหัว	จนได้ทราบ 

ข่าวว่า	 ธงไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่เวียงคอย	 จึงน�าก�าลังคน 

เพื่อที่จะไปจับตัวธงจนเกิดการต่อสู้กัน	 ธงต้องเป็นฝ่าย 

ยอมแพ้เพราะพ่อขุนน�าตัวพ่อของแววมาขู่เพื่อให้แวว

มอบตัว	 สุดท้ายแววก็ตอบตกลงแต่งงานเพื่อปลดหนี้ให ้

พ่อ	ธงจึงหายไปพร้อมความแค้นแววที่หักหลังตน

	 สองปีผ่านไป	หมูบ้่านนาแคต้องเผชญิกบัความ 

แร้นแค้น	 ไม่มีเกวียนไหนกล้าใช้เส้นทางผ่าน	 กระทั่งม ี

หนุ่มลาวโซ่ง	ชื่อ	แสน	น�าเกวียนมาแวะที่หมู่บ้านนาแค	 

แท้จริงแล้ว	 แสนก็คือธงที่เข้ามาสืบข่าวคราวในหมู่บ้าน 

นาแค	ขณะนัน้	มิง่ได้ขึน้เป็นก�านนัแทนพ่อขนุทีเ่ริม่แก่ตวั	 

มิ่งมักจะท�าร้ายแววกับลูกอยู่เสมอ	เพราะคิดว่าลูกที่เกิด 

มาเป็นลูกของธง	ส่วนตัวเองอยากได้	สร้อย	น้องสาวคน 

สวยของ	สอน	เป็นเมียอีกคน	จึงบังคับให้	ดวง	แต่งงาน 

กับสอน	 ธงกลับมาบ้านนาแคเพื่อช�าระแค้น	 แต่บัดนี้	 

กรรมได้ตามสนองแววและพ่อขนุแล้ว	ธงจงึอโหสิให้	และ 

รีบไปช่วยดวงที่ถูกมิ่งฉุดไปเวียงดอย	 ธงฆ่ามิ่งเพื่อชิงตัว 

ดวงได้ส�าเร็จ	ความแค้นแต่หนหลังจึงจบลง

ที่มา	นิยายเรื่อง	หนามยอกหนามบ่ง	ของ	ไม้	เมืองเดิม

ที่มาภาพ	หนังสือที่ระลึก	๓๕	ปี	ละโว้ภาพยนตร์

๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 
๒๑ ตุลาคม ๒๔๘๓   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง ละโว้ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 “ไม้	 เมืองเดิม”	 จากนิยายเรื่อง	 

	 	 หนามยอกหนามบ่ง

ผู้ก�ากับ  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนสุร- 

	 	 มงคลการ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 “ทิดเขียว”

ผู้แสดง 	 โปร่ง	แสงโสภณ,	ประยงค์,	

	 	 เพี้ยน	ฉิมพลี

เรื่องย่อ 	 เย็นวันหน่ึง	 ณ	 หมู่บ้านนาแค	 ธง 

ลูกน้องฝีมือดีของ	พ่อขุน	ก�านันบ้านนาแค	จ�าใจต้องไป 

ทวงเงินค่าที่นากับ	ตาเพชร	พ่อของ	แวว	คนรัก	แต่ตา 

เพชรไม่มีเงินพอ	 จึงต้องขายแววเพราะกลัวอิทธิพลของ 

พ่อขุน

	 แววเข้ามาเป็นคนคอยรับใช้	ดวง	บุตรสาวของ 

พ่อขนุ	แต่มกัจะถกู	มิง่	ลกูชายของพ่อขนุพยายามเข้าหา 

และคอยพูดจาปั่นหูว่าธงในแง่ไม่ดี	 เมื่อธงรู้จึงเกิดเรื่อง 

ทะเลาะววิาทกนั	แต่ธงเป็นฝ่ายแพ้	แววถกูกกัตวัเป็นเวลา	 

๗	 วัน	 ส่วนธงถูกสั่งห้ามไม่ให้พบแวว	 จนเมื่อ	 พ่อขุน 

ต้องการให้ธงไปปล้นควาย	 ธงยอมท�าตามแต่มีข้อแม้ว่า 

เมื่อขโมยควายมาได้แล้ว	 พ่อขุนต้องปล่อยแววให้เป็น 

อิสระ

	 เมือ่ธงจากไป	มิง่กว็างแผนเตรยีมจดัพธิแีต่งงาน 

ระหว่างตนกับแวว	ธงกลับมาเร็วกว่าก�าหนดจึงได้ทราบ 

ว่าหลงกลสองพ่อลูก	 ธงจึงไปชิงตัวแววและเดินทางไปที่ 

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๓
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๒๔๘๓

พรำยตะเคียน
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สดศรี	ภักดีจิตต์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

หมายเหตุ	ฉายประกอบภาพยนตร์เรื่อง	ลูกก�าพร้า	ภาค	๓-๔

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๘๓

ลูกก�ำพร้ำ 
ภำค ๓-๔
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สดศรี	ภักดีจิตต์

ผู้ประพันธ์	 ป.	อินทรปาลิต

ผู้ก�ากับ 

ผู้เขียนบท ชาตรี,	กิ่งแก้ว

ผู้แต่งบทพากย์ เชาว์พัฒนะ

ผู้ก�ากับ	 บุญชู	เชาว์พัฒนะ	

ผู้ถ่ายภาพ	 สดศรี	ภักดีจิตต์

ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ	 สนิท	จาดยศ

ผู้ล�าดับภาพ	 สดศรี	ภักดีจิตต์

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดฉากและสถานที่  จรัส	เริงอารมณ์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้ร้องเพลงประกอบ		 ล.	ควันธรรม

ผู้ช่วยเหลือทั่วไป	 สมควร	เริงอารมณ์

ผู้พากย์ พ.	ปัญญาพล,	ศรีปัญญาพล

ผู้แสดง	 ระเบยีบ	ทพิยทศัน์,	เชษฐ์	ลกัษณ- 

ลิขิต,	 กฤษณา	 สุวรรณสุข,	 เฉลาศรี	 ทองธาระ,	 ทิวา 

มานกิบตุร์,	ผาด	ติณนนท์,	หลวงภรตกรรมโกศล,	เฉลียว	 

อินทุโสภณ,	จ�านง	บ�าเพ็ญทรัพย์,	แจ่ม	อิศรางกูร,	งาน,	 

ชิต	เกิดก�าธร	

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	(บน)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
												(ล่าง)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๓



112 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๘๓

ชำยสองโบสถ์ 
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๓   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง “ทิดเขียว”

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๓
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๒๔๘๓

สำมปอยหลวง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๕ ธันวาคม ๒๔๘๓   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ไตรภมูภิาพยนตร์	ในความอปุการะ 

	 ของกรมรถไฟไทย	และเทศบาลนคร 

	 เชียงใหม่

ผู้อ�านวยการสร้าง	 บุญชอบ	อ่องสว่าง

ผู้ประพันธ์	 เวทางค์	

ผู้ก�ากับ ร.ต.	ทองอิน	บุณยเสนา

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ	 ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล

ผู้ล�าดับภาพ	 สวัสดิ์	หล่อศิริ

ผู้ก�ากับศิลป์	 สวัสดิ์	หล่อศิริ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย		สนิท	ปัญญางาม

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์	 ทิดเขียว

ผู้แสดง  

สาคร	ไชยพิพัฒน์	 เป็น	ประเสริฐ	สุวาทิน

ถวิล	ณ	นคร	 เป็น	วลี	วชิรกุล

วีนัส	มุกดาปกร	 เป็น	อุ่นเรือน

ดวงชื่น	อรรถวุฒิ	 เป็น	ไสว

นางศรีประกาศ	 เป็น	เรือนแก้ว

ชม	ศรีตุหล่า	 เป็น	แสง

เรื่องย่อ	 	 ประเสริฐ	กับ	วลี	หนุ่มสาวชาวกรุง 

พบกันโดยบังเอิญท่ีสถานีรถไฟหัวล�าโพง	 ขณะจองตั๋ว 

รถไฟไปท่องเทีย่วทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	ทัง้สองท�าความรูจ้กั 

กนัจนเกดิเป็นความรกั	ประเสรฐิเป็นข้าราชการกระทรวง 

ต่างประเทศ	จะไปพักที่โรงแรม	ส่วนวลีจะไปพักอยู่บ้าน 

ของ	แสง	พ่อค้าเมอืงเชยีงใหม่ซึง่เป็นเพือ่นเก่าแก่ของพ่อ	

	 เมื่อถึงเมืองเชียงใหม่	ประเสริฐแวะเวียนไปหา 

วลีทุกวัน	จนกระทั่งวันหนึ่งประเสริฐเห็นวลีกับ	ไสว	ลูก 

ชายของแสง	 เกิดความเข้าใจผิดจึงตัดพ้อต่อว่าวลี	 แล้ว 

หนีเข้าป่าไปล่าสัตว์เพื่อระบายอารมณ์	ประเสริฐประสบ 

อบุตัเิหตลุืน่ตกไหล่เขา	เคราะห์ดทีีไ่ด้สาวชาวไร่ช่วยชวีติ 

ไว้	ทราบภายหลังว่าเธอชื่อ	อุ่นเรือน	เมื่อหายจากอาการ 

บาดเจบ็อุน่เรอืนอาสาพาเขาไปเทีย่วยงัทีต่่าง	ๆ 	ประเสรฐิ 

ซ่ึงผิดหวังจากสาวเมืองกรุง	 จึงประทับใจในความใสซื่อ 

บริสุทธ์ิของสาวชาวไร่อย่างอุ่นเรือน	 แล้วทั้งสองจึงตก 

เป็นของกันและกัน

	 ทางด้านวลี	 เธอร้อนใจออกตามหาประเสริฐ 

อย่างเอาเป็นเอาตาย	 จนกระทั่งบุกป่าฝ่าดงมาถึงชุมชน 

ชาวไร่	วลีปราดเข้าไปซบประเสริฐทันทีที่ได้พบ	ปรากฏ 

เป็นภาพบาดตาบาดใจแก่อุ่นเรือนอย่างยิ่ง	แต่ประเสริฐ 

ส�านกึในความดขีองอุน่เรอืน	จงึยนืยนัทีจ่ะไม่กลบัไปเมอืง 

กรุงกับวลี	เพื่ออยู่ครองรักกับอุ่นเรือนในหุบเขาต่อไป

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๓

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๓
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๒๔๘๔

จรเข้
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง? / ความยาว ..... นาที

? ๒๔๘๓   (?)

บริษัทสร้าง บริษัท	ภาพยนตร์ภาวัส

ผู้อ�านวยการสร้าง พระอภัยวงศ์วรเศรษฐ

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  โรเบิร์ต	เจ.	แบรนด์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

๒๔๘๓
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๒๔๘๔

กิง่กำฝำก 
๓๕ มม.? / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๑ มีนาคม ๒๔๘๔   ศาลาเฉลิมธานี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง ทิดเขียว

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย 

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  ทิดเขียว

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔
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๒๔๘๔

พระเจ้ำช้ำงเผอืก 
The King of 
the White Elephant

๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง (พูดภาษาอังกฤษ) / 

ความยาว ..... นาที

๔ เมษายน ๒๔๘๔   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ปรีดีภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ปรีดี	พนมยงค์

ผู้ประพันธ์	 ปรีดี	พนมยงค์	จากนิยายภาษาอังกฤษ 

	 	 เร่ือง	The	King	of	the	White	Elephant

ผู้ก�ากับ  สัณห์	วสุธาร

ผู้เขียนบท		 ปรีดี	พนมยงค์

ผู้ถ่ายภาพ	 ประสาท	สุขุม	A.S.C.

ผู้ล�าดับภาพ	 บ�ารุง	แนวพานิช

ผู้ก�ากับศิลป์ ม.จ.	ยาใจ	จิตรพงศ์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 ชาญ	บุนนาค

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 พระเจนดุริยางค์

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง  

เรณู	กฤตยากร	 เป็น	พระเจ้าจักรา

ไพริน	เนียลเสน	 เป็น	เรณู

สุวัฒน์	เนียลเสน	 เป็น	สมหุพระราชพธิอีาณาจกัรอโยธยา

หลวงศรีสุรางค์	 เป็น	สมหุพระกลาโหมอาณาจกัรอโยธยา

นิตย์	มหากนก	 เป็น	เจ้าเมืองกานบุรี

ประดับ	ระบิลวงศ์	 เป็น	พระเจ้าหงสา

ไววิทย์	ว.	พิทักษ์	 เป็น	เจ้าบุเรงเมืองหงสา

หลวงสมัครนันทพล	 เป็น	อัครมหาเสนาบดีเมืองหงสา

ประสาน	ศรีพิเทศ	 เป็น	สมุหพระราชพิธีเมืองหงสา

มาลัย	รักตประจิตต์	 เป็น	ทหารคนสนทิของอคัรมหาเสนาบด ี

	 	 					เมืองหงสา

เรื่องย่อ 	 พุทธศักราช	๒๐๘๓	อโยธยามีกษัตริย ์

พระนามว่า	 พระเจ้าจักรา	 กษัตริย์ผู้ทรงมิโปรดความโอ่อ่า 

และโบราณราชประเพณีในราชส�านัก	 ทั้งการมีมเหสี	 ๓๖๕	 

องค์	หรืองานเฉลิมฉลองต่าง	ๆ 	แต่ทรงให้ความสนพระทัยไป 

กับการศึกษาหาความรู้และกิจการบ้านเมือง	 คร้ันรู้ข่าวว่า 

อาณาจกัรโมกลุ	อาณาจกัรอนัเกรยีงไกรก�าลงัแผ่ขยายอ�านาจ	 

มาเชื้อเชิญให้	กษัตริย์หงสา	ร่วมเป็นพันธมิตร	พระเจ้าจักรา 

จึงทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าคงไม่อาจปฏิบัติตามโบราณราช- 

ประเพณีได้ในกาลดังกล่าว	 เพราะอันตรายก�าลังแผ่ข้ามมา 

ยังขอบขัณฑสีมา	 การตระเตรียมไพร่พลดูจะเป็นเรื่องเร่ง 

ด่วนกว่าการครอบครองมเหสี	 พระเจ้าจักราจึงจัดให้มีการ 

คล้องช้างเพือ่ใช้เป็นพาหนะในการกระท�าศกึ	อกีทัง้เป็นขวญั 

ก�าลังใจแก่ชาวอโยธยา	 การคล้องช้างส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 

พระเจ้าจกัราทรงคล้องได้ช้างเผอืกมาหนึง่เชอืก	อนัเป็นมหา- 

มงคลยิ่งในรัชสมัย	 พระองค์จึงตรัสให้ท�าธงสีแดงมีช้างเผือก 

อยู่กลางธงใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอาณาจักร	

	 ข่าวเร่ืองความพร่ังพร้อมและช้างเผือกรู้ไปถึง 

กษัตริย์หงสา	 กษัตริย์หงสาที่มีกษัตริย์โมกุลหนุนหลังจึงได ้

ฉีกสนธิสัญญาว่าด้วยการยุติความขัดแย้งระหว่างอโยธยา 

ทิ้ง	 หมายเข้าท�าลายอโยธยาและเรียกร้องให้อโยธยามอบ 

ช้างเผือกให้	 แต่พระเจ้าจักรากลับไม่ยอมอ่อนข้อ	 กษัตริย ์

หงสาจึงเปิดฉากน�าทัพเข้าสู่อโยธยา	บุกตีเมืองต่าง	ๆ	ทั้งฆ่า 

ชาวเมือง	 จับผู้หญิงเป็นเชลย	 และเผาเมือง	 เพื่อเผชิญหน้า 

กับพระเจ้าจักรา	 แม้พระเจ้าจักราจะพยายามเจรจาสงบศึก 

อย่างสันติ	 แต่กษัตริย์หงสากลับไม่สนพระทัย	 พระองค์จึง 

ขอท�ายุทธหัตถีกับกษัตริย์หงสาเพ่ือรักษาชีวิตประชาชน 

ของพระองค์	 โดยการท�ายุทธหัตถีเป็นไปอย่างลุ้นระทึกแต่ 

ผลสุดท้ายกษัตริย์หงสากลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้	 ถูกพระแสง 

ของ้าวของพระเจ้าจักราฟาดฟันพระองค์ตกจากหลังช้าง 

สิ้นพระชนม์	 พระเจ้าจักราจึงประกาศสงบศึกปล่อยตัวเชลย 

กลับและขอให้สันติสุขจงมีแก่ทุกฝ่าย	 แล้วกลับมาท�าตาม 

ราชประเพณเีรือ่งมเหส	ี๓๖๕	องค์	ด้วยไหวพรบิ	พระองค์ทรง 

ยกภาระการมีมเหสีทั้ง	 ๓๖๕	 องค์ให้เป็นธุระแก่สมุหราช- 

มณเฑียร	และทรงเลือก	เรณู	บุตรีของสมุหราชมณเฑียร	ซึ่ง 

เป็นหญิงที่มีความเฉลียวฉลาด	มาเป็นมเหสีเอกครองอาณา- 

จักรอโยธยาสืบไป

ที่มา	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๘๔

เลือดไทย
ช่ือเดมิ ศรโีสภณ 

๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์, เสียง / ความยาว ..... นาที

๑๕ พฤษภาคม ๒๔๘๔   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ราชบุรีภาพยนตร์	

	 และกรมประชาสงเคราะห์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ที่ปรึกษา	 เลียง	ไชยกาล

ผู้ประพันธ์	 ป.	ศรีสมวงศ์

ผู้ก�ากับ ชาย	โชติประสิทธิ์

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์	 พันธุ์จันทร์	ประพันธุ์

ผู้ถ่ายภาพ	 บ�ารุง	แนวพาณิชย์,	

	 วิจิตร	แนวพาณิชย์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 น้อย	บุนนาค	 	

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 นารถ	ถาวรบุตร

ผู้ประพันธ์ค�าร้อง ล้วน	ควันธรรม

ผู้พากย์ ทิดเขียว

ผู้แสดง ภักดิ์	มหาสารินนท์,	

	 ประคอง	เกตุรายนาค

เค้าเรื่อง 	 “ภาพยนตร์ไทยมีเสียงประกอบบท

พากย์แบบใหม่ตามแนวความคิดใหม่ของบริษัทราชบุรี

 สร้างจากชีวติแท้ของไทยใกล้แม่โขงทีย่อมสละ 

ชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อป้องกันอิสรภาพและทรัพย์สิน  

เพราะโจรหมู่หนึ่งคอยรังควาน ปล้นสะดมอยู่ไม่หยุด  

แม้ว่าเลอืดจะสาดราดแผ่นดนิ ไทยในยามนีก้ค็ดิแต่เพยีง 

ว่า เขาสูญสิ้นแต่ร่างกาย ส่วนชื่อเสียงของผู้ท�าดีย่อมไม่

หายไปจากโลกนี้เท่านั้น

 แม้ว่าจะเป็นท่ามกลางความเว้ิงว้างว่างเปล่า 

เช่นนี้ … แต่ก็ใช่ว่าจะไร้เสียซึ่งความรักความหวานหยาด 

เยิ้มเสียทีเดียวไม่ .. เลือดไทยต้องสู้ - สู้จนกว่าชีวิตจะ 

หาไม่ ถ้าสู้ไม่ได้ก็จงเอาร่างของเราถมไว้บนแผ่นดินไทย 

นี้ ดีกว่าจะต้องตกไปเปนทาษของผู้อื่น … เมื่อเกิดมีคน 

ขายชาติ, หมู่คณะ ขายชาติเกิดขึ้นเพียงคนเดียว ผลที่ได้ 

รับก็คือ … ภายในค่ายน้อย ๆ ที่ชาวไทย - เลือดไทยเรา 

ต้องร่วมใจกันสู้ฝ่ายอธรรม - สู้ - สู้ จนกระทั่งโลหิตหยด 

สุดท้าย เพื่อเกียรติศักดิ์ของไทย … อย่างนี้ใครจะทนได้  

แต่ถ้าใครไม่ปรารถนาทีจ่ะอยูใ่นสภาวะเช่นนี ้กต้็องสู ้- สู้ 

เพือ่ไว้ลายของชายชาตเิสอื ผูม้เีลอืดเนือ้เป็นไทย … นีค่อื 

คนขายชาติ แนวที่ ๕ ฉะนั้น จงร่วมใจร่วมกายกันปราบ 

ปรามแนวที่ ๕ เสียแต่บัดนี้”

ที่มา	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	พฤษภาคม	
พ.ศ.	๒๔๘๔
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๒๔๘๔

ใจไทย
๑๖ มม.? / ขาวด�า และ ส ี/ พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๐ กรกฎาคม ๒๔๘๔   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 กรมประชาสงเคราะห์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ทิดเขียว

เรื่องย่อ	 	 เป็นภาพยนตร์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อ 

เผยแพร่กิจการของกรมประชาสงเคราะห์	 เมื่อวันที่	๒๒	 

ธนัวาคม	๒๔๘๓	กรมประชาสงเคราะห์ได้จดัส่งเจ้าหน้าที ่

ประกอบด้วย	 นายแพทย์ยง	 ชุติมา	 ขุนสงัดโรคกิตต ิ

ขุนสอนสุขกิจ	และเจ้าหน้าที่คนอื่น	ๆ	ไปแจกจ่ายเครื่อง 

อุปโภคบริโภคแก่ผู้อพยพท่ีหนีความทารุณของฝรั่งเศส 

ในอินโดจีน	 จากต�าบลไพลินมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและ 

ตราด	ขุนประสงค์สุขการี	ข้าหลวงประจ�าจังหวัดจันทบุรี	 

เป็นผู้ต้อนรับเจ้าหน้าท่ีของกรมประชาสงเคราะห์	 และ 

พาข้ามแม่น�้าจันทบุรีไปชมการท�าถนนบนเขาเกลือ	 ท�า 

เสื่อจันทบูรณ์	การท�าพลอย	พาไปศาลเจ้าตากสิน	ศาลา 

กลางจังหวัดซึ่งก�าลังแห่โฆษณาฉายภาพยนตร์การกุศล 

เพื่อหาเงินช่วยผู้อพยพ	 จากน้ันจึงพาข้ามแม่น�้าจันทบุร ี

มาขึน้รถทีท่่าโรงสกีานหล	ีไปเยีย่มเยยีนผูอ้พยพทีอ่�าเภอ 

มะขาม	ผูอ้พยพส่วนมากเป็นชาวกหุล่าทีห่นมีาจากต�าบล 

ไพลิน	 ขุนประสงค์สุขการีและขุนสงัดโรคกิตติ	 ตัวแทน 

เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ขึ้นกล่าวปราศรัย	 ก่อน 

จะแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้อพยพ	และกลับไป 

ยังจังหวัดจันทบุรี	 เพื่อเยี่ยมเยียนคนงานท�าถนนบนเขา

เกลือ

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔

	 วนัที	่๒๖	ธนัวาคม	๒๔๘๓	นายพนัโท	ขนุจ�านง 

ภูมิเวท	 รักษาการอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์พร้อม 

ข้าราชการในกรมไปตรวจเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดจันทบุร	ี 

ผูอ้พยพ	ทหาร	และต�ารวจในนามของนายกรฐัมนตร	ีโดย 

มีนายพันตรีประพันธ์	 รองผู้บังคับการทหารม้าปืนใหญ่	 

และข้าราชการจงัหวดัจนัทบรุใีห้การต้อนรบัทีท่่าเรอื	ค�า่ 

วันนั้นมีการฉายภาพยนตร์ของกรมประชาสงเคราะห์	 

จากนั้นในวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๔๘๓	กองพลจันทบุรีได้ 

จัดให้มีพิธีเดินผ่านธงชัยเฉลิมพล	ที่ค่ายทหาร

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔
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๒๔๘๔

แดนคนเดน
๓๕ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓ กันยายน ๒๔๘๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 บูรพาศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  พรานบูรพ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์	 	 “ทิดเขียว”

ผู้แสดง 	 กมล	นรพลัลภ,	สรรพางค์	ทพิย์ทศัน์,	

	 	 สถิตย์	กาญจนประเสริฐ,	

	 	 สวัสดิ	วิศาลจิต,	สกุล	จารุศุกร์

เรื่องย่อ 	 ในต�าบลทุ่งพญาลอ	 มีชาวนาสอง 

ครอบครัวท�านาอยู่ใกล้	ๆ 	กัน	พ่อของ	ทับ	และเทียบ	มัก 

จะมีปากเสียงเรื่องการล�้าเขตการท�านากับพ่อของ	เครือ	 

อยู่เสมอ	 จนกระทั่งวันหนึ่ง	 ทั้งสองมีปากเสียงกันอย่าง 

หนักจนพ่อของเครือพลั้งมือฆ่าพ่อของทับเสียชีวิต	 ทับ 

ตรงดิง่ไปทีบ้่านเครอืด้วยความโกรธแค้น	และกระหน�า่ยงิ 

พ่อของเครอืเสยีชีวติคาที	่ส่วนตวัเองระหกระเหนิหนเีข้า 

ไปในป่า	 และพลัดเข้าไปในฝูงโจรซ่ึงมี	 เสือฉาย	 เป็น 

หวัหน้า	เสอืฉายเหน็แววของทบัจงึชกัชวนให้มาเป็นสมนุ 

ออกปล้นเสบียงชาวบ้าน	 วันหนึ่งทับได้รู้ว่าเสือฉายโกง 

เงินส่วนของตนเอาไปให้	 เปลื้อง	น�าไปสู่ขอเครือ	ทับจึง 

ฆ่าเสือฉายและบุกเข้าไปในงานแต่งงานของเปล้ืองกับ 

เครือ	 แม่ของทับเข้ามาห้าม	 ท�าให้ทับส�านึกผิด	 เปล้ือง 

ฉวยโอกาสคว้าปืนยิงทับเสียชีวิต	 เทียบหยิบมีดแทง 

เปลื้องแก้แค้นแทนพี่ชาย

ที่มา	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔

ที่มาภาพ	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔



120 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๘๔

แม่จ้ำวฟ้ำ
๓๕ มม.? / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ไทยภูมิภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 “พันธุ์จันทร์”

ผู้ประพันธ์ เพ็ชร์รัตน์	

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 บ�ารุง	แนวพานิช

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์	 	 ทิดเขียว

ผู้แสดง  

สมควร	กระจ่างศาสตร์		 เป็น	เจน

องุ่น	อังศุมาลิน		 เป็น	โพ

ศรีสอาด	จันทร์ภิรมย์

เรื่องย่อ 	 ในคืนวันแต่งงานของพี่สาว	โพ	สาว 

ชาวดอยไปเดนิเล่นทีห้่วยสาวไห้	และได้พบกบั	เจน	หนุม่ 

ชาวกรุงที่เข้ามาเดินป่าเพื่อหาว่านผาไปท�ายาตามวิชา 

แพทย์ทีศ่กึษามา	เจนก�าลงักลดักลุม้ทีย่งัหาว่านผาไม่พบ	 

โพสงสารจึงคอยช่วยเหลือเจนและหาของต่าง	 ๆ	 มา 

ปรนนิบัติ	 เจนซาบซึ้งในน�้าใจโพ	 ทั้งสองเผลอใจท�าผิด 

ประเพณีในคืนวันหนึ่ง	โดยไม่รู้ว่า	พราย	ซึ่งแอบชอบโพ 

มานานแอบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด	 พรายรีบไปฟ้อง	 ตา 

เพิน่	พ่อของโพ	ตาเพิน่โกรธมาก	ยืน่ค�าขาดให้เจนท�าตาม 

ประเพณีของชาวดอย	 เจนไม่สามารถท�าได้จึงพาโพหนี 

จากห้วยสาวไห้ไปอยู่กรุงเทพ	 ตั้งใจจะขัดเกลากิริยา 

มารยาทของโพ	แล้วค่อยพากลบัมาหาตาเพิน่	แต่โพกต้็อง 

พบกบัความชอกช�า้	เพราะความจรงิเจนมภีรรยาอยูแ่ล้ว 

ชือ่	สายใจ	โพทนทกุข์เพราะความหงึหวงของสายใจ	และ 

โดนดูถูกเหยียดหยามในความเป็นสาวชาวดอย	 ในที่สุด 

โพก็ตัดสินใจกลับมายังห้วยสาวไห้ด้วยความเสียใจ

ที่มา	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๔

ที่มาภาพ		 (บน)	นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔
	 (ล่าง)	นิตยสารประมวลภาพยนตร์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๔
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๒๔๘๔

แม่ศรเีมือง 
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓๐ ธันวาคม ๒๔๘๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 อุบลภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เลียง	ไชยกาล

ผู้ประพันธ์	 เลียง	ไชยกาล

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์	 พรานบูรพ์

ผู้ถ่ายภาพ	 เลียง	ไชยกาล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ฝ่ายเทคนิค	 ขุนปฏิภาค,	เลื่อน	พงษ์โสภณ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		พรานบูรพ์

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ทิดเขียว

ผู้แสดง 	 หลวงภรตกรรมโกศล,	 ทองอ่อน 

ยุกตะนันท์,	สมบุญ	แว่นตาโต,	พิณ	ไชยกาล,	ประดิษฐ	 

ชีพสาทิศ,	ประมูล	ชูโต

 

เรื่องย่อ 	 หลังจากสามีเสียชีวิต	 ศรีเมือง	 จึง 

แต่งงานกับ	 หลวงภรตช�านาญ	 ศรีเมืองมีลูกติดชื่อ	 

ประดษิฐ์	เช่นเดยีวกบัช�านาญกม็ลีกูสาวชือ่	วารนิทร์	ชวีติ 

คู่ของทั้งสองราบรื่นได้ไม่นานก็เกิดปัญหา	 เนื่องจาก 

ช�านาญเริม่ตดิเหล้าและการพนนัอย่างหนกัจนเป็นหนีส้นิ	 

จึงต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี	 หลังจาก 

นัน้ไม่นาน	ศรเีมอืงกฆ่็าตวัตาย	ประดษิฐ์และวารนิทร์ต้อง 

ออกไปท�างานเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง	 แต่ต่อมาบ้านเมืองก็ 

เขา้สูภ่าวะสงคราม	ประดษิฐ์ถูกเกณฑ์เป็นทหารไปรบัใช้ 

ชาติ	 แต่ประดิษฐ์กลับขายชาติจึงถูกจับและถูกตัดสิน 

ประหารชีวิตในภายหลัง

ที่มา	นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔

ที่มาภาพ	นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔



122 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๘๔

กอกำหลง
๓๕ มม.? / ส ี(ธรรมชาต)ิ / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? ๒๔๘๔   (?)

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ “แม่ราตรี”

ผู้ก�ากับ  “แม่ราตรี”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 เชาวนพัฒน์

ผู้แสดง	 	 พิบูลย์	ยมจินดา,	เทียมน้อย,	

	 	 สมบุญ	(แว่นตาโต),	ประนต

เค้าเรื่อง  “ท่านต้องการรสใด ๆ ในความ 

บรรเทองจากการชมภาพยนตร์ จะพบพร้อมทุกรส 

ใน “กอกาหลง” ซึ่งประพันธ์และก�ากับการแสดงโดย  

“แม่ราตรี””

ที่มา	นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔

ที่มาภาพ	นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔
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๒๔๘๔

เจ้ำหญงิกณุฑลทิพย
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ..... นาที

? ๒๔๘๔   (?)

บริษัทสร้าง คณะโบแดงภาพยนตร์

ประศาส  ปัณยา	ม.	ณ	อยุธยา

นิพนธ์รจนา พระยาเทวาธิราช

ภาพยนตรกร	 ป.ม.	ณ	อยุธยา

ประภากร ปณพ.	ม.	ณ	อยุธยา

พัสตกรโกวิท	 ปัณฑริก	ม.	ณ	อยุธยา

วิจิตรศิลปิน	 เทพ	อินทรนัฏ

อลงกรณิน	 ปิลันธน	ม.	ณ	อยุธยา

ผู้แสดง

ม.ร.ว.	โป้ย	มาลากุล	 เป็น	เจ้านันทเสน	ณ	เวียงจันทน์

ม.ล.	ปราลี	มาลากุล	 เป็น	เจ้าหญิงกุณฑลทิพย์	

	 (เมื่อเยาว์)

ละเอียด	บุนนาค	 เป็น	 เจ้าหญิงกุณฑลทิพย์	 ณ	 

	 เวียงจันทน์

ชูศักดิ	พงษ์สิน	 เป็น	หลวงสุนทรอิศร

เพลินจิตต์	ยองประยูร	 เป็น	ท่านผู้หญิงทองสุก

ปุ่น	แย้มบุญชู	 เป็น	เจ้าจันทนเทพ	จันทนากร

ละไม	ค้าสุวรรณ	 เป็น	ท้าวศรีสุดาจันทร์

ม.ล.	มโนช	สนิทวงศ์	 เป็น	เจ้าชัยสาร	ณ	เวียงจันทน์

ทองค�า	รัชตนาวิน	 เป็น	เจ้าอนิทโสม	ณ	จ�าปากศักดิ์

จรัส	อันตริกานนท์	 เป็น	หลวงอนุรักษเสนา

ฉลวย	ยองประยูร	 เป็น	สุบงกช	ณ	อยุธยา

ม.ล.	ปิลันธน	มาลากุล	 เป็น	ประกาศก

ประจวบ	เจตะสานนท์	 เป็น	นายทะเบียน

ม.ล.	ประค�า	มาลากุล	 เป็น	ประค�า	จันทนากร

ม.ล.	ปฤศนี	มาลากุล	 เป็น	ปฤศนี	มาลากุล

เรื่องย่อ  ณ	นครเวียงจันทร์	 เจ้านันทเสน	 ผู้ 

ครองนคร	 ทรงมีธิดาซึ่งมีพระสิริโฉมงดงามนามว่า 

เจ้าหญิงกุณฑลทิพย์	 นางผู ้เป็นที่หมายปองของชาย 

หนุ่มทั่วแคว้น	หนึ่งในนั้นคือ	 เจ้าชัยสาร	ชายผู้หมายจะ 

ได้หัวใจของเจ้าหญิงไปครอง	 แต่ติดตรงที่เจ้าหญิงมิทรง 

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เจ้าหญิงกุณฑลทิพย	พ.ศ.	๒๔๘๔

มีใจและปฏิเสธรัก	ท�าให้เจ้าชัยสารได้แต่ทนชอกช�้า

	 เจ้าหญิงทรงมีพระญาติคือท่านผู้หญิงทองสุก 

อยู่ที่กรุงเทพฯ	จึงคิดจะเดินทางมาเที่ยวในกรุงเทพฯ	แต่ 

ในระหว่างที่ท่องเที่ยวและพักอยู่กับท่านผู้หญิง	เจ้าหญิง 

กลับได้พบรักกับหลวงสุนทรอิศร	 ข้าราชการกระทรวง 

วังผู้มีความรู้จักมักคุ้นกับท่านผู้หญิงอยู่แต่เดิม	 ชายผู้ม ี

อัธยาศัยไมตรีที่ดีและพร้อมจะรับเจ้าหญิงมาดูแลด้วย 

ดวงใจ	 ซ่ึงท�าให้เพียงไม่นานเจ้าหญิงก็ตัดสินใจตกปาก 

รับค�าขอแต่งงานจากคุณหลวงพร้อมกับความยินยอม 

จากผูใ้หญ่	ร้อนไปถงึเจ้าชยัสารทีรู่ข่้าวว่าเจ้าหญงิทรงไป 

แต่งงานกับคนอื่นจึงตามมาหมายท�าลายความรักและ 

ชิงตัวเจ้าหญิง	ด้วยการยื่นค�าท้าให้หลวงสุนทรอิศร	ออก 

มาดวลกบัตน	ณ	ทุง่มหาเมฆ	ใครชนะคอืคนทีไ่ด้เจ้าหญงิ 

ไป	 ซ่ึงด้วยความที่คุณหลวงคือชายชาตรีจึงยืดอกรับ 

ค�าท้า	หารูไ้ม่ว่าเจ้าชยัสารคดิตลบหลังสัง่การให้เพือ่นตน 

แอบลอบยิงคุณหลวงในขณะต่อสู้	 เป็นเหตุให้คุณหลวง 

ถึงแก่ชีวิตในขณะเดียวกับที่เจ้าหญิงตามมาในที่เกิดเหตุ 

และเห็นเหตุการณท์ั้งหมด	จงึตรอมใจฆา่ตวัตายตามคณุ 

หลวง	 เมื่อเจ้าชัยสารเห็นดังนั้นก็ทนต่อความชั่วช้าท่ีมี 

สาเหตุมาจากตนต่อไปไม่ไหว	จึงตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง 

ตามทั้งสอง	เรื่องจึงจบลงด้วยความเศร้าโศกแสนอาลัย

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เจ้าหญิงกุณฑลทิพย	พ.ศ.	๒๔๘๔
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๒๔๘๔

รวมไทย
๑๖ มม. / ขาวด�า สลับ สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / 

ความยาว ..... นาที 

(?) ๒๔๘๔   (?)

บริษัทสร้าง	 กรมสาธารณสุข,	กรมรถไฟ

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ม.จ.	ศกุรวรรณดศิ	ดศิกลุ	(กรมรถไฟ),	

	 	 ฟื้น	เพ็งเจริญ	(กรมสาธารณสุข)

ผู้ล�าดับภาพ	 ขนุสอนสขุกจิ	(หวัหน้ากองสขุศกึษา)	 

	 	 กรมสาธารณสุข

ผู้จัดเรื่อง 	 ขนุสอนสขุกจิ	(หวัหน้ากองสขุศกึษา)	 

	 	 กรมสาธารณสุข

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

เรื่องย่อ 	 บันทึกเหตุการณ์กรณีพิพาทไทย	 –	 

อนิโดจนีของฝรัง่เศส	เกยีรตปิระวตัขิอง	ร.พนั	๓	หลงัจาก

ทีฝ่รัง่เศสตอบปฏเิสธรฐับาลไทยกรณเีรยีกร้องดนิแดนคนื	 

ฝ่ายไทยจงึเร่ิมมกีารล�าเรยีงทหารและจดัตัง้องค์การอาสา 

กาชาดเพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขพลเมืองไทยตามแนวรบ 

ชายฝั่งแม่น�้าโขง	 แล้วจึงมีการสู่รบทางอากาศที่เมือง 

นครพนม	เมื่อวันที่	๒๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๓	เป็น 

ชนวนให้เกดิการรบใหญ่ในเวลาต่อมาทีส่มรภมูบ้ิานพร้าว	 

ซึ่งกองทัพบูรพายึดธงชัยเฉลิมพลของข้าศึกได้	กองหน้า 

ฝ่ายไทยได้ยดึดนิแดนไปจนถงึบรเิวณก่อนประตศูรโีสภณ 

ประมาณ	๖	กม.	ก่อนจะมกีารพกัรบในวนัที	่๒๘	มกราคม	 

พ.ศ.	๒๔๘๓	แล้วจึงมีการจัดการเดินสวนสนามฉลองชัย	 

ที่กรุงเทพ	ระหว่างพักรบ	นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม	 

นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้	ได้เดนิทางไปตรวจเยีย่มทหาร 

ในแนวรบ	กองทพับรูพาและประดบัเหรยีญชยัสมรภมูแิก่ 

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

แม่ทัพ	นายกอง	และนายทหาร	หลังจากนั้นเหล่าทหาร 

ที่ร่วมรบได้เดินทางกลับกรุงเทพ	ท่ามกลางการต้อนรับ 

ของมหาชน	 และสวนสนามฉลองชัยรวมทั้งแสดงอาวุธ 

อันทันสมัยที่ใช้ในการรบคราวน้ี	 ในวันที่	 ๒๗	 เมษายน	 

พ.ศ.	๒๔๘๔

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	รวมไทย	พ.ศ.	๒๔๘๔
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๒๔๘๔

ศรธีนญชัย 
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? ๒๔๘๔   (?)

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง เลื่อน	พงษ์โสภณ

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๘๕

บ้ำนไร่นำเรำ
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

๓๐ เมษายน ๒๔๘๕   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 กองภาพยนตร์ทหารอากาศ

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	

	 	 (ให้เค้าโครงเรื่อง)

ผู้ก�ากับ  ทองอินฯ	และ	เนรมิต

ผู้เขียนบท		 ส.กาญจนาคพันธุ์	

ผู้ถ่ายภาพ	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ล�าดับภาพ	 เจือ	มิสร่างสุข,	ถนอม	อรุณประเสริฐ

ผู้ก�ากับศิลป์	 หลวงเทพลักษณ์เลขา

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 พิณ	พูนพัฒน์

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 ปิติ	วาทยะกร

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง  

ร.อ.	ทวี	จุลละทรัพย์	เป็น	ชาญ	บ�าเพ็ญดี

อารี	ปิ่นแสง	 เป็น	ข�าคม	บ�ารุงชาติ

เพลินพิศ	ปิ่นแสง	 เป็น	ล�าเพา	บ�ารุงชาติ

ละม่อม	พุ่มเสนาะ	 เป็น	เฉิด	บ�าเพ็ญดี

สอาด	บุนนาค	 เป็น	เฉิดฉาย	บ�าเพ็ญดี

หมื่นขับค�าหวาน	 เป็น	ตาอยู่	อิ่มเอม

อุดม	ปิติวัน	 เป็น	ฟู	แสวงสิน

ม.ล.	ชูเกียรติ	นิลรัตน์		เป็น	เหมือน

เจือ	มิสร่างสุข	 เป็น	เสริม	นาอุดม

ป้าสุ่น	 	 เป็น	พุ่มพวง

ศัลยวิชัย	 	 เป็น	เจ้าของเย็นทรวง

ศรีศักดิ์	หัสพงษ์	 เป็น	ชาญ	บ�าเพ็ญดี	สมัยเด็ก

เฉลิมศรี	เศวตศิลา	 เป็น	ข�าคม	บ�ารุงชาติ	สมัยเด็ก

สุวรรณ	สนองเดช	 เป็น	เจริญศรี	บ�าเพ็ญดี

สมัย	ชุณหอ�าไพ	 เป็น	อาจ	บ�าเพ็ญดี

ประยงค์	ศิริสวัสดิ์	 เป็น	ล�าเพา	บ�ารุงชาติ

สุนทร	มิสร่างสุข	 เป็น	เพา	บ�ารุงชาติ

ถึก	ก�าจัดโรค	 เป็น	ตาถึก

โหมด	อาจวิลัย	 เป็น	ภรรยานายถึก

เรื่องย่อ	 	 ภาพยนตร์เรื่อง	 บ้านไร่นาเรา	 เกิดขึ้น 

จากความประสงค์ของจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 นายก 

รัฐมนตรีในสมัยนั้น	 ซึ่งต้องการให้มีการจัดสร้างภาพยนตร์ 

ปลูกฝังความรักชาติ	

	 ในสมัยที่จอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 เป็นนายก 

รัฐมนตรี	 ณ	 จังหวัดสุโขทัย	 เฉิด	 และ	 เฉิดฉาย	 บ�าเพ็ญดี	 

สองสามีภรรยาซึ่งด�ารงชีพด้วยการเป็นกสิกร	 ใช้ชีวิตเป็น 

พลเมืองที่ดีต้องตามรัฐนิยม	 ครอบครัวบ�าเพ็ญดีมีบุตรสอง 

คน	ชื่อ	ชาญ	และ	อาจ	และมีบุตรี	ชื่อ	เจริญศรี	โดยมีเพื่อน 

บ้าน	คือ	ข�า	บ�ารุงชาติ	ซึ่งมีลูกสาวสองคน	ชื่อ	ข�าคม	และ	 

ล�าเพา	 และลูกชาย	 เม่ือยามบ้านเมืองเกิดศึกสงคราม	 เฉิด 

และข�ากพ็ร้อมพลกีายต่อสูป้กป้องประเทศ	แม้เฉดิจะบาดเจบ็ 

จากการสู้รบในสงคราม	 ระหว่างที่เฉิดไปรับใช้ชาติ	 เฉิดฉาย 

กค็อยดแูลครอบครวั	และส่งเสยีให้ชาญ	ลกูชายคนโตได้ศกึษา 

เล่าเรียน

	 ๘	ปีผ่านไป	บ้านเมืองเข้าสู่สภาวะปรกติสุข	ชาญ 

มุ่งม่ันตั้งใจเรียนและหวังจะสืบทอดอาชีพกสิกรรมแทนพ่อ	 

จนส�าเร็จการศึกษาที่เกษตรศาสตร์แม่โจ้	 จังหวัดเชียงใหม่	 

และกลับมาสุโขทัย	ชาญได้พบกับ	ลุงอยู่	ซึ่งเขานับถือเสมือน 

ลุง	ลุงอยู่พาชาญไปเลี้ยงฉลองที่ร้านเย็นทรวง	ที่นั่น	ชาญได้ 

แอบเห็นพ่อค้าขูดรีดราคาสินค้าจากกสิกร	 ชาญจึงเข้าไป 

ขัดขวางและแนะน�าให้กสิกรไปซื้อสินค้าที่สหกรณ์หรือรถไฟ	 

ท�าให้	ฟู	แสวงสิน	นักเลงเจ้าถิ่นไม่พอใจจนมีเรื่องชกต่อยกัน	 

แต่ลุงอยู่มาห้ามไว้ได้ทัน

	 ชาญพยายามให้ความรู้กสิกรในเรื่องการเกษตร 

ตามที่ตนได้ร�่าเรียนมา	 เป็นที่ชื่นชอบแก่ชาวบ้านและกสิกร 

มาก	รวมทัง้ข�าคม	เพือ่นวยัเดก็	แต่อย่างไรกต็าม	ฟกูย็งัไม่เลกิ 

ไปหลอกลวงกสิกร	 ชาญซึ่งซุ่มดูพฤติกรรมเมื่อเห็นดังนั้นจึง 

เข้าไปปราบปรามจนฟแูละพรรคพวกพ่ายแพ้ไปในทีส่ดุ	ชาญ 

ได้แต่งงานกับข�าคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	บ้านไร่นาเรา	พ.ศ.	๒๔๘๕

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๘๕

เรอืนรกัเก่ำ 
๑๖ มม.? / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๔ กันยายน ๒๔๘๕   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พร้อมสิน	สีบุญเรือง	

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 พันค�า	

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ทิดเขียว

ผู้แสดง 	 พักตร์	มหาสารินันท์,	ชวาลา

เรื่องย่อ
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๒๔๘๕

โตนงำช้ำง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? ตุลาคม ๒๔๘๕   พัฒนากร?

บริษัทสร้าง	 กรมรถไฟ	

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล

ผู้ประพันธ์	 เสาว์	บุญเสนอ

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท	 เสาว์	บุญเสนอ

ผู้ถ่ายภาพ	 บุญแท้	เหมะบุตร,	

	 	 วรรณบูลย์	พิทยาคม	

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์	 ลมูล	อติพยัคฆ์,	บุญช่วย	ไม่ซุดโทรม

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง	 	 เกษ	อรรถจินดา,	ฉลาด	ลิ่มสวัสดิ์,	

	 	 ประวิตร	นนทิ

เค้าเรื่อง  “เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอุตสาห- 

กรรมเหมืองแร่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ณ  

โรงเตี๊ยม “เซ่งหลี” อันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ

บรรดาชาวเหมืองแร่จังหวัดยะลาทั้งหลาย”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๔

หมายเหตุ	ฉายร่วมกับการแสดงละครคณะจันทโรภาส

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๔
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๒๔๘๕

วันจกัรยำน
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? พฤศจิกายน ๒๔๘๕   (?)

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ทิดเขียว

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “หนงัไทยพดู ตลกขบขนัของทดิเขยีว”

หมายเหตุ	 เป็นภาพยนตร์ตลก	 ฉายประกอบภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง 
เนื้อรักในเพลง	ซึ่งทิดเขียวพากย์	และแต่งเพลงไทยร้องพากย์
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๒๔๘๖

น�ำ้ท่วมดีกว่ำฝนแล้ง
๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง / ความยาว ..... นาที 

? ธันวาคม ๒๔๘๕   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้แสดง	 	 จ�ารัส	สุวคนธ์,	นรา	สรีขุนทอง,	

	 	 พระดรณุรกัษา,	ทววีรรณ	แสวงทรพัท์

เค้าเรื่อง	 	 “เพียบพร้อมไปด้วยวัธนธัม ให้คติ 

สมัยสร้างชาติ รัก ตลก ขบขัน เพลงไพเราะห์

 สนองนโยบายผู ้น�า ปลอบใจน�้าท่วมดีกว่า 

พระเอกเป็นกรรมกรเรือจ้าง”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	พ.ศ.	๒๔๘๕

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หนังสือพิมพ์รายวัน	ศรีกรุง	พ.ศ.	๒๔๘๕

๒๔๘๕
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๒๔๘๖

วัยคนอง
๑๖ มม.? / ส ี(ธรรมชาต)ิ / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? ๒๔๘๖   (?)

บริษัทสร้าง กรมสาธารณสุข

ผูอ้�านวยการสร้าง ขนุสอนสขุกจิ	(หวัหน้ากองสขุศกึษา)	

	 	 กรมสาธารณสุข

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ ม.จ.	ศกุรวรรณดศิ	ดศิกลุ	(กรมรถไฟ),	

	 	 ฟื้น	เพ็งเจริญ	(กรมสาธารณสุข)

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “แสดงความพินาศของชีวิต ถ้าเดิน

ตามวิถีแห่งสุรานารี โสเภณี อันลงท้ายจะประสบ... และ

วิธีแก้ความหายนะ ทั้งนี้โดยแนบเนียน”   
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๒๔๘๙

หำดแสนสขุ
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๑ กันยายน ๒๔๘๗   โอเดียน

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง ถ.	อรุณประเสริฐ

ที่ปรึกษา  ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 บุญแท้	เหมะบุตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ชนินทร์	วังอินทร์,	อารีย์	ดุลยพันธุ์

เค้าเรื่อง  “ส้างไหม่ไนเมืองไทย หาดแสนสุข 

โดยฝีมือผู้ช�านาญการภาพยนต์มาแล้ว ม.ร.ว. อนุสักดิ์  

หัสดิน เปนที่ปรึกสา ชนินท์ วังอินทร์ อารี ดุลยพันธุ์  

สแดงน�า เสี่ยล้อต๊อก + สุคน คิ้วเหลี่ยม แสดงหัสนาตกัม

เรื่อง “ธิดาเจ้ากรุงจีน” สลับ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์ไทยใหม่	๒๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๘๗

๒๔๘๗
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๒๔๘๙

ชำยชำตรี
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓ ตุลาคม ๒๔๘๙   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ปรเมรุภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล

ผู้ประพันธ์	 อิศรา	อมันตกุล

ผู้ก�ากับ	 	 เฉลิม	เศวตนันทน์

ผู้เขียนบท	 อิศรา	อมันตกุล

ผู้แต่งบทพากย์	 พันค�า

ผู้ถ่ายภาพ	 ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล

ผู้ตัดต่อ	 	 แท้	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ล�าดับภาพ  แท้	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบฉาก อิศรา	อมันตกุล

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  ทิดเขียว

ผู้แสดง  

วสันต์	สุนทรปักษิน	 เป็น	แผน

สุข	สาทรานนท์	 เป็น	ว่อง

นาฏยา	วีระทัต	 เป็น	นาฏยา

ศรี	สุวรรณสง่า	 เป็น	เพลิน

เฉลิม	เศวตนันทน์	 เป็น	ก�านันหาญ

สิน	ณ	พัทยา	 เป็น	สุข

ไช้	ห้วงน�้า	 เป็น	โห้

จมื่นมานิตย์นเรศ,	สง่า	แย้มเอิบสิน	

เรื่องย่อ 	 ณ	เมืองกาญจนบุรี	คงจะไม่มีนักเลง 

หน้าไหนใหญ่เกนิกว่า	ก�านนัหาญ	แต่เพราะวยัอนัใกล้จะ 

ร่วงโรยรา	ก�านันจึงตามตัว	นาฏยา	ลูกสาวที่อยู่เมืองกรุง 

กลบัมาช่วยสานต่ออ�านาจ	ครัน้นาฏยากลบัมาถงึบ้านเธอ 

ก็ได้พบกับ	 แผน	 นักเลงหนุ่มพเนจร	 ซ่ึงดูท่าว่าจะช่วย- 

เหลืองานของพ่อตนได้	จึงให้แผนมาอยู่ด้วย	ทว่านานวัน	 

ด้วยความหล่อเหลาของแผนก็ท�าเอานาฏยาตกหลุมรัก	 

ซึง่เขาเองกค็ดิไมต่า่งจากเธอ	ทัง้สองจึงสานสมัพนัธ์ฉนัท์ 

คนรัก	 ท่ามกลางความไม่พอใจของ	 ไอ้สุข	 มือขวาของ

ก�านันหาญ	 ที่คิดจะทรยศก�านันหาญมาก่อนหน้านั้น	 

เนือ่งจากก�านนัหาญคดิจะเลกิปล้น	ในขณะทีม่นัต้องการ 

จะเป็นโจรต่อไป	 เมื่อเห็นว่านาฏยาก�าลังรักกับแผน	 ไอ้ 

สุขจึงจัดการปล้นวัวก�านันหาญรวมทั้งจับนาฏยาเป็น 

ตัวประกัน	 แผนซึ่งแท้ที่จริงคือนายร้อยต�ารวจปลอมตัว 

มาจบัขบวนการของก�านนัหาญ	จงึเปิดเผยตวัออกตามล่า 

ไอ้สุข	 แต่ก็สายไปเสียแล้วเมื่อไอ้สุขกระท�าการพราก 

พรหมจรรย์ไปจากนาฏยา	 และด้วยความโกรธแค้น 

นาฏยาจึงฆ่าไอ้สุขตายคาที่	 แล้วจึงหนีไปบวช	 ละทิ้งซึ่ง 

ชะตากรรมอันแสนเศร้า	ที่ท�าให้แผนสุดแสนช�้าใจ

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๘๙

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๘๙



134 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๘๙

ชอนกำเหว่ำ
๓๕ มม.? / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๘ ตุลาคม ๒๔๘๙   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 บูรพาศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 พรานบูรพ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ฉลาง	ประสงค์ผล

ผู้ล�าดับภาพ	 ฉลาง	ประสงค์ผล	

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ทิดเขียว

ผู้แสดง	 	 กมล	นรพลัลภ,	คมคาย	ทรพัย์เทมา,	

วิเชียร	แพทย์ดี,	โชติ	พุกกะพันธ์,	ศรี	นฤนาถ

เรื่องย่อ 	 เพราะความเหลวแหลกของ	ประเวศ	

ท�าให้เขาถูก	 นายประวัติ	 ผู้เป็นบิดา	 เฉดหัวออกไปจาก 

บ้าน	 ประเวศจึงต้องออกรอนแรมไปยังหมู่บ้านชอน- 

กาเหว่า	สถานที่ที่เขาได้พบกับ	ผู้ใหญ่ฟื้น	เพื่อนของบิดา	 

ทว่าผู้ใหญ่ฟื้นกลับไม่รู ้จักประเวศ	 ประเวศจึงเปลี่ยน 

ชือ่ใหม่เป็น	นายเรกิษ์	และขอท�างานในไร่ฝ้ายของผูใ้หญ่

ฟื้น

	 ฝ่ายนายประวตั	ิหลงัจากไล่ประเวศลกูชายออก

จากบ้าน	ก็ชักชวน	จามรี	หลานสาวมาช่วยงาน	รวมถึง

ไปช่วยดูแลไร่ฝ้ายของผู้ใหญ่ฟื ้น	 ท�าให้เธอได้พบกับ

ประเวศ	 แต่เพราะท่าทียียวนของประเวศท�าให้เธอไม่

อยากจะผูกสมัครรักใคร่ทั้งที่ในใจก็แอบชอบ	 กระทั่ง

ประเวศรู้ข่าวว่า	 นายยศ	 ลูกเขยของผู้ใหญ่ฟื้นก�าลังคิด 

จะโกงฝ้าย	 และจับจามรีเป็นตัวประกัน	 ด้วยความรัก	 

ประเวศจึงเร่งรุดไปช่วยจนเกิดการต่อสู้ขึ้น	 ในจังหวะ 

เดยีวกบัทีป่ระวตัแิละผูใ้หญ่ฟ้ืนเดนิทางมาพบเข้า	จงึช่วย 

ประเวศล้างบางพวกคิดคดทรยศ	แต่น่าเสียดายที่ผู้ใหญ่ 

ฟ้ืนพลาดท่าเสยีชวีติ	ประเวศและจามรจีงึดแูลไร่ฝ้าสบืไป

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๘๙

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๘๙
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๒๔๘๙

นำงนำคพระโขนง ภำคพเิศษ
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๔๘๙?   (?) 

บริษัทสร้าง สหายภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง หนุ่ม	เต็งบุญชู

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  สุขจิตร

ผู้เขียนบท สุขจิตร

ผู้ถ่ายภาพ จ�าลอง	ทรัพย์พอกพูล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง  ส�าราญ	เทวะสันต์,	สมนึก	ศรีเอี่ยม,

สวง	 รอดพ่าย,	 อาสา	 งามวัฒน์,	 เฉย	 สนธิวงษ์,	 ถวิล 

งามวัฒน์,	แดง	สาตร์ประสิทธิ์,	หนุ่ม	เต็งบุญชู,	ประชุม	 

พวงน้อย

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	(ทั้งสี่ภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๑

บำงขวำง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๑   โอเดียน

บริษัทสร้าง	 บริษัทวุฒิวงศ์วัฒนา

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ปลิว	จิยะจันทร์

ผู้ประพันธ์	 อดุลย์	ราชวังอินทร์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์	 รัตนา	อมัติรัตน์

ผู้ถ่ายภาพ	 ทัดทรง	เสถียรสุต,	

	 	 ม.ล.	เผชิญ	หัสดินทร์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ทิดเขียว

ผู้แสดง	 	 ม.ร.ว.	เจตนากรณ์	วรวรรณ,	ม.ร.ว. 

ยงสุข	กมลาสน์,	อบ	 ไชยวสุ,	สุรชัย	ลูกสุรินทร์,	สุนทร 

โฆสิตนิยม,	เจิด	สุนทรสาร,	ระบิล	ระบือนาม,	โสเซฟิน,	 

ประทุม	 รัตนวราหะ,	พระดรุณรักษา,	ม.จ.	อภิญญากร 

วรวรรณ

เรื่องย่อ	 	 เผชิญ	มหาโยธนิ	ถูกจ�าคกุในเรอืนจ�า 

บางขวางกว่าสองปีเตม็	ระหว่างทีอ่ยูใ่นคกุ	เผชญิหมกมุน่ 

อยูก่บัการคดิหาทางแก้แค้น	เสีย่เภา	เพือ่นทรยศซึง่ท�าให้ 

เผชญิต้องโทษ	เมือ่ได้รบัการปล่อยตวั	เผชญิจงึมุง่หน้าไป 

ช�าระแค้นเสี่ยเภาที่บ่อนการพนัน	และยิงเสี่ยเภาตายคา 

ที่ก่อนรวบเงินหลบหนีไป	 ระหว่างหลบหนีเผชิญโดดขึ้น 

รถของหญิงสาวคนหน่ึง	 ก่อนจะจูบหญิงสาวแทนค�า

ขอบคุณ	

	 เมื่อแก้แค้นส�าเร็จ	เผชิญจึงเดินทางกลับไปหา 

แม่	แม่ของเผชญิขอร้องให้เผชญิกลบัตวัเป็นคนดแีละขอ 

ให้เผชิญบวช	 เผชิญได้แต่ตอบตกลงอย่างขอไปที	 แต่ 

ในใจของเขาต้องการหาเงินเพื่อความสุขสบาย	 เผชิญ 

ร่วมมือกับเจิดเพื่อขายฝิ่น	วันหนึ่ง	เขานัดลูกค้าไปรับฝิ่น 

ที่มาภาพ	นิตยสารจอเงิน	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๑

ที่โรงแรม	ห้องหมายเลข	๑๙	และได้พบกับ	วลัยพร	สาว 

ที่เผชิญเคยขโมยจูบ	 ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาไป 

อย่างรวดเร็ว	วันหนึ่ง	เผชิญวางแผนพาวลัยพรไปเที่ยวที่ 

ปีนัง	 แต่	 ร.ต.ท.	 วสันต์	 ซึ่งจับตาดูพฤติกรรมของเผชิญ 

มาโดยตลอดได้บุกจับกุมเผชิญ	 เผชิญพยายามยิงปืน

ตอบโต้	แต่ถูกต�ารวจยิงเสียชีวิตต่อหน้าแม่ของเผชิญ

ที่มา	นิตยสารจอเงิน	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๑
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๒๔๙๑

ดอยรกัดอยร้ำง
๑๖ มม. / สี (เท็ฆนิค) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๔ ธันวาคม ๒๔๙๑   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บางกอกฟิล์ม

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เถ้าแก่โฮ้ว

ผู้ประพันธ์	 เซียวก้ก

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วรรณบูลย์	พิทยาคม

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 พันตรี	-	สมจิตต์

ผู้แสดง  

ระพินทร์	ประทุมทิพย์	 เป็น	สุเทพ

บุศรัตน์	เกษสมัย	 เป็น	เอื้องค�า

นวลน้อย	วรรณฤทธิ์	 เป็น	พรรณี

พูน	บุณยรัตนพันธ์	 เป็น	พระพิพัฒน์ฯ

แกร	วิเศษประภา	 เป็น	พระยาบุรินทร์ฯ

แปง	บุรี	 เป็น	แม่เฒ่า

สมศักดิ์	วีระเทวิน	 เป็น	ศร

เรื่องย่อ 	 สุเทพ	 เป็นจิตรกร	 ซ่ึงเดินทางมา 

พักผ่อนทีบ้่านพระยาพพิฒัน์ทีเ่ชยีงใหม่เนือ่งจากมอีาการ 

เจ็บตา	เช้าวันหนึ่ง	สุเทพไปเดินตลาดแล้วรู้สึกประทับใจ 

ในความงามของแม่ค้าขายดอกไม้	จึงเข้าไปท�าความรู้จัก	 

เธอมีชื่อว่า	 เอื้องค�า	 อาศัยอยู่กับแม่สองคนที่เชิงดอย 

สเุทพรกัเอือ้งค�าอย่างจรงิใจจงึไปสูข่อกบัแม่เอือ้งค�า	และ

พามาอยู่ที่กรุงเทพ

	 พระยาบุรินทร์	 โกรธมากที่สุเทพเอาหญิงไม่มี 

ชาติตระกูลมาเป็นภรรยา	 จึงประกาศตัดพ่อลูก	 สุเทพ 

พาเอ้ืองค�าไปเช่าห้องอยูอ่ย่างอตัคดั	และตรากตร�าท�างาน 

หาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว	 อาการเจ็บตาจึงก�าเริบ 

เอื้องค�าไปขอร้องให้พระยาบุรินทร์ช่วย	 พระยาบุรินทร์

ยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยก็ต่อเมื่อเอื้องค�าออกไปจากชีวิต 

ของสเุทพ	เอือ้งค�าตอบตกลงเพราะมองไม่เหน็หนทางอ่ืน	 

หลังจากกลับไปที่เชียงใหม่	 เอื้องค�าส่งจดหมายมา 

รายงานเจ้าคุณว่าท�าตามที่ขอแล้ว	เจ้าคุณจึงไปรับสุเทพ 

กลับมาอยู่บ้านเพื่อรักษาตา	 สุเทพเข้าใจว่าเอื้องค�าจาก 

ไปเพราะรังเกียจที่ตัวเองจน	 จึงยอมแต่งงานกับ	 พรรณ	ี

ตามที่พระยาบุรินทร์จัดการ

	 แต่แล้วเขากไ็ด้พบจดหมายของเอือ้งค�าทีส่่งมา 

ถึงเจ้าคุณ	จึงได้รู้ความจริง	สุเทพรีบไปเชียงใหม่เพื่อตาม 

หาเอื้องค�า	สภาพบ้านซึ่งเคยเต็มไปด้วยดอกกุหลาบไม่มี 

เสยีแล้ว	เอือ้งค�าป่วยเป็นโรคปอด	ส่วนแม่เฒ่าได้เสยีชวีติ 

แล้ว	สุเทพอยู่เคียงข้างคอยดูแลเอื้องค�า	ทั้ง	ๆ	ที่ตัวเอง 

ยังไม่หายดีท�าให้ตาบอดสนิท	 อาการของเอื้องค�าทรุด 

หนักและเสียชีวิตในที่สุด

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๑

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๑
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๒๔๙๒

ลำนท่ำฟ้ำ 
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? ๒๔๙๑   ศาลาเฉลิมโลก

บริษัทสร้าง บริษัทดาราภาพยนต์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 “บุษบายุธ”

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมชาย	 ตัณฑ ์ก�าเนิด,	 ประชุม 

จุลละภมร,	ไฉไล	ทีวะเวช,		จินตนา	รอดเจริญ,	ปริญญา	

ลีละศร,	พิศวง	ไชยาค�า

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสาร	จอเงิน	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๑

๒๔๙๑
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๒๔๙๒

เจ้ำจอมหม่อมห้ำม
๑๖ มม. / สี (เท็ฆนิค) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๘ มกราคม ๒๔๙๒   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 รัตนะภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง	 	 “ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ท�าการ

ปฏิวัติการสร้างภาพยนตร์ไทยท้ังหมด ล้วนแต่สวยที่สุด 

หรูที่สุด แพงที่สุด เผยเรื่องลี้ลับสมัยรัชกาลที่ ๕” 

ที่มา	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๒

ขนุช้ำงขุนแผน 
ตอน จบัเสน่ห์เถรขวำด
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที  

? มีนาคม ๒๔๙๒   (?)

บริษัทสร้าง	 แสงหิรัญภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  อิน	แสงหิรัญ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 นิด	ยวงพานิช,	บุญมา	วรบุตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

ศิริ	ผิวสังข์	 เป็น	ขุนแผน

แฟ้ม	รัตน์ตัญญู	 เป็น	เถรขวาด

เชื้อ	 	 เป็น	จมื่นศรีฯ

วิชัย	 	 เป็น	ชุมพล

รอด	(เล็ก)	 เป็น	ขุนจิ๋ว

รอด	(ใหญ่)	 เป็น	ขุนธรณีบาล

อ่อนเตี้ย	 	 เป็น	หัวหมู่

เชื่อม	ไกลชั่ว	 เป็น	นางพราย

แม่ครูช่วย	อ้วนโต	 เป็น	ทองประศรี

เรื่องย่อ 	 พระไวยออกไปรบกับพลายชุมพล	 

แต่ถูกขุนแผนไล่ฟันจนแตกทัพ	 พระไวยจึงเข้ามากราบ 

ทลูพระพันวษาว่าขุนแผนและพลายชมุพลเป็นกบฏ	พระ 

พนัวษารบัสัง่ให้ศรมีาลาไปรบัขนุแผนกบัพลายชมุพลมา 

เข้าเฝ้า	เพื่อถามถึงสาเหตุที่ทะเลาะกับพระไวย	ขุนแผน 

กบัพลายชมุพลกราบทลูว่า	พระไวยถกูสร้อยฟ้าท�าเสน่ห์	 

มิหน�าซ�้ายังเฆี่ยนตีศรีมาลา	 พระพันวษายังไม่เชื่อดี	 จึง

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒

ตรัสว่าหากเป็นเช่นนั้นจริง	ให้ขุนแผนจับตัวคนท�าเสน่ห์ 

พระไวยให้ได้	จึงจะอภัยโทษพลายชุมพล	ขุนแผนรับค�า	 

โดยมจีมืน่ศรเีสาวลกัษณ์ไปเป็นพยานในการจบัตวัคนท�า

เสน่ห์

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒
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๒๔๙๒

ลูกป่ำซุง
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑ มิถุนายน ๒๔๙๒   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 หัสดินทร์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง	 	 ประชุม	จุลภมร,	ยุวดี

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ไทยโลดโผนดุเดือด ที่

โฆษณาจะฉายมานาน ได้ฤกษ์ฉายแล้ว”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๒

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๒
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๒๔๙๒

สภุำพบรุษุเสือไทย
Criminal Without Sin
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๒   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ปรเมรุภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ส�าเนา	เศรษฐบตุร,	แท้	ประกาศวฒุสิาร

ผู้ประพันธ์	 เสนีย์	บุษปะเกศ

ผู้ก�ากับ  ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล

ผู้เขียนบท		 ประจิต	จุลละพันธ์

ผู้ถ่ายภาพ	 แท้	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 อุโฆษ	จันทร์เรือง

ผู้ประพันธ์ค�าร้อง	 เอื้อ	สุนทรสนาน,	แก้ว	อัจฉริยะกุล

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	เสือไทย

สอางค์	ทิพยทัศน์	 เป็น	กรอง

ประชุม	จุลละภมร	 เป็น	คง

เกื้อกูล	อารีมิตร	 เป็น	แฉล้ม

เทพ	อักษรอินทร์	 เป็น	แม่น

ละออ	ทิพยทัศน์	 เป็น	กระถิน

ยรรยง	ศรีกุญชร	 เป็น	แถม

พะยุง	หอมกลิ่น	 เป็น	เดช

ม.ล.	ชูเกียรติ	นิลรัตน์		เป็น	บิ๋น

เชื้อ	เปรมปรีนนท์	 เป็น	จ่าหอม

รางวัล	 	 ตุ๊กตาทอง	ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	สาขาบท- 

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม	ประจิต	จุลละพันธ์

เรื่องย่อ 	 เมื่อคนดีต้องกลายเป็นเสือ	 ชีวิตของ 

ก�านนัไทยทีด่จูะราบรืน่ต้องมาพงัทลาย	เมือ่รบั	แฉล้ม	มาเป็น 

เมียน้อยเพื่อชดใช้หนี้	แต่เมื่อ	คง	ชู้รักเก่าของแฉล้มกลับมา 

ปรากฏตวั	แฉล้มจงึหลอกก�านนัไทยว่าคงเป็นญาต	ิก�านนัไทย 

ผู้มีน�้าใจเชื้อเชิญให้คงมาอาศัยด้วยกัน	 หารู้ไม่ว่านั่นเป็นการ 

ต้อนรบัโจรให้เขามาอยูใ่นบ้าน	ไม่นานนกั	คงกเ็ริม่เผยธาตแุท้	 

เมื่อ	กระถิน	เมียรักของก�านันไทยล่วงรู้ความสัมพันธ์ของคง 

กับแฉล้ม	 คงจึงล่อให้กระถินตกเป็นของตนซ�้ายังข่มขู่และ 

รีดไถทรัพย์กระถินต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา	 สร้างความทุกข์ 

ระทมแก่กระถินจนคิดฆ่าตัวตาย	 ก�านันไทยรู้ความจริงเข้าก ็

ตรงดิง่มาจดัการคง	แต่ระหว่างทีก่�าลงัชลุมนุ	อ้ายคงยงิพลาด 

ไปโดนกระถินเสียชีวิต	แถม	กับ	จ่าหอม	เผอิญเดินผ่านแถว 

นั้นได้ยินเสียงปืนจึงรีบมายังที่เกิดเหตุ	 คงรีบหนีเอาตัวรอด	 

ทิง้ให้ก�านนัไทยซึง่ก�าลงัตะลงึงนัตกเป็นผูต้้องหาฆ่าเมยีตวัเอง	 

เคราะห์ดีที่ได้สติรีบไหวตัวหนีกระเซอะกระเซิงมาถึงภูเขา 

ลูกหนึ่ง	ที่นั่น	ก�านันไทยได้พบพระธุดงค์ซึ่งได้เตือนสติว่าเวร 

ย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร	ไฟแค้นทีส่มุอกก�านนัไทยจงึสงบ 

ลง	และอาศัยอยู่กับพระธุดงค์ตั้งแต่นั้นมา	

	 แต่แล้ววันหนึ่ง	 ก็มีเสียงของชาวบ้านร�่าลือว่าเสือ 

ไทยก�าลังออกอาละวาดที่ต�าบลเกาะพลับพลาอย่างหนัก	 

ได้ยินดังนั้น	ก�านันไทยก็สุดที่จะระงับโทสะ	มุ่งหน้าหมายจะ 

ช�าระแค้นอ้ายคงให้ตายคามือ	 ที่ริอาจสวมรอยใช้ชื่อของ 

ก�านนัไทยออกปล้น	ระหว่างทางก�านนัไทยได้ช่วย	กรอง	หญงิ 

ก�าพร้าซึ่งก�าลังถูกเจ้าบิ๋นรังแก	กรองขอติดตามก�านันไทยไป 

ด้วย	 เมื่อได้ฟังเรื่องราวของก�านันไทย	กรองก็อาสาจะพาจ่า 

หอมมาพบเพื่อเล่าความจริง	

	 ที่ต�าบลเกาะพลับพลา	แถมได้ขึ้นเป็นก�านัน	กรอง 

พาจ่าหอมมาพบก�านันไทยได้ส�าเร็จ	 แต่วันรุ่งขึ้นจ่าหอม 

กลับกลายเป็นศพ	มิหน�าซ�้าก�านันไทยยังถูกใส่ร้ายว่าเป็นคน 

ฆ่าจ่าหอม	 คงเริ่มย่ามใจออกปล้นโดยใช้ชื่อเสือไทยหนักข้อ 

ขึน้	ก�านนัไทยทนเหน็ชาวบ้านเดอืดร้อนไม่ได้	จงึยอมเป็นเสอื 

ไปปล้นเสอื	เพือ่ชงิทรพัย์มาคนืชาวบ้านดงัเดมิ	โดยได้รบัความ 

ช่วยเหลือจาก	เดช	และ	แม่น	คงไหวตัวทันจับกรองและแม่น 

เป็นตวัประกนั	ถงึเวลาทีก่�านนัไทยจะช�าระแค้น	น�าพรรคพวก

บุกเข้าไปปลิดชีพคง

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๒

เกำะภูเกต็
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๕ กันยายน ๒๔๙๒   เท๊กซัส

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์พาณิชย์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สวาท	เสถียร

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ 	 “พงษ์จันทร์”

ผู้เขียนบท	 “พงษ์จันทร์”

ผู้ถ่ายภาพ	 เปี่ยม	ทองปรีชา

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมชาย	ตณัฑ์ก�าเนดิ,	ล�าเนา	เดชณรงค์,	 

วิชิต	ไวงาน,	อุสมาน	ศรแดง,	เผอิญ	ผดุงผล,	ทองหล่อ	 

ตันชูเกียรติ,	บุญส่ง	เคหะทัต

  

เค้าเรื่อง  “นายพระเอก หนวดจิ๋ม อกหัก

เพราะแม่แพรวสาวรักเอาใจออกห่างไปชอบหนุ่มอื่น 

พระเอกเลยเปิดไปท�างานเหมืองแร่เกาะภูเก็ต โดยนาย

เลศิ สหายของเขาเป็นคนชกัน�าไป บงัเอญิเจ้าของเหมอืง- 

แร่มลีกูสาวงามทรามสวาทอยูค่นหนึง่ชือ่ นางสาวกอบกลุ  

กอบกุลเกิดชอบใจพระเอก ซึ่งบิดาของนางก็เห็นชอบ

ด้วย แต่นายเลิศซึ่งท�างานในเหมืองนี้มาก่อนได้แอบรัก

กอบกุลเงียบ ๆ มานานแล้ว ครั้นเห็นสหายจะมีหวังใน

ตัวกอบกุล เลยคบคิดกับคนงานเหมืองแร่ที่ก�าลังก่อ 

การสไตร๊ควางแผนการท่ีจะพรากกอบกุลไป พร้อมกับ 

การปล้นแร่ พระเอกรู้แผนการ โดยความช่วยเหลือของ 

แพรว ซึง่กลายเป็นหญงิรบัใช้ในบาร์ใกล้ ๆ  เหมอืง ดงันัน้  

การชกครั้งใหญ่ และครั้งสุดท้ายจึงเกิดขึ้น ฝ่ายผู้ร้ายแพ้  

พระเอกเลยได้หอมนางเอก”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๒

ที่มาภาพ	(บน)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
												(ล่าง)	นิตยสารจอเงิน	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒
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๒๔๙๒

ร่มฟ้ำเวียงพิงค์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๒   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์ออมสินศึกษา	

	 	 ของ	ธนาคารออมสิน

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง  นางสาวเชียงใหม่	ปี	๒๔๘๒	

	 	 และรองนางสาวเชียงใหม่ปี	๒๔๙๒

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒
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๒๔๙๒

เลือดในอก
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๒   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ทิดทอง

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๒

สองเสอื
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที  

๗ ธันวาคม ๒๔๙๒   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 บริษัทดาราภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ถ.	อรุณประเสริฐ

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  ตุล	ลีละศร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 เศวต	เสวะตามร์,	ดวงมาลย์	สดุคนงึ,	

ปริญญา	 ลีละศร,	 อารี	 ดุลยพันธ์,	 ช่ืน	 ลัดดาวงศ์,	 เจือ 

วรลักษณ์สิทธิ์,	วรเทพ	เลือดอุบล,	ร�าเพย	นฤภัย,	สดใส	 

นฤภยั,	พายพั	นฤภยั,	สบีวัแดง	เลอืดอบุล,	โพ	ชมศรเีมฆ

เค้าเรื่อง	 	 “ภาพยนตร์ไทย ชะนิดชก ตื่นเต้น  

ดุเดือด”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒
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๒๔๙๒

ศึกจ้ำวทุง่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที  

๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๒   เท็กซัส

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 อุสมาน	ศรแดง,	พวงเพ็ญ	ศิริเกตุ

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

อมตำเทวี 
๑๖ มม. / ส ี(โกดาโครม) / เสยีง? / ความยาว ..... นาที

๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๒   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 ละโว้ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ วรรณบูลย์	พิทยาคม

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 อุไรวรรณ	พงษ์ประยูร

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสาร	จอเงิน	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒

๒๔๙๒
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๒๔๙๓

เสอืเวำะเมอืงชล
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที  

๑๑ มกราคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ชลบุรีภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ถ.	อรุณประเสริฐ

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๓

ชำตชิำย
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ศิลปินภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมชาย,	ล�าเนา,	วิชิต,	ประมิน,	

	 	 รัญจวน,	บุญส่ง	(หลอ),	ฟ้อน,	เสน่ห์

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ไทยชะนดิ “บู”๊ ท่านชม

มาแล้วหลายเรือ่ง แต่ว่าถงึ “ขนาดหนกั” ในเชงิ “บู”๊ กนั

แล้ว “ชาติชาย” จะไม่ยอมอยู่แนวหลังของเรื่องชนิด

เดียวกันเลย”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

รอยไถ 
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒ มีนาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 กรุงเทพภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 คุ้ม	สังวริบุตร

ผู้ประพันธ์	 ไม้	เมืองเดิม

ผู้ก�ากับ	 	 สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง     

ค�ารณ	สัมบุณณานนท์	 เป็น	ลือ

พรพรรณ	วรรณมาศ	 เป็น	บัวผัน

สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด	 เป็น	เปลี่ยน

เจริญศรี	วรรณมาศ	 เป็น	บัวเผื่อน

เค้าเรื่อง  “เป็นเรื่องชีวิตของชาวทุ่งบางเขนที่ 

คลุกเคล้าอยู่กับควาย โคลนและคล�่าด้วยแดดลมตาม 

ธรรมชาต ิห่างไกลจากการแต่งลวงเยีย่งคนในกรงุ แต่ชวีติ 

นั้นต้องผจญกับความแค้นอย่างแสนสาหัส ด้วยเรื่องรัก 

และเหลี่ยมนักเลง เพราะลูกน้อยและเมียรัก จนต้องจับ 

ดาบขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเรียกเลือดมาล้างรอยน�้าตาของ 

เขา ... ในด้านรัก เราจะได้เห็นความรักของเจ้าลือที่ซื่อ 

ต่อเมียรักและทนุถนอมลูกน้อยเพียงดวงใจ ความรักใน 

ฐานชู้ และความรักของสาวเพิ่งรุ่นกับชายอารมณ์เริง 

อย่างสุขสด ต่างกันถึงสามรส ในด้านแค้น ก็เกินที่จะ 

เปรยีบกบัเรือ่งใด นอกจากจะรูแ้ก่ใจของผูท้ีถ่กูพรากเมยี 

รกัและทิง้ลกูแดงทีย่งัอ้อนนมไว้ให้เลีย้ง ซ�า้ถกูพวกนกัเลง 

เหยียบเกียรติของเขาอีก”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๓

ท่ีมาภาพ	(ท้ังสองภาพ)	นติยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

สมิงป่ำสกั
Siamese Hill Tribe
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๗ มีนาคม ๒๔๙๓   นาครสนุข

บริษัทสร้าง	 บริษัท	เอเซียภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ เชื้อ	อินทรทูต

ผู้ก�ากับ 	 วสันต์	สุนทรปักษิน

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สิน	นากเสวี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา

ผู้แสดง 	 วสันต์	สุนทรปักษิน,	

	 	 สุดสงวน	พวงดารา,	พิมพ์	พวงนาค,	

	 	 สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม

เค้าเรื่อง	 	 “รัก! เพียงใจจะขาด พยาบาท! 

จนตัวตาย”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

แดนกะเหรีย่ง
๑๖ มม. / สี (เทคนิค) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓๐ มีนาคม ๒๔๙๓   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง 

เค้าเรื่อง   “ถ่ายท�าในป่าชายเขตแดนสดุเหนอื  

บนปางของชาวกะเหรี่ยงร่วมกับชาวเชียงใหม่ มีภาพ 

ล่องแก่ง การหนีภาษีด้วยช้างและม้าต่าง ๆ การใช้ธน ู

เพลิงเผาหมู่บ้านและชีวิตในป่าสูง สาวสระสนานในธาร 

น�้าใส”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

วงัหลวง-วงัหลงั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓๐ มีนาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 “พรานบูรพ์”

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 “พรานบูรพ์”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		โฉลก	แห่งศิลปากร	

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  คณะปัญญาพล

ผู้แสดง  

ปัญจ	สุทธสินทร	 	 เป็น	พระราชาสุวภาพ

ลินยู	สงวนมณี	 	 เป็น	วันทนีย์

จุมพล	กาญจนินทุ	 	 เป็น	เจ้าฟ้าอนุราชวังหลัง

ปานตา	บุษยะจารุ	 	 เป็น	อิริยา

สงวน	กลิ่นหอม	 	 เป็น	พธู

เสงี่ยม	กลิ่นหอม	 	 เป็น	นายิกา

จงกลณี	บ�าเพ็ญทรัพย์	 เป็น	นาฎ

ม.ล.	โกมล	ปราโมช		 เป็น	ณรงค์ฤทธิ์

เทพ	มาศศิริ	 	 เป็น	เวไนย์

ศิริ	ผิวสังข์	 	 เป็น	วุ้ง

วิเชียร	แพทย์ดี	 	 เป็น	ณรงค์รอน

เรื่องย่อ 	 พระราชาเมืองภูตคามนครปลอม 

พระองค์เป็นสามัญชนไปล่าสัตว์	 บังเอิญได้พบกับ	 

วันทนีย์	ลูกสาวของพรานชาวเขาสัตบันคีรี	ซึ่งไม่ประสี- 

ประสาต่อชีวิต	 วันทนีย์จึงเข้าไปสนิทสนมด้วย	 แต่บิดา 

เข้าใจผิดคิดว่าลูกสาวท�าผิดประเพณี	จึงน�าตัววันทนีย์เร่ 

ตระเวนขาย	 บังเอิญเจ้าฟ้าอนุราชวังหลังผ่านมาพบเข้า	 

เห็นเป็นเรื่องขบขันจึงซ้ือเธอไว้	 แต่พระราชาเข้ามาขัด 

ขวางและมอบอิสรภาพแก่วันทนีย์	 พร้อมมอบพระธ�าม- 

รงค์วงโปรดแก่วันทนีย์และรับมาเป็นนางสนมในวัง	 ต่อ 

มา	 เจ้าฟ้าอนุราชวังหลังกับราชินีคิดกบฏ	 วางแผนปลง 

พระชนม์พระราชา	 วันทนีย์ได้รู้แผนการโดยบังเอิญ	 จึง 

ไปรวบรวมหญิงสาวชาวเขามาช่วยกันต่อสู้ปกป้องราช- 

บัลลังก์	พระราชาจึงแต่งตั้งให้วันทนีย์เป็นเอกอัครมเหสี

นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓

ท่ีมาภาพ	(ท้ังสองภาพ)	นติยสารภาพยนตร์สาร	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

พันท้ำยนรสงิห์ 
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ เมษายน ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 อัศวินภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าภาณุ- 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้ประพันธ์	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าภาณุ- 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้ก�ากับ  มารุต

ผู้เขียนบท		 ประหยดั	ศ.นาคะนาท,	อษุณา	เพลงิธรรม,	 

	 	 ช.แสงเพ็ญ,	ถนอม	อัครเศรณี

ผู้ถ่ายภาพ	 รัตน์	เปสตันยี	A.R.P.S.

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับฝ่ายศิลปะ	 เฉลิม	พันธ์ุนิล

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประกอบเสียง	 พิณ	พูนพัฒน์

ผู้ท�าดนตรีประกอบ สง่า	อารัมภีร์

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

ชูชัย	พระขรรค์ชัย	 เป็น	พันท้ายนรสิงห์	(สิน)

สุพรรณ	บูรณะพิมพ์	 เป็น	นวล

ถนอม	อัครเศรณี	 เป็น	พระพุทธเจ้าเสือ

แชน	เชิดพงษ์	 เป็น	พระราชสงคราม

อบ	บุญติด		 เป็น	พระยาราชวังสัน

สิน	 	 เป็น	พระพิจิตร

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 เป็น	ทองอ่อน

ทัต	เอกทัต	 เป็น	พระยาพิไชย

อุดม	ปิติวรรณ	 เป็น	หลวงก�าแหง

ทวีสิน	ถนอมทัพ	 เป็น	ขุนส�าแดง

จุมพล	ปัทมินทร์	 เป็น	ช่วง

มงคล	จันทนบุปผา	 เป็น	คง

อดิเรก	จันทร์เรือง	 เป็น	น้องชายนวล

เรื่องย่อ	 	 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ยุคพระเจ้าเสือ 

ขุนนางคิดคดทรยศต่อพระเจ้าเสือ	 น�าชื่อของพระองค์ไป 

แอบอ้างในทางเสียหายท�าให้ราษฎรรู้จักพระองค์ในทางเลว 

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

ร้าย	ไม่ว่าในด้านราชการหรือส่วนพระองค์	จนราษฎรเกลียด 

กลัวไม่กล้าพบพระพักตร์	 พระองค์จึงต้องปลอมตัวไปสืบหา 

ความชั่วของพวกขุนนางที่ท�าให้พระองค์ถูกมองไปในทางท่ี 

ผิด	ทั้งตรวจดูทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระองค์	กระทั่งได้พบ 

กบั	นายสนิ	พนัท้ายเรอืของ	พระยาพชิยั	ขนุนางในราชส�านกั 

และรู้สึกพอพระทัยในความสามารถและความเป็นมิตรของ 

นายสนิ	ทัง้สองจงึเป็นสหายกนั	กระทัง่พระเจ้าเสอืทรงเปิดเผย 

พระองค์และทรงแต่งตัง้ให้นายสนิเป็น	พนัท้ายนรสงิห์	คมุเรอื 

พระที่นั่ง

	 วันหนึ่ง	 พันท้ายนรสิงห์ทราบว่าพระยาพิชัย 

เจ้านายเก่าคิดจะลอบปลงพระชนม์พระเจ้าเสือขณะเสด็จ 

ประพาสต้นทางเรือพระที่นั่ง	 ครั้นจะทรงความแก่พระเจ้า 

เสือก็กลัวอนัตรายถงึเจ้านายเก่า	พนัท้ายจงึให้	นวล	ภรรยาไป 

วิงวอนให้พระยาพิชัยเลิกคิดการเสีย	 เพราะฝ่ายหนึ่งคือ 

เจ้านายเก่า	ส่วนอกีฝ่ายกเ็ป็นเจ้านายใหม่ทีต่นให้ความเคารพ 

ทั้งคู่	ฝ่ายนวลเมื่อเดินทางไปถึงก็สามารถวิงวอนพระยาพิชัย 

ส�าเร็จ	แต่มาเกิดเหตุกลางทางจนไม่สามารถน�าความไปบอก 

สามีได้ทัน	 ท�าให้พันท้ายจ�าต้องแสร้งบังคับให้หัวเรือชนเข้า 

กับกิ่งไม้	 จนหัวเรือหักเพื่อหยุดการประพาส	 และทูลขอให้ 

พระเจ้าเสือประหารตนเพื่อรักษาจารีตตามกฎมณเฑียรบาล 

และเพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย	พระเจ้าเสือแม้ 

จะอภัยโทษให้	 แต่พันท้ายกลับไม่รับ	 พระองค์จึงจ�าพระทัย 

สั่งตัดศีรษะพันท้ายนรสิงห์ด้วยความขมขื่น

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	พันท้ายนรสิงห์
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๒๔๙๓

ชำตอ้ิำยเสอื
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ เมษายน ๒๔๙๓   แกรนด์

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ฉลาด	เค้ามูลคดี,	เล็ก	อ�่าเที่ยงตรง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

สำมเสอืสพุรรณ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๕ เมษายน ๒๔๙๓   เท็กซัส

บริษัทสร้าง	 นภาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ชวาลา,	พันธ์จันทร์,	บุศราพันธ์

ผู้แสดง 	 ชวาลา,	พันธ์จันทร์,	บุศราพันธ์,	

	 	 บุญช่วย	มหาสารินันท์,	

	 	 ประหยัด	ไทยศิริ,	ลัดดา	จามรมาลย์

เค้าเรื่อง 	 “จากสารคดีชีวิตจริงของเสือฝ้าย 

เสือด�า เสือมเหศวร แห่งจังหวัดสุพรรณบุรี”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

บำปทรมำน
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๐ เมษายน ๒๔๙๓   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 สองสหายภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  สุรศักดิ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ม.ล.	รุจิรา,	มารศรี	อิศรางกูร,	

	 	 ล้อต๊อก,	สมจิตต์	ทรัพย์ส�ารวย

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

เหมืองระเบดิ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๔ เมษายน ๒๔๙๓   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

โจรล้ำงโจร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ เมษายน ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 หัสดินทรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 สิงห์	อิ่มลาภ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 สนาน-วรรณภา

ผู้แสดง 	 สิงห์	อิ่มลาภ,	เพลิน	สุขเจริญ,	

	 	 พายัพ	นฤภัย,	เสริม	ยนตรกิจ	

	 	 และนักมวยแห่งเวทีราชด�าเนิน

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ล้ำงบำง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓   เท็กซัส

บริษัทสร้าง	 สุเทพภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง	 	 ทนง	ด�ารงค์กุล,	สุวรรณา	จันทร์จ�า,	

	 	 ผดุงศักดิ์	บุณยรัตนพันธ์	

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ทหำรใหม่ 
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓   บางล�าภู

บริษัทสร้าง	 ราชมิตร์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พล.อ.อ.	ทวี	จุลละทรัพย์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  จอก	ดอกจันทร์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมพงษ์	พงษ์มติร,	จนัตร	ีสารกิบตุร,

	 	 จอก	ดอกจันทร์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

แสนแสบ 
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๗ มิถุนายน ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สดศรี	บูรพารมย์

ผู้ประพันธ์ ไม้	เมืองเดิม

ผู้ก�ากับ  สดศรี	บูรพารมย์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

จ�ารัส	สุวคนธ์	(น้อย)	 เป็น	แผลง

รุณี	แก้วเมฆ	 เป็น	โปรย

ทานทัต	วิภาตโยธิน	 เป็น	เทียม

หลวงภรตกรรมโกศล	 เป็น	ลุงเชื่อม

พะนอศรี	เนตร์อ�าพัน	 เป็น	ช้อย

สมโภช	เศลากุล	 เป็น	นายคล้าย

เรื่องย่อ 	 เมื่อ	 ผิว	พ่อของ	 แผลง	หนุ่มลูกทุ่ง 

แสนแสบเสียชีวิตลง	แผลงได้มาอาศัยอยู่กับ	ลุงเชื่อม	ซึ่ง 

ช่วยดูแลท่ีนา	 ๓๐	 ไร่	 อันเป็นมรดกของแผลงตามค�า 

สัง่เสยีของผวิ	แต่ลงุเชือ่มเกดิละโมบอยากจะได้ทีน่าเป็น 

ของตนเอง	จึงหาทางก�าจัดแผลงสารพัดวิธี	ทั้งใส่ร้ายว่า 

แผลงข่มขืน	 ช้อย	 ลูกสาวของตน	 หลอกให้แผลงไปซ้ือ 

ควายที่หนองจอกแล้วจ้างคนไปดักฆ่า	 แม้กระทั่งใส่ร้าย 

ว่าแผลงขโมยเงินของตนไป	แล้วไปฟ้องให้	ก�านันแปลก	 

จับตัวแผลง	 แต่ก�านันแปลกเห็นท่าไม่ดีจึงพยายาม 

ไกล่เกลี่ยแต่ไม่เป็นผล	 แผลงประกาศความแค้นก่อนจะ 

ออกจากทุ่งแสนแสบไป

	 เทียม	 คู่หม้ันของช้อยสบโอกาสที่แผลงไม่อยู่	 

หาเรื่องถอนหมั้นช้อยเพราะหมายปอง	โปรย	คนรักของ 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

แผลงมานานแล้ว	 เม่ือแผลงรู้เรื่องเข้าจึงกลับมาแก้แค้น 

เทยีมและพรรคพวก	แผลงหนมีาทีศ่าลเจ้าพ่อขวญัเจ้าแม่ 

เรียมและบังเอิญได้พบกับโปรย	 จึงมีโอกาสปรับความ 

เข้าใจกัน	ก�านันแปลกซึ่งตามมาจับแผลงแอบได้ยินหนุ่ม 

สาวสองคนคุยกัน	 จึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาแผลงถูกลุงเชื่อม 

ใส่ร้าย	แผลงจึงได้ทั้งที่ดินและคนรักกลับคืนมา

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

โป๊ะแตก
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๓   เท็กซัส

บริษัทสร้าง	 ศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง อรรถ	อรรถไกวัลวที,	พันค�า

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์		 	 พันค�า

ผู้แสดง 	 ชวาลา,	วรนฎ,	วิชิต	ไวงาน

เค้าเรื่อง	 	 “ด�าเนินไปบนชายหาดชิดทะเล เจ้า 

หนุม่รุน่กระทงลกูน�า้เคม็นายหนึง่ เอาแต่หาความสนัหลงั 

ยาวใส่ตัวจนใคร ๆ หมิ่นเหม่ว่าเป็นคนไม่เอาถ่าน เกิด 

รับมือกับเสือร้ายซุ่มหน้าไว้ในหน้ากากแห่งย่านน้ัน จน 

สามารถพิสูจน์ตัวได้ว่า แท้ท่ีจริงมันก็ชายชาติชาตร ี

เหมือนกัน หลังจากตามล้างตามสังหารกันหลายยก เพื่อ 

ชิงสาวรักที่อ้ายโจรฉุดไปข่มขืนคืนมาแล้ว ที่สุดฮีโร่เลือด 

ห้าวก็จบชีวิตตัวเองเพราะกระสุนปืนของสาวรัก โดย 

เข้าใจว่าเขาเป็นพวกปล้น เรื่องลงเอยโดยนางเอกสต ิ

วิปริต ถึงขนาดฉีกแบ๊งค์แล้วก็แก้ผ้าเดินลงทะเล”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	๒๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ดำบทหำรเสอื 
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๖ กรกฎาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 พันตรีศิลปะ

ผู้อ�านวยการสร้าง	 “พันตรี”

ผู้ประพันธ์	 “ยโสธร”	ร่วมกับ	“พันตรี”

ผู้ก�ากับ	 “พันตรี”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สุรศักดิ์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค  สมจิต

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

“พวงพยอม”	 เป็น	รุง่

ยพุา	อทุยานานนท์	 เป็น	จนั

สมพตั	เรอืงนนท์	 เป็น	เรอืง

ชลอ	ไตรตรองสอน	 เป็น	ด้น

สถาพร	มกุดาประกร	 เป็น	แม่ทพัขอม

หลวงภรตกรรมโกศล	 เป็น	โต

ครูบวั	วดัอิม่	 เป็น	สอน

ถนอม	โพธิท์องนาค	 เป็น	เข้ม

เรื่องย่อ 	 ครอบครัวของ	 รุ ่ง	 และ	 จัน	 ชาว 

บ้านด่าน	 จังหวัดสุโขทัย	 เคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ตามประสาพ่อแม่ลูก	จนกระทั่งวันหนึ่ง	สอน	เพื่อนบ้าน 

ชักชวนให้รุ่งไปประดาบกับนักเลงบ้านหนองดินแดง	แต่ 

รุ่งไม่อยากมีเรื่องตีรันฟันแทงกับใครจึงไม่ขอร่วมด้วย	 

ปรากฏว่าสอนเสียชีวิตในการประดาบ	 ชาวบ้านพากัน 

รมุประณามรุง่	ซ�า้ร้ายยงัพาลรงัเกยีจครอบครวัของรุง่ไป 

ด้วย	จนเป็นเหตใุห้	เรอืง	ลกูสาวเพยีงคนเดยีวของรุง่ต้อง 

ตายเพราะไม่มีหมอคนไหนยอมรักษาเรืองซึ่งก�าลังป่วย	 

การสญูเสยีเรอืงท�าให้รุง่บนัดาลโทสะฆ่าหมอตายและหน ี

หายไปตั้งแต่วันนั้น	

	 ห้าปีผ่านไป	สุโขทัยถูกรุกรานจากศัตรู	สาเหตุ 

มาจาก	โต	พ่อของจัน	เป็นไส้ศึกให้ฝ่ายเขมร	และยังคิด 

จะยกลูกสาวให้แม่ทัพเขมรเพื่อแลกกับต�าแหน่งผู้ครอง 

อาณาจักรสุโขทัย	 รุ่ง	 ซ่ึงบัดน้ีกลายเป็นเสือออกปล้น 

ชาวบ้าน	ได้พบอาจารย์เฒ่าผู้หนึ่งเตือนสติว่า	ควรจะเอา

ก�าลังไปต่อสู ้ศัตรูที่ก�าลังท�าร้ายสุโขทัย	 เสือรุ ่งจึงจับ 

ดาบทหารเสือขึ้นปกป้องบ้านเกิดจากน�้ามือศัตรู

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สะใภ้ทาส	พ.ศ.	๒๔๙๓

ค่ำยบำงระจนั (๒๔๘๒) 

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๙๓

รกัระเบดิ
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๓ สิงหาคม ๒๔๙๓   พัฒนากร

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง 

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ 

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ  
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๒๔๙๓

ปำงเสอืไห้
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๓   ศรีบางล�าภู 

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ รุ่ง	บางหลวง

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ทำษกบฏ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓๐ สิงหาคม ๒๔๙๓   โอเดียน

บริษัทสร้าง	 สากลสยามภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มารุต

ผู้ประพันธ์	 ช.	แสงเพ็ญ	จากบทประพันธ์	 เรื่อง 

	 	 ทาษกบฏ

ผู้ก�ากับ  มารุต

ผู้เขียนบท	 ช.	แสงเพ็ญ

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมถวิล	มุกดาประกร,	แพรวพรรณ	

สถิตย์วงศ์,	ไศล	พระขรรค์ชัย,	สุจินต์	สว่างรัตน์,	หมื่น- 

นาวาปราบศึก

เค้าเรื่อง 	 “เปนเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนของ 

ชนชั้นทาษเพื่อสู่อิสสระภาพ ซึ่งได้บังเกิดขึ้นในยุคหน่ึง 

ของพลเมอืงไทย และโดยพระปรชีาญาณของสมเดจ็พระ 

ปิยะมหาราชโดยแท้ที่ได้ทรงแก้ไขสถานการณ์อันนั้นลง 

สูค่วามสงบเรยีบร้อยได้โดยมไิด้มเีหตกุารณ์ถงึขนาดเลือด 

ตกยางออกเกดิขึน้ ดงัเช่นทีไ่ด้ปรากฏแก่ประเทศอเมรกิา  

ซึ่งประเทศน้ันเหตุการณ์ได้ลุกลามใหญ่โตจนถึงขนาด 

กลายเปนศึกกลางเมืองไป”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

แดนดำวโจร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒ กันยายน ๒๔๙๓   ศรีบางล�าภู

บริษัทสร้าง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เสนีย์	บุษปะเกศ

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “โลดโผน ตื่นเต้น รักอย่างยั่วยวน!”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน		สยามนิกร	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ทุง่นเรศวร 
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๖ กันยายน ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์พานิช

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สวาท	เสถียร

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  สวาท	เสถียร,	“พงษ์จันทร์”

ผู้เขียนบท	 “พงษ์จันทร์”

ผู้ถ่ายภาพ	 เปี่ยม	ทองปรีชา

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 	 “พันค�า”

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ชัชวาลย์	โชติสุข,	ล�าเนา	เดชณรงค์,	

เฉลมิ	บณุยเกยีรต,ิ	ประกอบ	โพธโิสภณ,	เสน่ห์	โกมารชนุ,	

ขวัญ	สุวรรณะ,	สงวน	กลิ่นหอม,	สมพล	กงสุวรรณ

เรื่องย่อ 	 ในอดีต	 ครูบ่าย	 เคยรวบรวมก�าลัง 

ชาวบ้านแห่งทุง่หงษาวด	ีร่วมกนัต่อสูก้บักองโจรพม่า	เป็น 

เวลาเดียวกับท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน�าทัพตีค่าย 

หงษาวดี	 และได้ชัยชนะในท่ีสุด	 สมเด็จพระนเรศวร- 

มหาราชจึงเปลี่ยนชื่อจาก	 ทุ่งหงษาวดี	 เป็น	 ทุ่งนเรศวร	 

พร้อมทั้งแต่งตั้งครูบ่ายเป็นหัวหน้าต�าบล	และให้	ครูเอม	 

ขาบ	ขอน	ซึ่งเป็นทหารช่วยดูแลชาวบ้าน

	 ครัน้เวลาผ่านไป	ครบู่ายมลีกูศษิย์มากมาย	หนึง่ 

ในนัน้คอื	ฝน	ซึง่รกัอยูก่บั	กหุลาบ	ลกูสาวของครบู่าย	แต่ 

แล้ววันหนึ่ง	 ขาบกับขอนมาเยี่ยมครูบ่ายและเกิดถูกใจ 

กุหลาบกับ	 จ�าปา	 จึงหาเรื่องวิวาทกับฝนและ	 จิ๋ม	 เป็น 

ประจ�า	 ครูบ่ายอ่อนใจจึงขอให้ฝนบวชเรียนเพื่อสงบสต ิ

อารมณ์

	 ในวันงานอุปสมบท	ครูเอม	ขาบ	ขอน	มาร่วม 

งานด้วย	และพยายามพูดจายียวนยั่วโมโหฝน	ขอนฉวย 

โอกาสที่กุหลาบอยู่คนเดียว	 ฉุดกุหลาบหวังจะปลุกปล�้า	 

แต่จิ๋มมาช่วยไว้ทันและเกิดประดาบกับขอน	ขอนสู้ไม่ได้ 

จึงไปใส่ร้ายว่าจิ๋มจะฉุดกุหลาบ	 แพง	 แม่ของฝนกลัว 

เรื่องราวจะบานปลาย	 พยายามขอร้องให้สงบเรื่อง	 แต่ 

กลับถกูขาบท�าร้าย	ฝนเลือดขึน้หน้าหยบิดาบฟันขอนตาย

	 ฝนกับจิ๋มจึงพากันหนีไปกบดานในป่า	 ขาบ 

ฉวยโอกาสน้ีแอบอ้างช่ือฝนออกปล้นชาวบ้าน	 วันหนึ่ง	 

ฝนกลับมาเยี่ยมแม่กับ	น้อย	น้องสาว	ถึงเพิ่งรู้ว่ากุหลาบ 

จะเข้าพิธีแต่งงานกับขาบ	 ฝนตรงไปยังบ้านครูบ่ายเพื่อ 

ฉุดกุหลาบหนีไปด้วยกัน	 ขาบบุกมาบ้านฝนด้วยความ 

เคียดแค้น	แล้วลงมือข่มขืนน้อย	ครูบ่าย	ครูเอมรวบรวม 

ลูกศษิย์ออกตามจบัฝน	ฝนต่อสู้จนชนะและกราบขอโทษ 

ครูบ่าย	 และขอไปพบแม่เป็นครั้งสุดท้าย	 ก่อนจะไปรับ 

โทษตามอาญา

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตรเกษม	พ.ศ.	๒๔๙๓

ยอดสงสำร 
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๔ กันยายน ๒๔๙๓   ศรีบางล�าภู

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ชำยใจเพ็ชร์ 
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๙ กันยายน ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 วิจิตรเกษมภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง บัณฑูร	องค์วิศิษฏ์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท	 “ศตวรรษ”

ผู้ถ่ายภาพ	 เค.	เอ็น.	เจ.

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  ม.ล.	รุจิรา

ผู้แสดง  

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	วิทยา

สุพรรณ	บูรณะพิมพ์	 เป็น	สุณี

ปราณี	มาลีพันธ์สกุล	 เป็น	วันทนีย์

วสันต์	สุนทรปักษิน	 เป็น	พ.ต.อ.	พิชิต

ก�าจาย	รัตนดิลก	 เป็น	จรรยา	ภรรยาของ	

							 	 			พ.ต.อ.	พิชิต

สัมพันธ์	อุมากูล	 เป็น	ป๋าของสุณี

เติม	โมรากุล	 เป็น	วันชัย

ไฉน	สัตยพันธ์	 เป็น	บรรพต

ปิติ	เปลี่ยนสายสืบ	 เป็น	เสนาะ

จมื่นมานิตย์นเรศร์	 เป็น	พระประสาสน์สุขนิกร

ด.ญ.	อุราภรณ์	องค์วิศิษฎ์	 เป็น	วันทนีย์	วัยเด็ก	

สถาพร	มุกดาประกร,	อุโฆษ	จันทร์เรือง,	ถวลัย์	วรวบิลูย์,	

พรรณ	ีส�าเรจ็ประสงค์,	อ�าไพ	รัตนพูล,	อบ	บญุตดิ,	จ�ารญู	

หนวดจิม๋,	 เสีย่ล้อต๊อก,	 เสน่ห์	 โกมารชนุ,	 สนั่น	 สโรภาส,	

ทักษิณ	แจ่มผล,	สมถวิล	มุกดาประกร	

เรื่องย่อ	 	 วิทยา	 อดีตโจรฉายา	 “เสือกุหลาบ

แดง”	ซึง่มทีีม่าจากทกุครัง้ทีท่�าการโจรกรรมเสรจ็จะวาง 

กุหลาบแดงทิ้งไว้เป็นสัญลักษณ์	 วิทยาหันหลังให้อาชีพ

โจรหลงัจากแต่งงานกบั	สณุ	ีอดตีหญงิงามเมอืงและมลีกู 

ด้วยกัน	 เม่ือวิทยาไม่ร�่ารวยเหมือนเก่าสุณีจึงกลับไปท�า 

อาชพีเดมิ	วทิยารูเ้รือ่งในเวลาต่อมา	พยายามขอร้องแกม 

บังคับให้สุณีเลิกเสีย	คืนหนึ่ง	มีงานเลี้ยงวันเกิดของพระ- 

ประสาสน์สุขนิกร	 สุณีขโมยสร้อยข้อมือเพชรในงาน	 

พ.ต.ต.	พิชิต	สงสัยวิทยา	เพื่อนของตน	เพราะเคยได้ข่าว 

ว่าวิทยาเป็นเสือกุหลาบแดง	 สุณีใส่ความวิทยาและไป 

หลบอยู่กับ	บรรพต	ชายชู้	วิทยาตามไปฆ่าบรรพต	แล้ว 

มอบตวักบั	พ.ต.ต.	พชิติ	โดยฝากฝังลกูสาวไว้กบัเพือ่นรกั

	 ๑๗	 ปีผ่านไป	 สุณีผันตัวเป็นแม่เล้าเต็มตัว	 

โดยมี	 ป๋าพัน	 นักเลงใหญ่เป็นผู้สนับสนุน	 ป๋าพันเห็น	 

วันทนีย์	ลูกสาวของวิทยาโตขึ้นมาเป็นสาวสวย	จึงให้สุณี 

ไปทวงลูกคืนกับ	พ.ต.ต.	พิชิต	ข่าวไปถึงหูของวิทยา	เขา 

จึงหาโอกาสแหกคุกเพื่อก�าจัดสุณี	 แต่ต�ารวจเข้าปราบ 

ปรามป๋าพนัและสณุไีว้ทนั	ทัง้สองเสยีชวีติ	วทิยาสารภาพ 

ผิดกับต�ารวจ	 และขอร้องให้ได้อยู่ร่วมงานแต่งงานของ 

ลูกสาวก่อนไปรับโทษทัณฑ์

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ชายใจเพ็ชร์	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ชายใจเพ็ชร์	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

สองเกลอเข้ำกรงุ
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๐ กันยายน ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมโลก

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

เสอืไทยอำละวำด 
(สภุำพบรุษุเสอืไทยภำคสมบรูณ์) 

๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๖ กันยายน ๒๔๙๓   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 ฉวีวงศ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เชาวน์	ฉวีวงศ์

ผู้ประพันธ์ เสนีย์	บุษปะเกศ

ผู้ก�ากับ	 	 เสนีย์	บุษปะเกศ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สถาพร	มุกดาประกร?	เป็น	เสือไทย

มนัส	บุณยเกียรติ	 		เป็น	กรอง

ประชุม	จันทิมา	 		เป็น	เสือนรกแห่งเมืองสวรรค์

อุไรวรรณ	พงษ์ประยูร	เป็น	โฉม

จ�านง	คุณะดิลก	 		เป็น	เดช

สกล	ผิรังคะเปาระ	 		เป็น	แก่น

ประเสริฐ	จัดหาผล	 		เป็น	ใบ

ส�าเริง	กล้าไพรี	 		เป็น	เรือง

เค้าเรื่อง  “เริม่ตัง้แต่สภุาพบรุษุเสือไทยของเรา  

พร้อมด้วยอ้ายแม่น และ อีกรอง หนีต�ารวจกองปราบซึ่ง 

อ้ายเดชเพือ่นเกลอร่วมตายเป็นผูน้�ามาล่า อ้ายคง ตรงไป 

ยงัวดัร้างท้ายเมอืง และได้แต่งงานอ้ายแม่นกบัอกีรองต่อ 

หน้าองค์พระประธาน และวิง่เตลดิเข้าป่าเยีย่งเสือล�าบาก 

นั้น

 การก็ปรากฏว่า อีกรองหาได้ท�าตามค�าสั่งของ 

เสือไทยแต่ประการใด อีกรองยึดสัจจะตนเองมั่นอยู่ว่า  

“รักแท้ของมันอยู่ที่เสือไทย” หาใช่อ้ายแม่น ถึงเสือไทย 

จะปล้นเขากิน ชิงเขากิน มันก็ต้องปล้นเขากินชิงเขากิน

ไปด้วย

 ดังนั้น ด้วยระยะเวลาไล่ ๆ  กัน อีกรอง โจนหนี 

จากอ้ายแม่นตามเสือไทยไปติด ๆ และไปทันกันที ่

กระท่อมร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งภายในกระท่อมมี เสือไทย ซึ่ง 

ถูกจองจ�าครบ ผู้ใหญ่ยิ่ง และผู้ใหญ่แคล้ว ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 

สองตกลงเป็นเอกฉันท์ว่า จะตัดหัวเสือไทยไป เพราะว่า 

ตายหรือเป็น สินบนมันก็ ๕๐๐๐ เท่ากัน

 อีกรอง กลับเป็นแม่เสืออีกครั้งหนึ่ง ด้วยการ 

เดินลูกไม้แบบรุกเงียบ ลูกไม้ของอีกรอง ท�าให้เสือไทย 

รอดชวีติได้แทบไม่น่าเชือ่ (ลกูไม้อกีรองเดด็ขาดอย่างไร?  

เชิญไปชมเอาเอง)

 และในขณะที่ อีกรองจะน�าเสือไทยหนีต่อไป 

นั้น คนทั้งสองก็ได้ประจันหน้ากับเสือนรกแห่งเมือง 

สวรรค์ ซึ่งหนีหลวงกล้ากลางสมรมาจากเพ็ชรบุรี

 เสอืนรกแห่งเมอืงสวรรค์ จะท�าความเข้าใจกบั 

เสือไทยได้อย่างไร? นี่เป็นปัญหาหนึ่งละ

 แต่อย่างไรก็ตามใน “แกงค์” ของเสือนรก 

อีกรองได้เผชิญกับคู่ปรับตัวส�าคัญน่ันคือ “อีโฉม” ซึ่งม ี

ความเก่งกล้าปานเสือ และไม่เคยกลัวมนุษย์ตนใด 

มิหน�าซ�้ายังฉมังพกมีดคู่เสียด้วย

 อกีรองเป็นคนทีไ่ม่ยอมมนษุย์อยูแ่ล้ว และเมือ่ 

ได้พบกบัอโีฉม ซึง่ไม่ยอมมนษุย์เช่นเดยีวกนั ล�าหกัล�าโค่น  

ก็เกิดขึ้น

 แต่จะถงึพรกิถงึขงิเพยีงไรนัน้ เชญิไปชมเอาเอง  

ขอกระซบิเสยีหน่อยว่า สนกุกว่าทีเ่ล่ามานีต้ัง้ร้อยเท่า.....”

ที่มา	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง	เสือไทยอาละวาด

ที่มาภาพ	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง	เสือไทยอาละวาด



176 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

เลอืดสพุรรณ (๒๔๗๙)

? กันยายน ๒๔๙๓   (?) 
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๒๔๙๓

สะใภ้ทำส 
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ ตุลาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 นครพิงค์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สนาน	-	วรรณภา	

ผู้ประพันธ์	 สนาน	คราประยูร

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

วรรณภา	วิเศษประภา	 เป็น	เนียน

เชาว์	แคล่วคล่อง	 เป็น	เชิด

ลิ้นจี่	 เป็น	คุณนายละเมียด

แกร	วิเศษประภา	 เป็น	พระช�านาญยุทธกิจ

อุ่นใจ	สุวรรณจิตต์	 เป็น	ลัดดา

สุณี	มาสยะ	 เป็น	ส่งศรี

ร�าเพย	ณ	นคร	 เป็น	จิตต์

เรื่องย่อ 	 หลังจากภรรยาเสียชีวติ	พระช�านาญ- 

ยุทธกิจ	 ได้แต่งงานใหม่กับ	 ละเมียด	ซึ่งหวังเพียงทรัพย์ 

สมบัติของพระช�านาญ	 ละเมียดพยายามยัดเยียด	 เชิด	 

ลูกชายของพระช�านาญ	ให้แต่งงานกับ	ลัดดา	หลานสาว 

ของตน	แต่ลัดดามีคนรักอยู่แล้วชื่อ	จิตต์	ส่วนเชิดลอบมี 

ความสัมพันธ์กับ	 เนียน	สาวใช้ในบ้าน	แต่ลัดดาก็หาละ 

ความพยายามไม่	 เม่ือสบโอกาสที่เชิดเดินทางไปช่วยคมุ 

กจิการป่าไม้ของพระช�านาญ	ทีจ่งัหวดันครสวรรค์	ละเมยีด 

ก็หลอกพาเนียนไปขายที่ซ่องโสเภณี	และใส่ร้ายเนียนว่า 

หนีตามผู้ชายไประหว่างที่เชิดไม่อยู่ที่บ้าน	 เชิดติดกับ 

ละเมยีดหลงเชือ่เสยีสนทิ	ด้วยความเสยีใจระคนโกรธแค้น 

จึงหันหน้าเข้าหาสุรา

	 เนียนดิ้นรนขัดขืนจึงถูกเจ้าของซ่องท�าร้ายไม่ 

เว้นแต่ละวนั	โชคดทีีม่	ีส่งศร	ีคอยช่วยเหลือ	แต่แล้ว	เนยีน 

ก็แทบขาดใจเมื่อเห็นข่าวงานแต่งงานของเชิดกับลัดดา	 

เนียนจึงก้มหน้ายอมรับชะตากรรมเล้ียงดูลูกน้อยซึ่งเป็น 

หน่อเนื้อของเชิด	

	 แต่นบัวนั	เชดิกย็ิง่ดืม่สุราหนกัขึน้และไม่มทีท่ีา 

จะยอมแต่งงานกับลัดดา	ละเมียดจึงจัดแจงให้ลัดดาเข้า 

มาอยูใ่นบ้าน	เพือ่หาโอกาสให้เชดิและลัดดาได้อยูใ่กล้ชดิ 

กัน	ลัดดายังไม่ยอมตัดขาดจากจิตต์	แถมยังลักลอบเจอ 

กนับ่อยครัง้จนเชดิมาเหน็เข้า	จงึเกดิการววิาทกนั	ละเมยีด 

เข้ามาห้ามถูกลูกหลงโดนกระสุนปืนที่จิตต์ยิงเสียชีวิต	 

เม่ือเหตุการณ์สงบลง	 เชิดจึงออกตามหาเนียนเพื่อปรับ 

ความเข้าใจกัน

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	
กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

เพือ่นตำย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๖ ตุลาคม ๒๔๙๓    ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง 8.พ.ล.ภาพยนตร์	

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เชื้อ	เปรมปรีนนท์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  เบญจมินทร์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ขุนทำษ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๓   เฉลิมนคร

บริษัทสร้าง	 เทพศิลป

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท	 ตีระบุตร์

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

เพลงหวำนใจ (๒๔๘๐)

๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมกรุง

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ศำสนำรกัของนำงโจร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๓   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง ปรเมรุภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล	

ผู้ประพันธ์	 อ.	อรรถจินดา

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง	 	 สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์,	ไสลทิพย์	ตาปนานนท์,	

	 	 ยอดยิง่	สวุรรณสาคร,	อนนิทติา	อาขบุตุร

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

นกัโทษมหันต์
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๓   นาครสนุข

บริษัทสร้าง	 วิมลลักษณ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์	 	 ม.ล.	รุจิรา

ผู้แสดง	 	 เจริญ	สุวรรณวารี,	อิ่ม	อุดมสวัสดิ์,	

	 	 เสน่ห์	ธีรากรณ์,	อารีย์	ส.แม่นดี,	

	 	 สุเทพ	เทพพิชัย

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ต้นรกัดอกโศก
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 นครพิงค์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สนาน-วรรณภา

ผู้ประพันธ์	 ส.คราประยูร

ผู้ก�ากับ  “ทวีวรรณ”

ผู้เขียนบท	 “พรานบูรพ์”		

ผู้ถ่ายภาพ	 วรรณบูลย์	พิทยาคม

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

เชาว์	แคล่วคล่อง	 เป็น	ณรงค์	

วรรณภา	วิเศษประภา	 เป็น	สุรีย์

สนาน	คราประยูร	 เป็น	ชอบ

ลัดดา	พึงจิตต์	 เป็น	เรณู	

สมชาย	ไชยาค�า

เรื่องย่อ	 	 ณรงค์	 และ	 วิชัย	 สองเพื่อนรัก 

เดนิทางมาหางานทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	บงัเอญิเหน็	สง่า	ถกู 

กระชากกระเป๋าจึงไปช่วยเหลือ	 พร้อมน�ากระเป๋ามาคืน 

สง่าที่บ้าน	พอสง่ารู้ว่าทั้งสองก�าลังหางาน	 จึงแนะน�าให้ 

ณรงค์มาเป็นผูช่้วยสมห์ุบญัช	ีส่วนวชิยัได้งานทีล่�าปาง	ทัง้ 

สองจึงแยกจากกัน

	 ณรงค์สนิทกับครอบครัวของสง่านับแต่น้ันมา	 

สง่ามลีกูสาวสวยคนหนึง่ช่ือ	สรุย์ี	วนัเวลาท�าให้ทัง้สองรกั 

กัน	 ต่อมาสง่าเสียชีวิต	ณรงค์ได้เลื่อนข้ันเป็นสมุห์บัญช ี

แทนสง่าเพราะความซ่ือสัตย์ขยันหม่ันเพียร	 และได้ 

แต่งงานกับสุรีย์ในเวลาต่อมา	ชอบ	เพื่อนร่วมงานซึ่งเคย 

มาสู่ขอสุรีย์เกิดริษยาและแอบวางแผนร้ายอย่างเงียบ	ๆ	 

ไม่นานจึงเริ่มด�าเนินตามแผนที่ตนวางไว้	 โดยการว่าจ้าง	 

เรณู	มายั่วยวนณรงค์	ณรงค์หลงเสน่ห์เรณูอย่างถอนตัว 

ไม่ขึน้	กลายเป็นคนส�ามะเลเทเมา	ทิง้ลกูเมยี	ละเลยหน้าท่ี 

การงานจนถกูพกังาน	เรณทูวงเงนิคา่จ้างหลังจากปฏบิตัิ 

แผนการส�าเร็จ	แต่ชอบบิดพลิ้วแถมตบหน้าเรณู	เรณูฮึด 

สู้หยิบมีดแทงลงกลางหลังชอบจนเสียชีวิตและหนีไป

	 ณรงค์ถูกจับแล้วยังรับสารภาพผิดแทนเรณู	 

ท�าให้สรุย์ีต้องตกระก�าล�าบากหาเลีย้งลกูด้วยการท�าขนม	 

จนถงึวนัพจิารณาคดเีรณมูาปรากฏตวัทีศ่าลและสารภาพ 

ว่าเป็นคนฆ่าชอบ	ณรงค์จงึพ้นผดิและได้รบัอสิรภาพ	เป็น 

เวลาเดยีวกบัทีว่ชิยับึง่รถด้วยความเรว็เพือ่ให้มาทนัฟังค�า 

ตดัสนิ	จงึชนณรงค์ซึง่ก�าลงัเดนิเหม่อลอยจนเสยีชวีติ	โดย

ไม่มีโอกาสเอ่ยค�าขอโทษสุรีย์

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ต้นรักดอกโศก	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ต้นรักดอกโศก	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ชำยสะไบ
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๓   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง	 สุทธาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง น.อ.ม.ล.	ประวาศ,	สุทธา	ชุมสาย

ผู้ประพันธ์ “พันค�า”	จากบทลคร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 “ทิพยมาลา”,	“พงษ์พันธ์”

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ  สง่า	อารัมภีร์

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชนุ,	พรรณ	ีส�าเรจ็ประสงค์

ผู้แสดง 	 สุรสิทธิ์	 สัตยวงศ์,	 พรรณี	 ส�าเร็จ- 

ประสงค์,	ทัต	เอกทัต,	ขวัญ	สุวรรณะ,	สง่า	อินทรวิจิตร,	

ม.ล.	เตาะ	โกมารชุน,	อรุณ	น้อยทิพย์,	จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม,	

สุชาติ	เตชะเสน,	เสน่ห์	โกมารชุน

เค้าเรื่อง 	 “เรื่องของลูกทุ่งและการล้างทุ่งเพื่อ 

แก้แค้นกัน ด้วยหมัดต่อหมัด ดาบต่อดาบ สุรสิทธิ์เป็น 

เจ้าหนุม่เลอืดไพร่ ผูเ้ผยอพศิมยัในลกูสาวของนายทนุ จน 

กระทั่งพบกับความทารุณกลั่นแกล้งอย่างเจ็บแสบจาก 

ทตั เอกทตั หวัแก้วหวัแหวนของนายทนุ ผูซ้ึง่ปองสาวงาม 

นั้นอยู่เหมือนกัน พรรณี ส�าเร็จประสงค์ แม่สาวผู้นี้ เปน 

ตวัการทีค่วามงามของหล่อนสร้างความเกลยีดให้เกดิแก่ 

ชวีติของคนหลายคนเชือ่มโยงกนัไป ดทีีส่ดุทีส่รุสทิธิแ์สดง 

ได้ กค็อืบทบาทเมือ่เขารูต้วัว่าเมยีของเขาก�าลงัจะมลีกูถงึ 

กบัตืน่เต้นโลดถลาจะไปตามหมอต�าแยทัง้ทีเ่มยีเพิง่ต้ังไข่ 

ได้ ๑ เดอืน ดทีีส่ดุของทตั เอกทตั กค็อืบททารณุทัง้อย่าง 

เลอืดร้อนและเลอืดเยน็ของเขา ดทีีส่ดุในบรรดาตวัประกอบ 

ก็คือ ม.ล. เตาะ โกมารชุน ซึ่งแสดงบทบาทเป็นแม่เฒ่า 

ของสรุสทิธิไ์ด้อย่างมชีวีติชีวา และดทีีส่ดุในกะบวนจีเ้ส้น 

ด้วยหน้าตายและหนวดจิ๋มคือจ�ารูญ หนวดจิ๋ม”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	๑๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	๑๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ลูกนำงนำคพระโขนง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมโลก

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ทุง่ทมิฬ 
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๓   เท็กซัส

บริษัทสร้าง ภาณุทัตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ “บรรเลง”	จากบทประพันธ์	เรื่อง	

  จ้าวทุ่ง

ผู้ก�ากับ  “พันธ์จันทร์”,	“ชวาลา”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 นิตย์	ยวงพานิช

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 พันค�า

ผู้แสดง 	 สมพงศ์	จันทรประภา,	

	 	 ภักดิ์	มหาสารินันท์,	

	 	 เพ็ญแข	กัญจารึก	

เค้าเรื่อง 	 “เป็นเรือ่งชวีติทีเ่ปนไปได้ของลกูชาว 

ทุง่ เปนเรือ่งของชายใจพระซึง่ถูกเหตกุารณ์และเพือ่นฝงู 

บีบรัดข่มเหงให้เปนโจร แต่เม่ือกลายเปนโจรแล้วก็เปน 

โจรทีเ่ตม็ไปด้วยความเมตตาจติต์และต้องเผชิญกับบรรดา

ศตัรดู้วยเล่ห์เหลีย่มไหวพรบิอย่างคมคายตลอดทัง้เรือ่ง”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
												(ล่าง)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

นำงตำนี 
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ ธันวาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 วราวัตต์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง สกล	บุณยะรัตเวช

ผู้ประพันธ์ “สุจารีย์”

ผู้ก�ากับ  ร.	พินัย	ราชกิจ

ผู้เขียนบท ร.	เสวี

ผู้ถ่ายภาพ โกมล	บุณยะรัตเวช

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  จรรยา	สุวคนธ์,	แฉล้ม	คงนิยม,

	 	 สวัสดิ	วิบูลเวช,	สุมาลี	เศวตเศรณี

เค้าเรื่อง  “ชื่อ “นางตานี” คงจะบอกท่านว่า  

เนือ้เรือ่งเปนอย่างไร และแนวทางผดิแผกกว่าภาพยนตร์ 

ไทยทุกเรื่องที่ผ่านมาแล้วเพียงไหน?”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

เพลงิอำฆำต 
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๖ ธันวาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง กรุงธนภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ถนอม	ธรรมเที่ยง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  คุณพรรณ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้แสดง 	 เชาว์	แคล่วคล่อง,	เพญ็สขุ	โทณะวนกิ,	

มงคล	อมาตยกุล,	เสมอ	ชาญพิทยกิจ,	สัมพันธ์	อุมากูล,	

สมศักดิ์	เทพานนท์

เค้าเรื่อง	 	 “ชาญและสมัครเปนเพื่อนรักกันมา 

ตั้งแต่เด็ก ๆ ตราบจนกระทั่งโต เขาทั้งสองก็ยังคบหากัน 

เปนทีส่นทิสนม ศกึษาวชิามาในแขนงเดยีวกนัและในทีส่ดุ 

กม็คีวามเหน็ตรงกนัในเรือ่งของการปลกุเสกชวีติมนษุย์ที ่

สิน้แล้วดงักล่าวเบือ้งต้น ซ�า้ร้ายกว่านัน้ ทัง้ชาญและสมคัร 

ต่างรักในหญิงคนเดียวกัน เธอคือวัลลภา ธิดาสาวของ 

พระสมบูรณ์ธนทรัพย์ คหบดีผู้มั่งคั่ง

 วันหน่ึง สรศักดิ์ได้รับจดหมายประหลาดขอ 

เชิญให้ไปพบที่ ก.ม. ที่ ๑ ทางสายกรุงเทพนครปฐม เพื่อ 

จะคลี่คลายปัญหาที่น่าหนักใจให้แก่นายแพทย์สรศักดิ์  

ก�าหนดเวลา ๒๔ น. และขอร้องให้ไปแต่ผูเ้ดยีว ในคนืนัน้  

นายแพทย์สรศักดิ์ไปตามนัด เม่ือถึงสถานท่ีนัดหมายก็ 

รู้สึกว่าถูกบังคับให้ไป ณ สถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัว  

พบตัวเองภายในห้องหนึ่งซึ่งไม่มีผู้คนเลย แต่ได้ยินเสียง 

พูดแต่ไม่เห็นตัวผู้พูด และในที่สุด นายแพทย์สรศักดิ์ก็ได้  

ทราบว่าพระสมบูรณ์ท่ีได้ฟื ้นขึ้นมาใหม่น้ันมิใช่พระ

สมบูรณ์ที่แท้จริง เป็นอาชญากรตัวฉกาจที่สร้างความ 

อลเวงให้เกิดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัย ต่อจาก 

นั้น สงครามวิทยาศาสตร์ระหว่างสองพรรคก็ได้บังเกิด 

ขึ้น”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๓



189

๒๔๙๓

ตะรเุตำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ภาพไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิรัตน์	เศรษฐภักดี

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  “ประณม”

ผู้เขียนบท	 “พรทิพย์”

ผู้ถ่ายภาพ	 สุภระ	กาญจนพังคะ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	กิมเค	ศรีติราช	

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

วีระ	 	 เป็น	พร

จีระจิตต์	 	 เป็น	บุหงา

สุขจิตต์	 	 เป็น	ทัน

ทองหล่อ		 เป็น	เชี่ยว	หัวหน้าสลัด

เทียมบุญ		 เป็น	ประสิทธิ์

เนียน	 	 เป็น	กัปตัน

ป.	ภู่ประเสริฐ	 เป็น	ต้นกล

เรื่องย่อ	 	 พร	กับ	ทัน	สองหนุ่มลูกประมงชาว 

ตะรุเตาเป็นเพื่อนรักกัน	 ทั้งสองหลงรัก	 บุหงา	 สาวชาว 

เกาะ	 จึงแข่งกันงมไข่มุก	 โดยมีเงื่อนไขว่าใครชนะจะได้ 

บุหงาไปครอง	พรเป็นฝ่ายลงไปงมก่อนและหยิบได้หอย 

มุกตัวเขื่อง	 แต่ระหว่างท่ีจะขึ้นสู่ผิวน�้า	 เท้าของพรถูก 

หอยยักษ์งับ	กว่าทันกับบุหงาจะรู้ก็เกือบสายเกินไป	ทัน 

เห็นท่าทีที่บุหงาแสดงความเป็นห่วงพร	 ก็พอจะรู้จิตใจ 

ของบุหงา	จึงเป็นฝ่ายเสียสละตัดใจจากบุหงาและหนีไป 

จากเกาะตะรุเตา

	 สงครามโลกครั้งท่ี	 ๒	 ปะทุขึ้น	 เข้าสู่ภาวะ 

ข้าวยากหมากแพง	 พรกับบุหงาประทังชีวิตด้วยการน�า 

น�้าจืดไปแลกข้าวสารที่เรือล�าหน่ึง	 แต่ปรากฏว่าทั้งสอง 

ขึ้นเรือผิดกลายเป็นเรือของประสิทธ์ิซ่ึงซ้ือข้าวสารจาก 

ภูเก็ตไปขายปีนัง	พรถูกพวกของประสิทธิ์ท�าร้ายจนสลบ	 

ส่วนบุหงาถูกฉุดไปเป็นนางนกต่อ	 จนกระทั่งเรือมาถึง 

ภูเก็ต	 บุหงาได้พบทันอีกครั้ง	 ซึ่งบัดนี้ทันได้กลายเป็น 

ต�ารวจ	 บุหงาจึงอาสาส่งข่าวความเคลื่อนไหวของ 

ประสิทธิ์	 ส่วนพรไปรวมกับ	 สลัดเชี่ยว	 ปล้นเรือของ 

ประสิทธิ์	 พรขอร้องเช่ียวให้น�าข้าวที่ขโมยมาได้ไป 

แจกจ่ายแก่ชาวเกาะตะรุเตา	แต่เชี่ยวไม่ยอม	พรจึงแทง 

เช่ียวตายเพือ่เอาข้าวไปแจกชาวเกาะตะรเุตา	ทนัพยายาม 

เกลีย้กล่อมให้พรมอบตวัโดยสญัญาว่าจะช่วยพรให้พ้นผดิ	 

แต่บุหงาไม่เชื่อ	ยอมสละชีวิตเพื่อให้พรได้หนีไป

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

อ้ำยย่ำมแดง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมโลก

บริษัทสร้าง ศิลปินภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  บุญส่ง	เคหะทัต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ไทยแนวแปลก จากชวีติ

จรงิ ทีล่อืกนัทกุมมุเมอืง รกั คต ิตืน่เต้น น่าด ูหวาดเสยีว”

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สะใภ้ทาส	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๓

ศรพยำบำท
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๓   นิยมไทย

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

นทิรำ-สำยัณห์ 
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส�าเภา	ประสงค์ผล

ผู้ประพันธ์	 อิงอร

ผู้ก�ากับ  ประสงค์สิงห์	กมลศักดิ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล,	ฉลาง	ประสงค์ผล

ผู้ล�าดับภาพ	 ฉลาง	ประสงค์ผล

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	ประเทือง	ศรีสุพรรณ

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สมบัติ	คงจ�าเนียร	 เป็น	สายัณห์	สุรวิษิฐ

จรรยา	พันธ์ทรัพย์	 เป็น	นิทรา

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	เอื้อมพร

ชะนะ	พันธ์ทรัพย์	 เป็น	หมอมโน

โชติ	พุกกะพันธ์	 เป็น	พระรัฐกิจ

บรรจง	อุทัยจันทร์	 เป็น	พนัส

มั่น	วินิจนัยภาค	 เป็น	แช่ม

พนาย	ชีวะกานนท์	 เป็น	ช้อย

เรื่องย่อ 	 พนัส	 หนุ่มนักเรียนนอก	 ก�าลังตาม 

หาภรรยาที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย	 จนกระท่ังหลง 

ทางไปเจอกระท่อมร้างแห่งหนึ่ง	 เจ้าของกระท่อมเป็น 

ชายร่างสูงหน้าตาเหี้ยมเกรียมออกมาต้อนรับ	 และเล่า 

ความหลังให้พนัสฟังว่า	ในอดีต	คุณพระรัฐกิจ	อาศัยอยู่ 

กับ	 เอื้อมพร	 ลูกสาวสองคน	 วันหนึ่งมีชายชื่อ	 สายัณห ์

สุรวิษิฐ	 ท่าทางเลื่อนลอยเดินทางมาและบอกว่าอยาก 

ออกป่า	 คุณพระฯ	 จึงให้เขาพักอยู่ที่กระท่อมและตั้งช่ือ 

ว่า	“กระท่อมสายัณห์”	เอื้อมพรไม่เคยมีความรัก	เมื่อได้

มาอยู่ใกล้ชิดสายัณห์จึงตกหลุมรักอย่างง่ายดาย

	 สายัณห์เล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองให้ 

เอื้อมพรฟัง	 เขาเคยมีคนรักชื่อ	นิทรา	สมัยเรียนด้วยกัน 

ที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์	 เคยสัญญากันไว้ว่าจะ 

แต่งงานกันเมื่อจบการศึกษา	 แต่เมื่อถึงเวลาเข้าจริง	 ๆ	 

นิทรากลับไปแต่งงานกับพนัสตามที่ผู้ใหญ่จัดการ	นิทรา 

ให้สัญญากับสายัณห์ว่าจะมาพบสายัณห์ในวันที่	 ๓๑	 

มกราคมอกีสามปีข้างหน้า	 เหตนุีเ้องสายณัห์จงึหนมีาอยู ่

ต่างจงัหวดัเพื่อเยียวยาจิตใจ	สายัณห์เริ่มมีใจให้เอื้อมพร	 

แต่อยู่มาวันหนึ่งมีโทรเลขมาจากนิทรา	สายัณห์จึงรีบไป 

กรุงเทพ	 ก่อนจะกลับมาที่บ้านคุณพระฯ	 อีกครั้งพร้อม 

นิทรา	 เอื้อมพรเสียใจมาก	 สายัณห์เองก็เสียใจไม่แพ้กัน 

ที่ท�าร้ายความรู้สึกของเอื้อมพร	นิทราเริ่มระแคะระคาย 

พฤติกรรมของทั้งสอง	 ก็รู้สึกเสียใจที่ตัวเองเป็นต้นเหต	ุ 

ทัง้	ๆ 	ทีต่วัเองกไ็ม่สามารถตดัใจจากครอบครวัของตวัเอง 

ได้	 ในวันที่สายัณห์ไปท�าธุระในเมือง	 นิทราจึงจบปัญหา 

รักด้วยการฆ่าตัวตาย	 สายัณห์มาพบเข้าขาดใจตายตาม 

นิทราไป	 เอื้อมพรถือสันโดษนับจากนั้นเป็นต้นมา	 กว่า 

พนัสจะรู้สาเหตุที่ภรรยาหายตัวไปเวลาก็ผ่านไปแล้ว 

๒๐	ปี

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๓

จองเวร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? ๒๔๙๓   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ปริทรรศน์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ประชุม	จุลภมร

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประชุม	จุลภมร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 เลศิชาย	นฤภยั,	นภาพร	ช่วงชชัวาลย์,

	 	 เสรมิ	ยนตรกิจ,	นิม่นวล	ช่วงชชัวาลย์

เค้าเรื่อง 	 “นยิายชีวติ ซ่ึงด�าเนนิไปบนปลายมดี

และปลายดาบของหนุ่มลูกทุ่ง ต่อสู้กันอย่างไม่ต้องกังวล

ถึงมฤตยู!”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๔

ทุง่น�ำ้ตำ
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ มกราคม ๒๔๙๔    ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ประดิษฐภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ประดิษฐ	น้อยนิยม

ผู้ประพันธ์	 ป.	น้อยนิยม

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ  ป.	น้อยนิยม

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สุชิน	เทวะผลิน	 เป็น	หลวงนิติฯ

เสน่ห์	โกมารชุน	 เป็น	นายวิเศษ

ฟ้อน	คุ้มเดช	 เป็น	ก�านันแฉ่ง

เผอิญ	ผดุงผล	 เป็น	เฉิด

ศศิธร	เชี่ยวชาญ	 เป็น	ยุพดี

โท	 	 เป็น	โต

เรื่องย่อ	 	 แม้จะอยูใ่นคฤหาสน์ใหญ่โตมโหฬาร 

อย่างสขุสบาย	แต่	ยพุด	ีบตุรสาวอนัเป็นทีร่กัยิง่ของ	หลวง

นติ	ิกห็ามคีวามสขุไม่	เมือ่ถกูหลวงนติบิงัคบัให้หมัน้หมาย 

กับ	วิเศษ	หนุ่มนักเรียนนอก	เพราะยุพดีได้มอบหัวใจให้	

เฉิด	คนสวนไปหมดแล้ว	วิเศษรู้สึกไม่ถูกชะตากับเฉิดจึง 

หาเรื่องจนเกิดชกต่อยกัน	จนหลวงนิติเข้ามาห้ามและไล่ 

ตะเพดิเฉดิออกจากบ้าน	เมือ่พ่อไม่ให้ความยตุธิรรม	ยพุดี 

จึงตัดสินใจหนีตามเฉิด	 เป็นเหตุให้หลวงนิติประกาศตัด 

พ่อลูกกับยุพดีนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา

	 เฉดิและยพุดพีากนัไปเช่าบ้านอาศยั	แม้จะเป็น 

บ้านเล็ก	ๆ	แต่เฉิดและยุพดีก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

และมบีตุรชายด้วยกนัหนึง่คน	แต่แล้วความสขุกพ็งัทลาย 

ลง	เมื่อลูกชายของเฉิดถูกรถชน	แต่ทั้งสองไม่มีเงินเพียง 

พอจะพาไปรักษา	เฉิดมืดแปดด้านจึงคิดโกงเงินผู้จัดการ 

ร้าน	แต่ลกูชายไม่ยอม	เพราะไม่อยากให้พ่อขึน้ชือ่ว่าเป็น 

คนโกง

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

น�ำ้ตำโจร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ มกราคม ๒๔๙๔    ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 พลอยบุตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 “สายฝน”	

ผู้ประพันธ์	 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี	 จากบท 

	 	 ประพนัธ์	สอนลกูให้เป็นโจร		(หนงัสอื 

	 	 แบบเรียน	ธรรมจริยา)

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท	 อิศรา	อมันตกุล

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ถวัลย์	วงศ์เทเวศร์,	เบ็ญจมินทร์

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

เลอืดน�ำ้เค็ม
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ มกราคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี  

บริษัทสร้าง	 สิงห์ทองภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ดรงค์	สิงห์โตทอง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 พายัพ	นฤภัย

ผู้เขียนบท อร่าม	ขาวสะอาด

ผู้ถ่ายภาพ	 เชาว์	พัฒนพงศ์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้แสดง 	 เดชา	 เปลี่ยนวิถี,	 เพลิน	 สุขสวัสดิ,	 

วอรเตอร์	วองย,ี	ปรชีา	อดลุพจิติร,	สชุาต	ิเตชะเสน,	แสวง	

มณีข�า,	เชิด	อนุวงศ์

เค้าเรื่อง 	 “จากชีวิตของลูกทะเลที่กร�ากร้าน 

ด้วยแดดลม และระอุด้วยเลือดนักสู้ หมัดต่อหมัด ... มีด

ต่อมีด และการเสียสละ อย่างชวนสลดรันทด” 

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓

 “ดชูวีติลกูน�า้เคม็ ทีใ่ช้ชวีติอยูก่บัขอบฟ้าเรอืใบ”

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สะใภ้ทาส	พ.ศ.	๒๔๙๓	

ทีม่าภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรือ่ง	สะใภ้ทาส	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๔

เลอืดรัก - เลอืดแค้น

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๔

๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ มกราคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 นครภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “เรื่องของชีวิตที่แสนจะเหี้ยม เปี่ยม 

ไปด้วยความรกัและเสยีสละ ดกูารต่อสูก้นัตวัต่อตวัอย่าง

ลูกผู้ชาย ชมฉากธรรมชาติท่ีสวยสดงดงามของฝั่งทะเล

ภาคใต้”

 “ถ้าจะพูดถึงภาพยนตร์ “ชีวิต” ก็พอจะกล่าว 

ได้ว่า “เลือดรัก เลือดแค้น” เปนอีกเรื่องหนึ่ง ที่ท่านนัก 

ดูไม่ควรพลาด เต็มไปด้วยความรัก และการเสียสละ  

ทารณุโหดเหีย้ม นอกจากแสดงการต่อสู ้และความทรหด

บึกบึนของลูกผู้ชายแล้ว ท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงาม

บริเวณฝั่งทะเลภาคใต้อย่างชัดเจนมากมาย”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๔



198 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

สำมเกลอตำมนำง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ มกราคม ๒๔๙๔    ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 เสน่ห์	โกมารชุน,	จันตรี	สาริกบุตร,	 

เมืองเริง	 ปัทมินทร์,	 ชุบ	 เอกะสิงห์,	 แป๊ะอ้วน,	 บังเละ,	

ขวัญ	สุวรรณะ,	ฟ้อน	คุ้มเดช

เค้าเรื่อง 	 “เปนเรื่องรักระคนตลกแบบใหม่

ที่สุด อันเพิ่งจะปรากฏเปนครั้งแรกในวงการภาพยนตร์

ไทย ชาวกรรมกรสามล้อนบัจ�านวนร้อยเข้าร่วมแสดงด้วย 

ครึกครื้นครื้นเครง แต่เบาสมองดีนัก!”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ลำนนำไทย
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๕ มกราคม ๒๔๙๔    นิยมไทย

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



200 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

รอยแค้น
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๕ มกราคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 สุโขทัยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง พายัพ	โรจณวิภาต

ผู้ประพันธ์	 ส.	อาจสาลี

ผู้ก�ากับ  หลวงภรตกรรมโกศล

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 เปี่ยม	ทองปรีชา

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง	 	 ศักดา	จิตรอรุณ,	อ�าภาศรี	หุตะจิตร,	

	 	 สมพงษ์	วงศ์รักไทย,	ทองฮะ,	

	 	 หลวงภรตกรรมโกศล

เค้าเรื่อง	 	 “ภาพยนตร์รักระคนแค้นดุเดือดใน 

รอบต้นปี ๙๔”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๔

ศำลเสอืแค้น
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๙ มกราคม ๒๔๙๔   เท็กซัส

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 

ผู้แสดง 	 ประมินทร์	จารุจารีต,

	 	 เผอิญ	ผดุงผล,	ประไพ	อุกฤษชนะ

เรื่องย่อ



202 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

พนัท้ำยนรสงิห์ (๒๔๙๓)

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมกรุง
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๒๔๙๔

เลอืดล้ำงแค้น
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ มีนาคม ๒๔๙๔   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สนั่น	จรัสศิลป์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  วสันต์	สุนทรปักษิน

ผู้เขียนบท วสันต์	สุนทรปักษิน

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สุรชาติ	ไตรโภค,	

	 	 นวลทิพย์	นิลประพันธ์,	

	 	 เสถียร	ธรรมเจริญ

เค้าเรื่อง 	 “... ภาพยนตร์ชวีติ ... สธีรรมชาต ิ... 

ทั้งรัก ทั้งแค้น เสียสละ เสทือนใจยิ่ง เปนงานช้ินใหม่ 

ยอดเยี่ยมเหมือนกับรวม น�้าผึ้ง, เลือด, หัวเราะ, และ 

น�้าตา, ไว้ในเรื่องเดียวกันอย่างสมบูรณ์!”

ที่มา	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)



204 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

เสือทุ่ง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ มีนาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ไม้	เมืองเดิม

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ 	 ณ	ทุง่เมยีหลวง	เร่	แอบลกัลอบได้เสยี

กับ	พิมพ์	แล้วดันไปมีเรื่องกับ	ทิพย์	ขณะก�าลังหลบหนี 

เร่บังเอิญไปเจอ	 แท้	 น้องสาวของทิพย์	 ก็แอบได้เสียกับ 

แท้อีก	วันรุ่งขึ้น	ทิพย์พาพรรคพวกและก�านันมาล้อมจับ 

เร่	จนเร่ต้องระหกระเหินเข้าป่าแล้วกลายเป็นโจร	ทิ้งให้ 

แท้ซึ่งก�าลังตั้งท้องต้องอยู่ตามล�าพัง

	 พมิพ์เข้าใจว่าเร่ทรยศความรกัของตน	จงึหนัไป 

สนทิชดิเชือ้กบัทพิย์ถงึขัน้ตกลงปลงใจแต่งงาน	เมือ่พมิพ์ 

ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของทิพย์	 ก็คอยหาทางกลั่นแกล้ง 

พูดจาเยาะเย้ยถากถางแท้ต่าง	 ๆ	 นานา	 มิหน�าซ�้ายังหา 

เรื่องใส่ร้ายยุยงจนทิพย์ไล่แท้ออกจากบ้าน	 แท้อุ้มลูกมา 

หาเร่ทีศ่าลเจ้าแม่เมยีหลวง	เพือ่ระบายความเจบ็ช�า้น�า้ใจ 

กับเร่	 เร่สุดจะทนจึงพาพรรคพวกเข้าไปจับตัวพิมพ์มา 

กกัขงั	แท้รูส้กึสงสารพมิพ์จงึร้องขอให้เร่ปล่อยตวัพมิพ์ไป	 

ในขณะที่ทิพย์พาสมุนและก�านันมาล้อมปราบเร่อีกครั้ง

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ทำงชีวิต
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

? มีนาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมธานี

บริษัทสร้าง	 อมรมิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ปัญจะ	สุทธรินทร์,	

	 	 อารีย์	เทพประสิทธิ์,	

	 	 กรองทิพย์	เตมียศิลปิน

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔



206 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

สำวน�ำ้เค็ม
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ เมษายน ๒๔๙๔   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 กรุงไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สุรชาติ	ไตรโภค,	พัชรินทร์	ดวงหิรัญ

เค้าเรื่อง  “เปนนิทานชีวิตรักของลูกสาวแดน

น�้าเค็ม บู๊ ตื่นเต้น ผจญภัย”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๒๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๔

ทุง่สำลี
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๙ พฤษภาคม ๒๔๙๔   เท็กซัส

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  พันค�า

ผู้แสดง 	 วชิติ,	อสุมาน,	พรรณ,ี	ประพาพรรณ

เรื่องย่อ 



208 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

รกัทรหด
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๔   ศรีบางล�าภู

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  คณะปัญญาพล

ผู้แสดง 	 ทองแป๊ะ,	ทองฮะ,	อาบัง

เรื่องย่อ 
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๒๔๙๔

เดนมนุษย์
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ มิถุนายน ๒๔๙๔   ศรีบางล�าภู

บริษัทสร้าง	 เลิศศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

ร้อยพิศวำส
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๙ มิถุนายน ๒๔๙๔   ศรีอยุยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ธิดา	บุนนาค,	ชูชัย	พระขรรค์ชัย

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

เสอืด�ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ มิถุนายน ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 นาคราชภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ชิตร	โปษยานนท์

ผู้ประพันธ์	 ป.	อินทรปาลิต

ผู้ก�ากับ  ชิตร	โปษยานนท์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สุจินต์	สุทธิวรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้ล้างฟิล์ม ม.ร.ว.	ทันพงศ์	กฤดากร

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	เสือด�า

ยุวดี	จันทร์เรือง	 เป็น	วนิดา

วลิต	สนธิรัตน์	 เป็น	มเหศวร

เรื่องย่อ 	 หลงัจากการตายของ	เสือฝ้าย	ผู้ทรง 

อิทธิพลแห่งเมืองสุพรรณ	เศรษฐีแทน	ก็เรืองอ�านาจและ 

ครองตนเป็นนักเลงขาใหญ่	 จนชาวบ้านต่างร�่าลือถึง 

กิตติศัพท์เป็นเสียงเดียวกัน	 เม่ือเรื่องล่วงรู้ไปถึง	 เสือด�า	 

และ	 เสือมเหศวร	 ซ่ึงบัดน้ีก�าลังพรางตัวเพื่อหลบซ่อน 

ทางการจงึมอิาจอยูเ่ฉยได้		เสอืด�าสบืทราบว่าเศรษฐแีทน 

มลีกูสาวสดุสวาทอยูน่างหนึง่ชือ่	วนดิา	จงึวางแผนจบัตวั 

วนิดาเรียกค่าไถ่	 โดยสั่งให้เสือมเหศวรคอยจับตาดูไม่ให้ 

วนิดาหลบหนี	 วนิดาพยายามขบคิดจนหาวิธีที่จะหลุด 

พ้นจากเงื้อมมือสองเสือได้	 นั่นคือใช้ความเป็นผู้หญิง 

หลอกล่อให้เสือมเหศวรหลงใหล	 จนยอมที่จะหักหลัง 

เสือด�าพาวนิดาหลบหนีออกจากรังโจร

	 เสอืมเหศวรพาวนดิามาพกัทีห่มูบ้่านป่าอนัเป็น 

ทีพ่กัพงิของสมนุเก่า	แล้วหมายจะได้ตวัวนดิา	เมือ่เสือด�า 

รู้ว่าโดนทรยศจึงรีบรุดหน้าไปช�าระแค้นเสือมเหศวรโดย 

ฉับพลัน	 ซ่ึงขณะน้ันเสือมเหศวรก�าลังลงมือจะปลุกปล�้า 

วนิดาพอดีจึงช่วยเธอได้ทัน	 ท�าให้วนิดาซาบซึ้งบุญคุณ 

ของเสือด�าและก่อเกิดเป็นความรัก	 แต่ระหว่างนั้นเอง	 

ข่าวการปรากฏตวัของสมนุเสอืด�ากไ็ปถงึห	ูร.ต.ท.	ชยัโรจน์	 

จงึให้ลูกน้องคอยสืบข่าวจนรูท้ีห่ลบซ่อนของเสือด�าแน่ชดั 

จงึน�าก�าลังเจ้าหน้าทีเ่ข้าปราบปรามเสอืด�าอย่างราบคาบ

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

โตนงำช้ำง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๔   โอเดียน

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง นิตยา	หัพนานนท์,	

	 	 แท้	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ประพันธ์ ส.	บุญเสนอ

ผู้ก�ากับ  แท้	ประกาศวุฒิสาร,	

	 	 ประชุม	จุลละภมร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 แท้	ประกาศวุฒิสาร,	

	 	 ประชุม	จุลละภมร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	วนิช

สอางค์	ทิพย์ทัศน์	 เป็น	ไพลิน

ประชุม	จุลละภมร	 เป็น	วิชิต

เทพ	อักษรอินทร์	 เป็น	สินธ์

ม.ล.	ชูเกียรติ	นิลรัตน์	 เป็น	พิน

เฉลิม	บุณยเกียรติ	 เป็น	พระยาภักดี

ประนอม	ณ	สงขลา	 เป็น	วนิดา

นุกูล	ณ	สงขลา	 เป็น	บุญลือ

กมลศรี	จงกลวณิช	 เป็น	คุณนายสวาท

วิชัย	ภูติโยธิน	 เป็น	เจิม

วิจิตร	เลี้ยงเจริญ	 เป็น	เรือง

ฉัตร	โหสุภา	 เป็น	ฉัตร

สมาน	พุกธนนูน	 เป็น	สมาน

เสรี	ห้วยทิพย์	 เป็น	เสรี

เรื่องย่อ	 	 ความขัดแย้งระหว่างบริษัทเหมือง 

ดบีกุไทยกบับรษิทัยางไทย		ในการจบัจองทีด่นิตรงกลาง 

ระหว่างเหมืองดีบุกกับสวนยาง	 เม่ือเหมืองดีบุกปิดทาง 

เข้าออกถนนหลวง	ท�าให้บรษิทัยางไทย	ไม่สามารถส่งยาง 

ออกจ�าหน่ายได้	 ไพลิน	 เจ้าของบริษัทยางไทยขอเจรจา 

ตกลง	แต่	วิชิต	ผู้จัดการเหมืองไม่ยอม	จนเหตุการณ์เริ่ม 

บานปลาย	พระยาภักดี	ซึ่งเป็นประธานบริษัทเหมือง	จึง 

ส่ง	 วนิช	 ลูกชายคนโตมาแก้ปัญหา	 วนิชไม่เคยมาที ่

เหมอืงมาก่อนจงึหลงไปทีส่วนยาง	วนชิฉวยโอกาสปลอม 

ตัวเป็นกรรมกรสวนยางเพื่อสืบสาวต้นตอความขัดแย้ง	 

	 ฝ่ายพระยาภักดีเมื่อไม่ทราบข่าวลูกชายจึง 

เดินทางไปที่เหมือง	 ระหว่างทางโดนคนร้ายปล้น	 แต่ 

โชคดทีีไ่ด้	สินธ์	หวัหน้ากรรมกรเหมอืงดบีกุไทยมาช่วยไว้	 

จงึได้รบัรูค้วามไม่ชอบมาพากลของวชิติจากสนิธ์	ทางด้าน 

วิชิตเมื่อรู้ว่าประธานบริษัทจะเดินทางมา	ก็สร้างเรื่องให้ 

คนงานทั้งสองบริษัททะเลาะกัน	 เพื่อหาจังหวะที่ทุกคน 

เผลอ	ปล้นเงินบริษัทแล้วหลบหนี	แต่แผนการของวิชิตก็ 

ไม่อาจรอดพ้นสายตาของวนิชกับไพลินไปได้

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๒๔	มิถุนายน	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๔

อ้ำยมหำวำยร้ำย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? มิถุนายน ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ฉวีวงษ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เชาว์	ฉวีวงษ์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 เสนีย์	บุษปะเกษ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ประชุม	จันทิมา,	ไสล	พูนชัย

เค้าเรื่อง 	 “เพียงแต่ช่ือ “อ้ายมหาวายร้าย” 

บางทีจะไม่ต้องเสนอดอกกะมังว่า เนื้อเรื่องด�าเนินไปใน

ลักษณะใด หากท่านนิยมชมชอบภาพยนตร์ประเภท 

แสดงเหลี่ยมนักเลงทั้งชนิดยียวนและไม่ยียวน การต่อสู้

กนัอย่างดเุดอืดทารณุ และแทรกด้วยความรกัอย่างหยาด

เยิม้อ่อนหวานแล้ว “อ้ายมหาวายร้าย” กจ็ะเป็นอกีเรือ่ง

หนึ่งที่ท่านไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปเสีย”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ดนิ ดำว เดือน
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 พรานบูรพ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง	 	 ลินยู	สงวนมณี,	จุมพล	กาญจนินทุ,	

	 	 ม.ล.	โกมล	ปราโมช,	

	 	 พรชัย	เปรมประสิทธิ์,	โชติ	สโมสร

เค้าเรื่อง 	 “เปนเรื่องรักสุดสละของชายใจลึก 

ผู้รู้สึกในหัวใจรัก หนักกว่าชีวิตของตนเอง”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๔

เสอืสงัเวียน
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔   เท็กซัส

บริษัทสร้าง	 ชื่นจิตต์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ป.	 อินทรปาลิต	 จากบทประพันธ	์ 

	 	 เรื่อง	เสือสังเวียน

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ปัญญาพล

ผู้แสดง 	 ทองใบ	ยนตรกจิ,	จงรกัษ์	ชพีเป็นสุข,

	 	 สมเดช	ยนตรกิจ

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๓
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๒๔๙๔

ลูกสำวพระอำทติย์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี  

บริษัทสร้าง อ.	อายุการภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ พันค�า

ผู้ก�ากับ  อุทัย	อายุการ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 อุทัย	อายุการ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน,	จ�าลอง	ฉิมคล้าย

ผู้แสดง

มนัส	สุขสถิต	 เป็น	นคร

วิไล	บัวสอน	 เป็น	ค�าจา

เสงี่ยม	ล้อมวงษ์	 เป็น	เพชร

หมื่นอาจใจรณ	 เป็น	พระอาทิตย์

เรื่องย่อ 	 ภาพยนตร์รกัฝันประหลาดของ	นคร 

กับ	 ลูกสาวพระอาทิตย์	 เมื่อนครกับ	 เพชร	 ได้พรวิเศษ 

จากศาลเจ้าปู่ให้ข้ึนไปแวะเวียนบนสวรรค์ได้	 ท้ังสอง 

ท่องเที่ยวจนถึงพระอาทิตย์	 บังเอิญเห็นลูกสาวพระ- 

อาทิตย์ก�าลังโดนชาวโลกพระอังคารฉุด	 จึงเข้าไปช่วย 

จนหนอีอกมาได้	แต่พระอาทติย์กลบัเหน็ว่าลกูสาวตนไป 

สนิทสนมกับมนุษย์โลกจึงโกรธมาก	เสกให้ลูกสาวตนนั้น 

เป็นชาวบ้านป่า	แล้วขับไล่ทั้งสามลงสู่โลกมนุษย์	

	 นครสะดุ้งตื่นขึ้น	 เข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ 

ความฝัน	 จึงชวนเพชรไปเที่ยวในป่า	 และได้พบรักกับ 

ค�าจา	 ซึ่งก็คือลูกสาวพระอาทิตย์ท่ีถูกเนรเทศมาน่ันเอง	 

แต่นครต้องกลับไปแต่งงานกับ	 พรทิพย์	 คู ่หม้ันที่แม ่

หมั้นหมายไว้ให้	จนละเลยสัญญารักที่มีให้ค�าจา	

	 คืนหน่ึง	 นครฝันว่าค�าจาก�าลังว่ิงหลบหนีชาว 

ป่า	พระอาทติย์ซึง่เฝ้ามองเหตกุารณ์อยู	่ได้เหน็ว่านครมวั 

แต่หลงใหลพรทพิย์	จงึใช้ให้คนสนทิลงมารบัลกูสาวกลบั 

ขึ้นแดนสวรรค์	 นครตกใจรีบมาตามค�าจาแต่สายไปเสีย 

แล้ว	 เพชรวิ่งกระหืดกระหอบมาส่งข่าวว่าแม่ของนคร 

เสยีชวีติเพราะตรอมใจทีน่ครหนมีา	นครตัง้ใจจะบวชเพือ่ 

ทดแทนบญุคณุ	ทนัใดนัน้เอง	นครกต็กใจตืน่ขึน้จากความ 

ฝัน	จงึรบีไปหาค�าจา	พรทพิย์ตามมาเหน็	จงึเกดิปากเสยีง 

กนั	นครยอมรบัความผิดทกุประการและขอบวชตอบแทน 

ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย	เรื่องจึงลงเอยด้วยดี

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

เก๋งด�ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๔   ศรีบางล�าภู

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

คูป่รบั
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๔   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

อวสำนเสอืใบ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  สมถวิล,	จงรักษ์	ชีพเป็นสุข,	

	 	 จินตนา,	ทวนทอง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

สภุำพบรุษุจำกอเวจี
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี  

บริษัทสร้าง	 เนรมิตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง จรี	อมาตยกุล

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ เนรมิต

ผู้เขียนบท  ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพบูลย์	มาศมัณฑนะ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 สุนทรียา	ณ	เวียงกาญจน์

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้แสดง

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	ชัย

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	เทพ	วรทัศน์

จุรี	โอศิริ	 เป็น	อรทัย

ทัต	เอกทัต	 เป็น	เจ้าคุณสุขุมคัมภีรกิจ

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	ชิต

ดอกดิน	กัญญามาลย์	 เป็น	ดิน

สมพร	ยิ่งวัฒนา	 เป็น	ก้านทอง

อรอนงค์	สืบพงศ์สังข์	 เป็น	พุฒซ้อน

อธกึ	อรรถจนิดา,	มงคล	จนัทนบปุผา,	ศริพิงศ์	อศิรางกรูฯ,	

สงัเวียน	หาญบญุตรง,	พลูสวสัดิ	์ธมีากร,	บญุช่วย	หริญัสนุทร,	

สันต์	โตเจริญ,	ประกาศ	โปรเทียรย์,	สนั่น	กลิ่นสุคนธ์

เรื่องย่อ 	 เทพ	 วรทัศน์	 จ�าต้องกระโจนเข้าสู่ 

อ�านาจมืดเพื่อล้างแค้นให้	ก้านทอง	น้องสาว	ซึ่งถูก	วินิจ	 

ศกัดา	ล่อลวงจนตัง้ครรภ์และแท้งในเวลาต่อมา	เทพท�าท ี

ไปปล้นบ้านวินิจแล้วลงมือสังหารชีวิตวินิจให้สมแค้น	 

การกระท�าอนัอกุอาจของเทพท�าให้เขาได้รบัฉายาว่า	เสือ

ส�าอาง	

	 ขุนโจรชัย	 เห็นฝีมือลายมือของเทพจึงชักชวน 

ให้มาเป็นลูกสมุนมือขวา	 ท�าให้	 ชิต	 สมุนเก่าตั้งตนเป็น 

ปรปักษ์กับเทพโดยที่เขาไม่รู ้ตัว	 กระทั่งวันหน่ึง	 ชัย

วางแผนปล้น	 สุรินทร์	 เศรษฐีโรงเลื่อย	 ชิตจึงสบโอกาส 

ช�าระแค้น	 ทรยศชัยด้วยการไปบอกสุรินทร์	 ชัยจึงถูก

ต�ารวจยิงตายในการปล้นครั้งนั้น

	 เทพมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้าน	เจ้าคุณสุขุมคัมภีรกิจ	

และได้ช่วย	อนุ	หรือ	ป๊อด	ลูกชายของท่านเจ้าคุณ	ป๊อด 

จงึพาเทพมาแนะน�าให้รูจ้กัเจ้าคณุสขุมุ	และ	อรทยั	พีส่าว 

ซึ่งเป็นคู่หมั้นของสุรินทร์	เทพและอรทัยได้ใกล้ชิดกันจน 

ก่อเกดิเป็นความรกั	ความเคล่ือนไหวของเทพอยูใ่นสายตา

ของชติตลอดเวลา	ชติแอบถ่ายภาพระหว่างทีอ่รทยัก�าลัง 

พลอดรักกับเทพเพื่อเอาไปรีดไถเงินจากเจ้าคุณสุขุม 

เจ้าคุณสุขุมกลัวว่าเรื่องจะไปถึงหูสุรินทร์จึงยอมจ่ายเงิน 

ปิดปากชิต	โดยหารู้ไม่ว่าชิตนั้นคิดไม่ซื่อ	ไปรีดไถเงินกับ 

สุรินทร์อีกทอด

	 เจ้าคณุขอร้องให้เทพออกไปจากชวีติของอรทยั	 

เทพท�าตามแต่โดยดี	 โดยขอเจ้าคุณพบอรทัยเป็นครั้ง 

สุดท้าย	 ขณะนั้นเอง	 สุรินทร์ซึ่งเพิ่งรู้ความจริงรีบมาหา 

อรทัยที่บ้าน	 เห็นเทพก�าลังพูดคุยกับเจ้าคุณด้วยสีหน้า 

เคร่งเครยีด	สรุนิทร์เข้าใจว่าเทพก�าลังข่มขูเ่จ้าคณุจงึแอบ 

โทรศพัท์แจ้งต�ารวจแต่เมือ่ได้ยนิเทพเล่าความจรงิทัง้หมด

ให้อรทัยฟังก็เริ่มเห็นใจเทพ	รีบบอกให้เทพหลบหนีก่อน 

ต�ารวจจะมา

	 เทพกลบัมาพบลกูสมนุถกูฆ่า	ก้านทองถกูข่มขนื	 

ก็ไม่อาจระงับความแค้นที่มีต่อชิตได้อีกต่อไป	 แม้อรทัย

และสุรินทร์จะพยายามห้ามปรามเท่าไหร่ก็ตาม	 เทพบุก 

ไปหาชิตถึงถิ่นโดยไม่หวาดหว่ันส่ิงใดเพียงเพื่อจะล่ันไก 

ดับชีวิตชิตด้วยมือของเขาเอง

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔



221

๒๔๙๔

ศึกแสนปม
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๔   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  ส.	อาสนจนิดา,	กรองจติต์	เตมย์ีศลิปิน,

	 	 จวง	ยอดกลกิจ

เรื่องย่อ 
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๒๔๙๔

ในสวนรกั (๒๔๘๑)

?? กรกฎาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมกรุง

ที่มาภาพ	นิยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ส�ำเภำล่ม
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๑ สิงหาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมโลก

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

ไผ่ด�ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓ สิงหาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมโลก

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



225

๒๔๙๔

เอ้ืองฟ้ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๘ สิงหาคม ๒๔๙๔  ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ชูชัย	พระขรรค์ชัย,	

	 	 วรรณรัตน์	วรัญญู,	บุญประเสริฐ,	

	 	 อุไร	ฉวีวงศ์

เรื่องย่อ 	 เอื้องฟ้า	 สาวงามลูก	 พ่อเฒ่าค�าปัน	

คนสวนของ	 คุณบุญเลิศ	 บิดาของ	 พงศ์ศักดิ์	 หนุ่มนักเรียน 

นอก	เมือ่พงศกัดิก์ลบัจากต่างประเทศ	กไ็ด้พบกบัเอือ้งฟ้าหลงั 

จากท่ีต้องแยกจากกันต้ังแต่ยังเด็ก	 พงศ์ศักดิ์ตกลงหลุมรัก 

เอื้องฟ้าในทันที	ถึงขนาดจะถอนหมั้นกับ	น�้าทิพย์	หญิงสาว 

ซึ่งมีฐานะทัดเทียมกับตน	 วันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของ 

ทัง้สองค่อย	ๆ 	แนบแน่นขึน้และถล�าลกึถงึขัน้มลีกูด้วยกนั	แต่ 

พงศ์ศกัดิต้์องปกปิดความสมัพนัธ์นีไ้ว้เป็นความลบั	ด้วยฐานะ 

และชนชั้นที่ไม่อาจจะท�าให้ทั้งสองรักกันได้

	 แต่แล้วความทั้งหมดล่วงรู้ไปถึงหูของ	 แม่สร้อย	 

มารดาของพงศ์ศักดิ์	 เธอไม่อาจจะรับได้	 จึงสมรู้ร่วมคิดกับ	 

ทองอินทร์	 ชายผู้ปรารถนาในตัวเอ้ืองฟ้า	 วางแผนใส่ร้ายว่า 

เอื้องฟ้าและค�าปันขโมยสมบัติของตระกูล	 แล้วขับไล่สอง 

พ่อลูกออกจากบ้าน	มิหน�าซ�้ายังลักพาตัว	ใจฟ้า	ลูกสาวของ 

เอื้องฟ้า	 เพ่ือที่จะหลอกพงศ์ศักด์ิให้เข้าใจผิดคิดว่าเอื้องฟ้า 

นั้นทิ้งลูกทิ้งผัวแล้วหนีตามไปอยู่กับชู้รัก	 พงศ์ศักด์ิผิดหวัง 

เสียใจและคิดแค้นเอื้องฟ้านับจากนั้นมา	 สุดท้ายก็ยอม 

แต่งงานกับน�้าทิพย์ตามความปรารถนาของแม่สร้อย

	 หลังจากที่เอ้ืองฟ้าและค�าปันต้องถูกขับออกจาก 

บ้าน	 ทองอินทร์จึงสวมรอยอาสาพามาอยู่ที่บ้าน	 แต่ไม่นาน	 

สองพ่อลูกก็เริ่มรู้ธาตุแท้ความเลวทรามของทองอินทร์	 ซึ่ง 

ท�าร้ายตบตแีละขนืใจเอือ้งฟ้า	ประพฤตตินเสเพล	กระทัง่เริม่

หมดเงินหมดทอง	 พ่อเฒ่าเองก็เริ่มป่วย	 ทองอินทร์จึงบังคับ 

เอื้องฟ้าให้ไปขายตัวในซ่องโสเภณี	แต่แล้ววันหนึ่ง	พงศ์ศักดิ์ 

ก็มาเจอเอื้องฟ้าโดยบังเอิญ	 พงศ์ศักดิ์ตัดพ้อต่อว่าที่เอื้องฟ้า 

ทิ้งตนและลูกไป	 ทั้งที่เขาไม่เคยได้รู้ความจริง	 ก่อนจากกัน 

เอื้องฟ้าขอพบกับ	ใจฟ้า	ลูกสาวของเธอสักครั้ง	แต่พงศ์ศักดิ์ 

ปฏิเสธที่จะให้ใจฟ้าได้รับรู้ว่าแม่เป็นหญิงขายตัว	 แถมยัง 

ขอร้องให้เอื้องฟ้าปิดเรื่องนี้เป็นความลับ	 เพราะบัดนี้ใจฟ้า 

เข้าใจว่าน�้าทิพย์เป็นแม่ของเธอ

	 เรื่องราวต่าง	 ๆ	 เริ่มกลายเป็นชนวน	 เพราะที่สุด 

แล้วแม้เธอจะหาเงนิมาได้ด้วยการเป็นโสเภณ	ีแต่กไ็ม่สามารถ 

ช่วยพ่อเฒ่าไว้ได้ทันเวลา	 น�ามาซึ่งความโศกเศร้าโกรธแค้น	 

เอื้องฟ้าถึงกับลงมือแทงทองอินทร์ถึงแก่ความตาย	 เอื้องฟ้า 

ต้องโทษตดิคกุอยูร่่วมยีส่บิปีกว่าจะพ้นโทษออกมา	แล้วจงึมา 

ท�างานขายของอยู่บนดอยกับ	จันทร์หอม	เพื่อนสาวคนสนิท	 

จนวันหนึ่งเอื้องฟ้าได้พบกับใจฟ้า	ซึ่งโตเป็นสาวอายุราวยี่สิบ	 

และก�าลังจะแต่งงานกับ	 รณชัย	 คู่หม้ัน	 เอื้องฟ้าพูดคุยกับ 

ใจฟ้าจนเกิดความสนิทสนมแม้ต้องเก็บง�าความจริงเอาไว้

ก็ตาม

	 จนเมือ่วนัแต่งงาน	เอือ้งฟ้าน�าของแทนใจต่าง	ๆ 	ที่ 

พงศ์ศักดิ์เคยมอบให้เม่ือครั้งเคยครองรักกัน	 ฝากให้	 ก๋อย 

คนรับใช้คนสนิทของพงศ์ศักดิ์ไปมอบให้ใจฟ้าเป็นของขวัญ 

วันแต่งงาน	ก๋อยอดสงสารเอื้องฟ้าไม่ได้เล่าความจริงทั้งหมด 

ให้ใจฟ้าฟัง	ในขณะเดยีวกนัทีแ่ม่สร้อยเองกพ็ร้อมจะบอกเล่า 

ความจริงทั้งหมดที่แม่สร้อยเคยก่อกรรมไว้ให้พงศ์ศักดิ์ได ้

รับรู้	 ในที่สุด	พงศักดิ์	น�้าทิพย์	 ใจฟ้าก็พร้อมที่จะรับเอื้องฟ้า 

กลับมาในครอบครัวอีกครั้ง	 เพื่อให้เธอได้มีความสุขใน

บั้นปลายชีวิต

ที่มา	บทพากย์ภาพยนตร์	เรื่อง	เอื้องฟ้า
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๒๔๙๔

หนีเมีย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๙ สิงหาคม ๒๔๙๔   เท็กซัส

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม,	สดศรี

เรื่องย่อ 
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๒๔๙๔

ธำรรกัในลับแล
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๕ สิงหาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี 

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  เชื้อ	อินทรทูต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สวัสดิ์	หล่อศิริ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

จมื่นมานิตย์นเรศร์	 เป็น	พระยาพิชัย

มานิดา	พึ่งรัตน์	 เป็น	วนิดา

ชุมพล	มณีเนตร	 เป็น	เอนก

พิมพ์	พวงนาค	 เป็น	หนานตา

อ�านวย	นพรัก	 เป็น	ชนา

สุภาณี	อินทรชัยศรี,	กมล	รักตะปูรณะ

เรื่องย่อ	 	 เรื่องราวการผจญภัยอันลึกลับซึ่งมี 

สาเหตุมาจากคณโฑสังคโลกเก่าแก่คู่หนึ่ง	 อันเป็นมรดก 

ตกทอดของตระกูลของภรรยา	 พระยาพิชัย	 เม่ือภรรยา 

เสยีชวีติลง	พระยาพชิยัจงึเกบ็รกัษาคณโฑไว้รวมกบัของ 

เก่าทีต่นสะสม	ค�า่วนัหนึง่	พระยาพชิยัได้ยินเสียงคนลอบ 

เข้ามาในบ้าน	จึงเรียกให้	เอนก	ลูกชายไปไล่จับ	ปรากฏ 

ว่าคนร้ายขโมยคณโฑไปได้ใบหนึ่ง	ส่วนอีกใบท�าตกแตก 

ไว้	พระยาพชิยัเหลอืบไปเหน็ลายแทงขมุทรพัย์ซึง่ถกูเกบ็ 

ซ่อนอยู่ในคณโฑที่แตกใบนั้น	และรู้ตัวคนร้ายในทันทีว่า

เป็น	ชนา	ลูกชายที่มีกับภรรยาเดิม

	 พระยาพิชัยให้เอนกออกตามหาชนาตาม 

ลายแทงสมบตั	ิโดยม	ีวทิย์	และ	วนดิา	คูห่มัน้	ตามไปด้วย	 

จุดมุ่งหมายคือเทพปรางค์	 ในจังหวัดอุตรดิตถ์	 แต่การ 

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

กระท�าของพวกเขากไ็ม่อาจเลด็ลอดสายตาของชนา	และ 

ถูกขโมยลายแทงสมบัติไปในที่สุด	เอนก	วิทย์	และวนิดา	 

ได้รับความช่วยเหลือจาก	หนานตา	คนในพื้นที่	เจ้าของ 

ช้างพาไปที่เทพปรางค์	 เอนกกับวิทย์ล่วงหน้ามาซุ่มดูจน 

เห็นแน่ชัดแล้วว่าชนาพบสมบัติ	 จึงเข้าไปแย่งชิง	 วิทย์ 

ชักปืนขึ้นยิงชนาเพื่อช่วยเอนกที่ก�าลังเป็นรอง	ทันใดนั้น	 

เทพปรางค์ก็ส่ันสะเทือนและค่อย	 ๆ	 ถล่มลงมา	 ท�าให้ 

วิทย์กับเอนกต้องรีบหนีออกจากภายในเทพปรางค์ 

หนานตาซึ่งรออยู่ภายนอก	 เมื่อเห็นถ�้าถล่มจึงคิดไม่ซื่อ	 

หลอกวนิดาให้เข้าเมืองไปเรียกคนมาช่วยวิทย์กับเอนก	 

แต่แท้จรงิแล้วประสงค์ในตวัวนดิา	เคราะห์ดทีีม่ชีาวลับแล 

มาช่วยเอนกไว้ได้	ท�าให้วนิดารอดพ้นจากหนานตา

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔



228 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

เดชกุมภีร์ 
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ สิงหาคม ๒๔๙๔   ศรีบางล�าภู

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

กฤษดำอภนิหิำร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๔   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ผกาวลี

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจินดา

เรื่องย่อ 	 เพราะความลุ่มหลงในอิสตรี	 ท�าให	้ 

พระเจ้าเวียงราย	 ถูกพวกขุนนางช่ัวอย่าง	 อัครมหา- 

เสนาบดีฟ้าเริงรณ	กับ	ขุนพลสรฤทธิ์	สมคบคิดกันหมาย 

ยึดครองราชบัลลังก์	ราชโอรส	ร่ายฟ้า	เห็นทีจะไม่ได้การ 

จึงหนีออกจากวังไปฝึกปรือวิชาอาคมกับ	 เฒ่านาคี	 แห่ง 

ถ�้าอภินิหาร	 จนส�าเร็จวิชากลายเป็นผู้แก่กล้าและได้รับ 

สมญาว่า	กฤษดาอภินิหาร	

	 เมือ่บดันีแ้ผ่นดนิของตนต้องตกอยูใ่นก�ามอืของ 

สองอ�ามาตย์ชั่ว	กฤษดาฯ	จึงวางแผนเข้าต่อสู้โรมรันกับ 

พวกมัน	 แต่ทว่าเขากลับกลายเป็นผู้ถูกตามล่าและถูก 

กล่าวหาว่าเป็นโจร	 กระน้ันกฤษดาก็ยังคอยซุ่มรวบรวม 

ก�าลัง	อีกทั้งได้แรงใจจาก	องเหม่	สาวชาวบ้านผู้กลายมา 

เป็นหญงิคนรกัคอยน�าทาง	กระทัง่ถงึวนัทีท่กุอย่างพร้อม 

กฤษดาฯ	 จึงไปเผชิญหน้าเพื่อก�าจัดสองอ�ามาตย์ชั่วด้วย 

อิทธิปาฏิหาริย์	 จนสามารถทวงคืนราชบัลลังก์พร้อมกับ 

แต่งตั้งให้องเหม่เป็นมเหสี	 ร่วมสืบทอดนครเวียงราย 

สืบไป

ที่มา	บทพากย์ภาพยนตร์	เรื่อง	กฤษดาอภินิหาร
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๒๔๙๔

เสือผำด
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ สิงหาคม ๒๔๙๔   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 ไถง	สุวรรณทัต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  ลูกและเมียเสือผาดร่วมแสดง

เค้าเรื่อง	 	 “เสอืผาด ทบั สายทอง ขนุโจรผูพ้ชิติ

สันติราษฎร์”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

มือพิฆำต
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๔   ศรีบางล�าพู

บริษัทสร้าง	 เลิศภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “ลกึลบั ตืน่เต้น โลดโผน ไม่ซ�า้แบบ

ใคร”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๓๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

วญิญำณรกักำหลง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? สิงหาคม ๒๔๙๔    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 นิวฟาร์อิสเตินภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ชุมพล,	เชิดชัย,	บังอร,	สมศรี,	สิงห์,	 

	 	 สมบุญ,	บุญเรือน

เค้าเรื่อง	 	 “หลายรสหลายแรงในเรื่องเดียว”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ศึกกระทุม่รำย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ กันยายน ๒๔๙๔   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ไม้	เมืองเดิม	

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 โชติ	สโมสร,	สุมนนัส	ตู้จินดา

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑	กันยายน	๒๔๙๔



234 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

รกัในเรอืนทำษ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ กันยายน ๒๔๙๔   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 นครภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สราวุธ	รัตนปรารมย์,	

	 	 ทัศนีย์	สุวรรณมณี	

เค้าเรื่อง	 	 “ภาพยนตร์ไทย เปิดเผยชีวิตบุคคล

สมัย “คนเห็นคนไม่ใช่คน” รัก เสียสละ แค้น โหดร้าย 

ทารุณ พร้อมทุกรส”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ฝนสัง่ฟ้ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๕ กันยายน ๒๔๙๔   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ พันธ์จันทร์

ผู้ก�ากับ	 	 พรานบูรพ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สงวน	รัตนทัศนีย์	 เป็น	เจิม

เจริญ	แสงสุวรรณ	 เป็น	แสง

สาลี	สมคะเน	 เป็น	เจียน

พรรณี	พิมพ์เนียม	 เป็น	ปราณี

บุญชอบ,	เสถียร,	พรรณี	

เค้าเรื่อง 	 “ดูชีวิตรักของชายอาภัพกับสาว 

เกาะสมุย”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๕	กันยายน	๒๔๙๔ ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)



236 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

ล่ำโจร
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๑๒ กันยายน ๒๔๙๔   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

เหล็กล้ำงแค้น
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ กันยายน ๒๔๙๔   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 เพลินจิตต์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 หลวงวิจิตรวาทการ

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน	และคณะ

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “เศร้า คติ รัก ตื่นเต้น”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๒๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๒๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔



238 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

ทำสทรมำน
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ กันยายน ๒๔๙๔   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง	 ยงศักดิ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ ป.	อินทรปาลิต

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมชาย	สามภิกัดิ,์	ลนิดา	ชนม์เกษม,	

	 	 สุมิตรา	เมรุดิษฐ์,	เจริญ

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ชีวติ สธีรรมชาต ิสวยสด 

ชั้นเยี่ยม”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ดอยรำง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ กันยายน ๒๔๙๔   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 เชียงใหม่ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



240 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

ผำโหด
๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? กันยายน ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศิริจินดาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 บรรจง	เลาหะจินดา

ผู้ประพันธ์ อุษา	เข็มเพ็ชร์

ผู้ก�ากับ  รังษี	เสวิกุล

ผู้เขียนบท	 รังษี	เสวิกุล

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 คารม	-	พรพรรณ

ผู้แสดง

สถาพร	มุกดาประกร	 เป็น	คอน

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	แวน

ชูเตี้ย	 เป็น	เผือก

พรพรรณ	วรรณมาศ	 เป็น	รุ้ง

บรรจง	เลาหะจินดา	 เป็น	น.พ.	เริงภิรมย์

ทองค�า	วรรณมาศ	 เป็น	ปริง

พูนศักดิ์	สีหะเสน	 เป็น	เสกสม

ศุภชัย	ศุภชัยมานะ	 เป็น	อมรมิตร

เรื่องย่อ 	 เพราะความแค้นที่	พระยาดเิรกฤทธิ์	 

ฮุบสมบัติและภรรยา	คอน	จึงชักชวนเพื่อนนักโทษแหก 

คุกออกมาหมายจะล้างแค้นพระยาดิเรกฤทธิ์ให้สาสม	 

คอนมากบดานทีผ่าขนุทองและตัง้ตนเป็นหวัหน้าโจร	โดย 

รับ	 รุ้ง	 ลูกสาวคนเดียวมาอยู่ด้วยกัน	 ความงามของรุ้ง 

ท�าให้	แวน	หลงใหลยิ่งนัก

	 วันหนึ่ง	 พวกคอนได้ช่วยเหลือ	 เสกสม	 และ	 

อมรมิตร	 นักล่าสัตว์ท่ีมาจากกรุงเทพ	 ซ่ึงพลัดหลงกับ 

เพื่อน	 คอนได้ทีจึงเลียบเคียงถามข่าวคราวของพระยา- 

ดิเรกฤทธิ์	 ก่อนจะได้รู้ว่าพระยาดิเรกฤทธ์ิเสียชีวิตแล้ว 

เพราะความหวาดกลวัคอนนัน่เอง	แต่สิง่ทีท่�าให้คอนต้อง 

ตกตะลงึกค็อื	เพือ่นทีเ่สกสมและอมรมติร	มาล่าสตัว์และ 

หลงกนั	กค็อื	น.พ.เรงิภริมย์	ลกูชายของพระยาดเิรกฤทธิ ์

นัน่เอง	คอนไม่รอช้า	ใช้เล่ห์กลน�าทางเสกสมและอมรมติร 

ไปที่หน้าผา	 พอสบโอกาสก็บีบคอเสกสมและผลัก 

อมรมติรตกเขา	โดยหารูไ้ม่ว่าเสกสมเพยีงแค่สลบไป	เมือ่ 

เสกสมฟื้นขึ้นมาก็รีบลงเขาไปหมู่บ้านเพื่อจะขอความ 

ช่วยเหลือ

	 เช้าวนัต่อมา	น.พ.เรงิภริมย์ทีก่�าลงัเดนิหลงทาง 

อยูใ่นป่า	เหน็กระต่ายก�าลังกนิน�า้อยูร่มิล�าธารจงึหยบิปืน 

ขึ้นเล็ง	อนิจจา	กระสุนดันพลาดไปถูกรุ้งซึ่งก�าลังอาบน�้า 

ในล�าธาร	น.พ.เริงภิรมย์รีบพารุ้งไปส่งที่บ้าน	คอนแสยะ 

ยิม้อย่างมชียัเมือ่ลกูชายของศตัรเูป็นฝ่ายเข้ามาถงึรงั	แต่ 

อาศัยที่เริงภิรมย์เป็นหมอ	 รอจนรักษารุ้งให้หายดีก่อน	 

น.พ.เริงภิรมย์ดูแลรุ้งอย่างใกล้ชิด	 ส่งผลให้แวนหึงหวง

เป็นอย่างมากจนระงบัใจไม่อยูท่�าร้าย	น.พ.เรงิภิรมย์	คอน 

เข้ามาห้าม	ท�าให้แวนเข้าใจผิดจึงคิดทรยศ	

	 คนืนัน้	คอนตดัสนิใจฆ่า	น.พ.เรงิภริมย์	ด้วยมดี 

ทีลั่บมากว่า	๕	ปี	จงัหวะเดยีวกบัทีแ่วนลอบเข้ามาแก้แค้น	 

จงึเกดิการต่อสูก้นั	คอนพลาดท่าถกูแวนแทงอาการสาหสั	 

น.พ.เรงิภริมย์รบีเข้ามาช่วยชวีติคอน	ทนัใดนัน้เอง	เสกสม 

น�าก�าลังต�ารวจบุกมาจับตัวคอน	 คอนจึงต้องกระเสือก- 

กระสนฝ่าดงกระสุนหนีไปหลบซ่อนตัว	 แล้วบังเอิญพบ 

พระธุดงค์รูปหนึ่งจึงเล่าชะตากรรมของตัวเองให้พระ 

ธดุงค์ฟัง	น.พ.เรงิภริมย์ซึง่วิง่ตามคอนมาได้ยนิเข้า	ทัง้สอง 

จึงอโหสิกรรมให้แก่กันก่อนที่คอนจะหมดลมหายใจใน 

ที่สุด

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

สนิในน�ำ้
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? กันยายน ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 หัสดินทร์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 อุ่นเรือน	เติมปัญญา	

ผู้ประพันธ์	 ม.ร.ว.	อนุศักดิ์	หัสดินทร์

ผู้ก�ากับ  ม.ล.	เผชิญ	หัสดินทร์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ม.ล.	เผชิญ	หัสดินทร์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิกร	และ	สอิ้ง

ผู้แสดง

ปรีชา	อดุลยพิจิตร	 เป็น	รุ่ง

วิรี	รุจิพรรณ	 เป็น	ลัดดา

ยวนใจ	เหนือเมฆ	 เป็น	พยอม

พายัพ	นฤภัย	 เป็น	สนิท

สิงหรา	หัสดินทร	 เป็น	อรุณ

ช่วง	สนธิวงศ์	 เป็น	เพิ่ม

ศิริ	คุ้มอยู่		 เป็น	ศรี

แสวง	ส.	เพ็ชร์น้อย	เป็น	สิงห์

อรุณ	วรรัตน์	 เป็น	เตี้ย

เรื่องย่อ 	 ณ	 เกาะพลอย	ชาวบ้านหาเลี้ยงชีพ 

ด้วยการหาของทะเลและหาไข่มุก	 รุ่ง	 ชอบพออยู่กับ 

ลัดดา	 แต่ถูกกีดกันจากพ่อของเธอเพราะรังเกียจที่เขา 

จน	วันหนึ่งรุ่งน�าเขากวางไปแลกเป็นเงินกับ	ตาเพิ่ม	พ่อ 

ของ	พยอม	 ซ่ึงแอบมีใจให้ชายหนุ่มโดยที่เขาไม่รู้ตัว	 รุ่ง 

จงึมอบไข่มกุทีง่มได้เป็นการตอบแทนในน�า้ใจของพยอม

	 ต่อมา	 ไข่มุกในเกาะพลอยเริ่มร่อยหรอลง 

ทุกวัน	ชาวบ้านจึงทยอยกันอพยพไปอยู่ในเมือง	 รวมถึง 

ครอบครัวของลัดดา	รุ่งจ�าใจจากลัดดาเพราะไม่มีเงินพอ 

จะข้ามฝั่งไปได้	 ผ่านไปไม่นาน	 ลัดดาก็ปันใจไปแต่งงาน

กับ	 สนิท	 ลูกชายเจ้าของไร่อ้อยและโรงงานน�้าตาล	 ใน 

ขณะที่รุ่งก้มหน้าก้มตางมไข่มุกเพื่อหาเงินจะข้ามฟาก 

พาแม่ไปรักษาตัวและไปหาลัดดายอดรัก	 ด้วยความ 

ช่วยเหลือของ	สิงห์	ท�าให้รุ่งข้ามฟากไปในเมืองได้ส�าเร็จ	 

สงิห์ได้มอบไข่มกุให้รุง่จ�านวนหนึง่	แม่ของรุง่จงึน�าไปขาย 

ทีร้่านแห่งหนึง่	 ซึง่	 จ�าลอง	 เจ้าของร้านเคยมีอดีตกับแม่ 

ของรุ่ง	และชักชวนให้รุ่งกับแม่อาศัยอยู่ด้วยกัน

	 รุ่งพยายามหาทางติดต่อกับลัดดา	 ท�าให้สนิท 

เกดิความหงึหวง	วางแผนจ้างวานฆ่าศตัรขูองหวัใจ	ลดัดา 

แอบได้ยนิเข้าจงึขอร้องพยอมช่วยห้ามรุง่ไม่ให้ออกทะเล	 

แต่รุง่ไม่ฟัง	พยอมไปขอร้องสิงห์	และช่วยชวีติรุง่ได้ส�าเรจ็	 

แต่กลบัเป็นว่า	โดนสนทิใส่ความ	รุง่ท้อใจทีเ่กดิเป็นคนจน 

จึงตัดสินใจกลับเกาะพลอยโดยมีพยอมตามรุ่งกลับมา 

ด้วยใจที่ซื่อตรง

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ลุม่น�ำ้เจ้ำพระยำ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร	์																																																																																																																			

ผู้อ�านวยการสร้าง บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 “มารยาท”

ผู้เขียนบท “ศตวรรษ”

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	เรวัต

สุพรรณ	บูรณะพิมพ์	 เป็น	เดือน

ล้อต๊อก	 เป็น	ประพาส

เสาวณี	บุษยะจารุ	 เป็น	นวล

สัมพันธ์	อุมากูล	 เป็น	สุขุม

ก�าจาย	รัตนดิลก	 เป็น	ทิพย์

เอื้อนจิตต์	เก่งปานสิงห์	 เป็น	ผกา

เรื่องย่อ	 	 พ.ศ.	๒๔๘๔	เพราะพิษสงครามโลก 

ในยุโรปท�าให้ประเทศไทยประสบปัญหาข้าวยากหมาก 

แพง	 แจ่ม	 ชาวเมืองก�าแพงเพชร	พา	 เดือน	 ลูกสาวกับ	 

นวล	เพื่อนสนิท	เดินทางมาแสวงโชคที่กรุงเทพ	แจ่มเสีย

ชวีติระหว่างการเดนิทางจากระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติร	 

เรวัติ	กับ	ประพาส	นายช่างทางหลวงได้ช่วยเหลือเดือน 

กับนวลไว้	และเกิดเป็นความรักต่อกัน

	 นวลชวนเดือนไปพักบ้าน	 น้าทิพย์	 ญาติสนิท	 

แต่น้าทิพย์เป็นคนเห็นแก่ได้	 เดือนจึงต้องยอมสละยา 

รักษาโรคทีพ่่อให้มาขายทีก่รงุเทพให้น้าทพิย์แลกกบัทีพ่กั	 

แล้วจึงไปสมัครงานท่ีบริษัทน�้ามันพาณิชของ	 สุขุม 

ตามค�าแนะน�าของเรวัติ	 แต่แล้ววันหน่ึง	 เดือนได้อ่าน 

หนังสือพิมพ์ซึ่งลงข่าวการเสียชีวิตของเรวัติ	 สร้างความ 

กระทบกระเทือนใจแก่เดือนจนล้มป่วย	 ส่วนนวลต้อง 

ดิ้นรนหาเงินมารักษาเดือนแม้จะต้องขายตัวก็ตาม	 เมื่อ 

เดอืนหายเป็นปรกตจิงึกลบัไปท�างานกบัสขุมุ	แต่ถกูสขุมุ 

มอมเหล้าและขืนใจ	 เดือนหันไปหาเงินทางลัดด้วยการ 

ประกอบอาชีพโสเภณีเช่นเดียวกับนวล

	 อยูม่าวนัหนึง่	เรวตักิม็าปรากฏตวัเพือ่ขอเดอืน 

แต่งงานตามสัญญา	 เดือนหนีจากงานแต่งงานกลางคัน 

เพราะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเรวัติ	 และเปล่ียนช่ือเป็น	 

ประภา	สมัครเป็นอาสากาชาดประจ�าโรงพยาบาลสนาม	 

ที่น่ันเดือนได้พบเรวัติอีกครั้ง	 เพราะเรวัติโดนสะเก็ด 

ระเบดิจนตาบอด	เดอืนปรนนบิตัเิรวตัใินนามของประภา	 

เมื่อถึงวันที่หมอเตรียมเปิดตาเรวัติ	เดือนก็หนีไปจากเขา 

อีกครั้ง

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	
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๒๔๙๔

โจรบ้ำนกอไผ่ 
(ทำษพยำบำท)

๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ไพบูลย์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	อิศรางกูร

ผู้แสดง	 	 น้อย	เฉยสวัสดิ์,	ชูใจ	แก้วเมฆ,	

	 	 เทพ	มาศศิริ,	อุดม	ปิติวรรณ

เค้าเรื่อง	 	 “รัก แค้น เสียสละ ทารุญ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ชัว่โมงมรณะ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๖ ตุลาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ไทยไตรมิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง นิทัศน์	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ประพันธ์	 บุญมา	เกิดสว่าง

ผู้ก�ากับ  ประชุม	จุลละภมร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 นิทัศน์	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 สอางค์	ทพิย์ทศัน์,	

	 	 สธุรรม	นาวานเุคราะห์

ผู้แสดง

อาคม	วัฒนมงคล	 เป็น	เชษฐ

กรองจิตต์	เตมียศิลปิน	 เป็น	สุรางค์

บัณฑิต	สิทธิเสน	 เป็น	ประสิทธิ์

บุษบา	บุนนาค	 เป็น	โสภา

เสริม	ยนตรกิจ	 เป็น	เสริม

ฉัตร	โหสุภา	 เป็น	ร.ต.อ.	ฉัตร์

วิชัย	ภูติโยธิน	 เป็น	วิชัย

สุธรรม	นาวานุเคราะห์	 เป็น	ส.ต.ต.	รัตน์

เสน่ห์	โกมารชุน	 เป็น	ต�ารวจ

สมาน	พุกธนนูน

เรื่องย่อ  เพราะความทะเยอทะยานของ	เชษฐ	 

ชายหนุม่วยั	๒๗	ปี	ผลกัดนัให้เขาเข้าไปพวัพนักบัอทิธพิล 

เถื่อนโดยไม่รู้ตัว	เมื่อ	ทองพูน	แนะน�าให้เชษฐไปท�างาน 

กับ	 ประสิทธิ์	 คหบดีผู้ม่ังคั่ง	 ซ่ึงเบ้ืองหน้าเปิดร้านขาย 

เครื่องส�าอาง	และมี	โสภา	เป็นผู้จัดการร้าน	แท้จริงแล้ว	 

ภายใต้ใบหน้าอันสวยงามของโสภา	 มีไว้เพื่อคอยล้วง 

ความลับจาก	ร.ต.อ.	ฉตัร์	ซ่ึงมาตดิพนัเธอ	ท�าให้ธรุกจิผดิ 

กฎหมายของประสทิธิด์�าเนินไปด้วยความปลอดภัย	

	 วันหน่ึง	 ประสิทธ์ิใช้ให้เชษฐขับรถพาไปส่งที ่

บ้านของ	ร.ต.อ.	ฉัตร์	เพือ่เลียบเคียงถามถงึการสืบจบัซ่อง 

ค้าธนบัตรปลอม	ที่นั่น	 เชษฐได้พบกับ	สุรางค์	น้องสาว 

ของ	ร.ต.อ.	ฉตัร์	ซึง่ออกมาต้อนรบัทัง้สองเป็นอย่างด	ีหลงั 

จากวันนั้น	 เชษฐเริ่มรู ้สึกระแคะระคายพฤติกรรมอัน 

แปลกประหลาดของประสิทธ์ิและโสภา	 ได้แต่เก็บง�า 

ความสงสัยไว้เงียบ	ๆ	จนกระทั่ง	เชษฐแอบเห็นประสิทธิ์ 

จับคนมาเรียกค่าไถ่	 จึงได้รู้ว่าตนเองเดินทางผิดเสียแล้ว	 

เชษฐต้องจ�าใจท�างานต่อภายใต้ค�าขู ่ฆ่าของประสิทธิ	์

โสภาเริ่มเห็นใจและแอบรักเชษฐอยู่ลึก	ๆ	ในใจ

	 และแล้วเคราะห์ร้ายก็มาเยือน	 เมื่อสมุนของ 

ประสิทธิ์เกิดพล้ังมือฆ่าเจ้าทรัพย์รายหนึ่ง	 ในขณะหลบ 

หนี	 เชษฐยอมมอบตัวเพื่อให้โสภาหนีได้ทัน	 ประสิทธิ ์

ร้อนตวักลัวว่าเชษฐจะเผยความลบัจงึวางแผนฆ่าปิดปาก	 

แต่เชษฐหนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดแล้วมาขอความ 

ช่วยเหลือจากสุรางค์	เชษฐมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บางแสน	 

สมนุของประสทิธิซ์ึง่สะกดรอยตามเชษฐจบัตวัสรุางค์เป็น 

ตวัประกนั	เชษฐจงึเร่งเดนิทางกลับกรงุเทพแม้จะรูอ้ยูแ่ก่ 

ใจว่าความตายรออยู่ข้างหน้า

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๔

ค่ำยล่ันฟ้ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๔   ศรีบางล�าพู

บริษัทสร้าง	 ชวาลาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ชวาลา,	บุศราพันธ์,	พันจันทร์,	

	 	 มานิดา,	ชูจิตร์,	จรี

เค้าเรื่อง	 	 “พิสดาร รักโศรก ทารุณ และ 

เสียสละ” 

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๒๗	ตุลาคม	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๒๗	ตุลาคม	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

วญิญำณรกัของนำงนำค 
  

เหมาะว่าจะให้หนุ่มสาวแต่งงานกันในเดือน	 ๙	 โดยม ี

ข้อแม้คือให้ก�านันช่วยเป็นพ่อสื่อจัดแจงให้ตนได้สมรัก 

กับนาค

	 มากปฏเิสธการแต่งงานอย่างหวัเดด็ตนีขาด	แม้ 

ก�านันจะขู่ตัดออกจากกองมรดกก็ไม่สามารถเปล่ียนใจ 

เขาได้	 มากหัวเสียกลับมาที่งานรื่นเริง	 เห็นเถ้าแก่เฮง 

ร�าเล่นอยู่กับนาคก็ยิ่งฉุนเฉียวหนัก	 โชคดีที่นาคตามมา 

ปรบัความเข้าใจและตกลงปลงใจอยูด้่วยกนันบัจากวนันัน้ 

โดยมี	 ป้าแช่ม	 เมียของก�านันแอบให้ความช่วยเหลือ	 

เถ้าแก่เฮงยงัไม่ละความพยายามจะเอานาคเป็นเมยี	ร่วม 

มอืกบัก�านนัส่งมากไปเป็นทหารเกณฑ์	ทัง้ทีน่าคก�าลงัตัง้ 

ครรภ์อยู	่กลางดกึคนืหนึง่นาคเจบ็ท้องอย่างหนกั	พยายาม 

ออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน	 แต่ขาดใจตาย 

กลางคัน	เช้าวันรุ่งขึ้น	เช้าบ้านช่วยกันน�าศพนาคไปฝังไว้ 

ที่ใต้ต้นตะเคียนคู่	 ในป่าช้าวัดมหาบุศย์	 แต่หลังจากนั้น	 

วญิญาณของนาคกอ็อกอาละวาดชาวบ้านละแวกนัน้	แม้ 

จะมีหมอผีอาสามาปราบก็ไม่ส�าเร็จ	 วันหนึ่ง	 มากขอลา 

กลบัมาเยีย่มลกูเมยีทีทุ่ง่พระโขนง	และต้องดใีจทีเ่หน็ลกู 

เมยียนืคอยทีร่มิตล่ิง	โดยไม่รูเ้ลยว่านัน่เป็นเพยีงวญิญาณ 

รักของนางนาค

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ทีม่าภาพ	นติยสารภาพยนตร์สาร	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๔  (?)

บริษัทสร้าง	 ราชวัตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 รังษี	เสวิกุล

ผู้เขียนบท รังษี	เสวิกุล

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  “คารม”	กับ	“พรพรรณ”

ผู้แสดง

ธงชัย	นิลกนิษฐ์	 เป็น	มาก

ไพบูลย์	เกษมวัน	 เป็น	นาค

พระดรุณรักษา	 เป็น	ก�านัน

ชูเตี้ย	 	 เป็น	ชู

เสงี่ยม	แปดตาโต	 เป็น	อาจารย์เต๊ะ

สมบุญ	แว่นตาโต	 เป็น	เถ้าแก่เฮง

ชม	ชมพิพัฒน์	 เป็น	หนอม

สุมาลี	เศวตเศรณี	 เป็น	นางแปลง

เรวดี	พิมพ์เนียม	 เป็น	เฮียง

เชื้อ	สังขวิฑูร	 เป็น	แช่ม

ประพันธ์	ตรีเนตร์	 เป็น	เริ่ม

สุระ	กุลรัตน์	 เป็น	มิ่ง

เรื่องย่อ 	 ในวันสงกรานต์	ณ	ต�าบลพระโขนง	 

ระหว่างที่หนุ่มสาวก�าลังร่วมในงานรื่นเริง	 แต่ที่มุมหน่ึง	

มาก	และ	นาค	สาวงามแห่งทุ่งพระโขนงก�าลังพลอดรัก 

กันอยู่ที่กองฟาง	 สร้างความริษยาแก่	 แม่เฮียง	 ซ่ึงแอบ 

หลงรักมากอยูฝ่่ายเดยีว	ก�านนั	ลงุของมาก	เพือ่นกนิเหล้า 

ของ	เถ้าแก่เฮง	กลับทาบทามแม่เฮียง	ลูกสาวของเถ้าแก่ 

เฮงมาเป็นสะใภ้	ซึ่งเถ้าแก่เฮงก็เห็นดีเห็นงามด้วย	เพราะ 

มากเป็นชายหนุ่มท่ีตั้งใจท�ามาหากิน	 นัดหมายเป็นมั่น 
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๒๔๙๔

ตุ๊กตำจ๋ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๔   ศรีราชวงศ์

บริษัทสร้าง	 อัศวินภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พันธุ์ยุคล

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  รัตน์	เปสตันยี

ผู้เขียนบท รัตน์	เปสตันยี

ผู้ถ่ายภาพ	 รัตน์	เปสตันยี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

อรสา	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 เป็น	ตุ๊กตา

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 	 เป็น	โจ้

ธร	ประทีปเสน	 	 เป็น	ธร

สัมพันธ์	อุมากูล,	ปราณีต	คุ้มเดช,	เฉลิม	ชลกุล,	

ทรงกรด	บุนนาค

เรื่องย่อ 	 เพราะ	เฉลมิ	ชลกลุ	ญาตสินทิปฏิเสธ 

การช่วยเหลือเรื่องเงินทอง	 อุดม	 ชายโฉดจึงลักพาตัว	 

ตุก๊ตา	ลกูสาวของเฉลมิไป	แต่อดุมไม่อยากมภีาระ	จงึเอา 

ตุก๊ตาไปฝากไว้กบั	ละม้าย	ญาตซิึง่ไม่ชอบขีห้น้าเฉลมิ	โดย

เสนอว่าจะส่งเงินให้	 ละม้ายปฏิเสธการช่วยเหลือจึงถูก 

อุดมฆ่าปิดปาก	โจ้	กับ	ธร	ซึ่งนั่งเลื่อยไม้อยู่แถวนั้น	ได้ยิน 

เสียงปืนดังลั่นก็รีบว่ิงไปดูท่ีมาของเสียง	 พบศพของ 

ละม้ายนอนตายอยูก่ลางทาง	และมตีุก๊ตานัง่อยูข้่าง	ๆ 	ศพ 

โจ้กับธรจึงเก็บตุ๊กตามาเลี้ยงเพราะความสงสาร

	 ด้วยความยากมีเงินทอง	โจ้กับธรจึงต้องอาศัย 

การลกัเลก็ขโมยน้อยประทงัชีวติ	๑๐	ปีผ่านไป	ตุก๊ตาเริม่ 

โตพอจะอ่านออกเขียนได้	 ธรก็ใช้ความรู้เท่าที่มีสอน 

หนังสือให้ตุ๊กตา	แล้วโชคชะตาก็พาให้ตุ๊กตาได้พบกับแม่ 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

ที่แท้จริง	 เมื่อธรเกิดไปถูกใจสาวสวยคนหนึ่ง	 แต่ถูกสาว 

เจ้าสาดน�้าใส่	 อารามเสียหน้าจึงตั้งใจจะไปขโมยของใน 

บ้านของสาวเจ้าเป็นการแก้เผ็ด	แต่เมื่อเข้าไปในบ้าน	ธร 

กลับได้เห็นรูปภาพของเด็กหญิงตุ๊กตาใส่กรอบรูปไว้เป็น 

อย่างดี	 จึงได้รู้ว่าตุ๊กตาเป็นลูกสาวของบ้านนั้นที่หายตัว 

ไปพร้อม	ๆ	กับที่รู้ว่าสาวที่ตนแอบชอบนั้นตาบอด	เป็น

พี่สาวของตุ๊กตา	ชื่อว่า	ไพริน

	 เมื่อธรแน่ใจจึงเล่าความจริงให้โจ้ฟัง	และชวน 

กันไปท�าความรู้จักกับครอบครัวของไพรินในวันต่อมา	 

มณ	ีแม่ของไพรนิได้เหน็ตุก๊ตากถ็งึกบัตะลึงงนั	จงึต้อนรบั 

ขบัสูแ้ขกแปลกหน้าทัง้สามอย่างไม่มทีท่ีารงัเกยีจ	แต่แล้ว 

วันหนึ่ง	อุดมก็มาปรากฏตัวที่บ้านของธรเพื่อข่มขู่จะเอา 

ตัวตุ๊กตา	 แล้วไปเรียกค่าไถ่จากมณี	 ธรกับโจ้ปรึกษากัน	 

เห็นว ่าไม ่มีทางออกอื่นนอกจากต ้องคืนตุ ๊กตาให ้ 

ครอบครัวที่แท้จริงเพื่อความปลอดภัยของเด็กน้อย	 แม ้

ทั้งสองจะรักตุ๊กตาประดุจลูกในไส้ก็ตาม	 เม่ือถึงเวลาท่ี 

อุดมนัดหมายจะมารับตุ๊กตา	 ธรเอาตัวเข้าสู้และยิงอุดม

เสียชีวิต	แม้ตัวเองจะต้องตายไปด้วยก็ตาม

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	ตุ๊กตาจ๋า
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๒๔๙๔

ฉมวกหัก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? ตุลาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ชลบุรีภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เชาวน์	พัฒนพงศ์

ผู้ประพันธ์	 “บัว	วังเดิม”

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 เชาวน์	พัฒนพงศ์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ชุติมา	สุวรรณรัตน์,	เพลิน	สุขสวัสดิ์,	

	 	 ประสิทธิ์พร	ปราโมช

เค้าเรื่อง 	 “เรื่องรักระคนเศร้าเร้าใจ การเสีย

สละและดุเดือดตื่นเต้นตลอดเรื่อง “ฉมวกหัก” นิยายรัก

พิสดาร ซึ่งจะน�าความสะเทือนใจทุกด้านทุกมุมให้แก่ 

ผู้ชมอย่างมหัศจรรย์ นอกจากท้องเรื่องอันเต็มไปด้วย

บทบาทดุเดือดหลายพักหลายตอนแล้ว สีท่ีปรากฏบน 

จอเงิน จะท�าให้ท่านเพลิดเพลินเจริญตายิ่ง”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔



249

๒๔๙๔

ดงนักเลง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? ตุลาคม ๒๔๙๔   เท็กซัส

บริษัทสร้าง	 สุภาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ประชุม	จุลละภมร,	

	 	 เทพ	อักษรอินทร์,	เกื้อกูล	อารีมิตร

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

เดนคนดี
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? ตุลาคม ๒๔๙๔   เท๊กซัส

บริษัทสร้าง	 สุเทพภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มนตรี	ทิพยวรรณ์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท	 ช่อทิพย์

ผู้ถ่ายภาพ	 ศุภระ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง	 	 “รัก คติ เศร้า เสียสละ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ม่วยสิน่
๑๖ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที

๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๔   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง ละโว้ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 “พาณี”

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 พูนศักดิ์	กิ่งมณี,	บุศรัตน์	เกษสมัย,	

	 	 ดาวเนตร	ดรุยิชวีนิ,	เอมอร	เมสเสน,	

	 	 พระดรุณรักษา

เค้าเรื่อง	 	 “เรื่องปัญหาชีวิตคลุกเคล้าน�้าตา มี

แนวแปลกกว่านวนิยายทุกเรื่อง” “เป็นเรื่องรักของหนุ่ม

ไทยกับสาวจีน”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๔

บ้ำนสวนดำล
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๔   ศรีบางล�าภู

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “ภาพยนตร์ไทยนิยายชีวิตระคนคิด

เศร้า ดุเดือด”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

แม่เสอืสำว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๔   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ อรวรรณ

ผู้ก�ากับ  ประสิทธิ์	ทรัพย์สุนทร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประสิทธิ์	ทรัพย์สุนทร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ธุรกิจกองถ่าย	 ประสิทธิ์	ทรัพย์สุนทร,	

	 	 สวาท	รัตนสาสน์,	

	 	 อ�าพัน	ศิระสงเคราะห์,	

	 	 จ�านงค์	บุญเหลือ

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เติม	โมรากุล	 เป็น	นายอ�าเภอ

วารุณี	นาคะนาวี	 เป็น	ร่ม

ตั๋ง	เดชพันธ์	 เป็น	ก�านันเรือง

เสนีย์	อุษณีศานต์	 เป็น	คล้อย

อัมพร	มหาสินานนท์	 เป็น	ปลัดเสนอ

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๔



254 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

สมิงลำทุง่
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? พฤศจิกายน ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 เคหะนันทน์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชนุ	และคณะเสน่ห์ศลิป์

ผู้แสดง 	 ประมินทร์	จารุจารีต,	

	 	 มานติย์	อ้นอ�าพล,	อาภรณ์	เคหะนนัทน์

เค้าเรื่อง  “รกัอย่างหยดย้อยอ่อนหวาน ดเุดอืด

ด้วยการต่อสู้ เรื่องของเลือดและน�้าตา ฯลฯ”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

 “..... ขึน้ชือ่ว่า “เสอื” จะยอมให้นกัเลงลบลาย

ง่าย ๆ ไม่ได้ จะต้องแลกกันด้วยเกียรติ์และชีวิต!.. “สมิง

ลาทุ่ง” เปนเรื่องประเภทนี้ และประกอบไปด้วยรัก

สะเทอืนใจ... “สมงิลาทุง่” เปนภาพยนตร์สธีรรมชาตสิวย

สดอกีเรือ่งหนึง่ทีไ่ม่อยูแ่นวหลงัใครในเรือ่ง “บู”๊ ประเภท

เดียวกัน ฯลฯ .....”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

สงิห์สงัหำร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? พฤศจิกายน ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 น�าไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 “ทวีวรรณ”

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วิมล	วัฒนธรรม

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “ชื่อเรื่องบอกท่านอยู่แล้วว่าจะไป 

ในท�านองใดและเป็นอย่างไร? คอยดู! “สิงห์สังหาร” -  

“สิงห์สังหาร” หนักไปในทางบู๊ และขบขัน”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๔๙๔



256 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

สีชงั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ ธันวาคม ๒๔๙๔   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 น้อย	เฉยสวัสดิ์,	

	 	 สมานจิตต์	สินธุนาคา

เค้าเรื่อง 	 “แดนลูกน�้าเค็มอาละวาด ใช้หมัด

เป็นกฎหมาย ทั้งมีด ทั้งปืน ทั้งสุรา นารี”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ตลุยล้ำงแค้น
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 สิทธากรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ประสิทธิ์	แก้วมุกดา

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 	 เฉลียว	ปิดทองค�า

ผู้เขียนบท ชลอ	บุณยดิษฐ

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 		 ล้วน	ควันธรรม

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สุริยะ	ปรีชาญาณ,	ชูศรี	มนต์รังษี

เรื่องย่อ 	 โปรย	 ลูกสาวของก�านันเปรื่องแห่ง 

ทุง่สามเรอืน	คบหาดใูจอยูก่บั	ทวน	ไอ้หนุม่ลูกทุง่	แต่แล้ว 

ความรักของทั้งสองก็ต้องพบกับอุปสรรค	 เม่ือ	 เพชร	

ลูกชายของ	 ผู้ใหญ่พลอยแห่งบ้านหนองแก้วหมู่บ้าน 

ข้างเคียงเกิดมาหลงรักโปรย	 แต่โปรยไม่เคยเหลียวแล	 

สร้างความอับอายแก่เพชรยิ่งหนัก	จึงประกาศตัวเป็นอริ 

กับทวนศัตรูของหัวใจ

	 เพชรเจ็บใจท่ีโปรยไม่ใยดีตนจนเกิดความ 

เคียดแค้นปนความริษยา	 วางแผนเผาบ้านทวนท�าให ้

แม่ของทวนต้องเสียชีวิตท่ามกลางเปลวเพลิง	 เพชร 

คึกคะนองออกปล้นชาวบ้านแล้วป้ายความผิดให้ทวน	 

หน�าซ�้ายังเป่าหูก�านันเปรื่องกับผู้ใหญ่พลอยให้ตามจับ 

ทวน	ทับทิม	น้องสาวของทวนรีบมาแจ้งข่าวและขอร้อง 

ให้ทวนไปซ่อนตวัทีช่ายป่าจนกว่าเรือ่งจะเงยีบ	เพชรเกดิ 

ความล�าพอง	 คะยั้นคะยอให้ผู้ใหญ่พลอยมาสู่ขอโปรย 

ในระหว่างที่ทวนหายตัวไป	โดยมีก�านันเปรื่องเห็นดีด้วย	 

แต่ไม่ทนัทีเ่พชรจะได้แต่งงานกบัโปรย	ทวนกบัพรรคพวก 

ก็ออกจากป่ามาถล่มบ้านหนองแก้วจนสมแค้น	 เมื่อเห็น 

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔

ว่าตัวเองไม่รอดชีวิตแน่	 เพชรจึงสารภาพความผิดจน 

หมดสิน้และขอขมาต่อทวน	ความสงบสขุจงึกลบัมายงัทุง่ 

สามเรือน

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔



258 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

วมิำนทรำย 
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๔   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 สหศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 อาภรณ์	จันทรฉาย,	

	 	 ชัยสิทธิ์	สุดคนึง,		 	

	 	 อดิเรก	จันทรเรือง

เค้าเรื่อง 	 “ชีวิตคือความฝัน วิมานใคร ๆ ก็ 

สร้างได้ แต่ ๙๙ ใน ๑๐๐ เปนวิมานทราย”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๔

เมือ่นเรศวรกูช้ำติ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๔   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 ดุสิตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ที่ปรึกษา  บุญส่ง	เคหะทัต

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 	 ม.ล.	โกมล	ปราโมช

ผู้เขียนบท	 พรานบูรพ์

ผู้ถ่ายภาพ	 สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

ผู้ล�าดับภาพ	 มนู	มณีปันตี

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	เหม	เวชกร

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 เชาว์	แคล่วคล่อง,	จิตรา	นาคน้อย,	 

จมุพล	กาญจนนิท,ุ	ม.ล.	โกมล	ปราโมช,	บุญส่ง	เคหะทัต,	

สงวน	กลิ่นหอม,	ปริญญา	ลีละศร,	ชื้น	กลีบบัว,	เสงี่ยม	

กลิ่นหอม,	 ด.ช.วีระชัย	 ดวงพัตร,	 บุญไท,	 จันทร,	 หรือ 

ค�าเริง,	จันเที่ยง,	ทองเมือง,	เวียงค�า,	พ่อเฒ่าหวัง

เค้าเรื่อง	 	 “เกร็ดพงศาวดารไทย ตอนอพยพ 

ครัวไทยและมอญสวามิภักดิ์จากหงษาวดี สู่เมืองแครง”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	พิมพ์ไทย	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



260 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

เจ้ำจอมหม่อมหำ้ม (๒๔๙๒)

๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔   พัฒนากร

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๔

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

เจ้ำแม่ลำนเท
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง สหวุฒิฟิล์ม

ผู้อ�านวยการสร้าง ฉลอง	กลิ่นพิกุล

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท  

ผู้ถ่ายภาพ 

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 อุศมาน	ศรแดง,	เสน่ห์	โกมารชุน

เค้าเรื่อง  “ต�านานของความรัก การรอคอย 

ของหญงิสาวแห่งลานเท อนัเป็นต�านานองิประวตัศิาสตร์ 

ทางโบราณคดีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



262 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

พีช่ำย
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ลูกไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จันตรี	สาริกบุตร

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท		 เนรมิต

ผู้ถ่ายภาพ	 เปี่ยม	ทองปรีชา

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	ชอบ

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	ชัย

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	ยิ่ง

ม.ล.	รุจิรา,	ทัต	เอกทัต,	จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	 

อธึก	อรรถจินดา,	ทองอ้อน	กมเลศร์,	มารศร	ีอิศรางกูร,	จันตรี	

สาริกบุตร,	รัชนี	ชัยเสวต,	สงวน	รัตนทัศนีย์

เรื่องย่อ	 	 ตลอดหนึ่งปีที่รับโทษในคุก	ชอบ	และ	 

ใหญ่	ตัง้ใจจะกลบัตวัเป็นคนดเีพือ่ครอบครวัหลงัจากพ้นโทษ	 

ผิดกับ	ยิ่ง	ที่ขอไปเป็นโจรเหมือนเดิม	ทั้งสามแยกย้ายกันไป 

คนละทาง	ชอบกลบัไปพบว่าสถานะทางครอบครวัเริม่ขดัสน	 

ด้วยเหตุที่แม่ล้มป่วยลง	อีกทั้ง	ชัย	น้องชายก็เป็นนักเขียนบท 

ละครท่ีขายไม่ออก	 ส่วน	 ชัชศรี	 น้องสาวซึ่งท�างานในบาร์ก ็

ก�าลังตกเป็นเป้าหมายของ	ด�ารงฤทธิ์	เจ้าของบาร์

	 ชอบตระเวนหางานท�าแต่ความหวงัทีจ่ะได้งานท�า 

ก็ดูริบหรี่ลง	 เขาจึงต้องขายทรัพย์สมบัติอันน้อยนิดที่มีติดตัว 

เพือ่น�าเงนิมาประทงัชวีติ	บงัเอญิได้พบใหญ่เกลอเก่าซึง่ตกอยู ่

ในสภาพไม่ต่างกัน	 ด้วยความอารี	 ชอบเจียดเงินให้ใหญ่เป็น 

ทุนท�ามาหากิน	 วันหนึ่ง	 ยิ่งมาเยี่ยมชอบที่บ้านเพื่อพูดจา 

หว่านล้อมให้ชอบไปท�างานด้วย	ชอบปฏิเสธเสียงแข็งเพราะ 

ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายอีก	 ชัยแอบได้ยินเข้าจึง 

เสนอตวัท�าแทน	เพยีงเพราะอยากจะหาเงนิไปขอ	ผาณติ	แฟน

สาวแต่งงาน

	 ชอบวนเวยีนมาพบใหญ่อกีครัง้	กต้็องประหลาดใจ

เป็นอนัมากทีเ่หน็ใหญ่ร�า่รวยขึน้ผดิหผูดิตา	ผดิจากคราวก่อน	 

ใหญ่เฉลยว่า	ได้น�าเงนิทีช่อบให้เอาไปเล่นการพนนัท�าให้กลาย 

เป็นเศรษฐใีนชัว่พรบิตา	ใหญ่จงึตอบแทนบญุคณุ	ด้วยการพา 

ชอบไปฝากฝังให้ท�างานทีค่ณะละคร	และมอบเงนิจ�านวนหนึง่ 

ให้	เมื่อกลับมาถึงที่บ้าน	ชัชศรีกับแม่รีบบอกชอบว่าชัยก�าลัง 

จะไปออกปล้นร่วมกับยิ่ง	 ชอบกับใหญ่จึงรีบไปที่ซ่องสุมของ 

ยิ่งเพื่อตามตัวชัยกลับมา	 แต่ยิ่งไม่ยอมเพราะชัยรู้แผนการ 

ปล้นของตวัเองหมดแล้ว	ใหญ่อาศยัจงัหวะทีต่�ารวจบกุเข้ามา 

ชิงตัวชัยกลับมาจนได้

	 ใหญ่ช่วยเหลือครอบครัวของชอบ	 ด้วยการเสนอ 

งานประพันธ์ของชัยเรื่อง	“พี่ชาย”	ให้คณะละครน�าไปสร้าง 

ได้ส�าเร็จ	โดยใช้นามปากกาว่า	“เนรมิต”	คืนวันปีใหม่	ปีพ.ศ.	 

๒๔๙๔	อันเป็นวันแรกที่ละครเรื่องพี่ชายจะเริ่มแสดง	ทุกคน 

ก�าลังตื่นเต้นกับความส�าเร็จของชัย	 โดยไม่รู้ว่าภัยร้ายก�าลัง 

คืบคลานเข้ามา	 ยิ่งซึ่งเข้าใจว่าชอบเป็นคนพาต�ารวจมาบุก 

ทลายที่ซ่องสุมของตน	 จึงมาสังหารแม่ของชอบเป็นการ 

ล้างแค้น	 แล้วตรงไปที่โรงละครหมายจะปลิดชีพสองพี่น้อง 

เป็นรายต่อไป	ชอบจ�าต้องจบัปืนอกีครัง้เพือ่ปกป้องอนาคตที่ 

ก�าลังจะสดใสของน้องชาย

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)



263

๒๔๙๔

เพยีงดวงใจ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 กรุงเทพพานิชภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส.	เสถียร

ผู้ประพันธ์	 “ดาวเหนือ”

ผู้ก�ากับ  เปี่ยม	ทองปรีชา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 เปี่ยม	ทองปรีชา

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้แสดง

เสน่ห์	โกมารชุน	 เป็น	มาโนช

นงเยาว์	หวังในธรรม	 เป็น	บุปผา

ไฉน	สัตยพันธุ์	 เป็น	เทพ

ยาใจ	มนตรีกุล	 เป็น	อรชร

ถวิล	งามวัฒน์	 เป็น	หมอ

ผาด	เนตรอ�าไพ	 เป็น	สายหยุด

ทวีสิน	ถนอมทัพ	 เป็น	แป๊ะ

เรื่องย่อ	 	 เพราะไม่อาจขัดใจมารดา	 มาโนช	 

ลกูชายหวัแก้วหวัแหวนของ	คณุนายสายหยดุ	จงึจ�ายอม 

หมัน้หมายกับ	อรชร	ผูม้ากมด้ีวยเงนิทอง	ทัง้ทีต่วัเองแอบ 

มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ	บุปผา	จนถึงขั้นท�าเธอท้อง	แต่ 

คุณนายสายหยุดก็ปฏิเสธ	 ไม่ยอมรับลูกสะใภ้ชาวบ้าน 

ซ�้าร้ายยังร่วมมือกับอรชรพากันไปประณามบุปผาถึงที่ 

บ้าน	 ด้วยความรักและปรารถนาดีต่อมาโนช	 บุปผาจึง 

ยอมเป็นฝ่ายจากไป	 แต่นั่นก็ไม่ได้ท�าให้ความรักของ 

มาโนชที่มีต่อบุปผาลดลง	 กลับท�าให้เขายิ่งทวีความรัก	 

ความคิดถึง	 ออกตามหาบุปผาไม่เว้นแต่ละวัน	 และไม ่

แยแสอรชรซึ่งบัดนี้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

อรชรได้แต่ขมขื่นเจ็บใจจึงประชดมาโนชด้วยการเที่ยว 

เตร่กบัผู้ชายมากหน้าหลายตา	กระทัง่ได้รูจ้กักบั	เทพ	โดย

หารู้ไม่ว่าเทพเป็นมิจฉาชีพที่หวังจะปอกลอกอรชร

	 ฝ่ายบุปผา	หลังจากคลอดลูกสาวก็เร่ขายขนม 

เพือ่หาเล้ียงชพี	เมือ่โหมท�างานหนกัจงึล้มป่วยเป็นวณัโรค	 

บุปผาได้แต่ชอกช�้าต่อโชคชะตาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย	 

เคราะห์ดีที่หมอคนหนึ่งช่วยบุปผาไว้ทันและพามารักษา 

ที่บ้านจนเธอหายดี	 บัดนี้	 อรชรได้ถูกเทพผลาญทรัพย์ 

สมบัติหมดสิ้น	ต้องขายตัวเพื่อหาเงินประทังชีวิตจนเกิด 

ตัง้ครรภ์ขึน้มา	อรชรจงึมาขอร้องหมอทีช่บุเล้ียงบปุผาให้ 

ท�าแท้งให้แต่หมอไม่ยอม	 บุปผาซ่ึงแอบฟังเรื่องราว 

ทั้งหมดเกิดความสงสาร	 จึงร้องขอความช่วยเหลือจาก 

หมออีกทาง	จนหมอใจอ่อน	ทั้งสองรีบออกตามหาอรชร 

แต่กส็ายเกนิไป	อรชรได้ทิง้ร่างด�าดิง่ลงในคลองให้สายน�้า 

พัดผ่านเสียแล้ว	 เผอิญมาโนชผ่านมาแถวน้ันจึงได้เจอ 

บุปผาอีกครั้ง	 ทั้งสองต่างโผเข้าหากัน	 หมอได้เห็นความ 

รักของบุปผาที่มีต่อมาโนชก็ยอมเสียสละให้บุปผาได ้

ครองรักกับชายที่เธอรักยิ่ง

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๔

ลกูฝำแฝด
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง	 นครพิงค์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สนาน-วรรณภา

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วรรณบูลย์	พิทยาคม

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 พงศ์ศักดิ์	บุนนาค,	

	 	 เฉลย	เทีย่งนมิติร	(แสดงเป็นสองคน)

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๔

อำหรบัเทีย่งคนื
๑๖ มม.? / ส ี(เทฆนคิ)? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔  พัฒนากร

บริษัทสร้าง สยามภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ถ่ินคำวเลือด
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ มกราคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมกรุง (ห้องฉายเล็ก)

บริษัทสร้าง	 บริรักษ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จันทร์เพ็ญ

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  เอิบ	กันตะถาวร

ผู้เขียนบท	 เอิบ	กันตะถาวร

ผู้ถ่ายภาพ	 ผะอบ	ฤกษสะสาร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ไพลิน	โพธิ์ไทร,	ปฐม	คุณะดิลก

เรื่องย่อ	 	 เมือ่บญัชรีายได้ของบรษิทัไทยป่าสัก	 

ทีส่าขานครเชยีงใหม่	หายไปจ�านวนมาก	ทางบรษิทัได้ส่ง

สด	กับ	เทพ	ไปตรวจสอบหาความจริง	โดยมี	นิดา	ภริยา 

ของสดร่วมเดินทางไปด้วย

	 เมือ่ไปถงึ	สดกบัเทพได้พบ	พนศั	ผูจ้ดัการสาขา 

ของบริษัท	 และตรวจพบหลักฐานส่อไปในทางทุจริต 

มากมาย	แต่พนัศกับพรรคพวกไหวตัวทัน	จึงฆ่าปิดปาก 

เทพกบันดิา	แล้วป้ายความผดิให้สด	เมือ่สดไม่มหีลกัฐาน 

ยืนยันความบริสุทธ์ิ	 จึงหลบหนีการจับกุมเข้าป่าและได้ 

พบกับ	 เสือเผื่อน	 เสือเผื่อนรู้สึกถูกชะตาสดจึงให้ที่พัก 

บัวค�า	 บุตรสาวของเสือเผื่อนแอบชอบสด	 ท�าให้ลูกน้อง 

ของเสือเผื่อนอิจฉา	จึงจ้องเล่นงานสด	ท�าให้สดมีศัตรูทั้ง 

ภายในและภายนอก	 แต่ในท่ีสุด	 สดก็ล้างแค้นพนัศได้ 

ส�าเร็จ

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

สำมเกลอถ่ำยหนงั
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ มกราคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 พระนครภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ล้อต๊อก,	

	 	 ดอกดิน	กัญญามาลย์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 สามชาย

ผู้เขียนบท 	 ดอกดิน	กัญญามาลย์

ผู้ถ่ายภาพ	 โชน	บุนนาค

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 เป็น	ช่างถ่ายภาพยนตร์

ล้อต๊อก	 เป็น	ผู้ประพันธ์บท

ดอกดิน	กัญญามาลย์	 เป็น	ผู้ก�ากับ

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	เสือฉาย

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	เสือปาน

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	เสือจอน

กรองจิตต์	เตมีย์ศิลปิน	 เป็น	น้อย

ณรงค์	พรโสภณ	 เป็น	ณรงค์

อบ	บุญติด	 เป็น	ลุงอบ

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์	 เป็น	ชูศรี

อธึก	อรรถจินดา	 เป็น	เสือทึก

บังเละ	 เป็น	บังเละ

เชษฐ์	มีวุฒิ	 เป็น	เชษฐ์

  

เรื่องย่อ	 	 เร่ืองราวของคณะถ่ายหนังที่ต้องมาสู ้

กับผู้ร้ายนอกจอ	 กรุงเทพ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 เสือฉาย	 ก�าลัง 

อาละวาดออกปล้นสะดมสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้าน	 

ร้อนถึงต�ารวจต้องเร่งปราบปรามขนานนัก	 เสือฉาย	 จึงไป 

หลบซ่อนตัวที่จังหวัดเพชรบุรี	ขณะนั้น	สมพงษ์	ล้อต๊อก	และ	 

ดอกดิน	 สามเกลอหนุ่มเพ่ิงเรียนการสร้างหนังจากประเทศ 

อเมริกาจบ	เกิดร้อนวิชาอยากทดลองฝีมือ	อนิจจา	สามเกลอ 

สิ้นเนื้อประดาตัวแต่ก็ยังไม่ละความพยายาม	 ดิ้นรนเอาข้าว 

ไปจ�าน�าจนสามารถตั้งบริษัท	“จิ้งจกภาพยนตร์”	ส�าเร็จ

	 บริษัทจิ้งจกภาพยนตร์เริ่มถ่ายหนัง	โดยมีดอกดิน 

เป็นผูก้�ากบั	สมพงษ์เป็นช่างถ่ายภาพยนตร์	ล้อต๊อกเป็นผูร้้าย	 

และได้	ณรงค์	มาเป็นพระเอก	ชศูร	ีเป็นนางเอก	แต่การท�างาน 

เป็นไปอย่างทุลักทุเล	 สามเกลอหารือกันว่าจะเปลี่ยนไปถ่าย 

หนังที่จังหวัดเพชรบุรี	 แต่สามีนางเอกเกิดไม่ยอมให้นางเอก 

แสดงต่อ	สามเกลอเข้าตาจนจึงต้องหาผู้มาแสดงแทน	โชคดี 

ได้พบสาวชาวไร่ชื่อ	 น้อย	 จึงชวนมาเป็นนางเอกโดยไม่รู้ว่า 

น้อยเป็นที่หมายปองของเสือฉาย	 รุ่งขึ้นถึงคิวการถ่ายฉาก 

พลอดรักระหว่างพระเอกนางเอก	เสือฉายผ่านมาเห็นเข้านึก 

ว่าเป็นเรื่องจริงก็เกิดโทสะ	 วิ่งพรวดเข้าไปชกณรงค์	 สมพงษ์ 

สวมวญิญาณตากล้องถ่ายภาพยนตร์ต่อไป	น้อยวิง่ไปขอความ 

ช่วยเหลือจากต�ารวจที่ขับรถผ่านมาแถวนั้น	 ต�ารวจเห็นหน้า 

เสือฉายก็จ�าได้ว่าเป็นมหาโจรที่ทางการก�าลังต้องการตัวแต่ 

ไม่เคยมใีครมภีาพถ่ายเสอืฉาย	เสอืฉายฉวยโอกาสหลบหนไีป

	 สามเกลอกลับมาล้างฟิล์มที่กรุงเทพ	 เจอข่าวใน 

หน้าหนังสือพิมพ์ประกาศให้รางวัลแก่ผู้ที่มีภาพเสือฉาย	 จึง 

ไม่รอช้ารีบเอาฟิล์มไปให้ต�ารวจ	 แต่	 เสือปาน	 ลูกสมุนของ 

เสือฉายมาดักรอกลางทาง	 สามเกลอพากันวิ่งหนีจนกระทั่ง 

ถึงสถานีต�ารวจ	อารามรีบวิ่งตามสามเกลอเสือปานจึงไม่รู้ตัว 

ว่าก�าลงัวิง่เข้าสถานตี�ารวจจงึถกูจบัเข้าตาราง	สามเกลอกลบั 

มาถ่ายหนังต่อที่จังหวัดเพชรบุรีและมาสู่ขอน้อยให้พระเอก	 

เสอืฉายสบโอกาสตามมาล้างแค้น	แต่พลาดท่าเสยีทถีกูต�ารวจ 

จบัเสยีเอง	รางวลัน�าจบัเสอืฉายจงึตกเป็นของสามเกลอคณะ

ถ่ายหนัง	เอวังด้วยประการฉะนี้

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ท่ีมาภาพ	นติยสารภาพยนตร์สาร	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

บึงสำมพนั
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๕ มกราคม ๒๔๙๕    ศรีบางล�าภู

บริษัทสร้าง	 มิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ศ.	พรหมมาศ,	ศ.	โรภาส

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ขนุโจรใจเพช็ร์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ มกราคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง พุฒ	ภักดีวิจิตร

ผู้ประพันธ์ “ไม้	 เมืองเดิม”	 จากบทประพันธ์	 

	 	 เรื่อง	หนามยอกหนามบ่ง

ผู้ก�ากับ  สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง	 	 ค�ารณ	สัมบุณณานนท์

เรื่องย่อ 	 ความแค้นฝังลึกเกินจะให้อภัย	อ้าย 

ธง	สมุนมือขวาของก�านันบ้านนาแค	ต้องลุกขึ้นมาช�าระ 

แค้นเพราะถูกก�านันที่เคารพรักหักหลังและถูกพราก 

คนรักไปต่อหน้า	 เรื่องราวเริ่มต้นข้ึนเม่ือ	 พ่อขุน	 ก�านัน 

บ้านนาแค	ใช้ให้ธงไปทวงเงินค่าที่นากับตาเพชร	พ่อของ	 

แวว	 คนรัก	 แต่ตาเพชรไม่มีเงิน	 จึงตัดสินใจขายแววให ้

พ่อขุน	เป็นการช�าระหนี้

	 แววเข้ามาอยู่ในบ้านพ่อขุนในฐานะคนรับใช้	 

ดวง	 ลูกสาวของพ่อขุน	 ความสวยของแววท�าให้	 มิ่ง	 

ลกูชายของพ่อขนุหลงใหลและพดูจาเกีย้วพาราส	ีจนเป็น 

เหตุให้มิ่งกับธงวางมวยกัน	 พ่อขุนลงโทษธงด้วยการขัง 

แววเป็นเวลา	๗	วัน	และสั่งห้ามไม่ให้ธงพบแววเด็ดขาด	 

ต่อมาไม่นาน	พ่อขนุใช้ให้ธงไปปล้นควาย	ธงต่อรองว่าถ้า 

ท�าส�าเร็จขอให้ปล่อยตัวแวว	พ่อขุนจึงตกลง

	 แต่แล้ว	 คล้อยหลังธง	 มิ่งก็ตระเตรียมจัดพิธี 

แต่งงานระหว่างตนและแวว	 ธงซ่ึงท�างานเสร็จเร็วกว่า 

ก�าหนดจึงได้รู้ว่าตนหลงกลสองพ่อลูกเข้าเต็มเปา	 ธงฝ่า 

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๔

วงล้อมไปชงิตวัแววพาไปรกัษาตวัทีเ่วยีงคอย	พ่อขนุออก 

หมายจับธงและพรรคพวก	เมื่อทราบที่ซ่อนตัวของธงจึง 

น�าสมุนบุกไปที่เวียงคอย	 พ่อขุนกับมิ่งตลบหลังธงด้วย 

การจบัตวัตาเพชรมาขู	่ธงจงึจ�าใจปล่อยแววให้ตกเป็นเมยี 

อ้ายมิ่ง

ที่มา	นิยาย	เรื่อง	หนามยอกหนามบ่ง	ของ	ไม้	เมืองเดิม
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๒๔๙๕

หญงิร้ำยชำยช่ัว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 กรุงไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ เสนีย์	บุษปะเกศ

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สุรชาติ	ไตรโภค,	

	 	 กรองจิตร	เตมีย์ศิลปิน

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

เปนชำยต้องสู้
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “ภาพยนตร์ไทย ตื่นเต้น ดุเดือด ที่ 

ท่านอยากทราบว่าต้องสู้กับอะไร? ข้าพเจ้าขอเผยว่า 

ต้องสูก้บั “คนตวัผู”้ “คนตวัผู”้ เป็นอย่างไรท่านจะทราบ 

ต่อไป”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๒	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๒	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

อ้ำยมือมำร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์ศิลป์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

เลือดกรรมกร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 รังสิตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ปลั่ง	ตันติวิโรจน์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ประชุม	จุลละภมร

ผู้เขียนบท ประชุม	จุลละภมร

ผู้ถ่ายภาพ	 นิทัศน์	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 อาคม	 วัฒนมงคล,	 นภาพร	 ช่วง- 

ชัชวาลย์,	ลักขณา	จารุเหติ,	เกียรติ์	ธ�ารง,	วิชัย	ภูติโยธิน,	 

เสริม	ยนตรกิจ,	นคร	แตงน้อย,	เติ๊ก	แนวขุนทอง,	พร้อม	

ใจเอื้อ

เรื่องย่อ 	 ชอบ	 เป็นกรรมกรในโรงเลื่อยจักร

ของ	พร้อม	ทีป่ากคลองรงัสติ	และคบหาอยูก่บั	กรอง	สาว 

งามประจ�าโรงเลื่อย	ซึ่งเป็นที่หมายปองของใครหลาย	ๆ	 

คน	รวมทั้ง	ปิติ	หลานชายของพร้อม	กับ	ด�ารง	ผู้จัดการ 

โรงเลื่อย	 ปิติแค้นชอบในฐานะศัตรูของหัวใจจึงไปยุยง	 

เสริม	 หัวหน้านักเลงประจ�าร้านเหล้า	 ให้น�าลูกสมุนไป

ท�าร้ายชอบ	แต่เป็นฝ่ายถูกซัดกลับมา

	 พร้อมจับได้ว่าหลานชายใช้เงินฟุ่มเฟือยจึงส่ัง 

ลดเงนิ	ปิตเิคยีดแค้นจงึคดิหาเงนิด้วยวธิทีจุรติ	เขาบงัเอญิ 

ได้ล่วงรู้ว่า	 สุดใจ	 พ่อค้าซุงเพิ่งได้รับเงินค่าขายซุงจาก 

พร้อมหลายหม่ืนบาท	 จึงร่วมมือกับเสริมดักปล้นสุดใจ 

แล้วฆ่าทิง้	ลงุเตก็	ซึง่สนทิกบัชอบก�าลงัตกปลาอยูแ่ถวนัน้ 

บงัเอญิเหน็เหตกุารณ์จงึรบีไปบอกชอบ	เสรมิร้อนตวักลวั

ลุงเต็กเปิดเผยจึงคิดหนี	 ปิติเกิดความละโมบ	 วางแผน

ขโมยเงินพร้อมก่อนจะหลบหนี	โดยสั่งเสริมให้ตัดซุงเพื่อ 

หลอกล่อคนงานไปอกีทาง	ส่วนตนเองไปวางเพลงิโรงเลือ่ย	 

ฉวยโอกาสโกลาหล	ขโมยเงนิในเซฟของพร้อม	หารูไ้ม่ว่า 

เสรมิวางแผนหกัหลงัปิต	ิโดยสะกดรอยตามแล้วดกัยงิปิติ 

เพือ่ชงิเงนิ	ชอบตามมาทนั	จงึเกดิการยงิต่อสูก้นัเสรมิเป็น 

ฝ่ายแพ้ถูกชอบยิงเสียชีวิต

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕
												(ล่าง)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

หญงิงำมเมือง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 สามัคคีภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 จมุพล	ปัทมนิทร์,	เมอืงเรงิ	ปัทมนิทร์,	

	 	 รัญจวน	สุขสมบูรณ์,	บังเละ

เค้าเรื่อง	 	 “ภาพยนตร์ชีวิต เศร้า เสียสละ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๖	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๖	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕



275

๒๔๙๕

ช่ัวนิรนัดร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “ภาพยนตร์ไทย พริ้งเพรา ยั่วปอด  

แยกธาตุอารมณ์สาวที่เชื่อเสน่ห์ตนเองจนเกิดเรื่องยุ่งขิง  

แต่ “ชั่วนิรันดร” ประหลาดของหญิงแพศยา”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



276 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

ยำงน่อง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  รังษี	เสวิกุล

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง	 	 “ยางน่อง เปนภาพยนตร์ประเภท 

แปลกประหลาด ซึ่งจะน�าเสนอแก่ท่านผู้ชมเปนครั้งแรก 

ที่ศาลาเฉลิมบุรี “ยางน่อง” เต็มไปด้วยการต่อสู้ กล 

ซ้อนกล รักซ้อนรัก เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหน่ึงท่ี รังษ ี

เสวิกุล ได้แสดงฝีมือในการก�ากับการแสดงของเขาอย่าง 

สุดเหวี่ยง”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

เชลยบำป
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ มีนาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เบ็ญจมินทร์และเพื่อน

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง	 	 “หนุ่มเสเพลยังเลี้ยงตัวได้ แต่พอ 

รักเกิด จะกลับตัวเป็นคนดีก็ถูกคว�่าบาตร์ ด้วยอ�านาจ

ทุจริต”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



278 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

วญิญำณปำฏิหำริย์

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ เมษายน ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “เกรด็พงษาวดารสมยัโบราณเก่าแก่

จนเกี่ยวไปถึงสิ่งมหัศจรรย์”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๕



279

๒๔๙๕

ไซอิว๋ ฉบบัครูมี
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ เมษายน ๒๔๙๕   เท๊กซัส

บริษัทสร้าง	 ปัญญาพลภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 “ปัญญาพล”

ผู้แสดง 	 เพ็ญ	ปัญญาพล,	อาคม	ฉายาคม,	

	 	 พยงค์	มุกดา,	บังเละ

เค้าเรื่อง 	 “ภาพยนตร์ไทยในนิยายจีน เรื่อง

เยี่ยมไม่ซ�้าแบบใคร”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	
๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๕



280 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

จอมใจโจรสำว
๑๖ มม. / สี (ธรราติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๘ เมษายน ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 ฉวีวงษ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ธิดา	บุนนาค

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ลัดดา	ปรีดานันท์,	ประชุม	จันทิมา,		

	 	 ชลอ	ไตรตรองศร,	อมัพร	ประทปีเสน,		

	 	 อุศมาน	ศรแดง,	ฉันท์	สมิตเวช

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๕



281

๒๔๙๕

สิงห์ข้ำมดง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๙ เมษายน ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ชลบุรีภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง	 	 “ภาพยนตร์ประเภทโลดโผนตืน่เต้น

ที่ท่านไม่ควรพลาดอีกเรื่องหนึ่ง คือ ..สิงห์ข้ามดง.. ทุก ๆ  

ฟิตของภาพยนตร์เรื่อง “สิงห์ข้ามดง” เต็มไปด้วยความ

ตึงเครียด ชิงรักหักสวาท เลือดล้างแค้น ห�้าหั่นกันอย่าง

น่าสยดสยอง ฯลฯ ท่านพลาด “สงิห์ข้ามดง” เท่ากบัท่าน 

พลาดเรื่องประเภทนี้ทุกเรื่อง...”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



282 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

ฤกษ์โจร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ เมษายน ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ประดิษฐ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 จงรักษ์	ชีพเปนสุข,	สถาพร	มุกดา- 

ประกร,	 สมถวิล	 มุกดาประกร,	 จินตนา	 มุกดาประกร, 

ชูเตี้ย

เรื่องย่อ 	 หลังจากที่	วันชัย,	ธาตรี,	ขวาน	และ	

ชู	ได้รับการปล่อยตัว	สี่นักโทษต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต	 

วันชัยกลับตัวเป็นพลเมืองดี	 ตั้งใจจะท�าไร่หากินอย่าง 

สจุริต	ธาตรีซึง่รักสนัโดษขอไปล่าสตัว์หาของป่าขาย	ส่วน 

ชไูม่มเีป้าหมายใด	ๆ 	ขอให้กนิอิม่ทกุมือ้เป็นพอ	และขวาน 

ขอกลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงเสือตามเดิม	วันหนึ่ง	ลุงผัน	มาขอ 

ความช่วยเหลอืจากวนัชยั	เพราะถกู	เสอืขวาน	ปล้นทรพัย์ 

แล้วฉุดคร่าลูกสาวของลุงผันไปอีกด้วย	 วันชัยสั่งลูกน้อง 

ไปตามเสือขวานมาเจรจา	แต่กลับโดนเสือขวานยั่วโมโห	 

มิหน�าซ�้ายังพูดจาลวนลาม	 เต็มรัก	 ที่เผอิญแวะมาเยี่ยม 

วันชัย

	 วันหนึ่ง	วันชัยได้พบกับ	พรทิพย์	เจ้าของที่ดิน 

ทีว่นัชยัเช่าอยูโ่ดยบงัเอญิ	วนัชยัอาสาพาพรทพิย์ไปเทีย่ว 

ยงัสถานทีต่่าง	ๆ 	ความใกล้ชดิสนทิสนมของทัง้สองท�าร้าย 

จิตใจเต็มรักที่แอบรักวันชัยยิ่งนัก	 ธาตรีเห็นหญิงสาวที่ 

ตนเองหลงรกัต้องทกุข์ใจกแ็ค้นแทน	จงึชวนชไูปปล้นบ้าน 

วันชัย	ชูพยายามห้ามปรามธาตรีแต่ก็ไม่เป็นผล	จึงรีบไป 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

บอกให้วันชัยรู้ตัว

	 อีกฟากหนึ่ง	 เต็มรักมาขอให้เสือขวานไปปล้น 

บ้านไร่ของวันชัยแม้ต้องเอาตัวเองเข้าแลกก็ตาม	 ค�่าวัน 

นั้น	 วันชัยสั่งให้ลูกน้องรับมือกับธาตรี	 แต่กลายเป็นว่า 

ผู้ที่มาเยือนคือเสือขวาน	 มันได้อาศัยช่วงชุลมุนจับตัว 

พรทิพย์กลับไปยังรังโจรหมายจะเอาเป็นเมีย	เต็มรักเกิด 

ความหึงหวงจึงส่งข่าวให้วันชัยบุกรังเสือขวานในตอนค�่า	 

เสอืขวานและพรรคพวกท�าพธิเีอาฤกษ์ก่อนออกปล้น	แต่ 

ปรากฏเป็นเค้าร้าย	 เสือขวานซึ่งระแวงเต็มรักอยู่แล้วจึง 

ฆ่าเตม็รกัทิง้	วนัชัยบกุเข้ามาพอดี	จงึเกดิการต่อสู้กนั	และ 

สังหารเสือขวานได้ส�าเร็จ

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๕



283

๒๔๙๕

นำงนำคพระโขนง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ พฤษภาคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



284 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

เลอืดทรยศ 
(ขนุโจรใจเพช็ร์ ภำคจบ) 

๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ พฤษภาคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พุฒ	ภักดีวิจิตร

ผู้ประพันธ์	 “ไม้	 เมืองเดิม”	 จากบทประพันธ์ 

	 	 เรื่อง	หนามยอกหนามบ่ง

ผู้ก�ากับ  สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

ค�ารณ	สัมบุณณานนท์	 เป็น	เสือธง

สุมลนัส	ตู้จินดา	 	 เป็น	แวว

ศศิธร	เชี่ยวชาญ	 	 เป็น	ดวง

สมพล	กงสุวรรณ	 	 เป็น	มิ่ง

หลวงภรตกรรมโกศล	 เป็น	ก�านันมิ่ง

ทานทัต	วิภาตะโยธิน	 เป็น	ทรัพย์

สวัสดิ์	คุ้มเดช	 	 เป็น	เต่า

เรื่องย่อ	 	 ภาคต่อของ	ขนุโจรใจเพช็ร์	หลงัจาก 

ที่	มิ่ง	หักหลัง	เสือธง	และฉุดคร่า	แวว	คนรักของเสือธง 

เอาไปท�าเมีย	 เสือธงหายสาบสูญไปจากบ้านนาแค	 ปิด 

ต�านานเสือผู้ยิ่งใหญ่	 ปล่อยให้	 ดวง	 น้องสาวของม่ิงซึ่ง 

หลงรกัเสอืธงเฝ้าอาลยั	สองปีผ่านไป	แววให้ก�าเนดิลกูชือ่	 

แดง	ส่วนเสือธง	เสือทรัพย์	และ	เสือเต่า	อพยพไปต�าบล 

หนองปรุง	 ปฏิบัติตนจนเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้าน	 จน 

เสอืธงได้รบัการยกย่องให้เป็น	ก�านนัแสนเวยีง	เสอืทรัพย์ 

ได้เป็น	 ผู้ใหญ่บ้านพรหม	 เสือเต่าได้เป็นสารวัตรคล้อย	 

แต่ความแค้นของเสือธงก็ยังไม่เสื่อมคลาย	 จึงหารือกับ 

เพื่อนพ้องลอบเข้าบ้านนาแค

	 แววจ�าเสือธงได้	จึงนัดพบกันในคืนวันหนึ่ง	แต่ 

หารอดพ้นสายตาของม่ิงไม่	 ม่ิงท�าร้ายแววอย่างสาหัส	 

และไล่แววกับลูกไปอยู่ที่บ้าน	 ผู้ใหญ่อั้น	 ต�าบลบ้านไร	่ 

เพราะตัวเองก�าลังหมายตา	สร้อย	น้องสาวของ	สอน	อริ 

เก่าของเสือธง	ลูกชายของ	ก�านันสิน	มิ่งระแคะระคายว่า 

แววก�าลังคบชู้กับ	อิน	ลูกผู้ใหญ่อั้น	ก็ตามมาทุบตีแววกับ 

ลูกจนแดงสิ้นใจตาย

	 ก�านนัแสนเวยีงกบัพวกคดิจะล้างแค้นครัง้ใหญ่	 

จึงส่งจดหมายเตือน	 ก�านันนาแค	 แต่บัดนี้ก�านันนาแค 

ก�าลังป่วยหนัก	 เริ่มรู้สึกผิดต่อเรื่องในอดีตที่ตนเคยท�าไว้	 

จงึใช้ให้ดวงไปพบเสอืธงเพือ่ขอเจรจา	ก�านนันาแคเล่าว่า 

มิ่งทรยศต่อตนซึ่งเป็นพ่อ	หนีไปสมทบกับก�านันสินอยู่ที่ 

เวียงดอย	 ขณะนั้นเอง	 มิ่งแอบเข้ามาลักพาตัวดวงไป	 

ก�านนัแสนเวยีงจงึรบีตามไปยงัเวยีงดอย	ก�านนัแสนเวยีง 

ใช้อาการป่วยของก�านันนาแคล่อมิ่งให้กลับมาที่บ้าน	มิ่ง 

กลับมาเจอแววดแูลก�านนันาแคอยู	่กบ็นัดาลโทสะฆ่าแวว 

ต่อหน้าพ่อของตัวเอง	 ความโหดร้ายของมิ่งท�าให้ก�านัน 

นาแคตรอมใจตาย

	 ก�านนัแสนเวยีงจบัตวัสร้อยกบัก�านนัสินมาเป็น 

ตัวประกัน	แล้วสั่งให้สมุนไปดักยิงมิ่งที่ก�าลังมุ่งหน้ากลับ 

มาทีเ่วยีงดอย	มิง่ต่อสูก้บัก�านนัแสนเวยีงจนเสยีชวีติ	เมือ่ 

เรื่องราวสงบลง	ก�านันแสนเวียงจึงได้ลงเอยกับดวง

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

เวรสวำท
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๗ พฤษภาคม ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 ฉวีวงศ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ ป.อินทรปาลิต

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 พรรณี	ส�าเร็จประสงค์,	

	 	 ปรีชา	บุณยเกียรติ,

	 	 เฉลิม	บุณยเกียรติ

เรื่องย่อ

  

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



286 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

รำมเกยีรต์ิไทย
ตอน สิน้แสงไอยสรูย์
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “ดูหนุมานแผลงฤทธิ์ นางมณโฑถูก

ศรสลบัส ีกบกายสทิธิแ์ละของแปลกประหลาดมหศัจรรย์ 

ตื่นเต้นโลดโผน ฯลฯ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ชีวิตละครเร่
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  พรานบูรพ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 คณะพรานบูรพ์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง	 	 “ครื้นเครงกล่อมอารมณ์ ให้เปนสุข

ตามแนวปลาด”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ลกูผู้ชำย
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 มนัส	จรรยงค์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 เชาว์	แคล่วคล่อง,	สาลี	สมคะเน,	

	 	 ร�าเพย	ณ	นคร

เค้าเรื่อง 	 “ภาพยนตร์ไทยชวีติของลกูชาวนาที่

มีมานะอดทน สร้างตัว สร้างสกุล เป็นคติน่าเลื่อมใส”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

แรงอำฆำต
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “ภาพยนตร์ไทยชนิดดุเดือด ไม่เป็น 

ศีลธรรม”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



290 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

เจ้ำชู้แสนกล
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๕   ศรีบางล�าภู

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

อภินิหำรอำจำรย์ทอง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๕   ศรีบางล�าภู

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ลกูสำว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง	 	 “ภาพยนตร์ไทยชนดิไม่โป๊สมช่ือ แต่

เป็นเรือ่งการเมอืงจรงิ ๆ  ว่ากนัเละทเีดยีว พรรคก้าวหน้า! 

พรรคถอยหลัง! พรรคเดินข้าง ๆ คู ๆ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

แดนอทิธพิล
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 ฉวีวงษ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ชอบ	เหล่าประเสรฐิ,	นวลศร	ีเทพพพิธิ,	

ชลอ	ไตรตรองศร,	อัมพร	ประทีปเสน,	สุวพันธ์	คชาชีวะ

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

รอยกรรม
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ไทย-ไทภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ทองอินทร์	ทองเรืองกุล

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 แท้	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

ปานตา	บุษยจารุ	 เป็น	นฤมล

บุษบา	บุนนาค	 เป็น	นิ่มนวล

จ�าลอง	คล้ายนิวรณ์	 เป็น	พล

วีรพล	โฆสิตไพศาล	 เป็น	ทวีพร

กัลยา	อุบลวรรณากูร	 เป็น	ระตี

ล้วน	พิมพ์กระจ่าง	 เป็น	คุณแม่

บังอร	แสงทองพราว	 เป็น	ดวงทิพย์

เรื่องย่อ 	 หลังจากหมั้นหมายกับ	ระตี	พล	พา

คู่หมั้นสาวไปเที่ยวบ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรี	จุดหมายคือ

โรงระเบิดหิน	ซึ่งเป็นที่ท�างานเก่าของพล	เมื่อถึงที่หมาย	

พลพาระตีไปยังหน้าผาแห่งหนึ่ง	แล้วเริ่มต้นเล่าเรื่องราว 

ความรักที่แสนระทมทุกข์ระหว่างเขากับสองพี่น้อง 

นิ่มนวล	กับ	นฤมล

	 ในอดีต	 พลเคยเป็นวิศวกรโรงระเบิดหินของ	 

ขุนโลหะกิจวิจารณ์	 บิดาของสองสาวพี่น้อง	 และได้พบ 

รักกับนฤมลจนตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกัน	 ท่ามกลาง 

ความยินดีจากผู้ใกล้ชิด	รวมทั้งนิ่มนวล	พี่สาวของนฤมล 

ด้วย	แต่ก่อนจะถงึงานววิาห์	มเีหตใุห้พลต้องเดนิทางกลบั 

ไปท�างานที่กรุงเทพฯ	 โดยด่วน	 ทั้งสองจึงต้องระงับงาน 

ววิาห์ไว้	พลให้สญัญาว่าจะรบีกลบัมาภายใน	๘	เดอืน	แต่ 

ไม่ทันไร	 ก็มีคนมาชอบนฤมล	นั่นก็คือ	 ทวีพร	บุตรชาย 

ผู้จัดการใหญ่แห่งโรงระเบิดหิน	ทวีพรคอยตามตื้อนฤมล 

อย่างไม่ลดละ	 แต่นฤมลก็ไม่เคยชายตามอง	 ทวีพรจึง 

หลอกนฤมลไปปล�้าที่หน้าผา	 แล้วรับปากจะรับผิดชอบ 

นฤมล	 แต่จนแล้วจนรอดทวีพรก็ไม่มาท�าตามสัญญา	 

นฤมลรอคอยจนส้ินหวัง	 จึงเก็บผ้าเก็บผ่อนไปตามหา 

ทวีพรที่กรุงเทพ	 กว่าพลจะรู้เรื่องเข้านฤมลก็จากไปเสีย 

แล้ว

	 นฤมลได้มาพบกับความจริงอันขมขื่นเพราะ 

ทวีพรมีคู่หมั้นอยู่แล้ว	ไม่เพียงเท่านั้น	นฤมลยังถูกคู่หมั้น 

กับแม่ของทวีพรดูหมิ่นเหยียดหยาม	 และปฏิบัติต่อเธอ 

เยี่ยงคนรับใช้	 นฤมลจึงต้องซมซานกลับมาที่บ้าน	 แต่ก็ 

ต้องเสียใจซ�้าอีกเมื่อพบว่านิ่มนวลก�าลังจะเข้าพิธีวิวาห์ 

กับพล	หัวใจของนฤมลแตกสลายเกินเยียวยา	จึงพาร่าง 

อันไร้เรี่ยวแรงดิ่งลงสู่หน้าผา	 พลวิ่งตามมาไม่ทัน	 ได้แต่ 

โอบร่างทีไ่ร้วญิญาณของนฤมลไว้ในอ้อมแขน	ไม่ทนัไรเขา 

ก็ได้ยินเสียงนิ่มนวลพลัดตกหน้าผาอีกด้านเพราะความ 

มืด	 นิ่มนวลขอร้องพลเป็นครั้งสุดท้ายให้พาร่างของเธอ 

ไปใกล้	ๆ	น้องสาว	ก่อนจะสิ้นใจตามนฤมล

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ปงแสนทอง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 ไทยลานนาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิตต์	ว่องวทัญญู

ผู้ประพันธ์	 เสนีย์	 บุษปะเกศ	 จากบทประพันธ์ 

	 	 เรื่อง	ถิ่นรัก	ถิ่นภัย

ผู้ก�ากับ 	 เสนีย์	บุษปะเกศ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 อุดม	-	ละม่อม

ผู้แสดง 	 อาคม	วัฒนมงคล,	

	 	 กรองจิตต์	เตมีย์ศิลปิน

เรื่องย่อ	 	 ระหว่างเดินทางไปล�าปาง	 ช่อทิพย์	 

วไิลวรรณ	แอบเผลอใจปล่อยตวัให้ชายหนุม่นามว่า	เทยีว	 

ด้วยไฟปรารถนา	 แต่เทียวจ�าใจจากช่อทิพย์ไปกลางดึก	 

เพื่อไปท�างานลับตามค�าสั่งของพ่อเลี้ยงค�าปันที่ปง- 

แสนทอง	ช่อทิพย์ได้พบกับ	อินตา	ชายหนุ่มที่หลงรักเธอ 

มากว่าสิบปีโดยบังเอิญ	 จึงอาสาพาช่อทิพย์ไปเที่ยวยัง 

ฝายสบอาง	 อินตาล่วงรู้ว่าช่อทิพย์ก�าลังหนีจากพ่อเล้ียง 

ค�าปันซึ่งซื้อเธอจากแม่ในราคาแสนบาท	 อินตาจึงใช้ 

โอกาสน้ีโน้มน้าวให้ช่อทิพย์หันมาชอบตนจนช่อทิพย ์

หลงคารมอันเจ้าชู้	 กว่าตัวตนท่ีแท้จริงของอินตาจะเปิด 

เผยว่าคือ	 พ่อเลี้ยงค�าปัน	 ช่อทิพย์ก็ตกเป็นของค�าปัน 

เสียแล้ว	

	 เทียวเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อพบกับ	มะขิ่น	 

ซึ่งครอบครองฝิ่นจ�านวนมาก	 ระหว่างการเดินทางเทียว 

ถูก	หนานค�า	หักหลัง	ด้วยการแอบปล้นรถคาราวานของ 

มะขิ่น	 เทียวได้พบกับมะขิ่นภายหลังและต้องแปลกใจ 

ที่ใบหน้าของมะขิ่นช่างละม้ายคล้ายคลึงกับช่อทิพย ์

เหลือเกิน	หนานค�ายังไม่สิ้นพิษสง	จับตัวเทียวกับมะขิ่น 

ขังไว้ด้วยกัน	 เทียวซึ่งยังคิดถึงรสรักของช่อทิพย์จึงเผลอ 

ตัวล่วงเกินมะขิ่น	 แต่แล้วทั้งคู่ก็หนีออกมาได้	 เทียวรีบ 

กลับมาหาค�าปันเพื่อสะสางแค้น	ได้เห็นช่อทิพย์ก�าลังถูก 

ค�าปันข่มเหงจงึเกดิการดวลปืนกนั	เทยีวพลาดโดนยงิแต่ 

ไม่ใช่ฝีมือของค�าปัน	แต่เป็น	สางหลู่	ชายที่หลงรักมะขิ่น	 

มะขิน่แค้นจงึยงิส่างหลู่	ส่วนส่างหลูย่งิตอบโต้ท�าให้มะขิน่ 

เสียชีวิต	 เทียวรวบรวมก�าลังบอกรักช่อทิพย์ก่อนส้ินใจ	 

โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นท�าให้ค�าปันส�านึกผิด	และจัดงาน 

ศพให้คนตายทั้งหมดและสัญญาว่าจะเลิกยุ่งกับช่อทิพย์	 

ก่อนจะพาช่อทพิย์ไปรกัษาอาการบาดเจบ็และน�าส่งกลบั 

กรุงเทพตามที่ใจเธอปรารถนา

ที่มา	บทพากย์ภาพยนตร์	เรื่อง	ปงแสนทอง

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๕



296 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

ววิำห์คนจน
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 พรานบูรพ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “ตลก ขบขัน เศร้า เสียสละ และ

น�้าตา เรื่องชีวิตคนจนซึ่งประกอบด้วยความดี”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ผู้พิชิตกรรม
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ กรกฎาคม ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 สี่พระยาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 อรอนงค์,	วิมาน

เค้าเรื่อง 	 “ภาพยนตร์ชวีติทีเ่ร้าใจ ชวีติ เสทอืน

ใจ รักโศก”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

อ้ำยค่อม (๒๔๘๑)

๔ กรกฎาคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๙๕

เจดีย์หัก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๕ กรกฎาคม ๒๔๙๕    ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์พานิช

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส.เสถียร

ผู้ประพันธ์ ส.	อาสนจินดา

ผู้ก�ากับ  เปี่ยม	ทองปรีชา

ผู้เขียนบท 	 สมโพธิ	มุกดาประกร

ผู้ถ่ายภาพ เปี่ยม	ทองปรีชา

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 	 ป.	ชื่นประโยชน์

ผู้ก�ากับดนตรี ป.	ชื่นประโยชน์

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	กับ	มารศรี	

ผู้แสดง  

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	เพลิง

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	กลอง

เฉลิม	บุณยเกียรติ	 เป็น	พระโกษาธิบดี

สมพร	ยิ่งวัฒนา	 เป็น	สายบัว

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	อุยตอง

รัชนี	ไชยเสวต	 เป็น	องค์หญิง

ขวัญ	 เป็น	อาจารย์

ไฉน	สัตยพันธุ์	 เป็น	แสนยาณรงค์

หลวงภรตกรรมโกศล	 เป็น	ก�านันเทิ้ม

สังเวียน	 เป็น	มะมังจะ

เสน่ห์	โกมารชุน	 เป็น	ขุนพยัคฆภูมิ

มงคล	จันทนบุปผา	 เป็น	เตี้ย

ยุพิน	จารุวรรณ	 เป็น	สไบ

เสงี่ยม	กลิ่นหอม	 เป็น	ยายเข็ม

ศิริพงศ์	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 เป็น	แมน

ทวน	พรหมกฤษณ์	 เป็น	เหี้ยม

เรื่องย่อ	 	 สมัยกษัตริย์อุทุมพรแห่งอยุธยา	 พม่า 

เริ่มน�าก�าลังรุกรานประเทศ	 จนในที่สุดก็มาถึงบ้านแป้งและ 

หัวคู	 พระยาโกษาธิบดี	 ขุนคลัง	 กับ	 เจ้าหญิงสุชาวดี	 ได้รับ 

ค�าสั่งให้ตามหา	 หลวงตาธรรมคง	 เพ่ือหารือเรื่องการซ่อน 

สมบัติไว้ใต้เจดีย์สี่ทิศ	วัดทุ่ง	ซึ่งเป็นเจดีย์ประจ�าหมู่บ้าน

	 หลวงตาธรรมคงเคยมีศิษย์เอกสองคน	 คือ	 เพลิง	 

กับ	กลอง	กลองริษยาเพลิงที่ได้	สไบ	เป็นเมีย	จึงร่วมมือกับ	 

ก�านนัเทิม้	พ่อของตนหาเรือ่งใส่ร้ายเพลงิ	เป็นเหตใุห้เพลงิต้อง 

หลบไปกบดานในป่า	 พระยาโกษาฯ	 ที่ก�าลังออกตามหา 

หลวงตาธรรมคง	ถกูพวกพม่าดกัปล้นแย่งชงิสมบตั	ิเคราะห์ด ี

ทีเ่พลงิผ่านมาช่วยเหลอืไว้	เมือ่รูจ้ดุประสงค์ของพระยาโกษาฯ	 

เพลิงก็อาสาน�าทางไป	

	 ระหว่างทีพ่ระยาโกษาฯ	หารอืกบัหลวงตาธรรมคง	 

จู่	 ๆ	 ทหารยามก็มาแจ้งว่าเจ้าหญิงสุชาดาถูกลักพาตัวไป 

ทุกคนจึงรีบเดินทางไปช่วย	ในขณะที่เพลิงก�าลังประดาบกับ 

ศัตรูคนหนึ่ง	 เจ้าหญิงตะโกนให้เพลิงหยุด	 เพราะจ�าได้ว่าเขา 

ผูน้ัน้คอื	หลวงแสนยาณรงค์	ลกูชายของพระยาโกษา	ก่อนจะ 

ได้รู้ในเวลาต่อมาว่าเป็นไส้ศึกให้ฝ่ายพม่า

	 และแล้วพม่าก็เริ่มย่างกรายเข้ามาใกล้หมู่บ้าน	 

เพลงิให้	เตีย้	สมนุเอก	ไปแจ้งข่าวให้ชาวบ้านเตรยีมตวับกุค่าย 

พม่าในเวลาฟ้าสาง	ส่วนตนเองจะลอบเข้าไปในค่ายพม่าก่อน 

เพื่อช่วยหลวงตาธรรมคง	พระยาโกษาฯ	และสไบที่ถูกจับตัว 

ไป	โดยไม่รู้ว่าทั้งสามถูกทรมานจนเสียชีวิตไปแล้ว	เมื่อเข้าไป 

ในค่ายพม่าเพลิงจึงตกเป็นเชลยทันที

	 คืนนั้น	ขุนพยัคฆ์ภูมิ	ทหารเอกแห่งกรุงศรีอยุธยา 

เข้ามาช่วยเพลงิ	เมือ่ฟ้าสาง	เตีย้น�าทพัชาวบ้านโจมตค่ีายพม่า 

จนแตกร่นไปถึงเจดีย์สี่ทิศ	วัดทุ่ง	เป็นเวลาเดียวกับที่	อุยตอง	 

กับ	มะมังจะ	สองหัวหน้าทหารของพม่า	ก�าลังลงไปในอุโมงค์ 

ใต้ดนิเพือ่ขโมยสมบตั	ิทนัใดนัน้	กเ็กดิแผ่นดนิไหว	ท�าให้เจดย์ี 

หักลงมาทับร่างอุยตองกับมะมังจะจนเสียชีวิต	ความสงบสุข 

จึงกลับมาสู่บ้านแป้งและหัวคูอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕	
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๒๔๙๕

นกับนิจอมกวน
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๙ กรกฎาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 ในราชการกองทัพอากาศ	

	 	 กองดุริยางค์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 จุมพล	ปัทมินทร์

ผู้แสดง 	 คณะจุมพลปัทมินทร์

เค้าเรื่อง 	 “กองทพัเรอื ปะทะ กองทพัอากาศ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕ 

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

แม่ผัว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๕   เท๊กซัส

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “ลูกสะใภ้ – แม่ผัวกลัวจงหนัก จะ 

ร่วมรักลงรอยน้อยนักหนา ปูนขม้ินสิ้นชาติญาติกา จะ 

พึ่งพาผัวรักก็หนักใจ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ
๒๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

เสมำทองค�ำ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ปรียะชาติภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ปรียะชาติ	เทวะผลิน

ที่ปรึกษาทั่วไป	 จมื่นมานิตย์นเรศร์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 ประชุม	จุลละภมร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ แท้	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ลมัย	เทวะผลิน

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 ป.	ชื่นประโยชน์

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 สุชิน,	ปรียะชาติ,	ประชุม,	นิ่มนวล

ผู้แสดง

อาภรณ์	เคหะนันทน์	 เป็น	พระอารยะบดี

สุนิภา	รัตนกุล	 เป็น	เจ้าหญิงมลิวัลย์

สุทธาทิพย์	เทวะผลิน	 เป็น	ด.ญ.	นันทา	ข้าหลวง

วาศ	ลัมภเวศ	 เป็น	ยายเฒ่ามาล	ีคนเฝ้าสวน

จมื่นมานิตย์นเรศร์	 เป็น	พาโล	อ�ามาตย์

บุญรอด	ตรุษะ	 เป็น	กาษะ	ลูกชายพาโล

หมื่นขับค�าหวาน	 เป็น	ขุนคชบาล

ปรียะชาติ	เทวะผลิน	 เป็น	เจ้าชายชัยสิทธิ์

สุชิน	เทวะผลิน	 เป็น	มะกะโท	ชาวรามัญ

โฉม	ชอบชื่นสุข	 เป็น	เจ้าหงิก

เรื่องย่อ	 	 พระเจ้าอารยะบดี	 แห่งกรุงทวารวดี 

ทรงหมั้นหมายพระราชธิดาพระนาม	 เจ้าหญิงมลิวัลย์	 กับ	 

เจ้าชายชัยสิทธิ์	 ตั้งแต่ยังอยู่ในพระครรภ์	 แต่เจ้าชายชัยสิทธิ์ 

ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่	 ๕	 พรรษาพร้อมสร้อยเสมาทองค�าซึ่ง 

จารึกพระนามและวันประสูติ	

	 สิบห้าปีผ่านไป	 เจ้าหญิงยังพระทัยซื่อตรงต่อ 

เจ้าชายชยัสทิธิแ์ต่ถงึเวลาต้องออกเรอืนตามราชประเพณี	จงึ 

ออกอุบายเลือกคู่ครองที่สามารถโต้วาทีเรื่อง	 “ไก่มาก่อนไข่

หรอืไข่มาก่อนไก่”	หากผูใ้ดตอบได้พระราชธดิาจะสมรสด้วย

	 ฝ่ายเจ้าชายชัยสิทธิ์	 หลังจากถูกลักพาตัวไป	 สอง 

พ่อลูก	มะปะ	กับ	มะกะโท	ได้ช่วยไว้	ก่อนมะปะจะเสียชีวิต 

ได้สัง่ให้มะกะโทพาเจ้าชายชยัสทิธิก์ลบัเมาะตะมะเพือ่อบรม 

ประเพณีและเรียนหนังสือไทย	 เมื่อเจ้าชายชัยสิทธิ์อายุครบ	 

๒๐	ปี	มะกะโทจึงพาเจ้าชายชัยสิทธิ์มากรุงทวารวดี	เจ้าชาย 

ชัยสิทธ์ิขอให้มะกะโทรอที่หน้าเมืองและจะกลับมาภายใน 

๗	วัน

	 ชัยสิทธ์ิเข้าไปในเมืองได้พบ	 พาโล	 กับ	 กาษะ 

สองพ่อลูกซึ่งก�าลังหาคนทายปัญหา	 พาโลกับกาษะเข้าใจว่า 

เจ้าชายชัยสิทธ์ิไขปัญหาได้จึงทุบตีเจ้าชายชัยสิทธ์ิจนสลบ 

เพือ่จะสวมรอย	แล้วสัง่ให้	เจ้าหงกิ	ลากชยัสทิธิไ์ปทิง้กลางป่า	 

แต่เจ้าหงิกน�าไปฝากยายเฒ่าเพราะสงสาร	 เจ้าชายชัยสิทธิ์ 

ซ่อนตัวในกระท่อมเมื่อมีเวลาว่างก็ช่วยท�าสวน	และด้วยอภิ- 

นิหารบันดาลให้ต้นไม้ในสวนผลิดอกงดงามอย่างมหัศจรรย์

	 ครบก�าหนด	๗	วัน	มะกะโทไม่เห็นเจ้าชายชัยสิทธิ์ 

กลับมาจึงผลุนผลันเข้าเมืองทวารวดี	 มาอาศัยขุนคชบาลใน 

โรงช้าง	พระเจ้าอารยะบดพีอพระทยัในความเฉลยีวฉลาดของ

มะกะโท	 หมายจะให้มาโต้วาทีกับพระราชธิดา	 ระหว่างนั้น	 

ข่าวพระราชอุทยานกลายเป็นสวรรค์แพร่สะพัดไปถึงพระ 

กรรณของเจ้าหญิงมลิวัลย์	 จึงชวน	นันทา	ข้าหลวงคนโปรด

ไปทรงทอดพระเนตร	จงึได้พบกบัเจ้าชายชยัสทิธิ	์ทัง้สองต่าง

พึงพอใจกัน	เจ้าหญิงออกอุบายนัดหมายเจ้าชายชัยสิทธิ์และ 

ได้เห็นเสมาทองค�าจึงรู้ว่านี่คือเจ้าชายชัยสิทธิ์ที่ถูกลักพาตัว 

ไป	 จึงให้เจ้าชายชัยสิทธ์ิไปปรากฏตัวในสนามโต้วาทีในอีก 

ไม่กี่วันข้างหน้า	 กาษะแอบได้ยินสิ่งที่ทั้งสองพูดคุยกัน	 กลับ 

ไปปรึกษาพาโล	พาโลตกใจสั่งให้กาษะน�าหน้ากากเหล็กซึ่งมี 

อ�านาจให้ผูถ้กูสวมพดูไม่ได้	ไปสวมให้เจ้าชายชยัสทิธิ	์เจ้าหงกิ 

กับนันทาแอบฟังอยู่จึงรีบไปทูลเจ้าหญิงได้ทันท่วงที

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทย	๒๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

พ่อครเูอก
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ สิงหาคม ๒๔๙๕    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 เทพไทยและภาณุทัตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  สาหัส	บุญหลง

ผู้เขียนบท สาหัส	บุญหลง

ผู้ถ่ายภาพ	 “วัชราภรณ์”

ผู้ล�าดับภาพ	 “วัชราภรณ์”	

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 “วัชราภรณ์”	และพวงเล็ก

ผู้แสดง

สาหัส	บุญหลง	 เป็น	ยาจก

บังเละ	 	 เป็น	เชี่ยว

แป๊ะอ้วน		 เป็น	ฟื้น

ประณีต	คุ้มเดช	 เป็น	เฟื่อง

ลัดดา	อนันตศัพท์	 เป็น	ชั้น

ขวัญ	สุวรรณะ	 เป็น	ชาญ

ฟ้อน	คุ้มเดช	 เป็น	ฟุ้ง

เรื่องย่อ	 	 เรือ่งราวของ	พ่อเฒ่าฟุง้	ชาวพระนคร 

ศรอียธุยา	ทีต้่องการให้	ฟ้ืน	กบั	เฟ่ือง	ลกูชายและลกูสาว 

ได้ดีจึงส่งไปร�่าเรียนและใช้ชีวิตในกรุงเทพจนมีคู่ครอง 

แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา

	 ฟื้นแต่งงานกับ	ชั้น	น้องสาวของ	เชี่ยว	ซึ่งเป็น 

สามขีองเฟ่ือง	ฟ้ืนมอีปุนสิยัเกรงอกเกรงใจเมยี	ส่วนเฟ่ือง 

เองก็โดนเชี่ยวท�าร้ายร่างกายบ่อย	 ๆ	 ต่อมาพ่อเฒ่าฟุ้ง 

ประสบปัญหาน�้าท่วมนาข้าวเสียหาย	หนี้สินท่วมหัว	จึง 

เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อขอความช่วยเหลือจากลูก	 

ระหว่างเดินทางได้ซ้ือลอตเตอรี่ไว้	 เม่ือพ่อเฒ่าฟุ้งมาถึง 

กรงุเทพได้พบชัน้กบัเชีย่วซึง่ปฏเิสธทีจ่ะช่วยเหลือพ่อเฒ่า 

ฟุ้ง	ซ�้าร้ายยังถูก	ชาญ	พ่อของเชี่ยวดูถูกอย่างไม่ใยดี	ฟื้น 

เห็นท่าไม่ดีจึงไปปรึกษาเชี่ยวเพื่อขอวิชาปราบเมีย	 ทาง 

เชี่ยวก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดี	 เฟื ่องเองก็ไปขอค�า 

ปรกึษากบัชัน้เรือ่งทีโ่ดนท�าร้าย	ชัน้เหน็อย่างนัน้กส็งสาร 

และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

	 ขณะเดียวกัน	 พ่อเฒ่าฟุ้งเดินโซซัดโซเซจนถึง 

กองสลากกินแบ่งรัฐบาล	 จึงน�าเอาสลากที่ซื้อไปตรวจ	 

ปรากฏว่าถูกรางวัลที่	๒	จึงน�าสลากไปขึ้นเงิน	และตั้งใจ 

น�าเงินรางวัลไปแบ่งลูก	 ๆ	 เม่ือไปถึงเห็นว่าฟื้นสามารถ 

ปราบเมียได้ส�าเร็จ	 ส่วนเฟื่องก็สามารถก�าราบเชี่ยวได้ 

อยูห่มดั	จนชาญไม่กล้าต่อว่าอะไร	เมือ่เหตกุารณ์ผนัแปร

เช่นนี้ทั้งสองครอบครัวจึงอยู่กันเป็นปรกติสุข

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

สิงห์ทมิฬ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๖ สิงหาคม ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง กรุงไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “พ่อเปนนายต�ารวจ ลูกเปนโจร ไม่

แปลก ... พ่อจับลูก ลูกยอมให้พ่อจับ ไม่แปลก ... แต่เมื่อ

ลูกประกาศสู้พ่อ! และพ่อประกาศจับตายลูก!! นั่นคือ .... 

“สิงห์ทมิฬ””

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



305

๒๔๙๕

ล่ำทรชน
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง ในราชการ	กรมรถรบ	กองทัพบก

ผู้อ�านวยการสร้าง 

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  จุมพล	ปัทมินทร์

ผู้แสดง  เมืองเริง	ปัทมินทร์,	

	 	 กรองจิตต์	เตมีย์ศิลปิน

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



306 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

เมยีแก้วเมียขวญั
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๖ สิงหาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  จุมพล	ปัทมินทร์

ผู้แสดง 	 เมืองเริง	ปัทมินทร์,	

	 	 กรองจิต	เตมีย์ศิลปิน,	

	 	 จุมพล	ปัทมินทร์

เรื่องย่อ 	 เพราะแรงเสน่หาเป็นเหตุ	ท�าให้เมื่อ 

คราวที	่ผานติ	เดนิทางไปท�างานทีอ่่างทองเกดิไปตกหลุม 

รัก	 ลัดดา	 สาวท้องถิ่นจนลืมลูกน้อยและ	พวงแก้ว	 เมีย 

รัก	มิหน�าซ�้ายังพาลัดดากลับมาหยามน�้าใจพวงแก้ว	จน 

เธอชอกช�้าระเห็จออกจากบ้าน	 ปล่อยให้ผานิตระเริงสุข 

อยู่กับลัดดา	 แต่ที่แท้ลัดดาคบชู้สู่ชายและวางแผนปอก- 

ลอกทรัพย์สมบัติของผานิต

	 ไม่นานนกัโฉมหน้าทีแ่ท้จรงิของลดัดากเ็ปิดเผย	 

เมือ่ผานติรูค้วามจรงิจงึขับไล่ลดัดาไปเสยีให้พ้น	แต่มหีรอื 

ทีล่ดัดาจะยนิยอม	กลบัยิง่คดิแค้นและหวงัจะก�าจดัผานติ	 

ทว่าลัดดาดันพลาดไปฆ่าชู้รักของเธอเสียชีวิต	 เม่ือเป็น 

ดังนั้น	 ลัดดาจึงป้ายความผิดไปให้ผานิตจนเขาถูกจับ 

พวงแก้วทราบข่าวรบีเดนิทางกลบัมาหาผานติด้วยความ 

รักทีซ่ือ่ตรงต่อสาม	ีแม้ผานติจะถูกคมุขังกลายเป็นนกัโทษ	 

ผานิตจึงได้ส�านึกผิดต่อพวงแก้ว	 จนถึงวันพิจารณาคดี	 

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

โชคดีที่มีคนเห็นเหตุการณ์ท�าให้ผานิตพ้นโทษ	 ผานิตจึง 

ได้กลับมาครองรักกับพวงแก้วดังเดิม

ที่มา	บทพากย์ภาพยนตร์	เรื่อง	เมียแก้วเมียขวัญ



307

๒๔๙๕

ขุนศึก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ สิงหาคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ทวีภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ทวี	แอคะรัตน์

ผู้ประพันธ์	 ไม้	เมืองเดิม	จากบทประพันธ์	เรื่อง

	 	 ขุนศึก

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  รุจิรา-มารศรี

ผู้แสดง  

ชูชาติ	คุ้มภัย	 เป็น	เสมา

ฟูจิตร์	นากบุญ	 เป็น	เรไร

เรื่องย่อ 	 เรือ่งราวของ	เสมา	ช่างตดีาบที่อยาก 

เป็นทหารรับใช้ชาติ	ในสมัยพระนเรศวรมหาราช	เสมามี 

ฝีดาบในการต่อสู้เป็นเลิศ	พันอินทราช	พบเข้าก็ถูกชะตา	 

และฝากให้เป็นทหารกับ	ขุนราม	แต่กลับต้องเป็นไม้เบื่อ 

ไม้เมากับ	หมู่ขัน	 ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรัก	ทั้งสอง 

หลงรัก	เรไร	ลูกสาวของขุนราม	แต่เรไรนั้นมีใจเอนเอียง 

ให้เสมา	หมูข่นัจงึหาเรือ่งใส่ร้ายจนเสมาถกูขนุรามลงโทษ 

หลายครัง้หลายครา	แม้ว่าเสมาจะเป็นก�าลงัส�าคญัในการ 

สูร้บกบัหงสาวด	ีแต่กไ็ม่สามารถช่วยให้ขนุรามนัน้เหน็ใจ 

เสมาได้เลย

	 ครัง้หนึง่ในการสู้รบกบัฝ่ายหงสา	เสมาได้ปราบ 

หงสาจนแตกทัพและล่าถอยไป	 จึงได้ความดีความชอบ 

เป็นหมื่นศึก	 และตั้งใจกลับมาหาเรไร	 แต่ก็โดนหมู่ขัน 

กล่าวหาให้ร้ายทัง้คู่	จนขนุรามเกดิความอบัอายอย่างมาก	 

จึงจับตัวเรไรไปขัง	เมื่อเสมาทราบเรื่องก็ตามไปช่วยเรไร 

ออกมาแม้ต้องต่อสู้กับทัพของขุนรามก็ตาม

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



308 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

อวสำนขุนโจร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๕ กันยายน ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 กิติวุฒิภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ปรชีา	อดลุยพจิติร,	ดเิรก	รตันเจรญิ,	 

	 	 ไพลิน,	เฉลิมพจน์

เค้าเรื่อง 	 “ภาพยนตร์ประเภทดุเดือด เรื่องบู๊

ที่ไม่อยู่แนวหลังเรื่องบู๊อื่น”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๕



309

๒๔๙๕

รษิยำอำฆำต
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ กันยายน ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๕



310 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

ฟ้ำก�ำหนด
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๔ กันยายน ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สิงหกัณฑ์และเพื่อน

ผู้ประพันธ์	 ประทีป	โกมลภิส

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 อารี	โทณะวนิก,	ลินยู	สงวนมณี,	

	 	 วิจิตร	คุณาวุฒิ

เค้าเรื่อง 	 “ชีวิตทุกชีวิต อยู่ใต้ลิขิตของพระ

พรหม”

ทีม่า	หนงัสอืพมิพ์รายวนั	สยามรฐั	๒๗	กนัยายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๕



311

๒๔๙๕

ค่ำน�ำ้นม
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ กันยายน ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 จ�ารัส	สุวคนธ์	(น้อย)

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๕



312 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

มำรยิำนำงในเกำะนรก

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

๑๖ มม. / ขาวด�า? / เสียง / ความยาว ..... นาที

๓๐ กันยายน ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 	 ไถง	สุวรรณทัต,	ทศทิศ

ผู้เขียนบท ไถง	สุวรรณทัต,	ทศทิศ

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง	 ม.ร.ว.	เสนีย์	ปราโมช

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 นายพลตรี	 พระยาจินดาจักรรัตน์,	 

นายหลยุ	ครีีวตัร์,	พ.อ.	พระยาสรุพนัธ์เสนย์ี,	น.อ.	พระยา 

ศราภัยพิพัฒน์	ร.น.

เค้าเรื่อง  “เผยชีวิตในค่ายคุมขังตะรุเตา ชีวิต

จริง ตัวจริง สถานที่จริง ตื่นเต้น ทารุณ รักโศรก เจ้าคุณ

ศราภัย ในบทบาทจริงของท่านก่อนหนี ๑ ชั่วโมง”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๕



313

๒๔๙๕

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

นำงสงิห์
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? กันยายน ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ปริทรรศน์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ประชุม	จุลละภมร

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 บัณฑิต	สิทธิเสน

ผู้เขียนบท ประชุม	จุลละภมร

ผู้ถ่ายภาพ	 ประชุม	จุลละภมร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

นภาพร	ช่วงชัชวาลย์	 เป็น	นงนุช

ชาญชัย	เกียรติกุล	 เป็น	วิน

ณรงค์	พรโสภณ	 เป็น	สิน

เสริม	ยนตรกิจ	 เป็น	เพ็ชร

วิชัย	ภูติโยธิน	 เป็น	รอด

นคร	แตงน้อย	 เป็น	จวน

วัชระ	จึงแย้มปิ่น	 เป็น	วิทยา

แขไข	ทัศหพันธ์	 เป็น	เชย

นักขัตร	สรวิสูตร	 เป็น	สายลับ

สุจินต์	เทพสกุล	 เป็น	สายลับ

ช่วง	สนธิวงศ์	 เป็น	เฉย	

เรื่องย่อ	 	 ในยคุทีเ่มอืงไทยเตม็ไปด้วยอาชญา- 

กรรม	นงนชุ	เสอืสาวชือ่กระฉ่อนทีค่อยลอบก่อจารกรรม 

บ้านเศรษฐีในเมืองไปท่ัว	 ท�าให้ทางการต้องส่ง	 ร้อย 

ต�ารวจเอกวิทยา	 ออกตามสืบสาวหาตัวนงนุชเพื่อน�าตัว 

เธอมารับโทษ	 แต่นงนุชก็ไหวตัวทันหลบหนีได้ทุกครั้ง 

จนกระท่ังวันหน่ึง	 ในขณะท่ีนงนุชออกโจรกรรมดันมา 

ปะทะเข้ากับแก๊งของ	 วิน	 นายโจรอีกกลุ่มหนึ่ง	 จังหวะ 

นั้นเองต�ารวจก็บุกเข้ามา	 นงนุชและวินจึงต้องพากันหนี 

ไปพึ่งเจ้านายของวิน	 แต่ทว่าเจ้านายของวินกลับถูก 

หักหลังโดย	เจ้าสิน	โจรมีชื่อ	นงนุชและวินจึงต้องหนีไป 

กบดานกับ	เสือจวน	ลูกพี่เก่าของวิน	แต่ก็มิวายที่เจ้าสิน 

จะตามมาราวแีละกล่อมให้เสือจวนแตกคอกบัทัง้วนิและ 

นงนชุ	โดยเจ้าสินยใุห้เสือจวนเอาตวันงนชุไปท�าเมยี	ส่วน 

ตวัเองอาสาเป็นคนเอาสมบตัทิีว่นิขโมยคนืมา	แต่เสอืจวน 

มีเล่ห์เหล่ียมกว่าจึงหักหลังเจ้าสินและหมายจะเอาไป 

ทั้งสมบัติและตัวนงนุช	 ท�าให้เกิดการต่อสู้กันขึ้น	 ใน 

จังหวะเดียวกับที่ร้อยต�ารวจเอกวิทยาพาก�าลังต�ารวจมา 

ล้อมจับ	 เป็นเหตุให้เหล่าบรรดาโจรทั้งหลายต้องตายใน 

ที่เกิดเหตุ	ส่วนนงนุชกระเสือกกระสนหนีการจับกุมจาก 

ต�ารวจ	 แต่แล้วก็มาพบทางตันจึงยอมมอบตัวไปรับโทษ 

ตามกฎหมาย

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ขนุช้ำงขุนแผน 
ตอน ปีศำจนำงวนัทองอำละวำด
๑๖ มม. / ส ี(ธรรมชาต)ิ / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ ตุลาคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ซำกผีดิบ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ ตุลาคม ๒๔๙๕    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พุฒ	ภักดีวิจิตร

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้เขียนบท สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

บุญเกตุ	เสงี่ยมงาม	 	 เป็น	ดร.	ชาญ

สุมิตรา	เมรุดิษฐ์	 	 เป็น	ผ่องพรรณ

สุวัฒน์	ณไพบูลย์	 	 เป็น	สาโรช

หลวงภรตกรรมโกศล	 เป็น	ขุนจ�านง

ช่วง	สนธิวงศ์	 	 เป็น	ผู้วิเศษ

ผาด	เนตรอ�าไพ	 	 เป็น	พ่วง

แนบ	เนตรานนท์	 	 เป็น	พริ้ง

เสริม	สุขสันต์	 	 เป็น	หมอผี

สวัสดิ์	คุ้มเดช	 	 เป็น	สวัสดิ์

เสน่ห์	เครือนาคพันธุ์	 เป็น	เสน่ห์

เรื่องย่อ	 	 ดร.ชาญ	 จบจากประเทศฝรั่งเศส 

เป็นคนไม่เชื่อว่าผีมีจริงในโลก	ได้โคจรมาพบ	ผ่องพรรณ	 

ลูกสาวของ	 ขุนจ�านง	 และเริ่มชอบผ่องพรรณ	 แต่เธอมี 

คนรักแล้วคือ	 สาโรช	 ขุนจ�านงมีภรรยาชื่อ	 พวง	 เป็น 

ภรรยาหลวง	 และ	พริ้ง	 เป็นภรรยาน้อย	 แม่พริ้งยังสาว 

และสวยอยู	่ส่วนขนุจ�านงวนั	ๆ 	เอาแต่หมกมุน่อยูก่บัการ 

เล่นแร่แปรธาตุ	เมื่อ	ดร.ชาญ	มาคลุกคลีในบ้านขุนจ�านง 

นานเข้า	ทั้งสองจึงเล่นชู้กัน

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

	 คนืหนึง่	ขนุจ�านงฝันว่ามผีูว้เิศษมาเข้าฝัน	บอก 

ให้ขุนจ�านงเอาตะกั่วหลอมเป็นลูกกลม	ๆ 	เอาไปใส่น�้ายา 

สมุนไพร	น�าไปบวงสรวงและฝังกลางโบสถ์ร้าง	เมื่อครบ 

ก�าหนด	๓	วัน	๓	คืน	ให้ไปขุดขึ้นมา	ก้อนตะกั่วจะกลาย 

เป็นแก้วสารพดันกึ	สามารถขอพรได้	๓	ประการ	ขนุจ�านง 

ท�าตามความฝันโดยมี	ดร.ชาญ	ตามไปด้วย

	 แต่แล้ว	 ดร.ชาญ	 ผู้ไม่เชื่อเรื่องผีสางก็ถูกผีบีบ 

คอตายอย่างน่าสยดสยอง	เมือ่ครบก�าหนดขนุจ�านงไปขดุ 

เอาแก้วสารพัดนึก	 แล้วให้ภรรยานึกส่ิงที่ต้องการคนละ	 

๑	 ข้อ	 ไม่นานนักทุกคนในบ้านก็ถูกลอตเตอรี่พร้อมกัน	 

เป็นไปตามที่พวงขอ	 ส่วนพริ้ง	 ไม่มีใครล่วงรู้ว่าขอเรื่อง 

อะไร	จนกระทั่ง	ผีดิบ	ดร.ชาญ	ตามมาอาละวาดที่บ้าน	 

ทุกคนจึงได้รู้ว่าพริ้งขอให้	ดร.ชาญ	ฟื้นคืนชีพ	

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์สาร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

มำรสวำท
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๑ ตุลาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  สมพงษ์,	ล้อต๊อก,	

	 	 กรองจิตต์	เตมีย์ศิลปิน

เค้าเรื่อง  “เรื่องดี เด ่น ดุเดือดถึงคอขาด 

บาดตาย”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๕

สภุำพบรุษุทมฬิ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จุมพล	ปัทมินทร์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจนิดา,	สพุรรณ	บรูณะพมิพ์,	

	 	 จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม

เรื่องย่อ ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

หน้ีกรรม
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๕  ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง เลิศภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “..สาวสวย สาวจงึตามฆ่า นกัเลงต่อ

นักเลง ล้างชีวิตกันอย่างเลือดเย็น”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



319

๒๔๙๕

เจ้ำสำวจอมเสอื
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ ตุลาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง 	 “ภาพยนตร์ไทยชนดิแปลกถงึใจยิง่”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

ท่ีมาภาพ	หนงัสือพมิพ์รายวนั	สยามรฐั	๕	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕
												(ล่าง)	นิตยสารภาพยนตร์สาร	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕

พระเจ้ำกรงุธนบรีุ 
Taksin the Great
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 บันเทิงไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 อุดมลักษณ์,	สหัท	มหาคุณ,	

	 	 ก�าธร	วิสุทธิผล,	วิโรจน์	ล�่าซ�า,	

	 	 ฮ้อนฝ่า	ลิ่วเฉลิมวงษ์,	เผน	โพนลอ

ผู้ประพันธ์	 หลวงวิจิตรวาทการ

ผู้ก�ากับ  เชื้อ	อินทรทูต

ผู้เขียนบท	 เชื้อ	อินทรทูต

ผู้ถ่ายภาพ	 ที.วี.	วอง

ผู้ล�าดับภาพ	 ตั้งเง้กจั้ว

ผู้ล�าดับเรื่อง ชอุ่ม	เศวตร์ครุตมัต	

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบฉาก	 วริตัน์	เงยไพบลู,	ประสทิธิ	์รตันปัทมะ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย		สุดสวย	สุมิตินันท์

ผู้ประพันธ์เพลง 	 นารถ	ถาวรบุตร

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ถนอม	 อัครเศรณี,	 สวลี	 ผกาพันธุ์,	 

ม.ล.	รุจริา,	ประทมุ	ประทปีเสน,	ถวลัย์	ครีวีตั,	ป่ินนเรศร์	

ศรีนาคา,	 เอิบ	 โพธิ์ไพโรจน์,	 แสวง	พลนิเทศ,	ประดิษฐ์	

กัลย์จาฤก,	จ�าลอง	คล้ายนิวรณ์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ดงอันธพำล
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? ตุลาคม ๒๔๙๕   เท๊กซัส

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 “ปัญญาพล”

ผู้แสดง 	 ผดุงศักดิ์,	อ�านวย	

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	
๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๕



322 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

ไพรทมิฬ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 วิจิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 โชติ	สโมสร,	สุมิตรา	เมรุดิษฐ์

เค้าเรื่อง 	 “ดสูาวคมุป่า.... ด้วยปืน ดนูกัเลงปืน

ปะทะกันเลือดคะนองป่า ยิ่งล้างป่า... ยิ่งถึงเลือด”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	
๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ไข่มุกด�ำ
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 บริษัทประชาช่าง	แผนกภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง	 	 “ภาพยนตร์ชีวิตของพวกสิบแปดมงกุฎ 

ซึ่งเต็มไปด้วยการหักหลังและล้างชีวิตกันอย่างดุเดือด!”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๕

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	
๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

รอยมจัจรุำช
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ชำยชำติเสอื
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๕    ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 ผดุงศักดิ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สิงหรา,	พรรณี	

เค้าเรื่อง  “ดุเดือด, ต่ืนเต้น, รักโศรก, เสียสละ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ชำยสำมโบสถ์
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ ไม้	เมืองเดิม	

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง	 	 ค�ารณ	สัมบุณณานนท์

เรื่องย่อ  ว่าด้วยเรื่องราวความแค้นท่ียากจะ 

ระงับของ	 ผง	 ชายหนุ่มบ้านสามเรือนซึ่งก�าลังบวชเพื่อ 

ทดแทนบญุคณุมารดา	แต่เหมอืนเทวดาจะกลัน่แกล้ง	เมือ่	 

โรย	หญิงคนรักถูกพ่อบังคับให้แต่งงานกับ	เพียร	เศรษฐี 

ใหม่	ทรัพย์	 ลูกน้องที่ภักดีรีบน�าข่าวร้ายมาบอกผง	 เมื่อ 

ไม่อาจระงับโทสะได้	 ผงจึงจ�าต้องสึกเพื่อมาช�าระแค้น 

ทั้งสองรวบรวมสมัครพรรคพวกบุกไปท�าลายเรือนหอ 

ของเพยีรพนิาศย่อยยบั	สมนุของเพยีรตามล่าตวัผงอย่าง 

บ้าคลั่ง	 ผงพลาดท่าถูกฟันแผลฉกรรจ์จึงไปกบดานยัง 

บ้านสร้าง

	 ๒	 ปีผ่านไป	 โรยลอบเล่นชู้กับทรัพย์และหนี 

มาพึ่งใบบุญของก�านันบ้านสร้าง	 แต่เพียรก็ไม่ได้ยี่หระ	 

เพราะเวลานี้เพียรหมายม่ันจะเอา	 รื่น	 น้องสาวของโรย 

เป็นเมีย	 แต่รื่นได้มอบใจให้ผงไปแล้ว	 เพราะผงเป็นคน 

เดียวที่คอยออกรับแทนเวลาท่ีรื่นท�าผิดตอนยังเด็ก	 แม้ 

รื่นจะรู้ว่าผงเอ็นดูเธออย่างน้องสาวก็ตาม	ข่าวลือว่าพระ 

ที่มาธุดงค์ปักกลดยังบ้านสามเรือนหน้าตาคล้ายผงได้ 

แพร่สะพัดออกไป	 รื่นรีบจัดแจงน�าอาหารไปบิณฑบาต	 

และเล่าข่าวคราวของโรยและตนให้ผงฟัง	 ว่าก�าลังถูก 

เพียรคุกคามอย่างหนัก	ด้วยความแค้นแต่หนหลังจึงง่าย 

ที่ผงจะตัดสินใจลาสึกอีกครั้งเพื่อหาทางช่วยรื่น

	 เวลานี้โรยก�าลังล�าบากหนักเพราะหมดเงินจึง 

ส่งจดหมายขอความช่วยเหลือจาก	 ก�านันเพลิน	 ซ่ึงเป็น

พ่อ	 เพียรจึงยื่นข้อเสนอกับก�านันเพลินว่าจะรับโรยกลับ 

มายงับ้านสามเรอืนโดยมข้ีอแม้ว่าจะขอรืน่เป็นเมยี	แต่ผง 

มาชิงตัวรื่นไปได้ทัน	 ผงกับรื่นมีเวลาอันแสนสุขเพียง 

สั้น	ๆ	ก่อนที่สมุนของเพียรจะตามตัวทั้งสองเจอและฆ่า 

รืน่ตายต่อหน้าผง	ผงอาละวาดหนกัฆ่าเพยีรและสมนุตาย	 

ก่อนจะหันหน้าเข้าหาร่มกาสาวพัสตร์อีกครั้งเพื่อดับ 

ความเสียใจต่อการจากไปของรื่น

ที่มา	นิยายเรื่อง	ชายสามโบสถ์	ของ	ไม้	เมืองเดิม
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๒๔๙๕

อยธุยำแห่งควำมหลงั
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๕   เฉลิมนคร

บริษัทสร้าง	 กองทหารบก	ลพบุรี

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 เกชา	เปลี่ยนวิถี,	พิม	พวงนาค,

		 	 ทัต	เอกทัต,	สุนัน	สุทธิสุข

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

สำมล้อประจนับำน

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๙	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

๑๖ มม. / ขาวด�า / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ ธันวาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 พัธนากรฟิล์ม

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์,	อัมพร

ผู้แสดง	 	 จุมพล,	สมพงษ์,	ล้อต๊อก,

	 	 เสน่ห์,	ชลอ,	อัมพร,	ทองฮะ,

	 	 สุคนธ์,	อุเทน,	สวัสดิ์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

พรำนโลกย์ี
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ฆ่ำชูแ้ม่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ ธันวาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจนิดา,	สพุรรณ	บรูณะพมิพ์,	

	 	 จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม,		

	 	 สมควร	กระจ่างศาสตร์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

สำวเกำะสมยุ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๕   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สนั่น	จรัสศิลป์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสร้าง	ประการ	แสงอุไร

ผู้ประพันธ์	 สุนทร	จันทรัมพร

ผู้ก�ากับ	 	 ชาครีย์	ทีรฆะพันธ์

ผู้เขียนบท	 มนัส	จรรยงค์

ผู้ถ่ายภาพ	 สนั่น	จรัสศิลป์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 	 นารถ	ถาวรบุตร,	ล้วน	ควันธรรม

ผู้พากย์

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	ดวงใจ

รุตม์	สุวรรณรักษ์	 เป็น	เรือโทนาวี

วิโรจน์	สายวัฒนะ	 เป็น	เรือโทยงยุทธ

สนั่น	นักรบ	 เป็น	เจอด

อัครเดช	พันธุมสุต	 เป็น	ร้อยโทธวัช

ผิว	 เป็น	พายพั	ผูจ้ดัการเหมอืงแร่

บุบผา	ชมพูพวง	 เป็น	บุบผา

ทองอ่อน	ยุกตะนันท์	 เป็น	พ่อของดวงใจ

ประสิทธิ์	เกษุบุตร	 เป็น	อ้ายยอด

ฉลอง	 เป็น	ผูใ้หญ่บ้าน	ต�าบลอ่างทอง	 

	 อ�าเภอเกาะสมุย

เค้าเรื่อง  “เป็นภาพยนตร์เพลงเคล้าชีวิต”

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สาวเกาะสมุย	พ.ศ.	๒๔๙๕

  

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สาวเกาะสมุย	พ.ศ.	๒๔๙๕
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๒๔๙๕

นำทนีรก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๕   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง ในราชการต�ารวจ

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  พ.ต.ต.อัศวิน	ตุงคะเดชะ,	

	 	 นิตย์	มหากนก,	

	 	 จันจรูญ	อมาตยกุล

เค้าเรื่อง 		 “รบ รัก ทารุณ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๕

ห้ำชีวิต
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจนิดา,	สพุรรณ	บรูณะพมิพ์,

	 	 สมควร	กระจ่างศาสตร์

เรื่องย่อ 
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๒๔๙๕

เขีย้วเสอืเลบ็สงิห์  
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ	๑๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๕

รอยพิมพ์ใจ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๕   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ไทยรกั โศรก หงึษ์ หวง”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

ช้อยนำงร�ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ มกราคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ศศธิร	เชีย่วชาญ,	ชชัวาล	โชตสิขุสวสัดิ์

เค้าเรื่อง  “ลกูทุง่หยามเจ้าทุง่ พานางร�าไต่จมกู 

เขาจึงต้องตลุยดงดาบ... เป็นเรื่องของนางร�า ที่คนเขาว่า

กันว่าหลายใจ แต่ที่แท้ใจเดียว”

ที่มา	หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	๑๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

  

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	๑๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

เทพบตุรจำกโลกนัต์

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ มกราคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจนิดา,	สพุรรณ	บรูณะพมิพ์,	

	 	 จ�ารญู	หนวดจิม๋,	สมควร	กระจ่างศาสตร์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

สำวเครอืฟ้ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๖ มกราคม ๒๔๙๖   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง	 ไทยไตรมิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 กมล	โกมลมิศร์

ผู้ประพันธ์	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนราธิป- 

	 	 ประพันธ์พงศ์

ผู้ก�ากับ	 	 “มารุต”

ผู้เขียนบท		 ทวี	ณ	บางช้าง

ผู้ถ่ายภาพ	 แท้	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ล�าดับภาพ	 นิทัศน์	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบงานศิลป์ “เสวี”	แห่ง	“สยามสมัย”

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	เครือฟ้า

ชลิต	สุเสวี	 เป็น	ร.ต.	พร้อม	ณรงค์รักษ์

สุจิตรา	ทิพยทัศน์	 เป็น	จ�าปา

ฉัตร	โหสุภา	 เป็น	พระรามพลพ่าย

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 เป็น	พลทหารเขียว

จมื่นมานิตย์นเรศร์	 เป็น	เจ้าสายน�้าผึ้ง

พลอยศรี	เมฆขยาย	 เป็น	ค�าแก้ว

รัตนา	ทิพยทัศน์	 เป็น	ค�าเจิด

สถิตย์	เลียงมหาราช	 เป็น	หนานนิล

บุญตา	จันทะแก้ว	 เป็น	พ่อเฒ่าสน

บัวเขียว	จันทะแก้ว	 เป็น	แม่เฒ่าบุญตรู

สนิท	เหมือนประสิทธิเวช	 เป็น	คนขับรถม้า

รางวัล 	 ตุก๊ตาทอง	ปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	สาขาผูแ้สดง 

น�าหญิง	วิไลวรรณ	วัฒนพานิช

เรื่องย่อ	 	 เช้าวนัหนึง่	ณ	เมอืงเชยีงใหม่	มโีทรเลข 

ถงึอดตีทีป่รกึษาข้าหลวง	แจ้งข่าวการเสยีชวีติของ	นายพลตร ี

หลวงณรงค์รักษ์ศักดิ์สงคราม	 อดีตสหายรักที่ห่างหายกันไป 

นาน	โศกนาฏกรรมในอดีตจึงผุดขึ้นมาในห้วงค�านึง

	 เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ	 ๓๐	 ปีก่อน	 ท่านที่ปรึกษา 

ข้าหลวงได้มีโอกาสต้อนรับ	หลวงณรงค์ฯ	หรือ	ร้อยตรีพร้อม	 

ณรงค์รักษ์	ซึ่งมาประจ�าการยังเชียงใหม่	ร้อยตรีพร้อมพบรัก 

กับสาวช่างฟ้อน	ชื่อ	เครือฟ้า	จนให้ก�าเนิดพยานรักขึ้นมาคน 

หนึ่ง	 แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น	 เมื่อร้อยตรีพร้อม 

ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรุงเทพกะทันหัน	กว่า	๒	ปี	 

ทีเ่ครอืฟ้าเฝ้านบัวนัรอคอยการกลบัมาของสามซีึง่ดจูะไร้วีแ่วว	 

จดหมายทีส่่งไปไม่เคยได้รบัการตอบกลบั	ระหว่างนัน้	แม้ชาย 

อืน่จะมาสูข่อเครอืฟ้าแต่งงานแต่เธอกย็งัคงซือ่ตรงต่อสาม	ีจน 

กระทั่งวันหนึ่ง	 ที่ปรึกษาข้าหลวงมาแจ้งข่าวว่าร้อยตรีพร้อม 

ก�าลังเดินทางกลับเชียงใหม่	 หัวใจที่เคยห่อเหี่ยวก็เบิกบาน 

อีกครั้ง

	 เครือฟ้าจัดแจงเตรียมส�ารับเพื่อต้อนรับสามีแต่ก็ 

ต้องผิดหวัง	 เมื่อร้อยตรีพร้อม	 ซึ่งบัดนี้ได้เลื่อนยศเป็น	 นาย 

พลตรหีลวงณรงค์รกัษ์ศกัดิส์งคราม	มาขอแยกทาง	เพราะถกู 

บดิาบงัคบัใหแ้ต่งงานกับ	จ�าปา	ทีก่รุงเทพ	เมื่อผวัรกัลมืความ 

หลังครั้งเก่าจนหมดสิ้น	ลืมทั้งเมืองเชียงใหม่	ทั้งเครือฟ้า	ลืม 

แม้กระทั่งเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเอง	เครือฟ้าได้แต่กล�้ากลืน 

น�้าตาด้วยความระทมใจจนคิดฆ่าตัวตาย	เครือฟ้าขังตัวอยู่ใน 

ห้องพระ	ร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลงัพลางเย้ยหยนัทีบ่ชูาความรกั 

มากกว่าชีวิตของตัวเอง	แล้วจรดปลายมีดกดลงบนคอ	ก่อน 

ทีร่่างของเครอืฟ้าจะล้มลงบนพืน้ห้อง	ร้อยตรพีร้อมกพ็งัประตู 

เข้ามา	ประคองร่างเครอืฟ้าทีก่�าลงัจะหมดลมหายใจ	เครอืฟ้า 

ฝากฝังลูกน้อยด้วยน�้าเสียงอันแผ่นเบา	แล้วจากไปอย่างไม่มี 

วันกลับ

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สาวเครือฟ้า	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๖

พรำนนำวี
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๙ มกราคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 นาคราชภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ชิต	โปษยานนท์

ผู้ประพันธ์ อรวรรณ

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สุจินต์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง 	 ร.ท.	 ชอบ	 ศิริวัฒน์	 ร.น.,	 จงรักษ ์

ชพีเป็นสขุ,	ร.ท.	ด�ารงค์	เสขะนนัทน์	ร.น.,	วลติ	สนธริตัน์,	

แป๊ะอ้วน,	น.ต.	มนัส	จารุภา

เรื่องย่อ  หลังเสร็จสิ้นการรบ	 นาวิน	 และ 

เชิดชัย	 สองนักเรียนนายเรือเพื่อนรัก	 ก็ขึ้นฝั่ง	 ณ	 หาด 

หัวหินเพื่อพักผ่อนกันตามประสา	 ทว่าทั้งสองกลับต้อง 

มามีเรื่องกินแหนงแคลงใจกัน	 เมื่อทั้งนาวินและเชิดชัย 

เกดิไปตกหลมุรกัผูห้ญงิคนเดยีวกนั	เธอคนนัน้คือ	วนัเพญ็	

ลูกสาว	นายบุญลือ	พ่อค้าของเถื่อน	แต่แล้วนาวินก็เป็น 

ฝ่ายพิชิตใจของวันเพ็ญไปพร้อมกับการได้รับกระบี่เป็น 

นายเรือ	 สวนทางกับเชิดชัยท่ีช�้ารักจนสอบตกและต้อง 

สอบใหม่จนได้ยศที่ต�่ากว่านาวิน

	 แต่ก็ใช่ว่านาวินจะสมหวังไปทุกอย่าง	เมื่อนาย 

บุญลือหมายจะยกวันเพ็ญให้	 เสี่ยเส็ง	 คู่ค้าของตน	ด้วย 

กลวัว่านาวนิจะมารูเ้หน็การค้าผดิกฎหมายของตน	จงึพา 

วนัเพญ็หนมีาอยูห่มูบ้่านชายทะเลแห่งหนึง่	เมือ่นาวนิกบั 

เชดิชยัเวยีนมาพบกนัอกีครัง้	แม้ทัง้สองจะเคยบาดหมาง

ใจกัน	 ก็ยอมร่วมมือเพื่อช่วยวันเพ็ญให้พ้นจากเงื้อมมือ 

ของนายบญุลอืและเสีย่เสง็	จนนาวนิต้องถกูเหล่าร้ายจบั

เป็นตัวประกัน	การต่อสู้จึงเกิดขึ้น	

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

เมยีน้อยเมียหลวง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๓ มกราคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “ปัญหาโลกแตกท่ีถกกันอยู่ไม่รู้จบ 

ทั้งท่านชายทั้งท่านหญิงจะวิ่งกันมาดู”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ	๒๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ	๒๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

สมิงสำว
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ มกราคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์,	อรอนงค์	อรุณศรี,	 

เสน่ห์	 โกมารชุน,	 อบ	 บุญติด,	 จ�ารูญ	 หนวดจิ๋ม,	 อธึก 

อรรถจินดา,	เชื้อ,	จ่าหอม

เค้าเรื่อง  “เรือ่งของสาวก๋าก่ันไม่กลวัชาย (ไม่ใช่

เรื่องโจร)”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ทีม่าภาพ	หนงัสอืพมิพ์รายวนั	สยามรฐั	๓๐	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖



342 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

เมอืงทมิฬ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ	๑๐	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

หนีผัว
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ทกัษณิ	แจ่มผล,	แน่งน้อย	แสงสวุมิล

เค้าเรื่อง  “ดู! การโลดเต้นของชีวิต หนุ่ม ๆ 

สาว ๆ ในยุคปรมาณู แรงร้อนด้วยอารมณ์ สะวิงชนิด

เหลือรั้ง”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๐	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	
๑๐	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

ทหำรเอกพระบณัฑรู
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 สุวรรณภูมิภาพยนตร์	

ผู้อ�านวยการสร้าง สมาน	พงษ์สุวรรณ

ผู้ประพันธ์ ไม้	เมืองเดิม

ผู้ก�ากับ  สุมทุม	บุญเกื้อ

ผู้เขียนบท	 สุมทุม	บุญเกื้อ

ผู้ถ่ายภาพ	 อาสา	วสุวัต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์	 สุวัฒน์	เกษรกุล

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 แสงดารา	บญุราศร	ีกบั	สรุางค์	ข�าศรี

ผู้แสดง

ละเอียด	พิบูลสวัสดิ์	 เป็น	หลวงกลาโหมราชเสนา	(เดือน)

จงรักษ์	ชีพเปนสุข	 เป็น	องค์หญงิ	ธดิาของพระบณัฑูร

เกษม	สวาวสุ	 เป็น	สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

มนต์ชัย	มังกรพันธ์	 เป็น	ขุนจิตรสุนทร	(ใย)

เสาวภาคย์	อนันตศักดิ์	เป็น	ยม

กริช	สุนทรกนิษฐ	 เป็น	ครูดาบ

สันต์	สวาวสุ	 เป็น	จมื่นศรีสรลักษณ์	(ฉิม)

มณเฑียร	ถาวร	 เป็น	ขุนฤทธิ์

ธีระชาติ	ชุมากร	 เป็น	นายภูบาล

สุข	ประสาทหินพิมาย		เป็น	ขุนราชมสงคราม

เรื่องย่อ 	 ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราช 

แห่งกรุงศรีอยุธยา	เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์	พระมหาอุปราช	 

ถูก	 จมื่นศรีสรลักษณ์	 กับ	 เจ้าสามกรม	 ใส่ความว่าลอบ 

คบชูก้บั	เจ้าฟ้านิม่	พระสนมเอกของพระราชบดิา	จนต้อง 

โทษประหารชีวิต	 มิหน�าซ�้ายังสั่งให้	 ขุนจิตร์สุนทร	 กับ 

ขนุฤทธิภั์กด	ีควบคุมตวั	องค์หญงิ	พระขนษิฐาของเจ้าฟ้า 

ธรรมาธิเบศร์ไปคุมขัง	 แต่	 หลวงกลาโหม	 ราชองครักษ์ 

เอกผู้คุมหมู่ทหารพระบัณฑูรของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์มา 

ขัดขวางและฆ่าขุนฤทธิ์ฯ	 เสียชีวิต	 หลวงกลาโหมพา 

เจ้าหญิงไปประทับที่ต�าหนักของเจ้าฟ้าอุทุมพร	 เสด็จฯ	

อาขององค์หญิง	ก่อนจะหนีไปหลบซ่อนตัว

	 หลงัจากนัน้ไม่นาน	สมเดจ็พระบรมราชาธริาช 

เสด็จสวรรคต	 เจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งตามประเพณีต้องขึ้น 

ครองราชย์	ได้ถวายให้เจ้าฟ้าเอกทศัน์ขึน้ครองราชย์แทน 

พระองค์ที่ประสงค์จะทรงผนวช	แต่สมเด็จพระเอกทัศน์ 

ทรงลุม่หลงในความมวัเมา	ขนุนางทีม่กัใหญ่ใฝ่สงูจงึคดิคด 

ถึงขนาดเหิมเกริมจะโค่นราชบัลลังก์	 ร้อนถึงกรมหมื่น- 

เทพพิพิธและขุนนางที่จงรักภักดีต้องร่วมมือกันวางแผน 

ให้เจ้าฟ้าอุทุมพรกลับมาขึ้นครองราชย์ตามเดิม	 แต่

แผนการรั่วไหลท�าให้กรมหม่ืนฯ	 และพรรคพวกรวมทั้ง

หลวงกลาโหมถูกจับกุม

	 ระยะนัน้เอง	ฝ่ายพม่าได้ยกกองทพัเข้ามาล้อม 

กรงุศรอียธุยา	เหล่านกัโทษถกูเกณฑ์ออกมาสูศ้กึกบัพม่า	 

รวมทัง้หลวงกลาโหมได้เข้าร่วมในศึกครัง้นีด้้วย	ฝ่ายพม่า 

ตีร่นมาถึงพระนคร	หลวงกลาโหมจึงรีบไปช่วยองค์หญิง 

อย่างไม่ห่วงชีวิต	 องค์หญิงทรงซาบซ้ึงพระทัยที่หลวง 

กลาโหมช่วยชีวิตพระองค์ไว้ถึงสองครา	 จึงทรงสละ 

ฐานันดรศักดิ์เพื่อครองรักกับหลวงกลาโหม

ที่มา	สมุดภาพยนตร์เรื่อง	ทหารเอกพระบัณฑูร	พ.ศ.	๒๔๙๖ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

๑๓ เมษายน ๒๔๙๖พญำกง-พญำพำน

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๖

๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 อ.	อายุการภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท	 พันค�า

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 อาภรณ์	เคหะนันท์,	ธาดา	อายุการ,	

	 	 ทวี	จงสมจิตร์

เรื่องย่อ	 	 ดัดแปลงจากต�านานพื้นบ้านว่าด้วย 

เรื่องของ	 พญากง	 ซ่ึงมีพระมเหสีพระนามว่า	 พระนาง 

สุมาลี	 คืนหนึ่งพระนางสุมาลีทรงฝันร้าย	 โหรท�านาย 

ความฝันของพระนางสุมาลีว่าจะได้พระโอรส	แต่ในภาย 

ภาคหน้าพระโอรสจะกระท�าปิตุฆาต	 วันเวลาผ่านไป 

พระนางสุมาลีทรงประสูติพระโอรสตามค�าท�านายของ 

โหร	 พญากงนึกหว่ันจึงรับสั่งให้น�าพระโอรสใส่หม้อแล้ว 

ไปลอยในแม่น�า้	พระนางสมุาลทีลูวงิวอนขอเหน็หน้าพระ

โอรสเป็นครัง้สดุท้าย	แต่เมือ่อุม้พระโอรสขึน้มา	พระโอรส 

เกิดด้ินไปถูกขอบพานท�าให้เลือดไหล	 ด้วยความรักและ 

อาลยัของผูเ้ป็นแม่	พระนางสมุาลจีงึผกูธ�ามรงค์ตดิข้อมอื 

พระโอรสไว้	 แล้วปล่อยหม้อที่บรรจุพระโอรสล่องลอย 

จากนครปาวายไปตามกระแสธารา	เคราะห์ดทีีห่ม้อลอย 

ไปถึงหมู่บ้านท่าเกวียน	ยายหอม	ผู้มั่งคั่งมาพบหม้อที่ใส่ 

พระโอรสไว้จึงเก็บพระโอรสมาเลี้ยงดู	 เมื่อพินิจใบหน้า 

เด็กน้อยมีรอยแผลเป็นรูปร่างคล้ายพาน	 จึงตั้งช่ือให้ว่า	 

“พาน”	

	 ยายหอมทะนถุนอมพานจนเตบิใหญ่จงึส่งให้ไป 

ร�า่เรยีนวชิากบั	อาจารย์เถยีร	ด้วยความทีม่สีายเลอืดของ 

กษัตริย์	พานจึงเชี่ยวชาญในทางอาวุธ	และแอบรวบรวม 

กองก�าลัง	 คิดการใหญ่หมายจะโจมตีนครปาวาย	 ฝ่าย 

พญากง	เมื่อทหารรายงานว่าบัดนี้มีกองโจรก�าลังซ่องสุม 

ตามแนวชายแดน	 จึงจัดทหารไปปราบปรามแต่ได้รับ 

ความพ่ายแพ้กลับมา	 พานเหิมเกริมตั้งตนเป็น	 “พญา 

พาน”	และให้	หาญ	คนสนิทน�าสาสน์ท้าชนช้างไปส่งให้ 

พญากง	ผลปรากฏว่าพญากงถกูฟันด้วยของ้าวขาดสะพาย 

แล่งสิ้นพระชนม์ในสนามรบ	 พญาพานยึดนครปาวาย 

ทันที	 มิหน�าซ�้ายังคิดจะเอาพระนางสุมาลีเป็นพระมเหสี	 

วญิญาณของพญากงจงึจ�าแลงเป็นแมวและบอกความจรงิ 

กับพญาพาน	พญาพานส�านึกผิดจึงได้สร้างเจดีย์เพื่อล้าง 

บาปที่ตนได้กระท�าปิตุฆาต

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

เกำะเทพบตุร  
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สนาน	-	วรรณภา

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 สนาน	-	วรรณภา

ผู้แสดง 	 เชาว์	แคล่วคล่อง,	

	 	 นงเยาว์	ลักษณะลม้าย,	

	 	 จมื่นมานิตย์นเรศร์

เค้าเรื่อง  “อยู ่เกาะต้องสู ้ สาวนักสู ้ จึงรัก 

ชาวเกาะ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๖	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	
๒๖	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

ยอดนักเบ่ง
๑๖ มม. / สี (ธรรมดา) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖    พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง ชลอ	ไตรตรองศร

ที่ปรึกษา 	 สาหัส	บุญหลง

ผู้ประพันธ์	 ชลอ	ไตรตรองศร

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท	 พันค�า

ผู้ถ่ายภาพ	 ผอบ	ฤกษสาร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

อัมพร	ประทีปเสน	 เป็น	อัมพร

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	สม

จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม	 เป็น	จิ๋ม

เชาว์	 แคล่วคล่อง,	 สาหัส	 บุญหลง,	 จันตรี	 สาริกบุตร, 

วลติ	สนธริตัน์,	ศริพิงษ์	อศิรางกรูฯ,	ประทมุ	ประทปีเสน,	

วัฒนา	บุณยเกียรติ

เรื่องย่อ	 	 แม้จะเป็นเพียงคนแจวเรือจ้าง	 แต่	 

สม	 จิ๋ม	 และ	 อัมพร	 ก็ยังมีความฝัน	 สมฝันอยากเป็น 

พระเอกลเิก	ส่วนจิม๋ฝันไกลอยากเป็นประธานาธบิด	ีส่วน 

อัมพรฝันอยากเป็นนักร้อง	ความสุขเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ของ 

คนทั้งสามคือการแลกเปลี่ยนความฝันและร้องเพลง 

อย่างส�าราญ	 ไม่มีใครคาดฝันว่าฝันน้ันจะกลายเป็นจริง	 

วันหนึ่งทั้งสามเผอิญไปเจอชายฉกรรจ์ก�าลังจะปลุกปล�้า 

หญิงสาวทั้งสามจึงรี่เข้าไปช่วย	ไม่ได้รู้เลยว่านั่นเป็นฉาก 

หนึ่งในหนังที่ก�าลังถ่ายท�าอยู่	 ผู้ก�ากับเห็นความงามของ 

อัมพรจึงชักชวนมาแสดงหนังรวมทั้งสมกับจิ๋มด้วย

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๖

	 เหมอืนเทวดาเล่นตลก	สมได้รูว่้าตนเป็นลกูชาย 

เจ้าของบริษัทหนังที่หายตัวไป	 ผู้ก�ากับรีบเอาใจเจ้าของ 

บริษัทด้วยการเปลี่ยนให้สมเป็นพระเอก	และให้	 เชาวน์	 

พระเอกคนก่อนไปแสดงเป็นผู้ร้าย	 กองถ่ายหนัง	 เรื่อง	

“คดีสร้อยเพชร”	 เริ่มทันทีในคืนนั้นที่เวทีพัฒนากร	 

เชาวน์แค้นใจที่ถูกปลดกลางคันจึงขอสวมบทคนร้าย 

ตัวจริง	 จับตัวอัมพรไปขังไว้ที่บ้านร้าง	 อัมพรใช้เสน่ห ์

ล่อหลอกให้ผู้คุมทะเลาะกันเอง	และอาศัยช่วงชุลมุนหนี 

ออกมาที่ท่าเรือจ้าง	 ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจึง 

รอดเงื้อมมือเชาวน์มาได้อย่างหวุดหวิด	 ทั้งสามกลับมา 

ตายรงัทีท่่าเรอืจ้างและไม่นกึอยากฝันเป็นอะไรอืน่อกีเลย

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๖



348 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ฟ้ำค�ำรณ
๑๖ มม. / ส ี(วจิติร, เทฆนคิ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๐ มีนาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย 

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  เสน่ห์	โกมารชุน,	จ�าลอง	ฉิมคล้าย

ผู้แสดง 	 เสน่ห์	โกมารชุน	และคณะ

เค้าเรื่อง  “ดู! สงครามชิงรัก ดู! ชาวป่าบุกขึ้น

เป็นกษัตริย์”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	
๑๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

ทำษน�ำ้เงิน
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๔ มีนาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ	๒๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖



350 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ	
มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

พระเจ้ำช้ำงเผือก (๒๔๘๔)

๒๕ มีนาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๙๖

ไซอิว๋
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ มีนาคม ๒๔๙๖   เท๊กซัส

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  อบ	บุญติด,	ล้อต๊อก,	รัชนี,	ก�าจาย

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ไทยในเรื่องจีน”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ	๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ	
๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖



352 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ทำษวังหลัง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ มีนาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  ไพลิน	โพธิ์ไทร

เค้าเรื่อง  “ยอดเยี่ยมนิยายอิงประวัติศาสตร์ 

ท้าสู้ “พญากง พญาพาน” และ “ยอดนักเบ่ง” 

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๖

ทะเลรกั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ..... นาที

๑๐ เมษายน ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ภาพนิมิต

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เสวตร	เปี่ยมพงศ์สานต์

ผู้ประพันธ์	 “กาญจนาคพันธุ์”

ผู้ก�ากับ ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประสาท	สุขุม	A.S.C.

ผู้ล�าดับภาพ	 ชาญ	กาญจนาคพันธุ์

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบฉาก โสภา	เปี่ยมพงศ์สานต์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย		 โสภา	เปี่ยมพงศ์สานต์

ผู้บันทึกเสียง ชาญ	บุนนาค

ผู้ประพันธ์เพลง 

ที่ปรึกษาฝ่ายดนตรี ศุภชัย	วานิชวัฒนา

ผู้พากย์

ผู้แสดง

พิชัย	วาศนาส่ง	 เป็น	หมึก

ไขศรี	ชุมะศารทูล	 เป็น	มุกดา

ประจวบ	กาญจนลาภ	 เป็น	สรร

อาจศรี	บุนนาค	 เป็น	ผกาแก้ว

ประภัสสร์	มัณฑุสินธุ์	 เป็น	จ�าแลง

เรื่องย่อ 	 ความรกัของ	หมกึ	มอีนัต้องพงัทลาย 

ลง	 เมื่อ	มุกดา	คนรักแอบมีใจให้	 จ�าแลง	นายหน้าขาย 

ของทะเลจอมเจ้าเล่ห์	 ชายผู้หลอกเอาตัวมุกดารวมทั้ง 

ไข่มุกอันเลอค่าท่ีหมึกทุ่มเทแรงกายตามหามาให้มุกดา 

ดีที่	นายสรร	เจ้านายผู้แสนดีของหมึกล่วงรู้เหตุการณ์จึง 

หาวิธีเปิดโปงความช่ัวของนายจ�าแลง	 จนมุกดารู้ความ 

จรงิ	ด้วยความแค้นเคอืง	เธอจงึตัง้ใจจะลงมอืสงัหารนาย 

จ�าแลงเสียให้ตายแต่นายจ�าแลงไหวตัวทัน	 คว้ามีดแทง 

มุกดาถึงแก่ชีวิต	ฝ่ายหมึกที่ไม่สามารถช่วยชีวิตมุกดา	จึง 

มุ่งตรงเข้าต่อสู้กับนายจ�าแลงจนนายจ�าแลงพลาดท่า 

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

ตกเขาตาย	 กระนั้นหมึกก็ได้แต่ร้องไห้คร�่าครวญถึงการ 

จากไปของมุกดายอดรักของเขา

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	ทะเลรัก



354 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ไทรโยคแปลง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ เมษายน ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ อิศรา	อมันตกุล

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ละเอยีด	พบิลูสวสัดิ,์	ศศธิร	เชีย่วชาญ,	

	 	 ถนอม	อัครเศรณี

เค้าเรื่อง  “เชิงรัก ฉันท์ต้องหัก กันด้วยชีวิต”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖ ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

พรหมบนัดำล
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ เมษายน ๒๔๙๖  ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท วิจิตร	คุณาวุฒิ

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 วิจิตร	คุณาวุฒิ

เค้าเรื่อง  “โจรจะกลับใจ อย่าเอาไฟไปจุด 

เพราะจดุไฟในหวัอก โจรใหญ่จงึแหกตรางออกอาละวาด”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	
๒๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖



356 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ศกึรกัของดวงใจ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ เมษายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ไทย เรื่องรักที่ เป ็น 

ปัญหา”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

คู่สร้ำง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ เมษายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง หอมหวล 

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ส�าเภา,	สวาท

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖



358 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

สองเสอืสำว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ เมษายน ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  ประชมุ	จนัทมิา,	พชัรนิทร์	ดวงหริญั

เค้าเรื่อง  “สองสาวร่วมซ่องเสือ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	
๓๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

คนองแค้น
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๓๐	เมษายน	๒๔๙๖



360 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ลกูฝำแฝด (๒๔๙๔)

๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี 
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๒๔๙๖

รอยบญุ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท	 ชลอ	ไตรตรองศร

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ชลอ	ไตรตรองศร

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ไทยลีลาชีวิตจากข้าง

ถนน”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖



362 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ทำษรกั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖    ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บูรพาศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส�าเภา	ประสงค์ผล

ที่ปรึกษา 	 สมบัติ	คงจ�าเนียร

ผู้ประพันธ์	 มนัส	จรรยงค์

ผู้ก�ากับ  รงัส	ีทศันพยคัฆ์,	ประเทอืง	ศรสีพุรรณ

ผู้เขียนบท	 รงัส	ีทศันพยคัฆ์,	ประเทอืง	ศรสีพุรรณ

ผู้ถ่ายภาพ	 ฉลาง	ประสงค์ผล

ผู้ล�าดับภาพ	 ฉลาง	ประสงค์ผล

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้สร้างฉาก	 แนมศิลป

ฝ่ายเทคนิค	 จุมพล	กาญจนินทุ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	ประทิน	ศรีสุพรรณ

ผู้จัดดนตรี	 ร.ท.	สมหมาย	สุขะพันธ์	ร.น.

ธุรกิจทั่วไป	 ส�าเภา	ประสงค์ผล

ผู้พากย์

ผู้แสดง

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	อรชร

สมบัติ	คงจ�าเนียร	 เป็น	ดิเรก

สมพิศ	วรางคณา	 เป็น	มัณฑนา

ทวนทอง	วิมลรัตน์	 เป็น	สมาน

เรวัต	รัตนะ	 เป็น	ปรีชา

สกล	วรฉัตร์	 เป็น	นิพนธ์

นอบ	ดิษฐพันธ์	 เป็น	แม่

สน�่า	สวนสุจริต	 เป็น	คง

พยอม	ปฐมพล	 เป็น	สมุนโจร

วิเชียร	แพทย์ดี	 เป็น	ประพันธ์

เรื่องย่อ  เมื่อ	ดิเรก	ถูก	สมาน	เพื่อนร่วมงาน 

บงัคบัขูเ่ขญ็ให้ช่วยกนัใส่ร้ายเจ้านาย	เขาจงึจ�าต้องปฏเิสธ 

ไปด้วยความมมีนษุยธรรม	สมานจงึส่ง	มณัฑนา	สาวสวย 

มาหว่านเสน่ห์ให้ดิเรกหลงเชื่อจนก่อเกิดเป็นความรัก 

ทั้ง	ๆ	ที่ดิเรกมี	อรชร	น้องสาวบุญธรรมที่คอยช่วยเหลือ 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ทาษรัก	พ.ศ.	๒๔๙๖

และแอบรักเขาอยู่	

	 นานวันเข้า	 ดิเรกก็ยังไม่มีทีท่าจะร่วมมือกับ 

สมาน	แถมมัณฑนาก็ดูจะมีใจเอนเอียงไปหาดิเรก	สมาน 

ซึง่เป็นเจ้าของมณัฑนามาก่อนจงึอดรนทนไม่ไหว	ท้าดเิรก 

ชกกันตัวต่อตัว	 แต่ดิเรกถูกมารดาห้ามไว้เขาจึงตัดสินใจ 

หนไีปอยูห่วัหนิ	และได้พบกบักลุม่โจรกลุม่หนึง่ซึง่เหน็ใจ 

ดิเรกที่ต้องถูกหลอกลวงและคิดจะหาทางช่วยเขา	 แล้ว 

โอกาสแก้แค้นก็มาถึง	เมื่อสมานและมัณฑนาเดินทางมา 

เที่ยวหัวหิน	ดิเรกและเพื่อนโจรวางอุบายหลอกสมานมา 

ที่ไร่แห่งหนึ่งเพื่อชกให้สมแค้น	 แต่ดิเรกดันพลาดท่า 

เกือบถูกมัณฑนายิง	 ดีที่เธอยังมีใจให้ดิเรกจึงอ้อนวอน 

ขอให้เรื่องต่าง	 ๆ	 จบลง	 และอวยพรให้ดิเรกสมหวังกับ 

อรชรหญิงที่รักเขาจริง	ๆ	สมานเริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่ท�าลง 

ไปจึงกลับใจเลิกท�าเรื่องช่ัวร้าย	 ทุกฝ่ายจึงกลับมาคืนด ี

และมีความสุขด้วยกันในที่สุด

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ทาษรัก	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

สำมเกลอกระยำจก
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ แท้	ประกาศวุฒิสาร	

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ล้อต๊อก,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	

	 	 ดอกดิน	กัญญามาลย์

เค้าเรื่อง  “คอยชม! ภาพยนตร์ตลก ช้ันแนวหน้า 

ไม่ซ�้าแบบใคร”

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สาวเครือฟ้า	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	(บน)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สาวเครือฟ้า	พ.ศ.	๒๔๙๖
												(สองภาพล่าง)	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

เชงิทะเล
๑๖ มม. / สี (ธรรมดา) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ร�าเพย	ณ	นคร

เค้าเรื่อง  “เรือ่งจรงิทีค่รกึโครมในหน้าหนงัสอื- 

พิมพ์ ตอนผู้ยิ่งใหญ่เบ่งใส่ชาวประมง”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๒๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

เสยีงสำป
๓๕ มม.? / สี (วิจิตร) / เสียง / ความยาว ..... นาที

๔ มิถุนายน ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บริษัทภาพยนตร์สถาพร

ผู้อ�านวยการสร้าง ส.ฑิฆัมพร

ผู้ประพันธ์	 แชน	เชิดพงศ์	จากบทละคร	เรื่อง

	 	 เสียงสาปจากโลกันต์

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท	 ช.แสงเพ็ญ

ผู้ถ่ายภาพ ไพบูลย์	มาศมัณฑนะ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 พิน	พูนพัฒน์

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมควร	กระจ่างศาสตร์,	ทตั	เอกทตั,	

ชลติ	สเุสว,ี	เฉลมิ	บณุยเกยีรต,ิ	เชาว์	แคล่วคล่อง,	สพุรรณ	

บูรณพิมพ์,	ประภาพรรณ	นาคทอง,	อัมพร	ประทีปเสน

เค้าเรื่อง  “ส�าเนียงนั้นแผ่วโผยมาในอากาศ  

เป็นส�าเนียงท่ีพลิกชีวิตหน่ึงให้กระเจิงไป ...ส�าเนียง 

ประหลาดนั้น เป็น! “เสียงสาป”  

 “เมียน้อยฆ่าเมียหลวง แล้วคบชู้ฆ่าผัว ลึกลับ 

โลดโผน รักเร้าน�้าตา และบีบหัวใจ”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

วญิญำณคนอง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๖ มิถุนายน ๒๔๙๖    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ธงชัย	นลิกนษิฐ์,	ไพบลูย์	เกษมมาลยั,

	 	 พระดรุณรักษา,	สมบุญ	แว่นตาโต

เค้าเรื่อง  “นางนากพระโขนงแผลงฤทธิ์อีก 

นิยายใหม่ของนางนาก”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

น้องชำย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท ชลอ	ไตรตรองศร

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ชลอ	ไตรตรองศร

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “เรื่องโศรก ตลก”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๖



368 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

พลำยมลิวัลย์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ ถนอม	มหาเปารยะ	จากบทประพนัธ์	

	 	 เรื่อง	พลายมลิวัลย์

ผู้ก�ากับ  ฉลาด	วัลลิสุต

ผู้เขียนบท	 สด	กูรมะโรหิต

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบศิลป์	 ศิววงศ์	กุญชร

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 คณะกมลพิสมัย

ผู้แสดง	 	 วสันต์	สุนทรปักษิน,	

	 	 จมื่นมานิตย์นเรศ,	

	 	 สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม,	ลัดดา,	วลิต

เค้าเรื่อง  “ชมบทรักที่หวานซาบซึ้ง การเสีย 

สละทุกสิ่งทุกอย่างของ ม.จ.สุริยา เยี่ยมสกุล จนในที่สุด 

แลกด้วยชีวิต เสียอนาคตของโอรสสุดสวาท และชายา 

สาวสวย ท่านจะได้ชมบทบาทของช้างแสนรู้”

ที่มา	หนังสืือพิมพ์รายวัน	สยามรัฐ	๑๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๖

ชำยพเนจร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

จอมหิว
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ลูกไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 “เบ็ญจะ”

ที่ปรึกษา 	 อ�านวย	นฤปกรณ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ทองอ้อน	กมเลศร์

ผู้เขียนบท ทองอ้อน	กมเลศร์

ผู้ถ่ายภาพ	 หนุ่ม	เต็งบุญชู

ผู้ล�าดับภาพ	 พรทิพย์

ผู้ก�ากับภาพ	 ศุภระ	กาญจนะภังคะ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดฉาก		 เสรีศิลปิน

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา

ผู้แสดง

ดอกดิน	กัญญามาลย์	 เป็น	อัศวิน

บุญยงค์	ยุทธนากร	 เป็น	องอาจ

จันตรี	สาริกบุตร	 เป็น	จันทรา

เฉลิม	บุณยเกียรติ	 เป็น	บิดาของจันทรา

ประวิทย์	สุจริตจันทร์	 เป็น	นายอ้น

แป๊ะอ้วน	 เป็น	พี่หมู

เยิ้ม	จีรพันธ์	 เป็น	เกิด

สมโภช	เสลากุล	 เป็น	คง

สมัย	ก�าเหนิดงาม	 เป็น	ด�า

ผาสุข	คงสถิตย์	 เป็น	เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

สมาน	ปิ่นประทีป	 เป็น	หัวหน้าคณะนักมวย

ดาบน่า	ศ.	บางคอแหลม	 เป็น	นักมวย

ชิดหลี	ศรีก�าพุธ	 เป็น	กรรมการมวย

เรื่องย่อ 	 เรื่องราวของสองพี่น้อง	 องอาจ	 ซึ่ง 

เป็นพวกชอบคิดแต่ไม่ชอบท�า	กับ	อัศวิน	ซึ่งเป็นจอมหิว	 

ด้วยความระอาความไม่เอาไหนของลูกชายท้ังสอง	 นาย 

อ้น	ซึ่งเป็นพ่อจึงไล่ตะเพิดอัศวินกับองอาจออกจากบ้าน	 

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	จอมหิว	พ.ศ.	๒๔๙๖

หลายวนัผ่านไป	องอาจกบัอศัวนิเร่ร่อนไปตามยถากรรม	 

จนมาเจอเกวียนตกหล่ม	 อัศวิน	 จอมหิว	 ซ่ึงมีนิสัย 

ประหลาด	คือเมื่อโมโหหิวจะมีพละก�าลังมหาศาล	จึงไป 

ช่วยชาวบ้านยกเกวียน	จึงได้อาหารเป็นการตอบแทน	

	 สองพีน้่องยงัคงระหกระเหร่อนเร่หาวธิปีระทงั 

ความหวิไปวนั	ๆ 	แม้บางครัง้อบัจนขนาดต้องกนิหนิแทน 

ข้าว	องอาจพยายามคิดหาวิธีต่าง	ๆ	เช่น	ให้อัศวินปลอม 

ตัวเป็นคนพิการขอทานประทังชีวิต	 แต่ความก็แตกทุก 

ครัง้เพราะอศัวนิ	จนวนัหนึง่	ทัง้สองมาจนถงึสวนสัตว์และ 

พบ	จันทรา	ก�าลังถูกนักเลงรังเก	อัศวินซึ่งก�าลังโมโหหิว 

จงึเข้าไปช่วย	จนัทราตอบแทนบญุคณุทัง้สองด้วยการให้ 

กล้วยหอมซึง่ทแีรกกะจะน�ามาให้ลงิ	วนัต่อมา	องอาจพา 

อัศวินมาสมัครเป็นนักมวย	 และต่อยชนะเพราะโมโหหิว 

นัน่เอง	โชคชะตาพาให้สองพีน้่องได้พบกบัจนัทราอกีครัง้ 

ที่บาร์เหล้าซึ่งบิดาของจันทราเป็นเจ้าของ	จันทราเล่าให้ 

บดิาฟังว่าองอาจกบัอศัวนิเคยช่วยชวีติจนัทราไว้	บดิาของ 

จันทราจึงรับทั้งสองเข้าท�างาน	 อัศวินใช้พลังให้เป็น 

ประโยชน์ในการจดัการนกัเลงซึง่มาเบ่งกนิฟรทีีบ่าร์	ส่วน

องอาจก็ได้ใช้ความคิดพิชิตใจจันทรา

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	จอมหิว	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

สภุำพบรุษุทนง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

วำยร้ำยท่ำเรอื
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 จุมพล	ปัทมินทร์,	บังเละ

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

สำมเกลอเจอผี
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  ดอกดิน	กัญญามาลย์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  ล้อต๊อก,	ดอกดิน,	สมพงษ์	พงษ์มิตร

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ตลก-แปลก และใหม่

ที่สุด ไม่ซ�้าแบบใคร”

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สาวเครือฟ้า	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สาวเครือฟ้า	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

ผูร้้ำยผู้ดี
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 อุสมาน	ศรแดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

นำงแมวป่ำ
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ สิงหาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง	 โยคีทองพูน	แผนกภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ทองพูน	พึ่งสุนทร

ผู้ประพันธ์ ช่อลิลลี่	–	พริ้มเพรา

ผู้ก�ากับ 	 เนรมิต

ผู้เขียนบท		 ช.	แสงเพ็ญ

ผู้ก�ากับบท อนุมาศ	บุนนาค

ผู้ถ่ายภาพ สุจินต์	สุทธิวรรณ

ผู้ล�าดับภาพ	 อ�านวย	กลัสนิมิ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	คลอใจ	บุณยสิงห์

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	นิด

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	ร.ต.อ.	ไชยา

ศิริพร	ศรีจามร	 เป็น	ชนินท์

วิโรจน์	สายวัฒนะ	 เป็น	ร.ต.ต.	ประกิจ

วลิต	สนธิรัตน์	 เป็น	วิศิษฐ์

ประเสริฐ	จุลเกตุ	 เป็น	สนั่น

ทัต	เอกทัต	 เป็น	เสือคล้อย

สงวน	รัตนทัศนีย์	 เป็น	นางสาย

มนัส	บุณยเกียรติ	 เป็น	ราณี

ทัศนี	เฉียงกุล	 เป็น	ครูอ�าไพ

วงษ์	ศรีสวัสดิ์	 เป็น	เจ้าคุณทรงอานุภาพ

เรื่องย่อ	 	 ๑๗	 ปีก่อน	 สาย	 คนใช้ในตระกูลของ 

เจ้าคุณทรงอานุภาพ	 ขโมยลูกสาววัยแบเบาะของเจ้าคุณ 

เพราะความแค้นที่ตัวเองต้องตกเป็นเมียเก็บ	 สายหนีมา 

กบดานยังรังโจรของ	เสือคล้อย	ที่จังหวัดเพชรบุรี	เสือคล้อย 

ออกอาละวาดปล้นทรัพย์จนชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก	 

ทางการจงึส่ง	ร.ต.อ.	ไชยา	มาจบักมุ	แต่ไม่ทนัจะปฏบิตัหิน้าที่	

เขาก็กลับถูก	นิด	นางแมวป่าปล้นหมวกกับปืนไปหน้าตาเฉย

	 ขณะนัน้	ราณ	ีคูห่มัน้ได้ยกโขยงเพือ่นมาเยีย่มไชยา 

ถึงที่พัก	 แต่กลับไม่เจอไชยา	 แท้ที่จริงแล้ว	 วิศิษฐ์	 สมาชิก 

คนหนึ่งติดตามมาเพื่อขายกระสุนให้เสือคล้อย	 ค�่านั้นเอง	 

ไชยาน�าก�าลงัต�ารวจบกุรงัเสอืคล้อย	นดิผูอ้ยูใ่นเหตกุารณ์ช่วย 

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	นางแมวป่า	พ.ศ.	๒๔๙๖

ชวีติไชยาซึง่เกอืบจะถกูเสอืคล้อยแทงไว้ทนั	ไชยาจงึตอบแทน

บุญคุณนิดด้วยการรับอุปการะเด็กสาว	 และพานิดไปเที่ยวที ่

บังกะโลหัวหินด้วย	 วิศิษฐ์ฉวยโอกาสลวนลามนิดแต่ถูกนิด 

ต่อยหงายหลัง	ราณีหาเรื่องอาละวาดนิด	ไชยาจึงตัดร�าคาญ 

ให้	 ชนินท์	 น้องสาว	 พานิดไปฝากกับ	 ครูอ�าไพ	 ที่กรุงเทพ 

เพื่ออบรมบ่มนิสัย	 แต่นิดต้องมาเจอเด็กในบ้านของครูอ�าไพ 

กลั่นแกล้งต่าง	ๆ	นานา

	 อยู่มาวันหนึ่ง	 เจ้าคุณทรงอานุภาพและ	 ไพฑูรย์	 

หลานชายมาขอพบไชยา	เพราะบงัเอญิได้เหน็นดิทีห่วัหนิ	และ 

จ�าได้ว่าเป็นลูกสาวของตนที่ถูกลักพาตัวไป	 เจ้าคุณเล่าเรื่อง 

ในอดีตให้ไชยาฟัง	 ขณะเดียวกัน	 เสือคล้อยกับนางสายมา 

รวมหัวกับวิศิษฐ์หมายจะจับตัวนิดเรียกค่าไถ	่ วิศิษฐ์นึกแผน 

ชั่วออก	ตรงดิ่งไปเป่าหูราณีว่า	 สาเหตุที่ไชยาส่งนิดมาอบรม 

นสิยัเพราะต้องการแต่งงานกบันดิเป็นแน่	ราณหีน้ามดืไปด้วย 

โทสะตามไปแฉก�าพดืของนดิถงึทีบ้่านครอู�าไพเพราะเข้าใจว่า 

นิดเป็นลูกโจร	 นิดเก็บข้าวของตั้งใจจะกลับเพชรบุรี	 แต่ถูก 

นักเลงลวนลามแล้วหลงมายังซ่องนางโลมของ	 สดใส	 จึงขอ

อาศัยอยู่ที่นั่น

	 ไชยาตระเวนหาตัวนิดตามสถานนางโลมต่าง	 ๆ	 

สดใสเห็นท่าไม่ดีจึงเสนอขายนิดให้วิศิษฐ์	 วิศิษฐ์ไม่รอช้า 

รบีโทรไปเรยีกค่าไถ่จากเจ้าคณุและคณุหญงิทรงอานภุาพ	โดย 

นัดหมายแลกเปลี่ยนนิดบริเวณหอนาฬิกา	 ที่สวนลุมฯ	 ใน 

เวลากลางคนื	แต่เสอืคล้อยกบัวศิษิฐ์กลบัคดิชัว่หมายจะขนืใจ 

นิดก่อนส่งตัว	 สายเกิดสงสารนิดขึ้นมาจึงยุให้เสือคล้อยกับ 

วศิษิฐ์ผดิใจกนัและหาทางพานดิหน	ีแต่วศิษิฐ์ไหวตวัทนัสัง่ให้ 

สมุนขังตัวนิด	 พอไชยาบุกเข้ามา	 เสือคล้อยใช้ปืนขู่ให้นิด

ยอมรบัว่าตกเป็นเมยีของวศิษิฐ์แล้ว	สายซึง่ซ่อนตวัอยูต่ะโกน

สวนออกมาว่าไม่เป็นความจรงิจงึถกูยงิจนเสยีชวีติ	ต�ารวจน�า 

ก�าลังเข้าจับกุมเสือคล้อยกับวิศิษฐ์ได้ส�าเร็จ	ไชยาจึงพานิดไป 

คืนให้พ่อแม่ที่แท้จริง

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	นางแมวป่า	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

จบัตำย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๗ สิงหาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ มนัส	จรรยงค์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 จ�ารัส	สุวคนธ์	(น้อย)

เรื่องย่อ  ชายป่าลึกอันไกลโพ้นจากตัวเมือง 

จังหวัดยะลา	 อันเป็นสถานที่ที่นักโทษถูกเกณฑ์มา 

แผ้วถางทางเพื่อท�าถนน	 ในป่าลึกเช่นน้ี	 พร	 หน่ึงใน 

นักโทษได้หลงรัก	 หวัน	 หญิงสาวที่สวยราวกับดอกไม ้

ป่า	และตัง้ปณธิานไว้ว่าแม้จะหมดโทษกจ็ะขออยูท่ีว่งัไทร 

กับสาวนางนี้	 ความหวังต้องมาพังทลายเม่ือสาวเจ้าไป 

รักกับ	ประสิทธิ์	 เจ้าพนักงานเพื่อนสนิทของ	สกล	ผู้คุม 

ซึ่งสนิทกับพร	 แต่เลือดนักสู้ของพรท�าให้เขาไม่ยอมแพ้	 

ยิ่งเมื่อประสิทธิ์หักหน้าพรต่อหน้าหวัน	 สองหนุ่มจึงเกิด 

ชกต่อยกัน	 พรแย่งปืนของประสิทธิ์และหนีหัวซุกหัวซุน 

เข้าไปในป่า

	 สกลฝืนใจเข้าป่าเพื่อจับตัวพรโดยมีค�าสั่งให้ 

จับตาย	 ในขณะท่ีสกลออกติดตามพรไปในป่าลึก	 ในใจ 

ของสกลต้องเลือกว่าจะผดุงกฎหมายหรือจะช่วยเพื่อน 

มนุษย์	และแล้วในเย็นวันหนึ่ง	ชาวบ้านก็มาแจ้งเบาะแส 

ว่าพบพรมาแอบนอนในกระท่อมร้างในสวนยางแถว 

ธารโต	 สกลไม่รอช้ารีบตามไปยังที่นั่นแต่คนที่อยู่ในนั้น 

ไม่ใช่พรแต่เป็นหวนั	มาขอยาให้พรซึง่ก�าลงัเจบ็หนกั	สกล 

ให้คนคอยสะกดรอยตามหวันหวังจะสาวให้ถึงตัวพรแต ่

ก็คลาดสายตาไปได้	

	 ๑๕	 วันผ่านไป	 สกลยังตามล่าตัวพรอย่างไม่ 

ลดละ	 ทุกครั้งที่ได้ข่าวว่ามีคนถูกพรขโมยอาหาร	 สกล 

จะรบีไปถงึทีก่่อเหตอุย่างรวดเรว็	จนกระทัง่คืนหนึง่	สกล 

ได้ซ่อนตัวเพื่อคอยดักจับพร	 ในความมืดมิด	 สกลเห็น 

ดวงตาคูห่นึง่ก�าลงัไหวตวัอยูใ่นป่าจงึยกปืนขึน้ยงิ	ผลของ 

คืนนั้นท�าให้สกลจับไข้ไปหลายวัน	เมื่อฟื้นไข้ลูกน้องของ 

สกลรีบมาปลุกเขาไปดูซากศพที่เขายิงในคืนนั้น	แต่กลับ 

เจอร่างของพรนอนนิ่งแน่เน่าเฟะตายอย่างน่าอนาจ 

เพราะพิษไข้ป่าและความอดอยาก	 สกลได้แต่น่ิงงันที่ไม่ 

สามารถช่วยชีวิตพรไว้ได้

ที่มา	เรื่องสั้น	จับตาย	ของ	มนัส	จรรยงค์



377

๒๔๙๖

นักเลง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๑ สิงหาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 กรุงเทพภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 อ.	อรรถจินดา	

ผู้ก�ากับ  อ.	อรรถจินดา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผูแ้สดง 	 ธงชัย	นลิกนษิฐ์,	พรพรรณ	วรรณมาศ

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖



378 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

อศัวนิหุ่นเหล็ก
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๔ สิงหาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



379

๒๔๙๖

เมียหลวง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  เสนาะ	ศรีพยัคฆ์	-	สนาน	-	วรรณภา

ผู้แสดง 	 เชาว์	แคล่วคล่อง,	

	 	 วรรณภา	วิเศษประภา,	

	 	 อรวรรณ	เนียรช�านาญ,	

	 	 สนาน	คราประยูร

เรื่องย่อ



380 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ชวีติแม่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ไพลิน	โพธิ์ไทร

เรื่องย่อ



381

๒๔๙๖

สดุขอบฟ้ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



382 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

แม่ค้ำปลำสด
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ กันยายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ดอกดิน	กัญญามาลย์,	

	 	 กรองจิตต์	เตมีย์ศิลปิน,	ชูศรี

เรื่องย่อ



383

๒๔๙๖

น้องนำงบ้ำนนำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๑ กันยายน ๒๔๙๖   พัฒนากร 

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



384 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ทะเลทม
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ กันยายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 เนรมิตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง จรี	อมาตยกุล

ผู้ประพันธ์ แชน	เชิดพงษ์

ผู้ก�ากับ	 	 เนรมิต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง	 	 ส.	อาสนจนิดา,	ทตั	เอกทตั,	สมควร,	

	 	 จ�ารูญ,	เฉลิม,	วลิต,	

	 	 อัจฉราวรรณ	ณ	เชียงใหม่

เค้าเรื่อง  “นยิายรกัรนัทดของชาวทะเล ซึง่หนี้

ของความแค้นต้องล้างด้วยเลือด! และ...ชีวิต!”

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖



385

๒๔๙๖

ฝนซำฟ้ำสรวง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๘ กันยายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เบญจมินทร์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



386 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

แม่เลีย้ง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ กันยายน ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  เสนาะ	-	สนาน	-	วรรณภา

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



387

๒๔๙๖

ด้วยน�ำ้มือนำง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓ ตุลาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  สมพงษ์	วงษ์รักไทย	-	พวงเล็ก

ผู้แสดง

เรื่องย่อ 



388 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ลกูก�ำพร้ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๖ ตุลาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ ป.อินทรปาลิต

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สรสิทธิ,	กรองจิตร์

เรื่องย่อ  

ที่มาภาพ	มูลนิธิหนังไทย	



389

๒๔๙๖

ดวงใจของชำยชัว่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๙ ตุลาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  เสน่ห์	โกมารชุน,	ไพลิน	โพธิ์ไทร

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



390 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

นรกในดวงใจ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “วางยาหญงิสาว แล้วพร่าพรหมจรรย์  

เป็นเรื่องของหญิงสาวบุตรเศรษฐี ท่ีตกไปอยู่ในเงื้อมมือ

อันธพาล ผ่านมือปืน มือนักเลง เป็นทอด ๆ ไป”

ที่มา	มูลนิธิหนังไทย

ที่มาภาพ	มูลนิธิหนังไทย	



391

๒๔๙๖

ดรรชนีนำง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง	 พนาสิทธิ์ฟิล์ม

ผู้อ�านวยการสร้าง	 รัศมี	จันทวิโรจน์,	อรกิจ	อมาตยกุล,	

	 	 ศักดิ์เกษม	หุตาคม

ที่ปรึกษา 	 ชิน	ทิวารี,	วัชระ	กบิลกาญจน์

ผู้ประพันธ์ อิงอร

ผู้ก�ากับ	 	 สมชาย	อาสนจนิดา,	ศกัดิเ์กษม	หตุาคม

ผู้เขียนบท		 อิงอร

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ท.	ภีมะโยธิน

ช่างแต่งหน้า	 แววรัตน์	อมาตยกุล

ผู้ประพันธ์เพลง	 ประสิทธิ์	ศิลปบรรเลง,	

	 	 ชลหมู่	ชลานุเคราะห์

ผู้พากย์ 	 พันค�า	-	สวลี	-	ฉลอง

ผู้แสดง  

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ารง

สุทิน	บัณฑิตกุล	 เป็น	ดรรชนี

สวลี	ผกาพันธุ์	 เป็น	ศิริยุคล

วิโรจน์	 สายะวัธนะ,	 ส่องศรี	 บัณฑิตกุล,	 ขวัญ	 สุวรรณะ, 

มัน่	วนิจิฉยัภาค,	ชมุ	ศรแีหลมสน,	กติ	ิเจรญิ,	วเิชยีร	จกัรกรด,	 

ด.ญ.	อรวรรณ	กบิลกาญจน์

เรื่องย่อ	 	 หญิงสาวคนหนึ่งก�าลังอ่านนิยายของ 

องิอรและหลบัตาเพือ่นกึภาพของ	ม.จ.นรินัดร์ฤทธิธ์�ารง	นาย 

นาวาตรีแห่งรัฐนาวีไทย	 ซึ่งออกเดินทางไปส�ารวจแผนที่	 ณ	 

แหลมสน	จงัหวดัสงขลา		ในระหว่างส�ารวจพืน้ที	่เผอญิได้เจอ 

สาวชาวบ้านก�าลังเก็บเกี่ยวผลไม้อยู่แถวนั้น	ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ 

ธ�ารงตกใจในความงามของหญิงสาวจึงเข้าไปคุยด้วย	 แต่เธอ 

หนีไปเสียก่อน	 วันรุ่งขึ้น	 ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ารงจึงกลับมาที่ 

แหลมสนอีกคร้ังเพ่ือตามหาหญิงสาว	 และได้รู้จากชาวบ้าน 

ละแวกน้ันว่า	 เธอชื่อ	 ดรรชนี	 อาศัยอยู่กับพ่อสองคน	 ม.จ. 

นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ารงออกอุบายให้ดรรชนีช่วยพายเรือไปส่งที่ฝั่ง	 

จนดรรชนีระอาใจยอมท�าตาม	 ม.จ.นิรันดร์ฤทธ์ิธ�ารงยื่น 

ธนบัตรให้หวังตอบแทนในน�้าใจของดรรชนี	 แต่หญิงสาวคิด

ว่าเขาดูถูกจึงฉีกธนบัตรเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโยนทิ้งลงทะเล

	 วันรุ่งขึ้น	 ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ารงมาหาดรรชนีเพื่อ 

ปรับความเข้าใจ	 เมื่อความโกรธทุเลาลง	 ดรรชนีจึงเชื้อเชิญ 

ให้เขานั่งเพื่อดื่มน�้ามะพร้าว	 แต่เพราะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับ 

ตัว	 ดรรชนีจึงเฉาะลูกมะพร้าวพลาดโดนนิ้วชี้ของตนเองเข้า 

ม.จ.นิรันดร์ฤทธ์ิธ�ารงช่วยท�าแผลให้ดรรชนีอย่างนุ่มนวล	 

ท�าให้ดรรชนีเผลอใจมอบกายให้	 ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ารง	 พ่อ 

ของดรรชนีกลับจากไปหาปลา	 พบดรรชนีตกเป็นของชาย 

หนุม่กโ็กรธมาก	ไล่ตะเพดิ	ม.จ.นรินัดร์ฤทธิธ์�ารง	และบนัดาล 

โทสะเฆี่ยนเข้าที่แสกหน้าดรรชนี

	 ที่เมืองหลวง	 หนังสือพิมพ์ลงข่าวการแต่งงาน 

ระหว่าง	 ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ารงกับ	 ศิริยุคล	 สาวในวงสังคม 

อย่างครึกโครม	 ดรรชนีได้อ่านข่าวจึงเดินทางมาที่บ้านของ	 

ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ารง	 เพราะบัดนี้ดรรชนีได้คลอดลูกซึ่งเกิด 

จาก	ม.จ.นรินัดรฤ์ทธิธ์�ารง	แตก่ลบัโดน	ม.จ.นรินัดรฤ์ทธิธ์�ารง 

ปฏิเสธอย่างไร้ส�านึก	 ดรรชนีและพ่อจึงพากันกลับชายทะเล	 

ไม่นานพ่อของดรรชนีก็ตรอมใจตาย

	 ในห้องนอนของคูว่วิาห์ใหม่	มห่ีอไปรษณย์ีห่อหนึง่

จ่าหน้าถึง	 ม.จ.นิรันดร์ฤทธ์ิธ�ารง	 พร้อมจดหมายตัดพ้อ 

ชะตากรรมจากดรรชนี	 ศิริยุคลเห็น	 ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ารงมี

สีหน้าไม่สู้ดี	จึงถือวิสาสะแกะห่อปริศนา	แล้วก็ต้องผงะตกใจ 

สุดขีด	เพราะของขวัญชิ้นนั้นเป็นขวดแก้ว	ซึ่งมีนิ้วคนลอยอยู่ 

ด้านใน	 นิ้วซึ่งมีรอยแผลบาดลึกเหมือนความทรงจ�าที่ฝังลึก 

ในใจของผู้มอบ	 ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ารงจึงเกิดความละอายใจ 

เดนิทางมาหาดรรชนทีีแ่หลมสน	แต่ทกุอย่างได้สายไปเสยีแล้ว

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	ดรรชนีนาง

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๖

ต�ำรวจชำยแดน
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  ม.ล.	รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 พรรณี	ส�าเร็จประสงค์,	

	 	 สุรชาติ	ไตรโภค,	สาหัส	บุญหลง,

	 	 วิชิต	ไวงาน,	ทัต	เอกทัต

  

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

อ้ำยคนเวร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

สมิงเหล็ก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “นาทีสุดท้ายอยู่ที่ดาบ! พอกลแตก 

วายร้ายก็เตรียมบุก แต่ในที่สุด...พ่ายราบเป็นหน้ากอง! 

ฟันดาบ-หมัดมวย-รักแซกขบขัน-ครบทุกรส”

ที่มา	มูลนิธิหนังไทย

ที่มาภาพ	มูลนิธิหนังไทย
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๒๔๙๖

ลูกสะใภ้ แม่ผวั
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

ฟ้ำมุย่
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง	 วิจิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วิจารณ์	ภักดีวิจิตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจนิดา,	สมควร	กระจ่างศาสตร์,	

ทักษิณ	 แจ่มผล,	 จ�ารูญ	 หนวดจิ๋ม,	 สมพล	 กงสุวรรณ, 

แน่งน้อย	แสงสุวิมล

เค้าเรื่อง  “สธีรรมชาต ิงามระยบั พร้อมทัง้บท

รัก สะเทือนใจ มีทุกรสทุกแบบ ไม่ซ�้าเรื่องใด ๆ”

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
												(ล่าง)	นิตยสารตุ๊กตาทอง	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

ลูกอนำถำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

แม่เสือไพรวัลย์
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ศิริจินดาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง บรรจง	เลาหะจินดา	

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท	 ชลอ	ไตรตรองศร

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เทพากับพรพรรณ์

ผู้แสดง  

อัมพร	ประทีปเสน	 เป็น	ไพรวัลย์

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	ชาย

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	ศักดิ์

กรองจิตต์	เตมีย์ศิลปิน	 เป็น	กาหลง

ชศูรี	โรจน์ประดษิฐ์,	ล้อต๊อก,	อบ	บญุตดิ,	ชลอ	ไตรตรองศร,	

ทองฮะ,	บังเละ,	สมพงษ์,	แป๊ะอ้วน,	สมโภชน์,	มงคล,

ชูเตี้ย

เรื่องย่อ	 	 ชาย	มาท่องเทีย่วในป่า	เหน็	ไพรวลัย์	 

ก�าลงัจะตกน�า้กห็วัเราะข�า	หญงิสาวไม่พอใจจงึเกดิทะเลาะ 

กนั	รุ่งขึน้	ชายไปกนิข้าวทีร้่านอาหารไพรวลัย์	และได้ช่วย	 

ก�าธร	จากเหตทุะเลาะววิาทกบั	ศกัดิ	์นกัเลงขาใหญ่	ก�าธร 

ตอบแทนบุญคุณชายด้วยการชวนมาท�างานในต�าแหน่ง 

ผู้จัดการงานป่าไม้	และแนะน�าให้ชายได้รู้จักกับ	กาหลง	 

ซึ่งศักดิ์แอบหลงรักอยู่	 เป็นเหตุให้ศักดิ์เกลียดขี้หน้าชาย 

มากยิ่งขึ้น

	 วันหน่ึง	 เจ้าคุณวานให้ชายไปรับเงินท่ีร้าน 

ไพรวัลย์	 ศักดิ์สบโอกาสแก้แค้น	 ลอบยิง	 พร	 พ่อของ 

ไพรวัลย์ถึงแก่ชีวิตแล้วตีหัวชายจนสลบ	 จัดฉากว่าชาย 

เป็นฆาตกร	 ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของศักดิ์	 ไพรวัลย ์

ที่มาภาพ	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ปักใจเชือ่ว่าเป็นฝีมอืของชาย	มหิน�าซ�า้กาหลงยงัถกูลกัพา 

ตัวไป	 พอชายทราบเรื่องก็รีบไปหาพรรคพวกให้ช่วยกัน 

ออกตามหาตัวกาหลง	 โดยบุกไปที่รังของศักดิ์เป็นที่แรก	 

ศักดิ์ถูกชายยิงตาย	 เจ้าคุณ	 ก�าธร	 และไพรวัลย์เดินทาง 

มาพร้อมต�ารวจ	 ความจริงจึงปรากฏว่าชายเป็นนาย- 

อ�าเภอปลอมตัวมาสืบราชการ

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

สำวเครอืฟ้ำ ภำคจบ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 จ�ารัส	สุวคนธ์	(น้อย)	

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

ไฟรกั-ไฟบำป
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๖   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์,	แก้วฟ้า,

	 	 ทัต	เอกทัต,	สมจิตร,	เฉลิม,	สงวน,

	 	 จ�ารูญ,	มนัส,	ชาลี

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

พ่อเล้ียง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สราวุธ,	ไพลิน,	พวงรัตน์,	ประมินทร์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

จนัทโครพ
๑๖ มม. / สี (กายสิทธิ์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๖    ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง โรงถ่ายของ	ส.	อาสนจินดา

ผู้อ�านวยการสร้าง ส.	อาสนจินดา

ที่ปรึกษา 	 “อิงอร”

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 เปี่ยม	ทองปรีชา

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์	 วรรณดี	พุกชาญค้า

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย พนม	สุวรรณบุณย์

ผู้ประพันธ์เพลง	 ไพบูลย์	บุตรขัน

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมควร	กระจ่างศาสตร์,	

	 	 สวลี	ผกาพันธุ์,	ทักษิณ	แจ่มผล,

	 	 จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม,	สมพล	กงสุวรรณ

เรื่องย่อ  นิทานพื้นบ ้านว ่าด ้วยเรื่องของ 

จันทโครพ	 เจ้าชายแห่งเมืองพาราณสี	 ซ่ึงไปฝึกวิชากับ 

พระฤาษีจนส�าเร็จ	 พระฤาษี	 อาจารย์	 ได้มอบผอบให ้

จันทโครพก่อนเดินทางกลับบ้าน	 และก�าชับไม่ให้เปิด 

ผอบแก้วจนกว่าจะถึงบ้าน	 ความอยากรู้อยากเห็นของ 

จันทโครพมีมากเกินกว่าจะระงับใจให้ท�าตามสั่งของ 

พระฤาษี	 จึงเปิดผอบระหว่างทาง	 ปรากฏว่ามีนางโมรา 

โผล่ออกมา	 อิสตรีที่เป็นเหตุให้จันทโครพต้องพบกับ 

ความยุ่งเหยิง

ที่มา	นิทานพื้นบ้านเรื่อง	จันทโครพ

ที่มาภาพ	มูลนิธิหนังไทย
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๒๔๙๖

ปูเ่จ้ำสมิงพรำย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

หยกฟ้ำ
JOGFA
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ งามวิจิตร) / พากย์  

ความยาว ..... นาที

๒๗ พฤศจกิายน ๒๔๙๖  ศาลาเฉลมิบรุ ีศาลาเฉลมิไทย

บริษัทสร้าง	 โยคสีถานสีพ่ระยา	แผนกภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 วสันต์	สุนทรปักษิน

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 วไิลวรรณ	วฒันพานชิ,	ประภาพรรณ	

นาคทอง,	จรรจรูญ	อมาตยะกุล,	มนูญ	สารเทียน

เค้าเรื่อง  “รักโศรก เสทือนใจ”

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	นิตยสารตุ๊กตาทอง	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

มำรชีวิต
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ ธันวาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

ลกูเมียน้อย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๗ ธันวาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 จนัตรี	สารกิบตุร,	พเยาว์	สารกิบตุร,

	 	 กิตติ	เพ็ญจันทร์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

ขุนช้ำงขุนแผน 
ตอน วนัทองหงึษ์ลำวทอง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๘ ธันวาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ



408 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

วนิดำ
๓๕ มม.? / สี (วิจิตร) / เสียง / ความยาว ..... นาที

๑๕ ธันวาคม ๒๔๙๖   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง	 ละโว้ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 อุบล	ยุคล	ณ	อยุธยา

ผู้ประพันธ์	 “วรรณสิริ”

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  รุจิรา	-	มารศรี	-	รัตนาภรณ์

ผู้แสดง	 	 ม.ล.	รุจิรา	อิศรางกูร,	

	 	 รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง,	

	 	 มารศรี	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

เรื่องย่อ 	 ด้วยความแก่นเซีย้วของ	วนดิา	ท�าให้	 

นายดาว	วงศ์วิบูลย์	ผู้เป็นบิดาต้องปวดหัวยิ่งนัก	จึงคิดที่ 

จะหาสามีให้วนิดาแต่งงานออกเรือน	โดยเลือกจากบัญชี 

รายชื่อลูกหนี้และสะดุดตาชื่อ	นายประจวบ	มหศักดิ์	จึง 

เรียกมาที่บ้านเพื่อยื่นเงื่อนไขให้ประจวบแต่งงานกับ 

วนิดาแลกกับการยกหนี้สินทั้งหมด	 หะแรกประจวบ 

ยืนกรานเสียงแข็งไม่ยอมท�าตามเงื่อนไขที่นายดาวเสนอ	 

เพราะมคีนรักอยูแ่ล้วชือ่	ปราณ	ีแต่นายดาวขู่จะประจาน 

สกลุมหศกัดิ	์ท�าให้นายประจวบจนใจกลบัมาสารภาพกบั	 

คณุนายน้อม	มหศกัดิ	์ผูเ้ป็นมารดาฟัง	คณุนายน้อมถึงกบั 

ลมจับ	 เนื่องจากในอดีต	 เคยใส่ความจนพี่สาวของนาย 

ดาวถูกขับไล่ออกจากบ้านมหศักดิ์	 คุณนายน้อมขอร้อง

ให้พันตรีประจักษ์หาทางช่วยน้องชาย	 แต่หนี้สินของ 

นายประจวบนั้นเยอะเกินก�าลังของพันตรีประจักษ์จะ

ช่วยเหลือได้	 นายประจวบจึงหนีไปภาคใต้เพื่อหาเงินมา 

ชดใช้หนี้สิน	 พันตรีประจักษ์จึงต้องเป็นฝ่ายแต่งงานกับ	 

วนิดา	เด็กสาวที่เย่อหยิ่ง	แทนประจวบที่หายตัวไป

	 ปราณีเมื่อรู ้ว่านายประจวบเป็นหนี้ก็หนีไป 

แต่งงานกับเศรษฐีสูงวัย	 ส่วน	 พิสมัย	 คู่หมั้นของพันตร ี

ประจักษ์เมื่อรู้เรื่องเข้า	 ก็หัวเสียเป็นอันมาก	 พยายาม 

สารพัดวิธีเพื่อกลั่นแกล้งวนิดาโดยมีคุณนายน้อมให้การ 

สนบัสนนุ	ส่วนพนัตรปีระจกัษ์	หลงัจากแต่งงานกห็าทาง 

หลีกเล่ียงวนิดาโดยการออกไปท�างานตลอด	 จึงไม่รู้เห็น 

ว่าพิสมัยร้ายกาจกับวนิดาเพียงใด	 วนิดาที่ไม่รู้เบื้องหลัง 

การแต่งงานครั้งน้ี	 จึงหากิจกรรมในยามว่างโดยการ 

ท�างานบ้าน	ปลูกพืชสวนครัว	และได้รู้จักอ�าพันกับอ�าไพ	 

สองพี่น้องบ้านข้างเคียง	 ซึ่งเล่าเรื่องราวในอดีตของบ้าน 

มหศักดิ์ให้วนิดาฟัง

	 คณุนายน้อมกบัพสิมยักวุ่าวนดิาเล่นชูก้บัอ�าพนั	 

พันตรีประจักษ์แทนที่จะดีใจกลับรู้สึกหึงหวง	 และเริ่ม 

แสดงตวัเป็นเจ้าของวนดิา	ท�าให้พสิมยัยิง่ทวคีวามเกลยีด 

ชังวนิดา	วันหนึ่ง	วนิดาไปเที่ยวชะอ�ากับอ�าพันและอ�าไพ	 

พันตรีประจักษ์ตามมาหึงหวงวนิดา	 วนิดาน้อยใจจึงหน ี

ไปขีม้่าคนเดยีวและพลัดตกม้า	พนัตรปีระจกัษ์ตามมาเจอ 

และช่วยวนิดาได้ทัน	 ทั้งสองจึงได้รู้ว่าต่างก็มีใจให้กันใน

คราวนั้นเอง	

	 หลงัจากนัน้ไม่นาน	นายประจวบกก็ลบัมาทีบ้่าน 

มหศักดิ์พร้อมเงินชดใช้หน้ี	 สร้างความดีใจแก่คุณนาย 

น้อมและพิสมัยยิ่งนัก	 ปราณีรีบกลับมาหานายประจวบ	 

แต่นายประจวบพบรกักบั	ชมุศร	ีเมือ่ครัง้ไปท�างานทีภ่าค 

ใต้	และเริม่ขดัค�าสัง่คณุนายน้อม	เป็นเหตใุห้คณุนายน้อม

ยอมลดทิฐิลง	และปล่อยให้ลูกชายทั้งสองได้เลือกคนรัก

ของตนเอง

ที่มา	นิยายเรื่อง	วนิดา	ของ	“วรรณสิริ”

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๖

ตรำงดวงใจ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 แข	ณ	วังน้อย

ผู้ก�ากับ  “ทวีวรรณ”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วิมล	วัฒนธรรม,	ดี	แอนด์	พี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	เอก

สมจิตต์	ทรัพย์ส�ารวย	 เป็น	จิตรี

อบ	บุญติด	 เป็น	เจ้าคุณพินิจมนตรี

ก�าจาย	รัตนดิลก	 เป็น	คุณหญิงพินิจมนตรี

สง่า	อินทรวิจิตร	 เป็น	ชัยวัฒน์	

สงวน	รัตนทัศนีย์,	มนัส	บุญยเกียรติ

เรื่องย่อ 	 จิตรี	ลูกสาวของ	เจ้าคุณพินิจมนตรี	

แอบอยู่กินกับ	 เอก	อย่างลับ	ๆ	จนมีลูกด้วยกันหนึ่งคน	 

ชีวิตคู่ของจิตรีไม่ราบรื่นอย่างท่ีหวัง	 เน่ืองจาก	 คุณหญิง 

พินิจมนตรี	 ผู้เป็นแม่รังเกียจเอกว่าเป็นคนไม่มีหัวนอน 

ปลายเท้า	 จึงกีดกันความรักของท้ังคู่และบังคับให้จิตรี 

แต่งงานกับ	ชัยวัฒน์	 คู่หมั้นเดิม	 โดยหารู้ไม่ว่าภายนอก 

ของชัยวัฒน์ท่ีดูมียศถาบรรดาศักดิ์น้ัน	 แท้จริงแล้วเป็น 

ผีพนัน

	 กว่าคุณหญิงพินิจมนตรีจะรู้ตัวก็ถูกชัยวัฒน ์

ผลาญทรัพย์สมบัติแทบหมดสิ้น	 เจ้าคุณกับคุณหญิงจึง 

หาทางออกด้วยการยกมรดกทีย่งัเหลอืให้กบั	อนสุรณ์	ลกู 

ของจติรทีีเ่กดิกบัเอก	ไม่มใีครคาดคดิว่าชยัวฒัน์จะเหีย้ม 

โหดขนาดฆ่าเดก็น้อยได้ลงคอ	โชคดทีีม่คีนเหน็เหตกุารณ์ 

ที่มาภาพ	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖

ชัยวัฒน์จึงถูกจับเข้าคุก	 คุณหญิงพินิจมนตรีพยายาม 

แก้ตัวใหม่	 คะยั้นคะยอให้จิตรีไปขอคืนดีกับเอก	 แต่เอก 

ไม่มใีจให้จติรอีกีแล้ว	ยิง่รูจ้ากจติรว่ีาลกูชายโดนฆ่าตายก็ 

โกรธแค้นอย่างหนัก	อาละวาดคลุ้มคลั่งดั่งคนเสียสติ

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖
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๒๔๙๖

วงัน�ำ้วน
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

กำกี
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๖   พัฒนากร

บริษัทสร้าง ทัศน์ศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “เป็นภาพยนตร์สวีจิติรพศิดาร ไม่ซ�า้ 

รอยใคร เหาะเหินเดินอากาศ แปลงกาย หายตัว วิเศษ 

นัก มีเพลงบรรเลงไพเราะ ตามหลักภาพยนตร์เพลงและ 

เทพนิยาย แต่ไม่ใช่แบบลิเกหรือละครร�า”

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สะใภ้ทาส	พ.ศ.	๒๔๙๓



412 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

มงกฏุไพร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง บริรักษ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมควร	 กระจ่างศาสตร์,	 ทักษิณ 

แจ่มผล,	 จ�ารูญ	 หนวดจิ๋ม,	 ไพริน	 โพธิไทร,	 จรรจรูญ 

อมาตกุล,	อรุณศรี	น้อยทิพย์

เค้าเรื่อง   “ชม! การต่อสู้บนหลังม้าทั้งกองทัพ

ฟันดาบอย่างถึงใจ พร้อมบท รัก-ริษยา ของสองหญิง”

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๖
												(ล่าง)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๖

รำชำธริำช 
ตอน ศกึพระเจ้ำกรงุจนี
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? ๒๔๙๖   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ล้อต๊อก,	

	 	 ดอกดิน	กัญญามาลย์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

เบญจเพศ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓ มกราคม ๒๔๙๗   พัฒนากร

บริษัทสร้าง มิตรภาพฟิล์ม

ผู้อ�านวยการสร้าง อุบล	หลิ่มสกุล

ผู้ประพันธ์	 ส.	แก้วบรรณา

ผู้ก�ากับ ประสิทธิ์	ทรัพย์สุนทร

ผู้เขียนบท	 เสณี	อุษณีษาณฑ์

ผู้ถ่ายภาพ	 ประสิทธิ์	ทรัพย์สุนทร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ก�ากับแสง	 จ�านงค์	บุญเหลือ

ผู้ออกแบบฉาก	 ยาจิตร	สิงหวนิช

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้แต่งหน้า	 สุรพงษ์	โปร่งมณี

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	 ไศลโสภิณ

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สุทธินี	คุรุวงศ์	 เป็น	ภาวดี

โชติ	สโมสร	 เป็น	พงษ์ศักดิ์

สุนันทา	ศิระฉายา	 เป็น	น้อย

นิตย์	มหากนก	 เป็น	พิชิต

แน่งน้อย	แสงสุวิมล	 เป็น	ลัดดา

ไพลิน	โพธิ์ไทร,	เติม	โมรากุล,	เกตุ	อรรถจินดา,	สอางค์	

ปัญจะตระกูล,	ทิพวัลย์	ชินวงศ์,	ผาด	เนตรอ�าไพ

เรื่องย่อ 	 นับแต่	ลัดดา	ก้าวเข้ามาในชีวิตของ	 

ภาวดี	 ในฐานะแม่เลี้ยงในวันที่เธอย่างเข้าสู่วัยเบญจเพส	 

ชวีติของภาวดกีต้็องพงัพนิาศจากทีเ่คยอยูอ่ย่างสขุสบาย	 

คุณหลวง	 พ่อของภาวดีซ่ึงตกเป็นพุ่มม่ายอยู่หลายป ี

ในที่สุด	 ก็ยอมแต่งงานกับลัดดาท่ีจ้องตะครุบสมบัติของ 

คุณหลวง	 ในค�่าวันหน่ึง	 พงษ์ศักดิ์	 น้องชายของ	 ภาวดี 

เมากลับมาบ้าน	 ลัดดาสบโอกาสเข้าไปย่ัวยวนพงษ์ศักดิ์ 

แล้วใส่ความว่าถูกขืนใจ	คุณหลวงเชื่อลัดดาอย่างสนิทใจ	 

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

ไล่พงษ์ศักดิ์ออกจากบ้านและประกาศตัดพ่อตัดลูก	 แม้ 

ภาวดีจะพยายามเกลี้ยกล่อมบิดาอย่างไรก็ไม่เป็นผล 

ภาวดีจึงตัดสินใจออกจากบ้านไปพร้อมพงษ์ศักดิ์	 เหลือ 

เพียง	น้อย	น้องสาวคนเล็กเผชิญชะตากรรมเพียงล�าพัง

	 หลังจากนั้นไม่นานคุณหลวงก็เสียชีวิต	 ลัดดา 

อ้างสิทธิ์ความเป็นภรรยายึดบ้านและทรัพย์สมบัติไว้ 

คนเดียว	 ในเวลาไล่เลี่ยกัน	 ภาวดีได้รับข่าวว่าเครื่องบิน 

ของ	วทิยา	คนรกั	พลัดตกระหว่างทางกลับกรงุเทพ	ภาวด ี

เสียใจอย่างหนัก	โชคดีที่ได้	ชัยพร	พี่ชายของเพื่อนคอย 

ปลอบประโลมใจ	ภาวดเีหน็ว่าชยัพรมฐีานะมัน่คงจงึตอบ 

รบัค�าขอแต่งงานเพราะต้องการส่งเสยีให้น้องได้เรยีนจน 

จบ	แต่จู่	ๆ 	วิทยาก็กลับมาหาภาวดี	ชัยพรมาเห็นเข้า	นึก 

ว่าภาวดียังมีใจให้วิทยาจึงเป็นฝ่ายขอถอนตัว

	 เมื่อไม่มีชัยพรคอยเล้ียงดู	 ภาวดีจ�าต้องไป 

ขายตัวตามค�าแนะน�าของเพื่อนเพื่อหาเงินมาจุนเจือ 

ครอบครวั	พงษ์ศกัดิม์าพบเข้าในวนัหนึง่	พยายามขอร้อง 

ให้พี่สาวเลิกเสีย	 เพราะบัดนี้ตนเองเรียนจบและได้เป็น 

ต�ารวจแล้ว	 พิชิต	 พ่อม่ายซ่ึงหมายตาภาวดีมาตั้งแต่ 

คุณหลวงยังมีชีวิตอยู่	 พอรู้ว่าภาวดีจะเลิกขายตัว	ก็ขู่จะ 

เปิดโปงเรื่องที่พงษ์ศักดิ์ติดหน้ีตน	 ภาวดีจึงตัดสินใจฆ่า 

พิชิตเพื่อปกป้องน้องชาย	 โดยยอมให้พงษ์ศักดิ์เป็นผู ้

จับกุมแต่โดยดี

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	เบญจเพศ
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๒๔๙๗

๒ เกลอเห่อรฐัธรรมนญู
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๐ มกราคม ๒๔๙๗   พัฒนากร

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ชูเตี้ย,	อุเทพ

เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

มำตภูุมิ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ มกราคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจินดา,	

	 	 สมควร	กระจ่างศาสตร์,	

	 	 สุพรรณ	บูรณะพิมพ์,	ทัต	เอกทัต,

	 	 ทักษิณ	แจ่มผล,	

	 	 อัจฉราวรรณ	ณ	เชียงใหม่,

	 	 วลิต	สนธิรัตน์

เรื่องย่อ 
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๒๔๙๗

เหยือ่อำชญำกรรม
Who is the Murderer

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
												(ล่าง)	นิตยสารตุ๊กตาทอง	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๓ มกราคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง	 โรงเรียนสืบสวน	กรมต�ารวจ

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พ.ต.อ.	เยื้อน	ประภาวัต

ผู้อ�านวยการแสดง จรี	อมาตยกุล

ผู้ประพันธ์	 พ.ต.ต.	สง่า	กิตติขจร

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท	 ช.	แสงเพ็ญ

ผู้ถ่ายภาพ	 สุจินต์	สุทธิวรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 พ.ต.ท.	พนัศกัดิ	์วเิศษภกัด,ี	พ.ต.ท.	พฒุ	

บูรณสมภพ,	 พ.ต.ท.	 วิชิต	 รัตนภานุ,	 ส.	 อาสนจินดา, 

สวุรรณา	กงัสดาร,	ทตั	เอกทตั,	ไพรนิ,	อมัพร	ประทปีเสน

เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

ศรรีำชำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ มกราคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ ส.	อาสนจินดา

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  ม.ล.	รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจนิดา,	สวล	ีผกาพนัธุ,์	สมควร	

กระจ่างศาสตร์,	ทกัษณิ	แจ่มผล,	จ�ารญู	หนวดจิม๋,	สมพล	

กงสุวรรณ

เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

เข้ำวังนำงละเวง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗   พัฒนากร

บริษัทสร้าง พัธนากรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เค้าเรื่อง  “เปนเรือ่งพระอภยัมณฉีะบบัพเิศษ...  

จากสมุดปกเขียวได้เรื่องที่สุนทรภู่นอน ในคุกเก่าเมือง 

นคร”

ที่มา	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๗

มนต์รกัอสรู
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง โยคีสถานสี่พระยา	

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ 	 วสันต์	สุนทรปักษิน

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง	 	 วสันต์	สุนทรปักษิน,	สวลี	ผกาพันธุ์,	

พรรณี	 ส�าเร็จประสงค์,	 สมชาย,	 ทัต	 เอกทัต,	 มนัส 

บุณยเกียรติ

เรื่องย่อ 	 ม.จ.อศิรา	และ	ม.จ.วชิชา	สองพีน้่อง 

ตระกูลสุริยัน	 มีนิสัยต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 ม.จ.อิศรา	 ผู้พี่ 

เปิดคลนิกิส่วนตวัทุม่เทชวีติให้การท�างาน	ส่วน	ม.จ.วชิชา	 

ผูน้้องชอบเข้าสงัคม	สองพีน้่องหลงรกัสาวคนเดยีวกนั	คือ	 

พรรณราย	ม.จ.วชิชา	รูเ้ข้ากต่็อว่า	ม.จ.อศิรา	อย่างเสยีหาย	 

ส่วน	ม.จ.อิศรา	 เข้าใจว่าพรรณรายไม่รักตน	 จึงหันหลัง 

ให้กับความรัก	 หมกมุ่นอยู่กับการเล่นแร่แปรธาตุ	 จน 

ประสบอุบัติเหตุจากการทดลองได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า

	 ม.จ.วชิชา	ฉวยโอกาสกุว่า	ม.จ.อศิรา	เป็นบ้า	และ

ปล่อยข่าวว่าตนกับพรรณรายหมั้นหมายกัน	ม.จ.	อิศรา	 

ผดิหวงัอย่างหนกัหนอีอกจากโรงพยาบาล	กจิการโรงงาน 

ระเบิดหินที่สระบุรีของตระกูลสุริยันค่อย	 ๆ	 เสื่อมโทรม 

ลง	 หลังจากที่	 ม.จ.อิศรา	 หายสาบสูญไป	 เพราะ	 เทิ้ม 

หวัหน้าคนงานโกงเงนิบรษิทัไปเล่นการพนนั	หนกัข้อเข้า 

กต็ัง้ตนเป็นนกัเลง	ขูดรดีชาวบ้านละแวกนัน้	ยกเว้น	หมอ 

ไอสูรย์	ซึ่งเพิ่งย้ายมาใหม่ที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้เทิ้ม

	 บ่ายวันหน่ึง	 เทิ้มถูกลอบยิงที่ข้างบ้านหมอ 

ไอสูรย์	จงึปักใจเช่ือว่าเป็นฝีมอืของหมอ	บงัเอญิ	ม.จ.วชิชา 

พาพรรณรายคู่หมัน้มาพกัผ่อนทีโ่รงงานระเบดิหนิ	ทราบ 

ข่าวว่าเทิ้มถูกยิงก็รีบไปเยี่ยม	 เฟื่องรัตน์	 น้องสาวของ 

พรรณรายตามมาเจอ	 และเปิดเผยว่าตนเป็นภรรยาของ 

ม.จ.วิชชา	 พรรณรายเสียใจว่ิงหลงไปในเขตระเบิดหิน 

ประสบอุบัติเหตุ	ชาวบ้านพาไปรักษายังบ้านหมอไอสูรย์	 

จึงได้ทราบตัวจริงของหมอไอสูรย์	ม.จ.วิชชา	ตรงไปบ้าน 

หมอไอสรูย์เพือ่จะแก้แค้นให้เทิม้	แต่พรรณรายห้ามปราม 

ไว้	และบอกว่าหมอไอสรูย์แท้จรงิคอื	ม.จ.อศิรา		ม.จ.วชิชา 

จะเข้าไปขอโทษพีช่ายกถ็กูเฟ่ืองรตัน์ยงิตายเพราะแรงหงึ

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๗

เจ้ำแม่อยูหั่วศรีสดุำจนัทร์
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ในราชการกรมต�ารวจ

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ฉลอง	สมิะเสถียร,	วารณุ	ีนาคะนาว,ี

	 	 สถาพร	มุกดาประกร,	

	 	 พะเยาว์	สาริกบุตร

เรื่องย่อ 	 หลัง	สมเด็จพระไชยราชาธิราช	ยึด 

ราชบัลลังก์	และให้ส�าเร็จโทษ	พระรัษฎาธิราช	ตามราช- 

ประเพณี	รวมถึงสั่งประหารขุนนางทุจริตทุกคน	และขึ้น 

ครองราชสมบัติ	 แต่เพราะทรงออกรบปราบหัวเมืองอยู่ 

เนือง	 ๆ	 จึงได้แต่งตั้ง	 พระเฑียรราชา	 ขึ้นเป็นอุปราช 

ว่าราชการอยู่ท่ีกรุงอโยธยาแทน	 กระน้ันพระมเหสีของ 

พระไชยราชา	 คือ	 ท้าวศรีสุดาจันทร์	 หญิงงามผู้สืบ 

เชือ้สายราชวงศ์อูท่องเหน็ทว่ีาพระสวามไีม่อยูจ่งึลักลอบ 

มีความสัมพันธ์กับ	ขุนชินราช	และสมคบคิดลอบวางยา 

พิษปลงพระชนม์พระไชยราชา	 น�าบัลลังก์คืนสู่ราชวงศ์

อู ่ทอง	 และสถาปนาขุนชินราชขึ้นเป็นกษัตริย์	 ทรง 

พระนามว่า	ขุนวรวงศาธิราช

	 นับตั้งแต่สิ้นรัชกาลพระไชยราชา	 พระเฑียร 

ราชาจึงทรงผนวชเพื่อเลี่ยงภัยจากชู้รักทั้งสอง	 กระทั่ง	 

ขุนพิเรนทรเทพ	 ขุนอินทรเทพ	 หมื่นราชเสน่หานอก

ราชการ	 และ	 หลวงศรียศ	 คิดกอบกู ้ราชบัลลังก์จึง 

ร่วมมือกันปลงพระชนม์ขุนวรวงศาฯ	 และท้าวศรีสุดา- 

จันทร์	 เสียบหัวประจานไว้ที่วัดแร้ง	 และทูลขอให้พระ- 

เฑียรราชาขึ้นครองบัลลังก์

ที่มา	บทพากย์ภาพยนตร์	เรื่อง	เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์
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๒๔๙๗

แผ่นดินเดือด
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ประมินทร์,	พวงรัตน์,	สยุมพร,

	 	 นวลศรี,	สมบูรณ์,	ทองชวน

เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

นกป่ำ
๑๖ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗   ควีนส์

บริษัทสร้าง	 สถาพรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส.ทิฆัมพร	

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพบูลย์	มาศมัณฑนะ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สวลี	ผกาพันธุ์	 เป็น	โนรี

ประโชติ	สโมสร	 เป็น	นายอ�าเภอ

ทัต	เอกทัต	 เป็น	พรานบุญ

ทานทัต	วิภาตะโยธิน	 เป็น	พรานเอก

เชาว์	แคล่วคล่อง	 เป็น	จามร

ประกอบ	โพธิโสภณ	 เป็น	ท�านุ

อุทิศ	โหมดประดิษฐ์	 เป็น	ไพลิน

เรื่องย่อ 	 เรื่องราวของสาวชาวป่าที่ถูกพิษรัก 

จากนายอ�าเภอหนุ่มเมืองกรุง	 ท�าให้เธอยอมสละทุกสิ่ง 

เพื่อชายคนรัก	โนรี	ลูกสาวคนเดียวที่	พรานบุญ	เลี้ยงดู 

อย่างทะนุถนอม	 เธอสวยสะคราญเป็นท่ีหมายปองของ 

ชายหนุ่มบ้านป่า	 มีเพียง	 พรานเอก	 ที่สนิทชิดเชื้อกัน 

ตั้งแต่เด็กที่สามารถใกล้ชิดโนรีเพียงคนเดียว

	 บ้านป่าทีเ่คยสงบสขุต้องมาเปลีย่นผนั	โนรต้ีอง 

เข้าไปพัวพันกับเหตุฆาตกรรมอย่างไม่ทันตั้งตัว	 เมื่อ	 

จามร	ชายแปลกหน้าบกุเข้ามาบ้านป่าและขอร้องให้โนร ี

พาไปหาที่ซ่อนตัว	 โดยมี	นายอ�าเภอ	หนุ่มติดตามจามร 

มาอย่างประชัน้ชดิจงึได้พบกบัโนร	ีชายหนุม่ต่างเมอืงกบั 

หญิงสาววัยขบเผาะ	 เมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกันไฟเสน่หาจึงลุก 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารตุ๊กตาทอง	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๗

โชน	 โนรีตกเป็นของนายอ�าเภออย่างรวดเร็ว	 และพลั้ง 

ปากบอกที่ซ่อนตัวของจามร

	 โนรตีามไปอยูก่บันายอ�าเภอทีเ่มอืงกรงุ	แต่ต้อง 

พบกับความจริงอันขมขื่นว่าเขามีภรรยาแล้ว	 โนรีต้อง 

กล�้ากลืนรับสภาพการเป็นเมียน้อย	 แต่ยังไม่ร้ายเท่าถูก 

ภรรยาของนายอ�าเภอโขกสับ	 ท�าร้ายให้โนรีต้องชอกช�้า 

ทั้งกายและใจ	 จนโนรีต้องซมซานกลับมาที่บ้านป่า	 แม ้

โนรีจะเคยตกเป็นของชายอื่น	 แต่พรานเอกก็ไม่รังเกียจ 

เธอเลย	คอยปรนนิบัติจนโนรีหายเป็นปรกติ	แต่ในเวลา 

ไม่นาน	นายอ�าเภอกต็ามมาขอโทษโนร	ีความปล้ินปล้อน 

ของนายอ�าเภอท�าให้พรานเอกระงับใจไม่ไหว	 ชักปืนขึ้น 

ยิง	หมายจะปลิดชีพคนที่ท�าร้ายคนที่ตนรัก	แต่ทันใดนั้น	 

โนรกีโ็ผตวัเข้าหามจัจรุาชความตาย	เพือ่ปกป้องชายหนุม่ 

ที่เธอรักสุดหัวใจ

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

มมุลับสำวสงัคม
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗   พัฒนากร

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

เกำะมุกดำด�ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 รัษฎาฟิล์ม

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์,	สุชาดา

เรื่องย่อ 
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๒๔๙๗

เพลงิชีวิต
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๖ มีนาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง ปักษิณภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้แสดง 	 ฉลอง	สิมะเสถียร,	สมจิตต์	ทรัพย์- 

ส�ารวย,	กรองจติต์	เตมย์ีศลิปิน,	ก�าจาย	รตันดลิก,	สมพงษ์,	

เสี่ยล้อต๊อก

เค้าเรื่อง  “เรื่องของชายใจเพ็ชร์ท่ีชตากรรม 

บรรดาลให้เขาเป็น ผู้ร้ายฆ่าคน ดู! ชีวิตอันแสนเศร้าของ 

หญงิผูอ้าภพัต้องยอมชัว่เสยีคนเพราะความรกัลกูและผัว  

ชม! “ติ๋ม” ดาราน้อยเจ้าน�้าตาในบทของหนูน้อยผู้ม ี

กรรม”

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	นิตยสารตุ๊กตาทอง	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

เจ้ำสำวก�ำพร้ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๑๑ มีนาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศิลปินภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 เชาว์	แคล่วคล่อง,	วิชิต	ไวงาน,

	 	 สวลี	สมคะเน,	จงรักษ์	เวชจินดา

เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

ค�ำส่ังค�ำสำป 

Dead Man’s Voice
๓๕ มม.? / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที

๑๘ มีนาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง 

ผู้อ�านวยการแสดง เบอร์นี	ลามอนต์

ผู้ประพันธ์ ขุนลีลาศาสตร์สุนทร

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท กุมุท	จันทร์เรือง

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง   

อารี	โทณวณิก	 เป็น	ชัยศิริ	ลีลาศาสตร์สุนทร

สวลี	ผกาพันธุ์	 เป็น	เครือมาศ

เฉลิม	เศวตนันทน์	 เป็น	ขุนลีลาศาสตร์สุนทร

จมื่นมานิตย์นเรศ	 เป็น	นายพูน

วสันต์	สุนทรปักษิน	 เป็น	ดร.	ทองค�า

มารศรี	อิศรางกูร	 เป็น	แม่ผัน

อัมฤต	ตันกุลรัตน์	 เป็น	หมอกลางบ้านของ

	 นายพูน

อุโฆษ	จันทร์เรือง	 เป็น	น้องของชัยศิริ

ประหยัด	ศ.	นาคะนาท	 เป็น	อาจารย์เป้า

พจนา	สาคริก	 เป็น	นายใบ้

พ.ต.ท.	อมร	เศวตนันทน์	 เป็น	พ.ต.ต.	ว่อง	วุฒิไกร

เรื่องย่อ 	 ดร.ทองค�า	เป็นนกัวทิยาศาสตร์ทีย่ดึ 

มั่นในลัทธิประชาธิปไตย	 มีสานุศิษย์เคารพเป็นจ�านวน 

มาก	 เมื่อ	 ดร.ทองค�า	 เสียชีวิต	 นายพูน	 พี่ชายของ 

ดร.ทองค�า	ซึ่งเป็นผู้ร่วมอุตสาหกรรม	“น�้าพูนจิตต์”	รับ	 

เครือมาศ	ลูกสาวคนเดียวของ	ดร.ทองค�า	มาดูแล	นาย 

พนูได้สร้างอนสุาวรย์ี	ดร.ทองค�า	ขึน้	และพยามยามชกัจงู 

ผู้ทีเ่คยเล่ือมใส	ดร.ทองค�า	ให้มาเล่ือมใสตน	แต่เบือ้งหลัง 

กลับวางแผนการก�าจัดเครือมาศโดยการวางยาท�าลาย 

เส้นประสาท	เครือมาศรู้ตัวทันจึงลอบหนีไปหา	ขุนลีลา- 

ศาสตร์สุนทร	 เพื่อนรักของ	 ดร.ทองค�า	 ขุนลีลาศาสตร์- 

สุนทรอาศัยอยู่กับ	ชัยศิริ	 บุตรชายซึ่งมีอาชีพเป็นนักสืบ 

ชัยศิริจึงรับปากจะช่วยเครือมาศ

	 ชยัศิรลิอบเข้าบ้านพนูโพคาเพือ่สืบหาหลักฐาน 

สาเหตุการเสียชีวิตของ	ดร.ทองค�า	นายพูนมาพบเข้าจึง 

เกดิการต่อสู้กนั	นายพนูและแม่ผันแยกกนัหน	ีแม่ผันออก 

ไปทางลับเพื่อเรียกคนมาช่วย	ส่วนนายพูนหนีไปทางตึก 

ที่มีรูปปั้น	ดร.ทองค�า	ชัยศิริซ้อนกลนายพูนต่อหน้าคนที่ 

แม่ผันเรียกมา	 โดยท�าให้รูปปั้นเปิดโปงว่านายพูนทรยศ 

ต่อ	ดร.ทองค�า	และออกค�าสั่งให้จัดการนายพูนเสีย	แต่ 

นายพูนพยายามแย่งระเบิดจากคนใกล้	 ๆ	 พ.ต.ต.	 ว่อง	 

โดดออกมาจากด้านหลังรูปปั้นเข้าแย่งระเบิดไว้ทัน	และ 

ใส่กญุแจมอืนายพนูตดิไว้กบัรปูป้ัน	แต่ไม่ทนัไรรปูป้ันนัน้ 

ก็ล้มทับนายพูนตายคาที่

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารตุ๊กตาทอง	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

แผลเก่ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ..... นาที

๒๕ มีนาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมกรุง

 

บริษัทสร้าง	 บูรพาศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ส�าเภา	ประสงค์ผล

ที่ปรึกษา		 ประเทือง	ศรีสุพรรณ

ผู้ประพันธ์ ไม้	เมืองเดิม

ผู้ก�ากับ 	 อรรถ	อรรถไกวัลวที

ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์”	และ	“สุรีย์”

ผู้ถ่ายภาพ	 ฉลาง	ประสงค์ผล

ผู้ล�าดับภาพ	 ฉลาง	ประสงค์ผล

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ก�ากับภาพ	 “สุรีย์”	

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	ประทิน	ศรีสุพรรณ

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		เชาว์	แคล่วคล่อง

ผู้ประพันธ์เพลง	 “พรานบูรพ์”	

ธุรการ 	 ประเทือง	ศรีสุพรรณ

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

ชีพ	ชูพงษ์	 เป็น	ขวัญ

พรทิพย์	โกศลมัชชกิจ	 เป็น	รังรอง	-	เรียม

ทวนทอง	วิมลรัตน์	 เป็น	สมชาย

เรวัต	รัตนะ	 เป็น	สงัด

อดินันท์	สิงห์หิรัญ	 เป็น	จ้อย

ด.ช.	เสน่ห์	 เป็น	รอด

ด.ช.พานิช	 พัฒนา,	 ชื่น	 เจริญดี,	 ระพินทร์	 ยังเลิศ,	 

ไสว	 กลั่นล้อม,	 วิเชียร	 แพทย์ดี,	 พวง	 ช่วงอาญา,	 สนั่น	 

ส�าเนียงดัง

เรื่องย่อ 	 ปี	พ.ศ.	๒๔๙๖	ณ	คฤหาสน์โลจนะรตัน์ 

ก�าลงัจะมพีธิวีวิาห์ในวนัรุง่ขึน้	ระหว่าง	รงัรอง	โลจนะรตัน์	 

ลูกสาวสุดที่รักของเจ้าของคฤหาสน์	กับชายที่เธอไม่เคย 

รู้จักมาก่อน	 รังรองได้แต่มองการ์ดแต่งงานด้วยความ 

เจบ็ช�า้	ก่อนจะฉกีมนัทิง้เป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย	แล้วตดัสินใจ 

เกบ็เสือ้ผ้าใส่กระเป๋าเดนิทางไปหลบทีทุ่ง่วงัทองหลางซึง่ 

เมือ่สมยัเดก็รงัรองเคยมาเกบ็ค่าเช่าทีน่ากบัแม่อยูบ่่อย	ๆ 	

	 ค�่าแล้ว	 รังรองยังไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้จึง 

ลงมาเดนิเล่น	และได้พบกบัหนุม่นัง่เป่าขลุย่อยูใ่ต้ต้นไทร	 

หญงิสาวเกดิความสนใจจงึเข้าไปคยุด้วย	ก่อนจะตกใจจน 

สลบไปเมือ่รูว่้าเขาเป็นวญิญาณ	ผัวเมยีเจ้าของบ้านจงึเล่า 

เรื่องราวในอดีตที่ท�าให้วิญญาณของชายหนุ่มยังคงสถิต 

อยูท่ีต้่นไทร	เขาชือ่ว่า	ขวญั	ในอดตีเคยรกัอยูก่บัหญงิสาว 

ชื่อ	 เรียม	ทั้งสองให้สัตย์สาบานต่อศาลไทรว่าจะรักและ 

ซื่อตรงต่อกัน	 แม้นใครผิดค�าสาบานขอให้มาตายอยู่ใต ้

ต้นไทรต้นนี้	แต่เพราะตระกูลของชายหนุ่มหญิงสาวเป็น 

ศัตรูคู่อาฆาตกัน	ขวัญจึงถูก	 เรือง	พ่อของเรียมกีดขวาง 

ความรักโดยการจับเรียมไปกักขัง	 ก่อนจะขายเรียมให	้ 

คุณนายทองค�า	 และส่งตัวไปอยู ่บางกอกด้วยความ 

เหน็แก่เงนิ	ขวญัได้แต่นบัวนัรอคอยการกลบัมาของเรยีม

	 คณุนายทองค�าปฏบิตัต่ิอเรยีมประหนึง่ลกูสาว	 

เพราะคุณนายนัน้เคยเสียลูกสาวไป	เมือ่ถกูปรนเปรอด้วย 

เส้ือผ้าอาภรณ์ราคาแพง	 เรียมก็เริ่มเปล่ียนไปเป็นคนละ 

คน	รวมทัง้หวัใจของเธอกเ็อนเอยีงไปให้	สมชาย	อดตีว่าที ่

ลกูเขยของคณุนายทองค�าทีม่าชอบเรยีม	ครัน้มโีอกาสได้ 

กลับมาเยี่ยมแม่ที่ก�าลังป่วยหนัก	 ขวัญจึงหาโอกาสมา 

ทวงถามความรักต่อเรียม	 หญิงสาวจึงได้ระลึกถึงความ 

หลังครั้งเก่า	และค�าสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อหน้าเจ้าพ่อไทร	 

แต่ในไม่ช้าสมชายก็ก�าลังจะพาเรียมกลับกรุงเทพ	ความ 

สบัสนและความกลวัว่าสาวคนรกัจะเปลีย่นใจท�าให้ขวญั 

บุ่มบ่ามท�าลายเรือของสมชายพังยับเยิน	สมชายแค้นจัด 

เป็นตัวตั้งตัวตีน�าชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์ขวัญ	 ขวัญ 

พยายามตะเกียกตะกายไปที่ศาลไทรโดยมีเรียมว่ายน�้า 

ตามมา	 เมื่อเห็นว่าขวัญก�าลังจะสิ้นใจเรียมจึงใช้มีด 

ปลิดชีพตนตายตามคนรัก	ณ	ที่ที่เคยสาบานรักกัน

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	แผลเก่า

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๗

นำงไพร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ มีนาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  ม.ล.	รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 จรรจรูญ	อมาตยกุล,

	 	 ทานทัต	วิภาตะโยธิน,	

	 	 สรสิทธิ	แสงชัยวรรณ,	

	 	 หลวงภรตกรรมโกศล

เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

หนูจ๋ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๐ เมษายน ๒๔๙๗    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 นครไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 อรสา	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา,	

	 	 ม.ล.	รุจิรา,	มารศรี,	

	 	 สุพรรณ	บูรณะพิมพ์

เค้าเรื่อง  “นิยายชีวิตท่ีท่านจะหัวเราะและ 

ร้องไห้... เราพากภูมิใจที่เสนอท่านด้วย.. เรื่องที่ซาบซ้ึง 

ตรึงใจที่สุด พร้อมทั้งบทบาทที่ดีที่สุด.. ดู... บทบาทของ 

อรสา เด็กสาวสวยคนเดียวในเมืองไทย ที่ได้รับรางวัล 

ถ้วยเกียรติยศจาก อัศวินภาพยนตร์ และสนั่นศิลป์ 

ภาพยนตร์ ว่าแสดงบทบาทเย้ยดาราฝรั่งใน “ตุ๊กตาจ๋า”  

คอยดู..หนูจ๋า-หนูจ๋า”

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๗
												(ล่าง)	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

ตุก๊ตำจ๋ำ (๒๔๙๔)

๒๓ เมษายน ๒๔๙๗    ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๙๗

สำมเกลอปรำบวำยร้ำย

ที่มาภาพ	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	พ.ศ.	๒๔๙๗

๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ เมษายน ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมพงษ์	พงษ์มิตร,	 ล้อต๊อก,	 จุมพล	

ปัทมินทร์,	 อบ	 บุญติด,	 ฟ้อน,	 ตาล	 กิ่งเพ็ชร์,	 ทานทัต,	

ประสาร	ยรรยงค์,	ปราณีต,	ทัศนีย์,	พิศมัย,	ล้อต๊อกน้อย

เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

เสียงสำป (๒๔๙๖)

๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๙๗

แม่จ๋ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ทักษิณภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง  

นวลศรี	สิงหเสนีย์	 เป็น	เอื้อน

พวงรัตน์	รัตนปรารมย์	 เป็น	ดวงใจ

เฉลิมศักดิ์	สายวรรณะ	 เป็น	สุชาติ

ตะวัน	รัตนนาคินทร์	 เป็น	หลวงบรรณกรรม

สราวุธ	รัตนปรารมย์	 เป็น	ธวัช

อ�าภาศรี	หุตะจิตต์	 เป็น	พิศมัย

เรื่องย่อ 	 หลังจากนายจ้างถูก	 สุชาติ	 ลอบยิง 

เสียชีวิต	 เอื้อน	 จึงไปสมัครเป็นแม่บ้านของ	 ดวงใจ	 จน 

กระท่ังได้พบ	 หลวงบรรณกรรม	 จึงได้รู ้ว่าดวงใจคือ 

ลูกสาวของตนท่ี	 ๑๕	 ปีก่อนเธอได้มอบให้หลวงบรรณ- 

กรรมเลีย้งด	ูเอือ้นตดัสนิใจจะลาออกทนัทเีพราะไม่อยาก 

ให้ดวงใจรู้ความจริง	 แต่บังเอิญได้เห็นสุชาติมาติดพัน 

ดวงใจอยู่	จึงเปลี่ยนใจไม่ลาออกเพื่อคอยขัดขวางสุชาติ

	 ดวงใจไม่พอใจที่เอื้อนกีดขวางความรักของ 

ตนเอง	จงึหาทางกลัน่แกล้งเอือ้นต่าง	ๆ	นานา	ฝ่ายสชุาติ 

กลัวเอื้อนจะเปิดเผยความลับ	 ก็ออกอุบายหลอกดวงใจ 

ว่าหลวงบรรณกรรมก�าลังจะบังคับให้ดวงใจแต่งงานกับ 

ชายอื่น	 แล้วชวนดวงใจหนี	 เอื้อนรีบไปบอก	 พิศมัย	 

ภรรยาสชุาต	ิความหงึหวงผลกัดนัให้พศิมยัคว้าปืนหมาย 

ท่ีมาภาพ	นติยสารข่าวภาพยนตร์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

จะเอาชีวิตสุชาติ	แต่สุชาติแย่งปืนไปได้และยิงพิศมัยเสีย 

ชวีติ	เมือ่ไม่เหน็ทางออกอืน่ทีจ่ะช่วยลกูสาวให้พ้นจากคน 

ชัว่	เอือ้นจงึตดัสินใจลงมอืฆ่าสุชาตจินตกเป็นผู้ต้องหาฆ่า 

คนตาย	หลวงบรรณกรรมสุดจะสงสารเอื้อน	จึงยอมผิด 

สัญญาบอกดวงใจว่าเอื้อนคือแม่ที่แท้จริงของเธอ

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

สำมเสอืสมุทร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗    ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 สหนาวีไทยภาพยนตร์	

	 	 ในความร่วมมือของกรมสวัสดิการ 

	 	 ทหารเรือ

ผู้อ�านวยการสร้าง สุพรรณ	พราหมณ์พันธุ์

ผู้อ�านวยการแสดง น.อ.	ยงยุทธ	อาชวาคม

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  อนุมาศ	บุนนาค

ผู้เขียนบท	 เพียงพร	พลาดิสัย

ผู้ถ่ายภาพ	 วิเชียร	วีระโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 สรุสทิธิ	์สตัยวงศ์,	ปราน	ีวงศ์ยศไกร- 

เกรยีงเดช,	สมควร	กระจ่างศาสตร์,	สพุรรณ	บรูณะพมิพ์,	

ศิริพงศ์	อิศรางกูร,	สัมพันธ์	อุมากูล,	สมพล	กงสุวรรณ

เค้าเรื่อง  “เน้ือเรื่อง หนักไปในเรื่องชาติ 

เหมาะสมกับเหตุการณ์อนาคต ซ่ึงไทยประเทศอาจจะ 

ต้องประสบกอ็าจเปนได้ แสดงให้เหน็ถงึความรกัชาตไิทย 

ของเหล่าลูกนาวี เน้นให้เห็นถึงความรักระหว่างอากับ 

หลานระหว่างชาตไิทยอนัเปนสดุทีร่กัของเขา แสดงให้ซึง้ 

ถึงชีวิตของลูกดอกประดู่ซ่ึงจะไม่รู้วันโรย การยกพลขึ้น 

บุก ยุทธวิธีการโจมตี ฯลฯ”

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	(บน)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
												(สองภาพล่าง)	นิตยสารผดุงศิลป์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

ค�ำสำบำล
๑๖ มม. / สี (วิจิตรตระการตา) / พากย์? 

ความยาว ..... นาที

๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๗   ควีนส์

บริษัทสร้าง	 วิจิตรเกษมภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง บัณฑูรย์	องควิศิษฐ์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สุพรรณ	บูรณะพิมพ์,	พรรณี	ส�าเร็จ- 

ประสงค์,	สถาพร	มกุดาประกร,	“ชวาลา”,	ก�าจาย	รตันดลิก,	

สัมพันธ์	อุมากูล,	เติม	โมระกุล	หลวงภรตกรรมโกศล

เค้าเรื่อง  “เรือ่งของความรกั ความแค้น ความ

เสียสละ ความรันทด และน�้าตาท่ีไหลริน! ๘ ชีวิตแห่ง

ความหมุนเวียน”

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	นิตยสารตุ๊กตาทอง	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

มำรหัวใจ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที 

๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๗    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง กุหลาบทิพยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  สนมวังใน

ผู้เขียนบท	 สนมวังใน		จากเพลง	“มารหัวใจ”	

	 	 ของ	ป.ชื่นประโยชน์

ผู้ถ่ายภาพ	 ฉลอง	กลิ่นพิกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง 	 จ�ารัส	 สุวคนธ์	 (น้อย),	 รวงทอง 

ไชยนันทน์,	 จินตนา	 กุหลาบทิพย์,	 เฉลิม	 แก้วสมัย,	 บู๊, 

สรพล,	เจิม,	พรเพ็ญ,	เลื่อน,	พิศสมร,	ศักดิ์สงวน

เรื่องย่อ  ด้วยความเป็นคนเกเรเท่ียวเตร่ติด 

อบายมุข	 ท�าให้	 อารมณ์	 ลูกชายของ	 นายเอม	 เศรษฐ ี

เมืองกรุง	โดนบิดาไล่ออกจากบ้าน	อารมณ์จึงต้องร่อนเร่ 

ไปตามที่ต่าง	ๆ 	จนได้พบกับ	รวงทอง	สาวงามเมืองชะอ�า 

และได้มารดาของรวงทองอุปการะไว้	 อารมณ์จึงแคล้ว- 

คลาดปลอดภัย	

	 นานวันรวงทองเริ่มหวั่นไหวต่อหนุ่มเมืองกรุง 

อย่างอารมณ์	 จนทั้งสองสมรักกันและได้แต่งงานกันใน 

เวลาต่อมา	 แต่แล้วนายเอมก็ออกข่าวประกาศให้อภัย 

ลูกชายตนผ่านหน้าหนังสือพิมพ์	 อารมณ์จึงคิดจะกลับ 

กรุงเทพฯ	 แต่ก็ไม่ลืมท่ีจะพารวงทองกลับไปด้วย	 โดยมี 

ข้อแม้ว่ารวงทองจะต้องไม่บอกครอบครัวของอารมณ์ว่า 

เขาและเธอแต่งงานกนัแล้ว	เพราะครอบครวัของอารมณ์ 

ได้เตรียมการให้อารมณ์ได้แต่งงานกับ	อมรา	อดีตคู่หมั้น	 

	 ด้วยความรกัของรวงทอง	 จงึต้องจ�าใจทนเหน็ 

อารมณ์และอมราไปไหนมาไหนด้วยกัน	 กระทั่งอารมณ์ 

จะเข้าพิธีแต่งงานกับอมรา	 รวงทองจึงตัดสินใจหนีออก 

จากบ้านด้วยความช�า้ชอก	ทกุคนจงึรูว่้าแท้ทีจ่รงิรวงทอง

เป็นภรรยาของอารมณ์	นายเอมสั่งให้ลูกชายตามไปเพื่อ 

แสดงความรับผิดชอบต่อรวงทอง	 แต่สายไปเสียแล้ว

เพราะรวงทองร้องไห้จนเธอต้องเสียดวงตาทั้งสองข้าง 

อารมณ์จึงได้รู้สึกผิดและพารวงทองกลับมาอยู่ด้วยกัน 

ในขณะที่อมราคู ่หมั้นก็รู ้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น	 จึง 

ตัดสินใจออกบวช	 เพื่อให้อารมณ์และรวงทองได้ครองคู ่

กันสืบไป

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

กลุปรำโมทย์ 
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ กรกฎาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 โยคสีถานสีพ่ระยา	แผนกภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ประพันธ์	 กุลปราณี

ผู้ก�ากับ  วสันต์	สุนทรปักษิน

ผู้เขียนบท	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ถ่ายภาพ	 รัตน์	เศรษฐภักดี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	กุลปราโมทย์

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	พึงใจ

จันทร์แรม	โทณวนิก		 เป็น	วดี

มานิต	อภิวัต	 เป็น	ยศ

มนูญ	สารเทียน	 เป็น	ผจญ

สมชาย	สามิภักดิ์		 เป็น	ด�ารง

นูน	บุญยรัตนพันธ์	 เป็น	พระยาราชมณเฑียร

นวล	ศักดิ์สงคราม	 เป็น	คุณหญิงราชมณเฑียร

เยี่ยม	มานิตยกุล		 เป็น	จ�ารัส

ณงค์	สุกสุยานนท์	 เป็น	พระราญรณเดช

จ�ารัส	ผลศิริ	 เป็น	ยักษ์ใหญ่

เรื่องย่อ  เพราะความลึกลับของตึกโบราณ 

ข้างบ้านที่ชาวบ้านต่างลือว่ามีผีสิง	 ท�าให้	 กุลปราโมทย์	 

ลูกสาวของ	พระยาราชมณเฑียร	เกิดความอยากรู้อยาก 

เหน็และได้เข้าไปพวัพนักบัโศกนาฏกรรมทีเ่กดิขึน้เพราะ 

ความโลภของมนุษย์	กุลปราโมย์ได้ทราบจาก	หลวงเวช	 

ซึ่งเป็นหมอประจ�าตระกูลว่าตึกหลังนั้นเป็นตึกของ	ท่าน 

สรกิจพิศาล	เสนาบดีเก่า	ซึ่งมีลูกชายชื่อ	พระวิเศษ	กับ 

ลูกสาวชื่อ	 จ�ารัส	 แต่เพราะจ�ารัสเกิดไปได้เสียกับทนาย 

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ประจ�าตระกูลจนตั้งครรภ์	 ท่านสรกิจจึงพลั้งมือลงโทษ 

จ�ารัสจนเสียโฉม	หลังจากที่ท่านสรกิจถึงแก่กรรม	พินัย- 

กรรมระบุว่า	 ท่านสรกิจฯ	 ยกมรดกทั้งหมดให้จ�ารัส	 แต่ 

หลังจากจ�ารัสคลอดบุตรชายก็หายตัวไป

	 ด้วยเหตุนี้	พระวิเศษจึงกลายเป็นผู้ดูแลทรัพย์ 

สมบัติของตระกูล	 ยศ	 ลูกชายของจ�ารัสก็ถูกเล้ียงเยี่ยง 

ลูกคนใช้	 เมื่อกุลปราโมทย์ทราบดังนั้นก็เกิดสงสารใน 

ชะตากรรมของยศ	 จึงคอยมาให้ก�าลังใจยศที่บ ้าน 

พระวเิศษอยูเ่สมอ	พร้อมกบัวางแผนสืบหาความจรงิเรือ่ง 

การหายตัวไปของจ�ารัส	 กระทั่งกุลปราโมทย์ได้รู ้ว ่า 

พระวิเศษสั่งให้ลูกน้องย้ายบางอย่างที่อยู่ในบ้าน	 กุล- 

ปราโมทย์พร้อมด้วยคนใช้จึงบุกเข้าไปเปิดโปงความจริง 

จนรู้ว่า	 พระวิเศษแอบขังจ�ารัสไว้ในตึกเพราะหวังจะฮุบ 

มรดกเป็นของตน	 จ�ารัสถูกฆ่าตาย	 แต่ก่อนตายเธอได ้

เขียนพินัยกรรมมอบมรดกให้ยศ	 ส่วนพระวิเศษก็สติ 

วปิลาสจนถงึแก่ความตาย	ยศจงึกลายเป็นเจ้าของตระกลู 

และได้ครองรักกับกุลปราโมทย์อย่างมีความสุข

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗



440 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๗

เจ้ำสำวชำวไร่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  ม.ล.	รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 ฉลอง	สิมะเสถียร,	กรองจิตร	เตมีย์- 

ศิลปิน,	เมืองเริง	ปัทมินทร์,	เฉลิม	บุณยเกียรติ,	ประไพ	 

ค�าเรียบร้อย,	ดอกดิน	กัญญามาลย์,	ชูศรี	โรจนประดิษฐ์,	 

วลิต	สนธิรัตน์

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ประเภทตลกขบขนั แนว

ใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่จะท�าให้ท่านท้องคัดท้องแข็งตลอด

เวลาที่นั่งชม”

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

อศัวินสำว
๑๖ มม. / ส ี(โกดัค๊โครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๗    ศาลาเฉลิมไทย, แกรนด์

บริษัทสร้าง นครพิงค์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สนาน	-	วรรณภา

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย 

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์	 	 เทพา,	เสนาะ,	วรรณภา

ผู้แสดง  

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	ร.ต.ต.	หญิงมาริน

ทัต	เอกทัต	 เป็น	เชิงชาย

เชาว์	แคล่วคล่อง	 เป็น	ร.ต.อ.	อัศนี

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 เป็น	จ่าเอกสมพงษ์

วรรณภา	วิเศษประภา	 เป็น	อารมณ์

อนุชา	บุนนาค	 เป็น	บรรชา

ทัศนีย์	ชูวัสวัต	 เป็น	ร.ต.ต.	หญิงทัศนีย์

ดารณี	ณ	วังอินทร์	 เป็น	ร.ต.ต.	หญิงดารณี

เรื่องย่อ 	 เชิงชาย	กับ	อัศนี	สองเพื่อนรักต้อง 

มาผิดใจกันเพราะต่างก็หลงรัก	 อารมณ์	 หลายปีผ่านไป	 

อัศนีได้เป็นนายต�ารวจและได้รับมอบหมายให้ตามล่า 

สมุนของเชิงชายที่ค้าของเถื่อน	 เชิงชายทราบข่าวจึงส่ัง 

ฆ่าอัศนี	 ท�าให้อารมณ์กลายเป็นภรรยาหม้าย	 ต้องเล้ียง	 

มาริน	ลูกสาวเพียงผู้เดียว

	 เวลาผ่านไป	มารินโตเป็นสาวสะพรั่งเข้าศึกษา 

นกัเรยีนนายร้อยต�ารวจหญงิเพือ่สบืทอดเจตนารมณ์จาก 

พ่อ	 แต่ก่อนมารินส�าเร็จการศึกษาเพียงไม่กี่วันอารมณ์ก็ 

ถูกฆ่าตาย	ขณะนั้นเอง	ทางราชการสั่งให้มารินปลอมตัว 

สมคัรไปเป็นเลขานกุารณิขีองเชงิชาย	ท�าให้ต�ารวจสามารถ

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๗
												(สองภาพล่าง)	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

บุกทลายที่ซ่องโจรของเชิงชายได้ส�าเร็จ	 เชิงชายจับตัว 

มารินหนีไปกบดานที่หัวหินโดยมี	 บรรชา	 ลูกชายของ 

เชงิชายไปด้วย	มารนิหาโอกาสทีเ่ชงิชายเผลอ	ฆ่าเชงิชาย

เพื่อล้างแค้นแทนพ่อ	แม้ตนเองจะรักบรรชาอยู่ก็ตาม

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

ล่องแพ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 เลิศศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 “พาณี”

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ไพลนิ	โพธิไ์ทร,	อรวรรณ	เนยีนช�านาญ,	

นิพนธ์	เนตรนัย,	ยศ	รักษาพันธ์,	วัชระ	จึงแย้มแป้น

เค้าเรื่อง  “คณุแม่ครบั! ต่อไปนีผ้มคงไม่ได้เรยีน

หนังสือแน่แล้ว” 

 “มงึจ�าได้ไหม? ครัง้หนึง่เมือ่กเูดก็ ๆ มงึจะฆ่ากู 

มึงกดน�้ากูอย่างงี้ ๆ ๆ”

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

น�ำ้ตำชำย
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๗   ควีนส์

บริษัทสร้าง	 บาร์โบสภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิเชียร	ฉวีวงศ์

ผู้ประพันธ์ พิษณุรักษ์	รังษิธร

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง  

สวลี	ผกาพันธุ์	 เป็น	นิ่ม

สงวน	รัตนทัศนีย์	 เป็น	น่วม

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	พร

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	ภราดร

สรุสทิธิ	์สตัยวงศ์,	ส.	อาสนจนิดา,	สมควร	กระจ่างศาสตร์,	

ทัต	 เอกทัต,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	สาหัส	บุญหลง,	จ�ารูญ	

หนวดจิ๋ม,	ชูศรี	โรจนประดิษฐ์,	เชาว์	แคล่วคล่อง

เรื่องย่อ	 	 ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา	 

ทุกท้องท่ีถูกปกคลุมไปด้วยสภาพอันแร้นแค้น	 พร	 เด็ก 

ขายหนังสือพิมพ์	อายุ	๑๒	ปี	ได้ช่วยเหลือ	นิ่ม	กับ	น่วม	 

สองแม่ลกูให้รอดพ้นจากความอดอยาก	พรเกบ็หอมรอม- 

รบิมานะอตุสาหะจนได้ท�างานเป็นช่างเรยีงประจ�าโรงพมิพ์	

ด้วยความใฝ่ฝันจะเป็นนักประพันธ์

	 น่ิมเติบโตเป็นสาวงามวิไลและใฝ่ฝันอยากเป็น 

นางเอกคณะละคร	 จึงชอบชวนพรไปโรงละครอยู่เสมอ	 

แม้จะยากจนข้นแค้น	ไม่มเีงนิซือ้ตัว๋	ขอได้เพยีงแค่ฟังเสยีง

ทีเ่ลด็ลอดออกมาจากโรงละครกเ็ป็นพอ	คนืหนึง่	หลงัจาก 

ละครเลิก	 น่ิมนึกสนุกข้ึนไปแสดงท่าทางเลียนแบบ 

นางเอกละคร	 เจ้าของโรงละครเห็นเข้า	 สัญญาว่าจะ

สนับสนุนให้ทั้งสองได้ท�าตามสิ่งที่ใฝ่ฝัน

	 นิ่มจับพลัดจับผลูขึ้นไปแสดงละครแทนตัว 

นางเอกที่เบี้ยวงาน	ในนามของ	“นิ่มนวล”	และแจ้งเกิด 

ในชั่วข้ามคืน	ทุกคนต่างพะเน้าพะนอนางเอกคนใหม่จน 

ลืมตัว	คว้า	ภราดร	อาเสี่ยกระเป๋าหนักเป็นคู่ควง	ภราดร

เสนอตัวเป็นนายทุนโรงละครนับแต่บัดนั้นแล้วเข้ามา 

เจ้ากี้เจ้าการจนพรทนไม่ได้	 เผลอตอบโต้ภราดรด้วยค�า 

ผรสุวาท	นิม่นวลจงึตบหน้าพร	ความเจบ็ใจหรอืจะสูค้วาม 

ชอกช�้าที่ถูกหญิงคนรักตบหน้า	 พรหันเข้าหาสุราแล้วไป 

มีเรื่องกับเพื่อนซึ่งมาว่าร้ายนิ่มนวล	 โชคร้ายที่เพื่อนของ 

เขาเซไปถูกตู้กระจกแตกบาดคอขาด	 พรถูกจับเข้าคุก 

ทันที

	 นิม่นวลย้ายไปอยูใ่นบ้านของภราดร	ทิง้ให้น่วม 

อยู่ที่กระท่อมซอมซ่อของพรโดยไม่มาเหลียวแล	 จน 

กระทั่งพรได้รับการปล่อยตัว	 จึงบากหน้าไปที่โรงละคร 

เพื่อบอกน่ิมว่าน่วมป่วยหนัก	 แต่เธอก็ไม่สะทกสะท้าน	 

เจ้าของโรงละครตามพรให้กลบัมาประพนัธ์ละครอกีครัง้	 

หลงัจากทีน่ิม่นวลลาออกจากคณะละครไม่นานกป็ระสบ 

อบุตัเิหตรุถคว�า่พร้อมภราดร	นิม่นวลตาบอดสนทิทัง้สอง 

ข้าง	 ภราดรบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย	 เม่ือหายเป็นปรกติก็ 

หนีออกจากโรงพยาบาลไปมีเมียใหม่	 ทิ้งให้นิ่มนวลรอ 

คอยอย่างสิ้นหวัง	 และเริ่มส�านึกความผิดที่ตนก่อไว้	 ใน

ทีส่ดุ	ภราดรกก็ลับมา	แต่กลับมาเพือ่เอาชวีติของนิม่นวล

ที่มา	นิตยสารดาวกระจาย	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	นิตยสารตุ๊กตาทอง	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

ฟ้ำแลบบนสำปไตย
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๓ กันยายน ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ แข	ณ	วังน้อย

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สง่า	อนิทรวจิติร,	ศรนิทพิย์	ศริวิรรณ

เรื่องย่อ 	 หลังจากกลับมาที่สิงคโปร์	 วสันต์	 

ชายหนุ่มที่เคยเป็นคนอัธยาศัยดีก็เงียบขรึมจนเป็นที่ 

ประหลาดใจของเพื่อนร่วมงาน	ทั้งที่การเจรจาธุรกิจครั้ง 

นั้นประสบความส�าเร็จได้ด้วยดี	 ประจวบเหมาะกับที	่ 

ลิ้มไต้ง้วน	 ผู้จัดการห้างประสบอุบัติในการเดินทางครั้ง 

นั้น	วสันต์จึงได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการห้างลิ้มไต้ง้วน 

ซึ่งตั้งอยู่ที่สิงคโปร์	เพื่อนร่วมงานจับกลุ่มนินทาไปต่าง	ๆ	 

นานาเรือ่งทีว่สนัต์เอามอืทีด่องไว้ในขวดแก้วกลบัมาด้วย	 

มีเพียงวสันต์เท่านั้นที่รู้ความหมายของมัน

	 หลายเดือนก่อน	 วสันต์ติดตามลิ้มไต้ง ้วน 

ผู้จัดการห้างไปเจรจาธุรกิจที่กรุงเทพ	 บนเรือเดินทะเล	 

“สาปไตย”	ทีล่อยเอือ่ยบนท้องทะเลวนัแล้ววนัเล่า	วสนัต์ 

ได้แต่หมกตวัท�างานให้ลิม้ไต้ง้วนอยูใ่นห้องส่วนตวัแคบ	ๆ 	 

เมื่อได้พบกับ	 มาลาตี	 หญิงสาวเพียงคนเดียวบนเรือ	 

วสันต์จึงไม่รีรอจะเข้าไปทักทายเพื่อท�าความรู้จัก	 ความ 

เบือ่หน่ายบนเรอืท�าให้วสนัต์กระโจนเข้าสูไ่ฟราคะทีก่�าลัง 

มอดไหม้หวัใจตนเอง	ทัง้ทีรู่อ้ยูเ่ตม็อกว่ามาลาตมีสีามแีล้ว	 

จนถล�าลกึวางแผนหนตีามกนัทนัททีีส่าปไตยเทยีบท่าเรอื 

คลองเตย	ติดอยู่เพียงเรื่องเดียว	คือ	เรื่องเงิน

ที่มาภาพ	มูลนิธิหนังไทย

	 คืนน้ัน	 วสันต์ฉวยโอกาสที่ท้องทะเลก�าลัง 

คุ้มคล่ัง	 ฆ่าล้ิมไต้ง้วนเพื่อขโมยเงินเอามาเป็นทุนตั้งต้น 

ชวีติ	แล้วรบีมาบอกมาลาต	ีทนัใดนัน้เอง	เสยีงเคาะประตู

ก็ดังขึ้น	 เป็นกัปตันเรือที่เดินตามรอยเลือด	 ซึ่งหยดเป็น 

ทางจนมาสุดที่ห้องของมาลาตี	 มาลาตีหยิบมีดตัดนิ้ว 

ตัวเองเพื่อเบนความสนใจ	 กัปตันเรืออาสาไปหยิบกล่อง 

ปฐมพยาบาล	 มาลาตีจึงเร่งเร้าให้วสันต์ไปจัดการศพ 

ลิ้มไต้ง้วน	 มาลาตีขอร้องให้วสันต์โอนเงินคืนห้างและ 

ช่วยงานห้างจนส�าเร็จเพื่อไม่ให้เกิดพิรุธ

	 แม้วสันต์จะรีบพามาลาตีไปโรงพยาบาลทันท ี

ที่เรือถึงกรุงเทพ	 แต่ก็สายไปเสียแล้ว	 เช้ือโรคได้ลุกลาม 

จนหมอต้องตัดมือของมาลาตี	 ในระหว่างที่มาลาตีนอน 

รักษาตัวที่โรงพยาบาล	 สามีของมาลาตีคอยดูแลเธออยู่ 

ไม่ห่าง	 จนวสันต์รับรู ้ได้ถึงความห่วงใยที่เขามีให้เธอ	 

วสันต์จึงเป็นฝ่ายเดินออกมาจากชีวิตของมาลาตีอย่าง 

เงียบ	 ๆ	 เหลือเพียงมือของมาลาตีที่เขาน�ากลับมา	 เป็น 

อนุสรณ์ความรักบนเรือสาปไตย

ที่มา	เรื่องสั้น	ฟ้าแลบบนสาปไตย	ของ	แข	ณ	วังน้อย
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๒๔๙๗

แม่ค้ำหำบเร่
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๒๒ กันยายน ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 สองสาวภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 เติม	 โมรากุล,	 เมืองเริง	 ปัทมินทร์, 

ดอกดิน	 กัญญามาลย์,	 ชูศรี	 โรจนประดิษฐ์,	 กรองจิตต	์ 

เตมีย์ศิลปิน,	แน่งน้อย	แสงสุวิมล,	ทัศนีย์	ชูวัสวัต

เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

แม่ศรเีรอืน
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ ตุลาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บรษิทั	สหสนัติ	์จ�ากดั	(แผนกภาพยนตร์)

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เอกคุณ	คุณามาตย์	

ผู้ประพันธ์  

ผู้ก�ากับ  สวาท	รัตนสาสน์	

ผู้เขียนบท ไพบูลย์	บุตรขัน

ผู้ถ่ายภาพ	 เอกคุณ	คุณามาตย์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง  

พจณีย์	โปร่งมณี	 เป็น	ชไมพร

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น		โดม

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	เจ้านายของโดม

ก�าจาย	รัตนดิลก	 เป็น	คุณนายแช่มช้อย

จงรักษ์	ชีพเป็นสุข	 เป็น	วัทณีย์

ชนะ	ศรีอบุล,	จนัทร์แรม	โทณวณกิ,	จนิตนา	มกุดาประกร

เรื่องย่อ 	 เพราะทนถกูนายจ้างเอาเปรยีบเรือ่ง 

เงินเดือนไม่ได้	 โดม	 จึงตัดสินใจลาออกจากงานมาเป็น 

พ่อบ้าน	ชไมพร	ภรรยาที่ท�าหน้าที่เป็นแม่บ้านจึงจ�าต้อง 

ออกไปหางานท�าแทนสาม	ีกระทัง่ได้งานทีบ่รษิทัสตรไีทย 

ของ	คณุนายแช่มช้อย	บรษิทัทีอ่อกกฎห้ามพนกังานหญงิ 

มีสามี	ชไมพรจึงต้องปิดบังเรื่องโดมไว้เป็นความลับ

	 ความสามารถของชไมพรเป็นทีป่ลาบปลืม้ของ 

คุณนายแช่มช้อย	 จึงพยายามจับคู ่ชไมพรให้	 ชวลิต	 

ลูกชาย	ฟากโดมก็ได้รู้จักกับ	วัทณีย์	ลูกสาวเจ้าของบ้าน 

เช่าที่ตนอาศัยอยู่	 ความรักระหว่างโดมกับชไมพรจึง 

ส่อแววเข้าใจผิดเป็นเหตุให้เกิดเรื่องยุ่ง	ๆ 	ตามมา	กระทั่ง 

ความลับถูกเปิดเผย	 ในจังหวะเดียวกับท่ีชวลิตและ 

วทัณย์ีดนัมาชอบกนัโดยบงัเอญิ	ด้วยความเมตตาชไมพร	 

คุณนายแช่มช้อยจึงยกเลิกกฎ	 และให้ชไมพรได้ท�างาน 

ต่อไป	ฝ่ายโดมหลงัจากว่างงานมานานกไ็ด้กลบัมาท�างาน 

อกีครัง้	ด้วยความช่วยเหลือจากวทัณย์ี	เรือ่งจงึจบลงด้วย 

ความสุขสมหวังทุกประการ

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๗

สำมชำย
๑๖ มม. / ขาวด�า? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ประเทืองภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 “ปริญญา”

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 เชาว์	แคล่วคล่อง,	สมชาย	ตณัฑ์ก�าเนดิ,	

จ�ารัส	สวุคนธ์	(น้อย),	แน่งน้อย	แสงสวุมิล,	สมพล	กงสวุรรณ,	

เกษรา	ณ	มหาชัย

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ชวีติ ต่อสู ้และรกัของลกู

ผู้ชายหลาย ๆ แบบ”

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

สำมเกลอแผลงฤทธ์ิ

ก�าลังถูก	สมพล	วายร้ายสะกดรอยตามหวังชิงยาวิเศษ

	 ขุนรักษาลงมือปรุงยาทันควัน	 แล้วส่ังให้สาม 

เกลอไปขดุศพ	เสอืโพล้ง	ทีป่่าช้ามาท�าการทดลองชบุชวีติ	 

เสือโพล้งฟื้นคืนชีพมาอาละวาดบีบคอเสน่ห์แล้วจับตัว 

นารไีป	สามเกลอรบีตามไปชงิตวันารคีนื	แล้วฉีดยาพษิใส่ 

เสือโพล้งให้ตายดังเดิม	 ส่วนขุนรักษาที่รออยู่ที่บ้าน	 ถูก 

สมพลจับตัวไปขู่จะเอายาวิเศษ	 โชคดีที่	 เฉย	 คนใช้ช่วย 

ขนุรกัษาไว้ได้	ขนุรกัษากลบัมาปรงุยาอกีครัง้และประสบ 

ผลส�าเรจ็	ทัง้นีเ้ป็นเพราะสามเกลอแผลงฤทธิน์�าพาความ 

ปรกติสุขกลับมา

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

๑๖ มม. / สี (ฮาวาย) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 วชิราภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วิเชียร	วีระโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้แสดง

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	ขุนรักษา

เสน่ห์	โกมารชุน	 เป็น	เสน่ห์

แป๊ะอ้วน	 เป็น	แป๊ะ

ทองฮะ	วงษ์รักไทย	 เป็น	ฮะ

รัชนี	ไชยเสวต	 เป็น	นารี

สมพล	กงสุวรรณ	 เป็น	สมพล

พร	พลับศิริ	 เป็น	เสือโพล้ง

เรื่องย่อ 	 หลังจากเกษียณราชการ	 ขุนรักษา	 

พยายามคิดค้นยาชุบชีวิตคนตายให้กลายเป็นคนเป็น	 

เพราะหวังจะร�่ารวยมีเงินทอง	 แต่ยังขาดตัวยาอยู่สอง 

ขนาน	บงัเอญิ	เสน่ห์	แป๊ะ	และ	ฮะ	มาตดิพนั	นาร	ีลกูสาว 

สุดที่รักของขุนรักษา	 แกจึงออกอุบายให้สามเกลอไปหา 

ตัวยาวิเศษกับเจ้าทองค�าที่เชียงใหม่	โดยสัญญาว่าจะยก 

ลูกสาวให้ถ้าท�าส�าเร็จ

	 สามเกลอไม่รอช้า	 มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่	 แม้เจ้า 

ทองค�าจะขายตัวยาให้ธนาคารท่ีล�าปางไปแล้วก็ตามไป 

ซื้อจนส�าเร็จ	 และเดินทางต่อไปยังปราสาทหินพิมายซึ่ง 

เป็นจดุหมายของตวัยาขนานสดุท้าย	เมือ่หาตวัยาได้ครบ 

ก็รีบเดินทางกลับมารับรางวัลที่กรุงเทพ	 โดยไม่รู้ตัวว่า 
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๒๔๙๗

กงัวำนไพร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 สวัสดิการกรมป่าไม้

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พล.ต.ต.ละม้าย	อุทยานานนท์

ผู้ประพันธ์	 สุดาวดี

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท		 ประทีป	โกมลภิส,	ศรี	ชัยพฤกษ์

ผู้ถ่ายภาพ	 วิชัย	ทรงเยาว์ศรี

ผู้ล�าดับภาพ	 สมชาย	อาสนจินดา

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ก�ากับแสง	 ประพันธ์	ฉายประเสริฐ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	 วันดี	พุกชาญค้า

ผู้ประพันธ์เพลง	 ประสิทธิ์	ศิลปบรรเลง,	

	 	 ม.ล.	ประพันธ์	สนิทวงศ์,	

	 	 ประภาศรี	นาคะนาท

ผู้ด�าเนินงาน	 กริต	สายะพุทธ์,	ดุสิต	พานิชพัฒน์

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	อิศรางกูร,	

	 	 มารศรี	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

ผู้แสดง  

นวลสวาท	ลังการ์พินธุ์	 เป็น	เบญจวรรณ

สมพงษ์	ปโชติการ	 เป็น	เชิดชัย	วนพงษ์

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	ทักษ์	เรืองผล

หลวงวิเศษพจนกรณ์	 เป็น	สกล

นิภา	สิงหเสนี	 เป็น	กรรณิการ์

ดารา	พุกกะมาน	 เป็น	สาริณี

ประโลมจิตต์	ชัยวงศ์	 เป็น	บัวเขียว

รัตน์	พนมขวัญ	 เป็น	เสี่ยหวั่ง

วิฑูร	อรรถจินดา	 เป็น	สัมพันธ์

อรัญ	โสโน	 เป็น	ประสาน

ทวีผล	บ�าราศอรินทร์พ่าย	 เป็น	เสวก

บุญส่ง	สรรพศรี	 เป็น	พินิต

ประสงค์	สุขรังสรรค์	 เป็น	รมย์

มงคล	จันทนบุปผา	 เป็น	ไข่

เจ้าน้อย	แสนสิริพันธ์,	เชื่อม	กลิ่นพยอม,	จินดา	จึงประเสริฐ,	 

พยนต์	มหาวัจน์	ร่วมด้วย	ข้าราชการกรมป่าไม้เขตแพร่และ 

นิสิตวิทยาลัยวนศาสตร์แพร่

เรื่องย่อ 	 หลังจากวางหูโทรศัพท์จากสายข่าวว่า 

ป่าไม้แขวงจังหวัดแพร่คนใหม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่า	 เชิดชัย	 

วนพงษ์		สกล	ผู้อ�านวยการบริษัท	สกลพานิช	จ�ากัด	ก็ไม่รอ 

ช้าคิดแผนชั่วหาทางชักชวนเชิดชัยมาเป็นพวก	เหมือนฟ้าจะ 

เข้าข้าง	 เพราะ	 กรรณิการ์	 ลูกสาวของสกลเป็นคู่รักของ 

เชิดชัย	 สกลจึงหลอกให้กรรณิการ์ชวนเชิดชัยมาท�างานท่ี 

บริษัท	 กรรณิการ์ดีอกดีใจเพราะไม่รู้เบื้องหลังธุรกิจของพ่อ	 

แต่เชิดชัยปฏิเสธ	 คืนวันหนึ่ง	 เชิดชัยแวะไปดูหนังท่ีโรง 

ภาพยนตร์กมลวัฒนา	 และบังเอิญได้ท�าความรู ้จักกับ	 

เบญจวรรณ	น้องสาวของ	บัวเขียว	 ภรรยาของทักษ์	 ซึ่งเพิ่ง 

เรียนจบกลับมาที่แพร่	ทั้งสองก็เริ่มไปมาหาสู่กัน

	 ทักษ์	 เรืองผล	 สมุนของสกลซ่ึงหวังจะรวบหัว 

รวบหางกรรณิการ์ทั้งที่ตัวเองมีเมียอยู่แล้ว	 คิดแผนชั่วหมาย 

จะก�าจัดเสี้ยนหนามทางธุรกิจและหัวใจให้พ้นทาง	 แม้ทักษ์ 

จะจ้องก�าจัดเชิดชัยทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ก็ยังไม่ส�าเร็จ	เชิดชัย 

เริ่มรู้ตัวว่าก�าลังถูกทักษ์หมายหัว	ก็ส่งคนไปสืบจนรู้แน่ชัดว่า 

ทกัษ์แอบร่วมมอืกบัเสีย่หวัง่จะหกัหลงัสกล	เชดิชยัจงึเปิดโปง 

ว่าทักษ์เป็นนกสองหัว	ทักษ์แค้นมาก	ปล่อยข่าวว่ามีคนลอบ 

เข้าไปตดัไม้ทีผ่าน้อยแล้วส่งมอืปืนไปดกัยงิเชดิชยั	เบญจวรรณ 

เผอญิล่วงรูแ้ผนการของทกัษ์จงึรบีไปห้ามเชดิชยัแต่ไม่ทนักาล	 

จงึต้องย้อนไปขอความช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าทีป่่าไม้	พวกของ 

ทกัษ์เผาป่าเพือ่ล้อมเชดิชยัและพรรคพวก	เบญจวรรณทีต่าม 

มาทหีลงัหาตวัเชดิชยัจนพบ	และแล้วเชดิชยักไ็ด้ประจญัหน้า 

กับทักษ์โดยมีเบญจวรณคอยช่วย	ทักษ์พลาดท่าระหว่างการ 

ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่	เสียชีวิตในป่าเพลิงนั้นเอง

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	กังวานไพร

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

ววิำห์น�ำ้ตำ
๑๖ มม. / ส ี(ธรรมชาต)ิ / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ 

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ค�ารณ	สมับณุณานนท์,	วาร	ีนชุน้อย,	

	 	 ชูศรี	โรจนประดิษฐ์,	บังเละ,	

	 	 เสน่ห์	โกมารชุน,	

เค้าเรื่อง  “หนีวิมานวิวาห์ไปหาความรักอื่น  

สร้างจากบทเพลงอันลือชื่อของ สมยศ ทัศนพันธ ์

ซาบซึ้งตรึงใจ ยิ่งกว่าบทเพลง เรียกน�้าตา น่าสงสาร 

ยิ่งกว่าเรื่องใด ๆ”

ที่มา	มูลนิธิหนังไทย

ที่มาภาพ	มูลนิธิหนังไทย
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๒๔๙๗

ธดิำยำจก
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ศิริจินดาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ศิริ	ศิริจินดา

ผู้ประพันธ์	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้ก�ากับ  พันค�า

ผู้เขียนบท	 ประทีป	โกมลภิส

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 วิไลวรรณ	 วัฒนพานิช,	 พันค�า,	 

ประภาพรรณ	นาคทอง,	สาหสั	บญุหลง,	สงวน	รตันทศันย์ี,	

ศิริ	ศิริจินดา,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ดอกดิน	กัญญามาลย์

เรื่องย่อ 	 เพราะเกิดไปได้เสียกับชายต�่าศักดิ์	 

อรพิน	 จึงถูก	 คุณพระบุรีรักษ์ภูบาล	 ขับไล่ออกจาก 

ตระกูล	ไม่เว้นแม้แต่	น้อย	ลูกสาวของอรพินซึ่งคุณพระ 

สั่งให้คนเอาไปทิ้ง	เคราะห์ดีที่	ยายจัน	ผ่านมาเห็นจึงเก็บ 

ไปเลี้ยง	แม้ล�าพังยายจันจะยากจนแสนเข็ญเพียงใด	ก็สู้ 

อุตส่าห์ขอทานเพื่อเลี้ยงดูน้อยด้วยความรักประหนึ่งลูก 

ของตนเอง

	 เมือ่น้อยโตพอจะช่วยยายจนัหาเงนิ	กอ็อกช่วย 

ขอทานอีกแรงพร้อมกับ	 จิ๋ว	 ซึ่งยายจันเก็บมาเล้ียง 

เช่นเดยีวกนั	แต่บดันี	้เรีย่วแรงของยายจนัถดถอยลงมาก	 

จึงเป็นลมล้มลงในวันหนึ่ง	บังเอิญ	หมอชัย	ผ่านมาจึงพา 

ยายจันไปรักษา	แต่สายเกินกาล	ยายจันได้จากโลกนี้ไป 

แล้ว	ทิง้ให้น้อยกบัจิว๋ต้องเผชญิโลกต่อไป	หมอชยัจงึเสนอ 

ตวัให้ทีพ่กัพงิแก่ทัง้สอง	แต่ความสวยของน้อย	ท�าให้	ยวุด	ี 

ภรรยาหมอชัย	 เกิดความหึงหวง	 น้อยกับจิ๋วจึงตัดสินใจ 

ออกจากบ้านของหมอชัยเพื่อยุติปัญหา

	 หลังจากไล่อรพินออกจากตระกูลเมื่อหลายป ี

ก่อน	 คุณพระได้แต่ระทมทุกข์กับความโหดร้ายที่ตนก่อ 

ไว้จนล้มป่วยลง	 ในบ้ันปลายชีวิตจึงลดทิฐิ	 ยกโทษให ้

อรพินก่อนจะส้ินใจในเวลาต่อมา	 อรพินไม่ละความ 

พยายามที่จะตามหาลูก	 ร่องรอยเดียวคือสร้อยล็อกเก็ต 

รปูกระต่ายชมจนัทร์ทีอ่รพนิห้อยคอลกูน้อยไว้	จนในทีส่ดุ 

ก็ได้เบาะแสจากหมอชัยซึ่งเป็นหมอประจ�าตระกูล

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๗
												(ล่าง)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๗

ชตำรกั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ..... นาที

๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บริษัท	ภาพยนตร์สถาพร	จ�ากัด

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส.	ทิฆัมพร

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท ช.	แสงเพ็ญ

ผู้ถ่ายภาพ	 สุจินต์	สุทธิวรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

สมพิศ	วรางคณาง	 	 เป็น	รัมภา

ชลิต	สุเสวี	 	 เป็น	ชลิต

ไพลิน	โพธิ์ไทร	 	 เป็น	สุนทรี

ไสว	ทรัพย์สุนทร	 	 เป็น	ประวิทย์

สุเทพ	เหมือนประสิทธิเวช	 เป็น	สุเทพ

เรื่องย่อ  ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 ท�าให้	 

รัมภา	แพทย์สาวแสนสวยมอบใจให้	สุเทพ	ทั้ง	ๆ 	ที่สุเทพ 

เป็นคนเจ้าชู้เหลวแหลก	แม้	หมอชลิต	แพทย์หนุ่มที่แอบ 

ชอบเธอจะคอยเตอืน	แต่ใครกม็อิาจห้ามหวัใจของเธอได้	 

จนวนัหนึง่สเุทพเกดิไปได้เสยีกบั	สนุทร	ีน้องสาวของหมอ 

ชลิตจนสุนทรีติดโรคร้ายจากสุเทพ	 รัมภาจึงได้เห็นธาตุ- 

แท้ของเขา	 และบอกให้สุเทพรับผิดชอบสุนทรี	 แต่คนที ่

ช�า้หนกัไปกว่ารัมภาคอื	ประวทิย์	คูห่มัน้ของสนุทรทีีแ่ทบ 

กลายเป็นบ้าหลงัรูว่้าคนรกัไปมอีะไรกบัชายอืน่	หมอชลติ 

จึงแนะน�าให้รัมภาใช้วิชาแพทย์รักษาจิตใจให้ประวิทย์	 

แต่ปรากฏว่าประวิทย์กลับตกหลุมรักรัมภาและขอเธอ 

แต่งงาน	ด้วยไม่อยากให้ประวทิย์ต้องตกอยูใ่นสภาพเดมิ 

อีก	รัมภาจึงจ�าตอบรับค�าขอแต่งงานของประวิทย์

	 แต่เรื่องร้ายก็เกิดขึ้นซ�้าสอง	เมื่อสุนทรีกลับมา 

ขอคนืดกีบัประวทิย์	แต่ประวทิย์หมดรกัสนุทรแีล้ว	จงึไม่ 

คิดจะกลับไปหาสุนทรีอีก	 สุนทรีโกรธแค้นจึงใช้มีดแทง 

ประวทิย์	ในจงัหวะเดยีวกบัทีสุ่เทพโผล่เข้ามาในเหตกุารณ์	 

สุเทพทีร่งัเกยีจสุนทรอียูเ่ป็นทนุเดมิจงึถอืโอกาสฆ่าสุนทรี 

แล้วป้ายความผิดไปให้ประวิทย์จนเขาต้องติดคุก	 เมื่อ 

หมอชลติรูค้วามจรงิ	จงึออกตามหาสเุทพ	แต่เพราะสเุทพ 

ยังไม่ทิ้งลายความเจ้าชู้จึงถูกคนท้องถิ่นฆ่าตายฐานที่ไป 

คบชูก้บัเมยีชาวบ้าน	ก่อนตายสเุทพได้สารภาพความจรงิ 

เพื่อล้างผิดให้ประวิทย์	 แต่ช้าไปแล้วเพราะประวิทย์ 

แหกคุกมาหารัมภาจนถูกต�ารวจยิงตาย	 หมอชลิตจึงรับ 

เยียวยาหัวใจของรัมภา

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

นำงกลำงเมอืง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง	 อัศวินภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พนัธุย์ุคล

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณ-ุ 

	 	 พนัธุย์ุคล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สมจิตต์	 ทรัพย์ส�ารวย,	 กัณฑรีย์ 

นาคประภา,	 ฉลอง	 สิมะเสถียร,	 สถาพร	 มุกดาประกร,	 

ก�าจาย	รัตนดิลก,	สมถวิล	มุกดาประกร,	ล้อต๊อก,	อธึก	 

อรรถจินดา

เรื่องย่อ 	 จิ๋ว	 เด็กหญิงบ้านนอกถูกฝากเป็น 

คนใช้บ้าน	 นายเผดิม	 คหบดีกังฉิน	 นายเผดิมล่อลวงจิ๋ว 

จนตั้งครรภ์	แต่กลัวความจะรู้ถึงหู	คุณนายแช่ม	ภรรยา	 

จงึใส่ความว่าจิว๋ท้องกบั	นายแสวง	คนขบัรถ	คุณนายแช่ม 

จึงไล่จิ๋วออกจากบ้าน	 จิ๋วไม่มีที่ไปจึงขอความช่วยเหลือ 

จากนายแสวง	เวลาผ่านไปจากความเหน็อกเหน็ใจกลาย 

เป็นความรัก	ทั้งสองตกลงปลงใจร่วมหัวจมท้ายกัน	

	 นายแสวงตรากตร�าท�างานเพื่อหาเลี้ยงดู 

ครอบครัวจนกระทั่งป่วยเป็นโรคร้าย	จิ๋วไม่รู้จะบ่ายหน้า 

พึ่งใครจึงตัดสินใจขายตัวตามค�าชักจูงของ	 เอี่ยม	 เวลา 

ผ่านไปนายแสวงและลูกเริ่มหายเป็นปรกติ	 จิ๋วตั้งใจจะ 

เลิกขายตัวอย่างเด็ดขาดแต่เอี่ยมไม่ยอม	จึงแฉเรื่องที่จิ๋ว 

ขายตัว	 แสวงเสียใจระคนโกรธ	 จิ๋วจึงหอบลูกหนีไปอยู ่

สถานบนัเทงิของเอีย่ม	และกลบัไปเป็นนางกลางเมอืงอกี

ครั้ง	โดยเปลี่ยนชื่อเป็น	แม่เสริม

	 ความงามของจิ๋วท�าให้หนุ่ม	ๆ	 เข้ามาข้องแวะ	 

รวมทัง้	คณุพร	ทีห่ลงรกัจิว๋อย่างจรงิจงั	แต่จิว๋ไม่ขอรบัรกั 

คณุพรเพราะเกรงว่าคณุพรจะเสยีชือ่เสยีง	แต่เพราะเห็น 

ในความดีของคุณพรจึงขอร้องให้คุณพรรับอุปการะลูก 

ของตน	โดยจิ๋วแอบมาหาลูกเป็นประจ�า	

	 สิบปีผ่านไป	ภรรยาของคุณพรซึ่งรัก	พงษ์	ลูก 

ของจิ๋วประหน่ึงลูกของตัวเอง	 กลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าแม ่

ทีแ่ท้จรงิของพงษ์มอีาชพีเป็นนางกลางเมอืง	จงึห้ามไม่ให้ 

จิ๋วเข้าใกล้พงษ์อีก	 และส่งพงษ์ไปเรียนวิชากฎหมายยัง 

ต่างประเทศ	ชวีติของจิว๋แย่ลงเรือ่ย	ๆ 	จนจิว๋คดิฆ่าตวัตาย	 

แต่เอี่ยมมาพบเข้าและได้ชวนให้จิ๋วมาช่วยดูแลบ้านแสน 

ส�าราญ	ที่บางกะปิ	ซึ่งเป็นสถานบ�าเรอชายแห่งใหม่

	 วันหนึ่ง	เผดิมมาเจรจาธุรกิจกับ	ค�าปัน	พ่อค้า 

ของเถื่อนทางภาคเหนือที่บ้านแสนส�าราญ	 แต่เกิดผิดใจ 

กนั	เผดมิจงึวางแผนฆ่าค�าปันแล้วป้ายความผดิให้จิว๋	พงษ์ 

กลับมาจากต่างประเทศ	 ได้รับมอบหมายให้เป็นอัยการ 

ว่าความคดทีีจ่ิว๋ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย	จิว๋รบัสารภาพ 

ว่าตนเป็นผู้ฆ่าค�าปัน	 แต่ไม่ทันที่ศาลจะตัดสิน	 จิ๋วก็ปลิด 

ชีวิตตัวเองทิ้ง	โดยที่พงษ์ไม่มีโอกาสรู้เลยว่า	แท้จริงแล้ว 

คนที่เขาว่าความให้คือแม่บังเกิดเกล้าของตน

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ท่ีมาภาพ	นติยสารข่าวภาพยนตร์	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๔๙๗



454 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๗

โอเคสังข์ทอง
๑๖ มม. (ซีนีมาสโคป) / สี (วิจิตร) / พากย์  

ความยาว ..... นาที

๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 กมลศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 น้อย	กมลวาทิน

ผู้ประพันธ์ ดัดแปลงจากพระราชนิพนธ์ของ 

	 	 รัชกาลที่	๕	(โฆษณาลงนิตยสาร)

ผู้ก�ากับ  พงษ์จันทร์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สวัสดิ์	หล่อศิริ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์	 ศิริสวัสดิ์	และ	พรรณรังษี

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 สมพงษ์	พงษ์มิตร,	บุญส่ง	เคหทัต,	

	 	 ปรชีา	บญุเกียรต,ิ	วฒันาร	ียมกานนท์,	

	 	 ปราณตี	คุม้เดช,	ประเสรฐิ	กมลวาทนิ

เรื่องย่อ	 	 ท้าวสามล	 เป็นกษัตริย์	 ณ	 สามล 

พระนคร	 มีเอกอัครชายาชื่อ	 มณฑาเทวี	 มีพระราชธิดา	 

๗	พระองค์	องค์สุดท้องชื่อ	รจนา	วันหนึ่งท้าวสามลและ 

นางมณฑาเทวใีช้ให้	ขุนหมืน่	ไปเชญิหน่อกษตัรย์ิร้อยเอด็ 

หัวเมืองมาชุมนุมให้ธิดาทั้งเจ็ดพระองค์เลือกเป็นคู่ครอง	 

ธิดาทั้ง	๖	เลือกหน่อกษัตริย์ที่ตนพึงใจ	เว้นเสียแต่รจนา 

ที่เลือกเอาเจ้าเงาะหน้าตาอัปลักษณ์เป็นคู่	 แม้เสด็จพ่อ 

เสด็จแม่จะห้ามปรามยังไงก็ไม่ฟัง	

	 รจนาและเจ้าเงาะครองสขุได้ไม่นานกถ็กูกลัน่- 

แกล้งให้ไปหาปลา	 นายเงาะหรือพระสังข์ก็ไปหามาได้ 

ซ�้ายังแกล้งตัดจมูกหกเขยเสียด้วย	 ต่อมานายเงาะก็ถูก 

เกณฑ์ให้ไปหาเนือ้อกีนายเงาะจงึแกล้งตดัหหูกเขย	เวลา 

ผ่านไปเจ้าเงาะไม่ยอมถอดรูปออกจึงร้อนไปถึงสวรรค	์ 

พระอินทร์ออกอุบายแปลงตนมาชิงเมืองท้าวสามล	ท้าว 

สามลส่งใครไปรบกแ็พ้	ส่ง	๖	เขยไปต่อสูก้แ็พ้	มองไม่เหน็ 

ทางออกใดจงึจ�ายอมเชญิเจ้าเงาะมาช่วยรบ	เจ้าเงาะยอม

ไปรบโดยถอดรูปเงาะและรบได้ชัยชนะกลับมา	 ขับไล่ 

พระอินทร์เหาะขึ้นฟ้าไป	 เมื่อท้าวสามลและนางมณฑา 

เหน็เจ้าเงาะถอดรปูกห็ลงใหล	ยิง่รูว่้าเจ้าเงาะคือ	พระสังข์	 

ราชบตุรท้าวยศวมิลกบันางจนัทร์เทว	ีกย็ิง่ปลาบปลืม้ยก 

สมบัติพัสถานให้สังข์ทอง

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

วิวำห์มัจจรุำช
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ ธันวาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง 

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 จ�ารัส	สุวคนธ์	(น้อย),	

	 	 รจนา	มาลยัทอง,	ประยรู	สดแจ่มศร,ี

เค้าเรื่อง  “เม่ือเสือถูกสังหาร ลูกเสือตาม 

พยาบาท!”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	เดลิเมล์	๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

แรงพศิวำท
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๙ ธันวาคม ๒๔๙๗   แกรนด์

บริษัทสร้าง	 บาร์โบสภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เชาว์	ฉวีวงษ์

ผู้ประพันธ์	 เตมีย์	วิทยะ

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจนิดา,	สวล	ีผกาพนัธุ,์	มาลิน	

เลขะวฒันพจิารณ์,	ล้อต๊อก,	วชิติ	ไวงาน,	สมพงษ์	พงษ์มติร,	

พร	ไพโรจน์,	สมพล	กงสุวรรณ,	เตมีย์	วิทยะ

เรื่องย่อ 	 ไพรัช	 ซ้ือกิจการป่าไม ้ ท่ีจังหวัด

เพชรบูรณ์ต่อจาก	หลวงวนา	เพื่อหลีกหนีความเจ็บปวด 

ที่ถูก	 แน่งน้อย	 ภรรยาสวมเขา	 ระหว่างเดินทางมาที ่

ป่าไม้	ไพรัชได้ช่วย	ผาด	ซึ่งก�าลังถูกพวกของ	สมพร	รุม 

ท�าร้าย	ไพรัชเห็นว่าผาดมีความช�านาญเรื่องป่าไม้จึงจ้าง 

มาช่วยงาน	 จู่	 ๆ	 แน่งน้อยก็มาปรากฏตัวท่ีเพชรบูรณ์	 

ความสวยของแน่งน้อยท�าให้ผาดหลงเสน่ห์	แต่กพ็ยายาม 

ระงับอารมณ์ไว้เพราะระลึกในบุญคุณของไพรัช	 สมพร 

ตามมาล้างแค้นไพรัช	หวังจะปลุกปล�้าแน่งน้อย	แต่ผาด 

มาขัดขวางจึงถูกสมพรยิงตาย	 แน่งน้อยต้องตกเป็นของ 

สมพร	 เพราะถูกสมพรขู่ว่าจะป่าวประกาศว่าแน่งน้อย 

เป็นคนฆ่าผาด

	 ไพรัชต้องเดนิทางไปท�าธรุะในเมอืงเป็นประจ�า	 

สมพรจึงบังคับให้แน่งน้อยหนีไปกับตน	 ระหว่างการ 

เดนิทาง	ไพรชัถกูพวกของก้านดกัยงิ	เนือ่งจากไม่พอใจที่	 

มาลี	 สาวคนรักปันใจให้ไพรัช	 มาลีเอาตัวรับกระสุนปืน 

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
												(ล่าง)	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๗

แทนไพรัช	 ก้านจึงได้ส�านึกแล้วส�าเร็จโทษคนที่ยิงมาลี	 

เมื่อกลับมาถึงเพชรบูรณ์	 ไพรัชถึงได้รู้ว่าแน่งน้อยหนีไป 

กับสมพร	จึงรีบไปชิงตัวแน่งน้อยกลับมา

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

สำมหัวใจ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง โยคีทองพูน

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 สุวัฒน์	วรดิลก	จากบทละคร

ผู้ก�ากับ	 	 เนรมิต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 พันค�า	-	จุรี	โอศิริ

ผู้แสดง 	 สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์,	วิไลวรรณ	วัฒน- 

พานิช,	พันค�า,	 สวลี	 ผกาพันธ์,	ทัต	 เอกทัต,	 กรองจิตต์ 

เตมียศิลปิน,	 เชาว์	 แคล่วคล่อง,	 ทานทัต	 วิภาตะโยธิน,	 

สงวน	รัตนทัศนีย์

เค้าเรื่อง  “ลครปิดโรง! แต่ศิลปินไม่อดตาย  

เพราะ ... สุวัฒน์ วรดิลก ก�าหนดให้ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ขึ้น 

ชกมวยเลี้ยงแม่ “พันค�า” ไปสมัครเรียนกฎหมายเอา 

ตัวรอด วิไลวรรณ วัฒนพานิช ท�างานแลกข้าวไปวัน ๆ  

ทัต เอกทัต กลายเป็นพรานล่าพรหมจรรย์ผู้หญิง สวลี  

ผกาพันธ์ ลากคอคนรักเข้าตะแลงแกง ท่านเชื่อไหม? ไม่ 

เชื่อไปรับรู้ความเป็นจริง ในภาพยนตร์สีธรรมชาติ”

ที่มา	ซีเนมาสโคป	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	ซีเนมาสโคป	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗



458 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๗

ที่มาภาพ	ภาพยนตร์เรื่อง	สันติ-วีณา

สันติ-วีณำ
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที

๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

 

บริษัทสร้าง	 หนุมานภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 โรเบิร์ต	จี	นอร์ธ,	รักษ์	ปัณยารชุน

ผู้ประพันธ์	 โรเบิร์ต	จี	นอร์ธ	

ผู้ก�ากับ  มารุต

ผู้เขียนบท	 ทวี	ณ	บางช้าง,	วิจิตร	คุณาวุฒิ

ผู้ถ่ายภาพ	 รัตน์	เปสตันยี	A.P.R.S.

ผู้ล�าดับภาพ 

ผู้ก�ากับศิลป์	 อุไร	ศิริสมบัติ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ  นารถ	ถาวรบุตร

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง  

พูนพันธ์	รังควร	 	 เป็น	สันติ

เรวดี	ศิริวิไล	 	 เป็น	วีณา

วิชัย	ภูติโยธิน	 	 เป็น	ไกร

จมื่นมานพนริศร์	 	 เป็น	หลวงตา

ร.ท.	นูญ	บุญรัตน์พันธ์	 เป็น	เสริม

ด.ช.วีระชัย	แนวบุญเนียร	 เป็น	สันติ	(วัยเด็ก)

ด.ญ.ปิยะฉัตร	 	 เป็น	วีณา	(วัยเด็ก)

ด.ช.	พิบูล	ทุมมานนท์	 เป็น	ไกร	(วัยเด็ก)

เรื่องย่อ 	 สันติ	 เด็กชายก�าพร้าวัย	 ๑๒	 ปี	 

จากเหตุการณ์ภูเขาถล่มเป็นเหตุให้เขาสูญเสียแม่ทั้ง 

นัยน์ตาสองข้างในเวลาเดียวกัน	ทุกเช้า	วีณา	เพื่อนบ้าน 

วัยไล่เลี่ยกันจะช่วยจูงสันติไปโรงเรียน	 ถึงแม้สันติจะ 

ตาบอดกย็งัถกู	ไกร	ซึง่มนีสิยัเกเรแกล้งอยูเ่ป็นนจิ	โดยหกั 

ขลุ่ยอันเป็นที่รักของสันติหักคามือ	 วันหน่ึงพระภิกษ ุ

วัยชราเพิ่งกลับจากธุดงค์แวะมาเยี่ยมสันติ	 และขอรับ

สันติไปอยู่ที่วัดเขาน้อย	

	 ตลอดเวลาที่อยู่ในถ�้ากับหลวงตา	 วีณายังคง 

แวะเวียนไปหาสันติอย่างสม�่าเสมอ	 สร้างความไม่พอใจ 

ให้ไกรซึ่งหมายปองวีณาอย่างมาก	 ทุกเย็นก่อนพระ 

อาทติย์จะตกดนิ	สันตจิะนัง่เป่าขลุ่ยบนก้อนหนิข้างถ�้า	รอ 

คอยการมาของวีณา	 แต่แล้ววันหน่ึงวีณาก็หายไป	 สันติ 

ปฏบิตัอิย่างเดมิวนัแล้ววนัเล่า	โดยทีไ่ม่รูว่้า	วณีาถกูกกัตวั 

ให้อยู่แต่ในบ้าน	 เพราะแม่ของไกรมาสู่ขอวีณา	 วีณาหนี 

ออกมาได้ในวันหนึ่งและมาขอร้องให้สันติช่วยพาเธอหนี	 

ไกรแค้นมากส่ังลูกน้องตามล่าสันติกับวีณาแทบพลิก 

แผ่นดินเม่ือพบทั้งสองก็กระหน�่าชกสันติไม่ยั้ง	 วีณารีบ 

ไปตามหลวงตามาช่วยได้ทัน

	 สันติยืนยันกับหลวงตาว่าจะหาทางหนีอีกครั้ง	 

แต่กไ็ม่ส�าเรจ็เช่นเคย	วณีาถกูพาตวักลับไปบ้าน	ส่วนสันติ 

ถูกท�าร้ายจนสลบ	 หลวงตาจึงพาสันติกลับมายังวัดถ�้า	 

สันติเหม่อลอยไร้สติอย่างหนักยิ่งรู้ว่าจวนถึงวันแต่งงาน 

ของวีณา	 จนไม่ได้ยินเสียงหินที่ก�าลังร่วงหล่นในถ�้า	 

หลวงตารีบวิ่งเข้าไปฉุดสันติ	 ส่วนตนเองถูกก้อนหินทับ 

ตาย	ตาของสันติมองเห็นอีกครั้ง	ภาพแรกที่สันติเห็นคือ 

ภาพความตายของหลวงตาซึ่งเลี้ยงดูสันติมาตั้งแต่เด็ก	 

สันติจึงตัดสินใจบวชเพื่อหาความสุขสงบอย่างแท้จริง

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สันติ-วีณา	พ.ศ.	๒๔๙๗
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๒๔๙๗

หัวใจมำร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๗   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 เฉลิมบุรี	-	กุหลาบทิพย์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง 	 จ�ารัส	สุวคนธ์	(น้อย),	

	 	 เกษร	สิงห์ตระกูล,	มานิต	ปานมณี

เรื่องย่อ 	 ร.ต.ต.	 เชิด	รองสารวัตรกองต�ารวจ 

ภูธรอยุธยา	ต้องพ่ายแพ้ในความรักให้กับ	เทพ	เพื่อนรัก 

ในวัยเด็ก	ที่สามารถพิชิตใจ	น้อย	แม่ค้าสาวงาม	กระนั้น	 

ร.ต.ต.	 เชิด	 ก็ยินดีท่ีน้อยได้เทพเป็นคู่ครอง	 ส่วนตัวเอง 

หลบไปเลียแผลใจที่กรุงเทพฯ

	 เทพกับน้อยช่วยกันสร้างครอบครัวจนน้อย 

ตัง้ครรภ์	จนวนัหนึง่	เทพถกูเรยีกตวัไปท�างานทีก่รงุเทพฯ	 

แม้จะห่วงเมียท่ีก�าลังตั้งครรภ์แต่ด้วยหน้าที่เทพจึงต้อง 

ปฏิบัติตาม	 โดยสัญญาว่าสัปดาห์หน้าจะกลับมาหาน้อย	 

เทพเข้าเมืองกรุงได้ไม่กี่วัน	 ก็หลงระเริงไปกับอบายมุข	 

แล้วยังถล�าตัวไปมีสัมพันธ์ลึกซ้ึงกับ	 สุนันท์	 สาวสังคม 

ถงึขัน้อยูก่นิกนั	ความหวงัทีผ่วัรกัจะกลบัมาดจูะรบิหรีล่ง 

ทุกวัน	ในที่สุดน้อยจึงอุ้มลูกไปตามหาผัวที่กรุงเทพฯ

	 น้อยตามหาเทพจนเจอในสภาพที่ตาบอด 

มิหน�าซ�้ายังถูกสุนันท์ชู้รักของผัวไล่ตะเพิดอย่างเสียหาย	 

น้อยจ�าใจอยู่กรุงเทพต่อเพราะไม่อยากกลับไปอยุธยาให้ 

ตกเป็นขีป้ากชาวบ้าน	โดยยอมพลกีายขายตวัเพือ่หาเงนิ

เลีย้งลกู	หลงัจากนัน้ไม่นาน	เทพกถ็กูสนุนัท์เขีย่ทิง้เพราะ 

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

หมดประโยชน์	เทพช�า้ใจมากกนิเหล้าหวัราน�า้	จนบงัเอิญ 

มาพบน้อยที่ซ่องนางโลม	 เทพอ้อนวอนให้น้อยยกโทษ 

ให้	แต่น้อยตัง้มัน่ไม่ยอมใจอ่อน	เทพร้องไห้ฟมูฟายถงึขัน้ 

เสียสติ	น้อยก้มหน้าท�างานให้ผ่านไปวัน	ๆ	เพียงแค่หวัง 

จะเก็บเงิน	แต่ถูก	ฉกาจ	หนุ่มแมงดารีดไถจนหนักข้อเข้า	 

น้อยก็สุดจะทนจึงฆ่าฉกาจเสียชีวิต	ร.ต.ต.	เชิด	ซึ่งก�าลัง 

เข้าเวรมาพบเข้าจึงจับกุมตัวน้อยก่อนที่เธอจะถูกศาล 

ตัดสินให้จ�าคุกเป็นเวลา	๒๐	ปี

	 ถึงก�าหนดที่น้อยได้รับการปล่อยตัว	ซึ่งตรงกับ 

วันที่	ดิ๊ค	ลูกสาวของน้อยก�าลังจะเข้าพิธีวิวาห์กับ	ร.ต.อ.	 

เฉลิม	น้อยรีบมาหาเพื่ออยากเห็นวันที่ลูกมีความสุข	แต่	 

พ.ต.ต.	เชดิ	มาขวางไว้เพราะกลวัดิค๊จะอบัอาย	มรสมุชวีติ 

ทีน้่อยต้องเผชญิท�าให้น้อยตดัสนิใจบวชช	ีและได้พบเทพ 

ซึ่งละทางโลกแล้วเช่นกัน	

 

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

โบตัน๋
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๕ มกราคม ๒๔๙๘   คาเธ่ย์

บริษัทสร้าง เนรมิตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จรี	อมาตยกุล

ผู้อ�านวยการแสดง เนรมิต

ผู้ประพันธ์	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท	 ช.	แสงเพ็ญ

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	-	จุรี

ผู้แสดง

ส.	อาสนจินดา	 	 เป็น	มาโนช

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	โบตั๋น

ทัต	เอกทัต	 	 เป็น	ย้ง

ชาลี	อินทรวิจิตร	 	 เป็น	ธ�ารง

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	เพียงใจ

เสน่ห์	โกมารชุน	 	 เป็น	โค้ว

สาหัส	บุญหลง	 	 เป็น	พระบริรักษ์

สงวน	รัตนทัศนีย์	 	 เป็น	คุณหญิงวิสุทธิบาล

ส�าราญ	เหมือนประสิทธิเวช	 เป็น	เจ้าคุณ

จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม	 	 เป็น	หยุด

ศรินทิพย์	ศิริวรรณ	 	 เป็น	จริยา

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์		 เป็น	เง็กท้อ

วลิต	สนธิรัตน์	 	 เป็น	สารวัตร

ด.ญ.	เหมศิริ	 	 เป็น	เพียงใจวัยเด็ก

รางวัล	 	 ตุ๊กตาทอง	ปีพ.ศ.	๒๕๐๐	สาขาการ

พากย์	๑๖	มม.	เสน่ห์	-	จุรี

เรื่องย่อ	 	 โบตั๋น	 กับ	 โค้ว	 สองพ่อลูกชาวจีน	 

อาศัยอยู่หลังบ้านของ	มาโนช	ลูกชายของ	เจ้าคุณ	และ 

คณุหญงิวสิทุธบิาล	โบตัน๋กบัมาโนชสนทิสนมกลมเกลยีว 

กันมาตั้งแต่เด็ก	 จนถึงวันที่มาโนชต้องไปเรียนต่อที่ต่าง- 

ประเทศ	ทั้งสองจึงต้องแยกย้ายจากกัน	เมื่อมาโนชเรียน 

จบกลบัมา	จงึได้พบกบัโบตัน๋ซึง่สวยหยดย้อยราวกบัดอก 

โบตัน๋	มาโนชไม่รรีอทีจ่ะสานสัมพนัธ์กบัโบตัน๋ทนัท	ีความ 

สนิทสนมในวัยเด็กก่อตัวเป็นความรักอย่างรวดเร็ว	 ทั้ง 

สองแอบคบกนัโดยปิดบงัผูใ้หญ่	จนโบตัน๋ให้ก�าเนดิพยาน 

รักขึ้นมาหนึ่งคน

	 ย้ง	 แอบรักโบตั๋นมาตลอด	 เมื่อรู้ว่าโบตั๋นให ้

ก�าเนดิบตุรสาวจงึเกดิความรษิยา	ฉวยโอกาสทีม่าโนชไป 

ท�างานทีต่่างจงัหวดั	เอาเรือ่งไปบอกเจ้าคณุและคณุหญงิ 

วิสุทธิบาล	คุณหญิงโกรธมาก	หาเรื่องใส่ร้ายโค้วว่าขโมย 

เครื่องเพชรของตน	 แล้วจับตัวลูกสาวของโบตั๋นไว้เป็น 

ตัวประกัน	 คุณหญิงข่มขู่โบตั๋นให้เลือกว่าจะช่วยโค้วให้ 

พ้นคุกหรือจะช่วยลูกสาว	 ความกตัญญูต่อบิดาที่เลี้ยง 

โบตัน๋มาตัง้แต่เดก็ท่วมท้นจนโบตัน๋จ�าต้องทิง้ลกูเพือ่ช่วย 

บิดา	 แล้วออกจากบ้านวิสุทธิบาลโดยไม่มีโอกาสร�่าลา 

สามี	 ย้งแสร้งท�าเป็นไม่รู้เรื่อง	 ยื่นมือช่วยเหลือโบตั๋นกับ 

พ่อ	แต่ไม่นานก็ออกลาย	มาโนชกลับมาที่บ้านได้ฟังเรื่อง 

โกหกจากแม่ก็หลงเช่ือ	 ตัดสินใจแต่งงานกับคู่หม้ันคน 

ก่อน	ทิ้งให้โบตั๋นเผชิญชตากรรมโดยล�าพัง

ที่มา	 นิตยสารดาราไทย	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘,	 นิตยสารผดุงศิลป	์
มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

หญงิสำมผัว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ มกราคม ๒๔๙๘    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 วิจิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง 

ผู้ประพันธ์	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ก�ากับ  สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วิจารณ์	ภักดีวิจิตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	สารภี

สถาพร	มุกดาประกร	 เป็น	นิกร

สรสิทธิ	แสงชัยวรรณ	 เป็น	เอนก

ค�ารณ	สัมบุณณานนท์	 เป็น	หวล

เสี่ยล้อต๊อก,	มารศรี	อิศรางกูรฯ,	ปราณีต	คุ้มเดช

เรื่องย่อ 	 สารภี	สาวงามประจ�าหมู่บ้านเป็นที่ 

หมายปองของหนุม่	ๆ 	มเีพยีง	หวล	เท่านัน้ทีพ่ชิติใจสารภี 

ได้	วนัหนึง่มหีนุม่ชาวกรงุชือ่	นกิร	มาท่องเทีย่วในหมูบ้่าน 

และเกดิหลงใหลในความงามของสารภเีข้า	นกิรพยายาม 

หาโอกาสท�าความรู้จักกับสารภีและอาสาพาไปนั่งรถ 

เทีย่ว	จนสารภเีริม่หวัน่ไหวทิง้หวลกบัป้าหนตีามนกิรเข้า 

กรุงเทพ	ก่อนจะพบว่านิกรมีภรรยาอยู่แล้ว

	 นิกรฝากสารภีไว้กับ	เอนก	เพื่อนร่วมอาชีพค้า 

ของเถ่ือน	 จนเมื่อตกลงกับ	 จิตรา	 ภรรยาหลวงได้จึงพา 

สารภีไปอยู่ด้วย	 นิกรปรนนิบัติสารภีเป็นอย่างดียกเว้น 

เมือ่ดืม่สรุา	เขาจะอาละวาดทบุตสีารภทีกุครัง้ไป	คนืหนึง่ 

นกิรถกูต�ารวจจบัเพราะท�างานพลาด	สารภจีงึไปขออาศยั 

อยู่กับเอนกช่ัวคราว	 เอนกหลงเสน่ห์สารภีเป็นทุนเดิม	 

เมือ่รูว่้านกิรถูกตดัสนิจ�าคกุหลายปี	จงึฉวยโอกาสใช้ก�าลงั 

ข่มเหงบังคับสารภีเอาเป็นเมียของตน	ข่าวรั่วไหลไปถึงหู 

นิกร	ท�าให้นิกรโกรธแค้นมาก	แหกคุกมาฆ่าเอนก	สารภี 

ซมซานกลบัมาอยูท่ีบ้่านเกดิซึง่บดันีป้้าได้เสยีชวีติลงแล้ว	

เหลอืเพยีงหวลทีย่งัมัน่คงในความรกั	รอคอยการกลบัมา 

ของสารภ	ีสารภจีงึเริม่ต้นชวีติใหม่อกีครัง้กบัหวล	แต่แล้ว 

นิกรก็มาปรากฏตัว	 หวลเข้าไปช่วยแต่ถูกนิกรฆ่าตาย	 

สารภีใจสลายหวงัจะใช้ปืนปลิดชวีติตน	แต่บงัเอญิเหลอืบ 

ไปเห็นพระธุดงค์ผ่านมาจึงล้มเลิกความคิดและหันหน้า 

เข้าสู่ทางธรรม

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ยมนำเวศน์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ มกราคม ๒๔๙๘   เฉลิมชาติ

บริษัทสร้าง ประเทืองภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 ยาขอบ

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 อุดม	–	ละม่อม

ผู้แสดง

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	ประพาสน์

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	 หม่อมเจ้าหญิงโสภิดา	 

	 							เทพโกสินทร์

สงวน	รัตนทัศนีย์	 เป็น	มารดาของประพาสน์

รัมภา	นาคเสวี	 เป็น	อ�าภา

แน่งน้อย	แสงสวุมิล,	สมพล	กงสวุรรณ,	ชูศร	ีโรจนประดษิฐ์

เรื่องย่อ 	 ด้วยพิษสุราท�าให้	 ประพาสน์	 เกิด 

ได้เสียกับผู ้หญิงคนหน่ึงอันเป็นต้นเหตุให้ประพาสน ์

ยักยอกเงินบริษัทจนถูกฟ้องร้อง	 ประพาสน์จึงหนีมา 

กบดานที่ประจวบคีรีขันธ์	โดยขอซื้อที่ดินจาก	ก�านันพุ่ม	 

เพื่อท�าไร่	แต่ยังไม่วาย	ออกไปดื่มสุราในยามค�่าคืน

	 คืนหนึ่ง	 ประพาสน์ได้ช่วยหญิงสาวซึ่งนอน 

สลบอยูบ่นหาดทราย	รุง่เช้า	เมือ่หญงิสาวฟ้ืนสตจิงึเล่าว่า 

อาศัยอยู่ที่ต�าหนักยมนาเวศน์กับท่านหญิงซึ่งก�าลังหลบ 

หนีการแต่งงาน	 ประพาสน์เริ่มสนิทสนมกับหญิงสาว 

จนกระทั่งวันหน่ึงคนงานของประพาสน์มาบอกว่าท่าน 

หญงิต้องการให้ประพาสน์น�าผกัและไข่ไก่ไปให้ทีต่�าหนกั 

ยมนาเวศน์	 จึงได้รู ้ว่าท่านหญิงหรือ	 หม่อมเจ้าหญิง 

โสภิดา	เทพโกสินทร์	ก็คือหญิงสาวที่เขาช่วยชีวิตไว้

	 ท่านหญงิรบัฟังเรือ่งราวในอดตีของประพาสน์ 

โดยไม่มีทีท่ารังเกียจ	 เวลาผ่านไป	 แม่ของประพาสน ์

และ	อ�าภา	 คู่หมั้น	 เดินทางมาแจ้งข่าวว่าประพาสน์พ้น 

โทษแล้ว	 แม่ของประพาสน์ขอร้องให้เขาแต่งงานกับ 

อ�าภาโดยเรว็ทีสุ่ด	ท่านหญงิบงัเอญิได้ยนิเรือ่งทัง้หมด	จงึ 

แสร้งบอกประพาสน์ว่าจะเสด็จกลับไปเข้าพิธีสมรสกับ 

องค์ชายที่กรุงเทพ	 ประพาสน์จึงตัดสินใจแต่งงานกับ 

อ�าภาโดยไม่รู้ว่าท่านหญิงก�าลังประชวรหนัก	 คืนวิวาห์	 

ประพาสน์ได้รับจดหมายจากท่านหญิง	ซึ่งประสงค์มอบ 

ต�าหนักยมนาเวศน์ให้เป ็นของขวัญวันแต่งงานแด  ่

ประพาสน์	เขาเสยีใจมากเพราะบดันี	้ท่านหญงิได้จากเขา

ไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

เรงิรษิยำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ มกราคม ๒๔๙๘   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง	 รัตนภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 รัตน์	เศรษฐภักดี

ผู้ประพันธ์	 ส�าเนาว์	หิริโอตัปปะ

ผู้ก�ากับ	 	 จ�าลองลักษณ์,	สวาท	รัตนสาสน์

ผู้เขียนบท		 พรานบูรพ์

ผู้ถ่ายภาพ	 รัตน์	เศรษฐภักดี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสนาะ	ศรีพยัคฆ์-วรรณภา-เทพนม

ผู้แสดง

สวลี	ผกาพันธุ์	 เป็น	นรี

จันทร์แรม	โทณวนิก	 เป็น	นรา

โชติ	สโมสร	 เป็น	มนตรี

จ�าลองลักษณ์	 เป็น	พระยาปัจจัย

ด.ญ.	ตุ๊กตา	โกมลธร	 เป็น	นิรันดร์

ด.ช.	นิมิตร	บุนนาค	 เป็น	นิรุทธ

สุดใจ	ศรีเบญจา	 เป็น	จ้อน

ศิริ	คุ้มอยู่	 เป็น	เมี้ยน

สุวิทย์	 เป็น	ปรีชา

เรื่องย่อ 	 นรา	กับ	นรี	 สองศรีพี่น้องลูกสาวของ	 

พระยาปัจจัย	ที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้ว	กล่าวคือ	นรา	ผู้พี่เป็นคน 

ข้ีอิจฉาริษยา	 ผิดกับนรีผู้น้องซึ่งเป็นคนโอบอ้อมอารีมีน�้าใจ	 

วันหนึ่ง	มนตรี	กับ	จ้อน	คนใช้ในบ้าน	เอ่ยปากขอยืมเงินนรา 

เพือ่เป็นทนุไปเรยีนต่อต่างประเทศ	นอกจากนราจะไม่ให้แล้ว 

ยังดูถูกเหยียดหยามเขาอีกด้วย	 จ้อนแนะน�าให้มนตรีลอง 

เขียนจดหมายไปขอยืมเงินจากนรี	 ซึ่งเธอยินดีช่วยเหลือโดย 

การมอบแหวนให้มนตรีเพราะไม่มีเงินสดเพียงพอ	 นราไม่ 

พอใจเป็นอย่างมาก	ยแุยงให้พระยาปัจจยัตดันรอีอกจากกอง

มรดก

	 แม้นรจีะถกูตดัขาดกย็งัคอยพยาบาลพระยาปัจจยั 

ที่ก�าลังป่วยหนัก	ในขณะที่นราเอาแต่เที่ยวเตร่	หลงระเริงใน 

ความมัวเมา	 ไม่นานพระยาปัจจัยก็เสียชีวิต	 นราจึงแต่งงาน 

กับ	 ปรีชา	 ชายหนุ่มที่พบกันในสถานบันเทิง	 สองปีผ่านไป	 

มนตรีเรียนจบกลับมาหางานท�าเป็นหลักเป็นแหล่ง	 และได ้

ช่วยเหลือนรีที่ก�าลังจะถูกปรีชาปลุกปล�้า	 มนตรีฉุดนรีออก 

จากขมุนรกไปอยูร่่วมกนัจนมลีกูด้วยกนัสองคน	ชือ่ว่า	นรินัดร์	

กับ	นิรุทธ์

	 ชีวิตที่สงบสุขของนรีต้องพังทลายอีกครั้ง	เมื่อนรา 

ซมซานมาขออาศัย	 เพราะทนพฤติกรรมของปรีชาไม่ไหว	 

แทนทีน่ราจะส�านกึ	กลบัรษิยาน้องสาวทีม่สีามดี	ียัว่ยวนมนตรี 

หมายจะเอามาเป็นสามขีองตน	แล้วยงัใส่ความว่านรเีป็นชูก้บั 

ปรีชา	 นรีคับแค้นใจหนีไปอยู่ที่ระยอง	 ปล่อยให้นิรันดร์กับ 

นิรุทธ์ถูกนราทารุณไม่เว้นแต่ละวัน	จนกระทั่งวันหนึ่ง	มนตรี 

ถูกย้ายไปท�างานที่ระยองจึงพานราและลูกไปอยู่ด้วย	 ปรีชา 

ตามมาขู่กรรโชกเงินกับนราแต่ถูกนราหักหลังจ้างคนมาลอบ 

ท�าร้าย	 จ้อนช่วยชีวิตปรีชาไว้	 ปรีชาจึงสารภาพความจริงให้ 

จ้อนฟัง	แล้วร่วมมอืกนัเปิดโปงนราซึง่ก�าลงัวางยาพษินรินัดร์	 

นรากลัวความผิดจึงพยายามวิ่งหนี	แต่พลาดตกเขาเสียชีวิต	

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๘

หลีหว่ัน  
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง โยคสีถานสีพ่ระยา	(แผนกภาพยนตร์)

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  วสันต์	สุนทรปักษิน

ผู้เขียนบท	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	หลีหวั่น

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	ร.ต.ท.	ยุ้ยคิ้ม

จ�ารัส	ผลศิริ	 เป็น	งกซือ

เกษม	มั่นเสมอ	 เป็น	พ.อ.	ฮง

เรื่องย่อ	 	 เพราะติดพนันอย่างหนัก	พันเอกฮง 

จงึสิน้เนือ้ประดาตวัจนต้องน�า	หลหีวัน่	ภรรยาไปประกนั 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

เงินกู้กับ	งกซือ	หัวหน้าอั้งยี่กลุ่มมังกรแดง	ซึ่งมีเบื้องหน้า 

เป็นคณะงิ้ว	แม้หลีหวั่นจะตกเป็นเมียของงกซือ	แต่ในใจ 

ยงัคงซือ่ตรงต่อสาม	ีจงึแอบขโมยเอกสารสญัญาทีพ่นัเอก 

ฮงท�าไว้กับงกซือมาเผาท�าลาย	เมื่องกซือรู้ก็โกรธมาก	จึง 

สั่งให้ลูกน้องจับหลีหวั่นขังและทรมานอย่างแสนสาหัส

	 ระหว่างนัน้	ทางการได้มอบหมายให้	ร.ต.ท.	ยุย้คิม้	 

เข้ามาแฝงตวัในกลุม่มงักรแดง	ด้วยรปูโฉมอนังดงามของ	

ร.ต.ท.	 ยุ้ยคิ้ม	 ท�าให้งกซือหลงใหลเป็นอันมาก	 ไว้ใจให้ 

ยุ้ยค้ิมบัญชาการแทนเมื่อตนเองไม่อยู่	 วันหนึ่ง	 ต�ารวจ 

วางแผนจ้างคณะงิ้วของงกซือไปแสดงที่ต่างจังหวัด	แล้ว 

น�าก�าลังเข้าท�าลายซ่องของกลุ่มมงักรแดง	หลีบญุ	ลูกชาย 

ของหลีหวั่นแอบตามงกซือไปด้วย	 โดยปลอมตัวเป็นงิ้ว 

แล้วลอบฆ่างกซือขณะแสดงงิ้วอยู่บนเวที	 เพื่อล้างแค้น 

แทนหลีหวั่นที่ถูกงกซือทรมาน	พันเอกฮงและหลีหวั่นจึง 

ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

คนจรงิ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ปิยะมิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ปิยะ	ชวนเสถียร

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  ปิยะ	ชวนเสถียร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 สรสทิธิ	์แสงชยัวรรณ,	อมัพร	ประทปี- 

เสน,	ประชมุ	จนัทมิา,	ชลอ	ไตรตรองสอน,	พายพั	นฤภยั,	

ปิยะ	ชวนเสถียร

เค้าเรื่อง  “อัมพร ประทีปเสน มาในบทบาท 

“มือปืน” เป็นภาพยนตร์สีธรรมชาติ บู๊ ดุเดือด ถึงใจ ดู

คนจรงิพบกบัคนจรงิ บกุกนัแค่แหลก ตลุยกนัเสมอตาย”

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

เหนือธรณี
๑๖ มม. / สี (โกดักโครมเดอลุกซ์) / พากย์ 

ความยาว ..... นาที

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง	 น�าไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สนั่น	วิมุกติพันธ์

ผู้ประพันธ์	 ประทีป	โกมลภิส

ผู้ก�ากับ  สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ	 มาวีรัตน์

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 	 มงคล	อมาตยกุล

ผู้พากย์ 	 อดุม	สนุทรจามร	-	ละม่อม	กมลวาทนิ

ผู้แสดง

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 	 เป็น	ภูษิต

สัมพันธ์	อุมากูล	 	 เป็น	ก�านันพุฒ

แน่งน้อย	แสงสุวิมล		 เป็น	มารตี

ประมินทร์	จารุจารีต	 เป็น	นเรนทร์

กรองกาญจน์	บงกชรัตน์	 เป็น	นาตยา

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 	 เป็น	ทัต

สมถวิล	กมลทิพย์	 	 เป็น	อรสา

ขุนสุพรรณวรพินิต	 	 เป็น	พระดุลย์

สุขุม	พิณพิพัฒน์	 	 เป็น	เติม

ฉลวย	ศรีรัตนา	 	 เป็น	แมน

เรื่องย่อ 	 ภูษิต	กับ	มารตี	สองสามีภรรยา	พา 

กันมาตั้งรกรากท่ีริมล�าน�้าโขง	 อ�าเภอเชียงแสน	 หักร้าง 

ถางพงจนเป็นไร่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผล	ที่ดินของ 

ภูษิตจึงราคาสูงขึ้นเป็นที่หมายตาของผู้มีอิทธิพลละแวก 

นัน้	โดยเฉพาะ	ก�านนัพฒุ	กบั	พนั	น้องชาย	ทีใ่ช้วธิสีกปรก 

หวงัจะยดึทีด่นิของภษูติ	จนกระทัง่วนัหนึง่	พนัไปหาเรือ่ง 

ววิาทกบัภษูติในตลาดแล้วพลาดถกูกระสนุปืนของตวัเอง 

ตาย	 แต่สมุนของพันพากันปรักปร�าภูษิตท�าให้เขาถูก 

จ�าคุก	 ระหว่างที่ภูษิตติดตะราง	นเรนทร์	คนรักเก่าของ 

มารตีมาขอฟื้นความสัมพันธ์	ความเหงาและความเปล่า- 

เปล่ียว	 ท�าให้มารตีเผลอตัวและเผลอใจหนีตามนเรนทร์ 

ไปอยู่ที่ล�าปาง

	 สามปีกว่าที่ภูษิตจะได้รับอิสรภาพ	 แต่บัดนี	้ 

ภูษติไร้เพือ่น	ไร้คนทีรู่ใ้จ	จงึคิดจะขายทีแ่ล้วออกเดนิทาง 

อย่างไร้จุดหมาย	 ดีที่	 พระดุลย์	 ผู้ใหญ่ที่ภูษิตนับถือได้ 

ทกัท้วงไว้	ท�าให้ภษูติกลบัมามานะบากบัน่ฟ้ืนฟไูร่ของตน 

ที่ถูกทิ้งให้รกร้าง	แล้วมีรักใหม่กับ	นาตยา	ลูกสาวคนเล็ก 

ของพระดุลย์	ฝ่ายนเรนทร์	ยังไม่ทิ้งลายความเจ้าชู้	ไปมี 

สัมพันธ์กับ	อรสา	พี่สาวของนาตยา	แล้วไล่มารตีกับลูก 

ออกจากบ้าน	

	 ก�านันพุฒยังเข้าใจว่าภูษิตเป็นฆาตกรฆ่าน้อง 

ชายของตน	 จึงลอบเข้าไปยิงภูษิตถึงที่นอนแต่โชคดีที ่

ภูษิตไหวตัวทัน	 แล้วได้ช�าระแค้นสมุนของก�านันพุฒ 

อีกครั้งในวันต่อมา

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กุมภาพันธ์	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

เสอืน้อย
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ มีนาคม ๒๔๙๘ คาเธ่ย์

บริษัทสร้าง บาร์โบสภาพยนตร์	ในความร่วมมือ

	 	 ของกองเรือต�ารวจน�้า

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เชาว์	ฉวีวงศ์

ผู้ประพันธ์	 อิงอร	จากนิยายเรื่อง	ดรรชนีน้อย

ผู้ก�ากับ	 	 ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 วิจารณ์	ภักดีวิจิตร,	วิเชียร	วีระโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	ม.ร.ว.	นเรนทร์	ธ�ารง

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	เสือน้อย

วิชิต	ไวงาน	 	 	 เป็น	เสือใหญ่

สมพล	กงสุวรรณ	 เป็น	เสือเมฆ

สวลี	ผกาพันธ์ุ	 เป็น	ทรายแก้ว

เทวทินนา	พัฒนภักดี		 เป็น	ม.ร.ว.	หญงิศรินิรินัดร์

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	กัปตันเรือ

สาหัส	บุญหลง	 เป็น	ม.จ.	นิรันดร์ฤทธิ์	ธ�ารง

พันค�า,	เสี่ยล้อต๊อก,	จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม

เรื่องย่อ 	 ท่ีเกาะนางค�า	 อันเป็นที่ที่	 เสือใหญ	่

และ	เสือน้อย	สองโจรสลัดพ่อลูกใช้เป็นที่ปล้นทรัพย์เรือ 

ส�าราญที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังแถบนี้	 ไม้เว้นแม้แต่เรือ 

ของ	ม.ร.ว.ศิรินิรันดร์	ลูกสาว	กับ	ม.ร.ว.นเรนทร์	หลาน 

ชายของ	พลเรือโท	ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์	ธ�ารง	ก็ตกเป็นเหยื่อ 

ด้วยเช่นกนั	นเรนทร์พยายามใช้ไหวพรบิพดูจาหว่านล้อม 

ให้เสือน้อยเปลี่ยนใจ	แต่	กัปตันเมือง	กลับหักหลัง	ก�าจัด 

เสือน้อยลงทะเล	 ทว่ากัปตันเมืองก็ไม่สามารถลอยนวล 

ต่อไปได้	เมือ่เสอืน้อยพาสมนุมาแก้แค้นแล้วจบัทกุคนบน 

เรือเป็นตัวประกัน	 ปล่อยให้นเรนทร์กลับกรุงเทพเพียง 

คนเดียว	

	 นเรนทร์เก็บความแค้นไว้ในใจ	 แล้วตั้งหน้า 

ตั้งตาร�่าเรียนเป็นต�ารวจเพื่อจะกลับมาแก้แค้นเสือน้อย	 

ท่ามกลางโจรสลัดที่โหดเหี้ยม	ศิรินิรันดร์	หญิงสาวเพียง 

คนเดยีวจงึตกเป็นเป้าสายตาของบรรดาโจรสลดัอย่างไม่ 

อาจหลีกเลี่ยง	ในที่สุด	คืนหนึ่ง	ศิรินิรันดร์ก็ถูก	เสือเมฆ	 

เข้าบุกปล�้า	 เคราะห์ดีที่เสือน้อยมาช่วยไว้ทัน	 เสือเมฆ 

เจ็บใจไปชักชวนกัปตันเมืองและชวน	 เทิ้ม	หัวหน้าเกาะ	 

จับตัวศิรินิรันดร์เรียกค่าไถ่	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาทจาก	 ม.จ. 

นิรันดร์ฤทธิ์	 โดยอ้างชื่อเสือน้อย	 เรื่องราวกลับตาลปัตร 

เพราะเสือน้อยเป็นลูกของ	 ม.จ.นิรันดร์ฤทธ์ิ	 ที่เกิดจาก 

ดรรชนี	สาวชาวเกาะเมื่อหลายปีก่อน

	 ม.จ.นรินัดร์ฤทธิ	์รบีเดนิทางไปเกาะนางค�าโดย 

มีเสือเมฆและก�านันเทิ้มน�าทาง	เสือใหญ่และเสือน้อยน�า 

สมุนมาคอยดักจัดการกับเสือเมฆได้ทัน	แล้วยังปล่อยตัว 

ศิรินิรันดร์โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด	ๆ 	แต่แล้ว	ม.จ. 

นิรันดร์ฤทธิ	์ กลับขอซื้อตัวเสือน้อย	 ความจริงจึงถูกเปิด 

เผยขึ้น	 เสือใหญ่ยืนกรานไม่รับข้อเสนอ	 ส่วนเสือน้อย 

ด่าทอ	ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์	ที่ทิ้งแม่อย่างไม่เหลียวแล	ทันใด 

นั้นเอง	 นเรนทร์ได้น�าก�าลังต�ารวจน�้ามาบุกท�าลายซ่อง 

โจรสลัดเกาะนางค�า	 เสือน้อยจึงฉวยโอกาสจับตัวศิริ- 

นรินัดร์แล้วหนไีปซ่อนตวัในกระท่อมซึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่อง 

ดรรชนี	 แต่พอรุ่งสาง	 นเรนทร์ก็ตามมาพบและเกิดการ 

ดวลปืนขึ้น	 แม้นเรนทร์จะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ก็ไม่ยอม 

ยิงเสือน้อย	 เสือน้อยชิงปืนมาได้	 แทนที่จะยิงนเรนทร์	 

กลับใช้ปืนจบชีวิตอันอาภัพของตน

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

มติรในเรอืน
๓๕ มม. / ขาวด�า? / เสียง / ความยาว ..... นาที

๑๒ มีนาคม ๒๔๙๘    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง บริษัท	ฟิล์มไทย	จ�ากัด

ผู้อ�านวยการสร้าง ชาย	โชติประสิทธิ์

ผู้ประพันธ์	 สันต์	เทวรักษ์

ผู้ก�ากับ  สระ	“ศตวรรษ”	สัจจาน�า

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง 	 จงรักษ์	ชีพเป็นสุข,	ลินยู	สงวนมณี,

	 	 เติม	โมรากุล,	สุรชาติ	ไตรโภค,	

	 	 ทองย้อย	ทัตตวร

เค้าเรื่อง  “จารสตรต่ีางด้าวเข้าสูไ่ทย หลงมนต์

สวาท นายทหารไทยจนลืมหน้าที่”

ที่มา	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๘

ซนแต่สวย 
๑๖ มม. / ส ี(โกดัก๊โครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ มีนาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 แผนกสวัสดิการ	กรมต�ารวจ

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 อ.	อรรถจินดา

ผู้ก�ากับ  พ.ต.ต.	อรรถ	อรรถจินดา

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ	 พ.ต.ต.	อรรถ	อรรถจินดา

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 วารุณี	 นาคะนาวี	 เป็น	 ประยงค์,	 

สมควร	กระจ่างศาสตร์,	สวล	ีผกาพนัธุ์,	อบ	บญุตดิ,	สมศรี	

อรรถจินดา,	จันตรี	สาริกบุตร,	ศิริพงษ์	อิศรางกูร,	พรชัย	

เปรมประสิทธิ์,	มารศร	ีมกุดาประกร,	อธกึ	อรรถจนิดา

เรื่องย่อ 	 เพราะความแก่นแก้วของ	 ประยงค์	

ท�าให้เธอถูกพ่อแม่ส่งตัวไปอยู่กับ	 เจ้าคุณนิพนธ์	 ญาติที่ 

กรงุเทพเพือ่ขดัเกลานสิยั	แต่เพยีงวนัแรกทีม่าถงึ	ประยงค์ 

ก็ท�าข้าวของบ้านเจ้าคุณเสียหายเพราะความซุกซนของ 

เธอ	ในสายตาของ	นเิวศม์	ลกูชายคนโตของเจ้าคณุนพินธ์	 

และน้องชายจึงมองว่าประยงค์เป็นเพียงสาวบ้านนอก

	 เวลาผ่านไปลงุกบัป้าเริม่กลุม้ใจพฤตกิรรมของ 

หลานสาว	จึงจ้างครูมาสอนหนังสือและอบรมเรื่องกิริยา 

มารยาท	 ครูต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะสอน 

ให้ประยงค์เช่ือฟัง	 แต่ด้วยความน่ารักท่ีมีอยู่เป็นทุนเดิม	

เมื่อประยงค์ถูกลอกคราบจึงสวยขึ้นผิดหูผิดตา	 ท�าให ้

นเิวศม์เริม่คดิกับประยงค์เกนิกว่าความเป็นพีช่าย	ประยงค์ 

รับหม้ัน	 มานิตย์	 หนุ่มนักศึกษาท่ีมาหลงรักเธอเพื่อยั่ว

โมโหนิเวศม์	ทั้งที่ความจริงประยงค์ก็มีใจให้นิเวศม์	 เมื่อ 

มีโอกาสปรับความเข้าใจกัน	 ประยงค์จึงขอถอนหมั้น 

มานติย์	แต่ฝ่ายชายไม่ยอมท�าให้นเิวศม์ไม่พอใจ	เกดิเรือ่ง

ชกต่อยกัน	 น้องชายของนิเวศม์เองก็เริ่มมีใจให้ประยงค์	 

ปัญหาทีร่มุเร้า	ท�าให้นเิวศม์กบัประยงค์ตดัสนิใจขบัรถหน ี

ตามกันไปอย่างไร้อนาคต	 และตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อม

กัน	 ผลปรากฏว่านิเวศน์สลบคาที่	 ส่วนประยงค์กระจก 

บาดหน้าจนเสียโฉมอาการสาหัส

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

นำงทำษ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๘ มีนาคม ๒๔๙๘   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง ละโว้ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง หม่อมอุบล	ยุคล	ณ	อยุธยา

ผู้ประพันธ์	 วรรณสิริ	จากนวนิยายชุด	

	 	 “สร้อยนพเก้า”

ผู้ก�ากับ 	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนสุร- 

	 	 มงคลการ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 พันค�า

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	เย็น

สุพรรณ	บูรณะพิมพ์	 เป็น	สาลี่

สถาพร	มุกดาประกร	 เป็น	สีหโยธิน

ก�าจาย	รัตนดิลก	 เป็น	คุณหญิง

แพรวศิริ	บุญแก้ว	 เป็น	อุ่นเรือน

พระดรุณรักษา	 เป็น	ยุ้ย

ชั้น	เฉิดฉวี	 เป็น	พุ่ม

จุรัย	เกษมสุวรรณ	 เป็น	โอฬาร

สุคนธ์,	ชื้นแฉะ,	ซาเล้ง,	เล็ก	อ�่าเที่ยงตรง,	สุวพจน์,	

อรุณี	จุลกะ,	นิภา,	เดนนี่,	อรอุษา,	เอมอร

เรื่องย่อ	 	 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอม- 

เกล้า	ณ	บ้านเจ้าคุณสีหโยธิน	ได้มีทาสใหม่มาคนหนึ่งชื่อ	 

เย็น	 เป็นลูกสาว	 ก�านันยุ้ย	 ซ่ึงติดการพนันจนต้องขาย 

ลูกสาวให้เป็นทาษ	 ด้วยความงามของเย็นท�าให้เจ้าคุณ 

แต่งตั้งเป็น	เมียทาษ	จนเป็นที่อิจฉาของเหล่าอนุภรรยา 

โดยเฉพาะ	 สาลี่	 เวลาผ่านไปคุณหญิงซึ่งเป็นภรรยาเอก 

กับเย็นได้ตั้งครรภ์ขึ้นพร้อม	ๆ	กัน	 เมื่อถึงก�าหนดคลอด 

คุณหญิงได้บุตรชายแต่เสียชีวิตในทันที	 ส่วนเย็นได้บุตร 

สาวต้องจ�าใจยกลูกให้คุณหญิง	 โดยที่เจ้าคุณไม่มีโอกาส 

ได้รู้ว่าใครเป็นแม่ที่แท้จริงของ	อุ่นเรือน	

	 สาลี่พยายามก่อเหตุท�าให้เย็นต้องถูกจ�าตรวน	

และถูกใช้ให้ท�างานอย่างหนักจึงไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกบั 

อุ่นเรือนอีกเลย	 เมื่ออุ่นเรือนเริ่มเข้าวัยสาว	 โอฬาร	 เข้า 

มาพวัพนัและลักลอบรกัใคร่กนัโดยทีเ่จ้าคุณและคุณหญงิ 

ไม่รู ้	 จนกระทั่งเจ้าคุณแนะน�าหนุ่มชาวจีนให้มาสู่ขอ 

อุ่นเรือน	 สาล่ีจึงยุให้อุ่นเรือนหนีตามโอฬาร	 ส่วนตัวเอง

สมคบกับ	 คล้อย	 ชู้รักวางแผนลักพาตัวอุ่นเรือนไปเรียก 

ค่าไถ่	เยน็รูเ้รือ่งเข้าจงึออกขดัขวางจนเกดิเรือ่งอือ้ฉาวไป 

ทั้งบ้าน	 สาลี่ใส่ความเย็นท�าให้เจ้าคุณสั่งจ�าหลักเย็นเพื่อ 

เฆีย่นหลงั	ฝ่ายโอฬารกไ็ด้รูเ้รือ่งว่าอุน่เรอืนและเยน็ก�าลงั 

จะได้รับโทษจึงรีบตรงไปหาเสด็จในกรมให้มาช่วยเหลือ

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
												(ล่าง)	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

เกวียนหัก 
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ มีนาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พุฒ	ภักดีวิจิตร์	

ผู้ประพันธ์ “ไม้	 เมืองเดิม”	 จากนิยายเรื่อง	 

	 	 เกวียนหัก

ผู้ก�ากับ  สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ วิจารณ์	ภักดีวิจิตร	 	

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง  ค�ารณ	 สัมบุณณานนท์,	 อรวรรณ	 

เนียนช�านาญ,	สมพล	กงสุวรรณ,	สรสิทธิ	แสงชัยวรรณ,	

เสี่ยล้อต๊อก

เรื่องย่อ 	 แฝง	นักเลงหัวไม้ประจ�าบ้านทุ่ง	ซึ่ง 

มใีจมัน่รกัอยูก่บั	เรยีง	ลกูสาวก�านนั	ด้วยฐานะทีแ่ตกต่าง 

กันทั้งสองจึงต้องคบกันอย่างหลบ	 ๆ	 ซ่อน	 ๆ	 อยู่มา 

วนัหนึง่	เกดิเหตปุล้นในต�าบลนัน้	แฝงตกเป็นผูต้้องสงสยั 

จงึถกูเรยีกตวัมาสอบสวนทีเ่รอืนของก�านนั	หลายคนเหน็ 

แผลทีแ่ขนของแฝงกปั็กใจเชือ่ว่าแฝงเป็นคนร้าย	เรยีงจงึ 

ช่วยเป็นพยานและสารภาพว่าเป็นคนฟันแขนของแฝงเอง	 

ท�าให้แฝงรอดพ้นจากข้อกล่าวหามาได้หวุดหวิด	 ท่าม 

กลางความไม่พอใจของก�านัน	รอง	พี่ชายของเรียง	และ	 

ชื้น	ลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่หลงรักเรียงอยู่ฝ่ายเดียว

	 ชื้นเจ็บใจที่เรียงไม่ตอบรับรัก	จึงไปฟ้องก�านัน 

ว่าเรียงแอบคบหากับแฝง	เรียงจึงถูกก�านันเฆี่ยนและจับ 

ขังไว้บนเรือน	 แฝงรู้ข่าวก็ลอบปีนขึ้นเรือนมาฝากรักกับ 

เรียงในคืนนั้น

	 แฝงกลับมาที่เรือนก็พบว่าพ่อถูกจับตัวไป	 ทิ้ง 

ไว้แต่รอยคราบเลือด	 แฝงเชื่อว่าท้ังหมดนี้เป็นฝีมือของ 

รองและชื้น	 จึงรีบรุดไปยังเรือนก�านันเพื่อเค้นถามความ

จรงิ	ขณะเดยีวกนันัน้	รองและชืน้ทีเ่พิง่ฆ่าพ่อของแฝงตาย 

ก็ได้จับตัวเรียงขึ้นเกวียนเพื่อพาหนีไปอยู่ที่บ้านญาติต่าง 

หมู่บ้าน	 เมื่อแฝงได้รู้เรื่องราวทั้งหมด	 จึงรวบรวมพรรค 

พวกออกตามล่ารองและชืน้	หมายจะล้างแค้นให้พ่อและ

ชิงตัวคนรักของตนกลับคืนมา

	 เมื่อเกวียนของเรียงมาถึงที่ศาลเจ้าพ่อเกวียน 

ล่ม	 ซึ่งเป็นที่สักการะของเหล่าผู้เดินทางทั้งหลาย	 ชื้น 

บังคับให้เรียงสาบานรักกับตนต่อหน้าศาลเจ้าพ่อ	 เรียง 

ต้องสาบานด้วยความจ�ายอม	 แต่ในใจนั้นแอบอธิษฐาน 

ว่า	หากแฝงก�าลังตามหาตนอยู่	ก็ขอให้เกวียนที่ตนนั่งมา 

จงหยุดรออยู่ที่นี่	เพื่อให้แฝงตามมาทัน

	 แฝงกับพรรคพวกตามมาทันตามค�าอธิษฐาน 

ของเรียง	ด้วยความแค้นที่สุมอก	แฝงควบเกวียนของตน 

เข้าพุง่ชนเกวยีนทีช้ื่น	รอง	และเรยีงนัง่มาอย่างรนุแรง	จน 

เกวียนนั้นหักกระเด็น	 เมื่อแฝงได้สติก็พบว่าเรียงถูก 

เกวียนทับขาจนกระดูกหัก	ชื้นถูกไม้กงเสียบทะลุอกตาย

คาที่	ส่วนรองนั้นหนีไปได้

	 บดันี	้เรยีงกลายเป็นคนพกิารทีข่าทัง้สองใช้การ 

ไม่ได้อีก	 แต่ถึงกระนั้น	 แฝงก็ขอสาบานต่อศาลเจ้าพ่อ 

เกวียนหัก	ว่าจะรับเรียงเป็นเมียและขอรักนางตลอดไป
ที่มา	นิยายเรื่อง	เกวียนหัก	ของ	ไม้	เมืองเดิม

ที่มาภาพ	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ล้มบำง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๘ เมษายน ๒๔๙๘   ควีนส์

บริษัทสร้าง	 บาร์โบสภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิเชียร	ฉวีวงษ์

ผู้ประพันธ์	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ก�ากับ  วิเชียร	ฉวีวงษ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เทพพนม	–	ปราศัย	–	พวงเล็ก

ผู้แสดง

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	ทวน

มาลิน	เลขะวัฒนพิจารณ์	 เป็น	โฉม

ทัต	เอกทัต	 เป็น	เสือเข้ม

สวลี	ผกาพันธุ์	 เป็น	จ�าปา

ล้อต๊อก	 เป็น	สี

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	เพิ่ม

วิชิต	ไวงาน	 เป็น	อ่วม

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	อั้น

สุนิภา	พิศนุรักษ์	 เป็น	เนื้ออ่อน

ไฉน	สัตยพันธ์	 เป็น	ปลัดศักดิ์

เรื่องย่อ 	 ทวน	กับ	สี	เป็นลูกจ้างของ	ผู้ใหญ่อ่วม	

ผู้ใหญ่บ้านบางซื่อ	 มีหน้าที่คุมข้าวไปขายยังต่างถิ่น	 วันหนึ่ง 

ระหว่างเดินทางกลับจากการขายข้าวทั้งสองถูกโจรดักปล้น	 

ทวนพล้ังมือฆ่าโจรตายจึงไปแจ้งกับก�านันบ้านทุ่งเสือข้าม	 

ก�านันกลับเพิกเฉย	 เพราะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ 

ครัง้นี	้ในการร่วมมอืกบัผูใ้หญ่อ่วมก�าจดัทวนให้พ้นทาง	เพราะ 

ผู้ใหญ่อ่วมต้องการได้	อั้น	 เป็นลูกเขยแต่	 จ�าปา	ลูกสาวของ

ผู้ใหญ่อ่วมดันไปรักกับเจ้าทวน

	 เสือเข้ม	 เดินทางจากทุ่งเสือข้ามขนสมบัติของ 

ตนจากบ้านของ	 โฉม	 ภรรยา	 เพ่ือจะน�ามาฝากผู้ใหญ่อ่วม 

เพื่อนเก่า	เนื่องจากรู้ว่าโฉมนอกใจเป็นชู้กับ	ปลัดศักดิ์	แต่พอ 

คล้อยหลังเสือเข้ม	 ผู้ใหญ่อ่วมรวมหัวกับปลัดศักดิ์สะกดรอย 

ตามเสือเข้มเพื่อจับกุม	 เคราะห์ดีที่เกวียนของทวนผ่านมาจึง 

ช่วยเสือเข้มไว้ทัน

	 ทวนรีบกลับมาหาจ�าปา	 แต่ผู้ใหญ่อ่วมกับอั้นพา 

ปลัดศักดิ์มาจับทวนข้อหาฆ่าคนตาย	 ทวนหนีไปได้และย้อน 

กลบัมาช่วยสแีต่ไม่ส�าเรจ็	จงึพาจ�าปาหนไีปด้วยกนั	สร้างความ 

แค้นใจให้อั้นมาก	 วางแผนปล่อยตัวสีแล้วให้เพิ่มสะกดรอย 

ตามไปจนเจอทวน	 เป็นเหตุให้ทวนถูกจับตัวไปที่บ้านผู้ใหญ่ 

อ่วม	แต่ทวนก็หาทางหนีออกมา	เจอเพิ่มก�าลังจะขืนใจจ�าปา	 

ทวนจึงคว้าดาบฟันเพิ่มเสียชีวิต	 ผู้ใหญ่อ่วมตามมาถึงจะจับ 

ตัวทวนอีกครั้ง	 แต่จ�าปาขอร้องไว้และยอมกลับไปกับผู้ใหญ ่

อ่วม	ทวนโกรธมากเพราะเข้าใจว่าจ�าปารู้เห็นเป็นใจ

	 ขณะเดยีวกนั	เสอืเข้มตัง้ใจจะไปล้มบ้านบางซือ่ให้ 

หายแค้น	 แต่ถูกปลัดศักดิ์ฆ่าตายเสียก่อน	 ทางบ้านบางซื่อ	 

ก�าลงัจดังานแต่งงานระหว่างจ�าปากบัอัน้	ผูใ้หญ่อ่วมประหลาด- 

ใจมากเมือ่บงัเอญิเหน็แหวนทีน่ิว้ของจ�าปา	ยิง่ได้รูว่้าทวนเป็น 

คนมอบให้ก็ยิ่งตกใจ	 เพราะแหวนวงนี้เป็นแหวนซึ่งตนเคย 

มอบให้เมียเก่าที่เลิกร้างกันไป	 ผู้ใหญ่อ่วมจึงได้รู้ว่าทวนเป็น 

ลูกของตน

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ล่ีหลิน
๑๖ มม. / สี (โกดักโครม เดอลุกซ์) / พากย์  

ความยาว ..... นาที

๙ เมษายน ๒๔๙๘   บรอดเวย์

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์สหนาวีไทย

ผู้อ�านวยการสร้าง สุพรรณ	พราหมณ์พันธุ์

ผู้ประพันธ์ จอก	ดอกจันทร์

ผู้ก�ากับ  สมควร	กระจ่างศาสตร์

ผู้เขียนบท 	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 
ผู้พากย์ 	 สมพงษ์	วงษ์รักไทย	–	พวงเล็ก

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	ลี่หลิน

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	ศักดิ์

สัมพันธ์	อุมากูล,	จันตรี	สาริกบุตร,	ศิริพงษ์	อิศรางกูร,	

วลิต	สนธิรัตน์,	แป๊ะอ้วน,	สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม,	ชูเตี้ย

เรื่องย่อ 	 คณุหลวงบ�ารงุบ�าเรอราษฎร์	เป็นคหบด ี

มั่งคั่งแต่ติดสุราอย่างหนัก	 แม้	 คุณนายพะเยีย	 ผู้เป็นภรรยา 

จะอาละวาดทุกครั้งที่คุณหลวงดื่มสุรา	 ก็ไม่สามารถท�าให ้

คณุหลวงเลกิสุราได้	ทกุครั้งทีค่ณุหลวงหายเมามกัจะจ�าไม่ได้ 

ว่าไปท�าอะไรมาบ้าง	 วันหน่ึงคุณนายพะเยียไปตรวจโรงสีใน 

ต่างจังหวัด	 คุณหลวงได้ทีจึงดื่มสุราเต็มที่	 เม่ือดื่มมากเข้าก ็

พาลน้อยใจจะฆ่าตัวตาย	 ที่สุดคุณหลวงออกจากบ้านไป 

เขาดินแล้วปีนราวสะพานหมายจะกระโดดน�้าฆ่าตัวตาย	 

บังเอิญ	 ศักดิ์	 ซึ่งเป็นพนักงานท�าความสะอาดของเขาดิน 

เห็นเข้า	จึงวิ่งเข้าไปช่วยไว้ทัน	คุณหลวงคุยถูกคอกับศักดิ์จึง 

ชวนไปดืม่สรุา	เมือ่เมาได้ทีค่ณุหลวงจงึชวนศกัดิไ์ปนอนทีบ้่าน 

และบังคับให้ใส่ชุดนอนของภรรยา	รุ่งเช้าคุณนายพะเยียเข้า 

มาเห็นสภาพของทั้งสองจึงคาดคั้นคุณหลวง	 แต่คุณหลวง 

ปฏิเสธเพราะจ�าอะไรไม่ได้	 ศักดิ์จึงรีบหนีเพราะกลัวเรื่องจะ 

บานปลาย

	 ที่เขาดิน	 ศักด์ิพบชายสามคนก�าลังขโมยเงินของ 

ลีห่ลนิ	หญงิตาบอดซึง่ขายอ้อยควัน่	จงึเข้าไปช่วย	และบงัเอญิ 

ได้ยินเสียง	กิมเจ็ง	สามีของลี่หลิน	คุยกับผู้หญิงว่าไม่อยากได้ 

ภรรยาเป็นคนตาบอดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าของร้านขาย 

ข้าวสารไม่ใช่คนแบกข้าวเหมือนแต่ก่อนแล้ว	ศักดิ์เกิดเห็นใจ 

ลี่หลิน	 คืนนั้นคุณหลวงเมามาที่เขาดินอีก	 ศักดิ์กลัวจะซวย 

แบบคราวก่อนจึงไม่อยากยุ่ง	 แต่แล้วศักดิ์ก็คิดวิธีหาเงินช่วย 

ลีห่ลนิขึน้มาได้	โดยการขอเงนิคณุหลวงสีห่มืน่บาท	คณุหลวง 

ก�าลังเมาก็ตอบตกลง	 ศักดิ์จึงน�าเงินไปให้ลี่หลิน	 แต่พอวัน 

รุง่ขึน้	คณุนายพะเยยีน�าต�ารวจมาจบัศกัดิ	์ศกัดิเ์หน็ว่าไม่มทีาง 

รอดพ้นจึงโกหกกับลี่หลินว่าตนต้องไปต่างประเทศ

	 เวลาผ่านไปหลายปี	 ตาของลี่หลินหายเป็นปรกติ	 

ลี่หลินน�าเงินที่เหลือมาเปิดร้านรับตัดเสื้อ	 กิจการดีขึ้นตาม 

ล�าดบั	ลีห่ลนิรบัเดก็หญงิตาบอดชือ่	ลีห่ลวิ	มาเลีย้งด	ูส่วนศกัดิ์ 

ได้รับการปล่อยตัวและมาท�างานเป็นคนสวนบ้านของลี่หลิน	

ศักด์ิจ�าล่ีหลินได้แต่ไม่กล้าจะพูดด้วย	 ล่ีหลินกลายเป็นท่ี 

หมายปองของใครต่อใคร	หนึ่งในนั้นมีกิมเจ็งรวมอยู่ด้วย	แม่

ของลี่หลินคะยั้นคะยอให้แต่งงานกับกิมเจ็ง	 ก่อนวันหมั้น 

กมิเจง็วางแผนปล้นของมค่ีาจากแขกในงาน	ศกัดิไ์ด้ยนิจงึแอบ 

แจ้งต�ารวจ	 เม่ือสมุนของกิมเจ็งเริ่มปฏิบัติการต�ารวจก็เข้า 

จับกุม	 กิมเจ็งกับศักดิ์ต่อสู้กันจนกิมเจ็งถูกฆ่าตาย	 คุณหลวง 

กับคุณนายพะเยียซึ่งได้รับเชิญมางานหมั้น	 พอคุณหลวงดื่ม 

สุราก็จ�าศักดิ์ได้	 ในที่สุดลี่หลินจึงได้รู้ว่าศักดิ์คือคนที่เคยช่วย 

เหลอืเธอ	ลีห่ลนิไปตามหาศกัดิท์ีเ่ขาดนิ	และพบศกัดิใ์นสภาพ 

คนโซแต่ลี่หลินก็ไม่รังเกียจศักดิ์แต่อย่างใด

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ที่มาภาพ	มูลนิธิหนังไทย

สำมเสอื
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ เมษายน ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ศิริพงษ์	อิศรางกูร,	ประชุม	จันทิมา,

	 	 แพรวพรรณ	สิทธิรักษ์

เค้าเรื่อง  “ล้างอ้ายเสอืครัง้ใหญ่ ยงิกันสนัน่กรงุ 

ตะลุมบอนกันบนบกและในน�้า หมัดต่อหมัด ปืนต่อปืน”

ที่มา	มูลนิธิหนังไทย  
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๒๔๙๘

เทวีขวัญฟ้ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๖ เมษายน ๒๔๙๘   ควีนส์

บริษัทสร้าง	 สหศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เอกคุณ	คุณามาตย์

ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์	วรดิลก

ผู้ก�ากับ	 	 เนรมิต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 เอกคุณ	คุณามาตย์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เทพา	-		อาภรณ์

ผู้แสดง	 	 สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์,	วารุณี	นาคะนาวี,	

ละเอยีด	พบิลูสวสัดิ,์	จ�ารญู	หนวดจิม๋,	แน่งน้อย	แสงสวุมิล,	

สัมพันธ์	อุมากูล,	สมศรี	อรรถจินดา,	นิภา	พิศณุรักษ์

เรื่องย่อ	 	 กว่า	๕	ปี	ที่	นายรังสรรค์	และ	นาง

อนงค์	 ตั้งตารอการกลับมาของลูกชายที่ส่งไปเรียนยัง 

ต่างประเทศ	กลบัสร้างความช�า้ชอกใจยิง่นกั	เพราะแทนที่ 

ทั้งสองจะไปเรียนตามที่นายรังสรรค์วาดฝัน	อุไภย	คนพี่	 

กลบัไปเรยีนดนตรทีีป่ระเทศอเมรกิา	ส่วน	สีทอง	คนน้อง	 

กลับไปเรียนยูโดที่ประเทศญี่ปุ ่น	 กระนั้นสองพี่น้องก็ 

รับปากเป็นมั่นเหมาะว่าจะใช้วิชาที่ได้ไปร�่าเรียนมาให้ 

เป็นผล	นายรังสรรค์จึงให้ยืมเงินเป็นทุนในการตั้งกิจการ	 

โดยมีสัญญาว่าจะต้องใช้เงินคืนภายใน	๖	เดือน

	 สทีองเปิดกจิการสอนกายกรรมแต่ดทู่าจะไม่รุง่	 

ผดิกบัอไุภยซึง่เปิดบาร์พาราไดส์เป็นทีน่ยิมมาก		อไุภยได้ 

รู้จักกับ	 ศรินทร์	 สาวสังคมและหลงศรินทร์จนหัวปัก 

หัวป�าไม่เป็นอันท�างาน	ท�าให้กิจการตกต�่าจนเป็นหนี้สิน 

ไม่มีเงินใช้คืนพ่อตามสัญญา	อุไภยจึงเอาตัวรอดด้วยการ 

หนีออกจากบ้าน	 ยังความกลุ้มใจให้นางอนงค์เนื่องจาก 

ไปสู่ขอ	ชื่นธิดา	ลูกสาวของ	คุณหญิงผกา	ไว้	นางอนงค์ 

จึงแก้ปัญหาด้วยการให้สีทองแต่งงานแทนพี่ชาย

	 อไุภยหนไีปทีเ่กาะพทิกัษ์	ปากน�า้ตะโก	จงัหวดั 

ชมุพร	และขออาศยัอยูก่บั	นายวงศ์	ชายตาบอดและ	เจดิ	 

ลูกสาว	เจิดหลงรักอุไภยจึงยินยอมทอดกายให้	แต่สีทอง 

ก็ตามมาจนเจอและพาอุไภยกลับกรุงเทพ	อุไภยกลับมา 

แต่งงานกับศรินทร์ตามความต้องการของแม่	 ส่วนเจิด 

คลอดลูกสาวและตั้งชื่อว่า	ดวงใจ	

	 ๓	 ปีผ่านไป	 อุไภยและศรินทร์มาพักผ่อนที่ 

ชุมพร	อดีตของอุไภยจึงเปิดเผยขึ้น	ศรินทร์ซึ่งไม่มีลูกอยู่ 

แล้วจงึจ้างคนให้ไปขโมยลูกสาวเจดิ	เจดิกบัวงศ์จงึเดนิทาง 

ไปขอความช่วยเหลือจากสีทองเพื่อฟ้องร้องต่อศาล	แต ่

ศรินทร์ชนะคดีความ	 ไม่นานอุไภยก็จับได้ว่าศรินทร์ท�า 

ทารุณต่อลูกสาวของตน	อุไภยโกรธมากและส�านึกผิดจึง 

พาดวงใจไปหาเจิด	 ซ่ึงขณะน้ันเจิดได้เสียสติไปแล้ว	 แต่ 

เม่ือเจิดได้ยินเสียงของดวงใจเรียกตัวเองว่าแม่	 เจิดจึง 

ได้สติกลับคืนมา

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

แม่พระ
๑๖ มม. / ส ี(โกดัก๊โครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ เมษายน ๒๔๙๘   ควีนส์

บริษัทสร้าง คณะทิดเขียวภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  พันค�า

ผู้เขียนบท	 พันค�า

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 พันค�า	–	อัมภาพรรณ

ผู้แสดง 	 สวลี	 ผกาพันธ์,	 ฉลอง	 สิมะเสถียร,	 

สาหัส	บุญหลง,	ทัต	เอกทัต,	สงวน	รัตนทัศนีย์,	กรองจิต	

เตมีย์ศิลปิน,	ประกอบ	โพธิโสภณ,	ติ๋ม

เค้าเรื่อง  “สวลี ผกาพันธ์ มาในบทบาทของ

หญิงใจงามสมนามว่า “แม่พระ” ฉลอง สิมะเสถียร เป็น

ผัวใจชั่วไล่เมียออกจากบ้านเพราะ ... หลงเสน่ห์ “เมีย

น้อย”

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

นำงแก้ว
๑๖ มม. / ส ี/ พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๘   แกรนด์

บริษัทสร้าง

ผูอ้�านวยการสร้าง เนรมติ,	สวุฒัน์	วรดลิก

ผูป้ระพนัธ์	 สวุฒัน์	วรดลิก

ผูก้�ากบั  เนรมติ

ผู้เขียนบท

ผูถ่้ายภาพ สจุนิต์	สทุธวิรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผูแ้สดง

เยน็จติต์	สมัมาพนัธ์	 เป็น	ชบา

เชาว์	แคล่วคล่อง	 เป็น	วชิติ

ประจวบ	กาญจนลาภ	 เป็น	สรุพล

วงศ์	ศรสีวสัดิ,์	ถวลัย์	วรวบิลูย์,	ทานทตั	วภิาตะโยธนิ,	มงคล	 

จนัทนบปุผา,	ดอกดนิ	กญัญามาลย์,	วเิชยีร	ภูโ่ชต,ิ	บงัเละ,	 

จรัสศร	ีพมิพ์สวสัดิ,์	ด.ญ.ชาลนิ	ีส่งศรสีขุ

เรื่องย่อ	 	 เหตุฆาตกรรมท่ีบาร์	 “ซิลเวอร์มูน”	 

เป็นทีป่ระหลาดใจแก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจ	เนือ่งจากผูต้้องหา 

เป็นหญิงสาวรูปร่างบอบบาง	 จึงน�าตัวเธอไปสอบสวนที่ 

สถานีต�ารวจได้ความว่า	 เธอช่ือ	 ชบา	 เป็นคนจังหวัด 

อยุธยา	 หลังจากท่ีบิดาถูกจับเข้าคุก	 วิชิต	 ซึ่งเป็นโจรได้ 

รบัอปุการะชบาและส่งเสยีให้ได้เรยีนหนงัสอื	ชบาพบรกั 

กับ	 เรือเอกสุรพล	 แต่ต้องยอมตีตัวออกห่าง	 เพราะรู้ว่า 

วิชิตมีใจให้ตนเอง

	 คืนหนึ่ง	 วิชิตถูกทหารญี่ปุ่นจับโทษฐานที่ไป 

ปล้นโกดัง	ชบาจึงต้องไปอาศัยอยู่กับ	ไปล่	สมุนของวิชิต	 

ที่คิดจะขืนใจชบา	 สุรพลเป็นห่วงชบาพยายามจะช่วย 

เหลือหญิงสาว	 ทันใดนั้นเอง	 วิชิตก็โผล่เข้ามาในสภาพ 

ยบัเยนิ	มอืพกิารเพราะถกูทหารญีปุ่น่ทารณุ	เมือ่รูว่้าไปล่ 

ทรยศก็ฆ่าไปล่ทิ้ง	 ชบาปฏิเสธความช่วยเหลือจากสุรพล 

เนื่องจากต้องการปรนนิบัติวิชิต	เมื่อเริ่มฝืดเคืองเงินทอง	 

ชบาจึงต้องหันไปเป็นพาร์ตเนอร์ที่บาร์	 “ซิลเวอร์มูน”	 

เป็นเหตุให้วิชิตหนีหายสาปสูญเพราะความเสียใจ	สุรพล 

ยังคงห่วงใยชบาจึงพาไปอยู่ที่บ้าน	 แต่ไม่นานชบาก็ต้อง 

กลบัไปประกอบอาชพีเดมิ	เพราะแม่ของสรุพลไม่ยอมรบั	 

ชบาเป็นลูกสะใภ้	

	 วิชิตยังคงวนเวียนอยู่กับชบา	คอยดูแลชบาอยู่ 

ห่าง	ๆ	โดยที่เธอไม่รู้ตัว	วันหนึ่ง	วิชิตเห็นสุรพลยื้อยุดฉุด 

มอืชบากเ็กดิเข้าใจผิดเข้าไปชกสุรพลและเกดิการต่อสูก้นั	 

แต่ความจรงิแล้วสรุพลเพยีงแค่มาตามชบากลบัไปอยูด้่วย	 

วนิาททีีว่ชิติก�าลงัจะลงมอืฆ่าสรุพล	ชบาจงึตดัสนิใจลัน่ไก 

ไปที่วิชิตอย่างไม่ลังเล	 เมื่อต�ารวจได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด 

จึงปล่อยตัวชบาให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง	

ท่ีมา	นติยสารภาพยนตร์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ท่ีมาภาพ	(บน)	นติยสารตุก๊ตาทอง	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
												(ล่าง)	นติยสารภาพยนตร์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

สิงห์ สำว เสอื
๑๖ มม. / ส ี(โกดกัโครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 

ผู้แสดง 	 สรสิทธิ	แสงชัยวรรณ,	

	 	 กรองจิต	เตมียศิลปิน

เค้าเรื่อง  “หนึ่ง รักระหว่างพี่กับน้อง สอง รัก

ระหว่างชายกับหญิง กว่าจะรู้ว่ารักแท้ตกอยู่กับฝ่ายไหน 

กต้็องละเลงกนัด้วยเลอืด รกัระหว่างกระสนุเหลก็ ตืน่เต้น 

เร้าใจ”

ที่มา	มูลนิธิหนังไทย

ที่มาภาพ	มูลนิธิหนังไทย
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๒๔๙๘

สำวเวียงฟ้ำ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๘   เฉลิมชาติ

บริษัทสร้าง เฉลิมชาติภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วัธนี	สุจิตภารพิทยา	

ผู้ประพันธ์	 อดลุย์	ราชวงัอนิทร์	จากบทประพนัธ์ 

	 	 เรื่อง	ล่องอเวจี

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วิเชียร	วีระโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 พันค�า

ผู้แสดง

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	ขุนประกิต

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	ฟ้างาม,	ฟองจันทร์

พันค�า	 เป็น	น.ต.	ไกรสีห์	มหาโยธา

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	ปาน

สาหัส	บุญหลง	 เป็น	จมื่นเพชรศรีสรราช

สมศรี	อรรถจินดา	 เป็น	คุณหญิงสมทรง

ระเบียบ	อาชนะโยธิน	 เป็น	ระรินทิพย์

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	ยอด

จุมพล	ปัทมินทร์	 เป็น	สังข์

อธึก	อรรถจินดา	 เป็น	ส.ท.	ดิ่ง

จันตรี	สาริกบุตร	 เป็น	พวงแก้ว

สนสวย	ปาลกะวงศ์ฯ	 เป็น	มลฤดี

เรื่องย่อ	 	 จมืน่เพชรศรสีรราช	เลีย้ง	ฟองจนัทร์	

กับ	ปาน	มาตั้งแต่เป็นทารกด้วยความเคียดแค้น	เพราะ 

แม่ของฟองจันทร์หนีตามผู้ชายไปกรุงเทพ	 เมื่อถูกทิ้งก็ 

ซมซานกลับมา	ส่วนแม่ของปานเป็นน้องสาวแท้	ๆ	ของ 

จมื่นเพชรศรีสรราชมีชะตากรรมที่ไม่ต่างกัน	

	 ๒๐	ปีผ่านไป	ฝันร้ายของจมืน่เพชรฯ	กก็ลบัมา 

หลอกหลอนอกีครัง้	ฟองจนัทร์หนตีาม	ไกรสีห์	มหาโยธนิ	 

นักบินเสรีไทยที่โดดร่มมาที่ไร่ของจม่ืนเพชรฯ	 และ 

ตกหลมุรกัฟองจนัทร์	โดยต่างไม่รูว่้ามพ่ีอคนเดยีวกนั	คือ	 

พระยาประกติ	ซึง่เคยมคีวามสมัพนัธ์กบั	ฟองงาม	แม่ของ 

ฟองจันทร์

	 คณุหญงิสมทรง	รงัเกยีจลกูสะใภ้ไม่มชีาตติระกลู	 

จึงหาทางกล่ันแกล้งฟองจันทร์	 ประจวบเหมาะกับที่ 

ไกรสีห์ได้รับมอบหมายให้ไปเรียนการบินที่ต่างประเทศ 

เป็นเวลา	๒	ปี	จึงหาเรื่องเฉดหัวฟองจันทร์ออกจากบ้าน	 

มิหน�าซ�้ายังขโมยลูกของฟองจันทร์ไป	 ไกรสีห์ประสบ 

อุบัติเหตุเครื่องบินตก	เป็นเหตุให้ไกรสีห์ความจ�าเสื่อม	

	 คณุหญงิสมทรงรบีจดัแจงให้ไกรสห์ีแต่งงานกบั 

ระรนิทพิย์	ลกูสาวของ	มลฤด	ีและยงัเป็นแม่ทีแ่ท้จรงิของ 

ปาน	 ฟองจันทร์หาเล้ียงชีพด้วยการขายขนมที่โรงเรียน 

แห่งหนึ่ง	โดยมีปานคอยช่วยเหลือ	และได้พบกับ	อู๊ด	ซึ่ง 

เป็นลูกของตนที่ถูกคุณหญิงขโมยไป	 ก็พากันกลับมา 

พึ่งใบบุญของจมื่นเพชรฯ	 แต่ไม่นานนักไกรสีห์ก็ตาม 

ฟองจันทร์มา

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤษภาคม	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

เมยีแก้ว
๑๖ มม. / ส ี(ประกายแก้ว) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง บริการสากลภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สกุล	เกตุพันธ์

ผู้ประพันธ์ ส.	อาสนจินดา

ผู้ก�ากับ  สมควร	กระจ่างศาสตร์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี	–	สมควร

ผู้แสดง

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	อรรถ	อรรถมนู

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	อนุ	อรรถมนู

มารศรี	อิศรางกูร	 เป็น	แก้ว

ทัต	เอกทัต	 เป็น	เจ้าคุณอรรถมนู

สาหัส	บุญหลง	 เป็น	เจ้าคุณอนุบาลราชกิจ

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	ผุสดี

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	เบ้งเฮก

พะเยาว์	สาริกบุตร	 เป็น	สุนทรี

สมศรี	อรรถจินดา	 เป็น	คุณหญิงอรรถมนู

ด.ญ.	อู๊ด	 เป็น	ด.ญ.	อ้อย

หลวงภรตกรรมโกศล,	อธกึ	อรรถจนิดา,	จนัตร	ีสารกิบตุร,	

สมพงษ์	 พงษ์มิตร,	 สนสวย	 ปาลกะวงศ์ฯ,	 สุลาลีวัลย์	

สุวรรณทัต,	ประณีต	คุ้มเดช,	จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม

เรื่องย่อ 	 แก้ว	 และ	 แม่ก่ิง	 เป็นคนใช้บ้าน 

เจ้าคุณ	 และ	 คุณหญิงอรรถมนู	 สองสามีภรรยาซ่ึงเป็น 

เศรษฐีแต่เปลือกนอก	 แก้วแอบมีความสัมพันธ์ลึกซ้ึงกับ	 

อรรถ	 ลูกชายคนโตของเจ้าคุณ	 แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าชาย 

หนุ่มหมั้นหมายกับ	ผุสดี	แล้ว	จนในวันหนึ่งความก็แตก 

เพราะแก้วตัง้ท้องขึน้	แก้วใจแขง็ไม่ยอมปรปิากว่าใครเป็น 

พ่อเด็ก	 คุณหญิงจึงเฆี่ยนตีแก้วโทษฐานที่สร้างความ 

เส่ือมเสียมาให้ครอบครัว	 อนุ	 น้องชายของอรรถเกิด 

เวทนาแก้วจงึออกรบัแทน	คณุหญงิจงึไล่ทัง้สามออกจาก 

บ้าน

	 วันหนึ่ง	เจ้าคุณอนุบาลราชกิจ	กับ	สุนทรี	บุตร 

สาวมาทวงเงินค่าที่ดินกับเจ้าคุณอรรถมนู	 แต่เจ้าคุณ 

อรรถมนไูม่ให้แถมยงัตรีวน	เจ้าคณุอนบุาลจงึเสนอจะยก 

หนีใ้ห้ถ้าอรรถยอมแต่งงานกบัสนุทร	ีแต่เจ้าคณุอรรถมนู 

ก็ไม่ยอมเจ้าคุณอนุบาลจึงต้องหัวเสียกลับไป	 ไม่นานนัก 

อรรถกแ็ต่งงานกบัผุสด	ีและต้องตกเป็นเหยือ่ของ	เบ้งเฮก	 

สามีลับ	ๆ	ของผุสดีขู่กรรโชกเงินทุกเดือน

	 แก้วกลับมาอยู่ที่บ้านเดิมของแม่กิ่ง	และได้มา 

รู้ความจริงว่าเจ้าคุณอนุบาลเป็นพ่อที่แท้จริง	 เจ้าคุณ 

อนบุาลจงึรบัอปุการะแก้วและลกูน้อย	ส่วนทีบ้่านอรรถ- 

มนู	เจ้าคุณและคุณหญิงต้องปวดหัวเมื่อเงินเริ่มร่อยหรอ 

เพราะถกูเบ้งเฮกรดีไถ	เมือ่แก้วทราบเรือ่งจงึยืน่มอืเข้าไป 

ช่วย

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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ยอดคน
๑๖ มม. / สี (วิโรจน์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ควีนส์

บริษัทสร้าง สยามภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 บรรเจิด	ทวี

ผู้ประพันธ์ อรวรรณ

ผู้ก�ากับ	 	 ประทีป	โกมลภิส

ผู้เขียนบท	 ประทีป	โกมลภิส

ผู้ถ่ายภาพ	 ปรีชา	ทรัพย์พระวงศ์

ผู้ล�าดับภาพ	 ปรีชา	ทรัพย์พระวงศ์

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	–	จุรี	โอศิริ

ผู้แสดง

เกชา	เปลี่ยนวิถี	 	 เป็น	ภูมิ	สีหราช

ผุสดี	ยมาภัย	 	 เป็น	เกษรา

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	ก�านันอุ่น

สวัสดิ์	บุนนาค	 	 เป็น	ชวลิต

มาลิน	เลขะวัฒนพิจารณ์	 เป็น	สุมาลย์

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	สุมน

พิมลชัย	โกมลภิส	 	 เป็น	เด็กชัช

พรชัย	ไพโรจน์	 	 เป็น	ปฐมสุข

จิตรากร	วงษ์สุวรรณ	 เป็น	เชิดชาย

สุมาลย์	 	 	 เป็น	แม่เลี้ยง

ทานทัต	วิภาตะโยธิน	 เป็น	เสือกลัด

ประมินทร์	จารุจารีต	 เป็น	รุ่งดี

สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม	 	 เป็น	เกิด	พลายแก้ว

นีนา	พัดแก้ว,	เสี่ยล้อต๊อก

เรื่องย่อ 	 ภูมิ	 สีหราช	 ขุนโจรนักแม่นปืนยอม 

มอบตัวกับต�ารวจเพราะอยากจะเลิกเป็นโจร	 แต่ถูก	 

ก�านันอุ่น	พ่อของ	 เกษรา	คนรักล้อมยิง	จึงหนีออกจาก 

สามร้อยยอดและได้พบกับ	 หมอชวลิต	 ซึ่งชวนภูมิมา 

ท�างานด้วย	หมอชวลติมอบหมายให้ภมูช่ิวยดแูลงานแทน 

ระหว่างที่ตนเดินทางไปกรุงเทพ	 ไม่กี่วันหลังจากนั้น 

ปฐมสุข	กับ	เชิดชาย	เพื่อนของ	สุมาลย์	ภรรยาของหมอ 

ชวลิตก็เดินทางมาเพื่อขอซื้อที่ดิน	 แต่ภูมิไม่ยอมเพราะ 

เห็นความไม่ชอบมาพากล

	 หลังจากที่ภูมิหายตัวไป	ก้าน	รุ่งดี	ก็ร่วมมือกับ 

ก�านนัอุน่เข้ายดึครองสามร้อยยอด	เกษรารวบรวมคนเก่า 

แก่ของภูมเิพือ่จะต่อสู้แต่ถกูก้านจบัตวัไป	เกดิ	พลายแก้ว	 

สมุนเก่าซึ่งจงรักภักดีต่อภูมิน�าก�าลังบุกรังของก้าน	 และ 

เข้าไปช่วยเกษราไว้ได้	 เกษรากับเกิดจึงเริ่มออกตามหา 

ภูมิและได้พบกันในที่สุด	 ปฐมสุขวางแผนฆ่าหมอชวลิต 

แต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาของภูมิ	เมื่อช่วยหมอชวลิตได้แล้ว	 

ภูมิจึงกลับไปช�าระแค้นและได้ครองรักกับเกษราในที่สุด

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ยอดคน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ยอดคน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

เหมยฟ้ำบำงกอก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง จ.ส.ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เสนาะ	ชีราพร

ผู้ประพันธ์	 ส�าเนา	หิริโอตัปปะ

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 สุรชาติ	ไตรโภค,	ดุษดี	บุนนาค,

	 	 ประกอบ	โพธโิสภณ,	เจรญิ	โทณวณชิ

เค้าเรื่อง  “ชีวิตรักรันทด ของเหมยวัยรุ ่นผู ้

อาภัพ ภายใต้ฟ้าเมืองไทย”

ที่มา	มูลนิธิหนังไทย

ที่มาภาพ	มูลนิธิหนังไทย
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๒๔๙๘

ห้วงรกัเหวลกึ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๙ มิถุนายน ๒๔๙๘   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง บริพัตร์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ชอุ่ม	วิสุทธิผล

ผู้ประพันธ์	 หลวงวิจิตรวาทการ	 จากบทประพันธ ์

	 	 เรื่อง	ห้วงรัก-เหวลึก

ผู้ก�ากับ  สมควร	กระจ่างศาสตร์

ผู้เขียนบท		 เพ็ญศรี	ไพฑูรย์

ผู้ถ่ายภาพ	 วัน.โท.เอง.,	ทวีวงศ์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 สมพงษ์	วงษ์รักไทย	–	พวงเล็ก

ผู้แสดง

สุพรรณ	บูรณะพิมพ์	 	 เป็น	ประพิมพรรณ

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	ทรงวุฒิ

ม.ล.	รุจิรา	อิศรางกูร		 เป็น	อรรถทิพย์

เติม	โมรากุล	 	 เป็น	มาโนช

จันตรี	สาริกบุตร	 	 เป็น	ถนอมขวัญ

ส�าราญ	เหมือนประสิทธิเวช	 เป็น	พรเพิ่ม

มารศร	ีอศิรางกรู,	สาหสั	บญุหลง,	ล้อต๊อก,	สมพงษ์,	ชศูรี

เรื่องย่อ 	 อรรถทพิย์	รบัว่าความให้	ประพมิพรรณ	 

ซึง่ถกูจบัข้อหาฆ่าคนตาย	ประพมิพรรณให้การว่า	คนืเกดิเหต	ุ 

มาโนช	 ผู ้ตายมาหาที่บ้านในสภาพเมามายและใช้ก�าลัง 

ปลุกปล�้า	ประพิมพรรณจึงยิงเขาตาย	แต่ต่อมามีชายคนหนึ่ง 

น�าจดหมายมาให้อรรถทิพย์	 เป็นจดหมายที่ประพิมพรรณ 

เรียกมาโนชไปฆ่า	 อรรถทิพย์ไม่อยากเสียชื่อเสียงจึงเอาเงิน 

ซื้อจดหมายฉบับนั้น	 ประพิมพรรณจึงได้รับการปล่อยตัว	 

ประพมิพรรณรบีไปขอบคณุอรรถทพิย์ทีส่�านกังาน	อรรถทพิย์ 

น�าจดหมายฉบับน้ันให้ประพิมพรรณดู	 เธอจึงเล่าว่าในอดีต 

เธอกับมาโนชเป็นคู่รักกัน	 แต่ไม่สามารถแต่งงานกันได้จึง 

สัญญากันว่าจะมาพบกันทุกครั้งที่	 พรเพิ่ม	 สามีไม่อยู่	 แต่ใน 

ระยะหลงัมาโนชเริม่ไม่ท�าตามสญัญา	ประพมิพรรณจงึฆ่าเขา

	 หลงัถกูปล่อยตวัประพมิพรรณหย่าขาดกบัพรเพิม่

และไปท�างานที่ส�านักงานทนายความของอรรถทิพย์	วันหนึ่ง	 

อรรถทพิย์จดังานเลีย้งและม	ีเทยีมจนัทร์	ม่ายสาวมาร่วมงาน 

เม่ืองานเลี้ยงเลิก	 อรรถทิพย์อาสาไปส่งประพิมพรรณ	 แต่ 

เม่ือกลับมาถึงที่บ้านก็พบว่า	 ถนอมขวัญ	 ภรรยาเสียชีวิต 

ประพมิพรรณถกูใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าถนอมขวญั	จงึไปปรกึษา	 

ทรงวุฒิ	 และได้รู้ว่าเทียมจันทร์เป็นภรรยาลับของอรรถทิพย์	 

ประพมิพรรณกบัทรงวฒุร่ิวมมอืกนัวางแผนจบัตวัเทยีมจนัทร์ 

จนส�าเร็จ	 ประพิมพรรณเริ่มเบื่อหน่ายความวุ่นวายจึงคิดจะ 

ไปอยู่ต่างจังหวัด	 แต่พรเพ่ิมยังคงส่งจดหมายมาก่อกวน 

ประพิมพรรณทนการดูหมิ่นของพรเพิ่มไม่ไหวจึงลวงพรเพิ่ม

ไปฆ่า	และทิง้กรงุเทพไว้เบือ้งหลงัเดนิหน้าเพือ่ตัง้ต้นชวีติใหม่

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	ห้วงรักเหวลึก

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
												(ล่าง)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๘

สำวสวรรค์  
๑๖ มม. / สี (สวรรค์) / เสียง / ความยาว ..... นาที

๑๐ มิถุนายน ๒๔๙๘   ศรีราชวงศ์

บริษัทสร้าง	 มหามงกุฏภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์	วรดิลก

ผู้ก�ากับ  อรรถ	อรรถไกรวัลวที

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 มนูญ	ขัตติยะอารีย์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง

สมพิศ	วรางคณา		 เป็น	โสภี	และ	ศุภวัลย์

จ�ารูญ	สินธุเศรษฐ์		 เป็น	องอาจ	และ	โกสิตร์

เชาว์	แคล่วคล่อง	 เป็น	นายแพทย์บุญชัย

ชื่นจิตต์	 	 เป็น	เกสรี

วิชิต	ไวงาน	 เป็น	นายช่างตฤณ

เรื่องย่อ 	 โศกนาฏกรรมของ	โสภี	ลูกสาวของ 

มหาโจรซึ่ง	คุณหญิงรัตนา	รับไปเลี้ยงดู	โสภีถูกประคบ- 

ประหงมจนเป็นคนอ่อนต่อโลกจงึตกเป็นของ	องอาจ	นกั 

ต้มตุน๋จนตัง้ท้อง	คณุหญงิรตันาพาโสภไีปท�าแท้งกบัหมอ 

บญุชยั	แต่หมอบญุชยัไม่ยอมและเสนอตวัเป็นธรุะหาคน

รับเลี้ยงลูกของโสภี

	 ด้วยความเป็นแม่	 โสภีจึงไม่อาจทิ้งลูกไปได	้ 

จึงไปหาหมอบุญชัยเพื่อขอลูกคืน	แต่หมอบุญชัยไม่ยอม 

เปิดเผยว่าใครเป็นผู้รับเลี้ยงลูกของโสภี	 เม่ือมาหาหมอ 

บุญชัยหลายครั้งเข้าทั้งสองจึงเกิดหลงรักกัน	 แต่แล้ว 

องอาจก็ปรากฏตัวขึ้นหมายจะข่มขู่เอาเงิน	 ยิ่งได้รู ้ว่า 

แท้จริงแล้วองอาจเป็นพี่น้องแม่เดียวกันกับโสภีก็โกรธ 

แค้นมาก	บันดาลโทสะยิงองอาจเสียชีวิต

	 ๑๗	ปีผ่านไป	โสภีร่อนเร่ขายลอตเตอรี่	และได้ 

พบกับ	ศุภวัลย์	ลูกสาวของตน	ซึ่ง	นายช่างตฤณ	รับเลี้ยง 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ไว้พร้อมกบั	เกสร	ีลกูสาวของตน	ศภุวลัย์มนีสิยัเรยีบร้อย 

อ่อนหวานผดิแผกจากเกสรทีีม่นีสิยัขีอ้จิฉา	ท�าให้	โกสติร์	 

ทนายความหนุ่มหลงรัก	 แต่เพราะศุภวัลย์ไม่ใช่ลูกสาว 

ทีแ่ท้จรงิของนายช่างตฤณ	โกสิตร์จงึต้องแต่งงานกบัเกสร ี

โดยปราศจากความรัก	เกสรีจึงเกลียดชังศุภวัลย์มาก	วัน 

หน่ึงจึงแอบตัดเบรกรถยนต์ของศุภวัลย์	 แต่โสภีบังเอิญ 

ทราบเรื่อง	 จึงกระโดดขวางเพื่อหยุดรถของศุภวัลย ์

โกสิตร์ขอหย่าขาดจากเกสรี	 กว่าศุภวัลย์จะรู้ว่าโสภีเป็น 

แม่ของเธอโสภีก็เสียชีวิตลงแล้ว

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ผู้ชนะ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ปทุมมาลย์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง บัญญัติ	หุ่นธานี

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  ณรงค์	ศรีพันธ์

ผู้เขียนบท ณรงค์	ศรีพันธ์

ผู้ถ่ายภาพ	 บัญญัติ	หุ่นธานี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 วิศิษฐ์	วงศ์อภัย,	รัศมี	ไพบูลย์วงศ์,	

	 	 ประเสริฐ	สรรพกิจ

เค้าเรื่อง  “ฝ่ายหน่ึงมีอิทธิพล ลูกสาวสวย  

ร�่ารวยข้ึนมาด้วยการขูดรีดประชาชน อีกฝ่ายหนึ่งเป็น 

นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรนง พยายาม 

สร้างตวัเองเพือ่เป็นตวัอย่างแก่เพือ่นบ้าน แต่ถกูขดัขวาง  

ใครจะเป็นผู้ชนะ”

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

พรำนสมุทร
๑๖ มม.? / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 กุหลาบทิพย์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์

ผู้แสดง 	 ประชุม	จันทิมา,	เครือวัลย์,	

	 	 สวาท	นาคศิริ

เรื่องย่อ
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๒๔๙๘

หญงิคนช่ัว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง  โยคสีถานสีพ่ระยา	แผนกภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ประพันธ์ ก.	สุรางคนางค์

ผู้ก�ากับ  วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สวัสดิ์	หล่อศิริ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	–	มารศรี	–	พรพรรณ

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	รื่น

ประเสริฐ	สีแสด	 เป็น	เทพ

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	วิชัย

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 เป็น	พร

ฉลอง	สิมะเสถียร	 เป็น	วิทย์

ดอกดิน	กัญญามาลย์	 เป็น	ดิน

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	สมร

เรื่องย่อ 	 ชะตากรรมของสาวชาวบ้านที่หลง 

คารมหนุ่มชาวกรุงจนต้องกลายเป็นหญิงคนชั่ว	รื่น	สาว 

สวยประจ�าหมูบ้่านทีท่ะเยอทะยานอยากรวยทางลดั	เลย 

ตกเป็นเหยื่อของ	วิชัย	หลอกไปขายในซ่องของ	ป้าตาด	 

ในเมืองหลวง

	 วิทย์	 กับ	 ดิน	 สองเพื่อนรักเป็นขาประจ�าซ่อง 

ของป้าตาด	 เม่ือได้เห็นรื่นก็หลงเสน่ห์ในความงามอย่าง 

ถอนตัวไม่ข้ึน	 วิทย์ถล�าลึกจนถึงข้ันมีลูกกับรื่น	 เม่ือบิดา 

ของวทิย์ทราบเรือ่งเข้าจงึหาทางกดีกนัความสัมพนัธ์ของ 

ทั้งสองโดยการส่งวิทย์ไปเรียนที่เมืองนอก

	 ด้วยความเป็นห่วงลกูในท้อง	รืน่จงึพยายามหน ี

ออกจากซ่องของป้าตาด	 โดยได้รับความช่วยเหลือจาก 

สมร	 แม้จะหนีออกมาได้	 แต่สุดท้าย	 รื่นก็ต้องหวนกลับ 

ไปเป็นนางกลางเมืองเพราะต้องเลี้ยงดูลูกน้อยเพียงคน

เดียว

	 ๕	ปีผ่านไป	วิทย์กลับมาจากต่างประเทศและ 

รบีตรงดิ่ง่ไปหารืน่ทีซ่่องป้าตาด	แม้จะพยายามขอร้องให้ 

รื่นเลิกเป็นนางกลางเมืองเท่าไหร่รื่นก็ปฏิเสธ	 เพราะไม่ 

อยากให้สามแีละลกูน้อยต้องแปดเป้ือนเพราะหญงิคนชัว่ 

อย่างเธอ

ที่มา	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
												(ล่าง)	นิตยสารดาราไทย	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

รำตรใีนโตเกยีว
A Night in Tokyo
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ กรกฎาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง เนรมิตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จรี	อมาตยกุล

ผู้ประพันธ์	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 วิเชียร	วีระโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	-	จุรี	โอศิริ

ผู้แสดง

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	ชาย

ทัต	เอกทัต	 เป็น	ทัตสึโอะ

มิชิโกะ	วากาสุกิ	 เป็น	มิชิโกะ

เสน่ห์	โกมารชุน	 เป็น	เสน่ห์

จารุนันท์	อิศรานุรักษ์	 เป็น	สุนันท์

มารี	นากายามา

เรื่องย่อ	 	 เม่ือเรียนจบวิชาการบัญชีในระดับ 

วทิยาลยัทีเ่มอืงโอซาก้า	สนุนัท์	เดก็สาวชาวไทยก็เดนิทาง 

มาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่โตเกียว	โดยอาศัยอยู่ 

กบั	เสน่ห์	พีช่าย	สนุนัท์ได้รูจ้กั	ชาย	เพือ่นนกับนิของเสน่ห์ 

ที่แสดงท่าทีไม่เป็นมิตรอย่างออกนอกหน้า	เสน่ห์จึงต้อง 

เป็นคนอธิบายสาเหตุท่ีชายแสดงท่าทีเกลียดผู้หญิงให้ 

สุนันท์ฟังว่า	ในอดีต	ชายเคยหลงรัก	มิชิโกะ	สาวญี่ปุ่นที่ 

ชายเคยช่วยไม่ให้เธอฆ่าตัวตาย	 เพราะทนถูก	 ทัตสึโอะ	 

สามีชาวญี่ปุ่นกดขี่ไม่ไหว

	 ทัตสึโอะเข้าใจผิดคิดว่ามิชิโกะคบชู้กับชาย 

มิชิโกะจึงจะคว้านท้องเพื่อพิสูจน์ความจริง	แต่เสน่ห์เข้า 

มาขวางไว้และอธิบายความจริงจนทัตสึโอะเข้าใจ	

	 สุนันท์พยายามปลอบใจชายที่ก�าลังเป็นทุกข์ 

เพราะผิดหวังในความรัก	 แต่กลับถูกชายเข้าใจผิดคิดว่า 

เธอมาเยาะเย้ย	คืนหนึ่ง	ชายได้พบมิชิโกะโดยบังเอิญใน 

สวนดอกไม้	 เป็นโอกาสให้ทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกัน	 

สุนันท์เผอิญมาเห็นชายกับมิชิโกะก�าลังโผกอดกันก็ 

เสียอกเสียใจคิดว่ามิชิโกะจะกลับมารักชาย	สุนันท์จึงคิด 

จะจบชีวิตตัวเอง

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
												(ล่าง)	นิตยสารภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ดงตำล
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๘   ควีนส์

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  ปริญญา	ลีละศร

ผู้เขียนบท	 พรานบูรพ์

ผู้ถ่ายภาพ	 สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

เชาว์	แคล่วคล่อง	 	 เป็น	แก้ว

ทักษิณ	แจ่มผล	 	 เป็น	ขวัญ

มาลิน	เลขะวัฒนพิจารณ์	 เป็น	ช้อย

วิชิต	ไวงาน	 	 เป็น	นายช้าง

สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ล้อต๊อก,	มงคล	จันทนบุปผา

เรื่องย่อ	 	 แก้ว	 และ	 ขวัญ	 ประกอบอาชีพท�า 

น�้าตาลในหมู่บ้านดงตาล	 จังหวัดเพชรบุรี	 ทั้งสองเป็น 

เพ่ือนกนัมาตัง้แต่สมยัเดก็	แก้วเป็นคนขยนั	ส่วนขวญัเป็น 

คนช่างส�ารวย	ขวัญคบหาอยู่กับ	ช้อย	ลูกสาวของ	นาย

ช้าง	แต่นายช้างไม่ชอบนสิยัขวญัจงึบงัคบัให้ช้อยแต่งงาน 

กับแก้วซึ่งแอบชอบพอช้อยอยู่เช่นกัน	

	 หลังแตง่งาน	แก้วขยันท�างานมากขึน้เพื่อเลีย้ง 

ดูช้อยให้อยู่อย่างสุขสบาย	วันหนึ่งขณะที่แก้วไม่อยู่บ้าน	 

ขวัญแอบมาพบช้อยเพื่อตัดพ้อต่อว่า	ช้อยยังมีใจให้ขวัญ 

อยู	่ทัง้คูจ่งึแอบคบชูก้นั	ไม่นานนกัแก้วเริม่ระแคะระคาย	 

เมือ่เหน็มดีปาดตาลของขวญัอยูบ่นทีน่อนของตน	แก้วจงึ 

ออกอบุายมอมเหล้าขวญั	เมือ่ขวญัเมาได้ทีจ่งึสารภาพว่า 

เป็นชูกั้บช้อย	นานวนัเข้า	ช้อยเริม่ส�านกึผดิจงึคดิจะกลบั- 

ตัว	 แต่ขวัญไม่ยอมจึงลงมือปลุกปล�้า	 แก้วเข้ามาเห็นจึง 

บันดาลโทสะแทงขวัญตาย	ช้อยเกิดความละอายใจจึงใช้ 

มีดปาดตาลของแก้วฆ่าตัวตาย	แก้วพยายามหลบหนีแต่ 

ในที่สุดก็ถูกต�ารวจจับตัว

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

สิงห์ท่ำเรอื
๑๖ มม.? / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๒๐ กรกฎาคม ๒๔๙๘    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 วีภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง V.

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ส.	วีระเทวิน

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 ทวี	ครุฑปิยะ,	วาสนา	พรหมมา,	

	 	 ประชุม	จันทิมา

เรื่องย่อ ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	๒๔๙๘
												(ล่าง)	นิตยสารผดุงศิลป์	กุมภาพันธ์	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารตุ๊กตาทอง	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ตังเก
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ กรกฎาคม ๒๔๙๘   เฉลิมชาติ

บริษัทสร้าง	 บาร์โบสภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ประพันธ์ แกม	มหรณพ

ผู้ก�ากับ  ประชุม	จุลภมร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประชุม	จุลภมร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 สถาพร	มุกดาประกร,	สมถวิล,	

	 	 เทวทนินา,	มาลนิ	เลขะวฒันพจิารณ์,	

	 	 วิชิต,	สมพล,	มยุรี

เรื่องย่อ 	 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีชาว 

ประมงสองกลุ่มเป็นคู่แข่งกันในการจับปลา	กลุ่มแรกน�า 

โดย	กงัวาล	เจ้าของเรอืสงิห์สมทุรซึง่ให้	ทองหล่อ	ลูกชาย 

ท�าหน้าที่ควบคุมเรือ	 และให้	 ผา	 เป็นไต้ก๋งเรือ	 อีกกลุ่ม 

ควบคุมโดย	 เม้ง	 มีลูกชายชื่อ	 ยี่ปลิว	 เป็นผู้ดูแลกิจการ 

และมี	 จ่าย	 เป็นไต้ก๋ง	 ทองหล่อคบหาอยู่กับ	 หงษ์ฟ้า	 

ลูกสาวของเม้ง	 ส่วนยี่ปลิวหลงรักสร้อยแต่สร้อยกลับไป 

ชอบผา	 เป็นเหตุให้ยี่ปลิวหาเรื่องทองหล่อกับผาอยู ่

เนือง	 ๆ	 วันหนึ่งผาโดนสร้อยปฏิเสธจึงหนีกลับไปชุมพร 

บ้านเกิดเพราะเข้าใจผิดคิดว่าสร้อยไม่สนใจตน

	 เมือ่ถงึฤดมูรสุม	ชาวตงัเกต้องย้ายไปหาปลาใน 

เขตปากน�้าชุมพร	 ยี่ปลิวกับจ่ายวางแผนก�าจัดทองหล่อ 

โดยให้ฉายไปสมคัรเป็นไต้ก๋งเรอืสิงห์สมทุร	ในขณะทีอ่อก 

เรือฉายก็แอบตีศีรษะทองหล่อตกทะเล	 กัลปังหา	 ชาว 

เกาะพบทองหล่อโดยบังเอิญจึงช่วยชีวิตไว้	 ผารู้ข่าวว่า 

ทองหล่อพยายามสืบหาคนร้าย	 ฉายกลัวจะถูกจับได้ 

จงึไปขอเงนิค่าแรงกบัยีป่ลวิแต่กลบัโดนฆ่าปิดปาก	ยีป่ลวิ 

วางแผนกับจ่ายจะฉุดสร้อย	 จ่ายยอมร่วมมือแต่มีข้อแม ้

ว่าขอหงษ์ฟ้าเป็นสิ่งตอบแทน	 ยี่ปลิวรับค�าด้วยความไม่ 

เต็มใจ

	 คืนนั้น	ทองหล่อมองเห็นส�าเภาใหญ่ทอดสมอ 

อยู่จึงไปขอให้กัลปังหาพายเรือไปส่ง	ส่วนยี่ปลิวหลังจาก 

ฉุดสร้อยมาได้ก็หักหลังฆ่าจ่ายทิ้ง	เมื่อทองหล่อมาถึงเรือ 

ส�าเภาจึงได้รู้ว่าเป็นเรือของเม้ง	 และถูกลูกน้องของเม้ง 

ท�าร้าย	ขณะนัน้เอง	ผาพร้อมพวกชาวเกาะมาช่วยทองหล่อ	 

เม้งเห็นท่าไม่ดีคว้าดาบจะมาแทงทองหล่อแต่หงษ์ฟ้า 

เอาตวัมาขวางถงึแก่ความตาย	เม้งเสียใจจงึฆ่าตวัตายตาม 

ท�าให้เหตุร ้ายสงบลง	 สร้อยปรับความเข้าใจกับผา	 

ทองหล่อกลับไปหากัลปังหา	 ซ่ึงก็คือน้องสาวของผา 

นั่นเอง

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ผำรซีอ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๖ กรกฎาคม ๒๔๙๘   ศรีราชวงศ์

บริษัทสร้าง หนังสือพิมพ์ปิยะมิตร

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิรัตน์	คูห์สุวรรณ

ผู้ประพันธ์	 ศรรีตัน์	สถาปนวฒัน์	จากบทประพนัธ์ 

	 	 เรื่อง	สิ้นธรณี

ผู้ก�ากับ  คุณาวุฒิ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วิเชียร	วีระโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

สวลี	ผกาพันธุ์	 เป็น	นะหลี

ฤทธิ์	อินทนันท์	 เป็น	เมฆ	ชุมแสง

มนูญ	ชูเกษ	 เป็น	บาบ่า

วิรัติ	ภู่จีนาพันธ์	 เป็น	เลาจิง

กู้เกียรติ	นิลประภา	 เป็น	“กุ๊ก”	หมอผี

เสี่ยล้อต๊อก	 เป็น	เลาอ้าย

ด.ช.	ส�ารวย	นิลประภา	 เป็น	เลาเอ้อ

บุญส่ง	บุญเรือง	 เป็น	หัวหน้าพวกฮ่อ

ชิดเชื้อ	 เป็น	พ่อค้าฝิ่นเมืองใต้

เรื่องย่อ 	 เมฆ	 หนุ่มเมืองใต้หนีซมซานไปบน 

ดอย	 หลังพลั้งมือฆ่าคนตายในบ่อน	 ลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง	 

เมฆกพ็บว่าตวัเองอยูใ่นกระท่อมของหญงิสาวชาวเขาเผ่า 

ลีซอ	หญิงสาวเล่าว่า	บาบ่า	หัวหน้าเผ่า	 กับเธอ	นะหลี	 

ลูกสาว	ช่วยเมฆเอาไว้	เมื่ออาการของเมฆหายเป็นปรกติ	 

กุ๊ก	 หมอผีประจ�าเผ่ายื่นค�าขาดให้เมฆออกจากหมู่บ้าน	 

โดยอ้างว่า	หากดงึดนัรบัคนใต้ไว้ในหมูบ้่านจะพบภยัพบิตัิ	

แต่บาบ่าเห็นว่าเมฆแม่นในทางปืน	 น่าจะช่วยปกป้อง

หมู่บ้านได้	จึงไม่เชื่อค�าท�านายและรับเมฆเข้าหมู่บ้าน

	 คืนต่อมา	หมู่บ้านลีซอถูกพวกยางกะเลอปล้น 

ชาวเขาช่วยกันต่อสู้	 เมฆล่อให้กุ๊กลงไปดักยิงที่เชิงเขา	 

ส่วนตัวเขาย้อนไปกระหน�่ายิงกุ๊กจนสิ้นลมหายใจ	บาบ่า 

ไว้ใจเมฆมากถึงขนาดยกนะหลีให้เป็นเมีย	 จนกระทั่ง 

นะหลีตั้งครรภ์	 เมฆขอไปเยี่ยมญาติที่ภาคใต้	 พอเมฆ 

คล้อยหลังไป	 พ่อค้าฝิ่นขบวนฮ่อก็มาขอรับฝิ่นกับบาบ่า	 

และยืนยันว่าช�าระเงินให้เมฆไปแล้ว	 ทุกคนจึงได้รับรู้ 

ความชัว่ร้ายของเมฆ	ขบวนฝ่ินฮ่อแค้นใจบกุมาเผาหมูบ้่าน 

ลีซอพังพินาศ

	 ชาวเขาที่หลงเหลือชีวิตย้ายไปอยู่บนดอยอีก 

ลูกหนึ่ง	 รวมทั้งบาบ่าและนะหลีซึ่งบัดนี้คลอดลูกเป็น 

ผู้ชายชื่อว่า	เลาเอ้อ	นะหลีแต่งงานใหม่กับ	เลาจิง	หนุ่ม 

ชาวเผ่าเดียวกันที่รักนะหลีมานาน	 วันหน่ึง	 เลาเอ้อพบ 

ชายคนหนึง่ก�าลงัจะจมน�า้จงึช่วยชวีติไว้และพามาทีบ้่าน	 

นะหลเีหน็หน้ากจ็�าได้ทนัทว่ีาคอืเมฆ	ซึง่ยงัไม่เลกิสนัดาน 

ช่ัวพยายามปลุกปล�้านะหลี	 นะหลีพยายามขัดขืนแต่ไม่ 

สามารถสู้ก�าลังเมฆจึงคว้าลูกดอกอาบยาพิษแทงขาตัว 

เองตาย	เมฆพาเลาเอ้อกระเสอืกกระสนหนลีงดอย	บาบ่า	 

เลาจิงและคนอื่น	 ๆ	 ตามเมฆไปและเกิดการยิงต่อสู้กัน	

เมฆเผลอไปถกูลกูดอกอาบยาพษิ	ร่างของเขาตกลงไปใน 

กระแสน�้าอันเชี่ยวกราก	โดยไม่มีใครช่วยทัน

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

หงษ์เหิร
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ภาณุทัตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง 

ผู้ประพันธ์	 ส.	หิริโอตัปปะ

ผู้ก�ากับ  สาหัส	บุญหลง

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ฉลอง	กลิ่นพิกุล,	พ�านัก	บุญบ�ารุง

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 มนูญ	สาระเทียน,	ลินยู	สงวนมณี,	

	 	 สาหสั	บญุหลง,	ด.ญ.	ตุก๊ตา	โกมลธร,	

	 	 สยมุพร	รตันปรารมย์,	เสรมิ	ยนตรกจิ

เรื่องย่อ  เพราะความหึงหวงของ	ชาติ	ที่เกรง 

ว่า	 เชษฐ	ลูกชายซึ่งเป็นว่าที่นายร้อยต�ารวจจะลอบเป็น 

ชูก้บั	 ขวญัอ่อน	ภรรยาสาวคนใหม่ของตน	ชาตจิงึด่าทอ

ขวัญอ่อนอย่างเสีย	 ๆ	 หาย	 ๆ	 จนขวัญอ่อนสุดจะทน 

เธอจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับ	 อ้อย	 ลูกที ่

เพิ่งเกิด	 แล้วไปอยู่กับ	 นายแสง	 ชายที่พร้อมจะดูแล 

ขวัญอ่อนและลูกน้อยอย่างไม่คิดรังเกียจเดียดฉันท์

	 เวลาผ่านไป	๗	ปี	นายแสงกลับกลายเป็นชาย 

ขี้เมาที่วัน	ๆ	เอาแต่ทุบตีขวัญอ่อนและอ้อยอยู่เสมอ	จน 

ขวัญอ่อนล้มป่วยลงและเสียชีวิต	 อ้อยจึงกลายเป็นเด็ก 

ก�าพร้าแม่	ดีที่	สุทธิ	และ	วัลภา	สองสามีภรรยาผู้ยากไร้	 

ซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันให้ความเอ็นดู	 ทั้งสองจึงขอรับ 

อ้อยมาไว้เป็นบุตรบุญธรรม	 กระนั้นทั้งสุทธิและวัลภาก ็

ใช่จะมีปัญญาเลี้ยงดูอ้อย	 กอปรกับวัลภาต้องล้มป่วยลง 

ด้วยโรคร้าย	อ้อยจงึตดัสนิใจไปเป็นขอทานแต่กม็วิายเกดิ 

เรือ่งถกูขโมยเงนิ	ดทีีเ่ชษฐซึง่ตอนนีก้ลายเป็นร้อยต�ารวจ 

เอกได้เข้ามาดูแลเรื่อง	 และเกิดต้องชะตากับอ้อยจึงขอ 

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

อ้อยมาดูแลเพื่อไม่ให้สุทธิและวัลภาต้องเดือดร้อนอีก 

ต่อไป	 ครั้นเม่ือเชษฐพาอ้อยกลับมาที่บ้าน	 ชาติได้เห็น 

ต�าหนบินตวัอ้อยจงึซักถามจนรูว่้าแท้จรงิอ้อยกคื็อลูกสาว 

ของตนกบัขวญัอ่อน	จงึรูส้กึปีตเิป็นอย่างมากทีโ่ชคชะตา 

ได้น�าพาให้อ้อยกลับคืนสู่อ้อมอกอีกครั้ง

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ยอดรกัคนยำก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๘   บรอดเวย์

บริษัทสร้าง	 วชิราภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง สวาท	เสถียร

ผู้ประพันธ์	 พันตรีศลิปะ	จากบทละคร	เร่ือง	ธารชวีติ

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท		 ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 วิจารณ์	ภักดีวิจิตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

ยูไมชิน	 เป็น	ตุ๊กตา

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	เช็ง

ทองฮะ	วงษ์รักไทย	 เป็น	ฮะ

ผาด	เนตรอ�าไพ	 เป็น	นางชุ้น

หลวงภรตกรรมโกศล	 เป็น	หลวงวุฒิกรรมโกสัย

จันตรี	สาริกบุตร	 เป็น	ต่อจันทร์

แน่งน้อย	แสงสุวิมล	 เป็น	แน่งน้อย

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	เชิด

ปราณีต	คุ้มเดช	 เป็น	แป้น

ด.ญ.	ฉันทนา	สาริกบุตร	 เป็น	ตุ๊กตุ่น

ประทุม	ประทีปเสน	 เป็น	ประทุม

ทม	วิศวชาติ	 เป็น	ธรรมศักดิ์

สุคนธ์,	สมพงษ์,	ล้อต๊อก

เรื่องย่อ 	 เช็ง	 เป็นลูกชาวไร่	 อยู่ปากน�้าปราณ	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เดินทางมาศึกษาที่กรุงเทพพร้อม 

กับ	 ฮะ	 เพื่อนสนิท	 และเช่าที่ดินเพื่อท�าสวนท�าไร่หารายได้ 

เลีย้งตนและสมทบเงนิที	่นางชุน้	มารดาส่งเสยี	จนในทีส่ดุเชง็ 

สอบได้ชั้นมัธยมปีที่	๖	และฮะสอบประถมปีที่	๓	เช็งแอบคบ

อยู่กับ	ตุ๊กตา	ลูกสาวของหลวงวุฒิกรรมโกสัย	ซึ่งอยู่ใกล้สวน 

ผักของเขา	ส่วนฮะรักอยู่กับ	จันทร์	สาวใช้ของตุ๊กตา	วันหนึ่ง 

หลวงวุฒิกรรมโกสัยจับได้ขณะที่เช็งกับตุ๊กตาก�าลังพลอดรัก 

กนั	จงึลงโทษเชง็และตุก๊ตาอย่างสาหสั	ตุก๊ตาทนไม่ไหวจงึหนี 

ออกจากบ้านพร้อมกับจันทร์	 เช็งพาตุ๊กตากลับไปยังต�าบล

ปากน�้าปราณ	 และได้ทราบว่ามารดาก�าลังตกอยู่ในความ 

ล�าบากจึงออกหางานท�า

	 เช็งได้งานเป็นเลขานุการของ	 แน่งน้อย	 ซึ่งเป็น 

ภรรยาของ	เชิด	มิจฉาชีพซึ่งก�าลังต้องโทษอยู่ในคุก	แน่งน้อย 

ปรนเปรอเชง็ด้วยเสือ้ผ้าและกามารมณ์จนเชง็หลงลมืแม่และ 

ภรรยาที่ก�าลังตั้งท้อง	 วันหนึ่งตุ๊กตาหอบลูกมาตามหาเช็งที่ 

กรงุเทพ	แต่เชง็ปฏเิสธความรบัผดิชอบและไม่แยแสต่อตุก๊ตา	 

ตุก๊ตาจงึซมซานกลบัไปหาพ่อ	แต่หลวงวฒุกิรรมโกสยัเสยีชวีติ 

แล้ว	ตุ๊กตาคิดจะจบชีวิตลงในแม่น�้าเจ้าพระยา	แต่	คุณนาย 

ประทุม	 และ	 ธรรมศักดิ์	 ลูกชายนั่งเรือยนต์ผ่านมาช่วยชีวิต 

ตุ๊กตาไว้ทัน	 เมื่อฟังเรื่องราวของตุ๊กตาคุณนายประทุมจึงรับ 

เธอไว้เป็นบุตรบุญธรรมเพราะความเห็นอกเห็นใจ

	 เชิดได้รับการปล่อยตัวออกจากคุก	 แน่งน้อยจึง 

กลับไปหาเชิด	 เช็งโกรธมากจึงยิงเชิดเสียชีวิต	 เช็งจึงต้อง 

ตดิคกุเป็นเวลา	๓	ปี	เมือ่พ้นโทษ	เชง็จงึขีส่ามล้อรบัจ้างหาเงนิ 

ประทังชีวิต	 แล้วบังเอิญเจอตุ๊กตาและลูก	 เช็งพยายามซ่อน 

ตัวทั้ง	 ๆ	 ที่อยากใกล้ชิดกับลูก	 แต่ด้วยความเป็นพ่อท�าให ้

เช็งอดที่จะแอบมาหา	 ตุ๊กตุ่น	 ลูกสาวไม่ได้	 ทั้งที่โดนนางชุ้น 

และจันทร์กีดกัน	 วันหนึ่งตุ๊กตุ่นไม่ยอมกินยา	 และร้องจะให ้

เช็งเป็นผู้ป้อนยา	 เช็งจึงถูกเรียกตัวไป	 เช็งพยายามปิดบัง 

ตัวตนท�าให้ตุ๊กตุ่นมองหน้าไม่ชัด	 จึงถอดหมวกของเช็งออก	 

ทุกคนตกใจเม่ือเห็นว่าเป็นเช็ง	 เช็งสารภาพผิดแต่ไม่มีใคร 

ยกโทษให้จึงคิดจะจบชีวิตตัวเองบนทางรถไฟ	 ธรรมศักด์ิ 

เกลี้ยกล่อมให้ตุ๊กตาอภัยให้เช็ง	ขณะนั้นเอง	ตุ๊กตาเหลือบไป 

เห็นตุ๊กตุ่นวิ่งตามเช็งอยู่บนทางรถไฟจึงวิ่งไปหา	 เช็งรีบผละ 

จากทางรถไฟ	แต่รถไฟวิ่งเข้าหาร่างของตุ๊กตุ่นเสียแล้ว

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘



495

๒๔๙๘

หม้ำยสำมเรือน
๑๖ มม.? / สี / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๓ สิงหาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ ไม้	เมืองเดิม

ผู้ก�ากับ  กิ่ง	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา

ผู้เขียนบท	 กิ่ง	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 ก�าพล	วัชรก�าพล,	นาฏยา	รัมภเวช

เรื่องย่อ
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๒๔๙๘

โตเกยีวพิศวำส
๑๖ มม. / สี (วิโรจน์ตระการตา) / พากย์? 

ความยาว ..... นาที

๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๘   เฉลิมชาติ

บริษัทสร้าง	 เฉลิมชาติภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วัธนี	สุจิตภารพิทยา	

ผู้ประพันธ์	 ประทีป	โกมลภิส

ผู้ก�ากับ  พันค�า

ผู้เขียนบท	 พันค�า,	ประทีป	โกมลภิส

ผู้ถ่ายภาพ	 ปรชีา	ทรพัย์พระวงศ์,	วเิชยีร	วรีะโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

พันค�า	 เป็น	เทวัญ	สุริยง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	ยูสิโก๊ะ

สมศรี	อรรถจินดา	 เป็น	คุณนายเนื่อง		แม่ของ

	 						พิศมร

กัณฑรีย์	นาคประภา	 เป็น	พิศมร

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	ผกามาศ

อบ	บุญติด,	 วลิต	 สนธิรัตน์,	 ชูศรี	 โรจนประดิษฐ์,	 อธึก	 

อรรถจินดา,	ชูเตี้ย,	ส�าราญ

เรื่องย่อ  ความรกัทีเ่บ่งบานในโตเกยีวระหว่าง	 

เทวัญ	สุริยง	หนุ่มนักศึกษาไทย	กับ	ยูสิโก๊ะ	สาวงามแดน 

อาทิตย์อุทัย	 ท�าให้เทวัญตัดสินใจพายูสิโก๊ะกลับมาอยู่ 

ด้วยกันที่เมืองไทยหมายจะแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราว	 

ทว่า	คณุนายเนือ่ง	มารดาของเทวญักลบัไม่พอใจทีล่กูชาย 

จะไปมีภรรยาเป็นสาวชาวต่างชาติ	 จึงพยายามหาทาง 

กลั่นแกล้งใส่ร้ายยูสิโก๊ะ	 จนเธอหนีออกจากบ้าน	 ดีที่ได ้

หลวงสมบัติ	 เจ้าหน้ีของคุณนายเน่ืองผ่านมาพบเข้า	 จึง 

ให้ความช่วยเหลือและรับเธอมาอยู่ในความดูแล

	 วนัเวลาผ่านไป	ยสิูโก๊ะได้ข่าวว่า	เทวญัก�าลังจะ 

แต่งงานกับผู้หญิงอื่น	 เธอจึงตัดสินใจเดินทางกลับญี่ปุ่น	 

ในจังหวะเดียวกับที่หลวงสมบัติแอบเห็นจี้ห้อยคอซึ่งใส ่

ภาพแม่ของยูสิโก๊ะ	 หลวงสมบัติจึงรู้ว่า	 ยูสิโก๊ะคือหลาน 

สาวแท้	ๆ 	เพราะคนในภาพเป็นน้องสาวของหลวงสมบัติ 

ซึ่งหนีไปแต่งงานกับคนญี่ปุ่น	 เมื่อรู้ว่าเทวัญยังรักยูสิโก๊ะ 

หลวงสมบัติก็สั่งเทวัญให้ไปตามยูสิโก๊ะ	แล้วจะยกสมบัติ 

ให้ทั้งหมด	เมื่อเทวัญรู้ดังนั้น	ประกอบกับรู้ว่าหญิงที่เขา 

จะแต่งงานด้วยหมายจะปอกลอกเงินทอง	จึงเดินทางไป 

ตามหายสูโิก๊ะ	และปรบัความเข้าใจกนั	ทัง้สองจงึได้ครอง 

รักกันสมปรารถนา	

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

เกยีรติศักดทิหำรไทย 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ สิงหาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 นราศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง 	 พรรณี	ส�าเร็จประสงค์,	

	 	 ชาลี	อินทรวิจิตร

เรื่องย่อ	 	 เมื่อราชสมบัติของ	 องเชียงสือ	 ผู้ 

ปกครองแผ่นดินญวนถูก	 ไกเซิน	ก่อกบฏ	องเชียงสือจึง 

ต้องหนมีาพึง่ความช่วยเหลอืจากทางแผ่นดนิไทย	กระนัน้ 

องเชยีงสอืกไ็ด้ซ่องสมุก�าลงัของตนไว้ทีเ่กาะกดูหวงัจะชงิ 

บลัลงัก์ของตนกลบัคนืมา	แต่ครัน้จะหนไีปเกาะกดูกเ็กรง 

ว่าฝั่งไทยจะหาว่าตนทรยศ	 องเชียงสือจึงลอบมอมสุรา 

เพื่อลักพา	หมู่จันทร์	 นายทหารไทยกับสหายอีกสองคน 

ไปยงัเกาะกดู	เพือ่เป็นพยานยนืยนัว่าตนมไิด้คดิคดทรยศ	

	 ครั้นหมู่จันทร์ฟื้นคืนสติก็ได้พูดคุยกับองเชียง- 

สือ	 จนได้เข้าใจเหตุผล	 จึงตกลงจะอยู่ช่วยองเชียงสือกู้ 

บลัลงัก์	แต่ในระหว่างนัน้หมูจ่นัทร์กไ็ด้พบรกักบั	หยาเคือง	 

หลานสาวขององเชยีงสอื	ในขณะทีไ่กเซินซึง่ครองบลัลงัก์ 

ญวนอยู	่กส็บืรูว่้าองเชยีงสอืก�าลงัจดัทพัมาทวงราชสมบตัิ	 

ไกเซินจงึส่งสมนุไปฆ่าองเชยีงสอื	โดยวธิแีรกทีพ่วกมนัท�า 

คือลอบเข้าไปเป็นพวกเดียวกับองเชียงสือบนเกาะกูด	 

และหาทางใส่ร้ายป้ายสีให้หมู่จันทร์กลายเป็นคนทรยศ	 

เพือ่หลกีทางให้พวกมนัสงัหารองเชยีงสอืได้โดยง่าย	แต่ดี 

ที่หยาเคืองมาช่วยให้หมู่จันทร์รอดจากการจับกุม	 หมู ่

จันทร์จึงกลับมาหมายจะฆ่าทั้งองเชียงสือที่หักหลังตน 

และเหล่าสมุนไกเซิน	 แต่ในระหว่างที่หมู่จันทร์จะลงมือ 

สังหาร	สมุนไกเซินก็ก�าลังจะปลุกปล�้า	หยาเคือง	คนรัก

ของหมู่จันทร์	 หมู่จันทร์จึงต้องรามือไปช่วย	 ในจังหวะ 

เดียวกับที่องเชียงสือก็ก�าลังจะถูกสมุนของไกเซินฆ่า	แต่ 

โชคดีที่พวกมันเกิดพลาดฆ่ากันเอง	 องเชียงสือจึงได้รู ้

ความจริงว่าหมู่จันทร์มิใช่คนทรยศ	เรื่องจึงจบลงด้วยดี

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

สุดท่ีรกั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส�าเภา	ประสงค์ผล

ผู้ประพันธ์	 พรานบูรพ์

ผู้ก�ากับ  ประเทือง	ศรีสุพรรณ

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ	 ประเทือง	ศรีสุพรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง,	

	 	 พรรณรังษี	และทานตวัน

ผู้แสดง

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	ค�าล่า

สมพิศ	วรางคณา	 เป็น	เรณู

พรทิพย์	โกศลมัชชกิจ	 เป็น	ดวงใจ

ประวีณ	เอมอร	 เป็น	ธาดา	ไกรวงศ์	และทม

ดอกดิน	กัญญามาลย์	 เป็น	ต่อม

โชติ	พุกกะพันธุ์	 เป็น	คุณพระนิติไพศาล

เถลิง	วิจารณบุตร	 เป็น	ก�าพล

อดินันท์	สิงห์หิรัญ	 เป็น	ฝ้าง

เรื่องย่อ 	 ธาดา	ไกรวงศ์	นกัธรุกจิหนุม่เนือ้หอม 

เป็นที่หมายปองของหญิงสาว	ในงานรื่นเริงงานหนึ่ง	เขา 

ได้พบกับ	เรณู	สาวสวยและตกหลุมรักทันที	แต่แล้วจู่	ๆ	 

ธุรกิจของธาดาที่ก�าลังเจริญรุ่งเรืองก็ประสบความล้ม 

เหลวท�าให้ธาดาสิ้นเนื้อประดาตัว	 เขาตรงไปที่บ้านเรณู 

เพือ่จะสารภาพว่าตนกลายเป็นบคุคลล้มละลาย	แต่กลบั 

พบเรณอูยูก่บั	ก�าพล	หนุม่เศรษฐนีกัเรยีนนอก	ด้วยความ 

ชอกช�า้	ธาดาหนจีากกรงุเทพมุง่หน้าไปจงัหวดัแพร่	เปลีย่น 

ชื่อตัวเองเป็น	ทม	และขอท�างานกับ	คุณพระนิติไพศาล	

เป็นคนงานคุมเกวียนไปซื้อยาสูบในจังหวัดต่าง	ๆ

	 ทมและดวงใจ	 ลูกสาวของคุณพระมีโอกาสได้ 

ใกล้ชิดกันจนเกิดเป็นความรัก	 แต่แล้ววันหนึ่งมีโทรเลข 

จากหลานสาวของคุณพระแจ้งว่าจะมาพักที่จังหวัดแพร่	 

คุณพระจึงส่ังให้ทมและต่อม	 คนงานไปรับหลานสาวที่ 

สถานีรถไฟ	เมื่อรถไฟเทียบชานชลาปรากฏว่าหลานสาว 

ของคุณพระก็คือ	เรณู	คนรักเก่าของทมซึ่งบัดนี้ถูกก�าพล 

สลัดรักจนสิ้น	 ทมจึงหนีอีกครั้งพร้อมกับต่อมไปยังเมือง 

สองและได้พบกบั	ค�าล่า	สาวชาวบ้านซึง่หลงรกัทมตัง้แต่ 

ครั้งที่ทมมาตระเวนหาซื้อใบยาสูบที่เมืองสอง	แต่ทมนั้น 

เอ็นดูค�าล่าเหมือนน้องสาว	 ทมครุ่นคิดถึงความดีของ 

ดวงใจ	จึงตัดสินใจที่จะกลับแพร่เพื่อปรับความเข้าใจกับ 

เรณูและดวงใจ	

	 ค�าล่าแอบตามกองเกวยีนของทม	พ่อของค�าล่า 

โกรธมากจึงตามกองเกวียนของทม	 หวังจะฆ่าทมและ 

ค�าล่าเสีย	เคราะห์ดีที่คุณพระนิติไพศาล	เรณู	และดวงใจ 

ก�าลังเดินทางมาพบทมเช่นเดียวกันจึงเข้าห้ามปรามได ้

ทันท่วงที

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	สิงหาคม	พ.ศ.	พ.ศ.	๒๔๙๘

 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ที่มาภาพ	ซีเนมาสโคป	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

สองเกลอเจอล๊อตเตอร่ี 
๑๖ มม.? / ขาวด�า? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๑ กันยายน ๒๔๙๘    ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 

ผู้แสดง  ล้อต๊อก,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ดอกดิน	

กญัญามาลย์,	จมุพล	ปัทมนิทร์,	อธกึ	อรรถจนิดา,	สมถวลิ	 

มุกดาประกร

เรื่องย่อ
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๒๔๙๘

วำรณุี
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ กันยายน ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง ภาพนิมิต

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เสวตร	เปี่ยมพงศ์สานต์

ผู้ประพันธ์	 กาญจนาคพันธุ์	 จากบทประพันธ์ 

	 	 เรื่อง	วารุณี

ผู้ก�ากับ  ขุนวิจิตรมาตรา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประสาท	สุขุม	A.S.C.	

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

สมพิศ	วรางคณา	 เป็น	วารุณี

ประจวบ	กาญจนลาภ	 เป็น	จิต

อนุสรณ์	สุทธศิลป์,	สุนันท์	สิทธิสุข,	อุทัย	กฤษณ์เศรณี,	

พิชัย	วาสนาส่ง

เรื่องย่อ 	 เมือ่ร้อยกว่าปีมาแล้วมคีนตายทีบ้่าน 

ของ	จติ	นกัโบราณคด	ีในตวัผูต้ายมลีายแทงกบัก�าไลข้าง 

หนึ่งซึ่งเหมือนกับก�าไลโบราณท่ีจิตมีอยู่	 ก�าไลน้ีมีลาย 

สวสัดกิะสลกัอยู	่ซึง่เมือ่พนัให้ตรงกนัจะเกดิเป็นประกาย 

ไฟลุกขึ้น	 ตามลายแทงน้ันว่าก�าไลน้ีจะสามารถชุบชีวิต 

พระนางวารุณี	ซึ่งถูกสาปเป็นหินอยู่ในถ�้าใต้ปราสาทหิน 

พิมายให้คืนชีพข้ึนมาได้	 จิตจึงชวนบุษบา	 น้องสาวและ 

เชิด	 คนรักของบุษบาเดินทางไปปราสาทหินพิมายด้วย 

กัน	 โดยมีเมฆเป็นผู้น�าทางผ่านดงพญาไฟ	 ระหว่างทาง 

พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิงสาราสัตว์ต่าง	ๆ

	 จิตและคณะถูกคนป่าพวกช่าย่าเหินซ่ึงบูชา 

พระนางวารุณีจับตัว	 ปรากฏว่าแท้จริงแล้วเมฆเป็น 

หัวหน้าคนป่านั่นเอง	เมฆสั่งประหารจิตแต่เชิดมาช่วยไว้ 

ได้	 เมื่อทั้งหมดเดินทางต่อจนถึงปราสาทหินพิมายก็เกิด 

แผ่นดินไหว	แต่ในที่สุดก็สามารถหาทางเข้าถ�้าได้	และได้ 

พบกับพระนางวารุณีซึ่งนอนเป็นหินอยู่บนแท่น	 จิตใช้ 

ก�าไลวเิศษชบุชวีติพระนางท�าให้พระนางฟ้ืน	และเล่าอดตี 

เมื่อหนึ่งพันปีก่อน	 ผู้ที่ไปตายบ้านจิตก็คือ	 ขุนพลกัมพุช	 

ซ่ึงกลับชาติมาเกิดและพยายามชุบชีวิตพระนางแต่ไม่ 

ส�าเรจ็	ทนัใดนัน้	กเ็กดิแผ่นดนิไหวขึน้ท�าให้หนิถล่มมาปิด 

ทางเข้าถ�า้	พระนางวารณุวีิง่กลับไปหาร่างของขนุพลฯ	ที่ 

เป็นหิน	 แต่เพดานถล่มลงมาทับพระนางเสียก่อน	 

พระนางบอกทางออกให้จติ	เชดิ	และบษุบาก่อนจะส้ินลม 

หายใจ

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารข่าวภาพยนตร์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
												(ล่าง)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๘

สำวสมัยใหม่
๑๖ มม. / สี (โกดั๊กโครม เดอลุกซ์) / พากย์? 

ความยาว ..... นาที

๗ กันยายน ๒๔๙๘   ควีนส์

บริษัทสร้าง	 นราศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ลม่อม	สุสังกรกาญจน์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  ส.	คราประยูร

ผู้เขียนบท “ปฤศนา”

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 สมพงษ์	พงษ์มิตร,	นาฏยา	รัมภเวช,	

	 	 สาหสั	บญุหลง,	ชศูร	ีโรจนประดษิฐ์,	

	 	 ประณีต	คุ้มเดช,	ชูเตี้ย

เรื่องย่อ  “ดู! วิธีการหาผัวแบบใหม่ของสาว 

ยุคปรมาณู ดู! บทบาทของเศรษฐีสมพงษ์รับจ้างไปติด 

สาว ดู! แล้วท่านจะต้องหัวเราะและร้องไห้สงสารเศรษฐี

ไม่มีจะกิน ดู! ดาวตลกแสดงเรื่องชีวิตแนวประหลาด”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

เพยีงดวงใจ (๒๔๙๔)

๑๓ กันยายน ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๙๘

อศัวินเหล็ก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ กันยายน ๒๔๙๘   เท็กซัส

บริษัทสร้าง	 ภาณุฑัตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ประสม	ภาณุทัต

ผู้ประพันธ์	 ช่อทิพวรรณ

ผู้ก�ากับ	 	 “มนตรี”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 “สุภระ”

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

ฉลอง	สิมะเสถียร	 เป็น	ด่วม,	โสภณ

ลินยู	สงวนมณี	 เป็น	บุษบง

ประไพ	ค�าเรียบร้อย	 เป็น	บุษบา

จ�าลอง	สินธุสิงห์	 เป็น	ธ�ารง

ม.ล.	แจ่ม	อิศรางกูรฯ	 เป็น	บรรลือฤทธิ์

เกรียงศักดิ์	 เป็น	ร.ต.อ.	เผชิญ

ดอกดิน,	บังเละ,	สมบูรณ์

เรื่องย่อ	 	 บุษบง	 และ	 บุษบา	 สองศรีพี่น้องซึ่ง 

ก�าลงัเป็นสาวสะพรัง่	สร้างความกลุม้อกกลุม้ใจแก่	นายพลตรี 

บรรลือฤทธิ์	ผู้เป็นบิดา	เพราะเริ่มมีหนุ่ม	ๆ 	มาจีบลูกสาวของ 

ตนโดยเฉพาะบุษบงผู้พี่	ซึ่งมี	ธ�ารง	มาติดพัน	แม้บรรลือฤทธิ์ 

จะปรามด้วยว่าบษุบงมคีูห่มัน้อยูแ่ล้ว	แต่กถ็กูบษุบงตอกกลบั 

ทุกครั้ง	เพราะไม่เคยเห็นหน้าตาคู่หมั้นที่พ่อกล่าวอ้าง	รู้เพียง 

ว่าชื่อ	เปีย

	 วันหน่ึง	 ด่วม	 ลูกชายผู้ว่าเชียงใหม่เกลอเก่าของ	

บรรลือฤทธิ์	 มาศึกษาต่อที่กรุงเทพและขออาศัยที่บ้านของ 

บรรลือฤทธิ์	บุษบงมองด่วมด้วยสายตาดูถูก	แถมยังบังคับไม่

ให้บษุบาไปสงุสงิกบัด่วม	บรรลอืฤทธิไ์ด้แต่ระอาใจ	จงึขอร้อง 

ให้ด่วมช่วยดแูลบตุรใีนระหว่างทีต่นเองไปท�าธรุะทีป่ากน�้าโพ	 

ท�าให้ด่วมมีเรื่องชกต่อยกับธ�ารงที่ดึงดันจะพาบุษบงไปเที่ยว

	 บษุบงไม่เขด็หลาบขอพ่อไปเทีย่วบางแสนกบั	ธ�ารง	 

บรรลือฤทธิ์อนุญาตโดยมีข้อแม้ว่าต้องมีด่วมไปด้วย	 ธ�ารง 

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

เกลียดด่วมเป็นทุนเดิมจึงไปจ้างวานนักเลงท้องถิ่นให้ฆ่าด่วม	 

แต่กลับตาลปัตรเพราะนักเลงคนนั้นนับถือด่วมมาก	 จึงตลบ 

หลังขูดรีดเงินจากธ�ารง	 ซ�้ายังขู่ให้ธ�ารงรีบไสหัวกลับกรุงเทพ	

ที่บางแสนนี่เองที่บุษบงได้รู้ว่าด่วมมีอีกชื่อ	คือ	โสภณ	

	 จู่	ๆ	บุษบาก็โทรเลขมาแจ้งว่าบรรลือฤทธิ์หายตัว 

ไป	 โสภณสังหรณ์ใจว่าจะเกิดเหตุร้ายจึงรีบไปแจ้งต�ารวจ	 

ท�าให้คลาดสายตาจากบุษบง	 ธ�ารงส่ง	 สกล	มาหลอกบุษบง

ว่าธ�ารงถูกรถชนอาการปางตาย	บุษบงหลงเชื่ออย่างง่ายดาย	

กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็ต่อเม่ือพบว่าธ�ารงเป็นคนจับตัว 

บรรลือฤทธิ์ไปทรมาน	เพื่อเค้นถามที่ซ่อนอาวุธของรัฐบาล

	 ร.ต.อ.	 เผชิญ	 กับ	 ร.ต.อ.	 โสภณ	น�าก�าลังต�ารวจ 

มาล้อมที่บ้านธ�ารง	 เกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัวแต่ไม่เป็นผล	 

โสภณร้อนใจแอบปีนหน้าต่างเข้าไปภายในตึกและเกิดการ 

ต่อสู้กับธ�ารงขึ้น	 โสภณฟันธ�ารงเสียชีวิตและช่วยบุษบงออก 

มาได้ส�าเร็จ	 หลังเกิดเหตุ	 สิทธิศักดิ์	 พ่อของโสภณเดินทาง 

จากภาคเหนือมาเยี่ยมลูกชาย	 บุษบงจึงได้รู ้ความจริงว่า	 

แท้จรงิแล้ว	ด่วม	หรอื	โสภณ	กค็อื	เปีย	คูห่มัน้ปรศินาทีบ่ษุบง 

ไม่เคยเห็นหน้านั่นเอง

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

รกัในสำยเลือด
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ กันยายน ๒๔๙๘   เฉลิมชาติ

บริษัทสร้าง	 ภิญญาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เสมอใจ	ภิญญาเกษม

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ไพรพรรณ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประเสริฐ	จินตกวงศ์,	

	 	 อุทิศ	ภิญญาเกษม

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผูป้ระพนัธ์เพลง	 ไพบลูย์	บตุรขัน

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน	-	จุรี	โอศิริ

ผู้แสดง 	 พรชยั	เปรมประสทิธิ,์	อรวรรณ	เนยีน- 

ช�านาญ,	ประกอบ	โพธโิสภณ,	ทองฮะ	วงษ์รกัไทย,	วลัลภา	

สุทธิสอาด,	สุชาดา	เรือนจรัสศรี

เค้าเรื่อง  “พี่น้องท้องเดียวกันจากกันแต่เล็ก! 

คนน้องไปอยู่กรุง คนพี่อยู่ชนบท แต่ลิขิตบรรดาลให้เขา

ทั้งสองมาพบกัน รักกันและจะแต่งงานกันดังนี้ จึง

มาเปน...รักในสายเลือด”

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ลูกเครอืฟ้ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘   ควีนส์

บริษัทสร้าง สุเทพภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 พระวรวงศ์เธอกรมพระนราธปิพงษ์- 

	 	 ประพันธ์

ผู้ให้เค้าโครงเรื่อง พระนางเธอลักษมีลาวัณย์

ผู้ก�ากับ  สยุมพร

ผู้เขียนบท	 ช่อทิพยวรรณ

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสนาะ	ศรีพยัคฆ์	และคณะ

ผู้แสดง

ชนะ	ศรีอุบล	 เป็น	เครือณรงค์

เฉลิม	บุณยเกียรติ	 เป็น	พระยารามฯ

อรพิน	วิลัยลักษณ์	 เป็น	พวงแก้ว

โหมด	อาจวิไล	 เป็น	ค�าเจิด

เรื่องย่อ 	 ร.ต.พร้อม	ได้รบัพระราชทานยศเป็น 

พระยาณรงค์	 จึงรับ	 เครือณรงค์	 ลูกชายที่เกิดกับ 

เครือฟ้า	มาเลี้ยงดู	ท่ามกลางการกลั่นแกล้งของคุณหญิง 

จ�าปา	 ภรรยากับ	 จ�าลักษณ์	 ลูกชาย	 กระทั่งวันหน่ึง 

เครือณรงค์ได้รู้ว่าตัวเองไม่ใช่ลูกของคุณหญิงจ�าปา	 จึง 

ชวน	 ค�าเจิด	 พี่เลี้ยงเก่าของเครือฟ้าออกจากบ้านไปเช่า 

ห้องอยู่	โดยได้รับความอุปการะจาก	พระยารามพลพ่าย	 

และเกิดรักใคร่	พวงแก้ว	ลูกสาวพระยารามฯ

	 สองปีผ่านไปเครือณรงค์สอบเป็นนักเรียน 

นายร้อยและถูกส่งไปประจ�าการท่ีนครราชสีมา	 วันหนึ่ง 

คุณหญิงจ�าปาพาจ�าลักษณ์มาเยี่ยมพระยารามฯ	และได้

พบกับพวงแก้ว	 คุณหญิงจ�าปาหมายมั่นปั้นมือจะเอา 

พวงแก้วเป็นลกูสะใภ้ให้ได้	จงึพยายามใส่ไฟพระยารามฯ	 

ว่าเครือณรงค์เป็นคนเลว	จนพระยารามฯ	หลงเชื่อ	และ 

บังคับให้พวงแก้วแต่งงานกับจ�าลักษณ์	 เมื่อเครือณรงค ์

ทราบเรือ่งจงึรบีบกุมาในงานแต่งงานและพยายามอธบิาย 

ความจรงิให้พระยารามฯ	เข้าใจ	แต่ไม่เป็นผล	เครอืณรงค์ 

จึงพาพวงแก้วหนีในวันรุ่งขึ้น	 วิญญาณของเครือฟ้ามา 

ปรากฏร่างเพื่อเตือนสติเครือณรงค์ให้พาพวงแก้วไปคืน 

แต่สายเกนิไป	เพราะจ�าลกัษณ์ยงิตวัตายเสยีแล้ว	คณุหญงิ 

จ�าปาส�านึกผิดที่ตนเองเป็นต้นเหตุจึงออกบวชเพื่อชดใช ้

กรรมที่เคยก่อไว้

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

พมิพลิำไลย
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ กันยายน ๒๔๙๘   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  “พันค�า”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 เค.เอ็น.เจ.

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	พิมพิลาไลย

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	ลาวทอง

สมจิตต์	ทรัพย์ส�ารวย	 เป็น	แก้วกิริยา

มนัส	บุณยเกียรติ	 	 เป็น	สายทอง

สงวน	รัตนทัศนีย์	 	 เป็น	ทองประศรี

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	ขุนแผน

ฉลอง	สิมะเสถียร	 	 เป็น	พลายงาม

เล็ก	อ�่าเที่ยงตรง	 	 เป็น	ขุนช้าง

ทัต	เอกทัต	 	 เป็น	พระพันวษา

สาหัส	บุญหลง	 	 เป็น	จมื่นศรี

เชาวน์	แคล่วคล่อง,	ล้อต๊อก,	ชูศรี	โรจนประดิษฐ์

เรื่องย่อ 	 ทองประศรี	 ต้องเลี้ยงดู	 พลายแก้ว 

แต่เพียงผู้เดียวหลังจากที่	 ขุนไกร	ต้องโทษประหารชีวิต	 

๑๕	ปีผ่านไป	 พลายแก้วบวชเรียนสั่งสมวิชาจนเก่งกล้า	 

วันหนึ่งเณรแก้วออกเทศน์ท�าให้	พิมพิลาไลยหลงใหลใน 

ส�าเนยีง	เณรแก้วไม่สามารถระงบักเิลสจงึลาสกิขาบทมา 

หานางพิมและแต่งงานกนัในเวลาต่อมา	เป็นผลให้	ขุนช้าง	 

แค้นพลายแก้วเพราะหมายปองนางพิมอยู่

	 ขุนช้างฉวยโอกาสกราบทูลพระพันวษาให้ 

แต่งตั้งพลายแก้วไปคุมทัพปราบเชียงทอง	 ในระหว่างที่ 

พลายแก้วไม่อยูก่อ็อกอบุายต่าง	ๆ 	เพือ่ให้นางพมิแต่งงาน 

ด้วยแต่กไ็ม่ส�าเรจ็	ต่อมานางพมิล้มป่วย	ขรวัตาจงึเปลีย่น 

ชื่อเป็น	วันทอง	เพื่อสะเดาะเคราะห์	ขุนช้างกุเรื่องหลอก 

นางวันทองจนส�าเร็จและได้แต่งงานกับนางวันทอง

	 พลายแก้วน�าทพัชนะได้รบัพระราชทานยศเป็น 

ขุนแผน	 พร้อมได้ลาวทอง	 ชาวเชียงทองเป็นภรรยาอีก 

คน	 วันทองดีใจที่พลายแก้วไม่ตายแต่ก็เสียใจที่ตกเป็น 

ของขนุช้างแล้ว	ขนุแผนกบัขนุช้างได้รบัราชโองการให้ไป 

รับราชการ	 ขุนช้างฟ้องพระพันวษาว่าขุนแผนทิ้งหน้าที ่

หนีไปหาลาวทองที่สุพรรณบุรี	 ขุนแผนจึงถูกเนรเทศไป 

เป็นนายด่านเมอืงกาญจนบรุ	ีขนุแผนแค้นขนุช้างมากจงึ 

สร้างดาบฟ้าฟ้ืน	ปลุกเศกกมุารทองและค้นหาม้าสีหมอก 

ตามต�าราพิชัยสงคราม	 แล้วบุกไปชิงนางวันทองที่เรือน 

ขุนช้าง

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
												(ล่าง	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

แดนมิคสญัญี  
(แดนดำวโจร ภำคสมบรูณ์)

๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๘ ตุลาคม ๒๔๙๘   ควีนส์

บริษัทสร้าง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง สนั่น	จรัสศิลป์

ผู้ประพันธ์ เสนีย์	 บุษปะเกศ	 จากบทประพันธ์	 

	 	 เรื่อง	แผ่นดินเดือด

ผู้ก�ากับ 	 เสนีย์	บุษปะเกศ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สนั่น	จรัสศิลป์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

สุรชาติ	ไตรโภค	 	 เป็น	แพง

เลิศลักษมี	จันทรมาลัย	 เป็น	โรย

แน่งน้อย	แสงสุวิมล		 เป็น	รอย

ไสล	พูนชัย	 	 เป็น	แซม

ประกอบ	โพธิโสภณ		 เป็น	พยัคฆ์

จ�านง	คุณะดิลก	 	 เป็น	ผ่อง

เรื่องย่อ	 	 หลงัจาก	เสอืพราน	ผูเ้ป็นพ่อเสยีชวีติ	 

โรย	ต้องระหกระเหนิไปหลบอยูก่บักองโจรชาวแม้วพร้อม 

กบั	เสอืแพง	ลกูสมนุเก่าของเสอืพราน	ความสวยของโรย 

ท�าให้หวัหน้ากองโจรพยายามจะปลกุปล�า้แต่เสอืแพงช่วย 

ไว้ทันเพราะตนเองก็ต้องการตัวโรย	 โรยใช้มารยาหลอก 

ล่อยดึปืนและม้าหนเีสอืแพงไปได้	และได้พบกบั	รอย	สาว 

จอมขโมยในขณะหลบหนี	ทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนกัน

	 เสอืแพงออกปล้นเกวยีนแต่ต้องแย่งชงิกบั	แซม

และ	 ผ่อง	 จึงเกิดการปะทะกันขึ้น	 โรยช่วยเสือแพงในที 

แรกเพราะต้องการส่วนแบ่งแต่ถูกเสือแพงจับมัดหวังจะ 

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ข่มขนื	แซมกบัผ่องซึง่ตามมาล้างแค้นเสอืแพง	จงึช่วยโรย 

ไว้	ทั้งสามจึงกลายเป็นพวกเดียวกัน	ส่วนรอยลอบเข้าไป 

รังเสือพยัคฆ์	 เพื่อขโมยของแต่ถูกจับท�าเมีย	 เสือพยัคฆ์

พูดจาหว่านล้อมจนแซมและเสือแพงยอมมาเป็นพวก 

เดยีวกนั	แล้วสัง่การให้สองเสอืคมุขบวนไปปล้นทีช่ายแดน 

โดยตกลงกันว่าจะแบ่งรายได้ให้เท่า	ๆ	กัน

	 เสือพยัคฆ์ฉวยโอกาสที่แซมกับเสือแพงออก 

ปล้น	 ใช้ก�าลังปลุกปล�้าโรย	 โชคดีที่รอยเข้ามาขวางไว ้

เสอืพยคัฆ์สัง่ให้ลกูน้องน�าสองสาวไปขงั	โรยกบัรอยจงึได้ 

รู้ว่า	 เสือพยัคฆ์วางแผนดักยิงทั้งหมดขณะเดินทางกลับ 

แถวช่องเขาขาด	เสือพยัคฆ์เริ่มด�าเนินการตามแผน	การ 

ห�้าหั่นระหว่างหมู่เสือจึงเกิดขึ้น

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

กรรมบนัดำล
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 

ผู้แสดง 	 ส�าราญ	น้อยเมฆ,ี	เครอืทพิย์	ก�าแพง- 

สวรรค์,	ค�าแหง	ก�าแพงสวรรค์,	ถวิล	สิงห์วิจารณ์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๘

ทำงเปล่ียว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ..... นาที

๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง ปรเมรุภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส�าเนา	เศรษฐบุตร,	

	 	 ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล

ผู้ประพันธ์	 หฤทัย	 จากบทละครของคณะกมล- 

	 	 พิศมัย

ผู้ก�ากับ  วสันต์	สุนทรปักษิน

ผู้เขียนบท		 เศวต	ด�ารงรัศม์,	วสันต์	สุนทรปักษิน

ผู้ถ่ายภาพ	 เฉลิม	กาญจนรัตน์,	อัคนีย์	บุญจริง

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับภาพ	 ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล

ผู้ควบคุมแสง มณีรัตน์,	ใหญ่	มิ่งขวัญ

ผู้ออกแบบฉาก สม	สุนทรปักษิน

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ให้เสียง	 	 คณะกมลพิศมัย	

ผู้ประพันธ์เพลง	 สมาน	กาญจนะผลิน,	สง่า	อารัมภีร์,	

	 	 สุรัสน์	พุกกะเวส

ธุรการ 	 อ�านวยพร	อติสิงห์

ผู้แสดง

วสันต์	สุนทรปักษิน	 	 เป็น	ชาย

ยวงพร	พงษ์ประดิษฐ์		 เป็น	อัญชลี

สมถวิล	กิตติกุล	 	 เป็น	อัญชัญ

ประยงค์พรรณ	สวนสมภาค	 เป็น	บุษบา

วันชัย	อรรถเวทย์วรวุฒิ	 เป็น	วิศิษฏ์

อัมพร	ณ	ป้อมเพชร	 	 เป็น	ประสบ

ราตรี	ท้วมอุธรรม	 	 เป็น	อุสา

ด.ญ.	กรรณิการ์	ฉั่วตระกูล	 เป็น	อัญชลี	(อายุ	๖	ขวบ)

ด.ญ.	ธิดา	ดิลกวิลาศ		 เป็น	อัญชลี	(อายุ	๑๔	ขวบ)

ด.ญ.	ศรีสุภา	เทียนศิริ	 เป็น	บุษบา	(อายุ	๑๔	ขวบ)

พงศ์	สืบอุดม	 	 เป็น	ดุสิต

ลมุน	ลิขัณฑกสมิต,	ศรีสุภา	เนียนศิริ,	สิน	นาคเสวี

รางวัล 	 รางวลัตุ๊กตาทอง	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	

สาขาก�ากับการแสดงยอดเยี่ยม	วสันต์	สุนทรปักษิน

เรื่องย่อ 	 ในวยั	๖	ขวบ	พ่อแม่ของ	อญัชล	ีหย่าร้าง

กัน	อัญชลีตามพ่อมาอยู่ไร่ที่นิคมเขื่อนเพชร	จังหวัดเพชรบุรี	 

โดยมีตุ๊กตาเก่า	ๆ 	เป็นของเล่นเอาไว้ดูต่างหน้าแม่	ไม่นานพ่อ 

ก็มีภรรยาใหม่ชื่อ	อุสา	เป็นแม่หม้ายลูกติด	อุสาใช้งานอัญชลี 

ประหนึง่ทาสและบงัคบัไม่ให้เรยีนต่อ	ทกุครัง้ทีท่กุข์ใจอญัชล ี

จะเขียนจดหมายไปถึงแม่	ซึ่งแต่งงานใหม่กับ	ดุสิต	พ่อหม้าย 

ลูกติด	จนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกเฆี่ยนตีอย่างรุนแรงจึงขอร้อง 

ให้แม่มารับไปอยู่ด้วย	 อัญชลีจากพ่อมาพร้อมตุ๊กตาตัวเดิม 

ซึ่งบัดนี้กลายเป็นของดูต่างหน้าพ่อ

	 ดสุติเป็นคนมฐีานะจงึเลีย้งบษุบากบัวศิษิฏ์	ลกูสาว 

และลูกชายให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อ	 ดังนั้นอัญชลีจึงตกเป็นเป้าให้ 

ทั้งสองถากถาง	คืนหนึ่งที่หัวหิน	แม่แนะน�าให้อัญชลีรู้จักกับ 

ชาย	ชวาลา	นายวงดนตรีชื่อดัง	ชายสนใจอัญชลีซึ่งเป็นหญิง 

เรียบร้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนผู้หญิงทั่วไป	 อาชีพของชายต้อง 

คอยปากหวานเอาใจผู้อื่น	ท�าให้มหีญิงสาวมากมายมาตดิพัน	 

แม้แต่แม่ของอัญชลีเอง	จนเป็นเหตุให้แม่ลูกต้องตัดขาดกัน

	 อญัชลหีนไีปพึง่ชาย	แต่ชายห้ามไม่ให้เธอแสดงตวั 

เป็นภรรยาของเขาเด็ดขาด	 จนกระทั่งอัญชลีตั้งครรภ์	 แฟน 

เพลงของชายรู้เข้าต่างแสดงความยินดี	 แต่ชายกลับปฏิเสธ 

ท�าให้แฟน	 ๆ	 ผิดหวังและเกลียดชายไปตาม	 ๆ	 กัน	 ชาย 

กล่าวหาว่าอัญชลีเป็นต้นเหตุ	 และหันเข้าหาเหล้ายาการ 

พนัน	 อัญชลีพบตุ๊กตาคู่ชีวิตนึกอยากจะกลับไปหาพ่อท่ีไร ่

ขึ้นมา	 แต่ขณะที่ยืนอยู่หน้าบ้าน	 มีชายคนหนึ่งมาถามหา 

อญัชลแีละบอกให้เธอเซน็รบัเงนิสดหมืน่บาท	ซึง่เป็นเงนิทีพ่่อ 

มอบให้เธอก่อนเสียชีวิต	 อัญชลีเหม่อลอยเหมือนยืนอยู่บน 

ทางเปลี่ยว

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๘

สร้อยฟ้ำขำยตัว
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๙ ตุลาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง ศิริจินดาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ศิริ	ศิริจินดา

ผู้อ�านวยการแสดง	แก้วฟ้า

ผู้ประพันธ์ ชอุ่ม	 ปัญจพรรค์	 จากนิยายเร่ือง	 

	 	 สร้อยฟ้าขายตัว

ผู้ก�ากับ  ดอกดิน	กัญญามาลย์

ผู้เขียนบท	 สุวัฒน์	วรดิลก

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ก�ากับศิลป์	 อุไร	ศิริสมบัติ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน,	

	 	 พรพรรณ	วรรณมาศ	และอมัภาพนัธ์

ผู้แสดง 	 รัตนาภรณ์	 อินทรก�าแหง,	 ศิริ	 ศิริ- 

จินดา,	กัณฑรีย์	นาคประภา,	สมศรี	อรรถจินดา,	สาหัส	

บุญหลง,	 เติม	 โมรากุล,	 ทองฮะ	 วงษ์รักไทย,	 สมพงษ์, 

ล้อต๊อก,	ดอกดิน

เรื่องย่อ  หลังจากที่พ่อซึ่งเป็นเสาหลักของ 

ครอบครัวเสียชีวิต	ชีวิตของ	สร้อยฟ้า	ก็เปลี่ยนจากหน้า 

มือเป็นหลังมือ	สร้อยฟ้าจ�าต้องลาออกจากมหาวิทยาลัย 

เพื่อท�างานหาเลี้ยงแม่และน้องสาว	 แต่ไม่นานสร้อยฟ้า 

กถ็กูไล่ออก	เพราะขาดงานมาดแูลแม่ทีล้่มป่วย	สร้อยฟ้า 

เกิดท้อใจจึงคิดจะฆ่าตัวตาย	โดยกระโดดตัดหน้ารถยนต์	 

แต่เจ้าของรถเบรกทันแล้วช่วยชีวิตเธอไว้	หลังจากต่อว่า 

ต่อขานหญิงสาวแล้ว	รัมย์	นกุล	เจ้าของรถก็ใจเย็นลงจึง 

ถามไถ่สาเหตุที่ท�าให้เธอคิดสั้น	 เม่ือสร้อยฟ้าเล่าต้นสาย 

ปลายเหตุจบลง	 รัมย์จึงยื่นข้อเสนอจะรับผิดชอบค่า 

ใช้จ่ายในครอบครัวให้	 โดยสร้อยฟ้าต้องแต่งงานกับเขา 

และไปอยู่ดูแลบ้านพุดตาลในระหว่างที่เขาไปเรียนที ่

ฝรั่งเศสเป็นเวลา	๓	ปี	เป็นการตอบแทน	สร้อยฟ้ารับข้อ 

ตกลงทันทีอย่างไม่ลังเล

	 สร้อยฟ้าพาครอบครัวไปอยู่บ้านพุดตาล	 ที่

ปากน�้าโพ	 ซึ่งแวดล้อมไปด้วยต้นพุดตาลรอบตัวบ้าน	 

บรรยากาศที่บริสุทธิ์ท�าให้อาการป่วยของแม่สร้อยฟ้า 

ค่อย	ๆ	ดีขึ้น	วันหนึ่ง	สร้อยฟ้าก็ได้รับข่าวสะเทือนใจว่า 

เครื่องบินที่รัมย์โดยสารหายไป	 ไม่นานหลังจากนั้น	 ก็มี 

แขกมาเยือนที่บ้านพุดตาลแสดงตัวว่าเป็นแม่ของรัมย	์ 

และแนะน�าตวัว่าชือ่	วรรณ	ซึง่อ้างสทิธิค์วามเป็นเจ้าของ 

บ้านพดุตาล	และต้องการให้สร้อยฟ้าพร้อมครอบครวัย้าย 

ออกจากบ้านพุดตาลโดยเร็วที่สุด	สร้อยฟ้าจึงเปิดเผยว่า 

ตนเป็นภรรยาของรัมย์โดยถูกต้องตามกฎหมาย	และจะ 

ดูแลบ้านพุดตาลต่อไปจนกว่าจะมีการยืนยันว่ารัมย์ได ้

เสียชีวิตไปแล้วจริง

	 แม่ของสร้อยฟ้าต่อว่าเธอขนานใหญ่ที่บังอาจ 

แอบแต่งงานโดยไม่ขออนญุาต	สร้อยฟ้าเสียใจวิง่หนอีอก 

จากบ้าน	 และบังเอิญชนรัมย์ที่กลับมาบ้านในสภาพ 

ทรุดโทรม	 ทั้งสองตัดพ้อกันด้วยความน้อยใจ	 เพราะ 

สร้อยฟ้าเพิง่รูจ้ากวรรณว่ารมัย์หมัน้หมายแล้วกบั	กฤษณา	

ส่วนรมัย์ได้รบัจดหมายจาก	ศริณิา	น้องสาวของสร้อยฟ้า 

ที่โกหกว่าสร้อยฟ้าอยากกลับไปอาศัยที่กรุงเทพ	 รัมย์จึง 

ขอยกเลิกสัญญาที่เคยท�าไว้กับสร้อยฟ้าแต่จะยกมรดก 

ทั้งหมดให้	แล้วจึงกลับมาอยู่ที่กรุงเทพ	 เมื่อกฤษณารู้ว่า 

รัมย์กลับมาก็พยายามขอคืนดี	 แต่พอรู้ว่ารัมย์สิ้นเนื้อ 

ประดาตัวก็รีบตีตัวออกห่าง	 มีเพียงสร้อยฟ้าเท่านั้นที่ยัง 

คงรอเขาอยู่ที่บ้านพุดตาลด้วยใจที่มั่นคง

ที่มา	นิยายเรื่อง	สร้อยฟ้าขายตัว	ของ	ชอุ่ม	ปัญจพรรค์

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ทหำรเสอืพระเจ้ำตำก

ทองอินทร์ปราดเข้ามาพร้อมหอกคู่มือ	เดชะบุญ	พระยา 

ตากร้องห้ามไว้ทันเพราะพอใจในฝีมือของทองดี	 จึงให ้

เข้ารับราชการเป็นทหารยามอยู่ในวัง	เมื่อได้เข้ามาอยู่ใน 

วังท�าให้ทองดีและร�ายงใกล้ชิดกันมากขึ้น	 ทองอินทร์ซึ่ง 

หมายปองร�ายงอยู่ก็เกิดริษยา	 และหวิดจะมีเรื่องกับ 

ทองดอียูห่ลายครัง้จนพระยาตากคาดโทษทองอนิทร์	ด้วย 

ความแค้นในตัวพระเจ้าตาก	ทองอินทร์ลอบเข้าไปในหอ 

นอนหมายจะลอบปลงชีวิต	 ทองดีซุ่มดูเหตุการณ์ช่วย 

พระเจ้าตากไว้ได้	 เป็นเหตุให้ทองอินทร์ถูกเนรเทศ	ส่วน 

ทองดไีด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็น	หลวงพชิยัอาษา	นายทหาร

คนสนิท	และได้แต่งงานกับร�ายง

	 ในเวลานั้น	 กรุงศรีอยุธยาก�าลังถูกข้าศึกบุก 

ประชิด	 พระยาตากได้รับค�าสั่งให้น�าก�าลังไปช่วยรบ	 จึง 

ได้พาหลวงพิชัยไปด้วย	 สถานการณ์ของกรุงศรีอยุธยา 

ก�าลังเสียเปรียบ	 พระเจ้าตากจึงบัญชาให้หลวงพิชัยฝ่า 

วงล้อมไปรวมก�าลังที่ระยอง	 จึงสามารถกู้กรุงศรีอยุธยา 

ไว้ได้	 วีรกรรมคราวน้ีท�าให้หลวงพิชัยเล่ือนยศเป็น	 

เจ้าพระยาว่าราชการเมอืงพชิยั	ต่อมาเมือ่พระเจ้าตากสนิ 

สวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้น

ครองราชย์	ด้วยความกตญัญเูจ้าคุณพชัิยจงึยอมปลิดชวีติ

ตัวเอง	ไม่ยอมเป็นบ่าวสองนาย

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารตุ๊กตาทอง	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

๑๖ มม. / ส ี(โกดกัโครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๘   ควีนส์

บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 เค.เอน.เจ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	ร�ายง

สุรชัย	ลูกสุรินทร์	 เป็น	ทองดี

วารี	นุชน้อย	 เป็น	พุมเรียง

ไฉน	สัตยพันธ์	 เป็น	ทองอินทร์

จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม	 เป็น	บุญเกิด

เรื่องย่อ	 	 ณ	ต�าบลท่าเสา	เมืองตาก	ร�ายง	กับ	 

พุมเรียงเป็นสาวใช้พระยาตาก	 วันหนึ่งขณะที่ทั้งสองคน 

ก�าลังว่ายน�้าอยู่ในล�าธาร	 ทองอินทร์	 ทหารของพระเจ้า 

ตากเดินผ่านมาพยายามเกี้ยวพาราสี	 สองสาวเห็นท่าไม่ 

ดีจึงตะโกนขอความช่วยเหลือ	 ทองดีกับบุญเกิด	 หนุ่ม 

พเนจรเดินผ่านมาจึงเข้าช่วยเหลือ	 ทองอินทร์สู้ไม่ได้จึง 

หนไีป	ทองดกีบับญุเกดิจงึได้รูจ้กัร�ายงกบัพมุเรยีง	เมือ่คยุ

ถูกคอความรักจึงเกิดขึ้น

	 หลังจากนั้นไม่นานพระยาตากจัดงานเฉลิม 

ฉลองสมโภชเนื่องในงานพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยาในพระ- 

บาทสมเด็จพระท่ีน่ังสุริยาบรินทร์	 บริเวณจวนผู้ว ่า 

ราชการเมือง	 และโปรดให้มีการชกมวยต่อหน้าพระยา 

ตาก	 ทองดีกับบุญเกิดยืนดูการชกมวยอยู่ก็เกิดคันไม ้

คันมือ	 ประกาศขอท้าครูมวยจนเกิดการแข่งขันขึ้น 

ด้วยฝีมือเก่งกาจของทองดีท�าให้สามารถล้มครูมวยได้ 
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๒๔๙๘

น�ำ้ใจสำวจนี
๑๖ มม. / ส ี(โกดกัโครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๘   คาเธ่ย์

บริษัทสร้าง เทพธิดาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ประภาพรรณ	นาคทอง

ผู้ประพันธ์ ป.	อินทรปาลิต

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท  ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ วิจารณ์	ภักดีวิจิตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน	–	จุรี	โอศิริ

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	เง็กลั้ง

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	วิม

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	วิมล

สมศรี	อรรถจินดา	 เป็น	คุณหญิงทิพย์

เสน่ห์	โกมารชุน	 เป็น	ยกเซ็ง

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	เวก

กัณฑรีย์	นาคประภา	 เป็น	วัชรินทร์

ทานทัต	วิภาตะโยธิน	 เป็น	ซ้ง

ศรินทิพย์	ศิริวรรณ	 เป็น	ยุพดี

อธึก	อรรถจินดา	 เป็น	ถึก

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์	 เป็น	ยั่วะยัวะ

ดวงแก้ว	อมรดิษฐ์	 เป็น	จินตนา

ปราณีต	คุ้มเดช,	สุลาลีวัลย์	สุวรรณทัต

เรื่องย่อ 	 อปุสรรคความรกัระหว่างหนุม่ชาวไทย 

กับสาวจีน	เง็กลั้ง	ลูกสาวแสนสวยของ	ยกเซ็ง	คนขายกาแฟ 

ชาวจีน	มีหนุ่มมากมายมาข้องแวะเง็กลั้งอยู่เสมอ	แต่เธอก็ยัง 

ไม่คิดจะให้ใจกับใคร	 จนเมื่อได้พบกับ	 วิม	 หนุ่มไทยฐานะด ี

เง็กลั้งก็ตกอยู่ในห้วงรักจนยากจะถอนตัว

	 ความรักของทั้งสองต้องมาสะดุดลง	 เพราะ	 คุณ- 

หญิงทิพย์	กับ	วัชรินทร์	แม่และพี่สาวของ	วิม	ตั้งแง่รังเกียจ 

เง็กล้ัง	 ถึงขนาดตามไปด่าที่ร้านกาแฟ	 แต่วิมยังคงดึงดันจะ 

แต่งงานกับเง็กลั้ง	 คุณหญิงทิพย์เห็นท่าไม่ดีจึงแสร้งท�าเป็น 

ยอมรบัความสมัพนัธ์ของทัง้สอง	แต่วางแผนกลัน่แกล้งเงก็ลัง้ 

เมือ่เข้ามาอยูใ่นบ้าน	มเีพยีง	วมิล	น้องสาวของวมิทีด่กีบัเงก็ลัง้

	 ไม่นานนกัเงก็ลัง้กต็ัง้ครรภ์	วชัรนิทร์ไปหายาท�าลาย 

เด็กมาบังคับให้เง็กลั้งกิน	แต่เง็กลั้งขัดขืนจึงถูกวัชรินทร์ตบตี	 

ซ้ง	ซึ่งแอบรักเง็กลั้งเสมอมาทนดูเง็กลั้งถูกท�าร้ายไม่ไหว	พูด 

แกมขอร้องให้เงก็ลัง้หนไีปเสยี	แต่เงก็ลัง้ยนืกรานจะไม่ไปไหน	 

วิมกลับมาบ้านพอดี	 คุณหญิงทิพย์จึงใส่ร้ายว่าเง็กล้ังตบ 

วัชรินทร์	 ยิ่งเห็นเง็กลั้งอยู่ในห้องกับซ้งสองต่อสองก็เกือบจะ 

เข้าใจผิด	โชคดีที่วิมลเห็นเหตุการณ์จึงอธิบายให้วิมฟัง	

	 วมิพาเงก็ลัง้ออกจากบ้านไปอยูก่นัทีร้่านกาแฟ	เป็น 

เหตใุห้คณุหญงิทพิย์ล้มป่วย	วมิเหน็แก่ความเป็นแม่ลกูจงึกลบั 

มาอยู่ที่บ้านพร้อมเง็กลั้งและลูกชาย	แต่คุณหญิงทิพย์ยังราวี 

เง็กลั้งไม่เลิก	รวมหัวกับวัชรินทร์จับลูกชายของเง็กลั้งโยนลง 

บ่อ	เดชะบุญที่วิมมาช่วยไว้ทัน	ยกเซ็งสุดจะทนกับพฤติกรรม 

ของคุณหญิงทิพย์	จึงส่งเง็กลั้งกับลูกชายไปอยู่ที่หัวหิน

	 บดันี	้คณุหญงิต้องทกุข์ระทมกบักรรมทีต่นเคยก่อ 

ไว้	เพราะวมิตามไปอยูก่บัเงก็ลัง้ทีห่วัหนิ	ส่วนวชัรนิทร์หนตีาม	 

เวก	ชู้รักไป	ก่อนตายคุณหญิงขอให้เง็กลั้งอโหสิกรรมให้	และ 

ยกสมบตัทิกุอย่างให้วมิ	วชัรนิทร์ซมซานกลบัมาขอความช่วย 

เหลือจากวิม	ทีแรกวิมไม่ยอม	แต่ด้วยน�้าใจของเง็กลั้ง	วิมจึง 

ใจอ่อนอนญุาตให้วชัรนิทร์อาศยัในบ้าน	เวกตามมาขูว่ชัรนิทร์ 

ว่าจะฆ่าลูกของวิม	 ซ้งมาเห็นเข้าจึงยิงเวกตายก่อนจะยอม 

มอบตัว	และฝากฝังให้วิมดูแลเง็กลั้งซึ่งเขารักสุดหัวใจ

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

สลัดด�ำ
(ขวญัใจสลดัด�ำ)
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง สิงห์ทองภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ดรงค์	สิงห์โตทอง

ผู้ประพันธ์	 อดุลย์	ราชวังอินทร์

ผู้ก�ากับ  สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ “ทวีรัตน์”

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

เชาว์	พัฒนพงษ์	 เป็น	ร.อ.	ม.จ.	กมลสุริยา

อุทัย	กระจ่างแสง	 เป็น	นางจ�าปา

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	ไชยยศ

แน่งน้อย	แสงสุวิมล	 เป็น	ชะบา

พุฒ	จินตเศรณี	 เป็น	ค�ารณ

เชษฐ์	วานิชทัต	 เป็น	ทองสัช

ชาลี	อินทรวิจิตร	 เป็น	ทองจันทร์

ศรินทิพย์	อินทรวิจิตร	 เป็น	ม.ร.ว.	หญิงปัทมาวดี

สมโภชน์	เสลากุล	 เป็น	โผน

วารุณี	นาคะนาวี	 เป็น	สาหร่าย

สมพงษ์	พงษ์มิตร,	วิชัย	วานิชทัต

เรื่องย่อ	 	 ชะตากรรมของสีพ่ีน้่องต่างสายเลอืด	 

ไชยยศ	ค�ารณ	ทองสัช	และทองจันทร์	 เด็กก�าพร้าสี่คน 

ซึ่งร้อยเอกหม่อมเจ้ากมลสุริยารับมาเลี้ยงดู	 เมื่อโตขึ้น 

ทั้งสี่ต่างหมายปอง	 ม.ร.ว.หญิงปัทมาวดี	 ลูกสาวของ 

หม่อมเจ้ากมลสุริยา	 แต่สุดท้ายไชยยศก็เป็นฝ่ายพิชิตใจ	

ม.ร.ว.หญงิปัทมาวด	ีและแอบได้เสยีกนัจนกระทัง่	ม.ร.ว.	

หญิงปัทมาวดี	ตั้งครรภ์

	 วันหนึ่ง	 หม่อมเจ้ากมลสุริยาอยากลองใจลูก 

ทั้งส่ี	 จึงออกอุบายว่าแผนป้องกันประเทศหายไปและ 

สงสัยว่าหนึ่งในสี่จะเป็นผู้ขโมย	ปรากฏว่าไชยยศ	ค�ารณ	 

และทองสัชต่างก็หนีออกจากบ้านโดยเขียนจดหมาย 

เหมือนกันว่าตนเองเป็นผู้ขโมย	 ในไม่ช้าเรื่องที่ปัทมาวดี 

ท้องก็เปิดเผย	 หม่อมเจ้ากมลสุริยาโกรธมากบังคับให้

ปัทมาวดฆ่ีาตวัตาย	แต่ทองสชัออกรบัแทนว่าเป็นพ่อของ

เด็ก	ทั้งคู่จึงได้แต่งงานกัน

	 ไชยยศหลบไปอยู่กับนางจ�าปาซึ่งเป็นแม่	ชบา	

ญาตห่ิาง	ๆ 	เกดิมาหลงรกัไชยยศ	ท�าให้	โผน	ลูกชายก�านนั 

สังข์	ซึ่งหลงรักชบาไม่พอใจจึงหาเรื่องจับตัวไชยยศ	เป็น 

เหตุให้นางจ�าปาถูกลูกหลงโดยยิงเสียชีวิต	 ไชยยศโกรธ 

มากจึงหนีไปเป็นโจรสลัดกับทองสัชและค�ารณ	 แต่ก่อน 

ออกเรือ	 ชบาแอบได้เสียกับค�ารณเพราะความเข้าใจผิด 

คิดว่าเป็นไชยยศ

	 ไชยยศออกไปปล้นเรือของ	สาหร่าย	 โจรสลัด 

หญิง	กลุ่มนางนวลทะเลและจับมาอยู่บนเรือ	ค�ารณที่ถูก 

บงัคบัให้รบัเป็นพ่อของลกูชบากร็ูส้กึไม่พอใจจงึคดิจะฆ่า 

ไชยยศ	แต่สมุนโจรสลัดไม่ยอมร่วมมือด้วย	ค�ารณจึงถูก 

ฆ่าฐานคิดทรยศ	 โผนพาลูกน้องปล้นเรือของไชยยศ 

ม.จ.	กมลสุริยาและเรือตรีทองจันทร์น�าก�าลังกองทัพเรือ 

มาจบักมุโจรสลัด	เป็นเหตใุห้ทองสัชถกูทองจนัทร์ยงิตาย	 

หม่อมเจ้ากมลสรุยิาพยายามเกลีย้กล่อมไชยยศให้มอบตวั	 

แต่เขาไม่ยอมมิหน�าซ�้ายังใช้ปืนขู่หม่อมเจ้ากมลสุริยาให้

น�าก�าลังกลับ	ส่วนตัวเองลงเรือหนีไปกับสาหร่าย

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

นำงนำคพระโขนง
๑๖ มม.? / ขาวด�า? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 

ผู้แสดง  ทิดทุ้ย,	ลุงเฉย	สนธิวงศ์,	

	 	 สวัสดิ์	อนุวงศ์,	สุพร	จวงจันทร์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๘

รกัคู่ฟ้ำ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๘   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์

ผู้เขียนบท	 แก้วฟ้า	–	สันตสิริ

ผู้ถ่ายภาพ	 เค.เอน.เจ.,	สนั่น	จรัสศิลป์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เทพา	–	อาภรณ์

ผู้แสดง

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	พร

หลีมี่	 เป็น	กิมลั้ง

วารุณี	นาคะนาวี	 เป็น	รัตนา

ก�าจาย	รัตนดิลก	 เป็น	แม่ยายของพร

หวังหลุง	 เป็น	เศรษฐีจีน

มนัส	บุณยเกียรติ	 เป็น	แม่เลี้ยง

กมลพันธ์	สันติธาดา	 เป็น	ชายชู้

ด.ญ.	สัตยวดี	สัตยวงศ์	 เป็น	ลูกของกิมลั้ง

ล้อต๊อก,	ชูศรี,	ทองต่อ,	จางกวงเช่า

เรื่องย่อ 	 เรื่องราวเกิดขึ้นในวันที่ฝนก�าลังตก 

หนัก	ขณะที่	กิมลั้ง	ก�าลังจะผูกคอตายใต้ต้นไม้	 เหลือบ 

ไปเห็นชายตาบอดหกล้มลง	 จึงช่วยประคองเขาไปส่งที่ 

กระท่อม	ชายตาบอดแนะน�าตวัว่าชือ่	พร	เป็นอดตีวศิวกร 

ซึ่งประสบอุบัติเหตุท่อแก๊สระเบิด	 ท�าให้ตาบอดสนิททั้ง 

สองข้าง	 หลังจากนั้น	 แม่ยายและภรรยาก็เริ่มตีตัวออก 

ห่าง	พรจึงถอนเงินที่เหลือเพียงน้อยนิดมาปลูกกระท่อม 

อยู่

	 ส่วนกมิลัง้เป็นลกูสาวเศรษฐจีนี	ซึง่ชวีติพลกิผัน 

หลังจากท่ีพ่อแต่งงานใหม่	 แม่เลี้ยงไม่ค่อยถูกชะตากับ 

กิมลั้งนัก	ยิ่งเมื่อพ่อตาย	สามีใหม่ของแม่เลี้ยงก็พยายาม 

จะข่มขืนเธอ	 แม่เลี้ยงมาเห็นเข้ากลับกล่าวหาว่ากิมลั้ง 

ยั่วสามีใหม่	 ไล่ตะเพิดกิมลั้งออกจากบ้าน	พรให้ก�าลังใจ 

กิมลั้งและชวนมาอยู่ด้วยกันที่กระท่อม

	 กิมล้ังซาบซึ้งในบุญคุณของพร	 ตั้งหน้าตั้งตา 

ท�างานเก็บเงินค่ารักษาดวงตาของพร	แต่ก็ยังไม่พอ	เมื่อ 

มคีนเสนอให้ไปท�างานเป็นสาวเสร์ิฟในบาร์	กมิล้ังจงึตอบ 

ตกลงอย่างง่ายดาย	 ความสวยของกิมล้ังก็ไปเตะตาเสี่ย 

คนหนึง่	มาเสนอเงนิก้อนใหญ่โดยมข้ีอแม้ให้กมิลัง้ไปเทีย่ว 

ด้วย	กิมลั้งจ�าใจเพราะอยากให้พรมองเห็นเร็ว	ๆ

	 พรเข้ารับการผ่าตัด	 เมื่อถึงก�าหนดวันเปิดผ้า 

พันตา	 ผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น	 แสดงตัวว่าเป็น 

ภรรยาของพรที่ชื่อ	 วารุณี	 และเล่าให้กิมลั้งฟังว่าพร 

เข้าใจผิดที่คิดว่าเธอเป็นอื่น	กิมลั้งเห็นใจจึงเป็นฝ่ายจาก 

ไปอย่างเงียบ	ๆ	โชคร้ายที่กิมลั้งถูกรถชน

	 เมือ่เปิดผ้าพนัตา	คนแรกทีพ่รมองเหน็กลบัเป็น 

วารุณี	 ผู้หญิงที่สร้างความช�้าชอกให้พรมาตลอด	 วารุณี 

พยายามอธิบายความจริงจนทั้งสองเข้าใจกัน	 แต่วารุณ ี

สัมผัสได้ว่าพรไม่เหลือที่ว่างในใจให้เธอแล้ว	 จึงเขียน 

จดหมายทิ้งไว้ว่าจะออกตามหากิมล้ัง	 แต่วารุณีต้องมา 

ด่วนสิ้นใจเสียก่อน

	 เวลาผ่านไป	กมิลัง้	กลายเป็นหญงิตาบอด	ต้อง 

ให้ลกูสาวตระเวนขอทาน	จนมาบรรจบทีบ้่านของพรโดย 

ไม่รู้ตัว	 พรได้ยินเสียงเพลงที่เด็กสาวร้องก็จ�าได้	 รีบออก 

มาหากิมลั้งและลูกสาวที่พรากจากกันไปนานแสนนาน

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๘



516 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๘

ชะอ�ำอ�ำพรำง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๘   บรอดเวย์

บริษัทสร้าง พิฆเนศภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ประสิทธิ์	ยุวะพุกกะ

ผู้ประพันธ์	 “จ.จ.ร.”	จากบทประพนัธ์	เรือ่ง

	 	 แม่ย่านาง

ผู้ก�ากับ 	 สุพรรณ	บูรณะพิมพ์

ผู้เขียนบท	 พรานบูรพ์

ผู้ถ่ายภาพ	 มนู	มณีปันตี

ผู้ล�าดับภาพ	 ปริญญา	ลีละศร

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 สุพรรณ	บูรณะพิมพ์	–	เบญจมินทร์

ผู้แสดง 	 เชาว์	แคล่วคล่อง,	สพุรรณ	บรูณะพิมพ์,	

จุมพล	กาญจนินทุ,	มนัส	บุณยเกียรติ,	สิงห์	มิลินทาศัย,	

อดินันท์,	มยุรี,	วันดี,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ล้อต๊อก

เรื่องย่อ	 	 ระหว่างการเดินทางไปเท่ียวท่ีบ้าน 

ของ	ท�าเนา	 เพื่อนรักที่ชะอ�า	กลับท�าให้	 ฤทธิ์	 ฤทธาวุธ	 

ไปพัวพันกับเรื่องราวอลวน	 นับแต่ฤทธิ์ช่วยสาวสวย 

คนหนึ่งตามหาสุนัขและหลงเข้าไปในบ้านของ	 พระยา- 

ปราบพาลพ่าย	 จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด	 เพราะเจ้าของ 

บ้านคิดว่าฤทธิ์เป็นขโมย	 โชคดีท่ีหญิงสาวท่ีเขาช่วยตาม 

หาสุนัขเข้ามาอธิบาย	 ก่อนจะรู้ว่าเธอชื่อ	 มุกดา	 ซ่ึงเป็น 

น้องสาวของท�าเนานั่นเอง

	 พระยาปราบฯ	 ไปแจ้งความกับต�ารวจว่าม ี

คนร้ายหญงิชาย	ขโมยแหนบโกษาปานของเก่าแก่ของตน 

ไป	แล้วให้	ชวน	ลูกชายไปกระจายข่าวตามจับหัวขโมย 

กับชาวบ้าน	บังเอิญวันนั้น	เคเอ็นหลิน	และ	วิไลลักษณ์	 

หลานสาวก�าลงัจะมาเอาของผดิกฎหมายทีเ่คยฝากไว้กบั	 

ยอดรกั	คนเก่าแก่ในบ้านของท�าเนา	จงึแกล้งท�าทเีป็นรถ 

เสยีแล้วขอพกัทีบ้่านของท�าเนา	แต่ทกุคนพากนัเข้าใจว่า 

ทั้งสองคือสองหัวขโมย	แผนการจึงไม่ส�าเร็จ	

	 เหตุการณ์เลวร้ายลงอีก	 เมื่อฤทธิ์พบแหนบ 

โกษาปานอยู่ในกระเป๋าเสื้อของตัวเอง	จึงตัดสินใจน�าไป 

คืนพระยาปราบฯ	 บังเอิญได้ยินยอดรักก�าลังต่อรองขอ 

ซื้อบรั่นดีคืนจากพระยาปราบ	 เพราะเป็นของที่เคเอ็น- 

หลินเคยน�ามาฝากไว้	 ปรากฏว่าพระยาปราบฯ	 จะขาย 

คืนแต่ขวดเปล่าเท่าน้ัน	 ยอดรักจ�าต้องซ้ือขวดเปล่าคืน 

ด้วยความกลัดกลุ้ม

	 เช้าวันรุ่งขึ้น	เมื่อเคเอ็นหลินและวิไลลักษณ์ได้ 

ขวดบรั่นดีคืนสมปรารถนาก็พากันกลับ	 แต่ไปได้ไม่นาน 

เคเอ็นหลินก็กลับมาต่อว่ายอดรักเสียยกใหญ่	 เมื่อพบว่า 

ของเหลวในขวดกลายเป็นน�า้เปล่า	ยอดรกัจงึรบัสารภาพ 

ว่าได้เอาบรั่นดีไปขายให้พระยาปราบฯ	 เมื่อนานมาแล้ว	 

พระยาปราบฯ	 อับอายที่ความจริงได้ปรากฏต่อหน้า 

ธารก�านัล	จึงขอยอมความ	เรื่องจึงสงบลงได้ด้วยดี

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	พฤศจิกายน	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(บน)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
												(ล่าง)	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ดำวใกล้รุง่
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 

ผู้แสดง 	 สิงห์	อิ่มลาภ,	จารุพรรณ,	

	 	 อัศนี	จุไรรัตน์

เรื่องย่อ
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๒๔๙๘

ขวญัใจคนจน
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ ธันวาคม ๒๔๙๘   บรอดเวย์

บริษัทสร้าง โรงถ่าย	ส.	อาสนจินดา

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สมใจ	อาสนจินดา

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท  ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 วิจารณ์	ภักดีวิจิตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เทพา	–	อาภรณ์	

	 	 ร่วมด้วย	ส.	อาสนจินดา	และคณะ

ผู้แสดง

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	กุ่ยเล้ง,	เรียม

มารศรี	อิศรางกูรฯ	 เป็น	ซูหยิน

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	กิมซ้ง

สาหัส	บุญหลง	 เป็น	เจ้าสัวกิม

สมศรี	อรรถจินดา	 เป็น	ซูหลิน

ทม	วิศวชาติ	 เป็น	โรม

ยูไมชิน	 เป็น	กิมสีหลิน

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์	 เป็น	เพ็กลั้ง

ทองฮะ	วงษ์รักไทย	 เป็น	ฮะ

สังเวียน	หาญบุญตรง	 เป็น	เลียงจุ๊ย

สิวลี	โพธิโสภณ	 เป็น	กิมลั้ง

เรวัต	สายะบุตร	 เป็น	โป้

เรื่องย่อ	 	 ด้วยความโลภมากของ	 ซูหลิน	 หลาน 

สาวแท้	 ๆ	 ของ	 เจ้าสัวกิม	 ที่หวังจะฮุบสมบัติไว้คนเดียว	 จึง 

วางแผนให้	 กิมซ้ง	 ผัวรักรวบหัวรวบหาง	 ซูหยิน	 ลูกสาวคน 

เดียวของเจ้าสัวกิม	 แต่แผนการก็ไม่ราบร่ืนอย่างที่สองสามี 

ภรรยาคาดการณ์	ตั้งแต่	กุ่ยเล้ง	หนุ่มรถลากปรากฏตัว

	 ในที่สุด	กิมซ้งก็ลอบฆ่าเจ้าสัวกิมได้ส�าเร็จ	กุ่ยเล้ง 

จึงรีบพาซูหยินหนีไปอยู่ด้วยกัน	 จนมีลูกชายด้วยกันสองคน	 

แม้เวลาจะผ่านไปถึงสามปี	 แต่กิมซ้งก็ไม่ยอมรามือ	 เพราะ 

เจ้าสัวกิมได้ระบุไว้ในพินัยกรรม	 ยกมรดกให้คนที่มีแหวน 

ประจ�าตระกูล	 กิมซ้งจึงควานหาตัวทั้งสอง	 ก่อนจะลงมือฆ่า 

กุ่ยเล้ง	 และจับตัวซูหยินมาบังคับขืนใจจนมีลูกสาวด้วยกัน 

คนหนึ่งชื่อ	กิมสีหลิน

	 ๒๐	ปีผ่านไป	เรียม	ลูกชายคนโตของกุ่ยเล้ง	มานะ 

บากบัน่เรยีนหนงัสอืจนได้เป็นครปูระชาบาล	หน้าตาของเรยีม 

ช่างละม้ายกุ่ยเล้งนัก	ส่วน	โรม	น้องชายของเรียมเป็นคนรัก 

สบาย	 ยิ่งรู้ว่าแม่ที่หายตัวไปมีฐานะดีก็เอาแต่ตามหาตัวแม ่

เพราะหวังในทรพัยส์มบัต	ิและแลว้วันหนึ่ง	โชคชะตากน็�าพา 

ให้เรียมได้พานพบกับ	กิมสีหลิน	น้องสาวต่างบิดาที่ก�าลังจะ 

ถูกสมุนของกิมซ้งลวนลาม

	 กมิซ้งยงัไม่ทิง้สนัดานชัว่	เอากมิสหีลนิมาหลอกล่อ 

ให้โรมยอมเปิดเผยทีซ่่อนของแหวนประจ�าตระกลู	โรมรบีกลบั 

บ้านไปเค้นถามเรียมแต่ก็ไม่ได้ความ	 จึงถูกกิมซ้งจับตัวเพื่อ 

เป็นเหยือ่ล่อให้ซหูยนิยอมบอกทีซ่่อนของแหวน	ซหูยนิสงสาร 

ลูก	สารภาพหมดเปลือกว่าตนได้ให้แหวนไว้กับกุ่ยเล้งและฝัง 

ไปพร้อมศพของกุ่ยเล้ง	 กิมซ้งจึงตรงไปที่กระท่อมเก่าของ 

กุ่ยเล้งเพื่อขุดหาแหวนประจ�าตระกูล	 เรียมซึ่งตามกิมซ้งมา	 

เห็น	 เจ้าโป้	 สมุนของกิมซ้งหักหลังเจ้านาย	 แต่กิมสีหลินที่ 

มาถึงทีหลังเข้าใจผิดคิดว่าเรียมจะฆ่าพ่อจึงยิงเรียมล้มลง	 

กิมซ้งได้เห็นหน้าชัด	 ๆ	 ของเรียมก็นึกว่าผีกุ่ยเล้งมาเล่นงาน 

ตน	ตกใจวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปชนรถทับถึงแก่ความตาย

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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ยอดกตัญญู
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ ธันวาคม ๒๔๙๘   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์

ผู้เขียนบท	 “แก้วฟ้า”

ผู้ถ่ายภาพ	 เค.เอ็น.เจ.

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 คณะวิจิตรเกษม

ผู้แสดง

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	ชลิต

วารุณี	นาคะนาวี	 เป็น	สุชาดา

“แก้วฟ้า”	 เป็น	ประพันธ์

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	ภิญโญ

มนัส	บุณยเกียรติ	 เป็น	วลัย

กรองจิตต์	เตมีย์ศิลปิน,	ล้อต๊อก,	สมพงษ์,	

ทองต่อ	จาตุรงคกุล,	จ�านง	คุณะดิลก	และอารอล	(สุนัข

แสนรู้จากฮ่องกง)

เรื่องย่อ	 	 คนืหนึง่	ประพนัธ์	และ	วลัย	สองสามี 

ภรรยาได้ยินเสียงสุนัขเห่าเสียงดังผิดปกติ	จึงออกไปเห็น 

อารอล	 สุนัขแสนรู้ตัวชุ่มไปด้วยเลือด	 ประพันธ์ซึ่งเป็น 

สัตวแพทย์จึงน�าตัวมารักษา	 จากน้ันจึงตามรอยเลือดไป 

จนถึงตึกร้างแห่งหน่ึง	 พบศพมีรอยเข้ียวสุนัขกัดยับเยิน 

นอนเรียงรายกันสามศพ	หนึ่งในนั้นเป็นศพของ	 ภิญโญ	 

ลกูชายเจ้าของเหมอืงทีเ่ขาคุน้เคย	ประพนัธ์ถกูเชญิไปให้ 

ปากค�าทีส่ถานตี�ารวจและได้ทราบว่า	ชลติ	ซึง่เป็นเจ้าของ 

สุนัขตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะหายตัวไปหลายวัน

	 เม่ือวางแผนจนสามารถจับกุมตัวชลิตและน�า 

ตัวมาสอบสวน	 ชลิตเท้าความตั้งแต่วันแรกที่มาเริ่มงาน 

เป็นนายช่างเหมือง	 ได้เห็นชายคนหนึ่งก�าลังปลุกปล�้า 

หญิงสาว	 แต่ไม่ทันที่เขาจะเข้าไปช่วย	 อารอลก็กระโจน 

กดัชายคนนัน้	มาทราบทหีลงัว่าผูห้ญงิทีถ่กูปล�า้ชือ่	สชุาดา	

เป็นลกูสาวของเจ้าของเหมอืง	ส่วนชายคนนัน้คอื	ภญิโญ	 

มีศักดิ์เป็นพี่บุญธรรมของสุชาดา	 ภิญโญเป็นคนนิสัย 

อนัธพาลและจ้องจะเอาสชุาดาเป็นเมยี	ท�าให้บดิากลุม้ใจ 

มาก

	 เจ้าของเหมืองพอใจการท�างานของชลิตมาก	 

ยิง่รูว่้าชลติกบัสชุาดารกักนั	กส่็งเสรมิให้ทัง้สองได้แต่งงาน	 

มิหน�าซ�้ายังยกต�าแหน่งประธานเหมืองให้ชลิต	 เป็นเหต ุ

ให้ภิญโญทวีความเคียดแค้นเฝ้านับวันรอคอยที่จะก�าจัด 

ชลิต	 จนกระทั่งวันหนึ่ง	 ชลิตต้องเดินทางไปเจรจาซื้อ 

เหมือง	 ภิญโญจึงใช้ให้สมุนไปดักท�าร้ายและโยนชลิตลง 

หน้าผา	

	 แม้ชลิตจะหายตัวไป	 สุชาดาก็ยังไม่มีทีท่าจะ 

ชายตามองภิญโญ	ภิญโญจึงคิดแผนชั่ว	 สั่งให้สมุนขโมย 

ลูกของสุชาดาไปฆ่าทิ้ง	 ชลิตซ่ึงยังไม่ตายมาได้ยินดังนั้น	 

จงึใช้ให้อารอลแอบไปคาบลูกของชลิตมาได้	และเกดิการ 

ต่อสูก้บัพวกของภญิโญโดยมอีารอลคอยช่วย	เมือ่ต�ารวจ 

ได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมด	 จึงปล่อยตัวชลิตให้กลับมาอยู่ 

กับครอบครัวอย่างมีความสุข

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ขนุโจรสำมร้อยยอด

ขนุโจรสามร้อยยอด	เขตปราณบรุ	ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	 

จึงเริ่มหารือเรื่องการมอบตัว	เสือพานได้ยินเข้าก็หัวเราะ 

เยาะว่าเสอืผนิกบัเสอืหรดีขีข้ลาด	แล้วสวมรอยใช้ชือ่เสอื 

หรดีออกปล้น	แต่สุดท้ายทัง้เสือพานและเสือหรดีกห็นไีม่ 

พ้นการจับกุม	 ยกเว้นเสือผินซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่กับ	 นิด	 

ภรรยาและลูกโดยอ�าพรางตัวเป็นคนหาปลา

	 เมื่อเหตุการณ์เป็นปรกติสุข	 ชาวบ้านหนอง 

เตาปูนก็ย้ายกลับมาถิ่นฐานเดิม	 เสือพานแหกคุกมาหา	 

ผู้ใหญ่หนุน	ซึ่งเป็นสายให้พวกเสือ	แล้วใช้แผนชั่วหลอก 

ให้เสอืผนิกลบัมาร่วมโจรกรรม	วนัหนึง่	สมนุของเสอืพาน 

ไปรีดไถเงินจากญาติของ	เยื่อ	แต่ไม่ส�าเร็จ	เสือพานจึงใช้ 

สมุนไปปล้นวัวทั้งฉุด	เจียน	คนรักของเยื่อ	แต่เยื่อก็ช่วย 

เจียนมาได้และเมื่อทราบว่าผู้ใหญ่หนุนอยู่เบื้องหลัง	เยื่อ 

จึงชวน	 ชู	 กับ	 พิศ	 บุกไปฆ่าผู้ใหญ่หนุน	 ทั้งสามจึงต้อง 

กลายเป็นเสือเพราะความจ�าเป็น

	 เสือสองกลุ่มจึงท้าดวลปืนกัน	 เสือเยื่อไปรอ 

บรเิวณทีน่ดัพบ	แต่พวกเสอืผนิกบัเสอืพานไม่ยอมมา	ตาม 

เวลาที่ก�าหนด	ผลสุดท้ายเสือพิศซึ่งเฝ้าต้นทางถูกยิงตาย	 

ทางการได้สั่งให้	พ.ต.อ.ประชา	บูรณะธนิต	ผู้บังคับการ 

ต�ารวจภูธรภาค	 ๗	 เป็นผู้อ�านวยการปราบปรามภายใน 

สามเดอืน	เป็นเหตใุห้เสือพาน	เสือผินและสมนุถกูยงิตาย	 

ส่วนเยือ่กบัชทูีต้่องเป็นเสอืด้วยความจ�าเป็น	กเ็ข้ามอบตวั 

เพื่อรับผิดตามกฎหมายแต่โดยดี

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓ ธันวาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง เพื่อนประชาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 รังษี	เสวิกุล

ผู้ประพันธ์ 

เค้าเรื่อง 	 จากบันทึกของกรมต�ารวจ

ผู้ก�ากับ 	 รังษี	เสวิกุล,	สมพล	ภมรจันทร์

ผู้เขียนบท	 รังษี	เสวิกุล

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

จรัสศรี	สายะศิลปี	 เป็น	เจียน

ประชุม	จุลละภมร	 เป็น	เสือผิน

วารี	นุชน้อย	 เป็น	นิด

ราชันย์	กาญจนมาศ	 เป็น	เสือเยื่อ

ทองใบ	ยนตรกิจ	 เป็น	เสือหรีด

สมพล	ภมรจันทร์	 เป็น	เสือพาน

เสริม	ยนตรกิจ	 เป็น	เสือน้อย

หลวงภรตกรรมโกศล	 เป็น	ผู้ใหญ่หนุน

พระดรุณรักษา	 เป็น	เติม

เสงี่ยม	แปดตาโต	 เป็น	เจิ่น

ธวัช	เกิดไพบูลย์	 เป็น	เสือชู

เหี้ยมหาญ	คร�่าครื้น	 เป็น	เสือพลอย

บังเละ,	สมโภชน์,	สมบุญ	แว่นตาโต,	

พล.ต.ต.	ประชา	บูรณะธนิต	พร้อมทั้งต�ารวจภูธร	เขต	๗

เรื่องย่อ	 	 สภาพบ้านเมืองอันแร้นแค้นหลัง 

สงครามโลกครัง้ทีส่อง	บบีคัน้ให้ชาวบ้านธรรมดาต้องผนั 

ตัวเป็นเสือออกปล้นเพื่อประทังชีวิต	และอาละวาดหนัก 

ราวปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	ทางการจึงออกมาตรการกวาดล้าง 

ขุนโจรขนานใหญ่	 เสือผิน	 เสือพาน	และ	 เสือหรีด	สาม 
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๒๔๙๘

เหยือ่กำมเทพ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓ ธันวาคม ๒๔๙๘   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง	 ดุสิตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 พรานบูรพ์

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ชูเกียรติ,	สีนวล,	มนัส	บุณยเกียรติ

ผู้แสดง  

ไพลิน	โพธิ์ไทร	 เป็น	พวงเพ็ญ

เชาว์	แคล่วคล่อง	 เป็น	หนุ่มชาวไร่

อดินันท์	สิงห์หิรัญ	 เป็น	นายเพียน

มนสั	บณุยเกียรต,ิ	อบ	บญุตดิ,	วชิิต	ไวงาน,	สมพงษ์,	ล้อต๊อก

เรื่องย่อ 	 พวงเพ็ญ	 ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวน	 

ของ	 นายเพียน	 คหบดีผู้มั่งคั่งซึ่งก�าลังลงสมัครผู้แทน 

ราษฎร	ถกูพ่อซ่ึงเป็นคนหวัโบราณน�าไปกกัตวัไว้ในทีห่่าง 

ไกลผู้คน	 เพราะห่วงว่าลูกสาวจะตกเป็นทาสสังคมสมัย 

ใหม่	 แต่เมื่อถึงวัยก�าลังอยากรู้อยากเห็น	 พวงเพ็ญจึง 

คบคิดกับพี่เลี้ยงปลอมตัวไปคลุกคลีกับชาวไร่	 จนพบรัก 

กับหนุ่มชาวไร่ซึ่งเข้าใจว่าพวงเพ็ญเป็นสาวใช้	และตกลง 

ปลงใจปลูกเรือนอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา

	 นายเพียนได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎร	โดย 

ความช่วยเหลอืเป็นอย่างดขีองเพือ่นเก่า	จงึคดิตอบแทน 

บุญคุณเพื่อนด้วยการประกาศยกลูกสาวกลางงานเลี้ยง	 

หนุ่มชาวไร่ซึ่งบังเอิญเข้ามาในงานเลี้ยงได้ยินเข้า	 คิดว่า 

พวงเพ็ญเห็นชาวไร่เป็นของเล่น	 มิหน�าซ�้าคนในงานยัง 

ดูถูกเหยียดหยาม	 หนุ่มชาวไร่จึงประจานพวงเพ็ญด้วย 

ความน้อยเน้ือต�่าใจ	 เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท	 

หนุ่มชาวไร่เอาชนะลูกผู้ดีได้	แล้วจากไปอย่างไม่แยแส

	 พวงเพ็ญซึ่งไม่อยากแต่งงานกับคนแก่คราว 

พ่อ	จงึประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าหนุม่ชาวไร่เป็นสามี 

ของตน	นายเพยีนจงึใจอ่อนยกพวงเพญ็ให้หนุม่ชาวไร่ใน 

ที่สุด

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๘

ศรสีะใภ้
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ ธันวาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง เลิศศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 	 ศิริยศ

ผู้เขียนบท	 ช.	แสงเพ็ญ

ผู้ถ่ายภาพ	 ต.	ยงเฉียบ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

พรทิพย์	โกศลมัชชกิจ	 เป็น	สมศรี

ฉลอง	สิมะเสถียร	 เป็น	บุญชอบ

ขวัญ	สุวรรณะ	 เป็น	บิดาของบุญชอบ

สุนันท์	อมาตยกุล	 เป็น	มารศรี

นคร	มงคลายน	 เป็น	นักศึกษา

สยุมพร	 เป็น	หนุ่มสังคม

ด.ช.	ไมตรี	 เป็น	ลูก

บังเละ,	“หรรษา”

เรื่องย่อ	 	 ด้วยความฝันจะเป็นนายอ�าเภอ	พ่อ 

ของบญุชอบจงึส่งเสยีให้บญุชอบได้ร�า่เรยีนทีม่หาวทิยาลัย 

วิชาธรรมศาสตร์	 แต่หลังจากที่บุญชอบกลับมาเยี่ยมแม่ 

ซึง่ก�าลงัป่วยหนกักถ็กูตดัสทิธกิารเป็นนกัศกึษา	บญุชอบ 

จึงกลับมาช่วยพ่อท�าไร่ที่บ้านเกิด

	 พ่อของบุญชอบส่งเสริมให้เขาแต่งงานกับ	 

สมศรี	 หญิงสาวบ้านเดียวกัน	 ทั้งสองครองรักกันอย่างมี 

ความสุข	จนเมื่อเวลาผ่านไป	๕	ปี	มหาวิทยาลัยประกาศ 

ว่าเปิดรับนักศึกษาที่เคยโดนตัดสิทธิ	 บุญชอบจึงขอพ่อ 

กลับไปเรียน	โดยมีสมศรีช่วยขอร้องอีกแรง

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๘

	 บุญชอบมุมานะด้วยส�านึกในพระคุณพ่อ	 แต่ 

หลังจากที่บุญชอบรู้จักกับ	มารศรี	เพื่อนนักศึกษา	ก็เริ่ม 

ท�าตวัเหลวไหล	เอาเงนิค่าเล่าเรยีนไปบ�ารงุบ�าเรอมารศรี 

เสียหมด	จนพ่อต้องจ�าน�าบ้านและที่นา

	 แล้วเรือ่งไม่คาดฝันกเ็กดิขึน้	เมือ่ในหมูบ้่านเกดิ 

โรคระบาด	 ชาวบ้านต่างอพยพออกจากหมู่บ้าน	 เหลือ 

เพียงครอบครัวของบุญชอบที่ไม่มีเงินจะตะเกียกตะกาย 

หาทีอ่าศยัใหม่	เมือ่อบัจนหนทางถงึทีสุ่ด	สมศรจีงึตดัสิน- 

ใจขายลูกเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิตพ่อสามีที่ก�าลัง 

ล้มป่วย	เมื่อพ่อของบุญชอบรู้เข้าก็ตรอมใจตาย

	 กว่าบญุชอบจะรูว่้าถกูมารศรปีอกลอกกถ็งึกบั 

สิ้นเนื้อประดาตัว	 บุญชอบกลับตัวตั้งใจเรียนจนได้ใบ 

ปริญญา	 แล้วจึงกลับมาหาสมศรีเมียรักซึ่งยังรอเขาด้วย 

ใจที่ซื่อตรง

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ล่องสมุทร์
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๘   ควีนส์

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เชาวน์	ฉวีวงศ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  คณะบาร์โบส

ผู้แสดง 	 เมอืงเรงิ	ปัทมนิทร์,	สรสทิธิ	์แสงชยั- 

วรรณ,	สมพล	กงสุวรรณ,	 เสถียร	ธรรมเจริญ,	ทองฮะ,	

มาลิน	เลขะวัฒนพิจารณ์

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์สีเรื่องผจญภัยของลูก 

น�้าเค็ม! ชมการต่อสู้ของเหล่าร้ายกับผู้รักษากฎหมาย”

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ชวีติใหม่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๘   กรุงเกษม

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง เนรมิต,	สุวัฒน์	วรดิลก

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 	 เนรมิต	

ผู้เขียนบท	 สุวัฒน์	วรดิลก

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		สง่า	อารัมภีร์

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์	 	 เสน่ห์	โกมารชุน,	จุรี	โอศิริ

ผู้แสดง 	 โกวิท	อิทธิกุล,	เย็นจิตต์	สัมมาพันธ์,	 

ประภาพรรณ	นาคทอง,	ทัต	เอกทัต,	เชาว์	แคล่วคล่อง,	

วิชิต	ไวงาน,	ล้อต๊อก,	เบญจมินทร์,	ชูศรี	โรจนประดิษฐ์

เรื่องย่อ	 	 แผน	ปรชีา	เดนิทางมายงัควนหนิมุย้	 

เมืองชุมพร	 บ้านเกิด	 เน่ืองจากพ่อป่วยหนักจนเสียชีวิต	 

แผนซึง่มฐีานะยากจนจงึพาแม่เข้ากรงุเทพเพือ่เรยีนให้จบ	 

ขณะเดียวกันก็ต้องหางานท�าไปด้วย	

	 รวง	หญงิสาวซึง่แผนเคยเลีย้งดตูอนเดก็ถกู	ชด	 

ผูเ้ป็นพ่อบงัคบัให้แต่งงานกบั	โกส่าย	เจ้าของบ่อนเพือ่ใช้ 

หนี	้รวงไม่เตม็ใจแต่งงานจงึหนมีาพึง่น้าใบซ่ึงขายขนมอยู ่

ที่กรุงเทพ	

	 น้าใบช่วยให้รวงได้งานเป็นลกูจ้างซกัรดีทีบ้่าน 

หลวงเรอืงรตันา	แต่ไม่นานรวงกถ็กูหลวงเรอืงข่มขนื	รวง 

จึงมาขอความช่วยเหลือจากแผน	 แต่แผนเปลี่ยนไปแล้ว 

กลายเป็นคนลืมตัวเพราะไปหลงรัก	 พรเพ็ญ	 สาวสวยม ี

ชาตติระกลู	รวงจงึไปขอให้น้าใบช่วยอกีครัง้	น้าใบหลอก 

รวงให้หม่อมทองแถม	 หลวงเรืองและโกส่ายมาพบรวง 

ที่บ้านผู้หญิงหากินชั้นสูงของหม่อมทองแถมต่างจับจอง 

รวง	 หม่อมทองแถมสั่งให้	 ราศี	 เกลี้ยกล่อมรวง	 แต่ราศี 

กลับเห็นใจรวงและช่วยน�าจดหมายของรวงไปให้แผน 

แต่ไม่พบเพราะแผนไปหวัหนิกบัพรเพญ็	ทีน่ัน่เองแผนได้ 

ประจกัษ์ความจรงิว่า	ทีพ่รเพญ็มาสงุสงิกบัตนเพยีงเพราะ 

ต้องการยั่วให้เรือเอกทวีรีบขอเธอแต่งงาน	 แผนจึงกลับ 

กรงุเทพและได้อ่านจดหมายจากรวง	แผนรบีไปช่วยเหลือ

รวงได้ส�าเร็จ	 และตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนส�าเร็จการศึกษา

เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับรวง

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)		นิตยสารตุ๊กตาทอง	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๘

ทำษเทวี
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 บริการสากลภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สกุล	เกตพันธุ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 สมควร	กระจ่างศาสตร์

ผู้เขียนบท ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี	–	สมควร

ผู้แสดง 	 ส.	 อาสนจินดา,	 จุฑารัตน์	 จินรัตน์,	 

สมควร	กระจ่างศาสตร์,	ทัต	เอกทัต,	มารศรี	อิศรางกูร,	 

สาหัส	บุญหลง,	สมพล	กงสุวรรณ,	สมศรี	 อรรถจินดา,	

จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม,	สมพงษ์	พงษ์มติร,	ชูศร	ีโรจนประดษิฐ์,	 

วลิต	สนธิรัตน์,	สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม,	สังเวียน	หาญบุญตรง,	 

ปราณีต	คุ้มเดช,	สุมิตรา	เตชะวณิช

เรื่องย่อ 	 เพราะความมักใหญ่ใฝ่สูง	 ทองหยด	 

หัวหน้าทาสกับ	จ�าปา	เมียน้อยของเจ้าพระยาอภิลักษณ์ 

ราชเลขาซึ่งแอบลอบคบชู้กัน	 ได้ร่วมมือลอบฆ่าเจ้า- 

พระยาฯ	และป้ายความผดิให้	พนั	ลกูชายนอกสมรสของ 

เจ้าพระยาฯ	 เพื่อสมบัติจะได้ตกเป็นของ	 หลวงไมตร	ี 

ลูกชายของเจ้าพระยาฯ	แต่เพียงผู้เดียว

	 ๒๐	 ปีผ่านไป	 หลวงไมตรีได้เลื่อนยศเป็นพระ 

ไมตรี	มีนิสัยเจ้าชู้ไม่แพ้พ่อ	ได้เอา	นวล	ทาสสาวคนใหม่ 

มาเป็นเมีย	เคราะห์กรรมของนวลที่ต้องมาตั้งท้องพร้อม 

กับ	 ทองย้อย	 เมียหลวงของพระไมตรี	 แต่ลูกชายของ 

ทองย้อยเสียชีวิตหลังจากคลอดไม่นาน	ทองหยด	ซึ่งเป็น 

พี่ของทองย้อยจึงขโมยลูกของนวลไปให้น้องสาว	 ด้วย 

ความรักและเป็นห่วงลูก	 นวลจึงจ�าใจอยู่บ้านพระไมตร ี

ต่อไปแม้จะถูกจ�าปาโขกสับก็ตาม

	 จ�าปาและทองหยดรอคอยจนเวลาผ่านไป	๑๕	 

ปี	เพือ่ให้	บษุบา	ลกูสาวของทองย้อยโตเป็นสาว	แล้วค่อย 

ให้	ทองหยบิ	ลูกชายของทองหยดกบัเมยีเก่าเข้าหาบษุบา	 

แต่โชคดีที่	ล�าดวน	เมียเก่าของพันกับ	พร	ลูกชายมาช่วย 

ไว้ทัน	ความจริงจึงเปิดเผยว่า	แม่ที่แท้จริงของบุษบาคือ 

นวล	บุษบาได้ยินดังนั้นก็รีบตามหานวลทันที

	 เวลานั้น	 พันซึ่งเพิ่งจะพ้นโทษได้มาเตร็ดเตร่ที่ 

บ้านพระยาไมตรี	 และได้มาพบล�าดวนกับลูก	 ทองหยด 

ซึ่งกลัวความผิดจะเปิดเผยจึงน�าทาสมาจับกุมตัวพัน	แต่ 

เสียงระฆงัอนัเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพทุธเจ้าหลวงประกาศ 

เลิกทาสดังขึ้นเสียก่อน	นวล	บุษบา	และพระยาไมตรีจึง 

ได้ปรับความเข้าใจกัน	 ส่วนทองหยดกับจ�าปาก็ไม่อาจ 

รอดพ้นความผดิโทษฐานฆ่าเจ้าพระยาอภลิกัษณ์ฯ	ไปได้	 

ถูกจับตัวไปด�าเนินคดี

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๘	
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๒๔๙๘

ปู่โสมอำละวำด
๑๖ มม.? / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 

ผู้แสดง 	 ล้อต๊อก,	ชูศรี	โรจนประดิษฐ์,

	 	 สมพงษ์	วงษ์รักไทย,	เสน่ห์,

	 	 แน่งน้อย,	ทองฮะ,	ทองแป๊ะ

เรื่องย่อ
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๒๔๙๘

เพลิงโลกนัต์
๑๖ มม. / สี (วิจิตร์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘   เฉลิมชาติ

บริษัทสร้าง เอราวัณภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 	 เสนีย์	บุษปะเกศ	

ผู้เขียนบท	 เสนีย์	บุษปะเกศ

ผู้ถ่ายภาพ	 วิชัย	ทรงเยาว์ศรี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง  

ไสล	พูนชัย		 			เป็น	เลิศลอย,

กมลพันธ์	สันติธาดา				เป็น	โรม

สรุสทิธิ	์สตัยวงศ์,	สวล	ีผกาพนัธุ,์	มาลนิ	เลขะวฒันพจิารณ์,	

สรุชาต	ิไตรโภค,	แน่งน้อย	แสงสวุมิล,	มนญู	ชเูกษ,	สุมนต์	 

สุมนเตมีย์,	สันติธาดา,	บรรณบุษบา,	ยโสธร,	เวทางค์

เค้าเรื่อง  “ด.ู..! บทรกัทีเ่ข้มข้นหลายรส..... บท 

กร้าวของคนหนุ่ม และ... การต่อสู้ของลูกผู้ชาย..... เขา 

ชนะเธอด้วย...เงิน..เขากระชากจิตต์ใจของเธออย่าง 

ยับเยิน นั่นคือการก่อความแค้นแก่ชีวิตถึง ๒ ชีวิต ความ 

รักของหล่อนรุนแรง... เสน่ห์ของหล่อนคือจุดดับ.. แห่ง 

ชีวิตของเขา..... เธอถูกประนามว่า..... “รักร้อนละลาย 

เร็ว” แต่ส�าหรับเขา...เธอมั่นคงด้วยสัตย์ซื่อจากหัวใจ.....  

เธอบอกว่า.. “โรมอยู่ที่ไหน ฉันจะอยู่ที่นั่น” แต่แล้วชีวิต 

ของเธอก็ต้องตกอยู่บน “พรหมลิขิต”

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารดาราไทย	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ส่ีสงิห์นำวี 
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘ บรอดเวย์

บริษัทสร้าง กรมสวัสดิการทหารเรือ,	

	 	 ภาพยนตร์สหะนาวีไทย

ผู้อ�านวยการสร้าง สุพรรณ	พราหมณ์พันธุ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 	 “ศตวรรษ”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์,	วิไลวรรณ	วัฒน- 

พานชิ,	พนัค�า,	วลติ,	ชาล,ี	ศริพิงษ์,	ชเูตีย้,	สคุนธ์,	แน่งน้อย,	

แป๊ะอ้วน,	สัมพันธ์,	ทองฮะ,	สุนิภา	รัตนกุล

เค้าเรื่อง  “รบ! รัก! ชีวิต เสียสละ”

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๘

ช่ัวฟ้ำดินสลำย
Forever Yours
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที

๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๘   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง หนุมานภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 รัตน์	เปสตันยี

ผู้ประพันธ์ เรยีมเอง	จากนยิายเรือ่ง	ชัว่ฟ้าดนิสลาย

ผู้ก�ากับ 	 มารุต

ผู้เขียนบท	 ทวี	ณ	บางช้าง,	วิจิตร	คุณาวุฒิ

ผู้ถ่ายภาพ	 รัตน์	เปสตันยี	A.R.P.S.

ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ	 อนันต์	อินละออ

ผู้ล�าดับภาพ	 จุรัย	เกษมสุวรรณ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบฉาก	 สุกิจ	สุขธรรมเกษม

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้บันทึกเสียง	 ปง	อัศวินิกุล

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		แมนรัตน์	ศรีกรานนท์

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง

ชนะ	ศรีอุบล	 เป็น	ส่างหม่อง

งามตา	ศุภพงศ์	 เป็น	ยุพดี

เฮม	สุขเกษม	 เป็น	พะโป้

ประจวบ	ฤกษ์ยามดี	เป็น	ทิพย์

ล้อต๊อก,	สมพงษ์	พงษ์มิตร

รางวัล 		 ตุ ๊กตาทอง	 ปีพ.ศ.	 ๒๕๐๐	 สาขา 

บทประพันธ์ยอดเยี่ยม	 เรียมเอง,	 สาขาบันทึกเสียง	 ปง	 

อัศวินิกุล,	สาขาการถ่ายภาพ	๓๕	มม.	รัตน์	เปสตันยี

เรื่องย่อ 	 พะโป้	 ราชาป่าไม้แห่งท่ากระดาน	

จังหวัดก�าแพงเพชร	 ซึ่งอายุกว่า	 ๕๐	 ปี	 ได้ตัดสินใจ 

แต่งงานใหม่กับ	 ยุพดี	 สาวน้อยวัยเพียง	 ๒๐	 ปี	 ซ่ึงมี 

ความรู้สูง	 เข้าสังคมเก่ง	 ยุพดีเดินทางมาอยู่ที่ค่ายท่า 

กระดาน	และได้พบกับ	ส่างหม่อง	หลานชายวัย	๒๔	ปี 

ของพะโป้	ซึ่งส�าเร็จวิชาการป่าไม้จากประเทศพม่า	และ 

ได้รับมอบหมายให้ท�างานแทนอาของเขา	ส่างหม่องเป็น 

ชายหนุม่รปูงามจงึท�าให้ยพุดสีนใจเขามากกว่าคนอืน่	เมือ่ 

มีโอกาสได้ใกล้ชิดกัน	 ยุพดีจึงตัดสินใจได้ว่า	 คนที่เธอ 

ต้องการคือส่างหม่องมิใช่พะโป้

	 เวลาผ่านไป	 ยิ่งท�าให้ความสนิทสนมของคน 

ทั้งสองยิ่งเพิ่มมากขึ้น	 ยุพดีได้มีโอกาสบรรลุถึงความ 

ปรารถนาของตัวเอง	แล้วทั้งสองก็แอบลักลอบพบกันอยู่ 

เสมอ	ๆ	โดยเฉพาะช่วงที่พะโป้ไปท�าธุระในเมือง	

	 วนัหนึง่พะโป้ออกอบุายว่าจะไปธรุะในเมอืงอีก	 

เพื่อหาโอกาสจับผิดบุคคลทั้งสองจนทราบความจริง 

พะโป้ได้แสดงความใจกว้างกับคนทั้งสองเพื่อให้เป็นไป 

ตามความต้องการของยุพดีและส่างหม่องว่า	 “เราจะรัก

กันช่ัวฟ้าดินสลาย”	 พะโป้จึงใส่กุญแจมือทั้งคู่ให้อยู่ด้วย 

กนัตลอดเวลา	ชวีติทีเ่ริม่ต้นด้วยความรกัความสดชืน่	เมือ่ 

ต้องถูกพันธนาการ	 ความรักที่เคยมีต่อกันก็เริ่มลดน้อย 

ลงจนกลายเป็นความชิงชังหน่ายแหนง	 จนเมื่อยุพดีตั้ง 

ท้อง	ความอดทนของส่างหม่องก็ถึงวาระสุดท้าย	 เขาได้ 

ลากยุพดีไปหาพะโป้	เพื่อขออิสรภาพคืน

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	ชั่วฟ้าดินสลาย

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๘

โรมรญัจวน
๑๖ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที

๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๘   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง	 วิจิตรเกษมภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  พันค�า

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วิเชียร	วีระโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  พันค�า,	อ�าภาพรรณ

ผู้แสดง	 	 พันค�า,	วิไลวรรณ	วัฒนพานิช

เรื่องย่อ 
ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ปรศินำ
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที

? ธันวาคม ๒๔๙๘   เฉลิมชาติ

บริษัทสร้าง	 เฉลิมชาติภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วัธณี	สุจิตภารพิทยา

ผู้ประพันธ์	 ว.	ณประมวญมารค	 จากนิยาย	 เรื่อง 

	 	 ปริศนา

ผู้ก�ากับ 	 ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สุจินต์	สุจิตภารพิทยา,	วิจารณ์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย 

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้แสดง 	 อมรา	อัศวนนท์,	ระเบียบ,	

	 	 มารศรี	ยุวมากรณ์,	จุไร	เทพชวนะ

เรื่องย่อ  เมื่ออายุได้	 ๑๙	 ปี	 ปริศนากลับมา 

ประเทศบ้านเกิดอีกคร้ัง	 หลังจากถูกส่งไปอยู่กับ	 วิรัช	 ซึ่งมี 

ศักดิ์เป็นอาที่อเมริกา	การก�าเนิดของปริศนาเป็น	“ปริศนา”	 

สมดังชื่อ	 เพราะเธอเกิดหลังจากที่	 พระวินิจมนตรี	 บิดา 

เสียชีวิตได้	๖	เดือน	คุณนายสมร	ผู้เป็นมารดาจึงถูกตราหน้า 

ว่ามีชู้

	 ชีวิตความเป็นอยู่ที่อเมริกาท�าให้ปริศนามีความ 

มัน่ใจในตวัเอง	ท�าให้ชายไทยหลายคนตกหลมุรกัปรศินา	ทนัที 

ที่เห็นรูปลักษณ์อันปราดเปรียวและทันสมัย	 รวมทั้ง	 ประวิช	 

ที่ก�าลังตามจีบ	 อนงค์	 พ่ีสาวของปริศนาก็หันมาจีบปริศนา 

แทน

	 ปริศนาสมัครเป็นครูสอนภาษา	เมื่อเห็นครูยังเด็ก	 

ท่านหญิงรัตนาวดี	 กับผองเพื่อนจึงรุมแกล้ง	 แต่ด้วยความม ี

ไหวพริบของปริศนาก็สามารถก�าราบนักเรียนจนอยู่หมัดใน 

เวลาอันรวดเร็ว	และกลายเป็นที่รักใคร่ของเหล่านักเรียน

	 ช่วงเวลานั้น	 คนรอบข้างของ	 ม.จ.	 พจน์ปรีชา	 

เอาแต่พูดถึงหญิงสาวที่ชื่อปริศนา	 ทั้ง	 ประวิช	 ลูกพี่ลูกน้อง	 

และ	 ท่านหญิงรัตนาวดี	 น้องสาว	 กระทั่งท่านพจน์ได้เจอ 

ปริศนาตัวจริง	ก็ต้องตกตะลึงเพราะความมีเสน่ห์สมค�าร�่าลือ	 

ท�าให้ท่านพจน์ตกหลุมรักปริศนาอย่างเฉียบพลัน	

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

	 ประวิชผู้ซึ่งคลั่งไคล้ปริศนาอย่างหนัก	 ขอร้องให้ 

ท่านพจน์ช่วยเป็นพ่อสื่อชักน�าความรักให้	 ปริศนาเข้าใจผิด 

คิดว่าท่านพจน์ไม่ได้รักตนจึงโกรธท่านพจน์เป็นอันมาก 

ส่วนประวิช	หลังจากช�้ารักจากปริศนาก็กลับไปหาอนงค์และ 

สมหวังในภายต่อมา

	 ระหว่างนั้น	 ปริศนามีเพื่อนชายใหม่	 ชื่อ	 อานนท์	 

ซึ่งอาศัยอยู่ข้างบ้าน	 ด้วยความที่ไปร�่าเรียนมาจากเมืองนอก 

เหมือนกันท�าให้ทั้งสองคุยกันถูกคอและสนิทสนมกันอย่าง 

รวดเร็ว	 ผู้คนต่างลือกันไปว่าปริศนาคบหากับอานนท์	 ท่าน 

พจน์จงึหนไีปเชยีงใหม่เพือ่รกัษาแผลใจ	เป็นเหตใุห้ล้มป่วยลง	 

ปรศินาเพิง่รูห้วัใจตนเองจงึรบีมาพยาบาลท่านพจน์จนอาการ 

ดีวันดีคืน	ในที่สุด	ทั้งสองก็เข้าใจกันและตกลงหมั้นหมายกัน 

อย่างเงียบ	ๆ

	 คณุหญงิราชวลัลภ	แม่ของ	รต	ีน้องสาวต่างมารดา 

ของประวิช	 ที่ตั้งใจจะจับท่านพจน์เป็นลูกเขย	 รีบไปใส่ไฟ 

เกี่ยวกับชาติตระกูลของปริศนาให้เสด็จอาของท่านพจน์ฟัง	 

แต่กลายเป็นว่าคุณหญิงราชวัลลภต้องหน้าหงาย	 เม่ือวิรัช 

ปรากฏตวัพร้อมจดหมายของพระวนิจิมนตรทีีร่ะบวุ่าปรศินา 

เป็นลูกสาวของตน	ปริศนาทั้งได้คลี่คลายลงไปพร้อม	ๆ	 กับ 

เรื่องน่ายินดีระหว่างท่านพจน์และปริศนา

ที่มา	นิยาย	เรื่อง	ปริศนา	ของ	ว.ณประมวญมารค
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๒๔๙๙

วงันำงโรม
๓๕ มม.? / สี (เทฆนิค) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

? ๒๔๙๘   (?)

บริษัทสร้าง	 ละโว้ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 อุบล	ยุคล	ณ	อยุธยา

ผู้ประพันธ์ อรวรรณ	 จากบทประพันธ์	 เรื่อง	 

	 	 อธิราชทมิฬ

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 ชูชัย	พระขรรค์ไชย,	พันค�า

	 	 วิไลวรรณ	วัฒนพานิช

เรื่องย่อ 	 พระยาวฒุศิกัดิธ์�ารง	ถกูพพิากษาให้ 

เป็นบคุคลล้มละลาย	จงึพาครอบครวัและหลวงราชไมตรี	 

คนเก่าแก่ย้ายจากพระนครไปอยู่เกาะทมิฬ	 วรรณจิรา	 

ลูกสาวคนโตได้รู้จัก	 แพน	หนุ่มชาวเกาะและเกิดรักใคร ่

กัน	 อยู่มาวันหน่ึงเกิดกาฬโรคขึ้นบนเกาะ	 ผู้คนล้มตาย 

เป็นจ�านวนมาก	กร้าว	หวัหน้าชาวเกาะเชือ่ว่าเป็นเพราะ 

เทพแห่งสมุทรลงโทษท่ีชาวเกาะรับคนแปลกถิ่นไว้	 เจ้า- 

คุณซึ่งมีความรู ้ด้านการแพทย์จึงช่วยรักษาชาวเกาะ	 

แต่ตนเองต้องสูญเสีย	วาทินี	ลูกสาวคนเล็กไป

	 เมือ่โรคร้ายผ่านพ้นไป	ชาวเกาะจงึจดัพธิสีงัเวย 

เทพพระสมุทร	โดยน�า	โรย	หญิงสาวที่สวยที่สุดในเกาะ 

ให้เทพพระสมทุรเข้าทรงเพือ่เลอืกเจ้าบ่าว	โรยซ่ึงแอบรกั 

แพนจึงเลือกแพนแต่แพนปฏิเสธ	 วรรณจิราเห็นใจแพน	 

ทัง้สองจงึไปปลกูเรอืนหอไว้เชงิผาวงันางโรม	ซึง่มตี�านาน 

ว่าเมือ่ห้าร้อยปีก่อน	มนีายทหารหนุม่รกักบัสาวชาวเกาะ 

ชื่อ	นางโรม	นายทหารสัญญาว่าจะกลับมารับนางโรมไป 

เป็นภรรยา	 แต่นางโรมรอเท่าไหร่ทหารหนุ่มก็ไม่มา	 จึง 

ตัดสินใจกระโดดจากหน้าผาและสาปแช่งไว้ว่าหากชาว 

เกาะคนใดผิดหวังในความรักให้มากระโดดที่หน้าผานี้

	 กร้าวซึง่แอบรกัโรยกล่าวหาว่าแพนดหูมิน่เทพ 

พระสมทุร	จงึยกก�าลงัคนไปกวาดล้างชาวพระนคร	แพน 

ขัดขวางและท้ากร้าวต่อสู้ด้วยขวานยาวตัวต่อตัวตาม 

ประเพณีโบราณ	 กร้าวเสียชีวิตจากการแข่งขัน	 แพนจึง 

ขอให้	สังค์	เป็นหัวหน้าชาวเกาะต่อไป	

	 วันหนึ่งมีคนน�าข่าวมาแจ้งว่าพระยาวุฒิศักดิ ์

ธ�ารงพ้นมลทิน	เจ้าคุณจึงจะกลับพระนคร	วรรณจิราขอ 

อยู่กับแพนต่อที่เกาะนี้แต่หลวงราชไมตรีไม่เห็นด้วย	 

วรรณจิรากลัวหลวงราชฯ	 จะฆ่าแพนจึงต้องยอมกลับ 

พระนครโดยผูกผ้าโพกผมไว้เป็นพยานรัก	แพนรีบมาหา 

วรรณจิราทันทีที่รู้ข่าวแต่ไม่ทัน	 จึงตรงไปยังผานางโรม 

โดยปฏญิาณว่า	ถ้าวรรณจริาไม่กลบัมาก่อนพระอาทติย์- 

ตกดินจะสังเวยชีวิตตน	อีกด้านหนึ่ง	เรือของพระยาวุฒิ- 

ศกัดิธ์�ารงเกดิขดัข้อง	วรรณจริาจงึตดัสนิใจกระโดดลงน�า้ 

ว่ายกลับมาหาแพน	แต่ไม่ทนัก่อนพระอาทติย์ตกดนิ	แพน

จึงจบชีวิตตัวเอง

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

๒๔๙๘
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พรจำกนรก
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ มกราคม ๒๔๙๙   เฉลิมชาติ

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  เสนีย์	บุษปะเกศ

ผู้เขียนบท	 เสนีย์	บุษปะเกศ

ผู้ถ่ายภาพ	 วิชัย	ทรงเยาว์ศรี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		ไพบูลย์	บุตรขัน

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  สุดใจ	ศรีเบญจา	และคณะ

ผู้แสดง	 	 สรสทิธิ,์	สวล	ีผกาพนัธุ,์	ไสล,	สุรชาต,ิ	

	 	 แน่งน้อย,	มนูญ,	สุมนต์,	สันติธาดา,	

	 	 บรรณบุษบา,	ยโสธร	และ	เวทางค์

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

สุดฟำกฟ้ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๒ มกราคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง	 สถาพรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ อิงอร

ผู้ก�ากับ	 	 เนรมิต

ผู้เขียนบท	 ช.	แสงเพ็ญ,	สุวัฒน์	วรดิลก

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	–	จุรี

ผู้แสดง 	 มิชิโกะ	วากาสุกิ,	ฉลอง	สิมะเสถียร,	 

ชนะ	ศาสตราภยั,	เยาวนารถ	ปัญญะโชต,ิ	ชูศร	ีโรจนประดิษฐ์,	

ทัต	เอกทัต,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	วิเชียร	ภู่โชติ,	อาลข่ีาน,	

ล้อต๊อก,	เสถยีร	ธรรมเจรญิ,	สมศร	ีอรรถจนิดา,	สลุาลวีลัย์

เรื่องย่อ 	 เพราะอบุตัเิหตเุครือ่งบนิตกในสงคราม 

ท�าให้	รุ่งทวิา	แอร์โฮสเตส	แฟนสาวของ	ระวนิทร์	นายทหาร

หนุม่	หายไปอย่างไม่ทราบข่าวคราว	ระวนิทร์จงึเข้าใจผิด 

คิดว่ารุ่งทิวาเสียชีวิตแล้ว	 ครั้นเมื่อเดินทางไปสงครามที่ 

เกาหลีเขาจึงพบรักกับ	ซิหลิน	สาวเกาหลี	จึงพาเธอกลับ 

มาหมายจะแต่งงาน	ทว่าระวนิทร์ต้องพบกบัความจรงิว่า 

รุ่งทิวายังไม่ตาย	 แต่เพราะรุ่งทิวานั้นรักระวินทร์จึงยอม 

เสียสละระวินทร์ให้ได้แต่งงานกับซิหลิน	 เขาจึงต้อง 

จ�ายอม	 เมื่อถึงวันแต่งงาน	 ซิหลินกลับรู้สึกว่าเธอคงจะ 

เข้ากับขนบธรรมเนียมไทยไม่ได้จึงจ�าใจจาก	ให้ระวินทร์ 

ได้ครองรักกับรุ่งทิวาตามเดิม

ที่มา	บทพากย์ภาพยนตร์	เรื่อง	สุดฟากฟ้า

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

จอมใจแม่
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๘ มกราคม ๒๔๙๙   ควีนส์

บริษัทสร้าง บริษัท	วิสันภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 มร.	ที.	วิสัน

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ช.	แสงเพ็ญ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สุจินต์	สุทธิวรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง	 	 สมจิตต์	ทรัพย์ส�ารวย,	มนัส	บุณย- 

เกยีรต,ิ	ประจวบ	กาญจนลาภ,	สมพงษ์	พงษ์มติร,	ก�าจาย	

รัตนดิลก

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์ไทยสีสวยสดุดตา สร้าง 

อย่างสุดฝีมือจากนวนิยายลือชื่อของพี่น้องชาวจีน... ดู 

ความรักของแม่ท่ีรักลูกยิ่งชีวิต.. ดูความรักระแวงของ 

หนุม่สาว.. ดกูารแสดงห้อยโหนซึง่หาชมได้ยาก ดบูทตลก 

ที่ไม่ซ�้าใคร.....”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

รกันิรนัดร์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๖ มกราคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 รวมมิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา

ผู้แสดง 	 วิไลวรรณ	 วัฒนพานิช,	 แน่งน้อย 

แสงสุวิมล,	ปิ่นนเรศ	ศรีนาคา,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	สุคนธ์	

คิ้วเหลี่ยม,	ด.ญ.	ฉันทนา

เค้าเรื่อง  “เป็นภาพยนตร์ชวีติของลกูผูห้ญงิที่

หัวเราะไม่ออกต้องว่ายเวียนอยู่ในห้วงน�้าตา วิไลวรรณ

จะท�าให้ท่านสงสารยิ่งกว่าเรื่องใด ๆ”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๙

สร้อยไข่มุกด์
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง	 ส.	วัฒนาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส�าเนียง	-	จินตนา

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ส.	คราประยูร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วรรณบูล	พิทยาคม

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์	 	 เสนาะ	ศรีพยัคฆ์,	สนาน	-	วรรณภา

ผู้แสดง	 	 รตันาภรณ์	อนิทรก�าแหง,	โชต	ิสโมสร,	

อบ	 บุญติด,	 สาหัส	 บุญหลง,	 สมพงษ์	 พงษ์มิตร,	 ชูศร ี

โรจนประดิษฐ์,	สิงห์	มิลินทาศัย,	พัชนี	อุรารักษ์,	 เจริญ	 

แสงสุวรรณ

เค้าเรื่อง  “เหมยรุน่ผูไ้ร้เดยีงสา จากลูกสาวจนี

ชาวนา มาพบชีวิตรักในคฤหาสน์ของผู้ดีตระกูลสูงศักดิ์ 

ม่วยสาวก็ต้องร�่าไห้ เมื่อพบว่าไม่มีใครหวังดีต่อเธอ ถูก

กีดกันเพราะความต�่าศักดิ์ในที่สุด”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

คลุมถงุชน
๑๖ มม. / สี (วิโรจน์แบบเทฆนิค) / พากย์  

ความยาว ..... นาที

๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 ศรีสวัสดิ์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง วงษ์	ศรีสวัสดิ์

ผู้ประพันธ์	 หลวงวิจิตรวาทการ

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ สุจินต์	สุทธิวรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 พจณีย์	โปร่งมณี,	สมควร	กระจ่างศาสตร์,	

สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ชูศรี	 โรจนประดิษฐ์,	สมศรี	อรรถจินดา,	

วงษ์	ศรีสวัสดิ์,	สงวน,	ทัศนีย์

เรื่องย่อ 	 ตวัเอกของเรือ่งนีเ้ป็นบตุรชายคนโตของ 

ตระกูลผู้ดีเก่า	 เขาได้รับการอบรมที่เข้มงวดจากคุณพ่อ	 เพื่อ 

ให้เขาเป็นคนมีอนาคต	 ครั้งหน่ึง	 เขาแอบไปรักใคร่ชอบพอ 

กับหลานสาวของคนสวนประจ�าบ้าน	 คุณพ่อไม่พอใจเรื่องนี้ 

อย่างยิ่ง	 ส่ังไล่ท้ังคนสวนและหลานสาวออกจากบ้าน	 แต่ 

ไม่นานกเ็รยีกตวักลบัมา	เพราะไม่มใีครช่วยดแูลต้นไม้ดอกไม้ 

ในสวน	และเพื่อตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก	คุณพ่อจึงได้ส่ง 

เขาไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส

	 ๕	ปี	ผ่านไป	เขาเดนิทางกลบัมาไทย	หลงัจากเรยีน 

จบ	 และได้ทราบว่าหลานสาวคนสวนที่ตนเคยหลงใหลได้ 

แต่งงานย้ายออกจากบ้านไปเสยีแล้ว	ส่วนตวัเขาได้ถกูหมัน้ไว้ 

กบัหญงิคนหนึง่ทีเ่ขาไม่เคยรูจ้กัมาก่อนเลย	เธอชือ่ว่า	ดวงแข		 

ในครั้งแรกที่ได้รับรู้เร่ืองน้ี	 เขาแปลกใจที่คุณพ่อซ่ึงเป็นคน 

หัวสมัยใหม่	 แต่กลับใช้วิธีการคลุมถุงชนตามแบบโบราณ 

คร�่าครึมาบังคับเขา	

	 แต่เมื่อนานวันไป	 เขานึกทบทวนถึงเหตุผลที ่

คณุพ่อท�าเช่นนี	้นัน่เป็นเพราะท่านเหน็ความส�าคญัของความ 

เป็นครอบครัว	 ซึ่งชีวิตสมรสที่เริ่มต้นจากการเป็นคนแปลก- 

หน้าต่อกัน	แล้วค่อย	ๆ	เกิดความรู้สึกผูกพันกันทุก	ๆ	วันจน 

เกดิเป็นความรกั	ซึง่ความรกัทีเ่กดิจากความผกูพนัและการที่

ได้เห็นน�้าใจกันทั้งสองฝ่ายนั้น	 ย่อมยั่งยืนกว่าความรักที่เกิด 

ขึน้เพยีงเพราะทัง้คูพ่งึพอใจในรปูโฉมภายนอกของกนัและกนั	 

ซึง่นัน่เรยีกได้ว่าเป็นเพยีงแต่ความใคร่เท่านัน้	ความใคร่ทีย่่อม 

มอิาจอยูค่งทนได้นาน	เพราะต่างฝ่ายเมือ่หมดความใคร่ในตวั 

กันและกันแล้วก็มักจะพาลหมดรักตามไปด้วย

	 หลงัจากเขาตรกึตรองอย่างถีถ้่วนแล้วจงึยอมสมรส 

กับดวงแข	 ชีวิตคู่ของเขาและเธอเป็นไปอย่างมีความสุข	 แต่ 

อย่างไรก็ตาม	 ทั้งสองกลับไม่มีลูกด้วยกันเลย	 แม้ว่าเขาจะ 

พยายามอย่างไรกไ็ม่ส�าเรจ็	ทัง้	ๆ 	ทีห่วงัจะมทีายาทไว้สบืสกลุ	 

คณุพ่อได้เสนอให้เขาพาดวงแขไปทีเ่มอืงไกล	ๆ 	ทีไ่ม่มใีครรูจ้กั	 

แล้วจดัหาชายคนหนึง่ทีร่ปูร่างหน้าตาใกล้เคยีงกบัเขา	มาพบ 

ดวงแขในห้องมืด	เพื่อเป็นผู้ท�าให้ดวงแขตั้งครรภ์

	 วิธีนี้ประสบผลส�าเร็จ	 ดวงแขตั้งครรภ์ตามใจ 

ปรารถนา	 แต่เธอก็นึกเสียใจอยู่ไม่น้อยที่ลูกคนแรกของเธอ	 

กลับไม่ได้เกิดกับสามีที่เธอรัก	 เขาจึงได้เฉลยว่าทั้งหมดเป็น 

แผนของคณุพ่อเท่านัน้	ผูช้ายในห้องมดืครัง้นัน้กค็อืตวัเขา	ซึง่ 

แท้ที่จริงแล้ววิธีการนี้เป็นเพียงอุบายทางจิตวิทยา	 เพราะ 

ดวงแขมีความรู้สึกที่ฝังอยู่ลึก	ๆ	ในจิตใต้ส�านึกว่าเขาและเธอ 

อาจจะมลีกูด้วยกนัไม่ได้	จงึส่งผลบางอย่างกบัร่างกายเธอจน 

ไม่อาจตัง้ครรภ์ได้จรงิ	ๆ 	แต่ถ้าแกล้งหลอกว่าเป็นคนอืน่	กอ็าจ 

จะช่วยสร้างความหวังสักนิด	 ท�าให้เธอต้ังครรภ์ซึ่งก็ได้ผล

ส�าเร็จ

ที่มา	เรื่องสั้น	คลุมถุงชน	ของ	หลวงวิจิตรวาทการ

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘
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๒๔๙๙

หงษ์หยก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙   กรุงเกษม

บริษัทสร้าง	 เนรมิตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง จรี	อมาตยกุล

ผู้ประพันธ์ เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท	 ช.	แสงเพ็ญ

ผู้ถ่ายภาพ	 แท้	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ล�าดับภาพ	 อ�านวย	กลัสนิมิ

ผู้ก�ากับศิลป์	 วิทย์	อัคนียากร

ผู้สร้างฉาก	 โรงถ่ายภาพยนตร์	ส.	อาสนจินดา

ผู้ก�ากับแสง โรงถ่ายภาพยนตร์	ส.	อาสนจินดา

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	นิภา	อมาตยกุล

ผูท้�าดนตรปีระกอบ	พงศ์อมาตย์	-	ชูวิทย์,	จิตต์	น้อยรอด

ผู้ประพันธ์เพลง  สง่า	อารัมภีร์,	ชาลี	อินทรวิจิตร

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	โกมารชุน	-	จุรี	โอศิริ

ผู้แสดง  

เกอหล่าน	 เป็น	หลินฟ้า

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	ธาดา	วิเศษสรการ

ชาลี	อินทรวิจิตร	 เป็น	ชาลี

ล้อต๊อก	 เป็น	เก็กฮวย

เสน่ห์	โกมารชุน	 เป็น	ฮวงมุ้ย

จุรี	โอศิริ	 เป็น	อิวหล่าน

ทัต	เอกทัต	 เป็น	เล่าตั๊ก

สาหัส	บุญหลง	 เป็น	พระวิเศษสรการ

สงวน	รัตนทัศนีย์	 เป็น	คุณนายอุบล

กรองจิตต์	เตมีย์ศิลปิน	 เป็น	พรพิมล

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	นายบานเย็น

ทองแป๊ะ	สินจารุ	 เป็น	ผู้จัดการอู่รถ

แป๊ะอ้วน	 เป็น	คนขายเต้าฮวย

ล้อต๊อกน้อย	 เป็น	เจ้าเปีย

ศรินทิพย์	ศิริวรรณ	 เป็น	หญิงพาร์ทเนอร์

เสถียร	ธรรมเจริญ	 เป็น	ผู้จัดการไนต์คลับ

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์,	ส�าราญ	เหมือนประสิทธิเวช,	

แถมสิน	รัตนพันธ์,	ชูเตี้ย,	บังเละ

เรื่องย่อ	 	 ธาดา	 ทายาทตระกูลวิเศษสรการ	 

เดินทางมาท�าธุรกิจที่ฮ่องกง	 และได้ตกหลุมรัก	 หลินฟ้า	 

สาวชาวเรือ	 อิวหล่าน	 แม่ของหลินฟ้าก�าลังป่วยหนัก	 

ธาดาจึงจ้างหมอมารักษาเพราะสงสารหลินฟ้า	 แต่กลับ 

ถูกอิวหล่านแสดงท่าทีรังเกียจเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนไทย	 

ธาดาไม่ละความพยายาม	 ตามตื้อจนหลินฟ้าใจอ่อน 

แต่หลังจากน้ันไม่นานธาดาก็ถูกตามตัวกลับกรุงเทพ 

อวิหล่านจะบงัคบัให้หลนิฟ้าแต่งงานกบัเล่าตัก๊	เธอจงึหน ี

ตามธาดามาเช่าบ้านของ	นายบานเย็น	ที่กรุงเทพ

	 ธาดาซึ่งไม่เคยล�าบากก็ล้มป่วยลง	 หลินฟ้า 

พยายามหาเงนิด้วยการร้องเพลงในไนท์คลับ	แต่ถกูธาดา 

เข้าใจผิดคิดว่าเธอนอกใจ	 ธาดาจึงกลับไปหาครอบครัว 

เพื่อจะแต่งงานกับ	 พรพิมล	 ตามความต้องการของแม่	 

แต่พรพมิลไม่ได้รกัธาดา	ความเป็นอยูข่องหลนิฟ้าค่อย	ๆ 	 

ขดัสน	เมือ่นายบานเยน็มาเกบ็ค่าเช่า	หลนิฟ้าจงึต้องปลด 

สร้อยคอ	 “หงษ์หยก”	ที่แม่เคยมอบให้แทนค่าเช่า	 เมื่อ 

นายบานเย็นเห็นสร้อยคอหงษ์หยกก็จ�าได้ว่า	 เป็นสร้อย 

คอทีต่นเคยมอบให้กบัผูห้ญงิทีต่นรกัเมือ่	๒๐	ปีก่อน	นาย 

บานเย็นจึงรีบขับรถไปหาหลินฟ้า	ด้วยความประมาทจึง 

ชนอวิหล่านเสียชีวติ	นายบานเยน็พยายามแก้ตวัโดยการ 

เกลี้ยกล่อมให้ธาดาหายเข้าใจผิด	 แต่สายเกินไปเพราะ

หลินฟ้าหนีกลับไปฮ่องกงแล้ว

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๙

วมิำนชีวิต
๑๖ มม. / ส ี(โกดกัโครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙   ควีนส์

บริษัทสร้าง	 วิจิตรเกษมภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 “แก้วฟ้า”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 เค.เอ็น.เจ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

หลีมี่	 	 เป็น	ดวงเดือน

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	ชาญ

สนิท	เกษธนัง	 เป็น	บุญช่วย

หวั่งหลง	 	 เป็น	เสี่ยเภา

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	เกษม

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์	เป็น	ชูศรี

ล้อต๊อก

เรื่องย่อ 	 โศกนาฏกรรมความรกัของ	ดวงเดอืน	 

เด็กก�าพร้าซึ่งถูกขายเพื่อชดใช้หน้ีสิ้นท่ีพ่อของเธอก่อไว้	 

เมือ่โตเป็นสาว	เศรษฐทีีร่บัเลีย้งพยายามจะเอาดวงเดอืน 

เป็นเมียน้อย	ดวงเดือนพยายามพูดจนเศรษฐีเห็นใจแต่ก็ 

ต้องแต่งงานกับ	 บุญช่วย	 ลูกน้องของเศรษฐีซ่ึงร่างกาย 

พิการ	แต่ในใจของดวงเดอืนนัน้เป็นทาสรกัของ	ชาญ	น้อง 

ชายของบุญช่วยโดยที่เขาไม่เคยล่วงรู้	 จึงหาทางหนีเข้า 

กรุงเทพเพื่อใกล้ชิดกับชาญด้วยความช่วยเหลืออย่างดี 

ของเกษม	 แต่เมื่อมาถึงกรุงเทพ	 เกษมก็เผยธาตุแท้ออก 

มาเพราะหวังจะเอาดวงเดือนเป็นเมีย	ดวงเดือนหนีรอด 

มาได้	และไปอยู่กับเสี่ยเภาที่บ้านบางกะปิ

	 บญุช่วยตรอมใจทีด่วงเดอืนจากไปจงึขอร้องให้ 

ชาญช่วยตามดวงเดือนกลับมา	 แต่บัดนี้ดวงเดือนก�าลัง 

หลงระเริงในทรัพย์สินเงินทองที่เสี่ยเภาปรนเปรอ	 ชาญ 

ผิดหวังในตัวดวงเดือนจึงไม่คิดจะพาเธอกลับไป	เสี่ยเภา 

นึกว่าดวงเดือนก�าลังคบชู้กับชาญจึงไล่ตะเพิดดวงเดือน 

ออกจากบ้าน	เมื่อไม่มีคนส่งเสียเรื่องเงินดวงเดือนจึงหัน 

ไปเป็นพาร์ตเนอร์กับชูศรี

	 อาการของบุญช่วยทรุดหนักลง	 จนชาญทนดู 

พี่ชายพร�่าเพ้อถึงดวงเดือนไม่ไหว	 จึงไปขอร้องให้ดวง 

เดือนช่วยกลับมาดูใจบุญช่วยเป็นครั้งสุดท้าย	 ดวงเดือน 

ยอมท�าตามค�าขอของชาญ	 รุ่งขึ้น	 ชาญมาเยี่ยมบุญช่วย 

ในวันถัดมา	 กลับพบหลุมศพของพี่ชายและกระดาษห่อ 

ยาพิษในบ้าน	 จึงเข้าไปต่อว่าดวงเดือนเพราะคิดว่าเธอ

เป็นคนลงมือฆ่าพี่ชาย	 ดวงเดือนสารภาพว่าตั้งใจจะท�า 

เช่นนัน้	เพราะคนทีด่วงเดอืนรกัคอืชาญเพยีงคนเดยีว	แต่ 

บุญช่วยมาชิงตายเสียก่อน	 ชาญแสดงท่าทีรังเกียจดวง 

เดือน	 ท�าให้ดวงเดือนเสียใจมากจึงฆ่าตัวตายด้วยยาพิษ 

เสียเอง

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารภาพยนตร์	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

โอ้ชนกชนนี

๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙   ศรีอยุธยา

บริษัทสร้าง	 นภาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 “สนมวังใน”

ผู้เขียนบท “สนมวังใน”

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง  ไพบูลย์	บุตรขันธ์

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 ชาลี	 อินทรวิจิตร,	 อรวรรณ	 เนียน- 

ช�านาญ,	 พรชัย	 เปรมประสิทธิ์,	 วันทนีย์	 อิศรางกูร,	

ประกอบ	โพธิโสภณ,	เฉลิม	แก้วสมัย,	เสริม	ยนตรกิจ

เค้าเรื่อง  “ชาลี อินทรวิจิตร ดาวรุ่งแห่งโลก 

ภาพยนตร์ยุคก้าวใหม่ และดาราสดใสเหนือเวทีละคร 

ในอดีต ซึ่งเป็นดาวส่องแสงในทางเสียงอยู่ในวงดนตรี 

“ประสานมติร” มารบับทเศรษฐผีูม้จีติใจเป่ียมล้นไปด้วย

ความด ีแต่ปัญหารกัท�าให้เขาต้องหนกัใจมาก สาวหนึง่มี 

ความงามเสมอืนดอกฟ้า แต่สงัคมจดั อกีสาวหนึง่มคีวาม

ดีเด่นไปอีกคนละแนว ปัญหามีว่า เขาควรจะเลือกใครไว้

ในอ้อมอก”

ที่มา	หนังสือพิมพ์	พิมพ์ไทย	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

แก้วตำนำง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙   คิงส์

บริษัทสร้าง	 รองรัตน์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง หรุ่น	รองรัตน์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท  ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 วิจารณ์	ภักดีวิจิตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เทพา	–	อาภรณ์	และจ�าลอง	ฉิมคล้าย

ผู้แสดง

วิภา	วัฒนธ�ารง	 เป็น	แก้วตา

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	ศรายุทธ

จุฑารัตน์	จินรัตน์	 เป็น	กรองกาญจน์

สง่า	อารัมภีร์	 เป็น	ก้าน	ก้อนทิพย์

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	ร.ต.ท.	แชน

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	กิ่ง

สมพล	กงสุวรรณ	 เป็น	โผน

สมศรี	อรรถจินดา	 เป็น	คุณนายแนบ

สังเวียน	หาญบุญตรง	 เป็น	หมออุกฤษ

ทานทัต	วิภาตะโยธิน	 เป็น	ถม

ร�าพึง	ตัณตรียานนท์	 เป็น	กาญจนา

จันตรี,	ปราณีต,	ล้อต๊อกน้อย,	ด.ญ.	ฉันทนา,	สุลาลีวัลย์,	อธึก

เรื่องย่อ	 	 ก้าน	ก้อนทิพย์	นักแต่งเพลงซึ่งในอดีต 

เขาเลือกที่จะแต่งงานกับหญิงคนจน	จึงเสียสละมรดกให้	กิ่ง	 

น้องชาย	ก้านมีลูกสาวชื่อ	แก้วตา	ซึ่งมีพรสวรรค์ในการแต่ง 

เพลงเหมือนกับเขา	แต่เคราะห์ร้ายที่แก้วตาประสบอุบัติเหตุ 

ท�าให้ดวงตาทั้งสองบอดสนิท	 ก่ิงสงสารพ่ีชายและหลานจึง 

พามาอยู่ที่บ้าน	 โดยมีกาญจนาลูกสาวของก่ิงคอยให้ความ 

ช่วยเหลือ	 แต่แนบภรรยาของก่ิงกับกรองกาญจน์	 ลูกสาว 

คนโตไม่พอใจเป็นอย่างมาก	เพราะศรายุทธชายหนุ่มมีฐานะ 

ที่กรองกาญจน์หมายปองเริ่มมีใจให้แก้วตา

	 ก้านกบัแก้วตาอดึอดัใจจงึขอกลบัไปอยูท่ีก่ระท่อม 

ดังเดิม	ทว่าเพลงที่ก้านแต่งเริ่มขายไม่ออก	ก้านเครียดจัดจน 

ล้มป่วยลง	แต่กรองกาญจน์ยงัไม่เลกิพยาบาทแก้วตา	จ้างโผน 

กับถมไปท�าลายความบริสุทธิ์ของแก้วตา	 แต่ตัวเองกลับจะ 

โดนข่มขืนเสียเอง	 ดีที่แก้วตาเข้ามาขัดขวาง	 โผนถูก	 ร.ต.ท. 

แชน	จับเข้าคุกจึงอาฆาตแก้วตา

	 แม้แก้วตาจะช่วยกรองกาญจน์เอาไว้	 แต่ไฟริษยา 

ยังลุกโชนในใจของกรองกาญจน์	 เม่ือศรายุทธพาแก้วตาไป 

บางแสน	 กรองกาญจน์จึงผลักแก้วตาตกเหวแต่แก้วตารอด 

มาได้	 กรองกาญจน์ส�านึกผิดว่ิงเตลิดตกเขาได้รับบาดเจ็บ 

ต่อมามีหมอชื่อ	 อุกฤษ	 เสนอตัวผ่าตัดดวงตาให้แก้วตาโดย 

ไม่ยอมบอกว่าใครเป็นผู้จ่ายเงินค่ารักษา	 แต่เม่ือถึงก�าหนด 

เปิดตา	 แก้วตาก็ต้องผิดหวังที่ยังคงมองไม่เห็น	 ซ�้ายังได ้

ข่าวว่าศรายุทธก�าลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับกรองกาญจน์	 วัน 

แต่งงานถมมาบอกแก้วตาว่าโผนแหกคกุออกมาจะท�าร้ายเธอ	

ร.ต.ท.	แชน	และพรรคพวกช่วยแก้วตาไว้ทัน	โผนถึงแก่ความ 

ตาย	 ส่วนแก้วตาถูกเหวี่ยงจนสลบไป	 เมื่อฟื้นขึ้นมาดวงตาที่ 

เคยมืดสนิทกลับมองเห็นได้	 กรองกาญจน์เสียสละศรายุทธ 

ให้แก้วตา	และความจรงิกเ็ปิดเผยว่าผูท้ีอ่อกเงนิให้หมออกุฤษ 

รักษาแก้วตาคือกรองกาญจน์นั่นเอง

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

นำงใบ้
๑๖ มม. / ส ี(ประกายดาว) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙   คาเธ่ย์

บริษัทสร้าง วีนัสภาพยนตร์	

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิชัย	วานิชทัตต์

ผู้ประพันธ์	 เพลนิพศิ	เลศิยานนัท์	จากนยิาย	เรือ่ง	 

	 	 ชั่วนิรันดร์

ผู้ก�ากับ	 	 เนรมิต

ผู้เขียนบท	 สุวัฒน์	วรดิลก

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง 	 ประภาศร	ีสาทรกจิ,	เกชา	เปล่ียนวถิ,ี	

ประภาพรรณ	นาคทอง,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ชูศรี	โรจน- 

ประดิษฐ์,	ล้อต๊อก,	สมศรี	อรรถจินดา,	ทัต	เอกทัต,	ชาลี	

อินทรวิจิตร

เค้าเรื่อง  “เรื่องความอาภัพของลูกผู้หญิงที่ 

ธรรมชาติก็ไม่ให้ความยุติธรรมแก่เธอ แล้วซ�้ามนุษย์ยัง 

โหดร้ายต่อเธออีกเป็นซ�้าสอง”

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙

 “ท่านจะรันทดใจและเสียน�้าตาบ้างในความ 

อาภพัของเดก็สาวผูน่้าสงสาร .. โดยก�าเหนดิธรรมชาตไิด้ 

ลงโทษเธอมา แต่ยังปราณีในการสร้างความงามให้เหนือ 

กว่าหญิงใด ๆ ในด้านความรักเธอก็ไม่ด้อยกว่าใคร แม ้

กระนั้นมนุษย์ก็ยังทารุณกลั่นแกล้งเธอต่าง ๆ นา ๆ นับ

แต่แม่ผัวตลอดจนน้องผัว”

ที่มา	นิตยสารภาพยนตร์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ธำรชีวิต
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง	 สหศิลป์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เอกคุณ	คุณามาตย์

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ	 	 เนรมิต

ผู้เขียนบท	 เนรมิต

ผู้ถ่ายภาพ	 เอกคุณ	คุณามาตย์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 เสถียร	ธรรมเจริญ,	อ�าภาพรรณ

ผู้แสดง

เสถียร	ธรรมเจริญ	 เป็น	เชิดศักดิ์

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	ภารดี

พะเยาว์	สาริกบุตร	 เป็น	ฟองแก้ว

สาหัส	บุญหลง	 เป็น	ค�าฟ้า

ผาด	เนตรอ�าไพ	 เป็น	คุณหญิงอรพิน

จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม	 เป็น	เปิด

จันตรี	สาริกบุตร	 เป็น	จิต

ด.ญ.	ชาริณี	ส่งศรีสุข	 เป็น	แก้วตา

เรื่องย่อ 	 หลังจากกลับจากสงครามเกาหลี 

พันตรีเชิดศักดิ์	 เดินทางไปแจ้งข่าวการตายของลูกชาย 

ของ	ค�าฟ้า	ที่บ้าน	ท�าให้เขาได้รู้จัก	ฟองแก้ว	ลูกสาวของ 

ค�าฟ้าและหลงรักในทันที	 ท้ังสองแต่งงานกันในเวลาต่อ 

มา	แต่ไม่นาน	เชดิศกัดิก์ไ็ด้รบัจดหมายว่า	คณุหญงิอรพณิ	 

มารดา	ก�าลงัป่วยหนกั	จงึรบีเดนิทางกลบักรงุเทพโดยพา

ค�าฟ้ามาด้วย

	 แท้จริงแล้วเป็นอุบายของ	 ภารดี	 คู่หมั้นของ 

เชิดศักดิ์ทั้งสิ้น	 ทันทีท่ีเห็นหน้าฟองแก้ว	 คุณหญิงและ 

ภารดีพร้อมใจกันรังเกียจสะใภ้ที่ไม่ได้รับเชิญ	 แต่ไม่นาน 

คุณหญิงก็ใจอ่อนเม่ือได้เห็นกิริยามารยาทอันอ่อนน้อม 

ของฟองแก้ว	 และส่งเสริมให้ท้ังสองแต่งงานกัน	 ย่ิงรู้ว่า

ฟองแก้วก�าลงัตัง้ครรภ์คณุหญงิกย็ิง่ปลาบปลืม้เป็นอนัมาก

	 ภารดีไม่ลดละความพยายาม	 ฉวยโอกาสที ่

คณุหญงิล้มป่วย	กดีกนัไม่ให้ฟองแก้วได้ปรนนบิตัคิณุหญงิ	 

คุณหญิงจึงเข้าใจว่าฟองแก้วเนรคุณ	 สั่งให้เชิดศักดิ์ไล่ 

ฟองแก้วออกจากบ้าน	ก่อนจะกลับไปหาค�าฟ้า	ฟองแก้ว 

ได้มอบเสื้อผ้าชุดหนึ่งให้	 จิต	 คนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์	 แต่จิต 

ประสบอุบัติเหตุในเวลาต่อมาในขณะที่สวมชุดของ 

ฟองแก้ว	ทุกคนจึงเข้าใจว่าฟองแก้วเสียชีวิตแล้ว

	 ภารดไีด้แต่งงานกบัเชดิศกัดิส์มใจและให้ก�าเนดิ 

บุตรชายหนึ่งคนแต่เสียชีวิต	ภารดีเลี้ยงดู	แก้วตา	ลูกสาว 

ของฟองแก้วอย่างทารุณ	 เมื่อแก้วตาเริ่มเข้าสู่วัยเรียน 

เชิดศักดิ์จึงประกาศหาครูมาสอนแก้วตาที่บ้าน	ฟองแก้ว 

ปลอมตัวมาสมัครเป็นครูด้วยความคิดถึงลูกในไส้ที่ไม่มี 

โอกาสได้เลี้ยงดู	 ฟองแก้วคอยปลอบประโลมแก้วตาใน 

ยามที่ถูกภารดีท�าร้าย	 จนกระทั่งวันหนึ่ง	 ฟองแก้วแอบ 

เหน็ภารดกี�าลงัวางยาพษิแก้วตา	จงึเผยตวัต่อภารด	ีภารดี 

กลวัความผดิ	หนอีอกจากทีน่ัน่ด้วยความลนลานจงึถกูรถ 

ชนเสียชีวิต	ฟองแก้วจึงได้กลับมาอยู่กับครอบครัว

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙	
												(ล่าง)	นิตยสารดาราไทย	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ศึกถลำง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒ มีนาคม ๒๔๙๙   ควีนส์

บริษัทสร้าง	 บูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สายสนิท	ทัศนียกุล

ผู้ประพันธ์	 “รักร้อย”

ผู้ก�ากับ	 	 “พรานบูรพ์”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ฉลาง	ประสงค์ผล,	มนู	มณีปันตี,	

	 	 วิจารณ์	ภักดีวิจิตร,	สวัสดิ์	หล่อศิริ

ผู้ล�าดับภาพ	 สุธรรม	เชาว์สนิท

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้ออกแบบฉาก	 จุมพล	กาญจนินทุ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ		เชาวน์	แคล่วคล่อง

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

ชัช	หอทอง	 เป็น	พระยาถลาง

เนียน	วโรทัย	 เป็น	คุณหญิงจันทร์

ลมัย	สุวรรณะ	 เป็น	ท่านมุกด์

เชาว์	แคล่วคล่อง	 เป็น	พระไชยฯ

สุรชาติ	ไตรโภค	 เป็น	หลวงประชา

จุมพล	กาญจนินทุ	 เป็น	ขุนยศ

เปรื่อง	แสนฤทธิ์	 เป็น	จ่าพลาย

ปัญจะ	สุทธรินทร์	 เป็น	เดี่ยว	ใจซื่อ

จิตรา	นาคน้อย	 เป็น	แวว

สุจินดา	ข�าขจร	 เป็น	ใย

คล้อง	วัชโรบล	 เป็น	ญี่หวุ่น

วิเชียร	แพทย์ดี	 เป็น	เตรชะวา

เรื่องย่อ 	 พ.ศ.	๒๓๒๘	เจ้าปดุง	กษัตริย์เมือง 

พม่าส่งญี่หวุ ่นมาเป็นแม่กองยกทัพตีเมืองตะกั่วป่า	 

ตะก่ัวทุ่ง	 จนกระท่ังถึงเมืองถลาง	 ขณะนั้นพระยาถลาง 

เจ้าเมืองก�าลังป่วยหนักใกล้ถึงอนิจกรรม	คุณหญิงจันทร์	 

ภรรยาจงึชกัชวน	มกุด์	น้องสาวช่วยกนัปกป้องเมอืงถลาง	 

แต่ในเวลานั้นขุนยศ	 ทหารไทยคิดคดน�าพวกไปสมคบ 

พม่า	 เพราะทะเยอทะยานอยากครองเมืองถลาง	 และ 

เสนอว่าจะปล้นเสบียงเพื่อขอแลกกับต�าแหน่งเจ้าเมือง	 

ขุนยศใช้ให้เดี่ยวไปปล้นเสบียง	

	 เดี่ยว	ใจซื่อ	น�าความไปบอกใย	ใยกับแวว	สาว 

เมืองถลางจึงสกัดแผนการของขุนยศ	ขุนยศลงโทษเดี่ยว 

ด้วยการให้ฉดุแววคนรกัมาสงัเวย	ท�าให้ทัง้สองโดนขงั	ขนุ 

ยศซึ่งท�างานพลาดไปจึงขอโอกาสแก้ตัวกับแม่กองพม่า 

แต่ไม่ทันเสียแล้ว	 คุณหญิงจันทร์กับน้องสาวรวมก�าลัง 

ชาวบ้านบุกฐานที่ตั้งทัพของพม่า	 ขุนยศถูกเดี่ยวฆ่าตาย 

ในกองเพลงิ	พระไชยเผาฐานทพัจนทหารพม่าถอยร่นหนี 

ลงทะเล	คุณหญิงจันทร์กับน้องสาวสามารถน�าทัพส�าเร็จ 

จึงได้รับพระราชทานยศเป็น	 ท้าวเทพสตรีกับท้าวศรี- 

สุนทร

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๙

สุดสำยใจ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๘ มีนาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง กมลศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สิทธิชัย	กมลนาวิน

ผู้ประพันธ์	 อิงอร

ผู้ก�ากับ	 	 สวาท	รัตนสาสน์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 สวัสดิ์	หล่อศิริ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	ดาวน้อย

เสถียร	ธรรมเจริญ	 เป็น	ธรณนิทร์	ศลัยกจิวเิทศ

จุฑารัตน์	จินรัตน์	 เป็น	ศิริวรรณ

บุญส่ง	เคหะทัต	 เป็น	จ้าวระวีวงศ์

สมศรี	อรรถจินดา	 เป็น	วัลลีย์

ชวาลา	 เป็น	พระศัลยกิจวิเทศ

ปรีชา	บุณยเกียรติ	 เป็น	อัคนี

ประมินทร์	จารุจารีต	 เป็น	อนุวัฒน์

วุธ	มหาศร	 เป็น	พ.ต.ต.	สม

สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม	 เป็น	สุคนธ์

เรื่องย่อ 	 ระหว่างที	่วฒุ	ิวราภรณ์	คหบดผีูม้ัง่คัง่ 

เจ้าของกิจการปางไม้เดินทางไปญ่ีปุ่น	 จ้าวระวีวงศ์	 ซึ่ง 

ช่วยดแูลกจิการจบัได้ว่า	อนวุฒัน์	ผูจ้ดัการปางไม้วางแผน 

โกงบริษัทจึงไล่เขาออก	 อนุวัฒน์เคียดแค้นมาก	 แอบมา 

ขืนใจ	 ดาวน้อย	 เด็กใบ้ที่มีปานด�าบนหน้าบุตรบุญธรรม 

ของวุฒิในคืนนั้น	 วัลลีย์	 ชายาของจ้าวระวีวงศ์	 ซ่ึงลอบ 

เป็นชูก้บั	อคัน	ีหลานชายของวฒุ	ิพยายามผลกัดนัให้อคันี 

ได้เป็นผู้จัดการปางไม้คนใหม่	แต่	ศิริวรรณ	ลูกสาวของ 

วุฒิไม่เห็นด้วย	เพราะอัคนียังเด็กเกินไป	ระหว่างที่ก�าลัง 

ถกเถียงกัน	 วงสนทนาก็ได้รับข่าวร้ายว่าวุฒิเสียชีวิตที ่

ญี่ปุ่น

	 เคราะห์กรรมจงึตกมาทีด่าวน้อยซึง่ได้รบัมรดก 

เป็นกิจการปางไม้	 วุฒิระบุในพินัยกรรมว่าดาวน้อยเป็น 

ลูกสาวแท้	 ๆ	 ของตนเอง	 แต่ต้องปิดบังไว้เพราะอายที ่

ดาวน้อยพิการและหน้าตาอัปลักษณ์	 วุฒิจึงขอมอบปาง 

ไม้แก่ดาวน้อยเพือ่เป็นการไถ่บาป	โดยให้อยูใ่นความดแูล 

ของจ้าวระววีงศ์จนกว่าดาวน้อยจะโตเป็นผู้ใหญ่	ศิรวิรรณ 

ดีใจที่รู้ว่าดาวน้อยเป็นน้องจริง	ๆ	ของตน	ผิดกับวัลลีย์ที่ 

เก็บง�าความคิดอันชั่วร้ายภายใต้รอยยิ้มบนใบหน้า

	 ศริวิรรณรูส้กึเป็นห่วงดาวน้อยเพราะเหน็ความ 

ไม่ชอบมาพากลของวัลลีย์	 แต่ไม่ทันไร	 ศิริวรรณก็ต้อง 

ตกใจเมื่อทราบข่าวจากหมอว่าดาวน้อยตั้งครรภ์ได้	 ๓	 

เดือน	 ศิริวรรณจึงขอร้องให้	 ธรณินทร์	 คู่หมั้นของตน 

แต่งงานกับดาวน้อยเป็นการบังหน้าเพื่อช่วยคุ้มครอง 

ดาวน้อยผู้น่าสงสาร

	 คืนวันแต่งงาน	 อนุวัฒน์ลอบเข้ามาขู่กรรโชก 

เงนิกบัดาวน้อยในห้องนอนตามค�ายยุงของวลัลย์ี	แต่เมือ่ 

อนวุฒัน์ท�าตามแผนกลบัถกูวลัลย์ีและอคันหีกัหลงัจงึเกดิ 

การต่อสู้ขึ้น	อัคนีถูกยิงเสียชีวิต	ธรณินทร์ได้ยินเสียงปืน 

จงึวิง่เข้ามา	วลัลีย์จงึใส่ร้ายว่าธรณนิทร์เป็นฆาตกร	พ.ต.ต.	 

สม	สั่งให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจควบคุมตัวธรณินทร์ไปขัง	ส่วน 

ตัวเองแอบสะกดรอยตามวัลลีย์จนรู้ว่าใครเป็นคนร้าย 

อนุวัฒน์ซึ่งซ่อนตัวอยู่จึงฆ่าวัลลีย์ปิดปากแล้วรีบหลบหนี 

แต่พลาดตกเขาเสียชีวิต	 ธรณินทร์จึงได้รับการปล่อยตัว 

และได้ครองรักกับศิริวรรณ	คนรักที่แท้จริง

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ฟ้ำธรรมำธเิบศร์
๑๖ มม. / สี (สวยสด) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๐ มีนาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง	 ภาพยนตร์สหนาวีไทย

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สุพรรณ	พราหมณ์พันธุ์

ผู้ประพันธ์	 ประทีป	โกมลภิส

ผู้ก�ากับ 	 พันค�า

ผู้เขียนบท	 ประทีป	โกมลภิส

ผู้ถ่ายภาพ	 วิเชียร	วีระโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์	 เหม	เวชกร

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	สังวาลย์

พันค�า	 	 	 เป็น	เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

สาหัส	บุญหลง	 	 เป็น	สมเดจ็พระบรมโกศ

สัมพันธ์	อุมากูล	 	 เป็น	เจ้าพระยากลาโหม

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	กรมขุนนเรนทร์ฯ

วลิต	สนธิรัตน์	 	 เป็น	ฤทธิ์

ศิริพงษ์	อิศรางกูร	 	 เป็น	ออกขุนเพชฌฆาต

สุนิภา	รัตนกุล	 	 เป็น	ซ่อนกลิ่น

สมพงษ์	พงษ์มิตร,	อบ	บุญติด,	ชูศรี	โรจนประดิษฐ์

เรื่องย่อ 	 ดัดแปลงจากประวัติเจ้าฟ้าธรรมา- 

ธเิบศร์	หรอื	“เจ้าฟา้กุง้”	เจ้าฟ้านกักวี	พระราชโอรสของ 

พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	 เรื่องราวของสังวาลย์	 หญิงสาว 

ชาวบ้านกุ่ม	จังหวัดอยุธยา	ที่เกิดมีความรักกับ	อิน	ชาย 

พเนจร	 อินให้ค�ามั่นกับสังวาลย์ว่าจะมาหาอีกครั้งในวัน 

สงกรานต์	 ฤทธิ์	 ลูกเศรษฐีซึ่งหมายปองสังวาลย์มานาน	 

เห็นเหตุการณ์ก็ไม่สบอารมณ์จึงสั่งสมุนไปท�าร้ายอิน	แต่ 

กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้	 ความจรงิแล้วอนิคอื	 เจ้าฟ้าธรรมา- 

ธิเบศร์	ปลอมตัวมาท่องเที่ยว	โดยความรู้เห็นเป็นใจของ 

เจ้าพระยากลาโหมกับกรมขุนนเรนทร์ฯ

	 เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ปลอมตัวเป็นอินไปหา 

สังวาลย์ตามสัญญา	 แต่ระหว่างทางกลับพระราชวังถูก 

ฤทธิ์ดักท�าร้าย	บัว	พ่อของสังวาลย์ได้ยินเสียงจึงลงมาดู 

และจับตัวอินไว้	 รุ่งขึ้นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จมา 

ทอดพระเนตรการซ่อมเพนยีด	บวัขอเข้าเฝ้าพระเจ้าอยูห่วั 

พร้อมสังวาลย์	 ความงามของสังวาลย์ต้องพระทัย

พระเจ้าอยู่หัว	 จึงตรัสขอลูกสาวกับบัว	 เจ้าฟ้าธรรมา- 

ธิเบศร์ต้องสะเทือนพระทัยที่บัดนี้หญิงสาวที่พระองค์รัก

เป็นของพระราชบิดาเสียแล้ว

	 เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์หนัไปหา	ซ่อนกล่ิน	ลกูสาว 

ของเจ้าพระยากลาโหม	ท�าให้กรมขนุนเรนทร์ฯ	ซึง่เฝ้ารกั 

ซ่อนกล่ินแค้นใจ	 คืนหนึ่ง	 เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ได้พบ 

สังวาลย์โดยบังเอิญจึงนัดพบกันที่สวนของบัว	 กรมขุน 

นเรนทร์ฯ	 ทราบข่าว	 จงึวางแผนฆา่บัว	 โยนความผดิให้ 

เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์	และใส่ร้ายสังวาลย์ว่าคบชู้	พระเจ้า- 

อยู่หัวบรมโกศจึงมีพระบรมราชโองการประหารชีวิต 

เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์	เจ้าพระยากลาโหมทราบข่าว	รีบมา 

กราบทูลความจริง	 ประกอบกับบัวยังมีชีวิต	 กรมขุน 

นเรนทร์ฯ	จึงถูกทหารส�าเร็จโทษ	พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

มพีระราชสาสน์พระราชทานอภัยโทษ	แต่ทหารมาช้าเกนิ

ไป	เพชฌฆาตได้ลงดาบเสียแล้ว

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๙

สำยรุ้ง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ มีนาคม ๒๔๙๙   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง นางลอยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ฉวี	ทัศนปรีดา

ผู้ประพันธ์	 “ปฤศนา”

ผู้ก�ากับ	 	 ส.	คราประยูร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 สนาน	–	วรรณภา	และวรรณลักษณ์

ผู้แสดง

เรณู	พิบูลภาณุวัฒน์	 เป็น	ราณี

สมชาย	สามิภักดิ์	 เป็น	ร.อ.เวหาศ

พัชนี	อุรารักษ์	 เป็น	สายรุ้ง

ชาลี	อินทรวิจิตร	 เป็น	พินิจ

เจริญ	บัวพันสาย	 เป็น	คุณหญิงราชทัณฑ์

อบ	บุญติด	 เป็น	งกกี่

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ชูเตี้ย,	ด.ช.	อ้วน	

เรืองศิริ

เรื่องย่อ	 	 ร.อ.เวหาศ	 ถูก	 คุณหญิงราชทัณฑ ์

ผู้เป็นแม่บังคับให้แต่งงานกับ	 สายรุ้ง	 ลูกสาวของ	 บุตรี	 

กับ	เถ้าแก่งกกี่	เจ้าของโรงเลื่อยโรงสี	แต่เวหาศรักอยู่กับ	 

ราณ	ีจงึพยายามปฏเิสธการแต่งงานเรือ่ยมา	สายรุง้เองก ็

ไม่ได้มีใจให้เวหาศ	 เพราะคบหาอยู่กับพินิจและก�าลังตั้ง 

ครรภ์	แต่สุดท้ายทั้งเวหาศและสายรุ้งก็ทนค�ารบเร้าของ 

ผู้เป็นแม่ไม่ได้

	 คืนวันแต่งงาน	 สายรุ้งสารภาพกับเวหาศว่า 

ตัวเองตั้งครรภ์ได้สองเดือนแล้ว	แต่แฟนหนุ่มเดินทางไป 

เรียนต่อที่อังกฤษโดยไม่รู้ว่าเธอตั้งครรภ์	 เวหาศจึงเกิด 

เห็นใจสายรุ ้งและให้สัญญาว่าจะเป็นสามีแต่ในนาม 

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารดาราไทย	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
												(ล่าง)	นิตยสารผดุงศิลป์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

เท่านั้น	 หลังจากคลอดลูก	 สายรุ ้งเพิ่งได้รู ้ว่าแท้จริง 

เวหาศมีคนรักอยู่แล้ว	 จึงหาทางท�าให้เวหาศและราณี 

กลับมารักกัน	ส่วนตนเองหอบลูกน้อยหนีออกจากบ้าน

	 เวลาผ่านไป	 สายรุ้งทราบข่าวว่าพินิจเรียนจบ 

กลบัมา	จงึหอบลกูไปหาทีบ้่าน	แต่กลบัถกูพนิจิประณาม 

และไม่ยอมรบัว่าเป็นลูกของตน	สายรุง้เสียใจเดนิตากฝน 

กลับบ้านและล้มป่วยลง	 โชคดีที่เวหาศตามมาพบจึงพา 

ไปรักษาตัว	เวหาศส�านึกที่สายรุ้งช่วยให้ตนเองสมรักกับ 

ราณี	 จึงไปอธิบายเรื่องทั้งหมดกับพินิจแต่กว่าพินิจจะ 

เข้าใจก็สายไปเสียแล้ว

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ธำตุโลกย์ี
๑๖ มม. / สี (สด) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ มีนาคม ๒๔๙๙ ควีนส์

บริษัทสร้าง บาร์โบสภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง เชาว์	ฉวีวงศ์

ผู้ประพันธ์	 “เรียมเอง”	 จากบทประพันธ์	 เรื่อง 

	 	 ธาตุดิน

ผู้ก�ากับ 	 ประชุม	จุลภมร

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประชุม	จุลภมร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

โชติ	สโมสร	 	 เป็น	เจิด

พัชรินทร์	ตาบุรี	 	 เป็น	บังอร

สังเวียน	หาญบุญตรง	 เป็น	ประจัน	อารีพ่าย

สมพล	กงสุวรรณ	 	 เป็น	พะสะอู

ล้อต๊อก,	อรพันธ์	ดวงรัตน์,	บังเละ

เรื่องย่อ	 	 เพราะความแค้นฝังอก	 เมื่อรู ้ว ่า	 

ประจัน	 อารีพ่าย	 พี่ชายก�าลังจะแต่งงานกับบังอร	 สาว 

เชียงราย	เจิดและพรรคพวกจึงบุกไปลักพาตัวเจ้าสาวใน 

คนืแต่งงาน	ด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็บงัอรจงึไปค้นหบี 

เหลก็ของเจดิและพบว่าในนัน้มโีกฏและเสือ้ผ้าของผู้หญงิ	 

เจิดมาเห็นเข้าจึงเล่าความลับของตัวเองให้บังอรฟัง

	 สิบปีก่อน	เจิดรักใคร่อยู่กับ	ทับทิม	และก�าลัง 

จะแต่งงานกัน	 แต่แล้วในคืนแต่งงาน	 เจิดต้องมาพบ

ทับทิมกับประจันก�าลังมีอะไรกัน	 จึงบันดาลโทสะฆ่า 

ทับทิมตายท�าให้ต้องถูกจ�าคุก	 เจิดผูกใจเจ็บจึงแหกคุก 

มาล้างแค้นประจัน	 เมื่อรู้ว่าประจันมาเป็นนายอ�าเภอที่ 

เชียงรายจึงแอบกบดานอยู่ที่หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง

	 กะเรจอ	หวัหน้าชาวกะเหรีย่งได้ข่าวว่าประจนั 

น�าก�าลังมาจับตัวเจิด	 จึงรีบมาบอกให้เจิดไปหลบในป่า	

เจิดจึงน�าตัวบังอรไปด้วย	 ระหว่างทางหลบหนี	 บังอร 

จบัไข้หนกัท�าให้เจดิเปลีย่นใจพาบงัอรกลบัมายงัหมูบ้่าน 

และยอมมอบตัว	 ประจันจึงได้มีโอกาสอธิบายให้เจิดฟัง 

ว่าความจริงทับทิมเคยเป็นภรรยาของเขามาก่อน	เจิดจึง 

คลายความแค้นและอยู่ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงต่อไป

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(สองภาพบน)	นิตยสารผดุงศิลป์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๙
												(ภาพล่าง)	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

เสียแรงรกั
๑๖ มม. / สี (สวยสด) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ มีนาคม ๒๔๙๙ เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง	 เมืองหลวงภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ถนอม	ทิพยเศวต

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ 	 ดอกดิน	กัญญามาลย์

ผู้เขียนบท	 เพิ่มศักดิ์	วรรลยางกูร

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ก�ากับศิลป์	 อุไร	ศิริสมบัติ

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์	 	 เสน่ห์	โกมารชุน,	คารม,	พรพรรณ

ผู้แสดง

จรัสศรี	สายะศิลปี	 	 เป็น	ชวนพิศ

ศิริ	ศิริจินดา	 	 เป็น	ณรงค์

เดชา	ปราการะนันท์	 เป็น	บุญธรรม

กัณฑรีย์	นาคประภา	 เป็น	ชดช้อย

สุนิตย์	คเณจร	ณ	อยุธยา	 เป็น	นางชิ้น

ดอกดิน	กัญญามาลย์	 เป็น	ดิน

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 	 เป็น	พงษ์

สุวีระ	คเณจร	ณ	อยุธยา	 เป็น	เกษม

รวี	พรเลิศ,	ด.ญ.	กฤษฎา	ส่งศรีสุข

เรื่องย่อ 	 เพราะความมกัใหญ่ใฝ่สงูของชดช้อย	 

เมื่อเห็น	ชวนพิศ	น้องสาว	คบหาอยู่กับ	ณรงค์	ซึ่งมากมี 

ในเงินทองจึงเกิดความริษยา	 ด้วยหน้าท่ีการงานท�าให้ 

ณรงค์ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ�า	 จึงไม่รู้ว่า 

ชวนพิศก�าลังตั้งครรภ์	 ชดช้อยฉวยโอกาสใส่ร้ายว่าชวน 

พศิคบชูก้บั	บญุธรรม	คนขบัรถแทก็ซี	่ณรงค์ซึง่ก�าลงัช�า้ใจ	 

ดื่มเหล้าย้อมใจจนเมามาย	 ชดช้อยจึงยั่วยวนและ 

ตกเป็นของณรงค์สมอารมณ์หมาย	 ไม่นานนักท้ังสองก็ 

จดทะเบียนแต่งงานกัน

	 ชวนพศิก้มหน้าท�างานเลีย้งดลูกูคนเดยีวล�าพงั	 

โชคดีที่มีบุญธรรมคอยช่วยเหลือ	แต่เคราะห์ซ�้ากรรมซัด	 

เจ้าของรถแทก็ซีข่ึน้ค่าเช่า	บญุธรรมไม่มเีงนิจ่ายจงึถกูยดึ 

รถคืน	เมื่อหมดทางท�ามาหากินบุญธรรมจึงไปวิ่งราว	แต่ 

ถกูต�ารวจจบั	ส่วนชดช้อยเริม่เบือ่หน่ายณรงค์จงึแอบคบชู ้

กบั	เกษม	คนรกัเก่าแถมสมคบกนัวางยาณรงค์	ดทีีณ่รงค์ 

รูท้นัจงึแจ้งต�ารวจ	ณรงค์จงึตาสว่างทีเ่คยหเูบาจนทอดทิง้ 

ชวนพิศให้เผชิญชะตากรรมโดยล�าพัง

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

โบต๋ัน (๒๔๙๘)

๖ เมษายน ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมกรุง
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๒๔๙๙

ดอกฟ้ำและโดมผูจ้องหอง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ เมษายน ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 โยคสีถานสีพ่ระยา	แผนกภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ประพันธ์	 ก.	สรุางคนางค์	จากนยิายเรือ่ง	ดอกฟ้า

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

ชลิต	สุเสวี	 เป็น	โดม

เรวด	ีศิริวิไล	 เป็น	ม.ร.ว.	แสงระว	ีทวิากร

กรองจิตต์	เตมีย์ศิลปิน	 เป็น	สารภี

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	วิจิตรา

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์	 เป็น	แวว

นูน	บุญรัตพันธุ์	 เป็น	ม.จ.	พงษ์ทิวา

วิโรจน์	สายวัฒนะ	 เป็น	พรเลิศ

ศรินทิพย์	อินทรวิจิตร	 เป็น	นิยะดา

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 เป็น	ผ่อน

แฉล้ม	โทณวนิก	 เป็น	ม.จ.	หญิงสุภาวดี

ก�าจาย	รัตนดิลก,	เมืองเริง	ปัทมินทร์,	พิชัย	จิตต์ตรีขันธุ์,	

เจริญ	แสงสุวรรณ

เรื่องย่อ 	 เมื่อหมดตัว	โดม	จึงถูก	สารภี	คนรัก 

เก่าทอดทิ้ง	 เป็นเหตุให้โดมเกลียดชังผู้หญิงนับแต่น้ันมา	 

แต่มีหรือที่โดมจะหนีพ้น	 เพราะถูกจับคู่กับ	 ม.ร.ว.แสง- 

ระวี	 ทิวากร	 หญิงสูงศักดิ์ผู้เย่อหยิ่ง	 เม่ือต้องมาเจอโดม 

ผู้จองหอง	 ทั้งสองจึงต่อปากต่อค�ากันทุกครั้งท่ีเจอหน้า 

อย่างไม่ลดราวาศอกกัน

	 แต่ในที่สุด	ทั้งสองก็แต่งงานกัน	ความสัมพันธ์

ฉันท์สามีภรรยาก็เกิดขึ้น	 เม่ือ	 ม.ร.ว.แสงระวี	 เริ่มเห็น

ที่มาภาพ	นิตยสารภาพยนตร์	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๙

ความดีในการหยิ่งในศักดิ์ศรีของโดม	 ส่วนโดมนั้นแอบ

ชอบ	ม.ร.ว.แสงระวี	 เป็นทุนเดิม	ความรักจึงเกิดขึ้นโดย

ง่าย	แต่ไม่วายกม็เีรือ่งให้ทัง้สองขุน่ข้องหมองใจ	เมือ่สารภี

มาแสดงตัวว่าเป็นเมียเก่าของโดม

	 และแล้ว	 วันที่โดมเลิกจองหองก็มาถึง	 เมื่อ	

ม.ร.ว.แสงระวี	ตั้งครรภ์	โดมยอมลดศักดิ์ศรี	ไม่สนกับค�า

ครหาที่ว่าเกาะแสงระวีกิน	 ย้ายเข้าไปอยู่ในวังทิวาเวศม	์ 

แต่ครัน้โดนท่านป้าของ	ม.ร.ว.แสงระว	ีด่ากระทบกระเทยีบ 

อยู่บ่อย	 ๆ	 อาการจองหองของโดมก็ก�าเริบ	 หนีไปท�า 

เหมอืงอย่างสมถะตามเดมิ	โดมหกัโหมท�างานจนล้มป่วย 

ละเมอเรียกหาแต่	เมียรัก	เมื่อ	ม.ร.ว.แสงระวี	รู้เรื่องก็รีบ 

มุ่งไปหาโดมแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคอย่างไรก็ตาม

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

รมิธำรรกั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๐ เมษายน ๒๔๙๙   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง รัตนภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 รัตน์	เศรษฐภักดี

ผู้ประพันธ์ ส�าเนาว์	หิริโอตัปปะ

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท		 “พรานบูรพ์”

ผู้ถ่ายภาพ	 รัตน์	เศรษฐภักดี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้พากย์ 	 อัมภาพรรณ

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	เง็กท้อ

ฉลอง	สิมะเสถียร	 เป็น	วิชิต

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	ฮวยเกียว

สาหัส	บุญหลง	 เป็น	เอิบ

เจริญ	แสงสุวรรณ	 เป็น	คุณหญิงเกษร

ดวงมาลย์	สุดคนึง	 เป็น	อมรา

สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ชูศรี	โรจนประดิษฐ์

เรื่องย่อ	 	 เพราะฐานะทีต่่างกนัราวฟ้ากบัเหว	เมือ่	 

วิชิต	 ริอาจเด็ดดอกฟ้าอย่าง	 อมรา	 จึงถูก	 คุณหญิงเกษร 

รังเกียจเดียดฉันท์	 ยิ่งวิชิตย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ของฝ่าย 

หญิงหลังแต่งงาน	 ความสัมพันธ์ของแม่ยายลูกเขยก็ดูจะ 

รุนแรงขึ้น

	 ไม่ไกลจากคฤหาสน์ของคุณหญิงเกษร	มีกระท่อม 

หลงัเลก็ของ	เงก็ท้อ	ม่ายสาวซึง่ก�าลงัพยาบาลแม่ทีก่�าลงัป่วย 

หนัก	 เพราะความข้นแค้นอย่างสาหัสท�าให้เง็กท้อไม่มีเงินไป 

ซื้อยาให้แม่	เมื่อเห็นวิชิตท�ากระเป๋าเงินตก	จึงไม่อาจระงับใจ	 

เอื้อมมือไปขโมยกระเป๋าที่ตกอยู่	 แต่วิชิตหันมาเห็นทัน	 ซัก 

ถามจนได้ความก็เกิดเห็นใจเง็กท้อ	 และให้เงินช่วยเหลือแม้ 

จะไม่สามารถช่วยแม่ของเง็กท้อได้ทันเวลาก็ตาม

	 ฮวยเกยีว	เพือ่นของเงก็ท้อซึง่ด�ารงชพีด้วยการเป็น 

โสเภณี	 ช่วยหางานเย็บผ้าให้เง็กท้อท�าประทังชีวิต	ส่วนวิชิต 

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ริมธารรัก	พ.ศ.	๒๔๙๙

ซ่ึงอยากลบค�าปรามาสของแม่ยายจึงเค่ียวกร�าท�างานจน 

ตาบอดสนิท	 คุณหญิงเกษรฉวยโอกาสยุแยงให้อมราเลิกกับ 

วิชิตไม่เว้นแต่ละวัน	 จนกระทั่งวิชิตถูกคุณหญิงเกษรด่าว่า 

เป็นตวัท�าลายชวีติของอมรา	เขาจงึยอมออกจากชวีติของเมยี 

รักด้วยความเต็มใจ	 จนกระทั่งมาล้มอยู่ที่หน้ากระท่อมของ

เง็กท้อ

	 อมราเสาะหาวชิติอย่างไม่ลดละ	แม้จะถกูคณุหญงิ 

เกษรทัดทานเพียงใด	 โดยไม่รู้ว่าวิชิตมาพักที่กระท่อมของ 

เง็กท้อ	ด้วยส�านึกในบุญคุณเป็นทุนเดิมเง็กท้อจึงทอดกายให้ 

ชายหนุม่	แม้จะรูว่้าเขามภีรรยาแล้วกต็าม	เงก็ท้อยงัพยายาม 

หาเงินมารักษาตาของวิชิตถึงขนาดยอมขายตัว	 จนหาเงิน 

ผ่าตัดดวงตาให้วิชิตได้ส�าเร็จ	 เมื่อใกล้ถึงวันที่หมอจะเปิดผ้า 

เปิดตา	 เอิบ	 คนสนิทของอมราสืบหาวิชิตจนพบ	และเล่าว่า 

อมรายังคงซื่อตรงต่อวิชิต	 เง็กท้อได้ยินเข้าก็สะท้อนใจ	 เมื่อ 

หมอเปิดตาวิชิต	จึงหลอกว่าตนเป็นเพื่อนของเง็กท้อ

	 วชิติเหน็เงก็ท้ออยูต่วัคนเดยีวจงึชวนมาอยูด้่วย	ไม่ 

นานนกัเงก็ท้อกแ็สดงอาการว่าตัง้ครรภ์	แม้จะคาดคัน้แค่ไหน 

กไ็ม่ยอมปรปิากบอกว่าใครเป็นพ่อของลกูในท้อง	จนวชิติโมโห	 

ขบัไล่เงก็ท้อออกจากบ้านเพราะกลวัเสือ่มเสยีชือ่เสยีง	เงก็ท้อ 

เดินโผเผมายังท่าน�้าใกล้กระท่อมซึ่งเคยมาพลอดรักกับวิชิต 

อย่างหมดเรีย่วแรง	โชคดทีีฮ่วยเกยีวซึง่แวะมาเยีย่มเงก็ท้อ	จงึ 

เล่าความจริงให้วิชิตฟัง	 วิชิตกับอมราจึงรีบมุ่งหน้ามายัง 

กระท่อมของเง็กท้อด้วยความร้อนใจ

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	ริมธารรัก	พ.ศ.	๒๔๙๙



554 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๙

สบิเก้ำมงกฎุ
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ เมษายน ๒๔๙๙   ศรีราชวงศ์

บริษัทสร้าง	 โรงถ่ายภาพยนตร์	ส.	อาสนจินดา

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สมใจ	อาสนจินดา

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท		 ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 วิจารณ์	ภักดีวิจิตร

ผู้ล�าดับภาพ	 ฉกรรจ์	บัลลังก์รัตน์	

ผู้ก�ากับศิลป์	 วิทย์	อัคนียากร

ผูส้ร้างฉากและก�ากบัแสง	โรงถ่ายภาพยนตร์	ส.	อาสนจินดา

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง  สง่า	อารัมภีร์

ผู้พากย์ 	 เทพา	–	อาภรณ์	กับ	“ขุนแผน”

ผู้แสดง

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	เมฆ	บางไทร

จุฑารัตน์	จินรัตน์	 เป็น	สร้อย

สาหัส	บุญ-หลง	 เป็น	ตาสาย

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	ทิดโกรก

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	ทิดกลั่น

แน่งน้อย	แสงสุวิมล	 เป็น	นวล

สังเวียน	หาญบุญตรง	 เป็น	เสือแผน

ทม	วิศวชาติ	 เป็น	ร.ต.ท.	ชาญ

อธึก	อรรถจินดา	 เป็น	เสือแถม

เศก	สิทธิพร	 เป็น	แสง

แดง	ดุรงคเสนี	 เป็น	มาลี

เสี่ยล้อต๊อก		 เป็น	ต๊อก

ล้อต๊อกน้อย	 เป็น	เด็กเปีย

เรื่องย่อ 	 เมือ่เหน็	นวล	เมยีรกัก�าลงัเล่นชูต่้อหน้า	 

เมฆ	 บางไทร	 จึงบันดาลโทสะฆ่าชู้รักเสียชีวิตจนต้องติดคุก	 

หลายปีผ่านไป	ความแค้นที่สั่งสมท�าให้เมฆตัดสินใจแหกคุก

	 ทันทีท่ีเหยียบชายแดนบ้านซาก	 เมฆก็ได้รับการ 

ต้อนรับด้วยห่ากระสุนจากสามพ่อลูก	ตาสาย	สร้อย	ลูกสาว	 

และ	 แสง	 ลูกชายคนเล็ก	 เพราะถูกเข้าใจผิดคิดว่าเมฆเป็น 

นักเลง	เมื่อหนีรอดมาได้เมฆจึงหาทางไปเจรจากับตาสาย	จึง 

ได้รู้ว่าครอบครัวของตาสายถูก	 ทิดโกรก	 กับ	 ทิดกลั่น	 ตาม 

รงัควาญอยู	่เพราะสร้อยไม่ยอมเป็นเมยีทดิกลัน่	มหิน�าซ�า้สาย 

ยงัเอา	มาล	ีหญงิสาวทีท่ดิโกรกฉดุคร่ามาไว้ในครอบครอง	เมฆ 

ตกตะลึงเมื่อเห็นหน้ามาลี	เพราะเป็นน้องสาวของตน

	 รุ่งขึ้น	 ทิดโกรกกับทิดกลั่นประกาศศักดาท้าดวล 

ปืนกับเมฆ	ในอีก	๔	วันข้างหน้า	ที่ดอนตาหลับ	เมฆรับค�าท้า 

อย่างไม่มทีท่ีาเกรงกลวั	สร้อยเหน็ดงันัน้กย็นิยอมทอดกายให้ 

เมฆด้วยความเต็มใจ	คืนนั้น	ต๊อก	ลูกสมุนของทิดโกรกแอบ 

ลอบเข้ามาเพื่อฆ่าเมฆแต่เป็นฝ่ายเสียทีซะเอง	 เมฆเก็บ 

กระดาษทีจ่ดรปูพรรณของตนทีต๊่อกเผลอท�าตกไว้	แล้วกต้็อง 

สะดุดใจกับลายมืออันคุ้นเคย	 ซึ่งละม้ายลายมือของนวลซึ่ง 

บดันีต้กเป็นเมยีของทดิโกรก	เมฆรบีหนุหนัไปบ้านซาก	ทิง้ให้ 

สร้อยถกูตาสายตราหน้าว่าโดนสบิแปดมงกฎุอย่างเมฆหลอก

	 อ้ายเสือแผน	 เกลอของทิดโกรกตามมาเอาชีวิต 

เมฆถึงบ้านซาก	โชคดีที่	ร.ต.ท.	ชาญ	ซึ่งก�าลังตามจับเมฆช่วย 

ชีวิตเขาไว้	 เมฆขอเวลา	 ๒	 วันเพื่อไปสะสางหนีแค้นและจะ 

ยอมมอบตวัแต่โดยด	ีครบก�าหนด	๔	วนั	เมฆมาตามค�าท้า	แต่ 

เมฆกต้็องเป็นฝ่ายล่าถอยเมือ่รูว่้าทดิโกรกจะต่อสูด้้วยปืน	ปืน 

ซึ่งเมฆสาบานไว้ว่าจะไม่ขอแตะต้องอีกตลอดชีวิต	 ทิดกลั่น 

แอบหยิบปืนที่เมฆโยนทิ้งไปฆ่าตาสาย	 ท�าให้สร้อยเข้าใจผิด	 

เมฆจึงตกอยู่ในวงล้อมของความตาย	นวลซึ่งส�านึกผิดแล้วจึง 

เอาตัวบังกระสุนไว้	 เมฆจึงตัดสินใจหยิบปืนยิงทิดโกรกและ 

ทิดกลั่นและมอบตัวกับ	ร.ต.ท.ชาญ	ตามสัญญา

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สิบเก้ามงกุฎ	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สิบเก้ามงกุฎ	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ลูกโจร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๔ พฤษภาคม ๒๔๙๙   ควีนส์

บริษัทสร้าง สหมิตรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์

ผู้ก�ากับ  ปริญญา	ลีละศร

ผู้เขียนบท	 ปริญญา	ลีละศร

ผู้ถ่ายภาพ	 สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 อัจฉรา	 พิสุทธิ,	 วิชิต	 ไวงาน,	 เชาว	์

แคล่วคล่อง,	ชาล	ีอนิทรวจิติร,	สมพล	กงสุวรรณ,	อดนินัท์	

สิงห์หิรัญ,	 เบ็ญจมินทร์,	 มงคล	 จันทนบุบผา,	 สมพงษ์, 

ล้อต๊อก,	เพลินตา	อุมาแมน

เรื่องย่อ 	 เสือวัน	 และ	 เสือแคล้ว	 สองเสือ 

มหาโจรท่ีถูกทางการหมายหัว	 คืนหน่ึง	 ทั้งสองออกไป 

ปล้นบ้านเศรษฐีและถูกต�ารวจน�าก�าลังเข้าจับกุม	 ใน 

ระหว่างทีเ่สอืวนัพยายามหลบหน	ีกไ็ด้ยนิเสยีงเดก็ร้องไห้	 

ด้วยความสงสารจึงอุ ้มเด็กคนน้ันมาด้วย	 และในวัน 

เดยีวกนันัน้เอง	ส.ต.อ.เพิม่	ซึง่ถกูยงิใกล้เสยีชวีติได้ขอร้อง 

เสือวันให้ช่วยส่งเสียเงินทองแก่ลูกชายของตน	 เสือวัน 

รับปาก	นับตั้งแต่วันนั้นเสือวันจึงกลับใจเลิกเป็นโจร

	 เวลาผ่านไปยีส่บิกว่าปี	วนัทนย์ี	ลกูสาวของเสอื 

วนัโตจนเรยีนจบมหาวทิยาลยั	และมคีนรกัชือ่	ร.ต.ต.พงษ์	 

เสือวันจ�าได้ทันทีว่าเป็นลูกชายของ	 ส.ต.อ.เพิ่ม	 ซึ่งเขา 

คอยส่งเสยีเงนิทองมาตลอดหลงัจาก	ส.ต.อ.เพิม่	เสียชวีติ 

โดยไม่เคยเปิดเผยตัว	แต่แล้ววันหนึ่ง	เสือแคล้วก็ปรากฏ 

ตัวขึ้นพร้อม	เคลิ้ม	ลูกชาย	เพราะหมายมั่นจะให้เคลิ้มได้ 

แต่งงานกบัวนัทนย์ี	แต่เสอืวนัไม่ยอมเพราะรูว่้าเสอืแคล้ว 

ยังไม่เลิกเป็นโจร	 เสือแคล้วเจ็บใจจึงให้เคล้ิมลักพาตัว 

วันทนีย์	เพราะรู้ดีว่าเสือวันไม่กล้าแจ้งต�ารวจ	

	 ร.ต.ต.พงษ์	เมื่อรู้ว่าวันทนีย์ถูกจับตัวไปก็ไม่รอ 

ช้ารีบไปช่วย	เสือวันกลัวว่า	ร.ต.ต.พงษ์	จะถูกเสือแคล้ว 

ท�าร้าย	 จึงแอบบุกไปหาเสือแคล้ว	 แต่ถูกวันทนีย์ซึ่งรู้ 

เรื่องราวในอดีตจากเสือแคล้วตัดพ้อต่อว่า	 เสือวันเสียใจ 

เป็นอันมากจึงส่งปืนให้วันทนีย์ยิงตัวเองให้หายแค้น	 แต ่

วันทนีย์ก็ไม่อาจท�าได้	 เสือแคล้วฉวยโอกาสที่พ่อลูก 

ทะเลาะกันหยิบปืนเล็งไปที่เสือวัน	แต่	 ร.ต.ต.พงษ์	และ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจมาได้ทนัท่วงที	จงึยงิเสือแคล้วและเคลิม้ 

เสยีชวีติ	เมือ่เหตกุารณ์สงบ	เสอืวนัจงึเล่าเรือ่งราวในอดตี 

ทั้งหมดให้วันทนีย์และ	 ร.ต.ต.พงษ์	 ฟังอย่างละเอียด	 

ร.ต.ต.พงษ์	 รู ้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อเสือวันมาก	 ส่วน 

วันทนีย์ซึ้งน�้าใจเสือวันจึงเขียนประวัติของตัวเองส่ง 

มหาวิทยาลัยอย่างไม่อายว่าเป็น	“ลูกโจร”

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๙

พรำนสงัคม
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ปริญญา	ลีละศร	

ผู้เขียนบท เบญจมินทร์

ผู้ถ่ายภาพ	 สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 พันค�า

ผู้แสดง

ม.ร.ว.	หญิงฤดีมน	ชมภูนุช	 เป็น	นงนุช

เพลินตา	อุมาแมน	 	 เป็น	รจนา

เชาว์	แคล่วคล่อง	 	 เป็น	ชัช

วิชิต	ไวงาน,	จันตรี	สาริกบุตร,	อดินันท์	สิงห์หิรัญ,	จรูญ	

สินธุเศรฐ,	สมพล	กงสุวรรณ,	มงคล	จันทบุบผา,	ร�าเพย	

ณ	นคร

เรื่องย่อ 	 เพราะไม่เคยมีความรัก	 เมื่อถูก	 ชัช	

หนุม่นกัศกึษาป้อนค�าหวาน	นงนชุ	จงึตกหลมุพรางอย่าง 

ง่ายดาย	 แม้นงนุชจะอายุมากกว่าชัชกว่าสิบปีก็ตาม	 

นงนุชเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง	 แต่งตัวทันสมัยขึ้น	 จนใน 

ที่สุด	ก็ตกเป็นของชัชด้วยความยินยอม	แม้ชัชจะกลับไป 

เรียนต่อที่กรุงเทพ	นงนุชก็ยังคงปรนเปรอชัชทั้งร่างกาย

และเงินทอง

	 แต่เมือ่ชัชกลบัมาทีก่รงุเทพ	กลบัแอบไปมคีวาม 

สมัพนัธ์กบั	รจนา	นกัศกึษาสาวจนเธอตัง้ครรภ์	ชัชปฏเิสธ 

ความเป็นพ่อและไล่ให้รจนาไปท�าแท้งโดยอ้างว่าไม่มเีงนิ 

เลี้ยงดู	 แต่รจนายืนยันว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะพี่สาวที่ 

คอยส่งเสียเธอมีฐานะดี	 ชัชจึงยอมตกลงแต่งงาน	 รจนา 

กลับไปบอกเรื่องราวที่บ้านเกิดและโทรเลขตามชัชเพื่อ 

เข้าพิธีแต่งงาน

	 ชชัตามมาทีบ้่านของรจนาแล้วกต้็องตกใจเป็น 

อันมาก	เพราะที่นั่นคือบ้านของนงนุช	นงนุชพยายามขัด 

ขวางการแต่งงานท�าให้ชัชไม่พอใจถึงกับจ้างคนมาฆ่า 

นงนุชแต่ไม่ส�าเร็จ	 ส่วนรจนาไม่เข้าใจว่าท�าไมพี่สาวถึง 

คัดค้านการแต่งงานทั้งที่ตอนแรกอนุญาต	 นงนุชจึงเล่า 

เรือ่งราวทัง้หมดให้รจนาฟัง	รจนาผิดหวงัเสยีใจมากจงึยงิ 

ชัชเพราะความเคียดแค้น

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ดำวเรอืง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙   คาเธ่ย์

บริษัทสร้าง รัตนภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง สมจินต์	รัตนพล

ผู้ประพันธ์	 “พรานบูรพ์”

ผู้ก�ากับ 	 ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 รัตน์	เศรษฐภักดี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 เทพา	–	อาภรณ์

ผู้แสดง

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	ดาวเรือง

ฉลอง	สิมะเสถียร	 	 เป็น	สันทราย

สาหัส	บุญหลง	 	 เป็น	พัศดี

จุมพล	กาญจนินทุ	 	 เป็น	จิตรกร	เจนจิตร

เมืองเริง	ปัทมินทร์,	สมถวิล	มุกดาประกร,	กรองจิตต์	เตมีย์- 

ศิลปิน

เรื่องย่อ 	 ดาวเรอืง	กบั	สนัทราย	เกดิและเตบิโตที่ 

อ่าวเกล็ดแก้ว	 ทั้งสองเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เป็นเด็ก	 จน 

กระทั่งเพาะบ่มเป็นความรักฉันท์หนุ่มสาว	วันหนึ่ง	มีนักวาด 

ภาพชื่อ	จิตกร	เจนจิตร	มาขอให้ดาวเรืองเป็นแบบวาดภาพ 

ชื่อ	“นางเงือก”	และเสนอเงินค่าตอบแทนให้	ดาวเรืองรีบน�า 

เงินกลับมาที่บ้าน	แต่กลับพบเจ้าหนี้ก�าลังมาทวงเงิน

	 แม้จะเอาเงินค่าจ้างเป็นแบบจ่ายหนี้ไปแล้ว	 แต่ก็ 

ยังใช้หน้ีไม่หมด	 ดาวเรืองจึงตัดสินใจไปหางานท�าที่กรุงเทพ 

ตามค�าชักชวนของ	 หาด	 เพื่อนบ้าน	 และไปท�างานที่ร้าน 

อาหาร	ทีน่ัน่	ดาวเรอืงได้พบกบัเจ้าของโรงแรมนทิราซึง่ก�าลงั 

หาคนไปท�างานด้วย	ดาวเรืองจึงชวนสันทรายและวารี	พี่สาว	 

มาท�างานด้วยกัน	 แต่จู่	 ๆ	 ตาของสันทรายก็เกิดอาการปวด 

และเริ่มมองไม่เห็น

	 ดาวเรอืงยอมท�างานทกุชนดิ	เพราะหวงัจะเกบ็เงนิ 

ไปใช้หนี้	เมือ่ลดัดากบัเฉยีบ	สองนกัพนนัมาเสนอให้ดาวเรอืง 

เป็นนางนกต่อในบ่อนของท่านอิทธิพลดาวเรืองจึงตกปาก 

รบัค�าอย่างว่าง่าย	ท่านอทิธพิลเอน็ดดูาวเรอืงประหนึง่ลกูสาว	 

ซื้อสิ่งของมากมายประเคนจนเธอหลงระเริงในทรัพย์สมบัต ิ

ทีไ่ด้รบั	หารูไ้ม่ว่าท่านอทิธพิลวางแผนจะเอาดาวเรอืงเป็นเมยี	 

โดยสร้างสถานการณ์อนัแยบคายจดัฉากให้ดาวเรอืงเป็นผูร้้าย 

ฆ่าคน	 ดาวเรืองตกหลุมพรางจึงขอร้องให้ท่านอิทธิพลช่วย	 

และตกเป็นของท่านอิทธิพลตามแผน

	 จนกระทั่งวันหนึ่ง	 ดาวเรืองแอบเห็นชายฉกรรจ ์

ที่ตัวเองฆ่าในบ้านของท่านอิทธิพล	จึงได้รู้ว่าตัวเองถูกหลอก	 

ดาวเรืองเสียใจมากจึงหนีกลับไปที่อ่าวเกล็ดแก้ว	ซึ่งบัดนี้	แม่ 

บังเกิดเกล้าได้เสียชีวิตไปแล้ว	 ส่วนสันทรายกลายเป็นคน 

ตาบอด	 ท่านอิทธิพลกลัวดาวเรืองจะเปิดเผยเรื่องของตนจึง 

สั่งให้เฉียบไปจับดาวเรืองมาขังในซ่องลับ	เฉียบขู่ให้ดาวเรือง 

กลับไปท�างานต้มตุ๋นเหมือนเคยไม่งั้นจะโดนสาดน�้ากรด 

แต่ดาวเรืองไม่ยอม	เมื่อหันไปฟ้องอิทธิพลกลับถูกตบตี	ขวด 

น�า้กรดทีว่างอยูห่กราดใบหน้าดาวเรอืง	ดาวเรอืงกระชากปืน 

จากอิทธิพลยิงกระหน�่าเฉียบ	ลัดดา	และอิทธิพลเพื่อระบาย 

ความแค้น	แต่ตัวเองก็ต้องโดนจับต้องโทษประหารชีวิต

	 ระหว่างทีด่าวเรอืงถกูคมุขงัอยูใ่นคกุ	มนีกัวาดภาพ 

คนหนึ่งมาติดต่อพัสดีให้หาคนหน้าตาอัปลักษณ์มาเป็นแบบ 

วาดภาพ	“ผเีสือ้สมทุร”	พศัดจีงึพาดาวเรอืงออกมา	บดันีน้าง 

เงอืกได้กลายร่างเป็นผเีสือ้สมทุรเสยีแล้ว	จติรกรสงสารในโชค 

ชะตาของดาวเรือง	 จึงไปตามสันทรายและวารีมาร�่าลา 

ดาวเรืองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะไปรับโทษทัณฑ์ที่ดาวเรือง 

ท�าไว้

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

สำมเกลอหักด่ำน

ขโมยแผนการโจมตีลับได้ส�าเร็จ	ล้อต๊อกกลับไปแจ้งข่าว 

กบัผูบ้ญัชาการ	กองทพัไทยจงึยกทพัเข้าโจมตจีนเกดิการ 

รบขึ้น	 ล้อต๊อกตรึงก�าลังอยู่และได้เห็นว่าข้าศึกมีก�าลัง 

เยอะกว่า	 จึงยอมเส่ียงชีวิตเพื่อมายับยั้งการบุกโจมตี 

ของกองทัพไทย	 เมื่อรวบรวมก�าลังคนได้เท่าเทียมกับ 

ข้าศึก	กองทัพไทยจึงเข้าต่อสู้อีกครั้ง	พลทหารสมพงษ์ได้ 

เสียสละชีวิตกระโดดเข้ารับลูกระเบิดเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเป็น 

อนัตราย	ประเทศไทยจงึรอดพ้นจากการรกุรานของข้าศกึ

มาได้

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๙   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง	 ยูเนี่ยน	 ฟิล์ม	 โปรดักชั่น	 (UNION	 

	 	 FILM	PRODUCTION)	ร่วมกับ	กอง 

	 	 ดุริยางค์	กองทัพบก

ผู้อ�านวยการสร้าง พ.ท.	ศิริ	ถิรพันธ์

ผู้อ�านวยการแสดง ศุภอัฐ	ชวะโนทัย

ผู้ประพันธ์

ผู้ก�ากับ  สมพงษ์	พงษ์มิตร

ผู้เขียนบท	 จุมพล	ปัทมินทร์

ผู้ถ่ายภาพ	 วิเชียร	วีระโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  

ผู้แสดง	 	 สมพงษ์	พงษ์มิตร,	 ล้อต๊อก,	 จุมพล	

ปัทมินทร์,	 เสน่ห์	 โกมารชุน,	 อบ	 บุญติด,	 ชูศรี	 โรจน์- 

ประดิษฐ์,	ยรรยง,	แป๊ะอ้วน,	อธึก	อรรถจินดา

เรื่องย่อ 	 เรื่องราวความโกลาหลของ	สมพงษ์	 

คนกวาดถนนทีถึ่งคราวต้องไปรบัใช้ชาติ	สมพงษ์สงักดัอยู่ 

ในกรมกองเดียวกับ	ล้อต๊อก	และ	หมู่จุมพล	อริเก่า	และ 

เพิง่จะรูว่้า	ซหูยนิ	หญงิสาวทีเ่ขาหลงรกัเป็นน้องสาวของ 

ล้อต๊อก	ส่วน	สารภี	คนรักของล้อต๊อกก็บังเอิญเป็นน้อง 

สาวของสมพงษ์	ทัง้สามเกลอจงึลมืเรือ่งบาดหมางในอดตี 

และปรองดองกัน

	 ขณะนั้น	 ศัตรูประกาศรุกรานประเทศไทย	 

ทหารสามเกลอถูกส่งตัวไปท�าหน้าที่พลลาดตระเวน 

สอดแนมข้าศึก	 ภายใต้ความรับผิดชอบของ	 ร.ต.อธึก	 

ระหว่างนั้น	พลประสาน	ปัทมเวณูได้หายตัวไป	ทุกคนจึง 

ออกตามหา	สามเกลอซ่ึงก�าลงัลอบเข้าไปค่ายข้าศกึ	แอบ 

ได้ยนิแผนการโจมตปีระเทศไทย	และได้เหน็พลประสาน 

ก�าลงัถกูข้าศกึทรมานเสยีชวีติ	สามเกลอใช้ความพยายาม
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๒๔๙๙

ปีศำจคะนองรัก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 กองสวัสดิการกรมต�ารวจ

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์	 อ.	อรรถจินดา

ผู้ก�ากับ	 	 พ.ต.ท.	อรรถ	อรรถจินดา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 พ.ต.ท.	อรรถ	อรรถจินดา

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

ฉลอง	สิมะเสถียร	 เป็น	ดนัย

มารศรี	มุกดาประกร	 เป็น	เรียม

จุฑารัตน์	จินรัตน์	 เป็น	ปิศาจสาว

อบ	บุญติด	 เป็น	บิดาของดนัย

วงศ์ทอง	ผลานุสนธิ์	 เป็น	กานดา

สาหัส	บุญหลง	 เป็น	ผ่อน

วีระ	 เป็น	นายใหญ่

จันตรี	สาริกบุตร,	ส�าราญ	เหมือนประสิทธิเวช,	ปราณีต	

คุ้มเดช,	เสี่ยซาเล้ง,	วิทย์	สุจริตจันทร์

เรื่องย่อ 	 ดนัย	 นักประพันธ์หนุ่มถูกพ่อบังคับ 

ให้แต่งงานกับ	 กานดา	 ลูกสาวของเพื่อน	 ดนัยทนพ่อ 

รบเร้าไม่ได้จึงตอบตกลงแต่งงาน	 โดยมีเงื่อนไขว่าจะขอ 

ไปเขยีนหนงัสอืทีอ่ยธุยาให้เสรจ็เสยีก่อน	ดนยัไปพกัอยูท่ี ่

บ้านเก่า	ๆ	หลังหนึ่งที่อยุธยาซึ่ง	ผ่อน	เลขานุการของพ่อ 

จัดการหามาให้	

	 ที่บ้านหลังนี้	ดนัยได้พบปิศาจสาวที่ปรากฏตัว 

มาต่อว่าดนยัทีม่าอยูบ้่านหลงันีโ้ดยไม่บอกกล่าวเสียก่อน	 

แต่ในท่ีสุดปิศาจก็รับว่าล้อเล่นเพราะรู้จักดนัยเป็นอย่าง 

ด	ีวนัหนึง่ดนยัได้พบกบั	เรยีม	ทีว่งัโบราณและตกหลมุรกั 

ทันทีที่เห็นเช่นเดียวกับเรียม	 แต่เรียมโดนพ่อบังคับให้

แต่งงานกับ	นายใหญ่	ผู้มีอิทธิพล

	 เรียมพยายามขอร้องไม่ให้ดนัยติดต่อกับเธอ 

เพราะกลัวนายใหญ่ท�าร้าย	 ดนัยจึงขอให้ปิศาจสาวช่วย 

เหลอื	ปิศาจสาวปฏเิสธและเล่าให้ดนยัฟังว่า	เมือ่สองร้อย 

ปีก่อน	 ตนเคยถูกบังคับให้เป็นบาทบริจาริกาของสมัย 

พระพทุธเจ้าเสือ	แต่ขดัขนืเพราะรกัอยูก่บัชายคนหนึง่จงึ 

ฆ่าตัวตาย	 ผู้ชายคนที่ว่าน้ันได้กลับมาเกิดใหม่คือดนัย 

นั่นเอง

	 ต่อมา	 ดนัยได้รับจดหมายจากเรียมเรียกให ้

ไปพบ	แต่เมื่อไปถึงที่หมายกลับพบนายใหญ่และพ่อของ

เรียมรุมท�าร้าย	ปิศาจสาวมาช่วยไว้ทัน	เรียมส่งจดหมาย 

หาดนัยหลังจากนั้นเพื่อบอกว่าได้แต่งงานแล้วกับนาย 

ใหญ่เพราะไม่อยากให้ดนยัโดนท�าร้ายอกี	ดนยัเสยีใจมาก 

หันเข้าหาสุรา	 ปิศาจสาวปรากฏตัวให้ดนัยเห็นเป็นครั้ง 

สุดท้ายพร้อมกับบอกว่าอีก	 ๓๐	ปี	 จึงจะได้พบกันอีกท่ี 

บ้านหลังนี้	 ดนัยจึงกลับไปแต่งงานกับกานดา	 เมื่อถึง

ก�าหนด	ดนัยกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับปิศาจสาวและ 

เสียชีวิตที่บ้านหลังเดิม	 ปิศาจสาวจึงมารับวิญญาณตาม 

สัญญา

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ไฟชวีติ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๙   นิวโอเดียน

บริษัทสร้าง

ผู้อ�านวยการสร้าง เกรียงศักดิ์	หาญวานิช

ผู้ประพันธ์	 สด	กูรมะโรหิต

ผู้ก�ากับ  ลัดดา	สารตายน

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 แท้	ประกาศวุฒิสาร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ทีมงานอื่น ๆ	 ขุนลีลาศาสตร์สุนทร	ควบคุมปัญหา 

	 	 ชีวิตในเรื่อง

ผู้แสดง

สวลี	ผกาพันธุ์	 เป็น	จวนฟาง

สุรชัย	ลูกสุรินทร์	 เป็น	มนู

จรูญ	สินธุเศรษฐ	 เป็น	เทพ

เกษแก้ว	มาสะวิสุทธิ	 เป็น	แย้ม

สมศรี	เทียมก�าแหง	 เป็น	กล�่า

ชาญ	เทียมประสิทธิ์	 เป็น	เกริก

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์

เรื่องย่อ	 	 มน	ูไปศกึษาวชิาแพทย์ทีม่หาวทิยาลยั 

ฮ่องกงและได้พบกบั	จวนฟาง	สาวจนีทีน่ัน่	ทัง้สองคบหา 

กันและสัญญาว่าจะกลับมาแต่งงานที่เมืองไทย	แต่ความ 

สัมพันธ์ของทั้งสองก็ต้องจบลงหลังการปรากฏตัวของ	 

เทพ	ญาติของมนูที่ถูกส่งมาเป็นผู้จัดการบริษัทที่ฮ่องกง	 

เทพหลงรักจวนฟางและพยายามสานสัมพันธ์	 จวนฟาง 

ไม่กล้าปฏิเสธเพราะเห็นว่าเป็นญาติของมนู	 จนกระทั่ง 

วันหนึ่งมนูนัดจวนฟางไปเลี้ยงฉลองรับปริญญา	 แต่ 

จวนฟางมาช้า	มนสูงัหรณ์ใจว่าจวนฟางอาจจะไปหาเทพ 

จึงตามไปพบทั้งสองอยู่ด้วยกัน	และเข้าใจผิดว่าจวนฟาง 

นอกใจ	มนูเสียใจมากจึงตัดสินใจกลับเมืองไทยทันที		

	 ๕	ปีผ่านไป	มนูย้ายไปท�าไร่	“ภูไท”	ที่หน้าเขา 

ทโมน	แย้ม	ลูกสาวผู้ใหญ่แหยมมาหลงรักมนู	วันหนึ่งมนู 

ได้รับจดหมายจากเทพบอกว่าจะมาพักผ่อนที่ไร่เพราะ 

ป่วยเป็นโรคประสาท	ท�าให้มนูได้พบกับจวนฟางอีกครั้ง	 

เทพกบัจวนฟางมลีกูชายด้วยกนัหนึง่คน	มนไูด้พดูคยุกบั 

เทพและได้รู ้ว่าเมื่อห้าปีก่อนจวนฟางไม่ได้นอกใจเขา	 

ท�าให้มนูรู้สึกผิดและอยากปรับความเข้าใจกับจวนฟาง 

เทพยอมสละจวนฟางให้มนู	 และออกจากไร่ภูไทในคืน 

นั้น	ส่วนที่ไร่ภูไท	จวนฟางตามหา	หนูใหญ่	ลูกชายไม่พบ 

จึงเข้าใจว่าเทพพาไปด้วย	 มนูช่วยออกตามหาหนูใหญ	่ 

ขณะทีเ่ทพเดนิผ่านหน้าผา	โดยไม่รูต้วัว่าหนใูหญ่เดนิตาม 

มา	 ทันใดนั้นเอง	 เสียงระเบิดหินดังสนั่นขึ้น	 เทพหันไป 

เห็นหนูใหญ่จึงรีบวิ่งไปช่วย	แต่สายไปเสียแล้ว

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๙

เกยีรติศักดิรั์กของข้ำ

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๙

๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๙   กรุงเกษม

บริษัทสร้าง	 โยคีทองพูน

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์	วรดิลก

ผู้ก�ากับ  เนรมิต

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	-	จุรี

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจนิดา,	สมจติต์	ทรพัย์ส�ารวย,	

สมควร	กระจ่างศาสตร์,	ทัต	เอกทัต,	เชาว์	แคล่วคล่อง,	

ล้อต๊อก,	อบ	บญุตดิ,	เกรยีวทอง	อศิรศกัดิเ์สนา

เรื่องย่อ 	 เรื่องราวของหนุ่ม	ปาน	กับสาว	เนิ่น 

ซึ่งอาศัยอยู่ที่ต�าบลหาดตะโก	ทั้งสองรักและตกลงจะอยู่ 

ด้วยกัน	ความสวยของเนิ่นไปต้องตา	หมู่เจิม	เป็นเหตุให้ 

ปานถูกยดัข้อหาฆ่าคนตาย	ปานแหกคกุออกมาพร้อมกบั 

ความแค้นแน่นอก	ยิง่เมือ่รูว่้าเนิน่ต้องยอมแต่งงานกบัหมู ่

เจิมเพราะอิทธิพลของก�านัน	 จึงบันดาลโทสะลงมือฆ่า 

ก�านัน	ท�าให้ปานต้องหนีการจับกุมอีกครั้ง

	 หมู่เจิมได้แต่งงานกับเนิ่นสมใจและรับเล้ียงดู 

ลูกในท้องซึ่งเกิดกับปาน	 หลายปีต่อมา	 ปานกลายเป็น 

เสอืคนส�าคญัทีท่างราชการต้องการตวั	เสอืปานออกปล้น 

เงินเศรษฐีเพื่อมาแจกจ่ายคนยากจน	 เป็นที่รักใคร่ของ 

ชาวบ้านและช่วยให้เขาไม่ถูกต�ารวจจับ	เสือปานเฝ้าหวัง 

อยากเจอลกูชายของตวัเองสกัครัง้	จนในทีสุ่ดทัง้สองกไ็ด้ 

โคจรมาพบกันแต่ในฐานะต�ารวจกับผู้ร้าย

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ลกูแก้วเมยีขวญั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๙   คาเธ่ย์

บริษัทสร้าง	 สุเทพภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สมบูรณ์	จันทรสมบูรณ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 มนตรี

ผู้เขียนบท ช่อทิพย์วรรณ

ผู้ถ่ายภาพ	 ส.	สุเทพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

สมควร	กระจ่างศาสตร์	 เป็น	กิมเจ็ง

สมจิตต์	ทรัพย์ส�ารวย	 เป็น	เง็กลั้ง

อบ	บุญติด	 เป็น	แป๊ะล้ง

สงวน	รัตนทัศนีย์	 เป็น	ลี่คิ้ม

วลิต	สนธิรัตน์	 เป็น	เชิดศักดิ์

นาฏยา	รัมภเวช	 เป็น	ผกาพรรณ

ล้อต๊อก,	 สมพงษ์,	 สมบูรณ์	 จันทรสมบูรณ์,	 บังเละ, 

ด.ช.	สุเทพ

เรื่องย่อ 	 ความใฝ่ฝันท่ีจะเรียนมหาวิทยาลัย 

ของ	 กิมเจ็ง	 ส�าเร็จลงในวันหน่ึง	 แม้เขาจะแต่งงานกับ 

เง็กลั้ง	 จนมีลูกแล้วก็ตาม	 เมื่อ	กิมตี่	 บุตรชายอายุได้	๕	 

ขวบ	 กิมเจ็งได้รับการสนับสนุนจากอาให้ไปเรียนต่อที ่

กรงุเทพฯ	แป๊ะล้ง	ผูเ้ป็นบดิาจงึยนิยอม	โดยม	ีตัว๊ปุย๊	ญาต ิ

สนิทร่วมทางไปด้วย	

	 กิมเจ็งมุมานะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างด	ี 

จนเหตกุารณ์เร่ิมพลกิผนั	เมือ่เขายืน่มอืไปช่วย	ผกาพรรณ	 

ที่ก�าลังถูก	เชิดศักดิ์	ท�าร้าย	กิมเจ็งหลงเสน่ห์ผกาพรรณ 

จนละทิ้งการเรียน	มิหน�าซ�้ายังโกหกทางบ้านเพื่อขอเงิน 

ไปปรนเปรอผกาพรรณจนครอบครวัต้องย้ายไปอยูก่ระท่อม 

หลังน้อย	ไม่นาน	ลี่คิ้ม	ผู้เป็นแม่ก็เสียชีวิต

	 ผ่านไปไม่นานผกาพรรณกเ็ริม่เบือ่หน่ายกมิเจง็	 

จึงกลับไปเล่นชู้กับเชิดศักดิ์อีกครั้ง	 ตั๊วปุ๊ยมาเห็นเข้าจึง 

เข้าไปต่อว่า	แต่ผกาพรรณไหวตัวทันโวยวายลั่นว่าตั๊วปุ๊ย 

ลวนลามตัวเอง	 กิมเจ็งเพิ่งกลับมาถึงบ้านไม่รู ้ต้นสาย 

ปลายเหตุก็ออกปากไล่ตั๊วปุ๊ยออกจากบ้านโดยไม่ฟังค�า 

อธิบายใด	ๆ	ด้วยหลงผกาพรรณอย่างโงหัวไม่ขึ้น

	 ตั๊วปุ๊ยเขียนจดหมายไปเล่าความจริงทั้งหมด 

ให้ทางบ้านของกมิเจง็ฟัง	แป๊ะล้งก�าลงัป่วยหนกั	รูข่้าวเข้า 

ก็ตรอมใจ	แต่หลังจากนั้นไม่นาน	กิมเจ็งก็ได้ประจักษ์ว่า 

ผกาพรรณคบชู้	ด้วยความโมโหจึงเกิดมีเรื่องกับเชิดศักดิ์	 

โชคร้ายที่เชิดศักดิ์ล้มทับมีดของตัวเองตายท�าให้กิมเจ็ง 

ตกเป็นฆาตกร

	 หลังจากที่พ่อและแม่ของสามีตาย	 เง็กลั้งกับ 

กมิตีต้่องอาศยัศาลเจ้าเป็นทีซ่กุหวันอน	เคราะห์กรรมซ�า้ 

หนกัเมือ่เงก็ลัง้ล้มป่วย	กมิตีจ่งึต้องออกขอทานหาเงนิมา 

ประทังชีวิต	 สองแม่ลูกเผอิญเห็นข่าวกิมเจ็งบนหน้า 

หนังสือพิมพ์	จึงพากันไปเยี่ยมกิมเจ็งที่ห้องขัง	กิมเจ็งพ้น 

ข้อกล่าวหาในที่สุด	 ชีวิตนักโทษ	๖	 เดือน	 ท�าให้กิมเจ็ง 

ส�านึกผิด	จึงกลับตัวกลับใจมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

กปัตันยุทธ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง	 กองทัพเรือ

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ทองแถม	ศาสตระรุจี

ผู้ประพันธ์	 พรพรหม

ผู้ก�ากับ	 	 ทักษิณ	แจ่มผล

ผู้เขียนบท	 ทักษิณ	แจ่มผล

ผู้ถ่ายภาพ	 วิชัย	ทรงเยาว์ศรี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	ร.อ.	ยุทธ	ยุทธนาวิน

ชาริโต	โซลสิ	(CHARITO	SOLIS)		เป็น	โรซิต้า

ร.ต.	สุโรจน์	เลขยานนท์	ร.น.	 เป็น	ร.อ.	สุรพล

ร.ท.	ช่วง	เกศะปิณฑ์	ร.น.	 เป็น	ด�ารง

สงวน	โชติรส	 เป็น	เดช

ศรีสมร	ภัทรนาวิก	 เป็น	จันทร์ทิพย์

สายสนุ	ีอศัวนนท์,	สคุนธ์	คิว้เหลีย่ม,	เฉลมิ	แก้วสมยั	และ

ข้าราชการในกองทัพเรือ

เรื่องย่อ	 	 เรื่องราวของ	 ร.อ.	 ยุทธ	 ยุทธนาวิน	 

ร.น.	หรอืทีท่กุคนเรยีกว่า	กปัตนัยทุธ	ซึง่เคยเป็นทีร่กัใคร่ 

ของเพือ่นทหารเรอื	แต่จู	่ๆ 	กก็ลายเป็นข้ีเมาอาละวาดจน 

ถูกสั่งปลดราชการมิหน�าซ�้ายังถูกตัดออกจากตระกูล	 

กัปตันยุทธจึงตอบแทนด้วยการถอนหมั้น	 สายสุนี	 แล้ว 

หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

	 ร.อ.	 สุรพล	 เพื่อนสนิทของกับตันยุทธได้รับ 

ค�าสัง่ให้ไปราชการทีฟิ่ลปิปินส์	เขาได้พบกบัโรซต้ิาซึง่เข้า 

มาท�าความสนิทสนม	 โดยมีเบื้องหลังเพื่อหว่านล้อมให้ 

สุรพลช่วยติดตั้งปืนบนเรือบังคับด้วยกระแสคล่ืนวิทย ุ

ตามค�าแนะน�าของยทุธ	แต่โรซต้ิาเกดิหลงรกัสรุพลจรงิจงึ 

บอกความจริงทั้งหมดแก่สุรพล	สุรพลโกรธมากจึงต่อว่า 

โรซิต้า	ยุทธ	ด�ารง	และพรรคพวกซึ่งแอบสังเกตการณ์อยู่	 

จึงจับตัวสุรพลไปขัง

	 สุรพลโดนทรมานแสนสาหัส	 แต่ก็ยังไม่ยอม 

ร่วมมือกับด�ารง	 ในเวลานั้นสมุนของเดชได้ฆ่านักสืบ 

กองทัพเรือไทยซึ่งมีไม้ขีดหมายเลข	๑๓	อยู่ในตัว	ด�ารง 

จ�าได้ว่าเคยเห็นยุทธพกไม้ขีดไฟลักษณะเดียวกันแต่เป็น 

หมายเลข	๑๙	จึงรู้ว่ายุทธเป็นนักสืบของกองทัพเรือ	แต่ 

ยทุธไหวตวัทนัช่วงชิงแผนผังการต่อเรอืของไทยทีห่ายไป 

มาได้และรีบหนีออกมา

	 โรซิต้าหาทางช่วยชีวิตสุรพลแต่ตัวเองถูกสมุน 

ของด�ารงยิงจนเสียชีวิต	 ยุทธหนีการไล่ล่าของด�ารงและ 

เกิดการต่อสู้กัน	 ด�ารงพลาดท่าจมน�้าเสียชีวิต	 ส่วนยุทธ 

ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส	 ก่อนสิ้นใจยุทธมอบแผนผังการ 

ต่อเรือและไม้ขีดไฟประจ�าตัวให้สุรพลน�าไปมอบผู้บังคับ 

บัญชากองเรือ

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๙

ค�ำอธษิฐำนของดวงดำว

ของบรรดาสาว	ๆ	และต่างแต่งตัวแข่งขันกันเพื่อไปร่วม 

งานเล้ียงส่งท่านชายกลับกรุงเทพ	 ดวงดาวจึงปลีกตัวไป 

เดนิเล่นทีช่ายหาดกบั	สีนลิ	สุนขัคูใ่จอย่างเงยีบ	ๆ 	แต่แล้ว 

ดวงดาวก็ได้เจอกับโจรที่เธอช่วยหาที่หลบซ่อนให้ใน 

คืนวนัปีใหม่	ชายหนุม่สารภาพว่ามาดกัรอดวงดาวเพราะ 

ตั้งใจจะไปประกอบอาชีพสุจริต	 ดวงดาวจึงให้สมบัติช้ิน 

สุดท้ายของเธอเป็นเงินทุนแก่ชายหนุ่ม

	 หลังจากนัน้ไม่นาน	รุง่	อาของดวงดาวมารบัตวั 

ดวงดาวไปอยู่ที่กรุงเทพ	 และพาดวงดาวไปงานเล้ียงวัน 

เกิดของ	ม.จ.	จิรพันธ์	ดวงดาวจ�าได้ว่าบรรดาหลานสาว 

ของคุณใหญ่ต่างใฝ่ฝันถึง	 ม.จ.	 จิรพันธ์	 แต่ด้วยความ 

เกรงใจอารุง่จงึยอมไปร่วมงาน	และต้องตะลึงเพราะ	ม.จ.	 

จิรพันธ์	ก็คือนายโจรที่เธอช่วยไว้ในคืนวันปีใหม่นั่นเอง

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง บูรพาศิลปภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ “ดวงดาว”

ผู้ก�ากับ	 	 สุภระ	กาญจนพังคะ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ประเทือง	ศรีสุพรรณ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	ดวงดาว

ราชพร	จุลวงศ์	ร.น.		 เป็น	ม.จ.	จิรพันธ์

โชติ	พุกกะพันธ์	 	 เป็น	นายสุรฤทธิ์

วัลลี	ปัญญากาจน์	 	 เป็น	นางสุรฤทธิ์

วิโรจน์	สายวัฒนะ	 	 เป็น	วิวัฒน์

เรื่องย่อ 	 ในงานเลี้ยงปีใหม่	ณ	 คฤหาสน์ของ 

คหบดีบริพันธ์	ดวงดาว	หลีกหนีความวุ่นวายในงานเลี้ยง 

มาเดินเล่นที่ชายทะเล	 และหวนนึกถึงวันปีใหม่เม่ือห้าปี 

ก่อนซึ่งเธอเคยมีความสุข	 แต่ทุกสิ่งต้องพังทลายเมื่อพ่อ 

ของดวงดาวล้มละลาย	 ดวงดาวจึงต้องมาอาศัยอยู่กับ 

คหบดบีริพันธ์ซึง่มศีกัดิเ์ป็นปู	่แม้ต้องทนถูกดหูมิน่เหยยีด 

หยามจากบรรดาหลาน	ๆ	ของ	คุณใหญ่	อาของดวงดาว

ซึ่งอาศัยในบ้านเดียวกัน

	 ดวงดาวได้แต่อธษิฐานกับดวงดาวขอให้เธอพ้น 

จากความทุกข์โดยเร็ว	ทันใดนั้นเอง	มีชายคนหนึ่งวิ่งตรง 

มาขอร้องให้ดวงดาวช่วยหาทีห่ลบซ่อนต�ารวจ	ด้วยความ 

มีเมตตาดวงดาวจึงให้ที่หลบซ่อนแก่โจรผู้นั้น	 โดยไม่ทัน 

ได้ถามชื่อ	 วันถัดมาดวงดาวได้ยินเสียงบรรดาหลานสาว 

ของคณุใหญ่พดูถงึ	ม.จ.	จริพนัธ์	ซึง่ก�าลงัเป็นทีห่มายปอง 

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๙
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สำมชำติ
เรือ่ง นำงนำคพระโขนงคนืชพี
๓๕ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๙   ศรีราชวงศ์

บริษัทสร้าง เนรมิตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  เสน่ห์	-	จุรี

ผู้แสดง 	 เสน่ห์,	เสีย่ล้อต๊อก,	ชศูร,ี	ล้อต๊อกน้อย

เค้าเรื่อง  “3 เรือ่ง... 3 รส รวมอยูใ่นภาพยนตร์ 

เรือ่งเดยีวกนั นางนาคพระโขนงคนืชีพ หวาดเสยีว ตืน่เต้น  

สนุกสนานด้วยอภินิหารแบบใหม่ ระบ�าผี นาฏศิลปแบบ 

ใหม่ ของ... ดินแดนอาทิตย์อุทัย เทพธิดาด�า นิยายชีวิต  

รัก เศร้า เสทือนใจของเด็กสาวในมุมมืดแห่งนครปารีส”

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

เลอืดนำวี
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๙   ควีนส์

บริษัทสร้าง	 กองทัพเรือ

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พลเรือโทเสนาะ	รักธรรม	ร.น.

ผู้ประพันธ์	 พลเรือโทเสนาะ	รักธรรม	ร.น.

	 	 (ให้เค้าโครงเรื่อง)

ผู้ก�ากับ  พ.จ.อ.	ทักษิณ	แจ่มผล

ผู้เขียนบท

ผู้แต่งบทพากย์ สุวัฒน์	วรดิลก

ผู้ถ่ายภาพ	 ประภาส	บุญชูช่วย

ผู้ล�าดับภาพ	 เนรมิต

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	อิศรางกูร,	

	 	 เสน่ห์	โกมารชุน	และคณะ

ผู้แสดง

ร.อ.	ด�ารงค์	เสขะนันท์	ร.น.	 เป็น	ร.อ.	มานะ	เทอดไทย	ร.น.

ร.อ.	โกเมท	สุขประสิทธิ์	ร.น.		เป็น	ร.อ.	อุสาหะ	รักไทย	ร.น.

พรรณี	ส�าเร็จประสงค์	 เป็น	เพียงจันทร์	เชี่ยวเชิงบิน

พิมพา	จารนัย	 เป็น	วิภา	รัชวรรณ

ร.อ.	ผัด	ชุดชลามาศ	รน.	 เป็น	หมื่นเชี่ยวเดินสมุทร

ร.ท.	สุดใจ	เสวตรุณ	รน.	 เป็น	หมื่นกล้าทะเล

พ.จ.อ.	ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	พ.จ.อ.	ประวทิย์	เดชโยธา

ร.อ.	เติม	จันทรางศุ	รน.	 เป็น	น.อ.	ผจญ	เชีย่วเชงิบนิ	ร.น.

พ.จ.ท.	สุวรรณ	เพชรกุล	 เป็น	พ.จ.ต.	สมพล	ติดตาม

ผัน	จันทรางศุ	 เป็น	คุณนายวาด	เชี่ยวเชิงบิน

ด.ญ.	พาชื่น	จันทรางศุ	 เป็น	เพียงจันทร์	(วัยเด็ก)

ด.ช.	เรวัต	กระบวนรัตน์	 เป็น	มานะ	(วัยเด็ก)

ด.ช.	เกรียงศักดิ์	พิริยะพันธ์	 เป็น	อุสาหะ	(วัยเด็ก)

เรื่องย่อ 	 มานะ	 และ	 อุสาหะ	 เป็นเพ่ือนรักกัน 

ตั้งแต่สมัยเด็ก	 ทั้งสองไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ	 เม่ือ 

เรียนจบมานะและอุสาหะได้รับค�าสั่งให้ไปประจ�าการที ่

กองพันนาวิกโยธิน	 สัตหีบ	 วันหน่ึง	 คณะคุรุสภาได้จัด 

ทัศนาจรที่สัตหีบโดยมีเพียงจันทร์	 ลูกสาวผู้บังคับบัญชา 

กรมนาวกิโยธนิเป็นผูน้�า	มานะและอสุาหะจ�าได้ว่าเพยีงจนัทร์ 

คือเพื่อนสมัยเด็ก	 ซึ่งในอดีตทั้งสองเคยช่วยเพียงจันทร์ขณะ 

ถูกประวิทย์รังแก	 มานะอาสาพาเพียงจันทร์ไปเที่ยว	 โดยมี

อุสาหะและ	 วิภา	ผู้ช่วยเพียงจันทร์ร่วมด้วย	 เพียงจันทร์เริ่ม

รู้สึกถึงความรักที่ทั้งสองมีให้แต่ยังคงรักษาระยะห่างไว้

	 ในการฝึกของหน่วยคอมมานโด	 พ.จ.อ.ประวิทย์	 

ซึ่งอยู่กองพันเดียวกันหาเรื่องมานะกับอุสาหะ	 เพราะแค้น 

เรื่องในอดีต	 ท�าให้มานะได้รับบาดเจ็บ	 ขณะนั้นศัตรูรุกราน 

ชายทะเลไทย	 กองพันนาวิกโยธินได้รับค�าสั่งให้ไปปฏิบัติ 

หน้าที่ช่วยเหลือประเทศชาติ	 เพียงจันทร์ก็สมัครเป็นหน่วย 

อาสากาชาด	มานะและอุสาหะได้รับบาดเจ็บขณะน�าทัพ	แต่ 

เพียงจันทร์คอยดูแลมานะคนเดียว	ท�าให้อุสาหะน้อยใจกลับ 

ไปสมรภูมิรบอีกครั้งและเสียชีวิตในเวลาต่อมา	 วิภาซึ่งแอบ 

รักอุสาหะอยู่ฝ่ายเดียวได้แต่เสียใจในการจากไปของอุสาหะ

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	กรกฎาคม	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

บ้ำนทรำยทอง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๘ สิงหาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 โยคีสถานสี่พระยา

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ประพันธ์	 ก.	สุรางคนางค์

ผู้ก�ากับ	 	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้เขียนบท	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ถ่ายภาพ สิน	นาคเสวี

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 เทพา	–	อาภรณ์	และจิตรา

ผู้แสดง

เรวดี	ศิริวิไล	 เป็น	 พจมาน	พินิตนันทน์

ชนะ	ศรีอุบล	 เป็น	 ม.ร.ว.	ภราดา	(ชายกลาง)

สมจิตต์	ทรัพย์ส�ารวย		 เป็น	 ม.ร.ว.	ภารดี	(หญิงใหญ่)

ประภาพรรณ	นาคทอง	เป็น	 ม.ร.ว.	ภาวิณี	(หญิงเล็ก)

ก�าจาย	รัตนดิลก	 เป็น	 หม่อมพรรณราย

ปรีชา	บุณยเกียรติ	 เป็น	 ม.จ.	อเนกนพรัตน์

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 เป็น	 นายจร

พริ้ง	บัวสีม่วง	 เป็น	 ยายเอม

ต่วน	ยาวะประภาษ,	เดชา	เวศอไุร,	แฉล้ม	โทณวนกิ,	พชิยั	

จิตรีขันธ์,	ประพิศ	ทัตตานนท์,	บุษบง	ศิริกายะ,	สุนันท์	

สิทธิสุข,	ทวน	พรมกฤต,	สันติชัย	นาคเสวี

เรื่องย่อ	 	 เจ้าพระยาราชาพิพิธ	 ต้นตระกูล	

พินิตนันท์	เจ้าของคฤหาสน์บ้านทรายทอง	มีลูกชายสอง

คน	คนโตคือ	พระยาราชาพิพิธ	 เจริญรอยตามพ่อ	ส่วน	

สรุพล	ลกูชายคนรอง	ไม่ยอมท�างานราชการจงึถกูตดัออก

จากกองมรดก	ภรยิาของเจ้าพระยาฯ	เป็นห่วงลูกชายคน

เล็กจึงท�าพินัยกรรมยกบ้านทรายทองให้เป็นสมบัติแก่ 

สุรพล	 แต่พระยาราชาพิพิธไม่ยอมปฏิบัติตาม	 ยึดเอา 

บ้านทรายทองเป็นของตน

	 สรุพลมลีกูชายชือ่	พนา	นสิยัคล้ายตนเอง	ขยนั

ท�างานจนได้เป็น	พระยาดลุยธรรมพนิจิ	พนาแต่งงานกบั

หญิงชาวบ้านและมีลูกสามคนคือ	 พจมาน	พจนา	 และ

พจนีย์	 ก่อนตายได้ส่ังเสียให้พจมานไปอยู่กับ	 หม่อม 

พรรณราย	ลูกสาวของพระยาราชาพิพิธที่บ้านทรายทอง	 

หม่อมพรรณรายเป็นคนเห็นแก่ตัว	 มีบุตรกับหม่อมเจ้า 

สว่างวงศ์สี่คนคือ	 ม.ร.ว.ภารดี	 หรือ	 หญิงใหญ่	 ม.ร.ว.	 

ภราดา	หรือ	ชายกลาง	ม.ร.ว.	ภาวินี	หรือ	หญิงเล็ก	และ	 

ม.ร.ว.	ภาณุทัต	หรือ	ชายน้อย	หม่อมพรรณรายไม่อยาก 

รบัอปุการะพจมาน	จงึร่วมกบัหญงิเลก็กลัน่แกล้งพจมาน	 

มีเพียงหญิงใหญ่กับชายกลางที่คอยช่วยเหลือ	 แต่เมื่อ 

ชายกลางต้องไปท�างานต่างประเทศ	หม่อมพรรณรายกบั 

หญิงเล็กก็รวมหัวกันวางแผนท�าร้ายพจมาน	 แต่กรรม 

ตามสนอง	เพราะท�าให้	หม่อมเจ้าเอนก	คู่หมั้นของหญิง- 

เล็กเห็นธาตุแท้จึงขอถอนหมั้น

	 พระยาราชาพิพิธซึ่งก�าลังอยู่ในบั้นปลายชีวิต

เริม่รูส้กึผดิในสิง่ทีต่นเองท�าไว้	จงึคดิจะคนืบ้านทรายทอง	 

แต่พจมานปฏิเสธและกลับไปหาแม่ทีอ่ยธุยา	เมือ่ชายกลาง 

กลับจากต่างประเทศจึงรีบลงเรือไปตามพจมาน	 และ

ขอร้องให้พจมานเลือกว่าจะแต่งงานกับใครระหว่าง 

เศรษฐีอยุธยาหรือหม่อมเจ้าอเนก	แต่พจมานไม่ขอเลือก 

ทั้งสองคนเพราะได้มอบหัวใจให้ชายกลางซึ่งคอยช่วย- 

เหลือเธอมาโดยตลอด

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	บ้านทรายทอง

ที่มาภาพ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๙

สองดำบ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๙   ศรีราชวงศ์

บริษัทสร้าง	 โรงถ่ายภาพยนตร์ส.	อาสนจินดา

ผู้อ�านวยการสร้าง สมใจ	อาสนจินดา

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ	 วิจารณ์	ภักดีวิจิตร

ผู้ล�าดับภาพ	 ฉกรรจ์	บัลลังก์รัตน์

ผู้ก�ากับศิลป์	 วิทย์	อัคนียากร

ผู้ออกแบบและสร้างฉาก อุไร	ศิริสมบัติ,	ชลอ	ชมน้อย

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ท�าดนตรีประกอบ	สง่า	อารัมภีร์

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 พันค�า	-	อ�าภาพรรณ

ผู้แสดง

ส.	อาสนจินดา	 	 เป็น	ข้อยอ้าย

ยูไมชิน	 	 	 เป็น	เง่กลั้ง

ทานทัต	วิภาตะโยธิน	 เป็น	ข้อยน้อย

แน่งน้อย	แสงสุวิมล		 เป็น	อ่อนส่วย

สมถวิล	มุกดาประกร	 เป็น	ท้าวพยาก

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 	 เป็น	แสนพญา

สาหัส	บุญหลง	 	 เป็น	ฮั่นโฮ้ว

เสี่ยล้อต๊อก	 	 เป็น	ต๊อก

สังเวียน	หาญบุญตรง	 เป็น	ท่านเซอวเซอว

อารยา	ทรัพย์สมิง	 	 เป็น	กิมสี

พร้อมด้วยนักดาบแห่งลูกบ้านช่างหล่อ

เรื่องย่อ 	 ราว	พ.ศ.	๑๕๐๐	หลังจากเจ้าเมือง 

อ้ายพญาของไทยเสียชีวิตลง	บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย	 

ข้อยน้อย	 ราชโอรสองค์เล็กหนีไปอยู่ป่า	 ปล่อยให้	 ข้อย 

อ้าย	พระเชษฐาซึ่งอ่อนแอปกครองบ้านเมือง	ท�าให้ท้าว 

พยากและแสนพญา	ทหารใจคดคบคิดกันทรยศ	โดยให้ 

อ่อนส่วย	พระสนมเอกปั่นหัวข้อยอ้าย	คอยยุยงให้ข้อย- 

อ้ายคุมทหารออกปล้นหัวเมืองใหญ่น้อยต่าง	ๆ

	 ขณะนั้นเอง	 พระเจ้าเง่กโกวโจว	 แห่งเมือง 

เง่กลั้ง	เมืองหน้าด่านของจีน	ต้องการเชื่อมสัมพันธไมตรี 

กับเมืองอ้ายพญา	 จึงให้	 เซอวเชอว	 มหาเสนาบดีน�าตัว 

เจ้าหญิงเง่กล้ังไปอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเมืองอ้ายพญา	 

ระหว่างทางขบวนถูกปล้นจากกองโจร	 เจ้าหญิงเง่กลั้ง 

จึงสลับตัวกับ	 กิมสี	 สาวใช้อ�าพรางตัว	 ข้อยน้อยซึ่งเห็น 

เหตุการณ์รีบเข้าไปช่วยและตามมาคุ้มครอง	 เมื่อมาถึง 

ท้องพระโรงอ้ายพญา	ข้อยน้อยกโ็จมตท้ีาวพยากทนัท	ีแต่ 

ไม่สามารถเอาชนะได้จึงรีบหลบหนีไปพร้อมเง่กล้ัง	ท้าว 

พยากจับตัวกิมสีเพราะเข้าใจว่าเป็นราชธิดา	 เมื่อความ 

แตกก็ร่วมมือกับแสนพญาและอ่อนส่วยบุกเข้าจับเง่กลั้ง

	 ข้อยอ้ายจะยกทัพคนป่าของข้อยน้อยเข้าโจม 

ตีท้าวพยาก	 แสนพญาหลอกล่อเซอวเชอวให้ร่วมมือกัน 

โดยสัญญาว่าจะมอบเจ้าหญิงเง่กล้ังเป็นของเซอวเซอว	 

ข้างฝ่ายอ่อนส่วยพยายามป่ันหวัให้ข้อยน้อยทรยศพีช่าย	 

แต่ข้อยน้อยไม่หลงกล	 ข้อยอ้ายกับข้อยน้อยจึงร่วมดาบ 

ต่อสู้ศัตรูอย่างไม่ลดละเพื่อปกป้องเมืองอ้ายพญา

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สองดาบ	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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สดุหล้ำฟ้ำเขยีว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๗ สิงหาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 จรัญภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จรัญ	ปัญญาพริ้ง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 	 เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้เขียนบท เสน่ห์	โกมารชุน

ผู้ถ่ายภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	-	มารศรี	

	 	 เสน่ห์	-	จุรี

ผู้แสดง

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	 เป็น	มะลิ

เชาว์	แคล่วคล่อง	 	 เป็น	เกื้อ

เสน่ห์	โกมารชุน	 	 เป็น	ธารา

พิมพ์ประไพ	ค�าเรียบร้อย	 เป็น	ประไพ

แน่งน้อย	แสงสุวิมล		 เป็น	แน่งน้อย

สงวน	รัตนทัศนีย์	 	 เป็น	คุณหญิงสงวน

ส�าราญ	เหมือนประสิทธิเวช	 เป็น	พระยายุทธไกร

ล้อต๊อก	 	 	 เป็น	ต๊อก

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์		 เป็น	ศรี

ทองแป๊ะ	สินจารุ	 	 เป็น	ขุนบ�าบัดโรคา

ทองฮะ	วงษ์รักไทย		 เป็น	เถ้าแก่เฮง

ล้อต๊อกน้อย	 	 เป็น	เปีย

แป๊ะอ้วน		 	 เป็น	โต

บังเละ	 	 	 เป็น	บังหมัด

จรูญ	เจริญสุข	 	 เป็น	นายแพทย์จรูญ

อุเทน	 	 	 เป็น	เทน

สวัสดิ์	 	 	 เป็น	สวัสดิ์

เฉลิม	(ก๊กเฮง)	 	 เป็น	เฉลิม

วรรณี	ศรวิลัย	 	 เป็น	วรรณี

ตุ๋ย	 	 	 เป็น	ตุ๋ย

เรื่องย่อ 	 มะลิ	 สาวใช้บ้าน	 พลเรือโทพระยา 

ยุทธไกร	และ	คุณหญิงสงวน	แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง 

กับ	ธารา	ลูกชายของคุณหญิงสงวนจนตั้งครรภ์	ธาราไม่ 

กล้าบอกความจริงกับพ่อแม่	 ประจวบกับที่เขาต้องย้าย 

ไปประจ�าที่สถานทูตไทยในอังกฤษ	 จึงให้สัญญากับมะล ิ

ว่าจะเขียนจดหมายมาสารภาพความจริงกับพ่อแม่ใน 

ภายหลัง

	 เมื่อคุณหญิงรู้ว่ามะลิตั้งครรภ์ก็ลงโทษเฆี่ยนตี 

และคาดคั้นจากมะลิว่าใครเป็นพ่อของเด็ก	 แต่มะลิก็ไม่ 

ยอมปริปากบอก	 เกื้อ	 คนขับรถทนเห็นมะลิถูกทรมาน 

ไม่ได้จงึรบัว่าเป็นพ่อของเดก็	คณุหญงิไล่ทัง้สองออกจาก 

บ้าน	เกือ้พามะลไิปเช่าห้องแถวเก่า	ๆ 	และพยายามหาเงิน 

ทกุวถิทีางเพือ่เล้ียงดมูะลิและลูก	แม้จะต้องเป็นโจรกต็าม	 

วนัหนึง่	เกือ้ไปวิง่ราวกระเป๋าของ	แน่งน้อย	ต�ารวจจงึตาม 

มาจับตัวเกื้อที่บ้าน	แน่งน้อยเห็นสภาพความเป็นอยู่ของ 

เกื้อจึงรับอุปการะมะลิและลูก

	 เวลาผ่านไป	ธารากลบัจากองักฤษหวงัจะได้พบ 

หน้าลูกเมียแต่ไม่พบ	 พระยายุทธไกรจึงเล่าเรื่องราว 

ทั้งหมดให้ธาราฟัง	 ธาราออกตามหามะลิและลูกทันที	 

ส่วนเกื้อหลังจากพ้นโทษก็ตามมาหามะลิที่สงขลา	 ใน 

ขณะที่มะลิก�าลังจะตัดสินใจแต่งงานกับเสี่ยเม้ง	 เพื่อ 

ทดแทนบุญคุณแน่งน้อยที่รับหน้าที่แม่สื่อ	

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารดาราไทย	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

แผ่นดินว่ำงกษัตริย์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง	 ปรเมรุภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส�าเนา	เศรษฐบุตร

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ	มาลัย	ชูพินิจ,	

	 	 สงบ	(สันตสิริ)	สวนศิริ,	

	 	 ขจาย	ราเชนทร์,	ชุมพล	พงศ์พิชิต

ผู้ประพันธ์	 เรียมเอง	จากเค้าเรื่อง	ตายเพื่อเกิด

ผู้ก�ากับ   ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล

ผู้ช่วยผู้ก�ากับ	 ประชุม	จุลละกมร

ผู้เขียนบท	 เศวต	ด�ารงรัศม์,	ประจิต	จุลพันธ์

ผู้ถ่ายภาพ	 ไตรพันธุ์	สนิทวงศ์,	

	 	 สมบูรณ์	พจนสิทธิ์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับภาพ	 ม.จ.	ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล

ผู้ก�ากับศิลป์

แสงและสถานที่ รมย์จิตต์	จุลละทรัพย์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย	ม.ล.	ชูเกียรติ	นิลรัตน์

ผู้ประพันธ์เพลง

ธุรการ	 	 ไตรพนัธุ	์สนทิวงศ์,	สมจติร์	หวงัธารา

ผู้พากย์  

ผู้แสดง  

สรุสทิธิ	์สตัยวงศ์		 เป็น	ขุนพชิิตจตรุงค์,	

ประชมุ	จลุละภมร,	ลกัษมี	จนัทรมาลยั,	ชาล	ีอนิทรวจิติร,	

ศภุลกัษณ์	เสวตชาต,ิ	ทพิย์	ทองอนิทร์,	อนนัต์	สงัขประสทิธิ,์	

ฉลวย	ศรีรัตนา,	ช่วง	สนธิวงศ์,	กร้าว	ชมะรัตน์,	ประกาศ	

โปรเทียน,	บัญญัติ	อมรบุตร์

เรื่องย่อ  หลังเสียกรุงครั้งที่สอง	 พระเจ้าตาก 

ผูน้�าการกอบกูเ้อกราช	ได้สัง่ให้	ขนุพชิติจตรุงค์	นายทหาร 

ฝีมือดีชาวบ้านแหลม	 ไปท�าการขนส่งทรัพย์เสบียงมา 

จากบ้านแหลม	 แม้ว่าพระองค์จะรู้ว่าทหารพม่านั้นอยู่ 

รายล้อม	 การออกไปท�าหน้าท่ีของขุนพิชิตจึงท�าให้เขา 

ตกอยู่ในอันตราย

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

	 ครัน้ไปถงึบ้านแหลม	ขนุพชิติกร็วบรวมไพร่พล	 

ออกวางอุบายเพื่อจะขนถ่ายทรัพย์เสบียงไปให้ถึงทัพ 

พระเจ้าตาก	แต่ทว่าระหว่างทางลักลอบขุนพิชิตกลับถูก 

หักหลัง	 จนเกิดการต่อสู้	 เป็นเหตุให้ขุนพิชิตต้องตายใน 

สนามรบ	ฝากไว้ซึ่งความความเสียสละต่อชาติบ้านเมือง 

ที่น่ายกย่อง

ที่มา	บทพากย์ภาพยนตร์	เรื่อง	แผ่นดินว่างกษัตริย์
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๒๔๙๙

ลันตำบลัูง
๑๖ มม. / ส ี(ประกายพฤกษ์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๙   พัฒนากร

บริษัทสร้าง	 กองดุริยางค์ทหารเรือ

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	และคณะ

ผู้แสดง 	 พิภพ,	พรชัย,	ประไพ,	ศรีสอางค์

เค้าเรื่อง  “ประเดมิภาพยนตร์ไทยเรือ่งแรกใน

ความส�าเร็จของ กองดุริยางค์ทหารเรือ”  

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

๗ กนัยายน ๒๔๙๙ยงิทิง้
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๗ กันยายน ๒๔๙๙   บรอดเวย์

บริษัทสร้าง	 ยูเนียนฟิล์ม	

	 	 (UNION	FILM	PRODUCTION)

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ศุภอัฐ	ชวะโนทัย

ผู้ประพันธ์	 “ตุล”	 	 	

ผู้ก�ากับ	 	 ปริญญา	ลีละศร

ผู้เขียนบท	 ปริญญา	ลีละศร

ผู้ถ่ายภาพ	 ฉลอง	กลิ่นพิกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

อดินันท์	สิงห์หิรัญ	 เป็น	จวบ	เพียรฉลาด

เชาว์	แคล่วคล่อง	 เป็น	พัฒ	แสงทอง

สมพล	กงสุวรรณ	 เป็น	สนิท

จรูญ	สินธุเศรษฐ	 เป็น	ส.ต.อ.	จรนิทร์	เรงิฤทธิ์

สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด	 เป็น	แสง

อัจฉรา	พิสุทธิ์	 เป็น	สุดา

ชุติมา	สิริพันธ์	 เป็น	ศรี

ราเชนทร์	วัฒนปรีชากุล	 เป็น	วิง

ศรินทิพย์	ศิริวรรณ	 เป็น	มาลี

มงคล	จันทนบุปผา	 เป็น	เตี้ย

วิชิต	ไวงาน	 เป็น	เริ่ม

เฉลิม	แก้วสมัย

เรื่องย่อ 	 สร้างจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์

เกี่ยวกับคดีเก๋งด�าจับคนไปยิงทิ้งบนทางสายเปลี่ยวยาม

ดึก

	 รุง่สางวนัหนึง่	ต�ารวจได้รบัรายงานว่าคนขบัรถ 

บรรทุกพบศพสภาพสยดสยองของชายนิรนาม	ถูกยิงทิ้ง 

ข้างถนน	 ทราบภายหลังว่าเป็นศพของ	 นายวิง	 หน่ึงใน 

แก๊งโจรปล้นบรษิทัประกนัภยั	ต�ารวจสนันษิฐานว่าน่าจะ 

ถูกฆ่าปิดปากเพราะขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์	และรีบน�า 

ก�าลังไปจับ	พัฒ	แสงทอง	และ	จวบ	เพียรฉลาด	เพื่อน 

ร่วมแก๊งของ	วงิ	ส.ต.อ.จรนิทร์	เรงิฤทธิ	์จงึได้รบัมอบหมาย 

ให้ไปสืบคดีจากพัฒและจวบ	 โดยปลอมตัวเป็นนักโทษ 

ชายเข้าไปในคุกในนามของ	เหิม	บุญยืม	

	 เหิมเข้าไปคลุกคลีกับแก๊งของพัฒจนได้รับ 

ความไว้วางใจ	จนร่วมมือกันแหกคุกในวันหนึ่ง	และกลับ 

ไปประกอบมจิฉาชีพดงัเดมิ	ทัง้สามไปเข้ากบัแก๊งของ	เริม่	 

วางแผนปล้นเงนิธนาคาร	โดยแสร้งท�าเป็นสร้างภาพยนตร์

บังหน้า	 แผนการปล้นส�าเร็จไปด้วยดี	 แต่เริ่มกับสมุน 

ยักยอกเงิน	แก๊งโจรจึงแตกคอกันขึ้น	เหิมหาจังหวะแอบ 

รายงานไปยังผู้ก�ากับการต�ารวจแต่ถูกพัฒกับสนิทจับได	้ 

จึงถูกจับเป็นตัวประกัน

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(บน)	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๙	
												(ล่าง)	นิตยสารผดุงศิลป์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ยอดดรณุี
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๙ กันยายน ๒๔๙๙   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง นพรัตน์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง นพรัตน์	คีตาชีวะ

ผู้ประพันธ์	 อรวรรณ

ผู้ก�ากับ	 	 รังษี	ทัศนพยัคฆ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 รัตน์	เศรษฐภักดี

ผู้ล�าดับภาพ	 รัตน์	เศรษฐภักดี

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	–	จุรี

ผู้แสดง

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	แอ๊ว

ชัช	แมนกุล	 เป็น	ศักดา

บุญส่ง	เคหะทัต	 เป็น	พระสรไกร

สมจิตต์	ทรัพย์ส�ารวย	 เป็น	อ่อน

กัณฑรีย์	นาคประภา	 เป็น	คุณหญิงสุดา

ทัต	เอกทัต	 เป็น	พระยาสราวุธฯ

สมศรี	อรรถจินดา	 เป็น	อร่าม

วิชิต	คีตาชีวะ	 เป็น	หลวงอนุศาสตร์

อธึก	อรรถจินดา

เรื่องย่อ 	 ศักดา	กับ	พระสรไกร	สองเพื่อนรัก 

เดนิทางไปพกัผ่อนทีห่วัหนิ	ระหว่างทางรถยางแตกแต่ได้	 

แอ๊ว	 ช่วยไว้	 แอ๊วพาไปที่บ้านโดยมี	 อ่อน	มารดาให้การ 

ต้อนรับเป็นอย่างดี	 รุ่งข้ึนศักดาพาแอ๊วไปเที่ยวที่โฮเต็ล 

หัวหิน	 คุณหญิงสุดาซ่ึงหมายม่ันจะจับศักดาเห็นก็ไม ่

พอใจ	 จึงเยาะเย้ยถากถางแอ๊ว	 ขณะนั้นศักดาได้พบ 

พระยาสราวุธ	 คนรู้จักพาลูกสาวมาเท่ียวหัวหินเช่นกัน	 

แอ๊วมองพระยาสราวุธอยู่กับลูกสาวท่าทางมีความสุขก็ 

เศร้าใจที่ตนไม่มีพ่อ

	 ศักดาเริ่มเข้าหาแอ๊วมากข้ึนสร้างความไม ่

สบายใจแก่อ่อน	 เพราะไม่อยากให้ลูกสาวยุ่งเกี่ยวกับ 

คนกรงุ	ความสมัพนัธ์ของทัง้สองรูไ้ปถงึหคูณุหญงิสดุา	จงึ 

ร่วมมือกับอร่ามหาเรื่องใส่ร้ายแอ๊วแต่ไม่มีใครเชื่อ	ศักดา 

ทราบจากแอ๊วว่า	หลวงอนุศาสตร์	ผู้เป็นตาป่วยเป็นโรค 

ตาต้อจึงยื่นมือเข้าช่วย	หลวงอนุศาสตร์เปิดเผยแก่ศักดา 

ว่า	ชื่อจริงของอ่อนคือ	นงเยาว์	ซึ่งถูกหนุ่มชาวกรุงทิ้งไป 

ตอนตั้งท้อง	ผู้ชายที่ทิ้งอ่อนก็คือพระยาสราวุธนั่นเอง

	 เมื่อพระยาสราวุธได้รู้ความจริงจากศักดา	 จึง 

รีบไปสารภาพผิดกับนงเยาว์แต่เธอไม่ยอมให้อภัย	 และ 

ขอให้คืนสมบัติแก่แอ๊วผู้เป็นลูก	 ศักดากับพระสรไกร 

พยายามช่วยประสานรอยร้าว	โดยพาแอ๊วไปหาพระยา- 

สราวธุบ่อย	ๆ 	ส่วนพระสรไกรพยายามเป็นแม่สือ่ระหว่าง 

แอ๊วกับศักดา	 หลวงอนุศาสตร์เตือนสติอ่อนให้เห็นแก่ 

ความสุขของลูก	แอ๊วกับศักดาจึงสมหวังในความรัก	ส่วน 

พระยาสราวธุกต้็องผิดหวงัเพราะความใจแขง็ของนงเยาว์

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

สุดทำงรกั
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๙ กันยายน ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 อารยะภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ประไพ	ศรีสมวงศ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 	 ทองต่อ	จาตุรงคกุล

ผู้เขียนบท	 จ�าลองลักษ์

ผู้ถ่ายภาพ	 ชัย	พันทวี

ผู้ล�าดับภาพ	 ชัย	พันทวี

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง

ดรุณี	สุขสาคร	 เป็น	น้อมจิตต์

ศิริพงษ์	อิศรางกูรฯ	 เป็น	พร

ชื้นแฉะ	 เป็น	แฉะ

ทองต่อ	จาตุรงคกุล	 เป็น	ตากล�่า

เชื้อ	สังขวิบูลย์	 เป็น	ยายนอบ

สาคร	 เป็น	พิมพ์

เมืองเริง	ปัทมินทร์	 เป็น	ประภัทร

ผาสุข	คงสถิต	 เป็น	เจริญ

ก�าจาย	รัตนดิลก	 เป็น	เฉิดโฉม

ทานทัต	วิภาตะโยธิน	 เป็น	จ�าเนียร

พรชัย	เปรมประสิทธิ์	 เป็น	พจน์

นาฏยา	รัมภเวช	 เป็น	ไฉไล

มาลี	 เป็น	ไพพรรณ

สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม,	อี๊ด	จาตุรงคกุล

เรื่องย่อ	 	 ชวีติอนัสขุสงบของครอบครวั	ตากล�า่	 

ชาวกสกิรรม	ต.บ้านแพ	จ.ราชบรุ	ีต้องพบกบัเรือ่งยุง่เหยงิ	 

หลังจากการมาเยือนของแขกแปลกหน้าสองคนในวัน 

หนึ่ง	ประกอบด้วย	เจริญ	ทนายความประจ�าตระกูลของ	 

เศรษฐีจ�านง	 มาแจ้งว่าเศรษฐีจ�านงได้มอบมรดกให ้

น้อมจิตต์	 ลูกสาวของตากล�่า	 แม้	 ประภัทร	 ซึ่งติดตาม 

เจริญมาด้วยพยายามเกล้ียกล่อมให้น้อมจิตต์สละสิทธิ ์

จากกองมรดก	 แต่สุดท้ายน้อมจิตต์และครอบครัวก็ 

เดินทางมารับมรดกที่กรุงเทพ

	 น้อมจติต์ได้พบกบั	เฉดิโฉม	น้องเมยีของเศรษฐี 

จ�านงทีค่อยดแูล	จ�าเนยีร	ลกูชายคนเดยีวของเศรษฐจี�านง 

ซึง่ป่วยเป็นโรคประสาท	เมือ่เฉิดโฉมรูว่้าน้อมจติต์ไม่ยอม 

สละสทิธิจ์งึพยายามยดัเยยีดให้น้อมจติต์แต่งงานกบั	พจน์	 

ลูกชายของตัวเองเป็นอันส�าเร็จ	จนกระทั่งมีลูกด้วยกัน

	 และแล้วโอกาสฮุบสมบัติก็มาถึง	เมื่อน้อมจิตต์ 

เดินทางไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัด	 เฉิดโฉมและ	 ไฉไล	 

ลูกสาว	 จัดฉากให้น้อมจิตต์กลับมาพบพจน์ก�าลังนอน 

กับผู้หญิงอื่น	เป็นเหตุให้น้อมจิตต์ยอมหย่าขาดจากพจน์	 

ทิ้งมรดก	ทิ้งลูก	ทิ้งผัว	หนีกลับบ้านเกิดด้วยความเสียใจ 

อย่างสุดก�าลัง

	 พจน์เพิ่งจะมารู้ความจริงว่าเรื่องราวทั้งหมด 

เกิดจากการรวมหัวของเฉิดโฉม	ไฉไล	และประภัทร	ชู้รัก 

ของทัง้สอง	กเ็กดิความสงัเวชใจ	หอบลกูชายออกตามหา 

น้อมจิตต์เมียรักที่บ้านแพ	 ปล่อยให้แม่กับพี่สาวแย่งชิง 

ชู้รักกัน	 จ�าเนียรเกิดคุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้าน	 เป็นเหตุให้ 

ทุกคนจบชีวิตในกองเพลิง

	 พจน์เดินทางมาพบน้อมจิตต์ก�าลังจะจัดงาน 

แต่งงานกบั	พร	ชายซึง่หลงรกัน้อมจติต์มาโดยตลอด	พจน์ 

ซึ้งใจในน�้าใจของพรที่คอยดูแลน้อมจิตต์และครอบครัว 

จงึยอมเป็นฝ่ายจากไป	แต่ปรากฏว่าเมือ่ถงึวนัแต่งงานพร 

ได้หายตวัไป	ทิง้จดหมายไว้ว่าขอเป็นฝ่ายเสียสละ	เพราะ 

เห็นแก่ความสุขของน้อมจิตต์

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙



575

๒๔๙๙

เสน่ห์สำวฮ่องกง
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ กันยายน ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง ชอุ่ม	วิสุทธิผล

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ศตวรรษ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์	 	 พันค�า	–	อ�าภาพรรณ

ผู้แสดง

ดรุณี	สุขสาคร	 เป็น	ลีนา

ฉลอง	สิมะเสถียร	 เป็น	สุชาติ

ฮ่อมั่นฝ่า	 เป็น	ม่านหว่า

สมจิตต์	ทรัพย์ส�ารวย	 เป็น	พรรณี

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์	 เป็น	หลีม้า

แน่งน้อย	แสงสุวิมล	 เป็น	อรอนงค์

สัมพันธ์	อุมากูล	 เป็น	ประเสริฐ

กว๋องเฉ้า	 เป็น	วอง

หย่น	 เป็น	หยู

เรื่องย่อ	 	 เรื่องราวความรักของหนุ่มไทยกับ 

สาวฮ่องกง	สชุาต	ิมาเรยีนวชิาการค้าทีฮ่่องกง	และได้พบ 

กับ	 ลีนา	 สาวฮ่องกงซึ่งตรากตร�าท�างานหนักเพื่อหาเงิน 

มารักษา	 หลีม้า	 ผู้เป็นแม่ท่ีก�าลังไม่สบาย	 สุชาติเห็นใจ 

ลีนาจึงช่วยเงินค่ารักษาพยาบาล	 วันหน่ึง	 โกริ้ว	 และ 

เลีย่งก�า่	อนัธพาลประจ�าถิน่วางแผนฉดุลนีาเพือ่จะไปขาย 

เป็นโสเภณี	 แต่	 หยู	 และสุชาติช่วยไว้ทัน	 ท�าให้ลีนาซึ้ง 

น�้าใจสุชาติจนก่อเกิดเป็นความรัก

	 ประเสริฐ	กับ	พรรณี	พ่อและแม่ของสุชาติเริ่ม 

สงสยัทีล่กูชายใช้เงนิเปลอืงผดิปรกต	ิพอปิดเทอมจงึเรยีก 

ตัวสุชาติกลับ	สุชาติจึงพาลีนากลับมาด้วยโดยแนะน�าว่า 

เป็นเพื่อนนักเรียน	ท�าให้	อรอนงค์	หลานของประเสริฐที่ 

แอบรักสุชาติเสียใจ	ประเสริฐวางแผนให้สุชาติไปท�าธุระ 

ที่ต่างจังหวัด	 ส่วนตัวเองนั้นหาทางปลุกปล�้าลีนา	 เมื่อ 

ลนีาขดัขนืกเ็ฆีย่นหลังลนีาอย่างทารณุ	พรรณบีงัเอญิเหน็ 

ลีนาเดินออกจากห้องประเสริฐในสภาพอ่อนแรงก็เข้าใจ 

ผิด	 ด้วยความหึงหวงจึงหยิบมีดตรงไปหวังจะฆ่าลีนาแต่ 

เมื่อเข้าไปในห้อง	เห็นหลังของลีนาเต็มไปด้วยรอยเฆี่ยน 

ตีจึงเข้าใจในเหตุการณ์ทันที

	 ลนีาสารภาพความจรงิกบัพรรณว่ีาเป็นภรรยา 

ของสุชาต	ิประเสรฐิมาได้ยนิเข้าจงึส�านกึผิด	และตัง้ใจจะ 

จัดงานแต่งงานให้ทั้งสอง	แต่ลีนาผิดหวังกับชีวิตในเมือง 

ไทยจึงหนีกลับไปหาหลีม้าที่ฮ่องกง	 ทว่าหลีม้าเสียชีวิต 

แล้ว	 สุชาติตามลีนามายังหลุมฝังศพของหลีม้าและปรับ 

ความเข้าใจกัน

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๙



576 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๙

สำมชีวิต
๑๖ มม. / ส ี(ธรรมชาต)ิ / พากย์? / ความยาว ..... นาที

๒๙ กันยายน ๒๔๙๙   พัฒนากร

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ส.	อาสนจินดา

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  

ผู้แสดง 	 ส.	อาสนจินดา,	สาหัส,	จ�ารูญ,	

	 	 ล้อต๊อก,	ค�ารณ,	กุญชร,	บังเละ,	

	 	 ทองฮะ,	จ�ารัส,	ชูศรี,	สมศรี,	อรุณศรี

เรื่องย่อ

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๙



577

๒๔๙๙

มรสมุสวำท
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง พาณิชย์ภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ อิศรา	อมันตกุล

ผู้ก�ากับ	 	 “คุณาวุฒิ”

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วิเชียร	วีระโชติ	

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

ขิ่นเลส่วย	 เป็น	เมียวดี

จงรักษ์	จ�ารัสโรมรัน	 เป็น	นารถ

เกษม	สวาวสุ	 เป็น	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 เป็น	สมพงษ์

ถวัลย์	คีรีวัต	 เป็น	มุตอ

มะเอตะ	 เป็น	มะสะยอง

เขียน	คงราศี	 เป็น	บาตัน

เรื่องย่อ	 	 ความรักของหนุ่มไทยกับสาวพม่าที่ 

มรสมุชกัพาให้ทัง้สองได้พบกนั	นารถ	นกัข่าวหนงัสอืพมิพ์	 

กับ	สมพงษ์	ช่างภาพคู่ใจ	เดินทางไปท�าข่าวการประชุม 

สภากรรมกรท่ีอินเดีย	 แต่ระหว่างการเดินทางเครื่องบิน 

เจอมรสมุขนาดหนกัจงึต้องแวะพกัทีเ่มอืงย่างกุง้	ประเทศ 

พม่า	ทั้งสองจึงชวนกันไปเที่ยวเมืองเป็นการฆ่าเวลา

	 ท่ีเจดีย์ชเวดากอง	 นารถกับสมพงษ์ได้พบกับ	 

เมียวดี	 มัคคุเทศก์สาวซึ่งพูดภาษาไทยได้	 และอาสาพา 

ชายหนุม่ต่างเมอืงเทีย่ว	นารถแอบเสยีดายอยูลึ่ก	ๆ 	ทีต้่อง 

แยกจากเมยีวดี	แต่โชคชะตากท็�าให้ทัง้สองได้พบกนัครัง้	 

เมือ่นารถท�ากระเป๋าสตางค์หาย	เมยีวดจีงึเสนอให้ทัง้สอง 

มาพักที่บ้านระหว่างรอการติดต่อจากบริษัท

	 ความสัมพันธ์ของนารถกับเมียวดีท�าท่าว่าจะ 

ไปได้ด	ีถ้าหากไม่ม	ีมตุอ	คูห่มัน้ของเมยีวดซีึง่ไม่พอใจมาก 

ที่เห็นนารถมาติดพันเมียวดี	 จึงรีบมาทวงสัญญาล้างหนี ้

กับ	บาตัน	พ่อของเมียวดี	 เร่งรัดการแต่งงานให้เร็วที่สุด	 

หัวใจของเมียวดีซึ่งมอบให้นารถไปหมดแล้ว	 จึงไม่อาจ 

บังคับใจให้แต่งงานกับชายอื่นได้	 ความอัดอั้นในใจของ 

เมียวดีท�าให้โรคหัวใจก�าเริบ	 นารถรีบโทรเลขไปขอเงิน 

ทางกรุงเทพเพื่อมาช่วยเมียวดี

	 ทั้งสองพยายามใช้เวลาที่เหลือท่องเที่ยวตาม 

สถานที่ต่าง	 ๆ	 แต่แล้ววันหนึ่ง	 เมียวดีเกิดอุบัติเหตุพลัด 

ตกจากเนินเขา	 มุตอโมโหสุดขีดเมื่อรู ้ว่าเมียวดีได้รับ 

บาดเจบ็	ตรงเข้าไปท�าร้ายนารถ	จนบาตนัต้องห้ามปราม	 

บาตันพยายามเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้นารถฟังและ 

ขอร้องให้นารถกลับกรุงเทพเพื่อเห็นแก่ครอบครัว	นารถ 

ยอมท�าตามแต่โดยดี	 แต่เมื่อเมียวดีฟื้นคืนสติและพบว่า 

คนรักได้จากไปแล้ว	ก็เพ้อคลั่งจนหัวใจวายตาย

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๙



578 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๙

ขนุไพร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๖ ตุลาคม ๒๔๙๙   พัฒนากร

บริษัทสร้าง  

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย 

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  วาสุเทพ	–	อมรา

ผู้แสดง  ปิ่นนเรศ,	วิชิต	ไวงาน,	

  สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ล้อต๊อก,	ดวงพร

เค้าเรื่อง  “เพยีงลกูบ้านท�าตนเป็นโจร ราษฎร

กเ็ดอืดร้อนกนัจนนอนไม่หลบั แต่เมือ่ผูใ้หญ่บ้านเป็นโจร

เสียเอง เรื่องมันก็ถึงแหลกกันเท่านั้น!”

ที่มา	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	หนังสือพิมพ์รายวัน	สยามนิกร	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙



579

๒๔๙๙

สเว๊ตเตอร์สีแดง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๙   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง วัฒนาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จินตนา	ไชยกุล

ผู้ประพันธ์	 ตุ้ง	เต็ลมา

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 รตัน์	เศรษฐภกัด,ี	วจิารณ์	ภกัดวีจิติร

ผู้ล�าดับภาพ	 “ฉกรรจ์”

ผู้ก�ากับศิลป์	 ประทีป,	วิทย์	อัคนียากร

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 พันค�า	–	จุรี	โอศิริ

ผู้แสดง

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง	 เป็น	หวั่นจิต	ทิวา

ส.	อาสนจินดา	 	 เป็น	นเรนทร์	ลูกรังสิต

เสี่ยล้อต๊อก	 	 เป็น	บุญเชย

มิวเรียล	 	 	 เป็น	มิวเรียล

สาหัส	บุญหลง	 	 เป็น	ขจร

แจ๊ค	โมเสส	โทมาแฮ๊ก,	ประทมุ	ประทปีเสน,	ฟ้อน	คุม้เดช,	

สังเวียน	หาญบุญตรง,	สุพจน์	เกศานนท์,	แรม	รามบุตร์,	

กัณหา	ปรีดานันท์,	วันชัย	วิสุทธิกรันต์

เรื่องย่อ	 	 ความรักระหว่างลูกสาวเศรษฐีกับ 

ลูกชาวนาซ่ึงมาพบกันท่ีอเมริกา	 หว่ันจิต	 ทิวา	 ลูกสาว 

เศรษฐ	ีซึง่เดนิทางมาเรยีนต่อด้วยเงนิทนุของพ่อแม่จงึใช้ 

เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย	ผิดกับ	นเรนทร์	 ลูกรังสิต	นักศึกษา 

ศิลปะที่ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด	 เพราะทางบ้านขาย 

ที่นาเพื่อส่งเขามาเรียน	 นเรนทร์จึงมุ่งมั่นฝักใฝ่แต่การ 

เรียนไม่สนใจความรัก	และปฏิเสธหวั่นจิตอย่างไร้เยื่อใย

	 ความจองหองท�าให้หวั่นจิตอยากเอาชนะ 

นเรนทร์	แต่เมือ่มาพบว่านเรนทร์พกัอยูใ่นบ้านทีม่ลีกูสาว 

สวยชือ่	มวิเรยีล	กเ็ข้าใจผดิ	คดิว่านเรนทร์มใีจให้มวิเรยีล	 

จึงพูดจากระแนะกระแหนดูถูกที่นเรนทร์เป็นลูกคนจน	 

และรีบออกจากบ้านพักของนเรนทร์ด้วยความช�้าใจ

	 แต่ไม่นาน	ชีวิตของหวั่นจิตก็เกิดพลิกผัน	เมื่อ 

พ่อของเธอเสียชีวิต	หวั่นจิตถูกเรียกตัวกลับประเทศไทย 

โดยด่วน	 แต่ด้วยความทะนง	 ท�าให้หวั่นจิตไม่ยอมกลับ 

เมอืงไทย	มุง่หน้าหาผูอ้ปุการะทนุการศกึษา	โดยมนีเรนทร์

คอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่าง	จนสุดท้ายก็มีผู้ให้ทุนการศึกษา 

แก่เธอ

	 หวัน่จติดใีจมาก	รบีไปแจ้งข่าวกบันเรนทร์	และ 

ตั้งใจจะมอบสเว๊ตเตอร์สีแดงให้เขา	 สเว๊ตเตอร์ที่หวั่นจิต 

ถักกับมือและตั้งใจจะมอบให้คนที่เธอรัก	 ความดีใจของ 

หวัน่จติมลายลงอย่างเฉยีบพลนั	เพราะถกูนเรนทร์ปฏเิสธ 

อกีครัง้และด่าว่าอย่างเสียหาย	ความผิดหวงัซ�า้สองท�าให้ 

หวั่นจิตหันหน้าเข้าหาการเรียนจนจบในเวลาต่อมา

	 ความลับกว่าสามปีก็ถูกเปิดเผย	 เมื่อหวั่นจิต 

ตั้งใจจะไปขอบคุณกับ	มิสเตอร์แนโรว์	แฮริส	ผู้มอบทุน 

การศึกษาแก่เธอก่อนกลับ	 แท้จริงแล้ว	 มิสเตอร์แนโรว์	 

เป็นเพื่อนของนเรนทร์	ชื่อ	ขจร	ที่ปลอมตัวมาช่วยส่งเสีย 

ค่าเล่าเรียนแก่หวั่นจิต	 เงินซึ่งนเรนทร์ได้ขอให้ทางบ้าน 

ขายที่นาจนหมดไม่มีเหลือถึงตัวเอง	 หวั่นจิตกลับมา 

แต่งงานที่กรุงเทพ	 ในวันพิธี	 ขจรมาแจ้งข่าวว่านเรนทร์ 

ป่วยเป็นวัณโรคนอนรอความตายอยู่ที่โรงนาคลองรังสิต	 

หวั่นจิตรีบตรงดิ่งไปหาเขาแม้มันจะสายเกินไปก็ตาม

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	สเว๊ตเตอร์สีแดง	พ.ศ.	๒๔๙๙

ท่ีมาภาพ	สมดุภาพยนตร์	เรือ่ง	สเว๊ตเตอร์สีแดง	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ขนุศกึน่ำนเจ้ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง ในความร่วมมือของกองทัพบก

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 ไถง	สุวรรณทัต

ผู้เขียนบท ไถง	สุวรรณทัต

ผู้ถ่ายภาพ	 ไถง	สุวรรณทัต

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ม.ล.	รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 พิภพ	ภู่ภิญโญ,	เพ็ชรัตน์

เค้าเรื่อง  “ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ สมัย 

จกัรพรรดิก์บุไลข่านบกุไทย... เรือ่งใหญ่ยิง่ ใช้ผูแ้สดงกว่า  

๒ พันคนและใช้เวลาสร้าง ๒ ปี...”

ที่มา	มูลนิธิหนังไทย

ที่มาภาพ	มูลนิธิหนังไทย
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นักสบืพรำน
ตอน จ�ำเลยไม่พดู
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง ราชการกรมต�ารวจสันติบาล

ผู้อ�านวยการสร้าง	 พ.ต.อ.	พุฒ	บูรณสมภพ	

ผู้ด�าเนินงาน	 พ.ต.ต.	ประชา	พูนวิวัฒน์

ผู้ประพันธ์	 “๔๔๑๑”

ผู้ก�ากับ 	 มารุต

ผู้เขียนบท		 ทวี	ณ	บางช้าง,	วิจิตร	คุณาวุฒิ,	

	 	 ถาวร	สุวรรณ

ผู้ถ่ายภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ล�าดับภาพ	 อรกิจ	อมาตยกุล

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์

ผู้แสดง

“๔๔๑๑”		 	 เป็น	พราน	เจนเชิง

วาสนา	รอดศิริ	 	 เป็น	กัลยา	ชาญวิทยา

พ.ต.อ.	พันธุ์ศักดิ์	วิเศษภักดี	 เป็น	ร.ต.อ.	พจน์

พ.ต.อ.	วิชิต	รัตนภาณุ	 เป็น	ร.ต.อ.	ผจญ

พานทอง	ทองเจือ	 	 เป็น	เกรียง	ศักดา

อุโฆษ	จันทร์เรือง	 	 เป็น	พิชิต	สุรพล

สิงห์	มิลินทาศัย	 	 เป็น	ร.อ.	วิษณุ

พ.ต.ต.	ทวี	วิชัยศิษฐ	 	 เป็น	ร.อ.	เถกิง

สัมพันธ์	อุมากูล	 	 เป็น	ขุนวนกิจบ�ารุง

สุทิน	บัณฑิตกุล	 	 เป็น	อรัญญา

พงษ์ลดา	พิมลพันธ์	 	 เป็น	มยุรี	ส่งศรี

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 	 เป็น	ชวน

ทองแป๊ะ	สินจารุ,	ร.ต.	สมจิตร์	ก้องสมุทร์	ร.น.

รางวัล  ตุก๊ตาทอง	ปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	สาขาผูแ้สดง 

ประกอบฝ่ายหญิง	พงษ์ลดา	พิมลพันธ์

เรื่องย่อ	 	 ขุนวนกิจบ�ารุง	ติดต่อให้	พราน	เจนเชิง	 

นกัสบืหนุม่ช่วยคลีค่ลายคดฆีาตกรรมซึง่	อรญัญา	ลกูสาวของ 

ตนตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม	 วิกรม	 สามีเศรษฐีอยุธยา 

เพราะอรัญญาปิดปากเงียบไม่ยอมให้การใด	 ๆ	 หลังจากถูก 

จับกุม	ท�าให้การสืบสวนเป็นไปอย่างยากล�าบาก

	 พรานเริ่มงานโดยให้	 เกรียง	 ศักดา	 สืบความเป็น 

มาของวิกรม	 อรัญญา	 และผู้เกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 ที่ตลาดหัวรอ	 

จ.อยุธยา	และให้	พิชิต	ผู้ช่วยอีกคนไปขอภาพถ่ายวันเกิดเหตุ 

จากต�ารวจ	ส่วนตัวเองไปสืบข้อมูลจาก	ร.อ.	เถกิง	พี่ชายของ 

อรัญญา	และได้รู้ว่าอรัญญากับวิกรมมีเรื่องระหองระแหงกัน 

เรื่องชู้สาวมาสักระยะ	 ในวันเกิดเหตุ	 อรัญญาไปหาวิกรมท่ี 

อยธุยาเพราะโมโหทีถ่กูถอดชือ่ออกจากกรมธรรม์	การสนทนา 

จบแต่เพียงนี้	เมื่อ	ร.อ.	วิษณุ	เพื่อนของเถกิงเข้ามาขัดจังหวะ

	 ร.ต.อ.	 ผจญ	 เจ้าของคดีรู้สึกเสียหน้ามากที่พราน 

เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดี	จึงสั่งให้คนสะกดรอยตาม	เกรียงสืบได้ 

ว่าวิกรมแอบเล่นชู้กับ	มยุรี	ส่งศรี	และถูก	ประพาศ	สามีของ 

ตนรดีไถ	พรานวางแผนหลอกล่อต�ารวจจนสบืข้อมลูจากมยรุ ี

ได้ส�าเร็จ	ก่อนที่	ร.ต.อ.	ผจญ	จะจับมยุรีไปกักขัง

	 คืนนั้น	 พรานได้รับโทรศัพท์จากชายลึกลับเรียก 

ไปพบตอนตีสอง	 ที่ถนนสนามม้า	 พรานโทรศัพท์ไปบอก	 

ร.ต.อ.	ผจญ	แต่ถกูเยาะเย้ยหาว่าโกหก	จึงไปที่นัดหมายเพยีง 

คนเดยีว	เมือ่ถงึเวลา	เก๋งด�าคนัหนึง่ห้อมาด้วยความเรว็สงูและ 

กระหน�่ายิงนักสืบพรานจนแน่นิ่ง	 ร.ต.อ.	 พจน์	 ซึ่งรู้เรื่องใน 

ภายหลังรีบน�าก�าลังต�ารวจติดตามและต้อนเก๋งด�าจนจนมุม	 

ปรากฏว่ามือปืน	คือ	ร.อ.	วิษณุ	นั่นเอง	ต�ารวจรีบไปช่วยชีวิต 

พราน	แต่พบกับหุ่นจ�าลองที่พรานใช้ตบตาเพื่อจับกุมคนร้าย	 

อรญัญาจงึได้รบัการปล่อยตวัให้เป็นอสิระโดยความช่วยเหลอื 

จากนักสืบพราน

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	นักสืบพราน	ตอนจ�าเลยไม่พูด	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	นักสืบพราน	ตอนจ�าเลยไม่พูด
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๒๔๙๙

สำมรกัในปำรสี
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมไทย

บริษัทสร้าง เนรมิตภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จรี	อมาตยกุล

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ 	 เนรมิต

ผู้เขียนบท 

ผู้ถ่ายภาพ	 แท้	ประกาศวุฒิสาร,	

	 	 ไพรัช	สังวริบุตร

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	–	จุรี

ผู้แสดง 	 ลีแซตต์	 เลอบอง,	 งามตา	 ศุภพงศ์,	 

อดุลย์	 ดุลยรัตน์,	 ทัต	 เอกทัต,	 เสน่ห์	 โกมารชุน,	 เชาว์	

แคล่วคล่อง,	ดอกดิน	กัญญามาลย์,	ชูศรี	โรจนประดิษฐ์

เรื่องย่อ	 	 เรือ่งราวความรกัทีเ่กดิขึน้ทีก่รงุปารสี	 

ทวิช	พ่อค้าไทยเปิดร้านจ�าหน่ายสินค้าไทยกับ	เชิด	น้อง 

ชาย	 การค้าขายประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 ทวิชได้ 

ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ	มาเดอลีน	หญิงสาวชาวฝรั่งเศสโดย 

น�ามาอุปการะในบ้าน	 ด้วยความส�านึกในการช่วยเหลือ 

ของทวิช	 ท�าให้มาเดอลีนเต็มใจที่จะแต่งงานกับทวิช	 

แม้ว่าทั้งสองจะมีอายุต่างกันราวกับพ่อลูก	

	 วันหนึ่งทวิช	ได้รับจดหมายให้ตามตัว	ยุทธนา	 

หลานชายซึ่งเรียนอยู ่ที่ประเทศอังกฤษ	 การมาของ 

ยุทธนาสร้างความตื่นเต้นให้มาเดอลีนเป็นอย่างมาก	 

เพราะยุทธนาน้ันเป็นคนรักเก่าของเธอท่ีได้พลัดพราก 

จากกันเมื่อเกิดสงคราม	มาเดอลีนบอกกับยุทธนาว่าเธอ 

พร้อมที่จะหย่าขาดจากทวิช	 แต่ยุทธนาไม่ปรารถนา 

ภาวณิ	ีนกัเรยีนไทยในกรงุปารสี	เกดิหลงรกัยทุธนาอย่าง 

เงียบ	 ๆ	 ด้วยความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นท�าให้ยุทธนาพร้อมที่

จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับภาวิณี

ที่มา	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

ที่มาภาพ	(ทั้งสามภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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7 มุมเมือง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๙   เท็กซัส

บริษัทสร้าง	 เพ็ญศิริภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ถวัลย์	ภาสะพงษ์

ผู้ด�าเนินงาน	 ร�าไพ	เพ็ญศิริกุล

ผู้ประพันธ์	 ช.	แคล่วคล่อง

ผู้ก�ากับ	 	 ทัต	เอกทัต

ผู้เขียนบท	 ช.	แสงเพ็ญ

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ	 อ�านวย

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	–	มารศรี

ผู้แสดง

ทัต	เอกทัต	 เป็น	สพรั่ง

วิชิต	ไวงาน	 เป็น	พ่อเลี้ยง

เชาว์	แคล่วคล่อง	 เป็น	ชล

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	แพรว

สมพล	กงสุวรรณ	 เป็น	เพลิง

ทานทัต	วิภาตะโยธิน	 เป็น	เหยี่ยว

อดินันท์	สิงห์หิรัญ	 เป็น	กบินทร์

เยาวนารถ	ปัญญะโชติ	 เป็น	ระวิวรรณ

วันชัย	ไววิทยา	 เป็น	ร.ต.อ.	ปราโมทย์

เรื่องย่อ 	 ณ	 กองปราบสามยอด	 บนโต๊ะของ	

ร.ต.อ.ปราโมทย์	 สารวัตรใหญ่เต็มไปด้วยแฟ้มประวัติ 

อาชญากรที่ก�าลังออกอาละวาดอยู่ทุกมุมเมือง	 คนแรก

คอืพ่อเลีย้งผูม้อีทิธพิลทางภาคเหนอืประกอบการค้าของ 

ผิดกฎหมาย	 อีกคนคือ	 สะพรั่ง	 มือปืนชื่อดังในจังหวัด 

สุพรรณบุรี	 จากปากน�้าโพจนถึงตะพานหินไม่มีใครไม่ 

รู้จัก	แพรว	นักต้มตุ๋น	เหยี่ยว	ขโมยมือฉมังชื่อดังในปักษ์ 

ใต้	 กบินทร์	 นักย่องเบาฉายาไอ้ตีนแมวอาละวาดแถบ 

อรัญประเทศ	 ชล	 ฆาตรกรซ่ึงฆ่าคนมาแล้วทั่วจังหวัด 

ชลบรุ	ีและ	เพลิง	นกัรดีไถประจ�าจงัหวดัเพชรบรุ	ีสารวตัร 

ใหญ่คิดจะใช้ไม้เบาจงึเรยีกโจรทัง้	๗	มมุเมอืงเข้ากรงุเทพ 

เพือ่ตกัเตอืน	แต่กลายเป็นการเปิดโอกาสให้ทัง้เจด็จบัมอื

กันปล้นกรุงเทพ	โดยที่ต�ารวจไม่สามารถจับกุมได้

	 วันหนึ่ง	 ชลพบ	 เคลือ	นอนสลบอยู่กลางถนน	 

จึงน�าตัวมาพักฟื ้นที่รังโจร	 เคลือมีอาการอ่อนเพลีย 

เนือ่งจากอดอาหารและไม่มทีีอ่ยู	่ทัง้เจด็จงึขอให้เธอช่วย 

ดูแลเรื่องอาหารและท�าความสะอาดรังโจรแลกกับที่อยู ่

อาศยั	ทัง้เจด็เริม่ขดัแย้งกนัเพราะต่างหลงใหลในตวัเคลอื	 

ยกเว้นชลที่คอยสังเกตอยู่เงียบ	ๆ	

	 วนัหนึง่	ต�ารวจได้เบาะแสว่าทัง้เจด็จะปล้นบ้าน 

เศรษฐี	จึงส่งก�าลังออกไปจับกุมแต่ทั้งเจ็ดก็หนีรอดไปได้	 

ชลถูกกระสุนบาดเจ็บแต่ได้เคลือช่วยพยาบาล	ชลจึงเริ่ม 

รักเคลือ	ต่อมาพ่อเลี้ยงวางแผนปล้นโรงภาพยนตร์	 โดย 

ตกลงกนัว่าจะท�าเป็นครัง้สดุท้าย	แต่ต�ารวจตามตดิมาถงึ 

รงัโจรจนเกดิการปะทะกนัขึน้	กบนิทร์กบัเพลงิขดัแย้งกนั

เรื่องส่วนแบ่งจึงฆ่ากันเอง	 ส่วนที่เหลือถูกต�ารวจยิง 

เสียชีวิต	ยกเว้นชลที่ยอมจ�านนรับโทษในคุก

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๙



584 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๙

สภุำพบรุษุเสอืผำ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙   แกรนด์

บริษัทสร้าง สหะนาวีไทย

ผู้อ�านวยการสร้าง	 สุพรรณ	พราหมณ์พันธุ์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ	 	 อนุมาศ	บุนนาค

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ปรีชา	ทรัพย์พระวงศ์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 พันค�า,	พวงเล็ก

ผู้แสดง

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	 เป็น	เสือผา

วิภา	วัฒนธ�ารง	 เป็น	แก้วตา

อบ	บุญติด,	ประมินทร์	จารุจารีต,	สมถวิล	มุกดาประกร,	

สมพงษ์	พงษ์มิตร,	วลิต	สนธิรัตน์,	แน่งน้อย	แสงสุวิมล,	

แป๊ะอ้วน,	ทองฮะ,	ศิริพงษ์,	ล้อต๊อกน้อย

เค้าเรื่อง  “เป็นเรือ่งของคนด ีๆ  ต้องกลบักลาย

เป็นเสือไป เพราะความทารุณโหดร้ายของผู้ทรงอิทธิพล 

บุคคลที่ขึ้นชื่อว่ามีการศึกษาดี แต่ความเป็นเสือของเขา

หาใช่เป็นเสอืร้ายใจทมฬิหนิชาตทิีไ่หนไม่ แต่กลบัเป็นเสอื

ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมมุ่งสังหารแต่คนท่ีผิดเท่าน้ัน จึงได้

รับการยกย่องว่าเป็น “สุภาพบุรุษ” 

ที่มา	นิตยสารตุ๊กตาทอง	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	พ.ศ.	๒๔๙๙
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กำหลงรงั
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ ธันวาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 วชิราภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ยุทธ	จันทรประทีป

ผู้ประพันธ์	 แม่เรไร

ผู้ก�ากับ  สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ยุทธ	จันทรประทีป

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 ศรเสน่ห์	-	สุมิตรา

ผู้แสดง 	 สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์,	วารุณี	นาคะนาวี,	

	 	 สมพล	กงสวุรรณ,		จนัตร	ีสารกิบตุร,

	 	 ทองฮะ	วงษ์รกัไทย,	ผาด	เนตรอ�าไพ

  

เรื่องย่อ  เพราะความใสซือ่บรสิทุธิข์อง	บวังาม	 

สาวคนงานในบ้านของ	 พ่อเลี้ยงพร	 เศรษฐีเชียงใหม่	 

ท�าให้เธอต้องถูก	นายก�าพล	คนสนิทของพ่อเลี้ยงหลอก 

ลวงและพรากพรหมจรรย์ของเธอไปเสยีส้ิน	ซ�า้นายก�าพล 

ยังใช้ความเลวของตนลักลอบเป็นชู้กับ	 ปราณีต	 ภรรยา 

สาวของพ่อเลี้ยงและพาปราณีตหนีไปเสวยสุขกันที่ 

สงขลา	เมื่อความรู้ไปถึงพ่อเลี้ยงจึงบอกให้บัวงามไปตาม 

ก�าพลกลบัมาเพือ่ท�าทกุอย่างให้ถกูต้อง	แต่ก�าพลกลบัไม่ 

ยอมท�าตามด้วยเห็นว่าบัวงามเป็นเพียงหญิงยากจน	 ผิด 

กบัปราณตีทีพ่ร้อมจะปรนเปรอเขาด้วยรสรกัและเงนิทอง	 

บวังามจงึต้องชอกช�า้กลบัมา	แต่ในระหว่างทีเ่ดนิทางกลบั 

บัวงามได้พบกับ	ดุสิต	และ	วณี	สองสามีภรรยาผู้แสนดี	 

ซึ่งได้มาเห็นสภาพของบัวงามท่ีก�าลังโศกเศร้าจึงเข้ามา

ปลอบโยน

ที่มา	นิตยสารดาราไทย	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

สร้อยฟ้ำศรมีำลำลยุไฟ

กลับจากงานจึงถามสาเหตุ	 แต่สร้อยฟ้ากลับถลาเข้าหา 

ศรีมาลา	 จมื่นไวย์เหลืออดตบหน้าสร้อยฟ้า	 เป็นเหตุให ้

สร้อยฟ้าเจ็บใจหันไปพึ่ง	 เถรขวาดกับเณรจิ๋ว	 ท�าเสน่ห์ 

ให้จมื่นไวย์และทองประศรีลุ่มหลง	

	 หลังจากนั้นศรีมาลาเหมือนตกอยู่ในขุมนรก 

เพราะถกูสร้อยฟ้าหาเรือ่งไม่เว้นแต่ละวนั	พลายชมุพลซึง่ 

เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอด	ทนดูความอยุติธรรมไม่ไหว 

จงึไปเล่าให้ขนุแผนฟัง	สร้อยฟ้าใส่ไฟกล่าวหาว่าศรมีาลา 

มีชู้	 ศรีมาลาเสียใจมากจะผูกคอฆ่าตัวตาย	 แต่ขุนแผน	 

พระพิจิตรและพลายชุมพลมาทันเวลา	 พระพิจิตรไป 

กราบทูลพระพันวษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	พระพันวษา 

ให้พลายชุมพลและกุมารทองไปจับตัวเถรขวาดกับเณร 

จิ๋ว	 ทั้งสองสารภาพและแก้เสน่ห์ให้	 พระพันวษาให้ 

สร้อยฟ้าและศรีมาลาพิสูจน์ความจริงด้วยการลุยไฟ 

ศรีมาลาผู้บริสุทธิ์สามารถเดินผ่านกองไฟได้แต่สร้อยฟ้า

ไม่กล้า	 พระพันวษาจึงตัดสินประหารชีวิตสร้อยฟ้า	 แต ่

ศรีมาลาขอร้องให้พระพันวษาเห็นแก่ชีวิตที่ก�าลังอยู่ใน

ครรภ์ของสร้อยฟ้า	 พระพันวษาจึงยอมอภัยโทษแต ่

เนรเทศสร้อยฟ้าออกจากกรุงศรีอยุธยา

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	๒๔๙๙

๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๑ ธันวาคม ๒๔๙๙   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง พุฒ	ภักดีวิจิตร์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  สดศรี	บูรพารมณ์

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 ฉลอง	ภักดีวิจิตร,	วิจารณ์

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์,	จุรี,	ศรีนวล

ผู้แสดง

ส.	อาสนจินดา	 เป็น	ขุนแผน

สาหัส	บุญหลง	 เป็น	พระพันวษา

ทักษิณ	แจ่มผล	 เป็น	พระไวย

เพลินจันทร์	ศิริวรรณ	 เป็น	ศรีมาลา

แน่งน้อย	แสงสุวิมล	 เป็น	สร้อยฟ้า

ล้อต๊อกน้อย	 เป็น	กุมารทอง

ทองอ่อน	ยุกตะนันท์	 เป็น	เถรขวาด

ปราณีต	คุ้มเดช	 เป็น	เม้ย

ทองต่อ	จาตุรงคกุล,	เสี่ยล้อต๊อก,	หลวงภรตกรรมโกศล

เรื่องย่อ 	 จมื่นไวย์วรนารถ	 หรือ	 พลายงาม	 

ลูกชายของนางวันทองกับขุนแผนรับราชการอยู่กรุง- 

ศรีอยุธยา	อาศัยอยู่กับ	ทองประศรี	ซึ่งเป็นย่ากับ	พลาย

ชุมพล	น้องชาย	จมื่นไวย์มีนิสัยถอดแบบมาจากขุนแผน 

ทกุประการ	ทัง้ความเก่งกล้าและความเจ้าชู	้โดยมภีรรยา 

สองคนคือ	สร้อยฟ้า	ลูกสาวเจ้าเมืองเชียงอินทร์	กับ	ศรี-

มาลา	ลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตร

	 สร้อยฟ้าและศรมีาลามกัจะมเีรือ่งทะเลาะเบาะ 

แว้งเพราะความหึงหวงกันอยู่เสมอ	 วันหน่ึงคนสนิทของ 

ทั้งสองทะเลาะกัน	 เจ้านายเลยเข้าไปช่วย	 เม่ือจม่ืนไวย์ 

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

เศรษฐอีนำถำ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง	 เอส.	อาร์.	ฟิล์ม

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จ�านงค์	ไรวา

ผู้ประพันธ์ สันต์	เทวรักษ์

ผู้ก�ากับ  วสันต์	สุนทรปักษิน

ผู้เขียนบท	 วสันต์	สุนทรปักษิน	

ผู้ถ่ายภาพ	 ส.	วีระเทวิน

ผู้ล�าดับภาพ	 ส.	วีระเทวิน

ผู้ก�ากับศิลป์ เทวิน

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง  

ระเบียบ	อาชนะโยธิน	 เป็น	กันทิมา	บางคอแหลม

เสถียร	ธรรมเจริญ	 เป็น	ประพนธ์	ธนพิทักษ์

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	ประไพพรรณ	ธนพิทักษ์

เจิม	ปั้นอ�าไพ	 เป็น	จอน	บางคอแหลม

จ�านง	คุณะดิลก	 เป็น	สวัสดิ์	ค�าชื่น

สมชาย	สามิภักดิ์	 เป็น	พ.ต.ต.	อาคม

สมศักดิ์	วีระเทวิน	 เป็น	ศักดิ์ระบือ

ทศันย์ี	ชวูสัวตั,	ดอกดนิ	กญัญามาลย์,	เจรญิ	แสงสวุรรณ,	

จิตรกร	 สุนทรปักษิน,	 ศรินทิพย์	 ศิริวรรณ,	 นวลจันทร์	

วรรณวีรากร

รางวัล 	 ตุ๊กตาทอง	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 สาขา 

ผู้แสดงประกอบฝ่ายชาย		เจิม	ปั้นอ�าไพ,	ส�าเภาทอง	ปี	

พ.ศ.	๒๕๐๐	สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

เรื่องย่อ 	 เรือ่งราวเกดิขึน้ทีส่ถานรีถไฟหวัล�าโพง	 

วันนี้	 นายจอน	บางคอแหลม	 ก็เมาหัวราน�้าสร้างความ 

อิดหนาระอาใจต่อเพื่อนเจ้าหน้าท่ีรถไฟเหมือนอย่าง 

ทกุวนั	แต่วนันี	้เขาโชคดไีด้มาเจอกบั	ประพนธ์	ธนพทิกัษ์	 

หนุ่มมหาเศรษฐีที่เพิ่งอกหักจาก	กันทิมา	ช่างตัดเสื้อสาว	 

จึงมาน่ังดื่มเหล้าคลายเครียดบนรถไฟและนึกสนุกมอบ 

เงินให้นายจอนสิบล้านบาท	หลังจากที่คุยกันถูกคอเรื่อง 

ความรวยความจน	โดยมีข้อแม้ว่านายจอนจะต้องใช้เงิน 

คืนเขาให้หมดภายในหนึ่งปีก่อนจะแยกจากกัน

	 เรื่องด�าเนินไปด้วยความครื้นเครง	 กระท่ัง

ประพนธ์รู้ว่านายจอนคือพ่อของกันทิมา	 จึงพยายามหา 

ทางพิชิตใจเธอ	แต่ความก็ดันมาแตก	กันทิมาน้อยใจคิด 

ว่าประพนธ์วางแผนเพื่อให้ได้ตัวเธอ	นายจอนจึงต้องเข้า 

มาช่วยประสานรอยร้าวให้ทัง้สองเข้าใจกนั	ประพนธ์และ 

กันทิมาจึงได้รักกันสมปรารถนา

ที่มา	ภาพยนตร์	เรื่อง	เศรษฐีอนาถา

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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๒๔๙๙

รกัคณุเข้ำแล้ว
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๙   บรอดเวย์

บริษัทสร้าง	 สหไทยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 เอกคุณ	คุณามาตย์

ผู้ประพันธ์ 

ผู้ก�ากับ  ส.	อาสนจินดา

ผู้เขียนบท ส.	อาสนจินดา

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 สมพงษ์	-	พวงเล็ก

ผู้แสดง	 	 สมควร	กระจ่างศาสตร์,	วิภา	วัฒน- 

ธ�ารงค์,	สาหัส	บุญหลง,	ทานทัต	วิภาตะโยธิน,	สุรชาติ	

ไตรโภค,	บังเละ	วงศ์อาบู

เรื่องย่อ  โทรเลขฉบบัหนึง่ท�าให้	วเิชยีร	มานะดี	

ถกู	ปราณตี	เมยีรกัเพง็เลง็อกีครัง้	เพราะเคยเป็นคนเจ้าชู้ 

มาก่อน	แต่แท้จริงแล้วผู้ที่ส่งโทรเลขมาคือ	วัชรี	มานะดี	 

หลานสาวซึ่งก�าลังจะมากรุงเทพ	เมื่อถึงวันที่	๑๒	วิเชียร

ไปรับวัชรีที่สถานีรถไฟตามนัดหมาย	แต่ก็หาได้เล็ดลอด 

สายตาของปราณีตไม่	 เพราะนางได้แอบสะกดรอยตาม 

ผัวอย่างไม่คลาดสายตา	 วิเชียรไหวตัวทันถีบสามล้อหนี 

การจับกุมของผู้ที่เป็นเมีย

	 อะไร	ๆ 	กด็ทู่าจะไม่ราบรืน่ไปซะหมด	เมือ่วเิชยีร 

พาวัชรีมายังหอพักท่ีตนแอบเล็งไว้	 ผู ้ดูแลซ่ึงหูหนวก 

และเจ้าระเบียบก็ดันเข้าใจผิดคิดว่านายวิเชียรเป็นพวก 

มารสังคม	 กว่าจะอธิบายจนเข้าใจก็เล่นเอาเหนื่อยหอบ	 

พอหาหอพักให้หลานสาวได้ส�าเร็จกลับเจอปราณีตยืน 

จังก้าอยู่หน้าหอ	 วิเชียรจึงหาทางออกด้วยการแกล้ง 

เป็นลม

	 ค�่าวันนั้น	 วัชรีต้องใจหายใจคว�่าเพราะเสียง 

โหวกเหวกของขีเ้มาข้างห้อง	ทราบชือ่ว่าคอื	สมศกัดิ	์หนุม่ 

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙

นักหนังสือพิมพ์ของสารเสรี	 ซึ่งก�าลังดีอกดีใจที่	 กานดา	 

ธิดาสาวของเจ้าคุณโหราธิบดีจะแต่งงานด้วย	 แต่แล้ว 

วันต่อมา	นายสมศักดิ์ก็ส่งเสียงดังโวยวายอีกในเวลาเดิม	 

แต่คราวนี้เป็นเพราะถูกกานดายกเลิกการแต่งงาน	 จน 

แล้วจนรอด	วชัรกีไ็ม่เคยพบหน้าเจ้าขีเ้มาข้างห้อง	เพราะ 

เวลางานที่แตกต่างกัน	กระทั่งวันหนึ่ง	วัชรีได้พบสมศักดิ์ 

ที่ป้ายรถเมล์ในยามเช้า	 ชายหนุ่มตกหลุมรักวัชรีตั้งแต่ 

แรกเหน็	และพยายามหาทางท�าความรูจ้กัแต่กต้็องคลาด 

กันทุกที

	 ทนง	หวัหน้าโรงงานน�า้อดัลมซึง่วชัรที�างานอยู่	 

เป็นผูม้นีสิยัเหน็ผูห้ญงิเป็นของเล่น	เลง็วชัรเีป็นเป้าหมาย 

ต่อไป	 แต่วัชรีไม่คล้อยตาม	 มิหน�าซ�้ายังเอาเรื่องไปฟ้อง 

ผู้จัดการจนทนงถูกไล่ออก	ทนงผูกใจเจ็บ	 จ้างนักเลงมา 

ดักท�าร้ายวัชรี	แต่สมศักดิ์มาช่วยไว้ทัน

	 วัชรีทราบว่าหนุ่มนักหนังสือพิมพ์ที่ช่วยเธอไว ้

ก็คือขี้เมาข้างห้อง	 จึงหาโอกาสตอบแทนด้วยการแอบ 

เข้าไปท�าความสะอาดห้องให้	หนุ่มสาวข้างห้องเริ่มโคจร 

มาพบกนัด้วยด	ีถ้าหากไม่เข้าใจผดิกนัเสยีก่อน	เพราะใน 

ขณะนัน้	ปราณตีก�าลังมาขอค�าปรกึษาจาก	สมศักดิ	์หลาน 

ชาย	ส่วนวเิชยีรฉวยโอกาสทีเ่มยีไม่อยูแ่วะมาเยีย่มหลาน 

สาว	ความโกลาหลจึงเกิดขึ้น

ที่มา	นิตยสารผดุงศิลป์	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

เทพธดิำฮ่อ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๙   กรุงเกษม

บริษัทสร้าง	 ศิริจินดาภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง ศิริ	ศิริจินดา

ผู้ประพันธ์	 ประทีป	โกมลภิส

ผู้ก�ากับ  ประทีป	โกมลภิส

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ	 วิเชียร	วีระโชติ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 เสน่ห์	-	จุรี

ผู้แสดง  

งามตา	ศุภพงษ์	 เป็น	ฮ่องฟ้า

ประมินทร์	จารุจารีต	เป็น	ก้องฟู่

ศิริ	ศิริจินดา,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	อบ	บุญติด,	สมถวิล	มุกดา- 

ประกร,	วลิต	สนธิรัตน์,	ไฉน	สัตยพันธ์,	ยศ	รกัษาพนัธ์,	มงคล	

จนัทนบปุผา,	สุวรีะ	คเนจร	ณ	อยธุยา,	สุนิตย์	คเนจร	ณ	อยธุยา,	

สุพัตรา	สีทองสุก,	แป๊ะอ้วน,	ด.ช.	กษม	ลักษณะอักษร

เรื่องย่อ 	 ๑๙	ปีก่อน	น้อย	ต้องสูญเสียพ่อแม่ใน 

คราวเดียวกัน	เพราะถูก	บุญตา	และ	ค�าปัน	โจรป่าดักปล้น 

ระหว่างเดนิทางไปเชยีงใหม่	เคราะห์ดทีี	่เลากวางสอื	หวัหน้า 

ชาวฮ่อมาช่วยไว้และเก็บน้อยไปเลี้ยงดู	กว่า	โห้	คนสนิทของ	

ขุนประจญศัตรูพ่าย	 พ่อของน้อย	 จะรู้สึกตัวชาวฮ่อก็เอาตัว 

น้อยไปเสยีแล้ว	ขนุประจญศตัรพู่ายสัง่เสยีเป็นครัง้สดุท้าย	ขอ 

ให้โห้ออกตามหาน้อยและช่วยดูแล	ใหญ่	ลูกชายคนโต

	 เลากวางสือต้ังชื่อให้น้อยใหม่ว่า	 เลากวางรุ่ง	 จน

กระทั่งเลากวางรุ ่งโตเป็นหนุ่มก็ได้รับความไว้วางใจจาก 

เลากวางสือให้ช่วยดูแลงานแทน	 วันหนึ่ง	 เลากวางสือให ้

เลากวางรุ่งเข้าไปในเมืองเชียงใหม่เพื่อดูลาดเลาก่อนท�าการ 

ซื้อขายฝิ่นเถื่อนกับบุญตาและค�าปัน	 ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็น 

พ่อเลีย้งทรงอทิธพิลทีส่ดุในจงัหวดั	ก่อนออกเดนิทาง	ฮ่องฟ้า	 

ลูกสาวคนเดียวของเลากวางสือมาระบายความรู้สึกที่มีต่อ 

เลากวางรุ่ง	 แม้จะส�านึกในบุญคุณของเลากวางสือและรู้ดีว่า 

ก้องฟู	่แอบรกัฮ่องฟ้ามานานแล้ว	แต่เลากวางรุง่กไ็ม่อาจห้าม

หัวใจของตัวเองได้

ที่มาภาพ	นิตยสารผดุงศิลป์	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๐

	 อีกฟากหนึ่ง	 พ่อเลี้ยงบุญตาก�าลังเตรียมการ 

ต้อนรับผู้ก�ากับต�ารวจคนใหม่	 คือ	 พ.ต.ท.	 เผชิญ	 เทพยากร	 

และจ่าโห้	ญาติสนิท	โดยการน�าของ	ร.ต.ท.	เติมชัย	วรพงษ์	 

พ่อเลีย้งบญุตาตัง้ใจจะโน้มน้าวให้	พ.ต.ท.	เผชญิ	มาเป็นพรรค 

พวกของตน	 แต่ก็ต้องเป็นฝ่ายตกใจเมื่อได้เห็นหน้า	 พ.ต.ท.	 

เผชิญ	เพราะ	พ.ต.ท.	เผชิญ	คืออดีตคนขับรถของตนนั่นเอง	 

พ่อเลี้ยงบุญตาซ่อนความกลัวไว้ในใจเอ่ยปากเกลี้ยกล่อม	 

พ.ต.ท.	 เผชิญ	แต่ไม่เป็นผลส�าเร็จ	ค�่าวันหนึ่ง	จ่าโห้ลอบเข้า 

มาสบืหาหลกัฐานทีเ่ฝ้าตดิตามมาสบิกว่าปี	เขามัน่ใจว่าบญุตา 

และค�าปันคือสองโจรที่ฆ่าเจ้านายของตน	 เลากวางรุ่งซึ่งมา 

หาบุญตาตามเวลานัดหมาย	 ได้พบจ่าโห้โดยบังเอิญ	 คืนวัน 

แห่งความแค้นจึงหมุนย้อนมาเตือนทั้งสองอีกครั้ง

	 เม่ือถึงวันนัดซื้อขายฝิ่น	 ก้องฟู่เดินทางมาที่บ้าน 

บุญตาพร้อมแผนการฮุบเงินค่าฝิ่น	 ส่วน	 พ.ต.ท.	 เผชิญ	 ซุ่ม 

วางก�าลังจับกุมพ่อเลี้ยงบุญตา	ร.ต.ท.	เติมชัย	เห็นท่าไม่ดีจึง 

หาทางเอาตัวรอด	 สารภาพว่าตนเป็นสายให้พ่อเลี้ยงบุญตา	 

ยังไม่ทันขาดค�า	 ร.ต.ท.	 เติมชัย	 ก็ถูกสมุนของพ่อเลี้ยงฆ่า 

ปิดปาก	ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใคร	พ่อเลี้ยงบุญตาเองก็ 

หวังจะโกงค่าฝิ่น	 ทั้งสองฝ่ายจึงเกิดการปะทะกัน	 ค�าปันถูก 

ก้องฟู่ยิงเสียชีวิตและหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว	 เลากวางรุ่ง 

สบโอกาสยิงบุญตาเพ่ือแก้แค้นให้พ่อแม่	 เม่ือเหตุการณ์ 

คลี่คลาย	พ.ต.ท.	เผชิญ	ขอให้น้องชายกลับมาอยู่ด้วยกัน	แต่ 

เลากวางรุ่งปฏิเสธเพราะเป็นห่วงเลากวางสือ	 เลากวางรุ่งรีบ 

กลับไปที่แม่เสลี่ยงซึ่งบัดนี้ตกอยู่ในกองเพลิงด้วยน�้ามือของ 

ก้องฟู่	 ชาวฮ่อหลายคนต้องเสียชีวิตลงรวมทั้งเลากวางสือ 

ก้องฟู่จับตัวฮ่องฟ้าพาไปยังดอยอีกลูกหนึ่ง	 เลากวางสือแอบ 

สะกดรอยตามก้องฟู่เพื่อไปช่วยชีวิตฮ่องฟ้า

ทีม่า	หนงัสอืพมิพ์รายสปัดาห์	ประมวญภาพยนตร์	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

จนัทร์เจ้ำขำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๙   เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง	 นางลอยภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง	 ฉวี	ทัศนปรีดา

ผู้ประพันธ์	 “พรานบูรพ์”

ผู้ก�ากับ	 	 สนาน	คราประยูร

ผู้เขียนบท	 “พรานบูรพ์”

ผู้ถ่ายภาพ	 วรรณบูลย์	พิทยาคม

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  

ผู้แสดง

ชนะ	ศรีอุบล	 เป็น	ร.ต.	จิตต์	พีระกุล

วิภา	เลิศพจนา	 เป็น	เจียม	แจ่มจันทร์

ผาด	เนตรอ�าไพ	 เป็น	นางมงคล

เล็ก	อ�่าเที่ยงตรง	 เป็น	หลวงสัทธนะสิทธิ์

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 เป็น	สิบตรีปิ๋ว

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์	เป็น	อิม

เฉลิม	แก้วสมัย	 เป็น	หวิง

ทัศนีย์

เรื่องย่อ 	 ความรักระหว่าง	 เจียม	 แจ่มจันทร	์ 

สาวใสซื่อบริสุทธิ์	กับ	ร.ต.	จิตต์	พีระกุล	นายทหารหนุ่ม	 

ถูกกีดกันจาก	นางมงคล	ป้าของเจียม	ที่ต้องการให้เจียม 

ได้แต่งงานกับ	 หลวงสัทธนะสิทธิ์	 นักธุรกิจผู้มีชื่อเสียง	 

เจยีมจงึหนอีอกจากบ้าน	กระทัง่ได้รบัความช่วยเหลอืจาก 

จติต์ให้มาอยูด้่วยกนั	แต่ทว่าจติต์ดนัมสีาว	ๆ 	มาเกาะแกะ	 

และมวิายทีบ่รรดาสาวเหล่านัน้จะคอยหาทางกลัน่แกล้ง 

เจียมต่าง	ๆ	นานา	เธอจึงต้องระหกระเหินออกจากบ้าน 

จิตต์ไป	 ดีที่หลวงสัทธนะสิทธ์ิมาเห็นเข้าจึงขอรับเธอไป 

อุปการะด้วยความรักและห่วงใยดุจลูกหลาน	 จนเจียม 

ยอมแต่งงานด้วย	 ครั้นเรื่องรู ้ไปถึงจิตต์	 เขาจึงกลับ 

มาพิสูจน์รักแท้ต่อหน้าเจียม	 และตัดพ้อเรื่องที่เจียม 

เปล่ียนใจไปแต่งงานกับชายอื่น	 หลวงสัทธนะสิทธิ์ได้ยิน 

ดังนั้นจึงออกมาเปิดเผยว่า	 การแต่งงานจัดขึ้นมาเพื่อให้ 

เจยีมได้พสิจูน์ใจจติต์ว่าเขารกัเธอจรงิหรอืไม่	เมือ่รูด้งันัน้ 

จิตต์และเจียมจึงได้ครองรักกันสมปรารถนา

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	จันทร์เจ้าขา	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	จันทร์เจ้าขา	พ.ศ.	๒๔๙๙



591

๒๔๙๙

๒๙ ธนัวาคม ๒๔๙๙เคหำสน์สแีดง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๙   แกรนด์

บริษัทสร้าง โยคีสถานสี่พระยา

ผู้อ�านวยการสร้าง	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ประพันธ์ “ดวงดาว”

ผู้ก�ากับ 	 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้เขียนบท		 วิรัช	พึ่งสุนทร

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์ 	 เทพา	–	อาภรณ์	–	จิตรา

ผู้แสดง

รัชนี	กฤษณะรมย์	 	 เป็น	อารยา

ชาญชัย	ศิวเสน	 	 เป็น	หมอรุจ	รุจิโรจน์

สมจิตต์	ทรัพย์ส�ารวย		 เป็น	แม่อัมภา

ไสว	ประเสริฐ	 	 เป็น	พล.ต.	พระยาพลแสน

ประภาพรรณ	นาคทอง	 เป็น	เสาวรส

ประมินทร์	จารุจารีต		 เป็น	ชิต

แฉล้ม	โทณวนิก	 	 เป็น	แม่ละม่อม

พริ้ง	บัวสีม่วง	 	 เป็น	แม่พิน

ประสาร	ฉิมชาญเวช		 เป็น	แม่พร้อม

สมพงษ์	พงษ์มิตร	 	 เป็น	ขุนผจญคดี

จันตรี	สาริกบุตร	 	 เป็น	น้าสังวาลย์

ปยุต	เงากระจ่าง	 	 เป็น	ภาคินัย

วันทนีย์	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 เป็น	ภาคินี

ประดิษฐ์	เกตุรัตน์	 	 เป็น	ชาลี

ด.ญ.	ประมวลพิศ	เวชอุรัย	 เป็น	อารยา	(วัยเด็ก)

ด.ช.	อรรถวิทย์	ศุขโรจน์	 เป็น	รุจ	(วัยเด็ก)

ด.ญ.	ทิพย์วรรณย์	ธรรมเที่ยงสัตย์	เป็น	ด.ญ.	มาลี

ด.ญ.	ศุภณี	ธรรมเที่ยงสัตย์	 เป็น	ด.ญ.	ดาริกา

เรื่องย่อ  เพราะถกูอ้ายคนชัว่พรากความบรสิทุธิ์ 

ไปเมือ่หลายปีก่อน	อมัภา	จงึตัง้ท้องกบั	ชติ	ด้วยความไม่ตัง้ใจ	 

อัมภาคลอดลูกเป็นบุตรชายและทิ้งให้ชิตดูแล	ส่วนตัวเองหนี 

ไปมีครอบครัวใหม่และให้ก�าเนิด	 อารยา	 ชีวิตที่ดูจะราบรื่น 

กลบัมลายลงอกีครัง้เมือ่พ่อของอารยาเสยีชวีติ	โชคดทีี	่พลตรี 

พระยาพลแสน	 รับอุปการะอัมภาและลูกให้มาอยู่ที่เคหาศน ์

รุจิโรจน์	หรือที่คนรู้จักในนาม	เคหาสน์สีแดง

	 การปรากฏตัวของสองแม่ลูกสร้างความไม่พอใจ 

แก่	รจุ	รจุโิรจน์	ลกูชายของพระยาพลแสนเป็นอนัมาก	เพราะ 

กลวัจะโดนแย่งความรกัไปจากพ่อ	พระยาพลแสนเข้าใจเรือ่ง 

นี้ดีจึงส่งรุจไปเรียนหมอที่อังกฤษ	 ไม่นานพระยาพลแสนก็ 

ถึงแก่กรรมโดยท�าพินัยกรรมมอบมรดกทั้งหมดแก่รุจ	 ส่วน 

อารยาให้รับรายได้จากกองมรดกเดือนละพันบาทตราบใดที่ 

ยังอาศัยที่เคหาสน์สีแดง

	 ๘	ปี	ผ่านไป	รจุเรยีนจบจากองักฤษ	แต่ไม่ยอมกลบั 

มาอยู่ที่เคหาสน์สีแดง	 เพราะยังรังเกียจอัมภา	 จนกระท่ัง 

อัมภาเสียชีวิตด้วยน�้ามือของชิต	 รุจจึงกลับมาอยู่ที่เคหาสน ์

สีแดง	 อารยาในวัย	 ๑๗	 กลายเป็นสาวงามท�าให้รุจจิตใจ 

หวัน่ไหวแต่ต่อหน้ากลบัแสดงท่าทหีมางเมนิกลบเกลือ่นความ 

ในใจ	วนัหนึง่รจุบงัเอญิได้รกัษา	ชาญ	ลกูชายของอมัภาทีเ่กดิ 

กับชิต	จึงได้รู้เรื่องราวในอดีตก็คลายทิฐิลง	

	 อารยาไม่สบายใจทีจ่ะอาศยัในเคหาสน์สแีดงจึงไป 

ปรึกษา	ชาลี	ลูกชายคุณนายพนาเวศเพื่อนบ้าน	ชาลีแนะน�า 

ให้อารยาไปอยู่ที่ไร่รวงผึ้ง	ของ	ภาคินัย	ซึ่งก�าลังต้องการคน 

มาดูแล	ภาคินี	น้องสาวซึ่งพิการ	รุ่งเช้า	เมื่อรุจรู้ว่าอารยาหนี 

ออกจากบ้านกร็บีชวน	ขนุผจญคด	ีทนายความประจ�าตระกลู 

ออกตามหา

	 ภาคินัยตกหลุมรักอารยาต้ังแต่แรกเห็น	 ท�าให้ 

เสาวรสซึ่งหมายปองภาคินัยอยู่หึงหวง	 หมอรุจถูกตามตัวมา 

จากกรุงเทพเพื่อรักษาภาคินี	เมื่อเจอหน้าอารยาจึงได้โอกาส 

กล่าวขอโทษและขออารยาแต่งงาน	 แต่อารยาเล่าว่าภาคินัย 

ก็เพิ่งจะขอเธอแต่งงานเหมือนกัน	 หมอรุจคิดว่าตัวเอง 

หมดหวังก�าลังจะขับรถกลับกรุงเทพ	 แต่อารยามาขวางไว้

เพราะเพิ่งรู้ใจตนเอง

ที่มา	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เคหาสน์สีแดง	พ.ศ.	๒๔๙๙

ที่มาภาพ	สมุดภาพยนตร์	เรื่อง	เคหาสน์สีแดง	พ.ศ.	๒๔๙๙
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๒๔๙๙

หนีเมีย
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๙   ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง	 ไทยสถาพรภาพยนตร์

ผู้อ�านวยการสร้าง

ผู้ประพันธ์ หลวงวิจิตรวาทการ	จากนิยาย	เรื่อง	 

	 	 หนีเมีย

ผู้ก�ากับ

ผู้เขียนบท

ผู้ถ่ายภาพ

ผู้ล�าดับภาพ

ผู้ก�ากับศิลป์

ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์  รุจิรา	-	มารศรี

ผู้แสดง 	 สมควร	กระจ่างศาสตร์,	มนสั	บณุย- 

เกียรติ,	สมพงษ์	พงษ์มิตร,	ชูศรี	โรจนประดิษฐ์,	ทองฮะ,	

บังเละ,	จ�ารูญ,	อรุณศรี,	สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม

เรื่องย่อ 	 คณุพนูทรพัย์	หม้ายสาวฐานะด	ีต้อง 

มาแต่งงานกับคนไม่ได้เรื่อง	เรียนไม่จบ	แถมยังส�ามะเล- 

เทเมา	 เพียงเพราะเกรงใจพี่ชายของสามีในอนาคต	 ซึ่ง 

รู้จักมักคุ้นกันมาเป็นเวลานาน	 หลังจากแต่งงาน	 คุณ 

พนูทรพัย์หาทางดดันสิยัสามโีดยให้ไปท�างานเป็นเสมยีน	 

ซึง่ท�าให้เขาไม่ค่อยมคีวามสขุนกั	เพราะไม่ได้ไปเทีย่วเตร่ 

เหมือนแต่ก่อน

	 ในบ้านของคณุพนูทรพัย์มคีนรบัใช้อยูห่ลายคน	 

หนึ่งในนั้นเป็นสาวใช้รูปงามชื่อว่า	 ทับทิม	 สามีของคุณ 

พนูทรพัย์พงึพอใจในตวัทบัทมิมาก	อยากจะได้มาเชยชม	 

ทบัทมิเองกแ็อบหว่านเสน่ห์ให้เจ้านายเพราะหวงัจะรวย 

ทางลัด	 เขาย่องเข้าห้องทับทิมหลายครั้ง	 จนวันหนึ่ง	 

ทบัทมิเกดิหายไปจากบ้าน	ทิง้ไว้แต่จดหมายซึง่มใีจความ 

ว่า	การทีเ่ธอต้องตกเป็นเมยีเกบ็คณุผูช้ายเจ้าของบ้านนัน้ 

ยังพอทน	 แต่คืนหน่ึง	 ๆ	 มีคนย่องเข้าห้องตั้งหลายคน	 

ทัง้คนสวน	คนขบัรถ	ท�าให้เธอสดุจะทน	ขอลาไปตายเอา 

ดาบหน้าซะยังดีกว่า

	 เหตกุารณ์ดงักล่าวท�าให้คุณพนูทรพัย์โกรธมาก	 

ไม่ยอมพูดจากับสามี	 เขาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน 

เพราะไม่กล้าสู้หน้าเมีย	 สุนัขตัวโปรดของคุณพูนทรัพย ์

วิง่ตามเขาออกมา	แม้จะไล่เท่าไหร่กไ็ม่ยอมกลับเข้าไปใน 

บ้าน	ในที่สุดเขาจึงจ�าต้องยอมพามันไปด้วยกัน

	 ระหว่างที่อาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนสนิท	 สามีของ 

คุณพูนทรัพย์เริ่มรู ้สึกส�านึกถึงความเหลวแหลกของ 

ตนเอง	 และระลึกได้ว่าคุณพูนทรัพย์นี่เองที่เป็นคนท�า 

ให้เขาเริ่มรู้สึกเป็นคนมีค่าขึ้นมาบ้าง	 ๓	 วันผ่านไป	 คุณ 

พูนทรัพย์ก็มาปรากฏตัวที่บ้านเพื่อนสนิทของสามี	 เพื่อ 

รับสุนัขกลับบ้านโดยไม่ชายตาแลสามีแม้แต่น้อย	 เขา 

พยายามง้องอนคุณพูนทรัพย์อย่างสุดก�าลัง	 จนในที่สุด 

คุณพูนทรัพย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้	หลังจากนั้น	เขาก็ 

ขยันขันแข็งเอาการเอาเงิน	 ไม่ยอมกลับไปเป็นคนไม่ได้ 

เรื่องเหมือนเดิมอีกต่อไป

ที่มา	ภาพยนตร์เรื่อง	หนีเมีย

ที่มาภาพ	(ทั้งสองภาพ)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)
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ชื่อเรื่อง          หน้า ชื่อเรื่อง          หน้า

๒	เกลอเห่อรัฐธรรมนูญ,	๒๔๙๗

7	มุมเมือง,	๒๔๙๙

กรรมบันดาล,	๒๔๙๘

กรรมสนองกรรม,	๒๔๗๑

กฤษดาอภินิหาร,	๒๔๙๔

กลัวเมีย,	๒๔๗๙

กลัวเมีย,	(ฉายซ�้า	๒๔๘๑)

กอกาหลง,	๒๔๘๔

กะเหรี่ยงไทรโยค,	๒๔๗๙

กังวานไพร,	๒๔๙๗

กัปตันยุทธ,	๒๔๙๙

กากี,	๒๔๙๖

กาหลงรัง,	๒๔๙๙

กิ่งกาฝาก,	๒๔๘๔

กินอะไร,	๒๔๗๒

กุลปราโมทย์,	๒๔๙๗

กุหลาบขาว,	๒๔๗๑

กุหลาบเชียงใหม่,	๒๔๗๘

กุหลาบนครสวรรค์,	๒๔๗๙

กุหลาบพระนคร,	๒๔๘๐

เก๋งด�า,	๒๔๙๔

เกวียนหัก,	๒๔๙๘

เกาะเทพบุตร,	๒๔๙๖

เกาะภูเก็ต,	๒๔๙๒

เกาะมุกดาด�า,	๒๔๙๗

เกียรติศักดิทหารไทย,	๒๔๙๘

เกียรติศักดิ์รักของข้า,	๒๔๙๙

แก่นกลาสี,	๒๔๗๙

แก้วตานาง,	๒๔๙๙

ขวัญใจคนจน,	๒๔๙๘

ขวัญใจสลัดด�า ดู สลัดด�า

ขุนโจรใจเพ็ชร์	ภาคจบ	ดู เลือดทรยศ

ขุนโจรใจเพ็ชร์,	๒๔๙๕

ขุนโจรสามร้อยยอด,	๒๔๙๘

ขุนช้างขุนแผน	ตอน	ขุนช้างถวายฎีกา,	๒๔๗๘

ขุนช้างขุนแผน	ตอน	จับเสน่ห์เถรขวาด,	๒๔๙๒

ขุนช้างขุนแผน	ตอน	ปีศาจนางวันทองอาละวาด,	๒๔๙๕

ขุนช้างขุนแผน	ตอน	วันทองหึงษ์ลาวทอง,	๒๔๙๖

ขุนช้างขุนแผน	ภาค	๓,	๒๔๘๐

ขุนช้างขุนแผน	 ภาค	 ๔	 ตอน	 ขุนช้างกินเลี้ยง	 -	 สร้อยฟ้า 

ท�าเสน่ห์,	๒๔๘๑

ขุนช้างขุนแผน	ภาคพิเศษ	ตอน	เปรตวนัทองห้ามทพั,	๒๔๘๒

ขุนช้างขุนแผน,	๒๔๗๗

ขุนทาษ,	๒๔๙๓

ขุนไพร,	๒๔๙๙

ขุนศึก,	๒๔๙๕

ขุนศึกน่านเจ้า,	๒๔๙๙

เข้าวังนางละเวง,	๒๔๙๗

เขี้ยวเสือเล็บสิงห์,	๒๔๙๕

ไข่มุกด�า,	๒๔๙๕

คนจริง,	๒๔๙๘

คนองแค้น,	๒๔๙๖

คลุมถุงชน,	๒๔๙๙

ความรักในเมืองไทย,	๒๔๗๖

ค่าน�้านม,	๒๔๙๕

ค่ายบางระจัน,	๒๔๘๒

ค่ายบางระจัน,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๓)	

ค่ายลั่นฟ้า,	๒๔๙๔

ค�าสั่งค�าสาป,	๒๔๙๗

ค�าสาบาล,	๒๔๙๗

ค�าอธิษฐานของดวงดาว,	๒๔๙๙

คู่ปรับ,	๒๔๙๔

คู่สร้าง	คู่สม,	๒๔๘๒

คู่สร้าง,	๒๔๙๖

เคหาสน์สีแดง,	๒๔๙๙

ใครดีใครได้,	๒๔๗๐

ใครเปนบ้า,	๒๔๗๑

ใครผิดใครถูก,	๒๔๘๒

ฆ่าชู้แม่,	๒๔๙๕

จรเข้,	๒๔๘๓

จองเวร,	๒๔๙๓

จอมใจโจรสาว,	๒๔๙๕

จอมใจแม่,	๒๔๙๙

จอมหิว,	๒๔๙๖

จ๊ะเอ๋,	๒๔๘๑

จันทโครพ,	๒๔๙๖

จันทร์เจ้าขา,	๒๔๗๙

จันทร์เจ้าขา,	๒๔๙๙

ดชันชีือ่เรือ่งภำพยนตร์

๔๑๕

๕๘๓

๕๐๘

๒๕

๒๒๙

๕๙

๘๓

๑๒๒

๕๘

๔๔๙

๕๖๓

๔๑๑

๕๘๕

๑๑๕

๒๗

๔๓๙

๒๓

๕๐

๖๔

๗๔

๒๑๗

๔๗๑

๓๔๖

๑๔๓

๔๒๕

๔๙๗

๕๖๑

๖๒

๕๔๒

๕๑๘

๒๖๙

๕๒๐

๔๖

๑๔๐

๓๑๔

๔๐๗

๖๖

๘๑

๑๐๑

๔๒

๑๗๙

๕๗๘

๓๐๗

๕๘๐

๔๑๙

๓๓๔

๓๒๓

๔๖๕

๓๕๙

๕๓๘

๓๙

๓๑๑

๙๖

๑๖๖

๒๔๕

๔๒๘

๔๓๗

๕๖๔

๒๑๘

๑๐๔

๓๕๗

๕๙๑

๑๘

๒๑

๙๗

๓๓๐

๑๑๔

๑๙๓

๒๘๐

๕๓๕

๓๗๐

๘๕

๔๐๒

๕๕

๕๙๐

ชื่อเรื่อง          หน้า ชื่อเรื่อง          หน้า
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จับตาย,	๒๔๙๖

เจดีย์หัก,	๒๔๙๕

เจ้าจอมหม่อมห้าม,	๒๔๙๒

เจ้าจอมหม่อมห้าม,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๔)

เจ้าชู้แสนกล,	๒๔๙๕

เจ้าแม่ลานเท,	๒๔๙๔

เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์,	๒๔๙๗

เจ้าสาวก�าพร้า,	๒๔๙๗

เจ้าสาวจอมเสือ,	๒๔๙๕

เจ้าสาวชาวไร่,	๒๔๙๗

เจ้าหญิงกุณฑลทิพย,	๒๔๘๔

โจรบ้านกอไผ่,	๒๔๙๔

โจรล้างโจร,	๒๔๙๓

ใจไทย,	๒๔๘๔

ฉมวกหัก,	๒๔๙๔

ชตารัก,	๒๔๙๗

ชอนกาเหว่า,	๒๔๘๙

ช้อยนางร�า,	๒๔๙๖

ชะนะพาล,	๒๔๗๐

ชะอ�าอ�าพราง,	๒๔๙๘

ชั่วนิรันดร,	๒๔๙๕

ชั่วฟ้าดินสลาย,	๒๔๙๘

ชั่วโมงมรณะ,	๒๔๙๔

ชาติชาย,	๒๔๙๓

ชาติอ้ายเสือ,	๒๔๙๓

ชายใจเพ็ชร์,	๒๔๙๓

ชายชาตรี,	๒๔๘๙

ชายชาติเสือ,	๒๔๙๕

ชายพเนจร,	๒๔๙๖

ชายสองโบสถ์,	๒๔๘๓

ชายสะไบ,	๒๔๙๓

ชายสามโบสถ์,	๒๔๙๕

ชีวิตแม่,	๒๔๙๖

ชีวิตละครเร่,	๒๔๙๕

ชีวิตใหม่,	๒๔๙๘

เชลยบาป,	๒๔๙๕

เชิงทะเล,	๒๔๙๖

เชื้อไม่ทิ้งแถว,	๒๔๗๐

โชคสองชั้น,	๒๔๗๐

ซนแต่สวย,	๒๔๙๘

ซากผีดิบ,	๒๔๙๕

ไซอิ๋ว,	๒๔๙๖

ไซอิ๋ว	ฉบับครูมี,	๒๔๙๕

ดงตาล,	๒๔๗๙

ดงตาล,	๒๔๙๘

ดงนักเลง,	๒๔๙๔

ดงอันธพาล,	๒๔๙๕

ดรรชนีนาง,	๒๔๙๖

ดวงใจของชายชั่ว,	๒๔๙๖

ด้วยน�้ามือนาง,	๒๔๙๖

ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง,	๒๔๙๙

ดอยรักดอยร้าง,	๒๔๙๑

ดอยราง,	๒๔๙๔

ดาบทหารเสือ,	๒๔๙๓

ดาวใกล้รุ่ง,	๒๔๙๘

ดาวเรือง,	๒๔๙๙

ดิน	ดาว	เดือน,	๒๔๙๔

เดชกุมภีร์,	๒๔๙๔

เด็ดดวงใจ,	๒๔๗๙

เดนคนดี,	๒๔๙๔

เดนมนุษย์,	๒๔๙๔

แดนกะเหรี่ยง,	๒๔๙๓

แดนคนเดน,	๒๔๘๔

แดนดาวโจร,	๒๔๙๓

แดนดาวโจร	ภาคสมบูรณ์	ดู แดนมิคสัญญี

แดนมิคสัญญี,	๒๔๙๘

แดนอิทธิพล,	๒๔๙๕

ต้นรักดอกโศก,	๒๔๙๓

ตรางดวงใจ,	๒๔๙๖

ตลุยล้างแค้น,	๒๔๙๔

ตะรุเตา,	๒๔๙๓

ตังเก,	๒๔๙๘

ต�ารวจชายแดน,	๒๔๙๖

ตื่นเขย,	๒๔๘๑

ตุ๊กตาจ๋า,	๒๔๙๔

ตุ๊กตาจ๋า,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๗)

โตเกียวพิศวาส,	๒๔๙๘

โตนงาช้าง,	๒๔๘๕

โตนงาช้าง,	๒๔๙๔

ถ่านไฟเก่า,	๒๔๘๑

ถิ่นคาวเลือด,	๒๔๙๕

ทหารเสือพระเจ้าตาก,	๒๔๙๘

ทหารใหม่,	๒๔๙๓

ทหารเอกพระบัณฑูร,	๒๔๙๖

ทะเลทม,	๒๔๙๖

ทะเลรัก,	๒๔๙๖

ทางชีวิต,	๒๔๙๔

ทางเปลี่ยว,	๒๔๙๘

๓๗๖

๒๙๙

๑๓๙

๒๖๐

๒๙๐

๒๖๑

๔๒๑

๔๒๗

๓๑๙

๔๔๐

๑๒๓

๒๔๓

๑๖๐

๑๑๘

๒๔๘

๔๕๒

๑๓๔

๓๓๖

๑๙

๕๑๖

๒๗๕

๕๒๙

๒๔๔

๑๕๐

๑๕๖

๑๗๓

๑๓๓

๓๒๕

๓๖๙

๑๑๒

๑๘๔

๓๒๖

๓๘๐

๒๘๗

๕๒๔

๒๗๗

๓๖๔

๒๐

๑๕

๔๖๙

๓๑๕

๓๕๑

๒๗๙

๕๔

๔๘๙

๒๔๙

๓๒๑

๓๙๑

๓๘๙

๓๘๗

๕๕๒

๑๓๗

๒๓๙

๑๖๕

๕๑๗

๕๕๗

๒๑๔

๒๒๘

๕๖

๒๕๐

๒๐๙

๑๕๓

๑๑๙

๑๗๐

๕๐๗

๒๙๓

๑๘๓

๔๐๙

๒๕๗

๑๘๙

๔๙๑

๓๙๒

๘๖

๒๔๗

๔๓๒

๔๙๖

๑๒๘

๒๑๒

๗๙

๒๖๖

๕๑๑

๑๖๒

๓๔๔

๓๘๔

๓๕๓

๒๐๕

๕๐๙
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ท้าวกกขนาก,	๒๔๗๕

ทาษกบฏ,	๒๔๙๓

ทาษเทวี,	๒๔๙๘

ทาษน�้าเงิน,	๒๔๙๖

ทาษพยาบาท	ดู โจรบ้านกอไผ่

ทาษรัก,	๒๔๙๖

ทาษวังหลัง,	๒๔๙๖

ทาสทรมาน,	๒๔๙๔

ทุ่งทมิฬ,	๒๔๙๓

ทุ่งนเรศวร,	๒๔๙๓

ทุ่งน�้าตา,	๒๔๙๔

ทุ่งสาลี,	๒๔๙๔

เทพธิดา,	๒๔๗๑

เทพธิดาฮ่อ,	๒๔๙๙

เทพบุตรจากโลกันต์,	๒๔๙๖

เทวีขวัญฟ้า,	๒๔๙๘

ไทรโยคแปลง,	๒๔๙๖

ธาตุโลกีย์,	๒๔๙๙

ธารชีวิต,	๒๔๙๙

ธารรักในลับแล,	๒๔๙๔

ธิดายาจก,	๒๔๙๗

นกป่า,	๒๔๙๗

นรกในดวงใจ,	๒๔๙๖

น้องชาย,	๒๔๙๖

น้องนางบ้านนา,	๒๔๙๖

นักโทษมหันต์,	๒๔๙๓

นักบินจอมกวน,	๒๔๙๕

นักเลง,	๒๔๙๖

นักสืบพราน	ตอน	จ�าเลยไม่พูด,	๒๔๙๙

นางกลางเมือง,	๒๔๙๗

นางแก้ว,	๒๔๙๘

นางตานี,	๒๔๙๓

นางทาษ,	๒๔๙๘

นางนาคคืนชีพ,	๒๔๘๐

นางนาคพระโขนง	ตอนใหม่,	๒๔๘๒

นางนาคพระโขนง	ภาคพิเศษ,	๒๔๘๙

นางนาคพระโขนง,	๒๔๗๖

นางนาคพระโขนง,	(ฉายซ�้า	๒๔๗๙)

นางนาคพระโขนง,	๒๔๙๕

นางนาคพระโขนง,	๒๔๙๘

นางนาคพระโขนงคืนชีพ,	๒๔๙๙	ดู สามชาติ

นางใบ้,	๒๔๙๙

นางไพร,	๒๔๙๗

นางแมวป่า,	๒๔๙๖

นางสิงห์,	๒๔๙๕

นาทีนรก,	๒๔๙๕

น�้าใจสาวจีน,	๒๔๙๘

น�้าตาโจร,	๒๔๙๔

น�้าตาชาย,	๒๔๙๗

น�้าท่วมดีกว่าฝนแล้ง,	๒๔๘๕

นิทรา-สายัณห์,	๒๔๙๓

ในสวนรัก,	๒๔๘๑

ในสวนรัก,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๔)

บ่อพลอยมฤตยู,	๒๔๗๕

บัวในบึง,	๒๔๘๐

บางขวาง,	๒๔๙๑

บ้านทรายทอง,	๒๔๙๙

บ้านไร่นาเรา,	๒๔๘๕

บ้านสวนดาล,	๒๔๙๔

บาปทรมาน,	๒๔๙๓

บึงสามพัน,	๒๔๙๕

เบญจเพศ,	๒๔๙๗

โบตั๋น,	๒๔๙๘

โบตั๋น,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๙)

ปงแสนทอง,	๒๔๙๕

ปริศนา,	๒๔๙๘

ปางเสือไห้,	๒๔๙๓

ปิดทองหลังพระ,	๒๔๘๒

ปิดทางรัก,	๒๔๘๐

ปิศาจเครือฟ้า	ภาคจบ,	๒๔๗๙

ปิศาจดวงจันทร์,	๒๔๘๒

ปีศาจคะนองรัก,	๒๔๙๙

ปู่เจ้าสมิงพราย,	๒๔๙๖

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์,	๒๔๗๗

ปู่โสมอาละวาด,	๒๔๙๘

เปนชายต้องสู้,	๒๔๙๕

โป๊ะแตก,	๒๔๙๓

ผารีซอ,	๒๔๙๘

ผาโหด,	๒๔๙๔

ผีตายซาก,	๒๔๘๐

ผู้ชนะ,	๒๔๙๘

ผู้พิชิตกรรม,	๒๔๙๕

ผู้ร้ายผู้ดี,	๒๔๙๖

แผ่นดินเดือด,	๒๔๙๗

แผ่นดินว่างกษัตริย์,	๒๔๙๙

แผลเก่า,	๒๔๘๓

แผลเก่า,	๒๔๙๗

ไผ่ด�า,	๒๔๙๔

๓๕

๑๖๙

๕๒๕

๓๔๙

๓๖๒

๓๕๒

๒๓๘

๑๘๖

๑๗๑

๑๙๔

๒๐๗

๒๖

๕๘๙

๓๓๗

๔๗๕

๓๕๔

๕๔๙

๕๔๔

๒๒๗

๔๕๑

๔๒๓

๓๙๐

๓๖๗

๓๘๓

๑๘๒

๓๐๐

๓๗๗

๕๘๑

๔๕๓

๔๗๗

๑๘๗

๔๗๐

๖๘

๙๔

๑๓๕

๓๗

๖๐

๒๘๓

๕๑๔

๕๔๓

๔๓๐

๓๗๕

๓๑๓

๓๓๒

๕๑๒

๑๙๕

๔๔๓

๑๓๐

๑๙๒

๙๑

๒๒๒

๓๖

๗๘

๑๓๖

๕๖๗

๑๒๖

๒๕๒

๑๕๘

๒๖๘

๔๑๔

๔๖๐

๕๕๑

๒๙๕

๕๓๑

๑๖๘

๑๐๐

๗๓

๖๑

๙๘

๕๕๙

๔๐๓

๔๐

๕๒๖

๒๗๑

๑๖๔

๔๙๒

๒๔๐

๗๐

๔๘๕

๒๙๗

๓๗๔

๔๒๒

๕๗๐

๑๐๘

๔๒๙

๒๒๔
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ชื่อเรื่อง          หน้า ชื่อเรื่อง          หน้า

ฝนซาฟ้าสรวง,	๒๔๙๖

ฝนสั่งฟ้า,	๒๔๙๔

พญากง	-	พญาพาน,	๒๔๙๖

พญาน้อยชมตลาด,	๒๔๗๘

พรจากนรก,	๒๔๙๙

พรหมบันดาล,	๒๔๙๖

พระเจ้ากรุงธนบุรี,	๒๔๙๕

พระเจ้าช้างเผือก,	๒๔๘๔

พระเจ้าช้างเผือก,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๖)

พระร่วง	(ขอมด�าดิน),	๒๔๘๐

พรานนาวี,	๒๔๙๖

พรานโลกีย์,	๒๔๙๕

พรานสมุทร,	๒๔๙๘

พรานสังคม,	๒๔๙๙

พรายตะเคียน,	๒๔๘๓

พลายมลิวัลย์,	๒๔๙๖

พ่อครูเอก,	๒๔๙๕

พ่อเลี้ยง,	๒๔๙๖

พันท้ายนรสิงห์,	๒๔๙๓

พันท้ายนรสิงห์,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๔)

พิมพิลาไลย,	๒๔๙๘

พี่ชาย,	๒๔๙๔

เพลงหวานใจ,	๒๔๘๐

เพลงหวานใจ,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๓)

เพลิงชีวิต,	๒๔๙๗

เพลิงพิศวาส,	๒๔๘๑

เพลิงโลกันต์,	๒๔๙๘

เพลิงอาฆาต,	๒๔๙๓

เพียงดวงใจ,	๒๔๙๔

เพียงดวงใจ,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๘)

เพื่อนตาย,	๒๔๙๓

ไพรทมิฬ,	๒๔๙๕

ฟ้าก�าหนด,	๒๔๙๕

ฟ้าค�ารณ,	๒๔๙๖

ฟ้าธรรมาธิเบศร์,	๒๔๙๙

ฟ้ามุ่ย,	๒๔๙๖

ฟ้าแลบบนสาปไตย,	๒๔๙๗

ไฟชีวิต,	๒๔๙๙

ไฟรัก-ไฟบาป,	๒๔๙๖

มงกุฏไพร

มนต์รักอสูร,	๒๔๙๗

มรสุมสวาท,	๒๔๙๙

ม่วยสิ่น,	๒๔๙๔

มาตุภูมิ,	๒๔๙๗

มารชีวิต,	๒๔๙๖

มารสวาท,	๒๔๙๕

มารหัวใจ,	๒๔๙๗

มาริยานางในเกาะนรก,	๒๔๙๕

มิตรในเรือน,	๒๔๙๘

มือพิฆาต,	๒๔๙๔

มุมลับสาวสังคม,	๒๔๙๗

เมียแก้ว,	๒๔๙๘

เมียแก้วเมียขวัญ,	๒๔๙๕

เมียน้อยเมียหลวง,	๒๔๙๖

เมียหลวง,	๒๔๙๖

เมืองทมิฬ,	๒๔๙๖

เมืองทอง,	๒๔๘๐

เมืองแม่หม้าย,	๒๔๗๘

เมื่อนเรศวรกู้ชาติ,	๒๔๙๔

แม่ค้าปลาสด,	๒๔๙๖

แม่ค้าหาบเร่,	๒๔๙๗

แม่จ๋า,	๒๔๙๗

แม่จ้าวฟ้า,	๒๔๘๔

แม่ผัว,	๒๔๙๕

แม่พระ,	๒๔๙๘

แม่ร้อยชั่ง,	๒๔๘๓

แม่เลี้ยง,	๒๔๙๖

แม่ศรีเมือง,	๒๔๘๔

แม่ศรีเรือน,	๒๔๙๗

แม่สื่อสาว,	๒๔๘๑

แม่เสือไพรวัลย์,	๒๔๙๖

แม่เสือสาว,	๒๔๙๔

โมรา,	๒๔๗๘

ไม่คิดเลย,	๒๔๗๐

ไม่เคยรัก,	๒๔๘๓

ไม่เชื่อน�้ามนต์หมอผี,	๒๔๗๐

ยมนาเวศน์,	๒๔๙๘

ยอดกตัญญู,	๒๔๙๘

ยอดคน,	๒๔๙๘

ยอดดรุณี,	๒๔๙๙

ยอดนักเบ่ง,	๒๔๙๖

ยอดมิ่ง	เมียรัก,	๒๔๘๒

ยอดรักคนยาก,	๒๔๙๘

ยอดสงสาร,	๒๔๙๓

ยอดหญิง,	๒๔๗๙

ยางน่อง,	๒๔๙๕

ยิงทิ้ง,	๒๔๙๙

ยุงร้ายกว่าเสือ,	๒๔๗๓

๓๘๕

๒๓๕

๓๔๕

๔๙

๕๓๓

๓๕๕

๓๒๐

๑๑๖

๓๕๐

๗๒

๓๓๙

๓๒๙

๔๘๖

๕๕๖

๑๑๐

๓๖๘

๓๐๓

๔๐๑

๑๕๕

๒๐๒

๕๐๖

๒๖๒

๗๑

๑๘๐

๔๒๖

๙๓

๕๒๗

๑๘๘

๒๖๓

๕๐๒

๑๗๘

๓๒๒

๓๑๐

๓๔๘

๕๔๗

๓๙๖

๔๔๔

๕๖๐

๔๐๐

๔๑๒

๔๒๐

๕๗๗

๒๕๑

๔๑๖

๔๐๕

๓๑๖

๔๓๘

๓๑๒

๔๖๘

๒๓๑

๔๒๔

๔๘๐

๓๐๖

๓๔๐

๓๗๙

๓๔๒

๗๖

๕๑

๒๕๙

๓๘๒

๔๔๕

๔๓๕

๑๒๐

๓๐๑

๔๗๖

๑๐๖

๓๘๖

๑๒๑

๔๔๖

๘๔

๓๙๘

๒๕๓

๕๓

๑๗

๑๐๕

๑๖

๔๖๒

๕๑๙

๔๘๑

๕๗๓

๓๔๗

๙๙

๔๙๔

๑๗๒

๖๓

๒๗๖

๕๗๒

๓๐
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ชื่อเรื่อง          หน้า ชื่อเรื่อง          หน้า

รบระหว่างรัก,	๒๔๗๔

ร่มฟ้าเวียงพิงค์,	๒๔๙๒

รวมไทย,	๒๔๘๔

รอยกรรม,	๒๔๙๕

รอยแค้น,	๒๔๙๔

รอยไถ,	๒๔๙๓

รอยบุญ,	๒๔๙๖

รอยพิมพ์ใจ,	๒๔๙๕

ร้อยพิศวาส,	๒๔๙๔

รอยมัจจุราช,	๒๔๙๕

ระเด่นลันได,	๒๔๗๘

รักคุณเข้าแล้ว,	๒๔๙๙

รักคู่ฟ้า,	๒๔๙๘

รักทรหด,	๒๔๙๔

รักนิรันดร์,	๒๔๙๙

รักในเรือนทาษ,	๒๔๙๔

รักในสายเลือด,	๒๔๙๘

รักระเบิด,	๒๔๙๓

ราชาธิราช	ตอน	ศึกพระเจ้ากรุงจีน,	๒๔๙๖

ราตรีในโตเกียว,	๒๔๙๘

รามเกียรติ์ไทย	ตอน	สิ้นแสงไอยสูรย์,	๒๔๙๕

ริมธารรัก,	๒๔๙๙

ริษยาอาฆาต,	๒๔๙๕

เริงริษยา,	๒๔๙๘

เรือนรักเก่า,	๒๔๘๕

แรงพิศวาท,	๒๔๙๗

แรงอาฆาต,	๒๔๙๕

โรมรัญจวน,	๒๔๙๘

ฤกษ์โจร,	๒๔๙๕

ล้มบาง,	๒๔๙๘

ล่องแพ,	๒๔๙๗

ล่องสมุทร์,	๒๔๙๘

ลันตาบูลัง,	๒๔๙๙

ล้างบาง,	๒๔๙๓

ล่าโจร,	๒๔๙๔

ล่าทรชน,	๒๔๙๕

ลานท่าฟ้า,	๒๔๙๑

ลานนาไทย,	๒๔๙๔

ลี่หลิน,	๒๔๙๘

ลุ่มน�้าเจ้าพระยา,	๒๔๙๔

ลูกก�าพร้า	ภาค	๒,	๒๔๘๒

ลูกก�าพร้า	ภาค	๓	-	๔,	๒๔๘๓

ลูกก�าพร้า,	๒๔๘๑

ลูกก�าพร้า,	๒๔๙๖

ลูกแก้วเมียขวัญ,	๒๔๙๙

ลูกเครือฟ้า,	๒๔๙๘

ลูกโจร,	๒๔๙๙

ลูกทุ่ง,	๒๔๘๒

ลูกนางนาคพระโขนง,	๒๔๙๓

ลูกป่าซุง,	๒๔๙๒

ลูกผู้ชาย,	๒๔๙๕

ลูกฝาแฝด,	๒๔๙๔

ลูกฝาแฝด,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๖)

ลูกเมียน้อย,	๒๔๙๖

ลูกสะใภ้	แม่ผัว,	๒๔๙๖

ลูกสาว,	๒๔๙๕

ลูกสาวพระอาทิตย์,	๒๔๙๔

ลูกอนาถา,	๒๔๙๖

เลือดกรรมกร,	๒๔๙๕

เลือดแค้น,	๒๔๗๑

เลือดจีนต่างด้าว,	๒๔๗๘

เลือดชนบท,	๒๔๘๐

เลือดชาวนา,	๒๔๗๙

เลือดชาวนา,	(ฉายซ�้า	๒๔๘๑)

เลือดทรยศ,	๒๔๙๕

เลือดทหารไทย,	๒๔๗๘

เลือดไทย,	๒๔๘๔

เลือดนาวี,	๒๔๙๙

เลือดน�้าเค็ม,	๒๔๙๔

เลือดในอก,	๒๔๙๒

เลือดรัก-เลือดแค้น,	๒๔๙๔

เลือดล้างแค้น,	๒๔๙๔

เลือดสุพรรณ,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๓)

เลือดสุพรรณ,	๒๔๗๙

วนิดา,	๒๔๙๖

วังนางโรม,	๒๔๙๘

วังน�้าวน,	๒๔๙๖

วังหลวง	-	วังหลัง,	๒๔๙๓

วันจักรยาน,	๒๔๘๕

วันเพ็ญ,	๒๔๘๑

วัยคนอง,	๒๔๘๖

วายร้ายท่าเรือ,	๒๔๙๖

วารุณี,	๒๔๙๘

วิญญาณคนอง,	๒๔๙๖

วิญญาณปาฏิหาริย์,	๒๔๙๕

วิญญาณรักกาหลง,	๒๔๙๔

วิญญาณรักของนางนาค,	๒๔๙๔

วิมานชีวิต,	๒๔๙๙

๓๑

๑๔๔

๑๒๔

๒๙๔

๒๐๐

๑๕๑

๓๖๑

๓๓๕

๒๑๐

๓๒๔

๕๒

๕๘๘

๕๑๕

๒๐๘

๕๓๖

๒๓๔

๕๐๔

๑๖๗

๔๑๓

๔๘๘

๒๘๖

๕๕๓

๓๐๙

๔๖๓

๑๒๗

๔๕๖

๒๘๙

๕๓๐

๒๘๒

๔๗๒

๔๔๒

๕๒๓

๕๗๑

๑๖๑

๒๓๖

๓๐๕

๑๓๘

๑๙๙

๔๗๓

๒๔๒

๙๕

๑๑๑

๙๒

๓๘๘

๕๖๒

๕๐๕

๕๕๕

๑๐๓

๑๘๕

๑๔๑

๒๘๘

๒๖๔

๓๖๐

๔๐๖

๓๙๕

๒๙๒

๒๑๖

๓๙๗

๒๗๓

๒๒

๔๘

๖๙

๕๗

๘๓

๒๘๔

๔๔

๑๑๗

๕๖๖

๑๙๖

๑๔๕

๑๙๗

๒๐๓

๑๗๖

๖๕

๔๐๘

๕๓๒

๔๑

๑๕๔

๑๒๙

๘๗

๑๓๑

๓๗๒

๕๐๐

๓๖๖

๒๗๘

๒๓๒

๒๔๖

๕๔๐



600 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ชื่อเรื่อง          หน้า ชื่อเรื่อง          หน้า

วิมานทราย,	๒๔๙๔

วิวาห์คนจน,	๒๔๙๕

วิวาห์เที่ยงคืน,	๒๔๘๐

วิวาห์น�้าตา,	๒๔๙๗

วิวาห์มัจจุราช,	๒๔๙๗

เวรสวาท,	๒๔๙๕

ศรพยาบาท,	๒๔๙๓

ศรีธนญชัย,	๒๔๘๔

ศรีราชา,	๒๔๙๗

ศรีสะใภ้,	๒๔๙๘

ศรีโสภณ ดู เลือดไทย

ศาลเสือแค้น,	๒๔๙๔

ศาสนารักของนางโจร,	๒๔๙๓

ศึกกระทุ่มราย,	๒๔๙๔

ศึกจ้าวทุ่ง,	๒๔๙๒

ศึกถลาง,	๒๔๙๙

ศึกรักของดวงใจ,	๒๔๙๖

ศึกแสนปม,	๒๔๙๔

เศรษฐีอนาถา,	๒๔๙๙

สนิมในใจ,	๒๔๘๑

สมิงป่าสัก,	๒๔๙๓

สมิงลาทุ่ง,	๒๔๙๔

สมิงสาว,	๒๔๙๖

สมิงเหล็ก,	๒๔๙๖

สร้อยไข่มุกด์,	๒๔๙๙

สร้อยฟ้าขายตัว,	๒๔๙๘

สร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ,	๒๔๙๙

สลัดด�า,	๒๔๙๘

สเว๊ตเตอร์สีแดง,	๒๔๙๙

สองเกลอเข้ากรุง,	๒๔๙๓

สองเกลอเจอล๊อตเตอรี่,	๒๔๙๘

สองดาบ,	๒๔๙๙

สองเสือ,	๒๔๙๒

สองเสือสาว,	๒๔๙๖

สะใภ้ทาส,	๒๔๙๓

สัตตหีบ,	๒๔๗๘

สันติ-วีณา,	๒๔๙๗

สามเกลอกระยาจก,	๒๔๙๖

สามเกลอเจอผี,	๒๔๙๖

สามเกลอตามนาง,	๒๔๙๔

สามเกลอถ่ายหนัง,	๒๔๙๕

สามเกลอปราบวายร้าย,	๒๔๙๗

สามเกลอผจญภัย,	๒๔๘๓

สามเกลอแผลงฤทธิ์,	๒๔๙๗

สามเกลอหักด่าน,	๒๔๙๙

สามชาติ,	๒๔๙๙

สามชาย,	๒๔๙๗

สามชีวิต,	๒๔๙๙

สามปอยหลวง,	๒๔๘๓

สามรักในปารีส,	๒๔๙๙

สามล้อประจันบาน,	๒๔๙๕

สามเสือ,	๒๔๙๘

สามเสือสมุทร,	๒๔๙๗

สามเสือสุพรรณ,	๒๔๙๓

สามหัวใจ,	๒๔๘๒

สามหัวใจ,	๒๔๙๗

สายรุ้ง,	๒๔๙๙

สาวเกาะสมุย,	๒๔๙๕

สาวเครือฟ้า	ภาคจบ,	๒๔๙๖

สาวเครือฟ้า,	๒๔๗๗

สาวเครือฟ้า,	๒๔๙๖

สาวน�้าเค็ม,	๒๔๙๔

สาวเวียงฟ้า,	๒๔๙๘

สาวสมัยใหม่,	๒๔๘๑

สาวสมัยใหม่,	๒๔๙๘

สาวสวรรค์,	๒๔๙๘

ส�าเภาล่ม,	๒๔๙๔

สิงห์	สาว	เสือ,	๒๔๙๘

สิงห์ข้ามดง,	๒๔๙๕

สิงห์ทมิฬ,	๒๔๙๕

สิงห์ท่าเรือ,	๒๔๙๘

สิงห์สังหาร,	๒๔๙๔

สินในน�้า,	๒๔๙๔

สิบเก้ามงกุฏ,	๒๔๙๙

สีชัง,	๒๔๙๔

สี่สิงห์นาวี,	๒๔๙๘

สุดขอบฟ้า,	๒๔๙๖

สุดทางรัก,	๒๔๙๙

สุดที่รัก,	๒๔๙๘

สุดฟากฟ้า,	๒๔๙๙

สุดสายใจ,	๒๔๙๙

สุดหล้าฟ้าเขียว,	๒๔๙๙

สุภาพบุรุษจากอเวจี,	๒๔๙๔

สุภาพบุรุษทนง,	๒๔๙๖

สุภาพบุรุษทมิฬ,	๒๔๙๕

สุภาพบุรุษเสือไทย,	๒๔๙๒

สุภาพบุรุษเสือไทย	ภาคสมบูรณ์	ดู เสือไทยอาละวาด

สุภาพบุรุษเสือผา,	๒๔๙๙

๒๕๘

๒๙๖

๖๗

๔๕๐

๔๕๕

๒๘๕

๑๙๑

๑๒๕

๔๑๘

๕๒๒

๒๐๑

๑๘๑

๒๓๓

๑๔๗

๕๔๕

๓๕๖

๒๒๑

๕๘๗

๙๐

๑๕๒

๒๕๔

๓๔๑

๓๙๔

๕๓๗

๕๑๐

๕๘๖

๕๑๓

๕๗๙

๑๗๔

๔๙๙

๕๖๘

๑๔๖

๓๕๘

๑๗๗

๔๗

๔๕๘

๓๖๓

๓๗๓

๑๙๘

๒๖๗

๔๓๓

๑๐๗

๔๔๘

๕๕๘

๕๖๕

๔๔๗

๕๗๖

๑๑๓

๕๘๒

๓๒๘

๔๗๔

๔๓๖

๑๕๗

๑๐๒

๔๕๗

๕๔๘

๓๓๑

๓๙๙

๔๑๐

๓๓๘

๒๐๖

๔๗๙

๘๐

๕๐๑

๔๘๔

๒๒๓

๔๗๘

๒๘๑

๓๐๔

๔๙๐

๒๕๕

๒๔๑

๕๕๔

๒๕๖

๕๒๘

๓๘๑

๕๗๔

๔๙๘

๕๓๔

๕๔๖

๕๖๙

๒๒๐

๓๗๑

๓๑๗

๑๔๒

๕๘๔
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สุรานารี,	๒๔๗๗

เสน่ห์สาวฮ่องกง,	๒๔๙๙

เสน่หาตามืด,	๒๔๗๑

เสมาทองค�า,	๒๔๙๕

เสียงสาป,	๒๔๙๖

เสียงสาป,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๗)

เสียแรงรัก,	๒๔๙๙

เสือด�า,	๒๔๙๔

เสือทุ่ง,	๒๔๙๔

เสือไทยอาละวาด,	๒๔๙๓

เสือน้อย,	๒๔๙๘

เสือผาด,	๒๔๙๔

เสือเวาะเมืองชล,	๒๔๙๓

เสือสังเวียน,	๒๔๙๔

แสงมหาพินาศ,	๒๔๗๒

แสงมหาพินาศ,	(ฉายซ�้า	๒๔๘๑)

แสนแสบ,	๒๔๙๓

หงษ์หยก,	๒๔๙๙

หงษ์เหิร,	๒๔๙๘

หญิงคนชั่ว,	๒๔๙๘

หญิงงามเมือง,	๒๔๙๕

หญิงร้ายชายชั่ว,	๒๔๙๕

หญิงสามผัว,	๒๔๙๘

หนามยอกหนามบ่ง,	๒๔๘๓

หนี้กรรม,	๒๔๙๕

หนีผัว,	๒๔๙๖

หนีเมีย,	๒๔๙๔

หนีเมีย,	๒๔๙๙

หนุ่มหัวนอก,	๒๔๗๒

หนูจ๋า,	๒๔๙๗

หมัดพ่อค้า,	๒๔๗๔

หมั้นซ้อน,	๒๔๗๔

หม้ายสามเรือน,	๒๔๙๘

หยกฟ้า,	๒๔๙๖

หลงทาง,	๒๔๗๕

หลอกเมีย,	๒๔๘๐

หลีหวั่น,	๒๔๙๘

ห้วงรักเหวลึก,	๒๔๙๘

หวานใจนายเรือ,	๒๔๘๑

หัวใจมาร,	๒๔๙๗

ห้าชีวิต,	๒๔๙๕

หาดแสนสุข,	๒๔๘๗

เหนือธรณี,	๒๔๙๘

เหมยฟ้าบางกอก,	๒๔๙๘

เหมืองระเบิด,	๒๔๙๓

เหยื่อกามเทพ,	๒๔๙๘

เหยื่ออาชญากรรม,	๒๔๙๗

เหล็กล้างแค้น,	๒๔๙๔

อภินิหารอาจารย์ทอง,	๒๔๙๕

อมตาเทวี,	๒๔๙๒

อยุธยาแห่งความหลัง,	๒๔๙๕

อวสานขุนโจร,	๒๔๙๕

อวสานเสือใบ,	๒๔๙๔

อัศวินสาว,	๒๔๙๗

อัศวินหุ่นเหล็ก,	๒๔๙๖

อัศวินเหล็ก,	๒๔๙๘

อ้ายคนเวร,	๒๔๙๖

อ้ายค่อม,	๒๔๘๑

อ้ายค่อม,	(ฉายซ�้า	๒๔๙๕)

อ้ายมหาวายร้าย,	๒๔๙๔

อ้ายมือมาร,	๒๔๙๕

อ้ายย่ามแดง,	๒๔๙๓

อาหรับเที่ยงคืน,	๒๔๙๔

อ�านาจความรัก,	๒๔๗๖

อ�านาจความรัก,	(ฉายซ�้า	๒๔๘๑)

อ�านาจมืด	ดู ชะนะพาล

เอื้องฟ้า,	๒๔๙๔

โอเคสังข์ทอง,	๒๔๙๗

โอ้ชนกชนนี,	๒๔๙๙

๔๓

๕๗๕

๒๔

๓๐๒

๓๖๕

๔๓๔

๕๕๐

๒๑๑

๒๐๔

๑๗๕

๔๖๗

๒๓๐

๑๔๙

๒๑๕

๒๙

๘๙

๑๖๓

๕๓๙

๔๙๓

๔๘๗

๒๗๔

๒๗๐

๔๖๑

๑๐๙

๓๑๘

๓๔๓

๒๒๖

๕๙๒

๒๘

๔๓๑

๓๓

๓๒

๔๙๕

๔๐๔

๓๔

๗๗

๔๖๔

๔๘๓

๘๒

๔๕๙

๓๓๓

๑๓๒

๔๖๖

๔๘๒

๑๕๙

๕๒๑

๔๑๗

๒๓๗

๒๙๑

๑๔๘

๓๒๗

๓๐๘

๒๑๙

๔๔๑

๓๗๘

๕๐๓

๓๙๓

๘๘

๒๙๘

๒๑๓

๒๗๒

๑๙๐

๒๖๕

๓๘

๘๙

๒๒๕

๔๕๔

๕๔๑
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603

๑๐๑,	บริษัท

8.พ.ล.	ภาพยนตร์

กมลศิลป์ภาพยนตร์	(กมลศิลปภาพยนตร์)

กรมต�ารวจ

กรมต�ารวจ	สันติบาล

กรมประชาสงเคราะห์

กรมรถไฟ

กรมรถรบ	กองทัพบก

กรมสวัสดิการทหารเรือ

กรมสาธารณสุข

กระทรวงกลาโหม

กรุงเทพพานิชภาพยนตร์

กรุงเทพภาพยนตร์

กรุงเทพฯ	ภาพยนตร์	บริษัท	

(Bangkok	Pictures	Company)

กรุงไทยภาพยนตร์

กรุงธนภาพยนตร์

กองดุริยางค์	กองทัพบก

กองดุริยางค์ทหารเรือ

กองทหารบก	ลพบุรี

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ	กองดุริยางค์

กองภาพยนตร์ทหารอากาศ

กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว	กรมรถไฟหลวง

กองเรือต�ารวจน�้า

กองสวัสดิการ	กรมต�ารวจ

กาญจนนฤมิตร,	บริษัท

กิติวุฒิภาพยนตร์

กุหลาบทิพย์

กุหลาบทิพยภาพยนตร์

คณะทิดเขียวภาพยนตร์

คณะโบแดงภาพยนตร์

คณะปฏิภากย์ภาพยนตร์

คณะรวมมิตร

เคหะนันทน์ภาพยนตร์

จ.ส.	ภาพยนตร์

จรัญภาพยนตร์

ฉวีวงศ์ภาพยนตร์	(ฉวีวงษ์ภาพยนตร์)

เฉลิมชาติภาพยนตร์

เฉลิมบุรี	-	กุหลาบทิพย์

ชลบุรีภาพยนตร์

ชวาลาภาพยนตร์

ชื่นจิตต์ภาพยนตร์

เชียงใหม่ภาพยนตร์

ดาราภาพยนต์,	บริษัท

ดุสิตภาพยนตร์

ไตรภูมิภาพยนตร์

ถ่ายภาพยนตร์ไทย

(A	Siamese	Film	Co.) 

ทวีภาพยนตร์

ทักษิณภาพยนตร์

ทัศน์ศิลปภาพยนตร์

เทพไทย

เทพธิดาภาพยนตร์

เทพศิลป

ไทยไตรมิตรภาพยนตร์

ไทย-ไทภาพยนตร์

ไทยภูมิภาพยนตร์

ไทยลานนาภาพยนตร์

ไทยสถาพรภาพยนตร์

น.น.	ภาพยนตร์

น.น.	ภาพเสียง	ดู น.น.	ภาพยนตร์

นครไทยภาพยนตร์

นครพิงค์ภาพยนตร์

นครภาพยนตร์

นครภาพยนตร์บริษัท

นพรัตน์ภาพยนตร์

นภาภาพยนตร์

นราศิลปภาพยนตร์

นาคราชภาพยนตร์

นางลอยภาพยนตร์

น�าไทยภาพยนตร์

นิวฟาร์อิสเตินภาพยนตร์

ดชันชีือ่บรษิทั

๖๓

๑๗๘

๔๕๔,	๕๔๖

๔๒๑

๕๘๑

๑๑๗,	๑๑๘,	๑๑๘

๑๒๔,	๑๒๘

๓๐๕

๔๓๖,	๕๒๘

๒๗,	

๓๐,	๑๒๔,	๑๓๑

๔๔

๒๖๓

๑๕๑,	๓๗๗

๑๕,	๑๘,	๒๑,	๗๒

๒๐๖,	๒๗๐,	๓๐๔

๑๘๘

๕๕๘

๕๗๑

๓๒๗

๕๘๐

๕๖๓,	๕๖๖

๓๐๐

๑๒๖

๒๖,	๓๐

๔๖๗

๕๕๙

๓๓

๓๐๘

๔๘๖

๔๓๘

๔๗๖

๑๒๓

๕๘

๙๓

๒๕๔

๔๘๒

๕๖๙

๑๗๕,	๒๑๓,	

๒๘๐,	๒๘๕,	๒๙๓

๔๗๙,	๔๙๖,	๕๓๑

๔๕๙

๑๔๙,	๒๔๘,	๒๘๑

๒๔๕

๒๑๕

๒๓๙

๑๔๖,	๑๓๘

๒๕๙,	๕๒๑

๑๑๓

๑๗,	๑๙	

 

๓๐๗

๔๓๕

๔๑๑

๓๐๓

๕๑๒

๑๗๙

๒๔๔,	๓๓๘

๒๙๔

๑๒๐

๒๙๕

๕๙๒

๔๒,	๔๖,	

๕๔,	๗๓,	๑๐๑

๔๓๑

๑๗๗,	

๑๘๓,	๒๖๔,	๔๔๑

๑๙๗,	๒๓๔

๖๕

๕๗๓

๑๕๗,	๕๔๑

๔๙๗,	๕๐๑

๒๑๑,	๓๓๙

๕๔๘,	๕๙๐

๒๕๕,	๔๖๖

๒๓๒

ชื่อบริษัท         หน้า ชื่อบริษัท         หน้า
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เนรมิตภาพยนตร์

บริการสากลภาพยนตร์

บริพัตร์ภาพยนตร์

บริรักษ์ภาพยนตร์

บันเทิงไทยภาพยนตร์

บางกอกฟิล์ม

บาร์โบสภาพยนตร์

บูรพาภาพยนตร์

บูรพาศิลป์ภาพยนตร์	(บูรพาศิลปภาพยนตร์)

(Burapa	Silpa	Films)

ปทุมมาลย์ภาพยนตร์

ปรเมรุภาพยนตร์

ประชาช่าง	แผนกภาพยนตร์,	บริษัท

ประดิษฐ์ภาพยนตร์	(ประดิษฐภาพยนตร์)

ประเทืองภาพยนตร์

ปริทรรศน์ภาพยนตร์

ปรีดีภาพยนตร์

ปรียะชาติภาพยนตร์

ปักษิณภาพยนตร์

ปัญญาพลภาพยนตร์

ปิยะมิตรภาพยนตร์

ผกาวลี

ผดุงศักดิ์ภาพยนตร์

แผนกสวัสดิการ	กรมต�ารวจ

ฝั่งธน

พนาสิทธิ์ฟิล์ม

พระนครภาพยนตร์

พลอยบุตรภาพยนตร์

พัธนากรฟิล์ม

พัธนากรภาพยนตร์

พันตรีศิลปะ

พาณิชย์ภาพยนตร์

พิฆเนศภาพยนตร์

เพ็ญศิริภาพยนตร์

เพลินจิตต์ภาพยนตร์

เพื่อนประชาภาพยนตร์

ไพบูลย์ภาพยนตร์

ฟิล์มไทย	จ�ากัด,	บริษัท

ภาณุทัตภาพยนตร์	(ภาณุฑัตภาพยนตร์)

ภาพไทยภาพยนตร์

ภาพนิมิต

ภาพยนตร์จีนสยาม	ตงฮั้ว	ท.จ.ก.

ภาพยนตร์ไทย	จ�ากัด,	บริษัท

(Thai	Film	co.,	ltd.)

ภาพยนตร์ไทยตะวันตก,	บริษัท

ภาพยนตร์พานิช	(ภาพยนตร์พาณิชย์)

ภาพยนตร์ภาวัส

ภาพยนตร์วัฒนา

ภาพยนตร์ศรีสยาม

ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ภาพยนต์สยาม,	บริษัท

ภาพยนตร์ออมสินศึกษา	ธนาคารออมสิน

ภิญญาภาพยนตร์

มหามงกุฎภาพยนตร์

มิตรภาพฟิล์ม

มิตรภาพยนตร์

เมืองหลวงภาพยนตร์

ยงศักดิ์ภาพยนตร์

ยูเนี่ยนฟิล์มโปรดักชั่น	(ยูเนี่ยนฟิล์ม)

(Union	Film	Production)

ยูไนเต็ดฟิล์ม	คอปอเรชั่น,	บริษัท

โยคีทองพูน

โยคีสถานสี่พระยา

รวมมิตรภาพยนตร์

รองรัตน์ภาพยนตร์

รังสิตภาพยนตร์

รัตนภาพยนตร์

รัตนะภาพยนตร์

รัษฎาฟิล์ม

ราชบุรีภาพยนตร์

ราชมิตร์ภาพยนตร์

ราชวัตรภาพยนตร์

โรงถ่ายภาพยนตร์	ส.	อาสนจินดา	(โรงถ่าย	

ส.	อาสนจินดา)

๒๒๐,	

๓๘๔,	๔๖๐,	๔๘๘,	

๕๓๙,	๕๖๕,	๕๘๒

๔๘๐,	๕๒๕

๔๘๓

๒๖๖,	๔๑๒

๓๒๐

๑๓๗

๔๔๓,	๔๕๖,	๔๖๗,	

๔๗๒,	๔๙๑,	๕๔๙	

๑๕๔,	๒๑๔,๕๔๕

๕๐,	๖๔,	๗๔,	

๑๐๒,	๑๐๘,	๑๑๙,	

๑๓๔,	๑๙๒,	๓๖๒,	

๔๒๙,	๔๙๘,	๕๖๔

๔๘๕

๑๓๓,	๑๔๒,	

๑๘๑,	๕๐๙,	๕๗๐

๓๒๓

๑๙๔,	๒๘๒

๔๔๗,	๔๖๒

๑๙๓,	๓๑๓

๑๑๖

๓๐๒

๔๒๖

๒๗๙

๔๖๕

๒๒๙

๓๒๕

๔๖๙

๙๓

๓๙๑

๒๖๗

๑๙๕

๓๒๘

๔๑๙

๑๖๕,	๔๙๔

๕๗๗

๕๑๖

๕๘๓

๒๓๗

๕๒๐

๒๔๓

๔๖๘

๑๘๖,	

๓๐๓,	๔๙๓,	๕๐๓

๑๘๙

๓๕๓,	๕๐๐

๑๙

๗๙,	๘๔,	

๘๗,	๑๐๐,	๑๐๓

๓๖

๑๔๓,	๑๗๑,	๒๙๙

๑๑๔

๕๕

๒๐

๓๔,	๔๐,	๔๔,

๔๗,	๔๙,	๕๑,	๕๗,	

๕๙,	๖๒,	๖๗,	๖๙,	

๗๑,	๗๗,	๘๒,	๘๕,	

๘๖,	๘๘,	๙๑,	๙๖,	

๙๗,	๑๐๕,	๑๓๐

๔๓

๑๔๔

๕๐๔

๔๘๔

๔๑๔

๒๖๘

๕๕๐

๒๓๘

๕๕๘,	๕๗๒

๓๙

๓๗๕,	๔๕๗,	๕๖๑

๔๐๔,	๔๒๐,	

๔๓๙,	๔๖๔,	๔๘๗,	

๕๕๒,	๕๖๗,	๕๙๑

๕๓๖

๕๔๒

๒๗๓

๔๖๓,	๕๕๓,	๕๕๗

๑๓๙

๔๒๕

๑๑๗

๑๖๒

๒๔๖

๔๐๒,	๕๑๘,

๕๓๙,	๕๕๔,	๕๖๘
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โรงเรียนสืบสวน	กรมต�ารวจ

ละโว้ภาพยนตร์

ลูกไทยภาพยนตร์

เลิศภาพยนตร์

เลิศศิลป์ภาพยนตร์	(เลิศศิลปภาพยนตร์)

วชิราภาพยนตร์

วราวัตต์ภาพยนตร์

วัฒนาภาพยนตร์

วิจิตรเกษมภาพยนตร์

วิจิตรภาพยนตร์

วิมลลักษณ์ภาพยนตร์

วิสันภาพยนตร์,	บริษัท

วีนัสภาพยนตร์

วีภาพยนตร์

วุฒิวงศ์วัฒนา,	บริษัท

ศรีนคร,	บริษัท

ศรีบูรพาภาพยนตร์	(บูรพาภาพยนตร์)

ศรีสวัสดิ์ภาพยนตร์

ศรีสุพรรณภาพยนตร์

ศิริจินดาภาพยนตร์

ศิริภาพยนตร์

ศิลปภาพยนตร์

ศิลปินภาพยนตร์

ส.	วัฒนาภาพยนตร์

สถาพรภาพยนตร์	(ภาพยนตร์สถาพร,	บริษัท)

สนั่นศิลป์ภาพยนตร์

สภากาชาดสยาม

สยามภาพยนตร์

สยามภาพยนตร์บริษัท

(Asiatic	Distributors)

สวัสดิการกรมป่าไม้

สหไทยภาพยนตร์

๔๑๗

๑๐๙,	๑๔๘,	๒๕๑,	

๔๐๘,	๔๗๐,	๕๓๒

๒๖๒,	๓๗๐

๒๓๑,	๓๑๘

๒๐๙,	๔๔๒,	๕๒๒

๔๔๘,	๔๙๔,	๕๘๕

๑๘๗

๕๗๙

๑๗๓,	๒๔๒,	๔๓๗,	

๕๐๖,	๕๑๑,	๕๑๕,	

๕๑๙,	๕๓๐,	๕๔๐

๓๒๒,	๓๙๖,	๔๖๑

๑๘๒

๕๓๕

๕๔๓

๔๙๐

๑๓๖

๕๖

๔๑,	๕๓,	๖๑,	

๗๘,	๙๒,	๙๔,	๙๕,	

๙๙,	๑๑๐,	๑๑๑,	

๑๖๓,	๑๗๒,	๒๐๔,	

๒๖๙,	๒๘๓,	๒๘๔,	

๓๑๔,	๓๑๕,	๓๘๘,	

๔๓๐,	๔๗๑,	๕๘๖	

๕๓๘

๓๒,	๓๕

๒๔๐,	๓๙๘,	

๔๕๑,	๕๑๐,	๕๘๙

๘๑,	๑๐๖

๑๖๔

๑๕๐,	๑๙๐,	๔๒๗

๕๓๗

๓๖๕,	

๔๒๓,	๔๕๒,	๕๓๔

๑๗๐,	

๒๐๓,	๓๓๑,	๕๐๗

๑๖,	๒๖

๒๖๕,	๔๘๑

๒๓

๔๔๙

๕๘๘

สหมิตรภาพยนตร์

สหวุฒิฟิล์ม

สหศิลป์ภาพยนตร์	(สหศิลปภาพยนตร์)

สหสันติ์	จ�ากัด	(แผนกภาพยนตร์),	บริษัท	

สหะนาวีไทย	(ภาพยนตร์สหนาวีไทย)

สหายภาพยนตร์

สองสหาย,	บริษัท

สองสหายภาพยนตร์

สองสาวภาพยนตร์

สากลสยามภาพยนตร์

สามัคคีภาพยนตร์

ส�านักงานโฆษณาการ

สิงหกัณฑ์และเพื่อน

สิงห์ทองภาพยนตร์

สิทธากรภาพยนตร์

สี่พระยาภาพยนตร์

สุโขทัยภาพยนตร์

สุทธาภาพยนตร์

สุเทพภาพยนตร์

สุภาภาพยนตร์

สุวรรณภูมิภาพยนตร์

แสงหิรัญภาพยนตร์

หนังสือพิมพ์ปิยะมิตร

หนุมานภาพยนตร์

หัสดินทร์ภาพยนตร์,	บริษัท	(หัสดินทร์,	บริษัท)

อ.	อายุการภาพยนตร์

อมรมิตรภาพยนตร์

อัศวินภาพยนตร์

อารยะภาพยนตร์

อุบลภาพยนตร์

เอเซียติ๊กโปรดักชั่น

เอเซียภาพยนตร์,	บริษัท

เอราวัณภาพยนตร์

เอส.	อาร์.	ฟิล์ม

โอเรียนแตล,	บริษัท

๕๕๕

๒๖๑

๒๕๘,	๔๗๕,	๕๔๔

๔๔๖

๔๓๖,	๔๗๓,	

๕๒๘,	๕๔๗,	๕๘๔

๑๓๕

๒๒

๑๕๘

๔๔๕

๑๖๙

๒๗๔

๔๔

๓๑๐

๑๙๖,	๕๑๓

๒๕๗

๒๙๗

๒๐๐

๑๘๔

๑๖๑,	

๒๕๐,	๕๐๕,	๕๖๒

๒๔๙

๓๔๔

๑๔๐

๔๙๒

๔๕๘,	๕๒๙

๒๙,	๓๑,	๓๘,	

๕๒,	๖๕,	๗๐,	๑๐๗,	

๑๔๑,	๑๖๐,	๒๔๑

๒๑๖,	๓๔๕

๒๐๕

๑๕๕,	๒๔๗,	๔๕๓

๕๗๔

๑๒๑

๒๕

๑๕๒

๕๒๗

๕๘๗

๔๘
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V.	

“๔๔๑๑”

ก.	สุรางคนางค์	ดู กัณหา	เคียงศิริ

กมล	โกมลมิศร์

กมล	นรพัลลภ

กมล	รักตะปูรณะ

กมลพันธ์	สันติธาดา

กมลศรี	จงกลวณิช

กรรณกิาร์	ฉัว่ตระกลู	(ด.ญ.	กรรณิการ์	ฉัว่ตระกูล)

กรองกาญจน์	บงกชรัตน์

กรองจิตต์	เตมีย์ศิลปิน	(กรองจิตร	เตมียศิลปิน)

กรองทิพย์	เตมียศิลปิน

กระเศียร	วสุวัต	(กระเษียร	วสุวัต)

กระแส	วสุวัต	(กระแสร์)

กร้าว	ชมะรัตน์

กริช	สุนทรกนิษฐ

กริต	สายะพุทธ์

กฤษฎา	ส่งศรีสุข	(ด.ญ.	กฤษฎา	ส่งศรีสุข)

กฤษณา	สุวรรณสุข

กฤษณา	แสงสุวรรณ

กลการเจนจิต,	หลวง	ดู เภา	วสุวัต	

กล้ากลางศึก	ร.น.,	ว่าที่	ร.ต.	หมื่น

กว๋องเฉ้า

กวา	กัตตจันทน์

กษม	ลักษณะอักษร	(ด.ช.	กษม	ลักษณะอักษร)

กัณฑรีย์	นาคประภา

กัณหา	เคียงศิริ

กัณหา	ปรีดานันท์

กัลยา	อุบลวรรณากูร

กัว	กุ่น	เป่า

ก้าน	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา

ก�าจาย	รัตนดิลก

ก�าธร	วิสุทธิผล

ก�าพล	วัชรก�าพล

กิ่ง	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา

กิ่งแก้ว

กิตติ	เพ็ญจันทร์

กิมเค	ศรีติราช

กิมหลี	ศิริผล

กุญชร

กุมุท	จันทร์เรือง

กุลปราณี	ดู เลียว	ศรีเสวก

กุหลาบ	สายประดิษฐ์

กู้เกียรติ	นิลประภา

เกชา	เปลี่ยนวิถี

เกตุ	อรรถจินดา

เก็บ	จันทนบุบผา

เกรียงศักดิ์

เกรียงศกัดิ	์พิริยะพันธ์	(ด.ช.	เกรียงศกัดิ	์พิริยะพันธ์)

เกรียงศักดิ์	หาญวานิช

เกรียวทอง	อิศรศักดิ์เสนา

เกษ	อรรถจินดา

เกษแก้ว	มาสะวิสุทธิ

เกษม	มั่นเสมอ

เกษม	มิลินทจินดา

เกษม	สวาวสุ

เกษร	สิงห์ตระกูล

ดชันชีือ่บคุคล

๔๙๐

๕๘๑

๓๓๘

๑๑๙,	๑๓๔

๒๒๗

๕๑๕,	๕๒๗

๒๑๒

๕๐๙

๔๖๖

๒๒๑,	๒๔๔,	๒๖๗,	

๒๗๐,	๒๙๕,	๓๐๕,	

๓๐๖,	๓๑๖,	๓๘๒,	

๓๘๘,	๓๙๘,	๔๒๖,	

๔๔๐,	๔๔๕,	๔๕๗,	

๔๗๖,	๔๗๘,	๕๑๙,	

๕๓๙,	๕๕๒,	๕๕๗

๒๐๕

๑๕,	

๓๔,	๔๐,	๔๔,	๔๙,	

๕๑,	๕๗,	๕๙,	๖๒,	

๖๗,	๖๙,	๗๑,	๗๗,	

๘๒,	๘๕,	๘๖,	๘๘,	

๙๑,	๙๖,	๙๗,	๑๐๕

๒๑,	๔๔

๕๗๐

๓๔๔

๔๔๙

๕๕๐

๑๑๑

๕๓

๔๗

๕๗๕

๗๓

๕๘๙

๔๕๓,	๔๙๖,	๕๑๐,	

๕๑๒,	๕๕๐,	๕๗๓

๔๘๗,	๕๕๒,	๕๖๗

๕๗๙

๒๙๔

๒๐

๑๐๘,	๑๐๙,	

๑๕๑,	๑๖๓,	๒๐๔,	

๒๓๓,	๒๖๙,	๒๘๔,	

๓๐๗,	๓๒๖,	๓๔๔,	

๔๒๙,	๔๗๑,	๔๙๕

๑๗๓,	๒๔๒,	

๓๕๑,	๔๐๙,	๔๒๖,	

๔๓๗,	๔๔๖,	๔๕๓,	

๔๗๐,	๕๑๕,	๕๓๕,	

๕๕๒,	๕๖๗,	๕๗๔	

๓๒๐

๔๙๕

๔๙๕

๑๑๑

๔๐๖

๑๘๙

๘๑

๕๗๖

๔๒๘

๓๘

๔๙๒

๑๙๖,	

๓๒๗,	๔๘๑,	๕๔๓

๔๑๔

๑๗,	๒๒

๕๐๓

๕๖๖

๕๖๐

๕๖๑

๑๒๘

๕๖๐

๔๖๔

๕๑,	๗๑,	๘๒,	๙๑

๓๔๔,	๕๗๗

๔๕๙
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เกษรา	ณ	มหาชัย

เกอหล่าน

เกียรติ์	ธ�ารง

เกียรติศักดิ์	บุณยเสนา,	ร.ท.

เกื้อกูล	อารีมิตร

แกม	มหรณพ

แกร	วิเศษประภา

แก้ว	อัจฉริยะกุล

“แก้วฟ้า”

โกมล	บุณยะรัตเวช

โกมล	ปราโมช,	ม.ล.

โกมารกลุมนตร,ี	พระยา	ด ูชืน่	โกมารกุล	ณ	นคร

โกเมท	สุขประสิทธิ์	ร.น.,	ร.อ.

โกวิท	อิทธิกุล

โกศล	วสุวัต	

ไกวัลย์	จันทนบุบผา	ดู เก็บ	จันทนบุบผา

ขจาย	ราเชนทร์

ขจิต	ไชยาค�า	(ขจิตร์	ไชยาค�า)

ขวัญ

ขวัญ	สุวรรณะ

ขับค�าหวาน,	หมื่น

ขาบ	กุญชร,	ร.อ.	ม.ล.

ขาว	ปาจิณพยัคฆ์

ขิ่นเลส่วย

ขุนทอง	ประคองสาย

“ขุนแผน”

ขุนสมานฯ

เขียน	ไกรกุล

เขียน	คงราศี

เขียน	ธีมากร,	ร.ท.

แข	ณ	วังน้อย ดู สมพ้อง	ศิริวงศ์

แขไข	ทัศหพันธ์

ไขศรี	ชุมะศารทูล

ไขศรี	สุริยาภา

คณะกมลพิสมัย

คณะปัญญาพล

คณะวิจิตรเกษม

คณะศรีกรุง

“คนเค็ม”

คมข�า	โกมลวาทิน

คมคาย

คมคาย	ทรัพย์เทมา

คมคาย	ธณัติ

คมคาย	เพลินกุล

ครูบัว	วัดอิ่ม

คล้อง	วัชโรบล

คลอใจ	บุณยสิงห์

คารม

คาโร

ค�ารณ	สัมบุณณานนท์	(ค�ารณ	สัมปุณณานนท์)

ค�ารน	สุทัศน์,	ร.ท.	ม.ล.

ค�าแหง	ก�าแพงสวรรค์

คุณพรรณ

คุณาวุฒิ	ดู วิจิตร	คุณาวุฒิ

คุ้ม	สังวริบุตร

เค.	อีวานซิดซ์

เค.	เอ็น.	เจ.

เครียวพันธุ์	บุนนาค

เครือทิพย์	ก�าแพงสวรรค์

เครือวัลย์

งาน

งามตา	ศุภพงษ์	(งามตา	ศุภพงศ์)

เง็ก	สิทธิทัศน์	ร.น.,	ร.ต.

“จ.จ.ร.”

จงกลณี	บ�าเพ็ญทรัพย์

จงรักษ์	จ�ารัสโรมรัน

จงรักษ์	ชีพเป็นสุข

จงรักษ์	เวชจินดา

จร

จรรจรูญ	อมาตยกุล	(จันจรูญ	อมาตยะกุล)

จรรยา	พันธ์ทรัพย์

จรรยา	สุวคนธ์

จรวย	วีระเวีย	ลีละชาติ

จรัญ	ปัญญาพริ้ง

จรัญ	วุธาทิตย์

จรัส	เริงอารมณ์

จรัส	แสงอุทัย,	จ.ต.

จรัส	อันตริกานนท์

๔๔๗

๕๓๙

๒๗๓

๑๑๓,	๕๒๗,	๕๓๓

๑๔๒,	๒๔๙

๔๙๑

๑๓๗,	๑๗๗

๑๔๒

๔๐๐,	๕๑๐,	

๕๑๕,	๕๑๙,	๕๔๐

๑๘๗

๑๕๔,	๒๑๔,	๒๕๙

๕๖๖

๕๒๔

๕๗

๕๗๐

๖๕,	๙๓

๒๙๙

๑๗๑,	๑๘๔,	๑๙๘,	

๓๐๓,	๓๙๑,	๕๒๒

๖๕,	

๗๐,	๑๒๖,	๓๐๒

๔๔

๑๗,	๒๓,	๔๔	

๕๗๗

๖๔

๕๕๔

๔๘

๕๙,	

๖๒,	๖๗,	๘๘,	๙๑

๕๗๗

๔๔

๓๑๓

๓๕๓

๒๙

๓๖๘,	๕๐๙

๑๕๔,	๒๐๘

๕๑๙

๖๗

๕๓

๓๐

๙๑,	๑๐๖

๑๓๔

๘๘

๘๗

๑๖๕

๙๖,	๕๔๕

๓๗๕

๒๔๐,	๒๔๖,	๕๕๐

๒๙

๑๕๑,	๒๖๙,	

๒๘๔,	๓๒๖,	๔๕๐,	

๔๖๑,	๔๗๑,	๕๗๖

๔๔

๕๐๘

๑๘๘

๑๕๑

๖๒

๑๗๓,	๕๐๖,	๕๑๑,	

๕๑๕,	๕๑๙,	๕๔๐

๗๙

๕๐๘

๔๘๖

๑๑๑

๕๒๙,	๕๘๒,	๕๘๙

๖๒

๕๑๖

๑๕๔

๕๗๗

๒๑๕,	

๒๑๙,	๒๘๒,	๓๓๙,	

๓๔๔,	๔๔๖,	๔๖๘

๔๒๗

๔๖

๓๓๒,	

๔๐๔,	๔๑๑,	๔๓๐

๑๙๒

๑๘๗

๒๑,	๒๒

๕๖๙

๒๙,	๓๖,	๓๗

๑๑๑

๖๒

๑๒๓
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จรัสยนตร์	ค�าแย้ม

จรัสศรี	พิมพ์สวัสดิ์

จรัสศรี	สายะศิลปี

จรี

จรี	รัชนีกร

จรี	อมาตยกุล

จรูญ	เจริญสุข

จรูญ	สินธุเศรษฐ	(จ�ารูญ	สินธุเศรษฐ์)

จวง	ยอดกลกิจ

จวงจันทร์	จันทร์คณา

จอก	ดอกจันทร์

จอน	ใยเจริญ

จอห์น	สมิธ	(John	Smith)

จันตรี	สาริกบุตร	(จันตรี	สาริกบุตร์)

จันทร

จันทร์เพ็ญ

จันทร์แรม	โทณวณิก

จันทรา	รัตนดิลก

จันเที่ยง

จางกวงเช่า

จารุนันท์	อิศรานุรักษ์

จารุพรรณ

จ่าหอม

จ�านง	คุณะดิลก	(จ�านงค์	คุณะดิลก)

จ�านง	บ�าเพ็ญทรัพย์	(จ�านงค์	บ�าเพ็ญทรัพย์)

จ�านงค์	บุญเหลือ

จ�านงค์	ไรวา

จ�าเนียร	นนทศิริ

จ�าเนียร	อินทรนิลวัต

จ�ารัส

จ�ารัส	เกตุรายนาค

จ�ารัส	ผลศิริ

จ�ารัส	รวยนิรันต์	(จ�ารัส	รวยนิรันดร์)

จ�ารัส	สรวิสูตร

จ�ารัส	สุวคนธ์

จ�ารัส	สุวคนธ์	(น้อย)

จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม

จ�าเริญ	สวัสดิสันติ์

จ�าลอง	คล้ายนิวรณ์

จ�าลอง	ฉิมคล้าย

จ�าลอง	ทรัพย์พอกพูล

จ�าลอง	สินธุสิงห์

จ�าลองลักษณ์

จิตต์	น้อยรอด

จิตตะเสน	ไชยาค�า

จิตรคุปต์

จิตรา

จิตรา	นาคน้อย

จิตรา	สุมนัฏ

จิตรากร	วงษ์สุวรรณ

จินดา	จึงประเสริฐ

จินดา	วงษ์ไพบูลย์,	ร.ต.

จินดาจักรรัตน์,	พล.ต.	พระยา

จินตนา

จินตนา	กุหลาบทิพย์

จินตนา	ไชยกุล

จินตนา	มุกดาประกร

จินตนา	รอดเจริญ

จิ๋ว

จีระจิตต์

๕๒

๔๗๗

๕๒๐,	๕๕๐

๒๔๕,	๓๘๔,	๔๑๗,	

๔๘๘,	๕๓๙,	๕๘๒

๕๑

๒๒๐,	๔๖๐

๕๖๙

๔๘๔,	

๕๕๖,	๕๖๐,	๕๗๒

๒๒๑

๔๑,	๕๐,	๕๔,	๕๕,	

๕๘,	๖๔,	๗๙,	๘๘,	

๙๐,	๙๑,	๙๖,	๙๗,	

๑๐๒,	๑๐๕,	๑๐๘,	

๑๑๙,	๑๒๑,	๑๓๔,	

๑๕๔,	๑๘๓,	๒๑๔,	

๒๓๕,	๒๕๙,	๒๘๗,	

๒๙๖,	๔๒๙,	๔๖๓,	

๔๘๙,	๔๙๘,	๕๑๖,	

๕๒๑,	๕๔๕,	๕๕๓,	

๕๕๕,	๕๕๗,	๕๙๐

๑๖๒,	๔๗๓

๗๓,	๘๑

๒๓

๑๖๒,	๑๙๘,	๒๖๒,	

๓๔๗,	๓๗๐,	๔๐๖,	

๔๖๙,	๔๗๓,	๔๗๙,	

๔๘๐,	๔๘๓,	๔๙๔,	

๕๔๒,	๕๔๔,	๕๕๖,	

๕๕๙,	๕๘๕,	๕๙๑

๒๕๙

๒๖๖

๔๓๙,	๔๔๖,	๔๖๓

๘๑

๒๕๙

๕๑๕

๔๘๘

๕๑๗

๓๔๑

๑๗๕,	

๕๐๗,	๕๑๙,	๕๘๗

๙๗,	๑๑๑

๒๕๓,	๔๑๔

๕๘๗

๖๙

๔๔

๕๗๖

๘๖

๔๓๙,	๔๖๔

๕๙,	๖๒,	๖๗,	๗๔

๑๗,	๑๙

๕๗,	๕๙,	๗๑,	๗๗,	

๙๑,	๑๐๕,	๑๓๐

๑๖๓,	๓๑๑,	

๓๗๖,	๓๙๙,	๔๓๘,	

๔๔๗,	๔๕๕,	๔๕๙

๑๗๓,	๑๘๔,	๒๖๒,	

๓๑๗,	๓๓๐,	๓๓๗,	

๓๔๑,	๓๔๗,	๓๘๔,	

๓๙๖,	๔๐๐,	๔๐๒,	

๔๑๒,	๔๑๘,	๔๔๓,	

๔๖๐,	๔๖๗,	๔๗๕,	

๔๘๐,	๕๑๑,	๕๒๕,	

๕๔๔,	๕๗๖,	๕๙๒

๕๒

๒๙๔,	๓๒๐

๒๑๖,	๓๔๘,	๕๔๒

๑๓๕

๕๐๓

๔๖๓,	๕๗๔

๕๓๙

๖๕,	๙๓

๕๘,	๖๘

๕๖๗,	๕๙๑

๒๕๙,	๕๔๕

๗๗

๔๘๑

๔๔๙

๔๔

๓๑๒

๒๑๙,	๕๓๗

๔๓๘

๕๗๙

๒๘๒,	๔๔๖

๑๓๘

๔๘

๑๘๙
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จุฑารัตน์	จินรัตน์

จุมพล	กาญจนินทุ

จุมพล	ปัทมินทร์

จุรัย	เกษมสุวรรณ

จุรี	รัตนหัตถ์

จุรี	โอศิริ

จุไร	เทพชวนะ

เจตน์	จุลกะ

เจตนากรณ์	วรวรรณ,	ม.ร.ว.

เจนดุริยางค์,	พระ	ดู	ปิติ	วาทยะกร

เจริญ

เจริญ	กมรสูต

เจริญ	โทณวณิช

เจริญ	บัวพันสาย

เจริญ	ศรีโสภา

เจริญ	สุวรรณวารี

เจริญ	แสงสุวรรณ

เจริญจรัมพร,	ร.อ.	หลวง

เจริญศรี	วรรณมาศ

เจ้าน้อย	แสนสิริพันธ์

เจิด	สุนทรสาร

เจิม

เจิม	ปั้นอ�าไพ

เจียน	ประยูรโต

เจือ	จักษุรักษ์

เจือ	พุ่มขจร,	จ.ท.

เจือ	มิสร่างสุข

เจือ	วรลักษณ์สิทธิ์

เจือ	แสงสายทอง

แจ๊ค	โมเสส	โทมาแฮ๊ก

แจ่ม	อิศรางกูร,	ม.ล.

แจ่มจ�ารัส,	ม.ล.	

๕๒๕,	๕๔๒,	

๕๔๖,	๕๕๔,	๕๕๙

๑๕๔,	

๒๑๔,	๒๕๙,	๓๖๒,	

๕๑๖,	๕๔๕,	๕๕๗

๑๕๕,	๒๗๔,	๓๐๐,	

๓๐๕,	๓๐๖,	๓๑๗,	

๓๒๘,	๓๗๒,	๔๓๓,	

๔๗๙,	๔๙๙,	๕๕๘

๔๗๐,	๕๒๙

๘๒

๒๒๐,	๔๕๗,	๔๖๐,	

๔๘๑,	๔๘๘,	๕๐๔,	

๕๑๒,	๕๒๔,	๕๓๔,	

๕๓๙,	๕๗๙,	๕๖๑,	

๕๖๙,	๕๗๓,	๕๗๙,	

๕๘๒,	๕๘๖,	๕๘๙

๕๓๑

๙๑

๑๓๖

๒๓๘

๑๖

๔๘๒

๕๔๘

๕๖

๑๘๒

๒๓๕,	๕๓๗,	

๕๕๒,	๕๕๓,	๕๘๗

๔๔

๑๕๑

๔๔๙

๑๓๖

๔๓๘

๕๘๗

๗๐

๓๐

๖๒

๑๒๖

๑๔๖

๘๒

๕๗๙

๖๔,	๑๑๑,	๕๐๓

๔๑

๗๒

๗๓

๗๗

๕๕๔,	๕๖๘

๕๗๙

๑๒๓

๔๖๖,	๕๗๐

๓๓๑,	๓๙๑

๒๖๑,	

๔๓๘,	๔๙๓,	๕๗๒

๕๘๖

๔๒๑,	๔๒๖,	

๔๔๐,	๔๕๓,	๔๗๖,	

๔๘๗,	๕๐๓,	๕๐๖,	

๕๒๒,	๕๓๔,	๕๕๓,	

๕๕๗,	๕๕๙,	๕๗๕

๑๓๔,	๑๙๒,	

๓๖๒,	๔๒๙,	๕๔๕

๑๕๖

๑๒๘

๓๖๘

๕๑,	๕๗

๕๔๘,	๕๙๐

๒๐

๒๑๒,	๒๔๔,	๓๓๘

๒๘๐

๕๓๖,	๕๔๒

๔๙๔

๗๐,	๑๓๕,	๕๑๔

๒๖๔

๑๑๑

๕๑

๓๘๔,	๔๐๐

๕๖๙

๕๐๙

๔๓๘,	๕๔๑,	

๕๖๓,	๕๗๒,	๕๙๐

๒๔๗

๙๓,	๑๗๑,	๒๑๒,	

๒๘๕,	๒๙๙,	๓๖๕,	

๓๗๐,	๔๔๐,	๕๐๕

๘๔,	

๘๗,	๑๐๐,	๑๕๕

แจ่มจ�ารัส	อิศรางกูร

ใจ	แนวพานิช

ใจปอง	สมหมาย

ฉกรรจ์	บัลลังก์รัตน์

“ฉกรรจ์”

ฉลวย	ยองประยูร

ฉลวย	ศรีรัตนา

ฉลอง

ฉลอง	กลิ่นพิกุล

ฉลอง	ภักดีวิจิตร

ฉลอง	สิมะเสถียร

ฉลาง	ประสงค์ผล

ฉลาด	เค้ามูลคดี

ฉลาด	ลิ่มสวัสดิ์

ฉลาด	วัลลิสุต

ฉวี	จุลรัตน์

ฉวี	ทัศนปรีดา

ฉวี	นิมบุญจา

ฉัตร	โหสุภา

ฉันท์	สมิตเวช

ฉันทนา	(ด.ญ.	ฉันทนา)

ฉันทนา	สาริกบุตร	(ด.ญ.	ฉันทนา	สาริกบุตร)

เฉย	สนธิวงศ์	(เฉย	สนธิวงษ์)

เฉลย	เที่ยงนิมิตร

เฉลาศรี	ทองธาระ

เฉลาศรี	มณีโชติ

เฉลิม

เฉลิม	(ก๊กเฮง)

เฉลิม	กาญจนรัตน์

เฉลิม	แก้วสมัย

เฉลิม	ชลกุล

เฉลิม	บุณยเกียรติ

เฉลิม	พันธุ์นิล
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เฉลิม	เศวตนันทน์

เฉลิม	สวามิวัสดุ

เฉลิมศรี	เศวตศิลา

เฉลิมศักดิ์	สายวรรณะ

เฉลียว	ปิดทองค�า

เฉลียว	เรืองส�าราญ

เฉลียว	สาตรา

เฉลียว	อินทุโสภณ

แฉล้ม	คงนิยม

แฉล้ม	โทณวนิก

แฉล้ม	บัวเปลี่ยนสี

แฉล้ม	โสมวงศ์

โฉม	ชอบชื่นสุข

โฉลก	แห่งศิลปากร

ไฉน	กีรกะจินดา

ไฉน	สัตยพันธ์	(ไฉน	สัตยพันธุ์)

ไฉไล	ทีวะเวช

ช.	แคล่วคล่อง	ดู เชาว์	แคล่วคล่อง

ช.	สุขุมาลจันทร์	ดู แช่ม	สุขุมาลจันทร์

ช.	แสงเพ็ญ	ดู	ชั้น	แสงเพ็ญ

ชนะ	ศรีอุบล

ชนะ	ศาสตราภัย

ชนินทร์	วังอินทร์

“ชนินทร”

ชม	ชมพิพัฒน์

ชม	ภูมิธน

ชม	วสุรัตน์

ชม	ศรีตุหล่า

ชลอ

ชลอ	ชมน้อย

ชลอ	ไตรตรองศร

ชลอ	บุณยดิษฐ

ชลอจิตต์	(ชะลอ	-	จิตต์)

ชลัช	อัลบูรณ์	(ชลัช	อัลบูล)

ชลิต	กุลก�าม์ธร	ร.น.,	ร.อ

ชลิต	สุเสวี

ช่วง	เกศะปิณฑ์	ร.น.,	ร.ท.

ช่วง	สนธิวงศ์

“ชวาลา”

ช่อทิพย์

ช่อทิพยวรรณ	(ช่อทิพวรรณ)

ชอบ	ศิริวัฒน์	ร.น.,	ร.ท.

ชอบ	เหล่าประเสริฐ

ช่อลิลลี่	-	พริ้มเพรา	ดู เลียว	ศรีเสวก

ชอุ่ม	ปัญจพรรค์

ชอุ่ม	วิสุทธิผล

ชอุ่ม	เศวตร์ครุตมัต

ชะนะ	พันธ์ทรัพย์

ชะอวบ	ฟองกระสินธุ์

ชัช	แมนกุล

ชัช	หอทอง

ชัชวาล	โชติสุขสวัสดิ์

ชัชวาลย์	โชติสุข

ชั้น	เฉิดฉวี

ชั้น	ชมจันทร์

ชั้น	ไชยนันท์

ชั้น	แสงเพ็ญ

ชัย	พันทวี

ชัยสิทธิ์	สุดคนึง

ชาครีย์	ทีรฆะพันธ์

ช่าง	รอบรู้

ชาญ	กาญจนาคพันธุ์

ชาญ	เทียมประสิทธิ์

ชาญ	บุนนาค

ชาญชัย	เกียรติกุล

ชาญชัย	ศิวเสน

ชาตรี

ชาย	โชติประสิทธิ์

“ชายประเสริฐ”

ชาริณี	ส่งศรีสุข	(ด.ญ.	ชาริณี	ส่งศรีสุข)

๔๕,	๑๓๓,	๑๗๓,	

๒๒๗,	๓๐๒,	๓๓๘,	

๓๔๖,	๓๖๘,	๔๒๘

๑๓๖,	๔๗๙,	๕๑๓

๑๒๖

๔๓๕

๒๕๗

๙๓

๗๖

๗๘,	๑๑๑

๑๘๗

๕๕๒,	๕๖๗,	๕๙๑

๒๒,	

๒๕,	๒๙,	๓๑,	๔๙,	

๕๗,	๕๙,	๖๒,	๗๒

๗๖

๓๐๒

๑๕๔

๖๙

๑๗๓,	๒๖๓,	๒๙๙,	

๔๗๒,	๕๑๑,	๕๘๙

๑๓๘

๔๔๖,	๕๐๕,	

๕๒๙,	๕๖๗,	๕๙๐

๕๓๔

๑๓๒

๘๗

๒๔๖

๗๖

๘๑

๑๑๓

๓๒๘

๕๖๘

๑๖๕,	๒๘๐,	

๒๙๓,	๓๔๗,	๓๖๑,	

๓๖๗,	๓๙๘,	๔๖๕

๒๕๗

๕๑,	๖๒,	๖๗,	

๗๗,	๘๒,	๘๖,	๘๘,	

๙๑,	๙๖,	๑๐๕

๕๑,	๘๒,	๙๑

๔๔

๓๓๘,	๓๖๕,	๔๕๒,	

๕๕๒

๕๖๓

๒๔๑,	

๓๑๓,	๓๑๕,	๕๗๐

๑๒๗,	

๑๕๗,	๑๖๔,	๑๘๖,	

๒๔๕,	๔๓๗,	๕๔๖

๒๕๐

๕๐๓,	๕๐๕,	๕๖๒

๓๓๙

๒๙๓

๕๑๐

๔๘๓,	๕๗๕

๓๒๐

๑๙๒

๘๕,	๙๗

๕๗๓

๕๔๕

๓๓๖

๑๗๑

๔๗๐

๖๒

๖๙

๑๕๕,	๑๖๙,	๓๖๕,	

๓๗๕,	๔๑๗,	๔๕๒,	

๔๖๐,	๕๒๒,	๕๓๔,	

๕๓๕,	๕๓๙,	๕๘๓

๕๗๔

๒๕๘

๓๓๑

๑๗

๓๕๓

๕๖๐

๗๙,	๘๔,	

๘๗,	๑๑๖,	๓๕๓

๓๑๓

๕๙๑

๑๑๑

๑๑๗,	๔๖๘

๗๓

๔๗๗,	๕๔๔
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ชาริโต	โซลิส	(Charito	Solis)

ชาลี

ชาลี	อินทรวิจิตร

ชิดเชื้อ

ชิดหลี	ศรีก�าพุธ

ชิต	เกิดก�าธร

ชิต	คุ้มสอน	(ชิต	คุ้มสวน)

ชิต	โปษยานนท์	(ชิตร	โปษยานนท์)

ชิน	ทิวารี

ชิน	ศุกรสุคนธ์

ชีพ	ชูพงษ์	(ท้วม	ทรนง)

ชื้น

ชื้น	กลีบบัว

ชื่น	โกมารกุล	ณ	นคร

ชื่น	เจริญดี

ชื่น	ลัดดาวงศ์

ชื่นจิตต์

ชื่นจิตต์	แสงวรรณเทศ

ชื้นแฉะ

ชุติมา	สิริพันธ์

ชุติมา	สุวรรณรัตน์

ชุบ	เอกะสิงห์	(ชุบ	เอกสิงห์)

ชุมพร	เมษประสาท

ชุมพล

ชุมพล	พงศ์พิชิต

ชุมพล	มณีเนตร

ชูเกียรติ

ชูเกียรติ	นิลรัตน์,	ม.ล.

ชูจิตร์

ชูใจ	แก้วเมฆ

ชูชัย	พระขรรค์ชัย

ชูชาติ	คุ้มภัย

ชูเตี้ย

ชูวิทย์

ชูศรี

ชูศรี	มนต์รังสี

ชูศรี	โรจนประดิษฐ์	(ชูศรี	มีสมมนต์)

ชูศรี	วุฒิรังสี

ชูศักดิ	พงษ์สิน

เช็ง	สง่าเนตร	(เช็ง	สง่าเนตร์)

เชงจู

เชษฐ์	มีวุฒิ

เชษฐ์	ลักษณลิขิต

เชษฐ์	วานิชทัต

เชาว์	แคล่วคล่อง	(เชาวน์	แคล่วคล่อง)

เชาว์	ฉวีวงศ์	(เชาวน์	ฉวีวงษ์)

เชาว์	พัฒนพงศ์	(เชาวน์	พัฒนพงศ์)

เชาวนพัฒน์

เชาว์พัฒนะ

เชิญ	ศิวเสน	(เชิญ	ศิวะเสน)

เชิด	บุรณศิริ,	ร.ท.

เชิด	อนุวงศ์

เชิดชัย

เชื้อ

เชื้อ	บุนนาค

เชื้อ	เปรมปรีนนท์

เชื้อ	สังขวิฑูร

๕๖๓

๔๐๐,	๕๒๘

๑๘๔,	๔๐๙,	๔๔๔,

๔๖๐,	๔๙๗,	๕๑๓,	

๕๓๙,	๕๔๑,	๕๔๓,	

๕๔๘,	๕๕๕,	๕๗๐

๔๙๒

๓๗๐

๖๔,	๗๔,	๑๑๑

๘๑,	๑๐๓

๒๑๑,	๓๓๙

๓๙๑

๖๙

๔๒๙

๕๔

๗๓,	๘๘,	๙๖,	๒๕๙

๑๐๐

๔๒๙

๑๔๖

๔๘๔

๔๑

๔๗๐,	๕๗๔

๕๗๒

๒๔๘

๗๓,	๑๙๘

๑๗

๒๓๒

๕๗๐

๒๒๗

๕๒๑

๑๒๖,	

๑๔๒,	๒๑๒,	๕๗๐

๒๔๕

๒๔๓

๑๕๕,	

๒๑๐,	๒๒๕,	๕๓๒

๓๐๗

๒๔๐,	๒๔๖,	

๒๘๒,	๓๙๘,	๔๑๕,	

๔๗๓,	๔๙๖,	๕๐๑,	

๕๒๘,	๕๓๙,	๕๔๘	

๕๓๙

๓๘๒,	

๔๘๓,	๕๑๕,	๕๗๖

๒๕๗

๒๖๗,	

๓๙๘,	๔๔๐,	๔๔๓,	

๔๔๕,	๔๕๐,	๔๖๐,	

๔๖๒,	๔๙๖,	๕๐๑,	

๕๐๖,	๕๑๒,	๕๑๘,	

๕๒๔,	๕๒๕,	๕๒๖,	

๕๓๔,	๕๓๗,	๕๓๘,	

๕๓๙,	๕๔๐,	๕๔๓,	

๕๔๗,	๕๔๘,	๕๕๒,	

๕๕๓,	๕๕๘,	๕๖๐,	

๕๖๕,	๕๖๙,	๕๗๕,	

๕๘๒,	๕๙๐,	๕๙๒

๗๙

๑๒๓

๕๙,	๖๒,	๘๒

๒๐

๒๖๗

๑๑๑

๕๑๓

๑๗๗,	

๑๘๓,	๑๘๘,	๒๕๙,	

๒๘๘,	๓๔๖,	๓๔๗,	

๓๖๕,	๓๗๙,	๔๒๓,	

๔๒๗,	๔๒๙,	๔๔๑,	

๔๔๓,	๔๔๗,	๔๕๗,	

๔๗๗,	๔๘๔,	๔๘๙,	

๕๐๖,	๕๑๖,	๕๒๑,	

๕๒๔,	๕๔๕,	๕๕๕,	

๕๕๖,	๕๖๑,	๕๖๙,	

๕๗๒,	๕๘๒,	๕๘๓

๑๗๕,	๒๑๓,	๔๕๖,	

๔๖๗,	๕๒๓,	๕๔๙

๑๙๖,	๒๔๘,	๕๑๓

๑๒๒

๑๑๑

๗๑,	๙๑

๑๖

๑๙๖

๒๓๒

๑๔๐,	๓๔๑

๖๗

๑๔๒,	๑๗๘

๒๔๖
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เชื้อ	สังขวิบูลย์

เชื้อ	อินทรทูต

เชื่อม

เชื่อม	กลิ่นพยอม

เชื่อม	ไกลชั่ว

แชน	เชิดพงษ์

แช่ม	ปุญญะยันต์

แช่ม	สุขุมาลจันทร์

โชติ	พุกกะพันธุ์	(โชติ	พุกกะพันธ์)

โชติ	แพร่พันธ์

โชติ	สโมสร

โชน	บุนนาค

ใช้	โชติประสิทธิ์

ซาเล้ง

เซียวก้ก ดู บัณฑูร	องค์วิศิษฏ์

เซียวไฮหม็ง

แซลลี	เอลินา

ไซ้	ห้วงน�้า

ณงค์	สุกสุยานนท์

ณรงค์	พรโสภณ

ณรงค์	ศรีพันธ์

ดนัย	รามโยธิน

ดรงค์	สิงห์โตทอง

ดรุณรักษา,	พระ	ดู เพิ่ม	เมษประสาท

ดรุณี	สุขสาคร

ดวงแก้ว	อมรดิษฐ์

ดวงชื่น	อรรถวุฒิ

“ดวงดาว”	ดู สวาสดิ์วัฒโนดม	ประวิตร์,	ม.จ.

ดวงพร

ดวงมาลย์	สุดคนึง

ดอกดิน	กัญญามาลย์

ดอกไม้	เสนะวีณิน

ดาบน่า	ศ.	บางคอแหลม

ดารณี	ณ	วังอินทร์

๕๗๔

๕๗,	

๑๕๒,	๒๒๗,	๓๒๐

๕๕

๔๔๙

๑๔๐

๑๕๕,	๓๖๕,	๓๘๔

๘๑

๖๕

๑๓๔,	

๑๙๒,	๔๙๘,	๕๖๔

๗๙,	๔๖๒

๒๑๔,	

๒๓๓,	๓๒๒,	๔๑๔,	

๔๖๓,	๕๓๗,	๕๔๙

๒๖๗

๓๖

๔๗๐,	๕๕๙

๒๓

๖๒

๑๓๓

๔๓๙

๒๖๗,	๓๑๓

๔๘๕

๘๖

๑๙๖,	๕๑๓

๕๗๔,	๕๗๕

๕๑๒

๑๑๓

๕๗๘

๑๔๖,	๕๕๓

๒๒๐,	

๒๖๗,	๓๖๓,	๓๗๐,	

๓๗๓,	๓๘๒,	๔๑๓,	

๔๔๐,	๔๔๕,	๔๕๑,	

๔๗๗,	๔๘๗,	๔๙๘,	

๔๙๙,	๕๐๓,	๕๑๐,	

๕๕๐,	๕๘๒,	๕๘๗

๖๒

๓๗๐

๔๔๑

๔๔๙

๒๕๑

๕๓

๒๖๓

๓๓๙,	๕๖๖

๗๘

๑๙๘,	

๒๖๗,	๒๗๔,	๒๗๙,	

๓๐๓,	๓๗๒,	๓๙๘,	

๔๕๐,	๔๗๗,	๕๐๓,	

๕๒๐,	๕๒๒,	๕๓๙,	

๕๔๙,	๕๖๒,	๕๖๙,	

๕๗๖,	๕๘๘,	๕๙๒

๓๐๘

๔๐๙

๖๗

๔๘๒

๔๔๙

๕๕๐

๕๖๗

๔๗๐

๔๗

๕๕๔

๑๐๓,	๑๓๕

๖๒

๕๒๒

๑๙

๒๓,	๕๖๗

๘๔

๔๓๕

๗๐,	๒๕๓

๓๒๐

๒๓

๔๓๓

๔๗๖

๑๗๙

๒๐

๔๖๓,	๔๙๓

๕๗๙

๑๗๘,	๑๙๕,	

๒๗๗,	๓๘๕,	๕๑๖,	

๕๒๔,	๕๕๕,	๕๕๖

ดารา	พุกกะมาน

ดาวเนตร	ดุริยชีวิน

“ดาวบูรพา”

“ดาวเหนือ”

ด�ารงค์	เสขะนันทน์	ร.น.,	พล.ร.ท.	(ด�ารงค์

เสขะนันทน์	ร.น.,	ร.ท.)

ด�ารัส	เทพพวงทอง

ด�าริห์	วงศ์อาบู

ดิเรก	รัตนเจริญ

ดี	แอนด์	พี

ดุริยะ	วาทยะกร

ดุษดี	บุนนาค

ดุสิต	พานิชพัฒน์

เดชา	ปราการะนันท์

เดชา	เปลี่ยนวิถี	ดู	เกชา	เปลี่ยนวิถี

เดชา	เวศอุไร

เดนนี่

แดง	จันทร์อิ่ม

แดง	ดุรงคเสนี

แดง	สาทประสิทธิ์	(แดง	สาตร์ประสิทธิ์)

ต.	น่าม

ต.	ยงเฉียบ

ตงฮั้ว	ท.จ.ก.

ต่วน	ยาวะประภาษ

“ตวัน	ลัดดาวัลย์”

ตะวัน	รัตนนาคินทร์

ตั๋ง	เดชพันธ์

ตั้งเง้กจั้ว

ตั้งเจ๊กซ้ง

ตาล	กิ่งเพ็ชร์

ติ๋ม

ตีระบุตร์

ตุ๊

ตุ๊กตา	โกมลธร	(ด.ญ.	ตุ๊กตา	โกมลธร)

ตุ้ง	เต็ลมา

ตุ้มทอง	โชคชนะ
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๕๖๙

๑๔๖

๕๗๒

๔๕๖

๑๘๔

๒๗๓

๕๖๖

๑๗

๑๗๓,	๒๕๓,	

๔๑๔,	๔๓๗,	๔๔๕,	

๔๖๘,	๔๘๓,	๕๑๐

๖๒

๑๖

๕๗๐

๑๘๑

๘๘,	๙๑

๕๙,	๖๗,	๗๗

๕๕๐

๑๘๘

๗๓

๘๑

๑๖๕

๓๖๘

๘๘

๗๐,	๑๒๖,	

๑๓๒,	๑๔๖,	๑๔๙

๑๕๕,	๓๒๐,	๓๕๔

๑๖

๒๓

๓๒๐,	๕๗๗

๕๘๓

๑๙๕

๑๗๓,	๔๗๗

๑๓๕,	๒๖๓

๑๑๓

๗๒

๕๐๘

๕๘๑

๑๒๖

๔๙๘

๑๓๗

๕๓๙

๒๓๐,	๓๑๒,	๕๘๐

ตุ๋ย

ตุล	ลีละศร

“ตุล”

เตมีย์	วิทยะ

เตาะ	โกมารชุน,	ม.ล.

เติ๊ก	แนวขุนทอง

เติม	จันทรางศุ	ร.น.,	ร.อ.

เติม	เมษประสาท

เติม	โมรากุล	(เติม	โมระกุล)

เติม	รัตนาคม,	จ.ท.

โต๊ะ	เวชอุไร,	ร.ท.

ไตรพันธุ์	สนิทวงศ์

ถ.	อรรถจินดา

ถ.	อรุณประเสริฐ	ดู ถนอม	อรุณประเสริฐ

ถนอม	จารุจินดา

ถนอม	ทักษ์ศิริ

ถนอม	ทิพยเศวต

ถนอม	ธรรมเที่ยง

ถนอม	นวเกียรติ

ถนอม	แนวนาคะ

ถนอม	โพธิ์ทองนาค

ถนอม	มหาเปารยะ

ถนอม	วรวัฒน์

ถนอม	อรุณประเสริฐ

ถนอม	อัครเศรณี

ถนอมศรี	โกลาโช

ถวัลย์	(ด.ช.	ถวัลย์)

ถวัลย์	คีรีวัต

ถวัลย์	ภาสะพงษ์

ถวัลย์	วงศ์เทเวศร์

ถวัลย์	วรวิบูลย์

ถวิล	งามวัฒน์

ถวิล	ณ	นคร

ถวิล	ปาณิกบุตร

ถวิล	สิงห์วิจารณ์

ถาวร	สุวรรณ

ถึก	ก�าจัดโรค

เถลิง	วิจารณบุตร

เถ้าแก่โฮ้ว

แถมสิน	รัตนพันธ์

ไถง	สุวรรณทัต

ทม	วิศวชาติ

ทรงกลด	บุนนาค

ทวน	พรมกฤต

ทวน	พรหมกฤษณ์

ทวนทอง

ทวนทอง	วิมลรัตน์

ทวี	ครุฑปิยะ

ทวี	จงสมจิตร์

ทว	ีจลุละทรัพย์,	พล.อ.อ.	(ทว	ีจลุละทรัพย์,	ร.อ.)

ทวี	ณ	บางช้าง

ทวี	มณีสุนทร ดู	ทวี	ณ	บางช้าง

ทวี	วิชัยศิษฐ,	พ.ต.ต.

ทวี	ศิริเดช

ทวี	แสงจันทร์	

ทวี	แอคะรัตน์

ทวีผล	บ�าราศอรินทร์พ่าย

“ทวีรัตน์”

ทวีวงศ์

ทวีวรรณ	แสวงทรัพท์

“ทวีวรรณ”

ทวีสิน	ถนอมทัพ

ทศทิศ

ทองค�า	มาร์ติน

ทองค�า	รัชตนาวิน

ทองค�า	วรรณมาศ

ทองชวน

ทองต่อ

ทองต่อ	จาตุรงคกุล

ทองถม

ทองถม	ใจบุศย์

ทองถม	ปากล�าโพง

ทองแถม	ดีอัตรา

ทองแถม	ศาสตระรุจี

ทองแท้	สดศรีทอง

ทองใบ	แก้วงาม,	พ.จ.ต.

ทองใบ	ยนตรกิจ

๔๙๔,	๕๑๘,	๕๕๔

๒๔๗

๕๖๗

๒๙๙

๒๑๙

๓๖๒,	๔๒๙

๔๙๐

๓๔๕

๑๒๖,	๑๖๒

๑๐๐,	

๑๕๕,	๑๖๙,	๓๓๘,	

๔๕๘,	๕๒๙,	๕๘๑

๕๘๑

๖๕,	๙๑

๘๒

๓๐๗

๔๔๙

๕๑๓

๔๘๓

๑๓๐

๑๘๓,	๒๕๕,	๔๐๙

๖๒,	๑๕๕,	

๑๙๘,	๒๐๘,	๒๖๓,	

๓๐๓,	๓๓๙,	๓๗๐,	

๓๙๘,	๔๔๘,	๔๗๓,	

๕๒๘,	๕๓๙,	๕๕๘,	

๕๖๙,	๕๘๔,	๕๘๙

๓๑๒

๖๗,	๖๙,	๗๑,	๘๖

๑๒๓

๒๔๐

๔๒๒

๕๑๕

๖๙,	๘๒,	๘๕,	๙๗,	

๕๑๙,	๕๗๔,	๕๘๖

๕๔

๙๖

๕๕

๙๖

๕๖๓

๗๙

๖๒

๒๑๕,	๕๒๐
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ทองแป๊ะ	สินจารุ

ทองพูน	พึ่งสุนทร

ทองเมือง

ทองย้อย	ทัตตวร

ทองหยิบ	ดีอัตรา

ทองหล่อ

ทองหล่อ	ตันชูเกียรติ

ทองอยู่	เกตุรายนาค

ทองอยู่	พูลปิติ

ทองอยู่	เสนีวงศ์,	ม.ล.

ทองอ้อน	กมเลศร์

ทองอ่อน	ยุกตะนันทน์	(ทองอ่อน	ยุกตะนันท์)

ทองอิน	บุณยเสนา,	ร.ต.

ทองอินทร์	ทองเรืองกุล

ทองอินฯ

ทองฮะ ดู ทองฮะ	วงศ์รักไทย

ทองฮะ	วงศ์รักไทย	(ทองฮะ	วงษ์รักไทย)

ทะนง	ด�ารงค์กุล

ทักษิณ	แจ่มผล

ทัดทรง	เสถียรสุต

ทัต	เอกทัต	(ฑัต	เอกฑัต)

ทันพงศ์	กฤดากร,	ม.ร.ว.

ทัศนี	เฉียงกุล

ทัศนี	ดารากร	ณ	อยุธยา

ทัศนีย์

ทัศนีย์	ชูวัสวัต

ทัศนีย์	สุวรรณมณี

ทานตวัน

ทานทัต	วิภาตะโยธิน	(ทานทัต	วิภาตโยธิน)

ทิ้ง	มาฬมงคล

“ทิดเขียว”	ดู ศิลป์	สีบุญเรือง	(สิน	สีบุญเรือง)

ทิดทอง

ทิดทุ้ย

ทิพย์	ทองอินทร์

“ทิพยมาลา”

ทพิย์วรรณย์	ธรรมเทีย่งสตัย์	(ด.ญ.	ทพิย์วรรณย์	

ธรรมเทีย่งสตัย์)

ทิพวัลย์	ชินวงศ์

ทิวา	มานิกบุตร์

ที.	วิสัน

ที.	วี.	วอง

เทพ	มาศศิริ

เทพ	อักษรอินทร์

เทพ	อินทรนัฏ

เทพพนม

เทพลักษณ์เลขา,	หลวง

เทพา

เทวทินนา

เทวทินนา	พัฒนภักดี

เทวาธิราช,	พระยา	ดู โป้ย	มาลากุล,	ม.ร.ว.

เทวิน

เทิ้ม	นาฏะคายี

เที่ยง	โลศิริ,	จ.ท.

เทียน	ศรีสุพรรณ	

เที้ยน	อักษราพาณิชย์

เทียมน้อย

เทียมบุญ

๕๒๖,	

๕๓๙,	๕๖๙,	๕๘๑

๓๗๕

๒๕๙

๔๖๘

๙๖

๑๘๙

๑๔๓

๖๗

๗๐

๖๕

๒๖๒,	๓๗๐

๕๙,	๖๙,	๗๑,	

๗๗,	๘๒,	๘๘,	๑๐๕,	

๑๒๑,	๓๓๑,	๕๘๖

๑๑๓

๒๙๔

๑๒๖

๒๐๐,	๒๐๘,	

๓๒๘,	๓๙๘,	๔๔๘,	

๔๙๔,	๕๐๔,	๕๑๐,	

๕๑๘,	๕๒๓,	๕๒๖,	

๕๒๘,	๕๖๙,	๕๗๖,	

๕๘๔,	๕๘๕,	๕๙๒

๑๖๑

๑๗๓,	๒๒๐,	๒๖๒,	

๒๖๗,	๒๙๙,	๓๔๓,	

๓๙๖,	๔๐๒,	๔๑๒,	

๔๑๖,	๔๑๘,	๔๔๓,	

๔๔๙,	๔๖๗,	๔๗๒,	

๔๘๐,	๔๘๙,	๕๖๓,	

๕๖๖,	๕๘๓,	๕๘๖

๑๓๖

๑๕๕,	๑๘๔,	

๒๒๐,	๒๖๒,	๓๒๗,	

๓๖๕,	๓๗๕,	๓๘๔,	

๓๙๒,	๔๐๐,	๔๑๖,	

๔๑๗,	๔๒๐,	๔๒๓,	

๔๔๑,	๔๔๓,	๔๕๗,	

๔๖๐,	๔๗๒,	๔๗๖,	

๔๘๐,	๔๘๘,	๕๐๖,	

๕๒๔,	๕๒๕,	๕๓๔,	

๕๓๙,	๕๔๓,	๕๖๑,	

๕๗๓,	๕๘๒,	๕๘๓

๒๑๑

๓๗๕

๖๕

๔๓๓,	๕๓๘,	๕๙๐

๔๔๑,	๔๔๕,	๕๘๗

๒๓๔

๔๙๘

๑๖๓,	๒๘๔,	

๔๒๓,	๔๓๐,	๔๓๓,	

๔๕๗,	๔๗๗,	๔๘๑,	

๕๑๒,	๕๔๒,	๕๖๘,	

๕๗๔,	๕๘๓,	๕๘๘

๒๖,	๔๙,	๘๕

๑๔๕

๕๑๔

๕๗๐

๑๘๔

๕๙๑

๔๑๔

๑๑๑

๕๓๕

๓๒๐

๑๕๔,	๒๔๓

๑๔๒,	๒๑๒,	๒๔๙

๑๒๓

๔๖๓,	๔๗๒

๑๒๖

๓๙๘,	

๔๔๑,	๔๗๕,	๕๑๕,	

๕๑๘,	๕๔๒,	๕๕๔,	

๕๕๗,	๕๖๗,	๕๙๑

๔๙๑

๔๖๗

๕๘๗

๒๔,	๒๖

๖๒

๓๒,	๓๕,	๕๐,	๖๔,	

๗๔

๖๕

๑๒๒

๑๘๙
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แท้	ประกาศวุฒิสาร

โท

ธงชัย	นิลกนิษฐ์

ธณัติ

ธร	ประทีปเสน

ธรรมศักดิ์มนตรี,	เจ้าพระยา

ธรรมสารประสาท,	หลวง

ธวัช	เกิดไพบูลย์

ธาดา	อายุการ

ธิดา	ดิลกวิลาศ	(ด.ญ.	ธิดา	ดิลกวิลาศ)

ธิดา	บุนนาค

ธีระชาติ	ชุมากร

นคร	แตงน้อย

นคร	มงคลายน

นงเยาว์	ลักษณะลม้าย

นงเยาว์	หวังในธรรม

นพ	สุวรรณแพทย์

นพรัตน์	คีตาชีวะ

นภาพร	ช่วงชัชวาลย์

นรนารถเกษม,	ขุน

นรา	พานิชพัฒน์

นรา	สรีขุนทอง

นราธปิประพนัธ์พงศ์,	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระ

นราธิปพงษ์ประพันธ์,	พระวรวงศ์เธอ	กรมพระ

นเรนทร์ราชา,	พระยา

นวล	ศักดิ์สงคราม

นวลจันทร์	วรรณวีรากร

นวลทิพย์	นิลประพันธ์

นวลน้อย	วรรณฤทธิ์

นวลศรี

นวลศรี	เทพพิพิธ

นวลศรี	สิงหเสนีย์

นวลสวาท	ลังการ์พินธุ์

นอบ	ดิษฐพันธ์

น้อม	สมิทนัน

น้อย

น้อย	กมลวาทิน

น้อย	เฉยสวัสดิ์

น้อย	ดู พอใจ	วสุวัต

น้อย	บุนนาค

นักขัตร	สรวิสูตร

นัฎกานุรักษ์,	พระยา

นัด	ยวงพานิช

นัยนา	วาณีวัฒน์	

นัยวิจารณ์,	หลวง

นางโนนา

“นางสาวเชื่อม”

นาฏยา	รัมภเวช

นาฏยา	วีระทัต

นายพลพัน	หุ้มแพร	ดู เก็บ	จันทนบุบผา

นารถ	ถาวรบุตร	(นารถ	ถาวรบุตร์)

นาวาปราบศึก,	หมื่น

นิด	ภู่ภิญโญ

นิตย์	มหากนก

นิตย์	ยวงพานิช	(นิด	ยวงพานิช)

นิตยา	หัพนานนท์

นิทัศน์	ประกาศวุฒิสาร

นิเทศกลกิจ,	หลวง

นิพนธ์	เนตรนัย

นิพนธ์	พงศทัต

นิภา

นิภา	พิศณุรักษ์

นิภา	สิงหเสนี

นิภา	อมาตยกุล

นิ่มนวล

นิ่มนวล	ช่วงชัชวาลย์

นิมิตร	บุนนาค	(ด.ช.	นิมิตร	บุนนาค)

นิลรัตน์	ณ	อยุธยา

นีนา	พัดแก้ว

นุกูล	ณ	สงขลา

นูน	บุญรัตนพันธุ์	(นูญ	บุญรัตน์พันธ์,	ร.ท.)

เนรมิต	ดู อ�านวย	กลัสนิมิ

เนาวรัตน์

เนาวรัตน์	โอนอ่อน

เนียน

เนียน	วโรทัย

เนียนศิลป์	(“เนียรศิลป”)

๑๒๘,	๑๓๒,	๑๓๓,	

๑๔๒,	๒๑๒,	๒๙๔,	

๓๐๒,	๓๓๘,	๓๖๓,	

๕๓๙,	๕๖๐,	๕๘๒

๑๙๔

๒๔๖,	๓๖๖,	๓๗๗

๙๗

๒๔๗

๑๙๕

๑๗

๕๒๐

๓๔๕

๕๐๙

๒๑๐,	๒๘๐

๓๔๔

๒๗๓,	๓๑๓

๕๒๒

๓๔๖

๒๖๓

๗๓,	๘๑

๕๗๓

๑๙๓,	๒๗๓,	๓๑๓

๘๘

๙๑

๑๓๐

๔๑,	๓๓๘

๕๐๕

๑๗

๔๓๙

๕๘๗

๒๐๓

๑๓๗

๔๒๒

๒๙๓

๔๓๕

๔๔๙

๓๖๒

๓๓

๒๕

๔๕๔

๒๔๓,	๒๕๖

๑๐๐,	๑๑๗

๓๑๓

๒๖

๒๘

๖๗,	๗๑

๑๘

๖๒

๗๖

๔๙๕,	

๕๐๑,	๕๖๒,	๕๗๔

๑๓๓

๕๙,	๖๒,	

๖๙,	๗๑,	๗๗,	๘๒,	

๘๖,	๘๘,	๙๑,	๙๖,	

๙๗,	๑๐๕,	๑๑๗,	

๓๒๐,	๓๓๑,	๔๕๘

๙๖,	๑๖๙

๗๐

๘๔,	๘๗,	

๑๑๖,	๓๓๒,	๔๑๔

๗๓,	๑๔๐,	๑๘๖

๒๑๒

๒๔๔,	๒๗๓,	๓๓๘

๔๔

๔๔๒

๗๓

๔๗๐

๔๗๕

๔๔๙

๕๓๙

๓๐๒

๑๙๓

๔๖๓

๗๐

๔๘๑

๒๑๒

๔๓๙,	๔๕๘,	๕๕๒

๔๘

๕๓

๑๘๙

๕๔๕

๔๑,	๖๔
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แน่งน้อย	แสงสุวิมล

แน่งน้อย	โสมสกุล

แนบ	เนตรานนท์

แนม	กาญจนเวช

แนม	สุวรรณแพทย์

แนมศิลป์	(แนมศิลป)

บรรจง	ดิษโยธิน

บรรจง	เลาหะจินดา

บรรจง	อุทัยจันทร์

บรรเจิด	ทวี

บรรณบุษบา

“บรรเลง”

บังฟัก	พูมศรี

บังเละ	ดู ด�าริห์	วงศ์อาบู

บังอร

บังอร	แสงทองพราว

บังอร	อินทุโสภณ

บัญญัติ	หุ่นธานี

บัญญัติ	อมรบุตร์

บัณฑิต	สิทธิเสน

บัณฑูร	องค์วิศิษฏ์	(บัณฑูร	องค์วิศิษฐ์)

“บัว	วังเดิม”

บัวเขียว	จันทะแก้ว

บ�ารุง	แนวพานิช	(บ�ารุง	แนวพาณิชย์)

บ�ารุงราชบริภาร,	พระยา	ดู เสมียน	สุนทรเวช

บุญเกตุ	เสงี่ยมงาม

บุญช่วย	กมลวาทิน

บุญช่วย	มหาสารินันท์

บุญช่วย	ไม่ซุดโทรม

บุญช่วย	หิรัญกาญจน์	(บุญช่วย	หิรัญกาจน)

บุญช่วย	หิรัญสุนทร

บุญชอบ

บุญชอบ	ทัตตะวร

บุญชอบ	อ่องสว่าง

บุญชู

บุญชู	เชาว์พัฒนะ

บุญตา	จันทะแก้ว

บุญทอง	เตชะวณิช

บุญแท้	เหมะบุตร	ดู แท้	ประกาศวุฒิสาร

บุญไท

บุญประเสริฐ

บุญมา	เกิดสว่าง

บุญมา	วรบุตร

บุญมี	ศิริภาคย์

บุญยงค์	ยุทธนากร

บุญรอด	ตรุษะ

บุญเรือน

บุญล้อม

บุญส่ง	(หลอ)

บุญส่ง	เคหะทัต	(บุญส่ง	เคหทัต)

บุญส่ง	บุญเรือง

บุญส่ง	สรรพศรี

บุญสม	รัตนาศรี

บุณยมานพพาณิช,	หลวง	ดู อรุณ	บุณยมานพ

บุบผา	ชมพูพวง

บุศรัตน์	เกษสมัย

บุศราพันธ์

บุษบง	ศิริกายะ

บุษบา	บุนนาค

“บุษบายุธ”

บู๊

เบญจมินทร์	(เบ็ญจมินทร์)	ดู	ตุ้มทอง	โชคชนะ

“เบ็ญจะ”

เบ็ญจา	รัตนกุล

เบอร์นี	ลามอนต์

ป.	ชื่นประโยชน์	ดู เปรื่อง	ชื่นประโยชน์

ป.	น้อยนิยม	ดู ประดิษฐ	น้อยนิยม

ป.	พิบูลสงคราม,	จอมพล	ดู แปลก	พิบูลสงคราม,	

จอมพล

ป.	ภู่ประเสริฐ

ป.	ม.	ณ	อยุธยา

ป.	ศรีสมวงศ์

ป.	สุวรรณแพทย์	ดู เปลี่ยน	สุวรรณแพทย์

๓๔๓,	

๓๙๖,	๔๑๔,	๔๔๕,	

๔๔๗,	๔๖๒,	๔๖๖,	

๔๗๕,	๔๙๔,	๕๐๗,	

๕๑๓,	๕๒๖,	๕๒๗,	

๕๒๘,	๕๓๓,	๕๓๖,	

๕๕๔,	๕๖๘,	๕๖๙,	

๕๗๕,	๕๘๔,	๕๘๖

๓๑

๓๑๕

๘๘

๕๑,	๕๗,	

๕๙,	๖๒,	๖๗,	๖๙,	

๗๑,	๗๗,	๘๒,	๘๖,	

๘๘,	๙๖,	๙๗,	๑๐๕

๘๖,	๙๑,	๓๖๒

๗๑

๒๔๐,	๓๙๘

๑๙๒

๔๘๑

๕๒๗,	๕๓๓

๑๘๖

๕๒

๒๓๒

๒๙๔

๕๗

๔๘๕

๕๗๐

๙๑,	๒๔๔,	๓๑๓

๑๓๗,	

๑๗๓,	๒๔๒,	๔๓๗,	

๕๐๖,	๕๑๑,	๕๑๕,	

๕๑๙,	๕๓๐,	๕๔๐

๒๔๘

๓๓๘

๔๒,	๔๖,	๗๓,	๘๑,	

๑๑๖,	๑๑๗,	๑๒๐

๓๑๕

๗๐

๑๕๗

๑๒๘

๕๓,	๗๒

๒๒๐

๒๓๕

๘๘

๑๑๓

๔๘

๑๑๑

๓๓๘

๑๗

๒๕๙

๒๒๕

๒๔๔

๑๔๐

๖๔

๓๗๐

๓๐๒

๒๓๒

๖๗

๑๕๐

๑๔๓,	๑๙๐,	๒๕๙,	

๔๕๔,	๕๔๖,	๕๗๓

๔๙๒

๔๔๙

๗๓

๓๓๑

๑๓๗,	๒๕๑

๑๕๗,	๒๔๕

๕๖๗

๒๔๔,	๒๙๔

๑๓๘

๔๓๘

๓๗๐

๖๗,	๖๙,	๘๘,	๑๐๕

๔๒๘

๑๘๙

๑๒๓

๑๑๗
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ป.	อินทรปาลิต	ดู ปรีชา	อินทรปาลิต

ปง	อัศวินิกุล

ปฏิภาคพิมพ์ลิขิต,	ขุน ดู	เปล่ง	ไตรปิ่น

ปฐม	คุณะดิลก

ปณพ.	ม.	ณ	อยุธยา

ปยุต	เงากระจ่าง

ประกอบ	โพธิโสภณ

ประการ	แสงอุไร

ประกาศ	โปรเทียรย์	(ประกาศ	โปรเทียน)

ประกาศ	โลหิตรัตน์	(ด.ช.	ประกาศ	โลหิตรัตน์)

ประคอง	เกตุรายนาค

ประค�า	มาลากุล,	ม.ล.

ประจนปัจจนึก,	พ.อ.	พระ

ประจวบ	กาญจนลาภ

ประจวบ	เจตะสานนท์

ประจวบ	ฤกษ์ยามดี

ประจวบ	อมาตยกุล	(ประจวบ	อ�ามาตยกุล)

ประจิต	จุลละพันธ์	(ประจิต	จุลพันธ์)

ประชา	บูรณะธนิต,	พล.ต.ต.

ประชา	พูนวิวัฒน์,	พ.ต.ต.

ประชานุรักษ์,	พ.ต.	หลวง

ประชุม	จันทิมา

ประชุม	จุลละภมร	(ประชุม	จุลภมร)

ประชุม	พวงน้อย

ประโชติ	สโมสร

ประณต

“ประณม”

ประดับ	ระบิลวงศ์

ประดิยัตนาวายุทธ	ร.น.,	ร.อ.	หลวง

ประดิษฐ์	กัลย์จาฤก

ประดิษฐ์	เกตุรัตน์

ประดิษฐ	ชีพสาทิศ

ประดิษฐ	น้อยนิยม

ประดิษฐ	โมนยะกุล

ประดิษฐ์ไพเราะ,	หลวง ดู ศร	ศิลปบรรเลง

ประทิตย์ฯ,	หลวง

ประทิน	ศรีสุพรรณ

ประทีป

ประทีป	โกมลภิส

ประทุม	ประทีปเสน

ประทุม	รัตนวราหะ

ประเทือง	ศรีสุพรรณ

ประนอม	ณ	สงขลา

ประพันธ์	ฉายประเสริฐ

ประพันธ์	ตรีเนตร์

ประพันธ์	สนิทวงศ์,	ม.ล.

ประพาพรรณ

ประพิศ	ทัตตานนท์

ประไพ

ประไพ	ขจรเดช

ประไพ	ค�าเรียบร้อย

ประไพ	ศรีสมวงศ์

ประไพ	อุกฤษชนะ

ประภัสสร์	มัณฑุสินธุ์

ประภาพรรณ	นาคทอง

ประภาศรี	นาคะนาท

ประภาศรี	สาทรกิจ

ประภาส	บุญชูช่วย

ประมวล	ปาลเนตร

ประมวล	รัศมิทัต	

ประมวลพิศ	เวชอุรัย	(ด.ช.	ประมวลพิศ	เวชอุรัย)

ประมินทร์	จารุจารีต

ประมูล	ชูโต

ประยงค์

ประยงค์	ศิริสวัสดิ์

๕๒๙

๒๖๖

๑๒๓

๕๙๑

๑๗๑,	

๔๒๓,	๔๗๖,	๔๘๒,	

๕๐๔,	๕๐๗,	๕๔๑

๓๓๑

๒๒๐,	๕๗๐

๙๗

๑๑๗

๑๒๓

๔๔

๓๕๓,	

๔๗๗,	๕๐๐,	๕๓๕

๑๒๓

๕๒๙

๔๗,	๕๑,	๕๙,	๖๒,	

๖๗,	๖๙,	๗๑,	๗๗	

๑๔๒,	๕๗๐

๕๒๐

๕๘๑

๔๔

๑๗๕,	๒๑๓,	

๒๘๐,	๓๕๘,	๔๖๕,	

๔๗๔,	๔๘๖,	๔๙๐

๑๓๘,	๑๔๑,	

๑๔๒,	๑๙๓,	๒๑๒,	

๒๔๔,	๒๔๙,	๒๗๓,	

๓๐๒,	๓๑๓,	๔๙๑,	

๕๒๐,	๕๔๙,	๕๗๐

๑๓๕

๔๒๓

๑๒๒

๑๘๙

๑๑๖

๔๔

๓๒๐

๕๙๑

๑๒๑

๑๙๔

๘๗

๗๐

๓๖๒,	๔๒๙

๕๗๙

๓๑๐,	๔๔๙,	

๔๕๑,	๔๖๖,	๔๘๑,	

๔๙๖,	๕๔๗,	๕๘๙

๓๒๐,	

๓๔๗,	๔๙๔,	๕๗๙

๑๓๖

๑๙๒,	๓๖๒,	

๔๒๙,	๔๙๘,	๕๖๔

๒๑๒

๔๔๙

๒๔๖

๗๙,	๔๔๙

๒๐๗

๕๖๗

๕๗๑

๗๓

๔๔๐,	๕๐๓

๕๗๔

๒๐๑

๓๕๓

๓๖๕,	๔๐๔,	๔๓๙,	

๔๕๑,	๔๖๐,	๔๖๑,	

๔๖๔,	๔๘๐,	๔๘๑,	

๔๘๗,	๔๙๖,	๕๐๖,	

๕๑๒,	๕๒๔,	๕๔๓,	

๕๔๔,	๕๕๒,	๕๕๓,	

๕๖๗,	๕๘๗,	๕๙๑

๔๔๙

๕๔๓

๕๖๖

๕๕

๗๑

๕๙๑

๑๕๐,	๒๐๑,	

๒๕๔,	๔๐๑,	๔๒๒,	

๔๖๖,	๔๘๑,	๕๔๖,	

๕๘๔,	๕๘๙,	๕๙๑

๑๒๑

๑๐๙

๑๒๖
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ประยงค์พรรณ	สวนสมภาค

ประยูร	ดารากร	ณ	อยุธยา

ประยูร	สดแจ่มศรี

ประยูรศรี	มิ่งเมือง

ประโลมจิตต์	ชัยวงศ์

ประวัติ	สมชนะ

ประวาศ,	น.อ.	ม.ล.

ประวิง	ประดิษฐสมัย	

ประวิตร	นนทิ

ประวิทย์	สุจริตจันทร์

ประวีณ	เอมอร

ประสงค์	สุขรังสรรค์

ประสงค์สิงห์	กมลศักดิ์

ประสม	ภาณุทัต

ประสาท	สุขุม	A.S.C.

ประสาน	ศรีพิเทศ

ประสาร	ฉิมชาญเวช

ประสาร	ชัยสงคราม

ประสาร	ยรรยงค์	

ประสิทธิ์	เกษุบุตร

ประสิทธิ์	แก้วมุกดา

ประสิทธิ์	ทรัพย์สุนทร

ประสิทธิ์	ยุวะพุกกะ

ประสิทธิ์	รัตนปัทมะ

ประสิทธิ์	ศิลปบรรเลง

ประสิทธิ์พร	ปราโมช

ประสิทธิ์ยุทธศิลปะ,	พ.ท.	หลวง

ประเสริฐ	กมลวาทิน

ประเสริฐ	จัดหาผล

ประเสริฐ	จินตกวงศ์

ประเสริฐ	จุลเกตุ

ประเสริฐ	บัวบุตร์

ประเสริฐ	ปริญญาตร์,	รองอ�ามาตย์ตรี

ประเสริฐ	สรรพกิจ

ประเสริฐ	สีแสด

ประหยัด	ไทยศิริ

ประหยัด	ศ.	นาคะนาท

ปราณี	มาลีพันธ์สกุล

ปราณีต	คุ้มเดช	(ประณีต	คุ้มเดช)

๕๐๙

๖๕

๔๕๕

๕๐

๔๔๙

๖๔

๑๘๔

๗๑

๑๒๘

๓๗๐

๔๙๘

๔๔๙

๑๙๒

๕๐๓

๗๙,	๘๔,	

๘๗,	๑๐๐,	๑๐๓,	

๑๑๖,	๓๕๓,	๕๐๐

๑๑๖

๕๙๑

๖๔,	๗๘

๔๓๓

๓๓๑

๒๕๗

๒๕๓,	๔๑๔

๕๑๖

๓๒๐

๓๙๑,	๔๔๙

๒๔๘

๔๕

๔๕๔

๑๗๕

๕๐๔

๓๗๕

๗๐

๑๖

๔๘๕

๔๘๗

๑๕๗

๑๕๕,	๔๒๘

๑๗๓

๒๔๗,	

๓๐๓,	๔๓๓,	๔๕๔,	

๔๖๑,	๔๘๐,	๔๙๔,	

๕๐๑,	๕๑๒,	๕๒๕,	

๕๔๒,	๕๕๙,	๕๘๖

๔๓๖

๑๒๓

๔๗๒

๔๔๗

๑๓๘,	๑๔๖,	

๒๕๙,	๔๘๙,	๕๑๖,	

๕๕๕,	๕๕๖,	๕๗๒

๘๗

๔๘๑,	๔๙๖,	๕๘๔

๒๘๕,	

๔๕๔,	๕๔๖,	๕๖๗

๑๙๖,	๒๔๑,	๓๐๘

๙๒,	๙๕,	๑๑๑,	

๒๑๑,	๒๑๕,	๒๓๘,	

๒๘๕,	๓๘๘,	๕๑๒,	

๑๑๖

๓๐๒

๕๐๑,	๕๔๘

๑๒๓

๖๔

๒๙,	

๓๑,	๔๐,	๔๗,	๕๗

๓๔

๒๗๓

๖๕

๑๓๖

๑๕๔

๒๐๕,	๕๔๕

๒๑๕,	๒๗๙,	๓๒๑

๑๒๓

๑๒๓

๖๔

๑๕๔,	๒๙๔

๑๗๓

๑๑๖,	๑๒๖

๕๗๘

๓๒๐,	๕๓๖

๔๖๕

๔๕๘

๑๒๓

๑๒๓

๖๔

๖๒

ปรานี	วงศ์ยศไกรเกรียงเดช

ปราลี	มาลากุล,	ม.ล.

ปราศรัย

“ปริญญา”

ปริญญา	ลีละศร

ปริม	บุนนาค

ปรีชา	ทรัพย์พระวงศ์

ปรีชา	บุณยเกียรติ	(ปรีชา	บุญเกียรติ)

ปรีชา	อดุลยพิจิตร	(ปรีชา	อดุลพิจิตร)

ปรีชา	อินทรปาลิต

ปรีดี	พนมยงค์

ปรียะชาติ	เทวะผลิน

“ปฤศนา”

ปฤศนี	มาลากุล,	ม.ล.

ปลอบ	เกิดก�าธร

ปลอบ	ผลาชีวะ

ปลั่ง	ชูเทศะ

ปลั่ง	ตันติวิโรจน์

ปลัดชุ่ม

ปลิว	จิยะจันทร์

ปัญจ	สุทธสินทร

ปัญจะ	สุทธรินทร์

“ปัญญาพล”

ปัณฑริก	ม.	ณ	อยุธยา

ปัณยา	ม.	ณ	อยุธยา

ปาน	เด่นงาม

ปานตา	บุษยะจารุ	(ปานตา	บุษยจารุ)

ปิติ	เปลี่ยนสายสืบ

ปิติ	วาทยะกร

ปิ่นนเรศ

ปิ่นนเรศ	ศรีนาคา

ปิยะ	ชวนเสถียร

ปิยะฉัตร	(ด.ญ.	ปิยะฉัตร)

ปิลันธน	ม.	ณ	อยุธยา

ปุ่น	แย้มบุญชู

ปุย	ไสยสุทธิ

เปซา	เอลินา

เปรมไชยา	ด ูเปรมบรุฉตัร,	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า
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๑๐๕

๒๙๙,	๓๐๒

๕๔๕

๑๗,	๒๔,	๑๒๑

๑๕,	๑๘,	๒๑,	

๒๖,	๔๙,	๕๑,	๕๙,	

๖๗,	๗๗,	๘๕,	๘๖

๗๓,	๘๑,	๙๖

๗๘

๑๔๓,	

๑๗๑,	๒๐๐,	๒๖๒,	

๒๖๓,	๒๙๙,	๔๐๒

๑๓๗

๑๒๖

๑๒๓

๑๐๓,	๑๐๙

๓๒๑

๑๖๑

๗๓,	๘๑

๔๗

๖๗,	๖๙

๒๖๖,	๓๔๗

๕๖๖

๕๖๖

๕๑,	

๕๗,	๕๙,	๖๗,	๖๙,	

๗๑,	๘๒,	๙๖,	๙๗

๕๕

๑๑๑

๒๖๓,	

๓๑๕,	๔๑๔,	๔๙๔,	

๕๔๔,	๕๘๕,	๕๙๐

๓๗๐,	๕๗๔

๓๓๑

๔๐๘,	๔๗๐

๔๘๑

๗๐,	๑๓๖,	๒๔๑

๗๓

๓๒๐

๑๔๓,	๑๙๔,	๒๐๑

๗๖

เปรมบุรฉัตร,	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

เปรื่อง	ชื่นประโยชน์

เปรื่อง	แสนฤทธิ์

เปล่ง	ไตรปิ่น

เปล่ง	สุขวิริยะ	(เปล่ง	ศุขวีระยะ)

เปลี่ยน	สุวรรณแพทย์

เปี๊ยก

เปี่ยม	ทองปรีชา

แปง	บุรี

แปลก	พิบูลสงคราม,	จอมพล

แป๊ะ	ถนอมทัพ,	จ.ท.	ดู ทวีสิน	ถนอมทัพ

แป๊ะอ้วน	ดู ทวีสิน	ถนอมทัพ

โป้ย	มาลากุล,	ม.ร.ว.

โปร่ง	แสงโสภณ

ผดุงศักดิ์

ผดุงศักดิ์	บุณยรัตนพันธ์

ผล	อนันฑปิน

ผลัด	ชิตทรามาตย์,	จ.อ.

ผ่อง	ศิริสัมพันธ์

ผอบ	ฤกษสาร	(ผะอบ	ฤกษสะสาร)

ผัด	ชุดชลามาศ	ร.น.,	ร.อ.

ผัน	จันทรางศุ

ผัน	นากสุวรรณ

ผาด

ผาด	ติณนนท์

ผาด	เนตรอ�าไพ

ผาสุข	คงสถิตย์	(ผาสุข	คงสถิต)

ผิว

ผิว	สุขสวัสดิ์	ณ	อยุธยา,	หม่อม

ผุสดี	ยมาภัย

เผชิญ	หัสดินทร,	ม.ล.

เผชิญ	อนันฑปิน

เผน	โพนลอ

เผอิญ	ผดุงผล

เผื่อน	วัฒนสุข

เผื่อน	ศรีแก้ว

พ.	กาญจนา

พ.	ปัญญาพล

พงศ์	สืบอุดม

พงศ์ศักดิ์	บุนนาค

พงศ์อมาตย์

พงษ์	ลิ้มสวัสดิ์

“พงษ์จันทร์”

“พงษ์พันธ์”

พงษ์ลดา	พิมลพรรณ	(พงษ์ลดา	พิมลพันธ์)

พจณีย์	โปร่งมณี

พจนา	สาคริก

พนม	สุทธาศิริ

พนม	สุวรรณบุณย์

พนาย	ชีวะกานนท์

พยงค์	มุกดา

พยนต์	มหาวัจน์

พยอม	ปฐมพล

พเยาว์	พิมลสัตย์

พร	พลับศิริ

พร	ไพโรจน์

พรชัย

พรชัย	เปรมประสิทธิ์

พรชัย	ไพโรจน์

พรทิพย์

พรทิพย์	โกศลมัชชกิจ

“พรทิพย์”

พรพรรณ	(พรพรรณ์)

พรพรรณ	วรรณมาศ

พรพรหม

พรเพ็ญ

พรรณรังษี

พรรณี

พรรณี	กาญจนินทุ

พรรณี	พิมพ์เนียม

พรรณี	ส�าเร็จประสงค์

พรหมโยธี,	พ.อ.	หลวง	(พรหมโยธี,	พ.ท.	หลวง)

พร้อม	ใจเอื้อ

๙๖,	๙๗

๗๐

๑๑๑

๕๐๙

๒๖๔

๕๓๙

๔๗,	๘๘

๑๔๓,	๑๗๑,	๔๕๔

๑๘๔

๕๘๑

๔๔๖,	๕๓๘

๔๒๘

๑๐๐

๔๐๒

๑๙๒

๒๗๙

๔๔๙

๓๖๒

๖๔

๔๔๘

๔๕๖

๕๗๑

๒๑๔,	๔๖๙,	

๕๐๔,	๕๔๑,	๕๗๔

๔๘๑

๓๗๐

๔๒๙,	๔๙๘,	๕๒๒

๑๘๙

๒๔๐,	๒๔๖,	

๓๙๘,	๔๘๗,	๕๕๐

๑๕๑,	

๒๔๐,	๓๗๗,	๕๑๐

๕๖๓

๔๓๘

๔๕๔,	๔๙๘

๒๐๗,	๒๓๕,	๓๒๕

๑๐๓

๒๓๕

๑๗๓,	๑๘๔,	

๒๘๕,	๓๙๒,	๔๒๐,	

๔๓๗,	๔๙๗,	๕๖๖

๔๔

๒๗๓
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พร้อมสิน	สีบุญเรือง

พรานบูรพ์	ดู จวงจันทร์	จันทร์คณา

พริ้ง	บัวสีม่วง

พริ้มพราย	อาจสกุล

พลอยศรี	เมฆขยาย

พวง	ช่วงอาญา

พวง	โรหิตะโรชิน	

“พวงพยอม”

พวงเพ็ญ	ศิริเกตุ

พวงร้อย	อภัยวงศ์,	ม.ล.

พวงรัตน์

พวงรัตน์	รัตนปรารมย์

พวงเล็ก

พอใจ	วสุวัต

พ่อเฒ่าหวัง

พะนอศรี	เนตร์อ�าพัน

พะยอม	คูจันทร

พะยอม	พวงไข่มุข

พะยุง	หอมกลิ่น

พะเยาว์	พันธจิตต์

พะเยาว์	สาริกบุตร	(พเยาว์	สาริกบุตร)

พัชนี	อุรารักษ์

พัชรินทร์	ดวงหิรัญ

พัชรินทร์	ตาบุรี

พัน	ศุขน้อย

พันค�า	ดู พร้อมสิน	สีบุญเรือง

“พันตรี”

พันธุ์จันทร์	(พันธ์จันทร์)

พันธุ์จันทร์	ประพันธุ์

พันธุ์ศักดิ์	วิเศษภักดี,	พ.ต.อ.	(พันศักดิ์	วิเศษภักดี,	

พ.ต.ท.)

พัว	วรรัตน์

พาชื่น	จันทรางศุ	(ด.ญ.	พาชื่น	จันทรางศุ)

“พาณี”

พานทอง	ทองเจือ

พานิช	พัฒนา	(ด.ช.	พานิช	พัฒนา)

พายัพ	นฤภัย

พายัพ	โรจนวิภาต

พ�านัก	บุญบ�ารุง

พิชัย	จิตรีขันธ์	(พิชัย	จิตต์ตรีขันธุ์)	ดู ลือชัย	นฤนาท

พิชัย	วาสนาส่ง	(พิชัย	วาศนาส่ง)

พิณ	ไชยกาล

พิน	พูนพัฒน์	(พิณ	พูนพัฒน์)

พิบูล	ทุมมานนท์	(ด.ช.	พิบูล	ทุมมานนท์)

พิบูลย์	ยมจินดา

พิภพ

พิภพ	ภู่ภิญโญ

พิมพ์	พวงนาค	(พิม	พวงนาค)

พิมพ์ประไพ	ค�าเรียบร้อย

พิมพา	จารนัย

พิมลชัย	โกมลภิส

พิศมัย

พิศมัย	อิ่มอุดม

พิศวง	ไชยาค�า

พิศวง	อินทุโศภณ

พิศสมร

พิษณุรักษ์	รังษิธร

พิสมัย

พิสมัย	งามตา

พิสมัย	ธณัติ

พึ่งจิตต์	เทพนนท์

พุฒ	จินตเศรณี

พุฒ	นันทพล

พุฒ	บูรณสมภพ,	พ.ต.อ.	(พุฒ	บูรณสมภพ,	พ.ต.ท.)

พุฒ	ภักดีวิจิตร	(พุธ	ภักดีวิจิตร)

พูน	บุณยรัตนพันธ์

พูน	เรืองนนท์

พูนพันธ์	รังควร

พูนศักดิ์	กิ่งมณี

พูนศักดิ์	สีหะเสน

พูลสวัสดิ์	ธีมากร

“เพ็ชรัตน์”	(เพ็ชร์รัตน์)

เพ็ญ	ปัญญาพล

๑๒๗,	

๑๓๓,	๑๖๔,	๑๗๑,	

๑๘๔,	๑๘๖,	๒๐๗,	

๒๑๖,	๓๔๕,	๓๔๗,	

๓๙๑,	๔๕๑,	๔๕๗,	

๔๖๗,	๔๗๐,	๔๗๖,	

๔๗๙,	๔๙๖,	๕๐๖,	

๕๒๘,	๕๓๐,	๕๓๒,	

๕๔๗,	๕๕๖,	๕๖๘,	

๕๗๕,	๕๗๙,	๕๘๔

๕๖๗,	๕๙๑

๖๒

๓๓๘

๔๒๙

๘๒

๑๖๕

๑๔๗

๗๙,	๑๐๐

๔๐๑,	๔๒๒

๔๓๕

๓๐๓,	

๓๘๗,	๔๗๒,	๔๗๓,	

๔๘๓,	๕๘๔,	๕๘๘

๖๒,	๖๙,	๘๒,	

๘๘,	๙๖,	๙๗,	๑๐๕

๒๕๙

๑๖๓

๒๐

๘๑

๑๔๒

๕๑

๔๐๖,	

๔๒๑,	๔๘๐,	๕๔๔

๕๓๗,	๕๔๘

๒๐๖,	๓๕๘

๕๔๙

๗๐

๑๓๗,	๑๖๕

๑๒๐,	๑๕๗,	

๑๘๖,	๒๓๕,	๒๔๕

๑๑๗

๔๑๗,	๕๘๑

๘๑

๕๖๖

๒๕๑,	๔๔๒

๕๘๑

๔๒๙

๑๔๖,	๑๖๐,	

๑๙๖,	๒๔๑,	๔๖๕

๒๐๐

๔๙๓

๓๕๓,	๕๐๐

๑๒๑

๑๒๖,	๑๕๕,	๓๖๕

๔๕๘

๑๒๒

๕๗๑

๕๘๐

๑๕๒,	๒๒๗,	๓๒๗

๕๖๙

๕๖๖

๔๘๑

๙๑,	๔๓๓

๖๒,	๖๔

๓๘,	๑๓๘

๖๕

๔๓๘

๔๔๓

๙๑

๕๙

๘๘

๗๐

๕๑๓

๙๓

๔๑๗,	๕๘๑

๗๒,	๒๖๙,	๒๘๔,	

๓๑๕,	๔๗๑,	๕๘๖

๑๓๗

๒๑

๔๕๘

๒๕๑

๒๔๐

๒๒๐

๗๖,	๑๒๐,	๕๘๐

๒๗๙
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เพ็ญแข	กัลย์จาฤก	(เพ็ญแข	กัญจารึก)

เพ็ญศรี	ไพฑูรย์

เพ็ญสุข	โทณะวณิก

เพลิน	สุขเจริญ

เพลิน	สุขสวัสดิ

เพลินจันทร์	ศิริวรรณ

เพลินจิตต์	ยองประยูร

เพลินตา	อุมาแมน

เพลินพิศ	ปิ่นแสง

เพลินพิศ	ปิ่นไสว

เพลินพิศ	ยมนาค

เพลินพิศ	เลิศยานันท์

เพิ่ม	เมษประสาท

เพิ่มศักดิ์	วรรลยางกูร

เพียงพร	พลาดิสัย

เพี้ยน	ฉิมพลี

แพน	เรืองนนท์

“แพร”

แพรวพรรณ	สถิตย์วงศ์

แพรวพรรณ	สิทธิรักษ์

แพรวศิริ	บุญแก้ว

โพ	ชมศรีเมฆ

ไพฑูรย์	

ไพบูลย์	เกษมมาลัย

ไพบูลย์	เกษมวัน

ไพบูลย์	บุตรขัน

ไพบูลย์	มาศมัณฑนะ

ไพพรรณ

ไพพรรณ	บูรณะพิมพ์

ไพรัช	สังวริบุตร	(ไพรัช	สังวริบุตร์)

ไพริน

ไพริน	เนียลเสน

ไพลิน

ไพลิน	เฉลิมพจน์

ไพลิน	หิรัญอาจ	(ไพลิน	โพธิ์ไทร)

ไพศาลศิลปศาสตร์,	พระยา

ฟ.	บางบ�าหรุ

ฟองสวาท	วิลัยวรรณ

ฟ้อน	คุ้มเดช

ฟื้น	เพ็งเจริญ

ฟูจิตร์	นากบุญ

แฟ้ม	รัตน์ตัญญู

ภรตกรรมโกศล,	หลวง	ดู มงคล	สุมนนัฏ

ภักดิ์	มหาสารินันท์	(พักตร์	มหาสารินันท์)

ภักดี

ภาณุพันธุ์ยุคล,	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

เภา	วสุวัต

ม.	ชูพินิจ	ดู มาลัย	ชูพินิจ

มงคล

มงคล	จันทนบุปผา

มงคล	สุมนนัฏ

มงคล	อมาตยกุล

มณเฑียร	ถาวร

มณีรัตน์

มนต์ชัย	มังกรพันธ์

มนตรี

มนตรี	ทิพยวรรณ์

มนัส

มนัส	จรรยงค์

๑๘๖

๔๘๓

๑๘๘

๑๖๐

๑๙๖,	๒๔๘

๕๘๖

๑๒๓

๕๕๕,	๕๕๖

๑๒๖

๘๑

๓๑

๕๔๓

๘๖,	๘๘,	๙๑,	๙๖,	

๙๗,	๑๐๕,	๑๓๐,	

๑๓๖,	๒๔๖,	๒๕๑,	

๓๖๖,	๔๗๐,	๕๒๐

๕๕๐

๔๓๖

๑๐๙

๒๑

๘๔

๑๖๙

๔๗๔

๔๗๐

๑๔๖

๑๐๐

๓๖๖

๒๔๖

๔๐๒,	๔๔๖,	

๕๐๔,	๕๓๓,	๕๔๑

๒๒๐,	๓๖๕,	๔๒๓

๕๐๔

๙๖,	๑๐๕

๑๙๐,	๒๔๐,	๒๔๖,	

๒๗๖,	๓๙๘,	๔๕๑,	

๔๖๐,	๕๑๐,	๕๒๐,	

๕๕๐,	๕๖๙,	๕๘๒

๔๑๗

๑๑๖

๔๐๑

๓๐๘

๒๖๖,	๓๕๒,	๓๘๐,	

๓๘๙,	๔๑๒,	๔๑๔,	

๔๔๒,	๔๕๒,	๕๒๑

๒๖

๙๓

๕๑

๑๕๐,	๑๙๔,	๑๙๘,	

๓๐๓,	๔๓๓,	๕๗๙

๑๒๔,	๑๓๑

๓๐๗

๑๔๐

๙๖,	๙๗,	

๑๑๗,	๑๒๗,	๑๘๖

๘๘

๗๙,	๘๔,	

๘๗,	๑๐๐,	๑๐๓,	

๑๕๕,	๒๔๗,	๔๕๓

๑๕,	๑๖,	๑๘,	

๒๐,	๒๑,	๒๖,	๓๐,	

๓๔,	๓๙,	๔๐,	๔๔,	

๔๗,	๔๙,	๕๗,	๕๙,	

๖๒,	๖๗,	๖๙,	๗๑,	

๗๗,	๘๒,	๘๕,	๘๖,	

๘๘,	๙๑,	๙๖,	๑๐๕

๓๙๘

๑๕๕,	

๒๒๐,	๒๙๙,	๔๔๙,	

๔๗๗,	๔๘๙,	๕๕๕,	

๕๕๖,	๕๗๒,	๕๘๙

๑๕,	๑๘,	

๒๑,	๔๔,	๔๗,	๔๙,	

๕๑,	๕๗,	๖๒,	๖๗,	

๗๒,	๑๑๑,	๑๒๑,	

๑๖๓,	๑๖๕,	๒๐๐,	

๒๘๔,	๒๙๙,	๓๑๕,	

๔๓๐,	๔๓๗,	๔๘๐,	

๔๙๔,	๕๒๐,	๕๘๖	

๑๘๘,	๔๖๖

๓๔๔

๕๐๙

๓๔๔

๕๐๓,	๕๖๒

๒๕๐

๔๐๐

๒๘๘,	๓๓๑,	๓๖๒
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มนัส	จารุภา,	น.ต.

มนัส	บุณยเกียรติ

มนัส	สุขสถิต

มนู	มณีปันตี

มนูญ

มนูญ	ขัตติยะอารีย์

มนูญ	ชูเกษ

มนูญ	สารเทียน

มโนช	สนิทวงศ์,	ม.ล.

มยุรี

มอรีโน

มะเอตะ

มั่น	วินิจฉัยภาค

มานพ	ประภารักษ์

มานพนริศร์,	จมื่น

มานิดา

มานิดา	บุญยง	(มานิตย์ดา	บุญยง)

มานิดา	พึ่งรัตน์

มานิต	ปานมณี

มานิต	วสุวัต

มานิต	เสนะวีณิน	ร.น.,	ร.ท.

มานิต	อภิวัต

มานิตย์	อ้นอ�าพล

มานิตย์นเรศร์,	จมื่น ดู เฉลิม	เศวตนันทน์

มานี	สามโกเศศ	(มานี	สุมนนัฏ)

มาเนต	รามโยธิน

“มารยาท”

มารศรี	มุกดาประกร

มารศรี	ยุวมากรณ์

มารศรี	อิศรางกูร

๓๓๙

๑๗๕,	๓๗๕,	

๔๐๙,	๔๒๐,	๕๐๖,	

๕๑๕,	๕๑๖,	๕๑๙,	

๕๒๑,	๕๓๕,	๕๙๒

๒๑๖

๒๕๙,	๕๑๖,	๕๔๕

๕๓๓

๔๘๔

๔๙๒,	๕๒๗

๔๐๔,	๔๓๙,	๔๙๓

๑๒๓

๔๙๑,	๕๑๖

๒๓

๕๗๗

๑๙๒

๑๕

๔๕๘

๒๔๕

๗๗,	๘๗

๒๒๗

๔๕๙

๑๕,	๑๘,	๓๔,	๔๔,	

๔๙,	๕๗,	๕๙,	๖๒,	

๖๗,	๖๙,	๙๖,	๑๐๕

๕๑,	๕๗

๔๓๙

๒๕๔

๔๙,	

๕๑,	๕๙,	๗๑,	๗๗

๑๐๕

๒๔๒

๔๖๙

๕๓๑,	๕๕๙

๑๕๘,	๒๖๒,	

๒๗๘,	๒๘๖,	๒๙๙,	

๓๐๗,	๓๓๙,	๓๙๒,	

๓๙๖,	๔๐๘,	๔๑๘,	

๔๒๘,	๔๓๐,	๔๓๑,	

๔๓๖,	๔๓๘,	๔๔๐,	

๔๔๓,	๔๔๖,	๔๔๙,	

๔๕๔,	๔๕๙,	๔๖๑,	

๔๖๕,	๔๖๗,	๔๗๑,	

๔๘๐,	๔๘๓,	๔๘๗,	

๔๙๔,	๔๙๗,	๕๐๐,	

๕๐๗,	๕๑๑,	๕๑๓,	

๕๑๘,	๕๒๐,	๕๒๕,	

๕๔๓,	๕๔๖,	๕๕๙,	

๕๖๒,	๕๖๓,	๕๖๙,	

๕๗๒,	๕๗๔,	๕๘๐,	

๕๘๓,	๕๘๗,	๕๙๒

๔๘๘

๕๒๙,	

๕๔๙,	๕๗๐,	๕๘๕

๑๘

๑๑๖

๔๕๖,	

๔๗๒,	๔๘๑,	๔๘๙,	

๔๙๑,	๕๒๓,	๕๒๗

๕๗๔

๗๓

๔๖๖

๔๘๘,	๕๓๔

๘๖

๕๗๙

๒๘

๑๙๘,	๒๖๗,	

๒๗๔,	๓๐๕,	๓๐๖,	

๓๙๘,	๔๔๐,	๔๔๓,	

๔๔๕,	๔๖๗,	๔๗๒,	

๔๗๙,	๔๘๗,	๔๙๔,	

๕๑๒,	๕๑๙,	๕๒๓,	

๕๔๐,	๕๕๒,	๕๕๔,	

๕๕๗,	๕๖๘,	๕๗๔

๕๐

๑๔๐

๑๘,	๓๔

๕๒๙

๘๑,	๑๒๒

๕๒๒

๓๓

๔๓๖

๑๓๖

๕๕๘

มารศรี	อิศรางกูร	(ต่อ)

มารี	นากายามา

มารุต	ดู ทวี	ณ	บางช้าง

มาลัย	ชูพินิจ

มาลัย	พัฒนานันท์

มาลัย	รักตประจิตต์

มาลิน	เลขะวัฒนพิจารณ์

มาลี

มาลีรัตน์

มาวีรัตน์

มิชิโกะ	วากาสุกิ

มิตตรา

มิวเรียล

เมอนาด

เมืองเริง	ปัทมินทร์

แม่แก้ว

แม่ครูช่วย	อ้วนโต

แม่น	ชลานุเคราะห์

แมนรัตน์	ศรีกรานนท์

“แม่ราตรี”

แม่เรไร	ดู มาลัย	ชูพินิจ

ไม้	เมืองเดิม	ดู	ก้าน	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา

ไมตรี	(ด.ช.	ไมตรี)

ย้ง	หนุมาณ

ยงยุทธ	อาชวาคม,	น.อ.

ยงสุข	กมลาสน์,	ม.ร.ว.

ยรรยง
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๑๔๒

๕๐๙

๒๔๑

๓๙

๔๔๒,	๕๘๙

๑๖๕,	๕๒๗,	๕๓๓

๑๘๑

๔๑๔

๑๑๖

๒๖๓

๙๖

๕๘๕

๑๖๕

๘๑

๒๙๙

๗๒

๑๔๑

๒๑๑

๔๙๔,	๕๑๘,	๕๖๘

๔๗๗,	๕๒๔

๕๓๔,	๕๘๓

๘๖

๓๗๐

๔๓๙

๔๑๗

๑๘๗

๑๘๗

๔๕๕

๔๔

๕๗๐

๔๓๘

๑๐๐

๕๕๐

๑๔๐

๑๔๐

๘๔,	๘๗

๑๓๖

๙๑

๕๓๑

๑๑๑

๘๘

๔๗๙,	๕๘๗

ยรรยง	ศรีกุญชร

ยวงพร	พงษ์ประดิษฐ์

ยวนใจ	เหนือเมฆ

ย่วนซิวกิ๊ด

ยศ	รักษาพันธ์

“ยโสธร”

ยอดยิ่ง	สุวรรณสาคร

ยาขอบ ดู โชติ	แพร่พันธ์

ยาจิตร	สิงหวนิช

ยาใจ	จิตรพงศ์,	ม.จ.

ยาใจ	มนตรีกุล

ยี่สุ่น	พูลทรัพย์

ยุทธ	จันทรประทีป

ยุพา	อุทยานานนท์

ยุพิณ	กฤณวรรณ

ยุพิน	จารุวรรณ

ยุพิน	สุภาสวัสดิ์

ยุวดี

ยุวดี	จันทร์เรือง

ยูไมชิน

เย็นจิตต์	สัมมาพันธ์

เยาวนารถ	ปัญญะโชติ

เยาวลักษณ์	อมาตยกุล

เยิ้ม	จีรพันธ์

เยี่ยม	มานิตยกุล

เยื้อน	ประภาวัต,	พ.ต.อ.

ร.	พินัย	ราชกิจ

ร.	วุธาทิตย์	ดู จรัญ	วุธาทิตย์

ร.	เสวี

รจนา	มาลัยทอง

รณสิทธิ์พิชัย,	พ.ต.	หลวง

รมย์จิตต์	จุลละทรัพย์

รวงทอง	ไชยนันทน์

รวมพันธุ์	

รวี	พรเลิศ

รอด	(เล็ก)

รอด	(ใหญ่)

“ร้อยพัน”

ระบิล	ระบือนาม

ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบ	ทิพยทัศน์

ระเบียบ	พิมพ์วาทิน

ระเบียบ	อาชนะโยธิน

ระพินทร์	ประทุมทิพย์

ระพินทร์	ยังเลิศ

“รักร้อย”

รักษ์	ปัณยารชุน

รังษี	เสวิกุล

รังสี	ทัศนพยัคฆ์	(รังษี	ทัศนพยัคฆ์)

รัชนี

รัชนี	กฤษณะรมย์

รัชนี	ไชยเสวต	(รัชนี	ชัยเสวต)

รัญจวน

รัญจวน	สุขสมบูรณ์

รัตน์	เปสตันยี	A.R.P.S.

รัตน์	พนมขวัญ

รัตน์	เศรษฐภักดี

รัตนา	ทิพยทัศน์

รัตนา	ไสววงศ์

รัตนา	อมัติรัตน์	

รัตนาภรณ์	อินทรก�าแหง

รัมภา	นาคเสวี

รัศมี	ไพบูลย์วงศ์

ราชพร	จุลวงศ์	ร.น.

ราชันย์	กาญจนมาศ

ราชานุรักษ์,	พ.ต.	หลวง

ราเชนทร์	วัฒนปรีชากุล

ราญรณกาจ,	หลวง

ราตรี	ท้วมอุธรรม

ราศรี	เพ็ญงาม

ร�าพึง	เจตนเสน

ร�าพึง	ตัณตรียานนท์

ร�าเพย	ณ	นคร

ร�าเพย	นฤภัย

ร�าไพ	เพ็ญศิริกุล

ร�าภา	ระอาอ่อน

รุ่ง	บางหลวง

รุจิกร

๑๓๗

๔๒๙

๕๔๕

๔๕๘

๒๔๐,	

๒๔๖,	๒๗๖,	๕๒๐

๓๖๒,	๕๗๓

๓๕๑

๕๙๑

๒๖๒,	๒๙๙,	๔๔๘

๑๕๐

๒๗๔

๑๕๕,	

๒๔๗,	๔๕๘,	๕๒๙

๔๔๙

๔๓๙,	๔๖๓,	๕๕๓,	

๕๕๗,	๕๗๓,	๕๗๙

๓๓๘

๗๓

๗๑,	๑๐๕,	๑๓๖

๑๙๒,	๓๖๒,	

๓๗๕,	๔๐๘,	๔๓๙,	

๔๙๘,	๕๑๐,	๕๑๑,	

๕๓๗,	๕๔๖,	๕๕๗,	

๕๖๔,	๕๗๓,	๕๗๙

๔๖๒

๔๘๕

๕๖๔

๕๒๐

๔๔

๕๗๒

๕๗,	๕๙,	๖๗,	๗๒

๕๐๙

๔๗,	๕๗

๕๑

๕๔๒

๑๗๗,	

๒๘๘,	๓๖๔,	๕๕๖

๑๔๖

๕๘๓

๖๕

๑๖๘

๒๔๑
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รุจิรา	อิศรางกูร,	ม.ล.

รุณี	แก้วเมฆ

รุตม์	สุวรรณรักษ์

เรณู	กฤตยากร

เรณู	พิบูลภาณุวัฒน์

เรวดี	พิมพ์เนียม

เรวดี	ศิริวิไล

เรวัต	กระบวนรัตน์	(ด.ช.	เรวัต	กระบวนรัตน์)

เรวัต	รัตนะ

เรวัต	สายะบุตร

“เรียมเอง”	ดู มาลัย	ชูพินิจ

แรม	รามบุตร์

โรเบิร์ต	เคอรร์	(Robert	Kerr)

โรเบิร์ต	จี	นอร์ธ

โรเบิร์ต	เจ.	แบรนด์

ฤดีมน	ชมภูนุช,	ม.ร.ว.

ฤทธิ์	อินทนันท์

ฤทธิจักรก�าจร,	หลวง

ล.	ควันธรรม	ดู ล้วน	ควันธรรม

ลม่อม	สุสังกรกาญจน์

ลมัย	เทวะผลิน

ลมัย	สุวรรณะ

ลมุน	ขัณฑะสมิต

ลมุน	ลิขัณฑกสมิต

ลมูล	สิขัณฑกสมิต

ลมูล	อติพยัคฆ์

ล้วน	ควันธรรม

ล้วน	พิมพ์กระจ่าง

ล้อต๊อก ดู สวง	ทรัพย์ส�ารวย

ล้อต๊อกน้อย

ลออ	ปิ่นสุวรรณ

ละม่อม

ละม่อม	กมลวาทิน

ละม่อม	ธณัติ	(ลม่อม	ธณัติ)

ละม่อม	พุ่มเสนาะ

ละม้าย

ละม้าย	สุวรรณพานิช

ละม้าย	อุทยานานนท์,	พล.ต.ต.

ละเมียด	สังขพัฒน์

ละไม	ค้าสุวรรณ

ละออ	ทิพยทัศน์

ละเอียด	บุนนาค

ละเอียด	พิบูลสวัสดิ์

ลักขณา	จารุเหติ

ลักษมี	จันทรมาลัย

ลักษมีลาวัณย์,	พระนางเธอ

ลัดดา

ลัดดา	จามรมาลย์

ลัดดา	ปรีดานันท์

ลัดดา	พิศพิไล	

ลัดดา	พึงจิตต์

ลัดดา	โรหิตเสถียร

ลัดดา	ศิลปบรรเลง	(ลัดดา	สารตายน)

ลัดดา	สถิตย์ทรัพย์

ลัดดา	อนันตศัพท์

ล�าเนา

ล�าเนา	เดชณรงค์

ลิขิต	สารสนอง

ลิ้นจี่

ลินดา	ชนม์เกษม

ลิ้นทอง

ลินยู	สงวนมณี

ลิลี่

ลีแซตต์	เลอบอง

ลีลาศาสตร์สุนทร,	ขุน	ดู สด	กูรมะโรหิต

ลือชัย	นฤนาท

๑๕๒,	๑๕๘,	๑๗๓,	

๑๘๒,	๒๔๓,	๒๖๒,	

๒๗๘,	๒๘๖,	๒๙๙,	

๓๐๗,	๓๒๐,	๓๓๙,	

๓๗๐,	๓๙๒,	๓๙๖,	

๔๐๘,	๔๑๘,	๔๓๐,	

๔๓๑,	๔๓๖,	๔๓๘,	

๔๔๐,	๔๔๓,	๔๔๖,	

๔๔๙,	๔๕๔,	๔๕๙,	

๔๖๑,	๔๖๕,	๔๖๗,	

๔๗๑,	๔๘๐,	๔๘๓,	

๔๘๗,	๔๙๔,	๔๙๗,	

๕๐๐,	๕๐๗,	๕๑๑,	

๕๑๓,	๕๒๐,	๕๒๕,	

๕๓๖,	๕๔๓,	๕๔๖,	

๕๕๙,	๕๖๒,	๕๖๓,	

๕๖๖,	๕๖๙,	๕๗๑,	

๕๗๒,	๕๗๔,	๕๘๐,	

๕๘๓,	๕๘๗,	๕๙๒

๑๖๓

๓๓๑

๑๑๖

๕๔๘

๒๔๖

๔๕๘,	๕๕๒,	๕๖๗

๕๖๖

๓๖๒,	๔๒๙

๕๑๘

๕๗๙

๒๓

๔๕๘

๑๑๔

๕๕๖

๔๙๒

๘๒

๕๐๑

๓๐๒

๕๔๕

๘๖

๕๐๙

๑๐๕

๑๒๘

๗๓,	๙๙,	๑๑๑,	

๑๑๗,	๒๕๗,	๓๓๑

๒๙๔

๔๓๓,	๕๓๙,	

๕๔๒,	๕๕๔,	๕๖๕,	

๕๖๙,	๕๘๔,	๕๘๖

๒๖

๒๙๕,	๔๖๒

๔๖๖

๙๗,	๑๐๕

๑๐๓,	๑๒๖

๑๖

๔๑

๔๔๙

๑๕

๑๒๓

๑๔๒

๑๒๓

๓๔๔,	๓๕๔,	๔๗๕

๒๗๓

๕๗๐

๕๐๕

๓๖๘

๑๕๗

๒๘๐

๗๑

๑๘๓

๑๗

๕๖๐

๙๙

๓๐๓

๑๕๐

๑๔๓,	๑๗๑

๑๐๐

๑๗๗

๒๓๘

๙๒

๑๕๔,	๒๑๔,	๓๑๐,	

๔๖๘,	๔๙๓,	๕๐๓

๔๖

๕๘๒

๕๕๒,	๕๖๗
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ลูกจันทร์	ลิ้มไพบูลย์

เล็ก

เล็ก	ช.

เล็ก	อ�่าเที่ยงตรง

เลิศชาย	นฤภัย

เลิศระบ�าพักตร์,	หมื่น

เลิศล้วน	อมาตยกุล

เลิศลักษมี	จันทรมาลัย

เลียง	ไชยกาล

เลี่ยงฮง	แซ่อึ้ง

เลียว	ศรีเสวก

เลื่อน

เลื่อน	กมลรัตน์

เลื่อน	พงษ์โสภณ

เลื่อน	วิชัยวัฒนะ

เลื่อน	สมชนะ

ว.	ณประมวญมารค	ดู วิภาวดีรังสิต,	 พระเจ้าวร- 

วงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

วงศ์	สัปปินันท์

วงศ์ทอง	ผลานุสนธิ์

วงษ์	ศรีสวัสดิ์	(วงศ์	ศรีสวัสดิ์)

วณี	นวเกียรติ

วรเทพ	เลือดอุบล

วรนฎ

วรรณดี	พุกชาญค้า	(วันดี	พุกชาญค้า)

วรรณบูลย์	พิทยาคม	(วรรณบูล	พิทยาคม)

วรรณภา	(วรรณพา)

วรรณภา	วิเศษประภา

วรรณรัตน์	วรัญญู

วรรณลักษณ์

“วรรณสิริ”	ดู ผิว	สุขสวัสดิ์	ณ	อยุธยา,	หม่อม

วรรณี	ตนรานนท์

วรรณี	ศรวิลัย

วลิต	สนธิรัตน์

วลี	มาลีรัตน์

วสันต์	สุนทรปักษิน

ว่อง	โลหิตนาวี,	จ.ท.

วอรเตอร์	วองยี

วัชระ	จึงแย้มปิ่น

วัชระ	จึงแย้มแป้น

“วัชราภรณ์”

วัฒนา	บุณยเกียรติ

วัฒนา,	ม.ร.ว.

วัฒนารี	ยมกานนท์

วัธนี	สุจิตภารพิทยา

วัน	หงษ์สุวรรณ,	จ.ท.

วัน.	โท.	เอง.

วันชัย	วิสุทธิกรันต์

วันชัย	ไววิทยา

วันชัย	อรรถเวทย์วรวุฒิ

วันดี

วันทนีย์	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

วัลลภา	สุทธิสอาด

วัลลี	ปัญญากาจน์

วารี	นุชน้อย

วารุณี	นาคะนาวี

วาศ	ดรุณเพศ

วาศ	ลัมภเวศ

วาสนา	ทองศรี

วาสนา	พรหมมา

วาสนา	รอดศิริ

วาสนา	สุวรรณทัต

วาสุเทพ

วิจักษ์กลยุทธิ์,	พ.ท.	หลวง

๒๖

๒๐

๘๒,	๘๖

๑๕๖,	

๔๗๐,	๕๐๖,	๕๙๐

๑๙๓

๖๕

๘๖

๕๐๗

๑๑๗,	๑๒๑

๖๙,	๗๗,	๘๒

๒๕๓,	

๓๓๙,	๓๗๕,	๔๓๙,	

๔๘๑,	๕๓๒,	๕๗๓

๙๑,	๔๓๘

๕๗

๗๖,	๑๒๑,	๑๒๕

๙๖

๖๔

๙๗

๕๕๙

๓๗๕,	๔๗๗,	๕๓๘

๗๓,	๗๔

๑๔๖

๑๖๔

๔๐๒,	๔๔๙

๑๒๘,	

๑๓๗,	๑๔๘,	๑๘๓,	

๒๖๔,	๕๓๗,	๕๙๐

๑๖๐,	๑๗๗,	

๑๘๓,	๒๖๔,	๓๔๖,	

๓๗๙,	๓๘๖,	๔๔๑,	

๔๖๓,	๕๓๗,	๕๔๘

๑๗๗,	

๑๘๓,	๓๗๙,	๔๔๑

๒๒๕

๕๔๘

๗๓

๕๖๙

๒๑๑,	๓๓๙,	

๓๔๗,	๓๖๘,	๓๗๕,	

๓๘๔,	๔๑๖,	๔๔๐,	

๔๖๐,	๔๗๓,	๔๙๖,	

๕๒๕,	๕๒๘,	๕๔๗,	

๕๖๒,	๕๘๔,	๕๘๙

๘๑

๑๓๓,	๑๕๒,	๑๗๓,	

๒๐๓,	๓๖๘,	๔๐๔,	

๔๒๐,	๔๒๘,	๔๓๙,	

๔๖๔,	๕๐๙,	๕๘๗

๖๒

๑๙๖

๓๑๓

๔๔๒

๓๐๓

๓๔๗

๗๐

๔๕๔

๔๗๙,	๔๙๖,	๕๓๑

๔๗

๔๘๓

๕๗๙

๕๘๓

๕๐๙

๕๑๖

๕๔๑,	๕๙๑

๕๐๔

๕๖๔

๔๕๐,	๕๑๑,	๕๒๐

๒๕๓,	๔๒๑,	

๔๖๙,	๔๗๕,	๕๑๓,	

๕๑๕,	๕๑๙,	๕๘๕

๙๖

๓๐๒

๓๔

๔๙๐

๕๘๑

๘๖

๕๗๘

๔๔
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วิจารณ์	ภักดีวิจิตร

วิจิตร	คุณาวุฒิ

วิจิตร	แนวพานิช	(วิจิตร	แนวพาณิชย์)

วิจิตร	เลี้ยงเจริญ

วิจิตร์	แวววิจิตร์

วิจิตรมาตรา,	ขุน	ดู สง่า	กาญจนาคพันธุ์

วิจิตรวาทการ,	หลวง

วิชัย

วิชัย	ทรงเยาว์ศรี

วิชัย	ภูติโยธิน

วิชัย	วานิชทัต	(วิชัย	วานิชทัตต์)

วิชิต	คีตาชีวะ

วิชิต	รัตนภาณุ,	พ.ต.อ.	(วิชิต	รัตนภานุ,	พ.ต.ท.)

วิชิต	ไวงาน

วิเชียร	จักรกรด

วิเชียร	ฉวีวงศ์	(วิเชียร	ฉวีวงษ์)

วิเชียร	แพทย์ดี

วิเชียร	ภู่โชติ

วิเชียร	วีระโชติ

วิฑูร	อรรถจินดา

วิตต์	ว่องวทัญญู

วิทย์	สุจริตจันทร์

วิทย์	อัคนียากร

วิภา	เลิศพจนา

วิภา	วัฒนธ�ารงค์

วิภาวดีรังสิต,	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

วิมล	วัฒนธรรม

วิมาน

วิรัช	พึ่งสุนทร

วิรัตน์	คูห์สุวรรณ

วิรัตน์	เงยไพบูล

วิรัตน์	เศรษฐภักดี

วิรัติ	ภู่จีนาพันธ์

วิรี	รุจิพรรณ

วิโรจน์	ล�่าซ�า

วิโรจน์	สายวัฒนะ	(วิโรจน์	สายวัธนะ)

วิลาศปริวัตร,	หลวง	ดู เหลี่ยม	วินทุพราหมณกุล

วิไล	บัวสอน

วิไลวรรณ	วัฒนพานิช

วิศิษฐ์	วงศ์อภัย

วิเศษพจนกรณ์,	หลวง

วิเศษอัศดร,	ขุน

วีนัส	มุกดาปกร

วีรพล	โฆสิตไพศาล

วีระ

วีระชัย	ดวงพัตร	(ด.ช.	วีระชัย	ดวงพัตร)

วีระชัย	แนวบุญเนียร	(ด.ช.	วีระชัย	แนวบุญเนียร)

วุธ	มหาศร

วู่ซิ๋วก๊วน

เวทางค์ ดู	เกียรติศักดิ์	บุณยเสนา,	ร.ท.

เวียงค�า

ไววิทย์	ว.	พิทักษ์

ศ.	พรหมมาศ

ศ.	โรภาส

“ศตวรรษ”

๓๙๖,	๔๖๑,	

๔๖๗,	๔๗๑,	๔๙๔,	

๕๑๒,	๕๑๘,	๕๓๑,	

๕๔๒,	๕๔๕,	๕๕๔,	

๕๖๘,	๕๗๙,	๕๘๖

๓๑๐,	

๓๕๕,	๔๕๘,	๔๙๒,	

๕๒๙,	๕๗๗,	๕๘๑

๗๓,	๘๑,	๑๑๗

๒๑๒

๘๑

๖๕,	๒๓๗,	๓๒๐,	

๔๘๓,	๕๓๘,	๕๙๒

๑๔๐

๔๔๙,	

๕๒๗,	๕๓๓,	๕๖๓

๒๑๒,	๒๔๔,	

๒๗๓,	๓๑๓,	๔๕๘

๕๑๓,	๕๔๓

๕๗๓

๔๑๗,	๕๘๑

๑๔๓,	

๑๕๐,	๑๖๔,	๒๐๗,	

๓๙๒,	๔๒๗,	๔๕๖,	

๔๖๗,	๔๗๒,	๔๘๔,	

๔๘๙,	๔๙๑,	๕๒๑,	

๕๒๔,	๕๕๕,	๕๕๖,	

๕๗๒,	๕๗๘,	๕๘๓

๓๙๑

๔๔๓,	๔๗๒

๑๓๔,	๑๕๔,	

๓๖๒,	๔๒๙,	๕๔๕

๔๗๗,	๕๓๔	

๔๓๖,	๔๔๘,	๔๖๗,	

๔๗๙,	๔๘๘,	๔๙๒,	

๔๙๖,	๕๓๐,	๕๔๗,	

๕๕๘,	๕๗๗,	๕๘๙

๔๔๙

๒๙๕

๕๕๙

๕๓๙,	

๕๕๔,	๕๖๘,	๕๗๙

๕๙๐

๕๔๒,	๕๘๔,	๕๘๘

๕๓๑

๒๕๕,	๔๐๙

๒๙๗

๔๐๔,	๔๒๐,	

๔๓๙,	๔๖๔,	๔๘๗,	

๕๕๒,	๕๖๗,	๕๙๑

๔๙๒

๓๒๐

๑๘๙

๔๙๒

๒๔๑

๓๒๐

๓๓๑,	๓๗๕,	

๓๙๑,	๕๕๒,	๕๖๔

๒๑๖

๓๓๑,	๓๓๘,	

๔๐๔,	๔๔๑,	๔๕๑,	

๔๕๗,	๔๖๐,	๔๖๒,	

๔๖๔,	๔๗๐,	๔๗๓,	

๔๗๙,	๔๘๗,	๔๙๖,	

๕๐๖,	๕๑๒,	๕๒๘,	

๕๓๐,	๕๓๒,	๕๓๖,	

๕๔๗,	๕๕๓,	๕๖๙	

๔๘๕

๔๔๙

๙๖

๑๑๓

๒๙๔

๑๘๙,	๕๕๙

๒๕๙

๔๕๘

๕๔๖

๓๙

๒๕๙

๑๑๖

๒๖๘

๒๖๘

๑๗๓,	

๒๔๒,	๕๒๘,	๕๗๕
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๔๙

๕๘๕

๓๑๒

๔๔๔,	๔๖๐,	

๕๑๒,	๕๑๓,	๕๓๙,	

๕๕๒,	๕๗๒,	๕๘๗

๓๔

๙๗

๔๔๙

๑๓๔

๑๓๓

๒๖

๕๘๖

๑๑๓

๑๑๑

๔๙๒

๑๒๖

๕๖๓

๖๒

๕๗๑

๑๒๐

๕๑

๔๔,	๕๑,	๕๗

๕๐๙

๕๐๙

๑๑๖

๑๙๔,	

๒๘๔,	๓๓๖,	๓๕๔

๒๐๐

๘๔

๑๙๒,	๓๙๑,	๔๐๒,	

๔๖๗,	๕๓๔,	๕๔๖

๔๓๘

๑๒๖

๑๐๐

๒๔๑,	๔๖๓

๕๕๘

๔๒,	๔๖,	๕๕,	๗๓,	

๘๑,	๑๔๐,	๑๕๔

๗๓

๔๕๑,	

๕๑๐,	๕๕๐,	๕๘๙

๗๐

๒๒๐,	๒๙๙,	

๓๔๗,	๔๓๖,	๔๖๙,	

๔๗๓,	๔๗๔,	๕๒๘,	

๕๔๗,	๕๗๔,	๕๘๔

๓๗๕

๕๒๒

๔๕๔

๕๔,	๕๕,	๕๖,	

๕๘,	๗๒,	๘๑,	๙๐,	

๑๐๑,	๑๐๒,	๑๐๖,	

๑๐๘,	๑๐๙,	๑๑๒,	

๑๑๓,	๑๑๕,	๑๑๗,	

๑๑๘,	๑๑๙,	๑๒๐,	

๑๒๑,	๑๒๗,	๑๒๙,	

๑๓๓,	๑๓๔,	๑๓๖

๓๖๘

๑๑๓,	๑๒๔,	

๑๒๘,	๑๓๑,	๑๓๓,	

๑๔๒,	๕๐๙,	๕๗๐

๕๕

๓๕๓

๒๔๐

๕๙๑

๒๕๐

๕๗๐

๖๕,	๘๐

๕๕๘,	๕๗๒

๕๕๔

๗๙

๕๐๙,	๕๗๐

๑๔๖

๑๖๙

๔๑๔

๔๑๔

๓๖๕,	๔๒๓,	๔๕๒

๔๙๐,	๕๘๗

๕๖๒

ศร	ศิลปบรรเลง

ศรเสน่ห์

ศราภัยพิพัฒน์	ร.น.,	น.อ.	พระยา

ศรินทิพย์	ศิริวรรณ	(ศริณทิพย์	ศิริวรรณ)

ศรินทิพย์	อินทรวิจิตร์	ดู ศรินทิพย์	ศิริวรรณ

(ศริณทิพย์	ศิริวรรณ)

ศรี

“ศรี	จันทร์งาม”

ศรี	ชัยพฤกษ์

ศรี	นฤนาถ

ศรี	สุวรรณสง่า

ศรีณรงค์วิชัย,	พระยา

ศรีนวล

ศรีบูรพา	ดู กุหลาบ	สายประดิษฐ์

ศรีประกาศ

ศรีปัญญาพล

ศรีรัตน์	สถาปนวัฒน์

ศรีศักดิ์	หัสพงษ์

ศรีสมร	ภัทรนาวิก

ศรีสวาท	สุวรรณชื่น

ศรีสอางค์

ศรีสอาด	จันทร์ภิรมย์

ศรีส�าอางค์	ชูคง

ศรีสุข	วสุวัต

ศรีสุภา	เทียนศิริ	(ด.ญ.	ศรีสุภา	เทียนศิริ)

ศรีสุภา	เนียนศิริ

ศรีสุรางค์,	หลวง

ศรีสุวรรณ	ดู นัยวิจารณ์,	หลวง

ศศิธร	เชี่ยวชาญ

ศักดา	จิตรอรุณ

ศักดิ์	วีรศร

ศักดิ์เกษม	หุตาคม

ศักดิ์สงวน

ศัลยวิชัย

ศิริ	กุลศิริ	

ศิริ	คุ้มอยู่

ศิริ	ถิรพันธ์,	พ.ท.

ศิริ	ผิวสังข์

ศิริ	พงศทัต

ศิริ	ศิริจินดา

ศิริ	อ่องสุนทร

ศิริพงศ์	อิศรางกูร

ศิริพร	ศรีจามร

ศิริยศ

ศิริสวัสดิ์

ศิลป์	สีบุญเรือง	(สิน	สีบุญเรือง)

ศิววงศ์	กุญชร

ศุกรวรรณดิศ	ดิศกุล,	ม.จ.	

ศุกร์หัศน์

ศุภชัย	วานิชวัฒนา

ศุภชัย	ศุภชัยมานะ

ศุภณี	ธรรมเที่ยงสัตย์	(ด.ญ.	ศุภณี	ธรรมเที่ยงสัตย์)

ศุภระ

ศุภลักษณ์	เสวตชาติ

“ศุภลักษณ์”

ศุภอัฐ	ชวะโนทัย

เศก	สิทธิพร

“เศรณี”

เศวต	ด�ารงรัศม์

เศวต	เสวะตามร์

ไศล	พระขรรค์ชัย

ไศลโสภิณ

ส.	กาญจนาคพันธุ์	ดู สง่า	กาญจนาคพันธุ์

ส.	แก้วบรรณา

ส.	คราประยูร	ดู สนาน	คราประยูร

ส.	ทิฆัมพร

ส.	บุญเสนอ	ดู เสาว์	บุญเสนอ

ส.	วีระเทวิน

ส.	สุเทพ

ส.	เสถียร	ดู สวาท	เสถียร
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ส.	หิริโอตัปปะ	ดู ส�าเนาว์	หิริโอตัปปะ

ส.	อาจสาลี

ส.	อาสนจินดา	ดู	สมชาย	อาสนจินดา

สกล	บุณยะรัตเวช

สกล	ผิรังคะเปาระ

สกล	วรฉัตร์

สกุล	เกตุพันธ์	(สกุล	เกตพันธ์)

สกุล	จารุศุกร์

สงบ	สวนศิริ

สงวน

สงวน	กลิ่นหอม

สงวน	โชติรส

สงวน	รัตนทัศนีย์

ส่งศรี	ยอนสัน

สง่า	กาญจนาคพันธุ์

สง่า	กิตติขจร,	พ.ต.ต.

สง่า	จินดาน้อย

สง่า	แย้มเอิบสิน

สง่า	ศรีทองสุก

สง่า	สงวนเต็ง

สง่า	อารัมภีร์

สง่า	อินทรวิจิตร	ดู ชาลี	อินทรวิจิตร

สด	กูรมะโรหิต

สด	รัตนาคม,	จ.ท.

สดศรี	บูรพารมณ์	(สดศรี	ภักดีจิตต์)

“สดศรี”

สดศรี

สดใส	นฤภัย

สถาพร	มุกดาประกร

สถิตย์	กาญจนประดิษฐ์

สถิตย์	กาญจนประเสริฐ

สถิตย์	เสียงมหาราช	(สถิตย์	เลียงมหาราช)

“สนมวังใน”

สนสวย	ปาลกะวงศ์ฯ

สนอง

สนั่น	กลิ่นสุคนธ์

สนั่น	จรัสศิลป์

สนั่น	นักรบ

สนั่น	ประสานสุข

สนั่น	วิมุกติพันธ์

สนั่น	สโรภาส

สนั่น	ส�าเนียงดัง

สนาน	ดู สนาน	คราประยูร

สนาน	คราประยูร

สน�่า	สวนสุจริต

สนิท	เกษธนัง

สนิท	จาดยศ

สนิท	ปัญญางาม

สนิท	พุกประยูร

สนิท	ศรีสุพรรณ

สนิท	เหมือนประสิทธิเวช

สนิทบรรเลงการ,	ขุน

สม	สุนทรปักษิน

สมควร	กระจ่างศาสตร์

สมควร	เริงอารมณ์

สมจิต

สมจิตต์

๒๐๐

๑๘๗

๑๗๕

๓๖๒

๔๘๐,	๕๒๕

๑๑๙

๕๑๕,	๕๗๐

๔๐๐,	๕๓๘

๑๕๔,	๑๗๑,	๒๕๙

๕๖๓

๒๓๕,	๒๖๒,	

๓๗๕,	๔๐๙,	๔๔๓,	

๔๕๑,	๔๕๗,	๔๖๐,	

๔๖๒,	๔๗๖,	๕๐๖,	

๕๓๙,	๕๖๒,	๕๖๙

๘๘

๓๑,	๓๔,	๓๕,	

๔๐,	๔๔,	๔๙,	๗๑,	

๑๒๖,	๓๕๓,	๕๐๐

๔๑๗

๗๒

๑๓๓

๙๖

๖๔

๑๕๕,	๑๘๔,	

๕๐๙,	๕๒๔,	๕๓๙,	

๕๔๒,	๕๕๔,	๕๖๘

๓๖๘,	๔๒๘,	๕๖๐

๖๒

๕๓,	๙๒,	๙๔,	

๙๕,	๑๑๐,	๑๑๑,	

๑๕๑,	๑๖๓,	๒๖๙,	

๒๘๓,	๒๘๔,	๓๑๕,	

๔๖๑,	๔๗๑,	๕๘๖

๔๑

๒๒๖

๑๔๖

๑๖๕,	๑๗๓,	

๑๗๕,	๒๔๐,	๒๘๒,	

๔๒๑,	๔๓๗,	๔๕๓,	

๔๖๑,	๔๗๐,	๔๙๑

๙๖

๑๑๙

๕๕,	๓๓๘

๔๓๘,	๕๔๑

๔๗๙,	๔๘๐

๒๐

๒๒๐

๒๐๓,	

๓๓๑,	๕๐๗,	๕๑๕

๓๓๑

๘๘	

๔๖๖

๑๗๓

๔๒๙

๑๖๐,	๑๗๗,	๑๘๓,	

๒๖๔,	๓๔๖,	๓๗๙,	

๓๘๖,	๔๔๑,	๕๐๑,	

๕๓๗,	๕๔๘,	๕๙๐

๓๖๒

๙๗,	๕๔๐

๑๑๑

๑๑๓

๘๗

๖๔

๓๓๘

๓๔

๕๐๙

๑๒๐,	

๒๒๐,	๒๖๒,	๒๙๙,	

๓๓๐,	๓๓๓,	๓๓๗,	

๓๔๗,	๓๖๕,	๓๗๕,	

๓๘๔,	๓๙๖,	๔๐๒,	

๔๑๒,	๔๑๖,	๔๑๘,	

๔๓๖,	๔๔๓,	๔๔๖,	

๔๔๘,	๔๖๒,	๔๖๙,	

๔๗๓,	๔๗๙,	๔๘๐,	

๔๘๓,	๕๐๖,	๕๒๕,	

๕๓๘,	๕๔๒,	๕๖๑ 

๕๖๒,	๕๘๘,	๕๙๒

๑๑๑

๑๖๕

๑๓๗



ชื่อบุคคล         หน้า ชื่อบุคคล         หน้า

630 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

สมจิตต์	ทรัพย์ส�ารวย

สมจิตต์	อินทุโศภณ

สมจิตร

สมจิตร์	ก้องสมุทร์	ร.น.,	ร.ต.

สมจิตร์	หวังธารา

สมจินต์	รัตนพล

สมใจ	อาสนจินดา

สมชาย

สมชาย	ไชยาค�า

สมชาย	ตัณฑ์ก�าเนิด

สมชาย	แพพิชัย

สมชาย	สามิภักดิ์

สมชาย	อาสนจินดา

สมเดช	ยนตรกิจ

สมถวิล	กมลทิพย์

สมถวิล	กิตติกุล

สมถวิล	มุกดาประกร

สมนึก	ศรีเอี่ยม

สมบัติ	คงจ�าเนียร

สมบุญ

สมบุญ	แว่นตาโต

สมบูรณ์

สมบูรณ์	จันทรสมบูรณ์

สมบูรณ์	พจนสิทธิ์

สมพงษ์	จันทรประภา	(สมพงศ์	จันทรประภา)

สมพงษ์	ปโชติการ

สมพงษ์	พงษ์มิตร

สมพงษ์	วงษ์รักไทย	(สมพงษ์	วงศ์รักไทย)

สมพร	เฉลิมศรี

สมพร	ยิ่งวัฒนา

สมพล

๑๕๘,	๔๐๙,	๔๒๖,	

๔๕๓,	๕๐๖,	๕๓๕,	

๕๖๑,	๕๖๒,	๕๖๗,	

๕๗๓,	๕๗๕,	๕๙๑

๖๕

๔๐๐

๕๘๑

๕๗๐

๕๕๗

๕๑๘,	๕๕๔,	๕๖๘

๔๒๐

๑๘๓

๑๓๘,	๑๔๓,	๑๕๐,	

๑๕๑,	๑๙๐,	๒๓๕,	

๒๕๙,	๔๒๗,	๔๔๓,	

๔๔๗,	๔๕๖,	๔๘๙,	

๕๕๕,	๕๕๖,	๕๗๒

๗๓

๒๓๘,	

๔๓๙,	๕๔๘,	๕๘๗

๒๒๐,	

๒๒๑,	๒๒๙,	๒๕๔,	

๒๖๒,	๒๗๘,	๒๙๙,	

๓๑๗,	๓๓๐,	๓๓๓,	

๓๓๗,	๓๔๗,	๓๘๔,	

๓๙๑,	๓๙๖,	๔๐๒,	

๔๑๒,	๔๑๖,	๔๑๗,	

๔๑๘,	๔๔๓,	๔๔๙,	

๔๕๖,	๔๖๐,	๔๖๑,	

๔๖๗,	๔๗๒,	๔๗๓,	

๔๗๙,	๔๘๐,	๔๘๘,	

๔๙๑,	๔๙๔,	๕๑๒,	

๕๑๘,	๕๒๓,	๕๒๕,	

๕๓๑,	๕๓๙,	๕๔๒,	

๕๕๓,	๕๕๔,	๕๕๗,	

๕๖๑,	๕๖๘,	๕๗๖,	

๕๗๙,	๕๘๖,	๕๘๘

๒๑๕

๔๖๖

๕๐๙

๑๖๙,	

๑๗๓,	๒๑๙,	๒๔๐,	

๒๖๗,	๒๘๒,	๒๙๙,	

๓๙๘,	๔๔๖,	๔๕๓,	

๔๗๒,	๔๘๑,	๔๙๑,	

๔๙๙,	๕๑๘,	๕๔๒,	

๕๔๗,	๕๕๔,	๕๕๗,	

๕๖๘,	๕๘๔,	๕๘๙

๑๓๕

๑๙๒,	๓๖๒

๒๓๒

๗๓,	๑๒๑,	๑๒๒,	

๒๔๖,	๓๖๖,	๕๒๐

๔๒๒,	๕๐๓

๕๖๒

๕๗๐

๘๘,	

๙๖,	๑๐๘,	๑๘๖

๔๔๙

๑๕๕,	๑๖๒,	๒๔๗,	

๒๖๒,	๒๖๗,	๓๑๖,	

๓๒๘,	๓๓๘,	๓๖๓,	

๓๗๓,	๓๙๘,	๔๑๓,	

๔๒๖,	๔๓๓,	๔๔๑,	

๔๔๓,	๔๕๑,	๔๕๔,	

๔๕๖,๔๖๖,	๔๘๐,	

๔๘๓,	๔๘๗,	๔๘๙,	

๔๙๔,	๔๙๙,	๕๐๑,	

๕๑๐,	๕๑๓,	๕๑๖,	

๕๑๙,	๕๒๑,	๕๒๕,	

๕๒๙,	๕๓๔,	๕๓๕,	

๕๓๖,	๕๓๗,	๕๓๘,	

๕๔๓,	๕๔๗,	๕๔๘,	

๕๕๐,	๕๕๒,	๕๕๓,	

๕๕๕,	๕๕๘,	๕๖๒,	

๕๖๗,	๕๗๗,	๕๗๘,	

๕๘๑,	๕๘๔,	๕๘๙,	

๕๙๐,	๕๙๑,	๕๙๒

๒๐๐,	๓๘๗,	๔๗๓,	

๔๘๓,	๕๒๖,	๕๘๘

๑๐๓

๒๒๐,	๒๙๙

๔๙๑
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สมพล	กงสุวรรณ

สมพล	ภมรจันทร์

สมพ้อง	ศิริวงศ์

สมพัต	เรืองนนท์

สมพิศ	วรางคณา

สมโพธิ	มุกดาประกร

สมโภชน์

สมโภชน์	เสลากุล	(สมโภช	เศลากุล)

สมยศ	ทัศนพันธุ์	

“สมลักษณ์”

สมศรี

สมศรี	เทียมก�าแหง

สมศรี	อรรถจินดา

สมศักดิ์	เทพานนท์

สมศักดิ์	วีระเทวิน

สมสอาด	ชูคง

สมหมาย	สุขะพันธ์	ร.น.,	ร.ท.

สมัครนันทพล,	หลวง

สมัย	ก�าเหนิดงาม

สมัย	ชุณหอ�าไพ

สมัย	สว่างวรรณ

สมาน	กฤษดี

สมาน	กาญจนะผลิน

สมาน	ปิ่นประทีป

สมาน	พงษ์สุวรรณ

สมาน	พุกธนนูน

สมาน,	พระ

สมานจิตต์	สินธุนาคา

สยุมพร

สยุมพร	รัตนปรารมย์

สรพล

สรสิทธิ	แสงชัยวรรณ

สระ	“ศตวรรษ”	สัจจาน�า

สราภัยสฤษฎิการ,	พ.อ.	พระ

สราวุธ

สราวุธ	รัตนปรารมย์

สลวย	พงษ์โสภณ

สวง	ทรัพย์ส�ารวย

สวง	รอดพ่าย

สวลี	ผกาพันธุ์	(สวลี	ผกาพันธ์)

สวลี	สมคะเน

สวัสดิ์

สวัสดิ์	คุ้มเดช

สวัสดิ์	บุนนาค

สวัสดิ์	วิธีเทศ	(สวัสดิ	วิธีเทศ)

สวัสดิ	วิบูลเวช

สวัสดิ์	วิศาลจิตต์	(สวัสดิ	วิศาลจิต)

สวัสดิ์	หล่อศิริ

สวัสดิ์	อนุวงศ์

๑๗๑,	๒๘๔,	๓๙๖,	

๔๐๒,	๔๑๘,	๔๓๖,	

๔๔๗,	๔๔๘,	๔๕๖,	

๔๖๒,	๔๖๗,	๔๗๑,	

๕๒๓,	๕๒๕,	๕๔๒,	

๕๔๙,	๕๕๕,	๕๕๖,	

๕๗๒,	๕๘๓,	๕๘๕

๕๒๐

๔๐๙,	๔๔๔

๑๖๕

๓๖๒,	๔๕๒,	

๔๘๔,	๔๙๘,	๕๐๐	

๒๙๙

๓๙๘,	๕๒๐

๑๖๓,	๓๗๐,	๕๑๓

๗๑

๘๔

๒๓๒,	๕๗๖

๒๓๒,	๕๖๐

๔๖๙,	๔๗๕,	๔๗๙,	

๔๘๐,	๔๙๖,	๕๑๐,	

๕๑๒,	๕๑๘,	๕๒๕,	

๕๓๔,	๕๓๘,	๕๔๒,	

๕๔๓,	๕๔๖,	๕๗๓

๑๘๘

๑๓๗

๕๑

๓๖๒

๑๑๖

๓๗๐

๑๒๖

๗๓,	๘๑

๕๑

๕๐๙

๓๗๐

๓๔๔

๒๑๒,	๒๔๔

๒๒

๒๕๖

๔๒๒,	๕๐๕,	๕๒๒

๔๙๓

๔๓๘

๓๘๘,	๔๓๐,	

๔๖๑,	๔๖๕,	๔๗๑,	

๔๗๘,	๕๒๓,	๕๓๓

๔๖๘

๔๔

๔๐๑

๒๓๔,	๔๓๕

๗๖

๑๕๘,	๑๗๓,	๒๔๒,	

๒๖๗,	๓๑๖,	๓๒๘,	

๓๕๑,	๓๖๓,	๓๗๓,	

๓๙๘,	๔๑๓,	๔๒๖,	

๔๓๓,	๔๕๓,	๔๕๖,	

๔๖๑,	๔๖๗,	๔๗๑,	

๔๗๒,	๔๘๑,	๔๘๓,	

๔๘๙,	๔๙๒,	๔๙๔,	

๔๙๙,	๕๐๖,	๕๑๐,	

๕๑๕,	๕๑๖,	๕๑๙,	

๕๒๑,	๕๒๔,	๕๒๖,	

๕๒๙,	๕๓๔,	๕๓๙,	

๕๔๐,	๕๔๓,	๕๔๙,	

๕๕๔,	๕๕๕,	๕๕๘,	

๕๖๑,	๕๖๒,	๕๖๕,	

๕๖๘,	๕๖๙,	๕๗๖,	

๕๗๘,	๕๗๙,	๕๘๖

๑๓๕

๓๒๐,	

๓๙๑,	๔๐๒,	๔๑๘,	

๔๒๐,	๔๒๓,	๔๒๘,	

๔๔๓,	๔๕๖,	๔๕๗,	

๔๖๓,	๔๖๗,	๔๖๙,	

๔๗๒,	๔๗๖,	๔๙๒,	

๕๒๗,	๕๓๓,	๕๖๐

๔๒๗

๓๒๘,	๕๖๙

๒๘๔,	๓๑๕

๔๘๑

๖๙,	๗๑,	๘๒,	๙๑

๑๘๗

๖๔,	๗๔,	๑๑๙

๑๑๓,	๒๒๗,	๔๕๔,	

๔๘๗,	๕๔๕,	๕๔๖

๕๑๔
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สวาท

สวาท	นาคศิริ

สวาท	บุนนาค

สวาท	รัตนสาสน์

สวาท	เสถียร

สวาสดิ์	วิรยศิริ

สวาสดิ์วัฒโนดม	ประวิตร์,	ม.จ.

สวิง	เย็นเปี่ยม

สหัท	มหาคุณ

ส่องศรี	บัณฑิตกุล

สอนสุขกิจ,	ขุน

สอางค์	ทิพย์ทัศน์	(สรรพางค์	ทิพย์ทัศน์)

สอางค์	ปัญจะตระกูล

สอางค์	ศรีสอาด

สอาด	บุนนาค

สอิ้ง

สอิ้ง	ด�ารงสกุล

สังคามาระตา	ดู ผัน	นากสุวรรณ

สังเวียน

สังเวียน	หาญบุญตรง

สัตยวดี	สัตยวงศ์	(ด.ญ.	สัตยวดี	สัตยวงศ์)

สัน	สมัคการ

สันต์	โตเจริญ

สันต์	เทวรักษ์

สันต์	วีระศร

สันต์	สวาวสุ

สันตสิริ	ดู สงบ	สวนศิริ

สันติชัย	นาคเสวี

สันติธาดา

สันห์	วสุธาร

สัมพันธ์

สัมพันธ์	อุมากูล

สาคร

สาคร	ไชยพิพัฒน์

สามชาย	(สมพงษ์	-	ล้อต๊อก	-	ดอกดิน)

สายจิตร์	อาจน้อย

“สายฝน”

สายสนม	หัพนานนท์

สายสนิท	ทัศนียกุล

สายสุนี	อัศวนนท์

สารานุประพันธ์,	หลวง	ดู ขาว	ปาจิณพยัคฆ์

สาลี	กล่อมอาภาร์	

สาลี	สมคะเน

สาหัส	บุญหลง	(พฤหัส	บุญ-หลง)

ส�าเนา	เศรษฐบุตร

ส�าเนาว์	หิริโอตัปปะ	(ส�าเนา	หิริโอตัปปะ)

ส�าเนียง

ส�าเภา

ส�าเภา	ประสงค์ผล

ส�ารวย	นิลประภา	(ด.ช.	ส�ารวย	นิลประภา)

ส�าราญ

ส�าราญ	เทวะสันต์

ส�าราญ	น้อยเมฆี

ส�าราญ	วานิช

ส�าราญ	เหมือนประสิทธิ์

ส�าราญ	เหมือนประสิทธิเวช

ส�าราญ,	ขุน

ส�าเริง	กล้าไพรี

สิงห์

สิงห์	ผูกพานิช

สิงห์	มิลินทาศัย

สิงห์	อิ่มลาภ

สิงหกัณฑ์

สิงหรา	หัสดินทร

สิทธิชัย	กมลนาวิน

สิน

สิน	ณ	พัทยา

สิน	นาคเสวี	(สิน	นากเสวี)

๓๕๗

๔๘๖

๓๘

๒๕๓,	

๔๔๖,	๔๖๓,	๕๔๖

๑๔๓,	๑๗๑,	

๒๖๓,	๒๙๙,	๔๙๔

๖๔

๕๖๔,	๕๙๑

๖๕

๓๒๐

๓๙๑

๓๐,	๑๒๔,	๑๓๑

๑๑๙,	

๑๔๒,	๒๑๒,	๒๔๔

๔๑๔

๗๘

๘๔,	๘๗,	๑๒๖

๒๔๑

๘๑

๒๙๙

๒๒๐,	๕๑๘,	

๕๒๕,	๕๔๒,	๕๔๙,	

๕๕๔,	๕๖๘,	๕๗๙

๕๑๕

๖๔

๒๒๐

๔๖๘,	๕๘๗

๗๙

๓๔๔

๕๖๗

๕๒๗,	๕๓๓

๑๑๖

๕๒๘

๑๗๓,	๑๘๘,	๒๔๒,	

๒๔๗,	๔๓๖,	๔๓๗,	

๔๖๖,	๔๗๓,	๔๗๕,	

๕๔๗,	๕๗๕,	๕๘๑	

๕๗๔

๑๑๓

๒๖๗

๘๔

๑๙๕

๕๕

๕๔๕

๕๖๓

๗๑,	๗๗

๒๓๕,	๒๘๘

๓๐๓,	๓๔๗,	๓๙๒,	

๔๔๓,	๔๕๑,	๔๖๐,	

๔๖๗,	๔๗๖,	๔๗๙,	

๔๘๐,	๔๘๓,	๔๙๓,	

๕๐๑,	๕๐๖,	๕๑๐,	

๕๑๘,	๕๒๕,	๕๓๗,	

๕๓๙,	๕๔๔,	๕๔๗,	

๕๕๓,	๕๕๔,	๕๕๗,	

๕๕๙,	๕๖๘,	๕๗๖,	

๕๗๙,	๕๘๖,	๕๘๘

๑๔๒,	๕๐๙,	๕๗๐

๔๖๓,	

๔๘๒,	๔๙๓,	๕๕๓

๕๓๗

๓๕๗

๑๙๒,	

๓๖๒,	๔๒๙,	๔๙๘

๔๙๒

๔๙๖

๑๓๕

๕๐๘

๑๕

๗๓

๔๖๐,	๔๘๓,	

๕๓๙,	๕๕๙,	๕๖๙

๕๒

๑๗๕

๒๓๒

๗๔

๕๑๖,	๕๓๗,	๕๘๑

๑๖๐,	๕๑๗

๓๑๐

๒๔๑,	๓๒๕

๕๔๖

๑๕๕

๑๓๓

๑๕๒,	๕๐๙,	๕๖๗
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สิวลี	โพธิโสภณ

สีนวล

สีบัวแดง	เลือดอุบล

สืบสาย	ชื่นวิเศษ

สุกิจ	สุขธรรมเกษม

สุข	ประสาทหินพิมาย

สุข	สาทรานนท์

สุขจิตต์

สุขจิตร

สุขุม	พิณพิพัฒน์

สุคนธ์

สุคนธ์	คิ้วเหลี่ยม

สุคนธ์	ณรงคกุล

“สุจารีย์”

สุจิตต์

สุจิตรา	ทิพยทัศน์

สุจินด์	สุทธิวรรณ	(สุจินต์	สุทธิวรรณ)

สุจินดา	ข�าขจร

สุจินต์	เทพสกุล

สุจินต์	สว่างรัตน์

สุจินต์	สุจิตภารพิทยา

สุชาดา

สุชาดา	เรือนจรัสศรี

สุชาติ	เตชะเสน

สุชิน	เทวะผลิน

สุณี	มาสยะ

สุดจิตร์	อิศรางกูร,	ม.ล.

สุดใจ	ศรีเบญจา

สุดใจ	เสวตรุณ	ร.น.,	ร.ท.

สุดใจ,	จ.อ

สุดสงวน	พวงดารา

สุดสวย	สุมิตินันท์

สุดาวดี

สุทธา	ชุมสาย

สุทธาทิพย์	เทวะผลิน

สุทธินี	คุรุวงศ์

สุทิน	บัณฑิตกุล

สุเทพ	(ด.ช.	สุเทพ)

สุเทพ	เทพพิชัย

สุเทพ	เหมือนประสิทธิเวช

สุธรรม	เชาว์สนิท

สุธรรม	นาวานุเคราะห์

สุ่น	(ป้าสุ่น)

สุนทร	โฆสิตนิยม

สุนทร	จันทรัมพร

สุนทร	มิสร่างสุข

สุนทร	ศรีสัมพันธุ์

สุนทรอัศวราช,	หลวง	ดู จ�ารัส	สรวิสูตร

สุนทรียา	ณ	เวียงกาญจน์

สุนัน	สุทธิสุข

สุนันท์	สิทธิสุข

สุนันท์	อมาตยกุล

สุนันทา	ศิระฉายา

สุนิตย์	คเนจร	ณ	อยุธยา	(สุนิตย์	คเณจร	ณ	อยุธยา)

สุนิภา	พิศนุรักษ์

สุนิภา	รัตนกุล

สุพจน์	เกศานนท์

สุพร	จวงจันทร์

สุพรรณ	บูรณะพิมพ์	(สุพรรณ	บูรณพิมพ์)

สุพรรณ	พราหมณ์พันธุ์	(สุพรรณ	พราหมณ์พันธ์)

สุพรรณนาฏ

สุพรรณวรพินิต,	ขุน

สุพัตร์

สุพัตรา	สีทองสุก

สุภระ	กาญจนพังคะ	(ศุภระ	กาญจนะภังคะ)

“สุภระ”

สุภาณี	อินทรชัยศรี

สุภาพ	สง่าเมือง

สุภีอุทกธาร,	น.ต.	หลวง

สุมทุม	บุญเกื้อ

สุมนต์

สุมนต์	สุมนเตมีย์

สุมนนัส	ตู้จินดา	(สุมลนัส	ตู้จินดา)

สุมล	สรัสยานนท์

สุมาลย์

สุมาลี	เศวตเศรณี

๕๑๘

๕๒๑

๑๔๖

๗๐

๕๒๙

๓๔๔

๑๓๓

๑๘๙

๑๓๕

๔๖๖

๕๔,	๓๒๘,	

๔๗๐,	๔๙๔,	๕๒๘

๓๕,	

๕๕,	๑๕๒,	๒๒๖,	

๓๖๘,	๔๗๓,	๔๘๑,	

๕๒๕,	๕๓๖,	๕๔๖,	

๕๖๓,	๕๗๔,	๕๙๒

๙๖

๑๘๗

๖๔

๓๓๘

๒๑๑,	๓๓๙,	

๓๗๕,	๔๑๗,	๔๕๒,	

๔๗๗,	๕๓๕,	๕๓๘

๕๔๕

๓๑๓

๑๖๙

๕๓๑

๔๒๕

๕๐๔

๑๘๔,	๑๙๖

๑๙๔,	๓๐๒

๑๗๗

๑๕

๔๖๓,	๕๓๓

๕๖๖

๖๒

๑๕๒

๓๒๐

๔๔๙

๑๘๔

๓๐๒

๔๑๔

๓๙๑,	๕๘๑

๕๖๒

๑๘๒

๔๕๒

๕๔๕

๒๔๔

๗๙,	๑๐๐,	๑๒๖

๑๓๖

๓๓๑

๑๒๖

๗๘

๒๒๐

๓๒๗

๕๐๐,	๕๖๗

๕๒๒

๔๑๔

๕๕๐,	๕๘๙

๔๗๒

๓๐๒,	๕๒๘,	๕๔๗

๕๗๙

๕๑๔

๑๕๕,	๑๗๓,	๒๔๒,	

๓๑๗,	๓๓๐,	๓๓๓,	

๓๓๗,	๓๖๕,	๔๑๖,	

๔๓๑,	๔๓๖,	๔๓๗,	

๔๗๐,	๔๘๓,	๕๑๖

๔๓๖,	๔๗๓,	

๕๒๘,	๕๔๗,	๕๘๔

๖๔,	๗๔

๔๖๖

๗๑

๕๘๙

๑๘๙,	๓๗๐,	๕๖๔

๕๐๓

๒๒๗

๑๐๐

๔๔

๓๔๔

๕๓๓

๕๒๗

๒๓๓,	๒๘๔

๗๘

๔๘๑

๑๘๗,	๒๔๖
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สุมิตรา

สุมิตรา	เตชะวณิช

สุมิตรา	เมรุดิษฐ์

สุรชัย	ลูกสุรินทร์

สุรชาติ	ไตรโภค

สุรพงษ์	โปร่งมณี

สุรพันธ์เสนีย์,	พ.อ.	พระยา

สุรศักดิ์

สุรสิทธิ์	สัตยวงศ์

สุระ	กุลรัตน์

“สุรัตน์”

สุรัตนา	สุริยกุล

สุรัสน์	พุกกะเวส

สุรางค์	ข�าศรี

สุริยะ	ปรีชาญาณ

“สุรีย์”

สุโรจน์	เลขยานนท์	ร.น.,	ร.ต.

สุลาลีวัลย์	สุวรรณทัต

สุวพจน์

สุวพันธ์	คชาชีวะ

สุวรรณ	ทัศกัณฑ์

สุวรรณ	เพชรกุล,	พ.จ.ท.

สุวรรณ	สนองเดช

สุวรรณา	กังสดาร

สุวรรณา	จันทร์จ�า

สุวัฒน์	เกษรกุล

สุวัฒน์	ณไพบูลย์

สุวัฒน์	เนียลเสน

สุวัฒน์	วรดิลก

สุวิทย์

สุวีระ	คเนจร	ณ	อยุธยา	(สุวีระ	คเณจร	ณ	อยุธยา)

เสงี่ยม	กลิ่นหอม

เสงี่ยม	แปดตาโต

เสงี่ยม	พื้นแท่งทอง

เสงี่ยม	ล้อมวงษ์

เสถียร

เสถียร	ธรรมเจริญ

เสถียร	อมัติรัตน์

เสน่ห์

เสน่ห์	(ด.ช.	เสน่ห์)

เสน่ห์	โกมารชุน

เสน่ห์	โกมารทัต

เสน่ห์	เครือนาคพันธุ์

เสน่ห์	ธีรากรณ์

เสน่ห์	นิลพันธ์	(เสน่ห์	นิลภัณฑ์)

เสน่ห์ศิลป์

เสนาะ

เสนาะ	โกมารทัต

เสนาะ	ชีราพร

เสนาะ	รักธรรม	ร.น.,	พ.ร.ท.

เสนาะ	ศรีพยัคฆ์

เสนีย์	บุษปะเกศ

๕๘๕

๕๒๕

๒๓๘,	๓๑๕,	๓๒๒

๑๓๖,	๕๑๑,	๕๖๐

๒๐๓,	๒๐๖,	

๒๗๐,	๓๙๒,	๔๖๘,	

๔๘๒,	๕๐๗,	๕๒๗,	

๕๓๓,	๕๔๕,	๕๘๘

๔๑๔

๓๑๒

๑๕๘,	๑๖๕

๑๔๒,	๑๗๓,	๑๘๑,	

๑๘๔,	๒๑๑,	๒๑๒,	

๒๔๒,	๓๔๑,	๔๐๐,	

๔๐๙,	๔๒๕,	๔๓๖,	

๔๔๓,	๔๕๗,	๔๖๖,	

๔๗๔,	๔๗๕,	๕๑๓,	

๕๑๕,	๕๑๙,	๕๒๗,	

๕๒๘,	๕๓๙,	๕๔๐,	

๕๗๐,	๕๘๔,	๕๘๕

๒๔๖

๗๐

๗๐

๕๐๙

๓๔๔

๒๕๗

๔๒๙

๕๖๓

๔๘๐,	

๕๑๒,	๕๓๔,	๕๔๒

๔๗๐

๒๙๓

๖๕

๕๖๖

๑๒๖

๔๑๗

๑๖๑

๓๔๔

๓๑๕

๑๑๖

๔๕๗,	

๔๗๕,	๔๗๗,	๔๘๔,	

๕๑๐,	๕๒๔,	๕๓๔,	

๕๔๓,	๕๖๑,	๕๖๖

๔๖๓

๕๕๐,	๕๘๙

๑๕๔,	๒๕๙,	๒๙๙

๒๔๖,	๕๒๐

๘๑

๒๑๖

๒๓๕

๒๐๓,	

๕๒๓,	๕๓๔,	๕๓๙,	

๕๔๔,	๕๔๖,	๕๘๗

๗๓

๑๕๐,	๓๒๘

๔๒๙

๑๗๑,	

๑๗๓,	๑๘๔,	๑๘๘,	

๑๙๔,	๑๙๖,	๑๙๘,	

๒๑๖,	๒๒๐,	๒๓๗,	

๒๔๔,	๒๕๔,	๒๖๑,	

๒๖๓,	๒๘๙,	๒๙๒,	

๒๙๙,	๓๔๑,	๓๔๘,	

๓๘๙,	๓๙๕,	๔๑๑,	

๔๒๖,	๔๔๘,	๔๕๐,	

๔๕๑,	๔๖๐,	๔๘๑,	

๔๘๘,	๕๐๔,	๕๑๐,	

๕๑๒,	๕๒๔,	๕๒๖,	

๕๓๔,	๕๓๙,	๕๕๐,	

๕๕๘,	๕๖๑,	๕๖๕,	

๕๖๖,	๕๖๙,	๕๗๓,	

๕๘๒,	๕๘๖,	๕๘๙

๕๖

๓๑๕

๑๘๒

๔๐,	

๔๗,	๖๗,	๑๐๕

๒๗๒

๓๘๖,	๔๔๑

๕๖

๔๘๒

๕๖๖

๙๓,	๓๗๙,	

๔๖๓,	๕๐๕,	๕๓๗

๑๔๒,	๑๗๐,	๑๗๕,	

๒๑๓,	๒๗๐,	๒๙๕,	

๕๐๗,	๕๒๗,	๕๓๓
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เสนีย์	ปราโมช,	ม.ร.ว.

เสนีย์	อุษณีศานต์	(เสณี	อุษณีษาณฑ์)

เสมอ	ชาญพิทยกิจ

เสมอใจ	ภิญญาเกษม

เสมียน	สุนทรเวช

เสริม	ประสพชัย

เสริม	ยนตรกิจ

เสริม	สุขสันต์

เสรี	ห้วยทิพย์

เสรีศิลปิน

เสวตร	เปี่ยมพงศ์สานต์

“เสวี”

เสาว์	บุญเสนอ

เสาวณี	บุษยะจารุ

เสาวภาคย์	อนันตศักดิ์

แส

แส	ศรีผดุง	(แสร์	ศรีผดุง)

แสงดารา	บุญราศรี

แสงเทียน

แสร์	มาลัยแก้ว

แสวง	พลนิเทศ

แสวง	มณีข�า

แสวง	ส.	เพ็ชร์น้อย

โสเซฟิน

โสภณ	ศิริจิตต์

โสภา	เปี่ยมพงศ์สานต์

โสภา	อุณหกะ

ไสล

ไสล	พูนชัย

ไสลทิพย์	ตาปนานนท์

ไสว	กลั่นล้อม

ไสว	ทรัพย์สุนทร

ไสว	ประเสริฐ

ไสว	อรุณประเสริฐ

หนุ่ม	เต็งบุญชู

หม่องลุนเผ่

หย่น

“หรรษา”

หร่อง	แส้ทอง

หรือ	ค�าเริง

หรุ่น	รองรัตน์

หฤทัย

๓๑๒

๒๕๓,	๔๑๔

๑๘๘

๕๐๔

๑๐๐

๘๗,	๑๐๐,	๑๐๓

๑๖๐,	๑๙๓,	

๒๔๔,	๒๗๓,	๓๑๓,	

๔๙๓,	๕๒๐,	๕๔๑

๓๑๕

๒๑๒

๓๗๐

๓๕๓,	๕๐๐

๓๓๘

๑๒๘,	๒๑๒

๒๔๒

๓๔๔

๕๔

๖๗,	๖๙

๓๔๔

๙๓

๘๘,	๙๑

๓๒๐

๑๙๖

๒๔๑

๑๓๖

๘๑

๓๕๓

๘๔

๕๓๓

๒๑๓,	๕๐๗,	๕๒๗

๑๘๑

๔๒๙

๔๕๒

๕๙๑

๕๙๑

๑๓๕,	๓๗๐

๖๕

๕๗๕

๔๒๒

๖๕,	๗๐

๒๕๙

๕๔๒

๕๐๙

๒๓

๕๑๕,	๕๔๐

๓๑๒

๕๑๕,	๕๔๐

๖๔

๗๐

๒๕๙,	๕๔๗

๔๖๐

๗๖

๕๑,	๕๙,	๖๒

๕๒๐

๖๒

๑๒๖,	๕๐๕

๕๙,	๖๒,	๖๙,	๘๒

๕๐๙

๙๖

๗๐

๔๐

๑๒๐

๔๒๙,	๔๙๘,	

๕๑๖,	๕๒๑,	๕๕๕,	

๕๕๖,	๕๗๒,	๕๘๓

๑๕๕,	๒๕๘

๕๘๒

๒๒๐,	๒๖๒,	๒๖๗,	

๓๔๑,	๔๕๓,	๔๖๙,	

๔๗๙,	๔๘๐,	๔๙๖,	

๔๙๙,	๕๑๒,	๕๔๒,	

๕๕๔,	๕๕๘,	๕๗๓

๓๓

๕๗๐

๕๒๙

๑๘๑

๑๐๖

๔๔๑

๓๗๕,	๔๓๖,	๕๘๔

๒๒,	๒๙,	๓๗,	๓๘,	

๕๒,	๖๕,	๗๐,	๘๔,	

๘๗,	๑๐๐,	๑๒๖,	

๑๓๒,	๑๔๑,	๒๔๑

หลีงันงัน

หลีมี่

หลุย	คีรีวัตร์

หวั่งหลง

หวั่น	สายบัว

“หัสดินทร”	ดู อนุศักดิ์	หัสดินทร์,	ม.ร.ว.

หาญ	เชื้อตะวัน

เหม	เวชกร

เหมศิริ	(ด.ญ.	เหมศิริ)

เหมือน	ผดุงเจริญ

เหลี่ยม	วินทุพราหมณกุล

เหี้ยมหาญ	คร�่าครื้น

แหวว	ศรีษะเกษ,	จ.อ.

โหมด	อาจวิลัย

ใหญ่	ชูแสงทอง

ใหม่	มิ่งขวัญ

ใหม่	สุวรรณมะลิ

อ.	อรรถจินดา	ดู อรรถ	อรรถจินดา,	พ.ต.ต.

อ.ร.ด.

องุ่น	เครือพันธ์

องุ่น	อังศุมาลิน

อดินันท์	สิงห์หิรัญ

อดิเรก	จันทร์เรือง

อดุลย์	ดุลยรัตน์

อดุลย์	ราชวังอินทร์	ดู เฉลิม	สวามิวัสดุ

อธึก	อรรถจินดา

อนงค์	วินะพันธ์

อนันต์	สังขประสิทธิ์

อนันต์	อินละออ

อนินทิตา	อาขุบุตร

อนุ

อนุชา	บุนนาค

อนุมาศ	บุนนาค

อนุรักษ์รัถการ,	ขุน	ดู เปล่ง	สุขวิริยะ	(เปล่ง

ศุขวีระยะ)

อนุศักดิ์	หัสดินทร์,	ม.ร.ว.
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๒๖

๗๐

๕๐๐

๑๐๙,	๔๗๐

๑๓๖

๒๑,	๔๙,	๑๐๐,	

๑๐๓,	๑๕๕,	๑๗๓,	

๒๖๗,	๓๔๑,	๓๕๑,	

๓๙๘,	๔๐๙,	๔๓๓,	

๔๖๙,	๔๙๖,	๕๒๑,	

๕๓๗,	๕๔๗,	๕๔๘,	

๕๕๘,	๕๕๙,	๕๖๑,	

๕๖๒,	๕๘๔,	๕๘๙

๖๘

๑๐๘

๑๑๔

๑๓๖

๑๗

๔๒๘

๕๗๘

๕๓๑

๒๖

๑๙๒,	๓๙๑,	

๔๔๑,	๔๖๖,	๔๗๓,	

๔๘๐,	๕๐๑,	๕๑๓,	

๕๒๕,	๕๒๘,	๕๔๓,	

๕๔๘,	๕๗๕,	๕๘๑

๕๔๙

๕๐๕

๑๖๔,	๔๒๙,	๔๘๔

๓๗๗,	๔๖๙,	๕๕๙

๕๙๑

๓๙๑

๓๗๙,	๔๔๒,	

๔๗๑,	๕๐๔,	๕๔๑

๒๔๗,	๔๓๑

๒๙๗

๒๒๐

๓๔๑

๔๗๐

๔๔๙

๑๙๖

๗๓

๑๘๔

๑๕

๒๔๑

๕๗๖,	๕๙๒

๔๑๒

๔๗๐

๕๔๘

๕๕

๑๔๐

๕๐๙

๓๓๑

๕๙

๕๕๕,	๕๗๒

๓๘๔,	๔๑๖

๕๐๙

๒๘๐,	๒๙๓,	

๓๒๘,	๓๔๗,	๓๖๕,	

๓๙๘,	๔๑๗,	๔๖๕

๒๕๓

๕๑๐

๔๒๘

๕๑๗

๓๓๒

๒๗๙

๒๔๔,	๒๗๓,	๒๙๕

๒๑๖

๓๕๓

๗๙

๑๕

๒๐๘

๔๗๕,	๕๑๕,	

๕๑๘,	๕๔๒,	๕๕๔,	

๕๕๗,	๕๖๗,	๕๙๑

๕๖,	

๒๕๔,	๓๐๒,	๓๔๕

๒๕๘

๘๕

๕๖๘

๕๑๙

๑๓๒,	๑๔๖

๓๑๐,	๔๒๘

๑๒๖

๒๐๕

๑๘๒

อนุศาสน์พณิชย์การ,	พระยา

อนุศิลป์	หัสดินทร,	ม.ล.

อนุสรณ์	สุทธศิลป์

อนุสรมงคลการ,	พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

อบ	ไชยวสุ

อบ	บุญติด

อบ	โหมดประดิษฐ์

อบเชย	ชุ่มพันธุ์

อภัยวงศ์วรเศรษฐ,	พระ

อภิญญากร	วรวรรณ,	ม.จ.

อภิรักษ์ราชฤทธิ์,	พระ

อมร	เศวตนันทน์,	พ.ต.ท.

อมรา

อมรา	อัศวนนท์

อมเรศสมบัติ,	พระยา

อรกิจ	อมาตยกุล

อรพันธ์	ดวงรัตน์

อรพิน	วิลัยลักษณ์

อรรถ	อรรถไกวัลวที	(อรรถ	อรรถไกรวัลวที)

อรรถ	อรรถจินดา,	พ.ต.ต.

อรรถวิทย์	ศุขโรจน์	(ด.ช.	อรรถวิทย์	ศุขโรจน์)

อรวรรณ	กบลิกาญจน์	(ด.ญ.	อรวรรณ	กบลิกาญจน์)

อรวรรณ	ดู เลียว	ศรีเสวก

อรวรรณ	เนียนช�านาญ

อรสา	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

อรอนงค์

อรอนงค์	สืบพงศ์สังข์

อรอนงค์	อรุณศรี

อรอุษา

อรัญ	โสโน

อร่าม	ขาวสะอาด

อรุณ	ไชยสุกุมาร

อรุณ	น้อยทิพย์

อรุณ	บุณยมานพ

อรุณ	วรรัตน์

อรุณศรี

อรุณศรี	น้อยทิพย์

อรุณี	จุลกะ

อ้วน	เรืองศิริ	(ด.ช.	อ้วน	เรืองศิริ)

อวบ	เทียมน้อย

อ่อนเตี้ย

อัคนีย์	บุญจริง

อัครเดช	พันธุมสุต

อังกาบ	กาญจนจันทร์

อัจฉรา	พิสุทธิ์	(อัจฉรา	พิสุทธิ)

อัจฉราวรรณ	ณ	เชียงใหม่

อัมพร	ณ	ป้อมเพชร

อัมพร	ประทีปเสน

อัมพร	มหาสินานนท์

อัมภาพันธ์

อัมฤต	ตันกุลรัตน์

อัศนี	จุไรรัตน์

อัศวิน	ตุงคะเดชะ,	พ.ต.ต.

อาคม	ฉายาคม

อาคม	วัฒนมงคล

อาจใจรณ,	หมื่น

อาจศรี	บุนนาค

อาจารย์แจ่ม

อาเธอร์	ม่วงดี

อาบัง

อาภรณ์

อาภรณ์	เคหะนันทน์	(อาภรณ์	เคหนันท์)

อาภรณ์	จันทรฉาย

อ้ายจุ่น

อารยา	ทรัพย์สมิง

อารอล

อารี	ดุลยพันธุ์

อารี	โทณะวนิก	(อารี	โทณวนิก)

อารี	ปิ่นแสง

อารีย์	เทพประสิทธิ์

อารีย์	ส.	แม่นดี
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๕๓๔

๔๔

๑๓๕

๘๖,	๓๔๔

๓๒๑,	๕๘๓

๑๒๖,	

๒๒๐,	๒๒๙,	๒๖๒,	

๓๓๙,	๓๖๕,	๓๗๕,	

๓๘๔,	๔๑๗,	๔๒๓,	

๔๕๒,	๔๕๗,	๔๖๐,	

๔๗๕,	๔๗๗,	๔๘๘,	

๕๒๔,	๕๓๔,	๕๓๘,	

๕๓๙,	๕๔๓,	๕๔๔,	

๕๖๑,	๕๖๖,		๕๘๒

๒๒๗

๓๗๐

๕๐๙

๒๕๓

๑๗๓

๔๗๖,	๕๓๐,	๕๔๔,	

๕๕๓,	๕๖๘,	๕๗๕

๒๐๐,	๔๓๕

๑๔๐

๑๗

๑๘๒

๑๓๓,	

๑๙๕,	๓๕๔,	๕๗๗

๒๒

๕๗๔

๙๗

๑๔๒,	

๑๗๓,	๔๒๘,	๕๘๑

๗๐

๒๙๕,	๔๖๒

๗๓,	,๘๑,	

๑๒๖,	๑๕๕,	๒๔๓

๑๐๓

๔๑

๔๖๖

๓๒๐

๗๒

๕๑๓

๕๐๐

๒๑๖

๑๕

๕๐๔

๔๒๓

๓๒๘,	๕๖๙

๔๑๕

๑๗๗

๒๔๑

๔๐๘,	๔๗๐,	๕๓๒

๔๑๔

๗๓

๑๗๓

๒๒๕

๔๕๘,	

๕๑๐,	๕๕๐,	๕๖๘

๑๔๘,	๑๗๕

๑๕๕

๒๔๐

๑๔๓,	๑๔๗,	๒๐๗,	

๒๖๑,	๒๘๐,	๓๗๔

๔๘๐

๖๒

๔๔๖,	

๔๗๕,	๕๔๔,	๕๘๘

๔๔

๖๒

๔๗๐

๒๕๑

๒๖๖

๘๘

๓๒๐

๒๓

๑๔๒

๒๔๒

๖๒

๓๓

๕๙

๑๖

๓๒๐

๕๗๕

๖๒,	

๖๗,	๖๙,	๘๒,	๙๖

๔๗

๗๓

๕๒๙

อาลีข่าน

อาวุธวิชาชาญ,	พ.ต.	หลวง

อาสา	งามวัฒน์

อาสา	วสุวัต

อ�านวย

อ�านวย	กลัสนิมิ

อ�านวย	นพรัก

อ�านวย	นฤปกรณ์

อ�านวยพร	อติสิงห์

อ�าพัน	ศิระสงเคราะห์

อ�าไพ	รัตนพูล

อ�าภาพรรณ	(อัมภาพรรณ)

อ�าภาศรี	หุตะจิตร	(อ�าภาศรี	หุตะจิตต์)

อิงอร ดู ศักดิ์เกษม	หุตาคม

อิน	แสงหิรัญ

อินสม	สุริโยดร

อิ่ม	อุดมสวัสดิ์

อิศรา	อมันตกุล

อิศรานุพงศ์พิสุทธิ,	พระ

อี๊ด	จาตุรงค์กุล

อึ๋ง	เลี่ยงฮง

อุโฆษ	จันทร์เรือง

อุดม

อุดม

อุดม	ปิติวรรณ	(อุดม	ปิติวัน)

อุดม	พันธ์บรรจง

อุดม	วรมิตร

อุดม	สุนทรจามร

อุดมลักษณ์

อุดร	บุญโยดม

อุทัย	กระจ่างแสง

อุทัย	กฤษณ์เศรณี

อุทัย	อายุการ	(เอ็ง	แซ่ตั้ง)

อุทัย	อินทรวงศ์

อุทิศ	ภิญญาเกษม

อุทิศ	โหมดประดิษฐ์

อุเทน

อุเทพ

อุ่นใจ	สุวรรณจิตต์

อุ่นเรือน	เติมปัญญา

อุบล	ยุคล	ณ	อยุธยา,	หม่อม

อุบล	หลิ่มสกุล

อุ้ยเคง	แซ่เฮง

อุราภรณ์	องค์วิศิษฎ์	(ด.ญ.	อุราภรณ์	องค์วิศิษฎ์)

อุไร	ฉวีวงศ์

อุไร	ศิริสมบัติ

อุไรวรรณ	พงษ์ประยูร

อุษณา	เพลิงธรรม

อุษา	เข็มเพ็ชร์

อุสมาน	ศรแดง	(อุศมาน	ศรแดง)

อู๊ด	(ด.ญ.	อู๊ด)

เอ.	อี.	มุกเตียร์

เอกคุณ	คุณามาตย์

เอ็ด	ณ	ป้อมเพ็ชร์,	ร.ต.อ.

เอม.	อีวานซิดซ์

เอมอร	

เอมอร	เมสเสน

เอิบ	กันตะถาวร

เอิบ	ไกรกุล

เอิบ	โพธิ์ไพโรจน์

เอียวเอกทั้ง

เอื้อ	สุนทรสนาน

เอื้อนจิตต์	เก่งปานสิงห์

เอื้อม	ชีวะกานันท์,	จ.ท.

แอ	ม่วงดี

โอวาทวรกิจ,	พระยา

ฮวด	รามะสูต,	ร.ท.

ฮ้อนฝ่า	ลิ่วเฉลิมวงษ์

ฮ่อมั่นฝ่า

ฮะ	มิ่งขวัญตา

เฮง	มิ่งขวัญตา

เฮนรี่	ศูละศิริ

เฮม	สุขเกษม
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เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ

๙๗๘-๖๑๖-๕๔๓-๒๕๙-๗

พิมพ์ครั้งที่ ๑

กรกฎาคม	๒๕๕๗

จ�านวนพิมพ์

๑,๐๐๐	เล่ม

ที่ปรึกษา 

โดม	สุขวงศ์,	ชลิดา	เอื้อบ�ารุงจิต,	สัณห์ชัย	โชติรสเศรณี

บรรณาธิการ 

ทิพย์วัลย์	ประยูรสุข

ออกแบบปกและรูปเล่ม 

พัชรินทร์	เอกอ่อนแสง

เจ้าของผู้พิมพ์โฆษณา

หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

๙๔	หมู่	๓	ถนนพุทธมณฑล	สาย	๕	จังหวัดนครปฐม	๗๓๑๗๐

โทรศัพท์	๐	๒๔๘๒	๒๐๑๓	–	๔	โทรสาร	๐	๒๔๘๒	๒๐๑๕

thaifilmarchive@gmail.com

www.fapot.org

พิมพ์ที่

บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	
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