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การแสดงคอนเสิร์ต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย



	 ภาพยนตร์ก�าเนิดขึ้นในโลก	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๘	 เม่ือนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส 
น�าภาพยนตร์ชนิดฉายขึ้นจอออกฉายเก็บค่าดูจากสาธารณชนเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส	 เมื่อ
เริ่มมีภาพยนตร์เกิดขึ้นนั้น	ได้มีผู้มองเห็นความส�าคัญและคุณค่าของภาพยนตร์นอกเหนือไป 
จากเป็นสินค้าขายความบันเทิง	 คือ	 เห็นว่ามีค่าเสมือนเป็นเอกสารส�าคัญ	 ท�านองเดียวกับ 
เอกสารประวัติศาสตร์	หรือเอกสารจดหมายเหตุ	ซึ่งควรจะมีหน่วยงานท�าหน้าที่รวบรวมจัด 
เก็บเพื่อรักษาไว้ให้เป็นมรดกของมนุษยชาติ	
	 ส�าหรับประเทศไทย	ความคิดในการจัดเก็บรักษาภาพยนตร์ของชาติได้เคยเกิดขึ้น 
อย่างเป็นทางการครัง้หนึง่ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๙	คอื	เมือ่คณะอนกุรรมการสือ่สารมวลชน	ในคณะ 
กรรมการชาต	ิองค์การยเูนสโกแห่งประเทศไทย	ซึง่ม	ีพระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าเปรมบรุฉตัร	 
ทรงเป็นประธานมมีตใินการประชมุเมือ่วนัที	่๔	ตลุาคมของปีนัน้	เรยีกร้องให้หอสมดุแห่งชาติ 
เปิดแผนกเก็บภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขึ้นอีกแผนกหนึ่ง	 แต่น่า 
เสียดายว่า	การเรียกร้องนั้นไม่สามารถท�าให้เกิดการปฏิบัติจริงแต่อย่างใด
	 เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	มีการค้นพบฟิล์มภาพยนตร์เก่าสมัยรัชกาล 
ที่	 ๗	 ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว	 กรมรถไฟหลวง	 จึงเรียกร้องต่อสาธารณะผ่านทาง 
สือ่มวลชน	ให้ทางราชการด�าเนนิการอนรุกัษ์ภาพยนตร์เหล่านัน้และจดัตัง้หน่วยงานท�าหน้าที่ 
เก็บรวมรวมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ข้ึนในประเทศไทย	 หลังจากด�าเนินการเรียกร้องอย่าง 
ต่อเนื่อง	 ในที่สุดเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 กรมศิลปากรจึงได้จัดท�าโครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์ 
แห่งชาติและขออนุมัติโครงการนี้จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติเมื่อวันที่	 ๗	 กันยายน	 
พ.ศ.	๒๕๒๗	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูป 
ระบบราชการ	หอภาพยนตร์แห่งชาติเรียกร้องขอปฏิรูปหน่วยงานเป็น	องค์การมหาชนตาม 
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	หลังจากใช้เวลาเรียกร้องยืนหยัดต่อเนื่อง 
นานถึง	 ๘	 ปีเต็ม	จึงประสบความส�าเร็จได้รับการจัดตั้งเป็น	“หอภาพยนตร์	 (องค์การ 
มหาชน)”	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒
									ปัญหาส�าคัญคือฟิล์มภาพยนตร์เป็นส่ือที่เปราะบางที่สุด	 อาจเสื่อมสภาพได้อย่าง 
ง่ายดายหากไม่ได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์จึงเชื่อว่าผลงานภาพยนตร์ของชาติได้ 
เสื่อมสภาพและสาบสูญไปแล้วเป็นจ�านวนมากอาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่เคย 
สร้างขึ้นมา	 อย่างไรก็ดี	 หอภาพยนตร์สามารถติดตามค้นหาและแสวงหาฟิล์มภาพยนตร์ 
และสิง่เกีย่วเนือ่งกบัภาพยนตร์ทีย่งัเหลอือยูไ่ด้เป็นจ�านวนมากพอ	ทีจ่ะเกบ็รกัษาและอนรุกัษ์ 
ไว้เป็นมรดกอย่างหนึง่ของชาตสิบืไป	ขณะเดยีวกนักท็�าหน้าทีค่อยแสวงหาและจดัเกบ็บรรดา 
ภาพยนตร์	และสิง่เกีย่วเนือ่งกบัภาพยนตร์ของชาตทิีไ่ด้รบัการผลติในปัจจบุนั	เพือ่มใิห้สญูหาย 
ไปดังในอดีต	

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 เป็นโรงภาพยนตร์ชุมชนแห่งแรกของศาลายา	 ขนาด	๑๒๑	ที่นั่ง	 
จัดฉายภาพยนตร์หลากหลายแนวเพื่อการเรียนรู้	 รวมทั้งภาพยนตร์ที่ทางหอภาพยนตร์ได ้
อนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ไว้	มีโปรแกรมฉายทุกวัน	จันทร์-ศุกร์	เวลา	๑๗.๓๐	น.	และ	เสาร์	-	
อาทิตย์	เวลา	๑๓.๐๐	น.	

โครงการโรงหนังโรงเรียน 
หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 เปิดพื้นท่ีโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 ให้เด็กนักเรียนใช ้
เป็นห้องเรียน	โดยใช้ภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ	ทั้งไทยและต่างประเทศ	เป็นสื่อในการ 
เรียนรู้	 โดยคัดเลือกภาพยนตร์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พร้อมการ 
สนทนาพูดคุยกับเด็กนักเรียนในแง่มุมต่าง	 ๆ	 หลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์ร่วมกัน	 เพื่อให้เด็ก 
และเยาวชนเรียนรู้	เข้าใจ	และเท่าทันสื่อภาพยนตร์ในมิติที่หลากหลาย

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแห่งเดียวในประเทศไทย	 
เป็นทีเ่กบ็รวบรวมวตัถ	ุทีเ่กีย่วกบัภาพยนตร์ไทย	ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	ไม่ว่าจะเป็นอปุกรณ์	 
ที่ใช้ในการถ่ายท�า	อุปกรณ์ประกอบฉาก	กล้องถ่ายภาพยนตร์	รูปถ่าย	ใบปิดภาพยนตร์	ฯลฯ	
	 เปิดให้ชมทุกวันเสาร์	อาทิตย์	และ	วันหยุดนักขัตฤกษ์	โดยเปิดวันละ	๓	รอบ	เวลา	 
๑๐.๐๐	น.,	๑๓.๐๐	น.	และ	๑๕.๐๐	น.	

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน “เชิด ทรงศรี”
ให้บริการค้นคว้า	 ชมภาพยนตร์	 วีดิทัศน์	 หนังสือ	 และวารสารภาพยนตร์	 รูปถ่าย	 สิ่งพิมพ์	 
โฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับภาพยนตร์	 เอกสารหน่วยงาน	 เอกสารส่วนบุคคล	 การวิจัย	 ข้อมูล 
บทความวชิาการ	ตลอดจนสือ่โสตทศัน์	ทีเ่กีย่วกบัภาพยนตร์	เปิดให้บรกิาร	จนัทร์-ศกุร์	เวลา	 
๙.๐๐	-	๑๗.๐๐	น.

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)



บ้านทรายทอง

นี่คือสถานแห่งบ้านทรายทอง	ที่ฉันปองมาสู่	
ฉันยังไม่รู้	เขาจะต้อนรับขับสู้เพียงไหน
อาจมียิ้มอาบฉาบบนสีหน้า	ว่ามีน�้าใจ	
แต่สิ่งซ่อนไว้ในดวงจิต	คือความริษยา
เขตรั้วไพศาล	โอบบ้านทรายทอง
คือแขนของพระเจ้า
ขอจงเอื้อมมือและโอบกอดเรา	ผู้ผ่านเข้ามา	
เพียงเดียวดาย	อาจตายเพราะโง่	โอ้	อนิจจา
โปรดอย่าอิจฉา	สมาชิกใหม่ของบ้านทรายทอง
เขตรั้วไพศาล	โอบบ้านทรายทอง
คือแขนของพระเจ้า
ขอจงเอื้อมมือและโอบกอดเรา	ผู้ผ่านเข้ามา	
เพียงเดียวดาย	อาจตายเพราะโง่	โอ้อนิจจา
โปรดอย่าอิจฉา	สมาชิกใหม่
ของบ้านทรายทอง

ค�าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ท�านอง: หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ 
ขับร้อง: สวลี ผกาพันธุ์

ภาพยนตร์เรื่อง “บ้านทรายทอง” 

“บ้านทรายทอง”	เป็นอมตะนวนิยายเรื่องหนึ่งของวงการวรรณกรรมไทย	เขียนโดย	
ก.สุรางคนางค์	(กัณหา	เคียงศิริ	ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์	ปี	๒๕๒๙)	นักประพันธ์
ผู้มีชื่อเสียง	ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารรายปักษ์ชื่อ	“ปิยมิตร” ประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๙๓	
	 ระหว่างที่นวนิยายเรื่องนี้ก�าลังตีพิมพ์ในหนังสือยังไม่จบดี	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า- 
ภาณุพันธุ์ยุคล	(เสด็จพระองค์ชายใหญ่)	เจ้าของคณะละคร	“อัศวินการละคร”	ทรงน�าไปสร้างเป็นละครเวที 
เปิดการแสดงที่ศาลาเฉลิมไทย	 โดยมี	 สวลี	 ผกาพันธุ์	 รับบท	พจมาน	สว่างวงศ์	 คนแรก	 (ประมาณปี	พ.ศ. 
๒๔๙๔)	และมีการสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกในปี	พ.ศ.	๒๔๙๙	โดย	โยคีสถานสี่พระยา	แผนกภาพยนตร์		 
น�าแสดงโดย	ชนะ	ศรีอุบล	และ	เรวดี	ศิริวิไล	หลังจากนั้นมีการสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้้งในปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	 
โดย	บริษัทไฟว์สตาร์โปรดักชั่น	น�าแสดงโดย	พอเจตน์	แก่นเพชร	และ	จารุณี	สุขสวัสดิ์

๑. บ้านทรายทอง     สวลี ผกาพันธุ์
๒. จนจริงไม่จนรัก    สวลี ผกาพันธุ์, สุเทพ วงศ์ก�าแหง
๓. สวรรค์มืด    สุเทพ วงศ์ก�าแหง
๔. เรือนแพ    อุเทน พรหมมินทร์
๕. ดวงใจ    สวลี ผกาพันธุ์
๖. 16 ปีแห่งความหลัง    สุรชัย สมบัติเจริญ
๗. สาวสวนแตง    สุรชัย สมบัติเจริญ
๘. แค่คืบ     อุเทน พรหมมินทร์
๙. สุขาอยู่หนใด    ชัยรัตน์ เทียบเทียม
๑๐. น่ารัก    ชัยรัตน์ เทียบเทียม
๑๑. เธอที่รัก     ชัยรัตน์ เทียบเทียม
๑๒. ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ   ตุล อพาร์ตเม้นต์คุณป้า
๑๓. ยุโรป    ตุล อพาร์ตเม้นต์คุณป้า
๑๔. กลกามแห่งความรัก    ฉันทนา กิติยพันธ์
๑๕. เกลียดคนสวย    สุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิติยพันธ์
๑๖. เพลงสุดท้าย     สุดา ชื่นบาน

   พัก

๑๗. ขวัญของเรียม    นิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ)
๑๘. วอนลมฝากรัก    นิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ)
๑๙. โทน     โป้ โยคีเพลย์บอย
๒๐. เติมใจให้กัน    โป้ โยคีเพลย์บอย
๒๑. ใครจะเมตตา     โป้ โยคีเพลย์บอย 
๒๒. รักครั้งแรก    นราธิป (วงชาตรี) 
๒๓. แฟนฉัน    นราธิป (วงชาตรี) 
๒๔. หนามยอกอก    ศรีไศล สุชาตวุฒิ
๒๕. ไปตามดวง    ดิ อิมพอสซิเบิ้ล 
๒๖. ทะเลไม่เคยหลับ    ดิ อิมพอสซิเบิ้ล
๒๗. ชั่วฟ้าดินสลาย   ศรีไศล สุชาตวุฒิ
๒๘. เพชรตัดเพชร    ดิ อิมพอสซิเบิ้ล

ลำ ดับเพลง



จนจริงไม่จนรัก สวรรค์มืด

(ช)	น้องเอย	น้องพี่
น้องเป็นเพื่อนปลอบชีวี	พี่นี้ยามจน
(ญ)	ล�าบากล�าเค็ญ	โถเรานั้นอยู่กันสองคน
เรายากจนต้องจ�าฝืนทน	ก้มหน้า
(ช)	เหลียวดูห้องหับ	หลับนอน
หัวใจสะท้อน	พี่อ่อนละอาย
(ญ)	เราอยู่กันตามประสาถึงใครจะว่า	ช่างใคร
(พร้อม)	เราร่วม	เรารักกันหนา
ถึงใครอิจฉาช่างเป็นไร
(ช)	เราแสนจนข้นแค้นเหลือดี
(ญ)	จนหรือมี	พี่กลัวฉันใด
(ช)	กลัวน้องตรมขื่นขมฤทัย
(ญ)	ตัวน้องไยไม่เคยคิดเลย
(ช)	โอ้ใจเจ้างาม	ล�้าเหลือจะเอ่ย
(ญ)	เราจนแต่เงินนะ	พี่เอย
ใช่	น้องเคยหม่นดวงใจ
(ช)	ชื่นใจพี่จริง	
(ญ)	มิทิ้งพี่ไป
(ช)	เราจนแต่เงินนะ	ชื่นใจ

ค�าร้อง: เกษม ชื่นประดิษฐ์
ท�านอง: สมาน กาญจนะผลิน
ขับร้อง:  สวลี ผกาพันธุ์, สุเทพ วงศ์ก�าแหง
จากภาพยนตร์เรื่อง “สวรรค์มืด”

ค�าร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร
ท�านอง: สมาน กาญจนะผลิน
ขับร้อง: สุเทพ วงศ์ก�าแหง 

(พร้อม)	แต่รักเราไม่เคยจน
(ช)	เถิบมาซิเธอ	
(ญ)	แน่ะเออพิกล
(ช)	กอดกันแก้จน	
(ญ)	แน่ะซนแล้วไง
(ช)	พี่กอดเธอสักนิดเป็นไร
(ญ)	ช่างไม่ละอายแก่ใจ
(ช)	จะต้องอายใครใครเพราะรักเราไม่ยากจน
(ช)	เราแสนจนข้นแค้นเหลือดี
(ญ)	จนหรือมี	พี่กลัวฉันใด
(ช)	กลัวน้องตรมขื่นขมฤทัย
(ญ)	ตัวน้องไยไม่เคยคิดเลย
(ช)	โอ้ใจเจ้างาม	ล�้าเหลือจะเอ่ย
(ญ)	เราจนแต่เงินนะ	พี่เอย
ใช่	น้องเคยหม่นดวงใจ
(ช)	ชื่นใจพี่จริง	
(ญ)	มิทิ้งพี่ไป
(ช)	เราจนแต่เงินนะ	ชื่นใจ
(พร้อม)	แต่รักเราไม่เคยจน
(ช)	เถิบมาซิเธอ	
(ญ)	แน่ะเออพิกล
(ช)	กอดกันแก้จน	
(ญ)	แน่ะซนแล้วไง
(ช)	พี่กอดเธอสักนิดเป็นไร
(ญ)	ช่างไม่ละอายแก่ใจ
(ช)	จะต้องอายใครใคร
(พร้อม)	เพราะรักเราไม่ยากจน

ภาพยนตร์เรื่อง “สวรรค์มืด” 

ภาพยนตร์เพลง	ถ่ายท�าด้วยระบบ	๓๕	มม.	เสียงในฟิล์ม	ออกฉายในเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๐๑	สร้างโดย	 
คนัจราภาพยนตร์	ก�ากบัการแสดงโดยรตัน์	เปสตนัย	ีน�าแสดงโดย	สเุทพ	วงศ์ก�าแหง,	สบืเนือ่ง	กนัภยั	(นางสาว 
ถิ่นไทยงาม),	เพ็ญศรี	พุ่มชูศรี,	ชาลี	อินทรวิจิตร,	พูนสวัสดิ์	ธีมากร	และ	ชูศรี	โรจนประดิษฐ์			
 “สวรรค์มดื” สร้างจากบทประพนัธ์ของ	สวุฒัน์	วรดลิก	(รพพีร)	ศลิปินแห่งชาต	ิซึง่โด่งดงัมาตัง้แต่ 
ครั้งเป็นละครออกอากาศสดทางโทรทัศน์ช่อง	 ๔	 บางขุนพรม	 เมื่อสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ยังคงลักษณะเป็น 
ภาพยนตร์เพลงที่มีเนื้อหาเก่ียวกับความรักที่เกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรม	 ระหว่าง	 ชูวิทย์	 หนุ่มเข็นรถ 
ขยะผู้มีจิตใจดีงามกับ	 เนียร	 เด็กสาวจรจัด	 ความช่วยเหลือที่ชูวิทย์มอบให้เนียร	 ได้ก่อตัวขึ้นเป็นความรัก
ท่ามกลางความยากล�าบาก

ฟ้ามืดสวรรค์มัว	นึกเกรงน่ากลัว		
อกรัวใจสั่น	ดั่งตะวันสูญสิ้น	
สวรรค์ร�าไร	ยามไร้จันทรา
มืดฟ้ามัวดิน	น�้าตาหลั่งรินกล�้ากลืน
เหลือเพียงหัวใจ	รักอันสดใส
อยู่ไหนกันเล่า	ช่วยปลอบเรายิ้มชื่น
สวรรค์จะมัวสลัวเพียงใด	ไม่หายคลายคืน
รักคงยั่งยืน	มิคลาย	
เปรียบรักคนจนเหมือนวิมานตระการพ้น	
สร้างอยู่บนทราย	ตราบฟ้าดินมลาย	
แต่รักไม่หาย	ไม่คลายโรยรา	
*รักกันซื่อตรง	แล้วคงสักวัน	สวรรค์สว่าง
ช่วยส่องทาง	รักข้า	
คอยหาดวงใจดังไร้ตะวัน	คอยแสงจันทรา
ขอจงเมตตาสวรรค์มืด
(ซ�้า *)



เรือนแพ ดวงใจ
ค�าร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร
ท�านอง: สง่า อารัมภีร
ขับร้อง: อุเทน พรหมมินทร์

ค�าร้อง: สง่า อารัมภีร
ท�านอง: สง่า อารัมภีร
ขับร้อง: สวลี  ผกาพันธุ์ 

ภาพยนตร์เรื่อง “เรือนแพ” 

ภาพยนตร์เรื่อง	“เรือนแพ”	 ออกฉายเมื่อปลายปี	 ๒๕๐๔	 เป็นภาพยนตร์ไทยที่ลงทุนสร้างร่วมกันระหว่าง	 
บริษัท	อัศวินภาพยนตร์	กับ	บริษัท	ชอว์บราเดอร์	แห่งฮ่องกง	น�าแสดงโดยดาราไทยและฮ่องกง	ได้แก่	ไชยา	 
สุริยัน,	ส.อาสนจินดา,	อดุลย์	ดุลยรัตน์,	จินฟง	และ	มาเรีย	จาง	เป็นเรื่องของสามชายหนุ่มเพื่อนรักซึ่งอาศัย 
เช่าเรอืนแพอยูด้่วยกนั	กบัลกูสาวเจ้าของแพผูม้ไีมตรกีบัหนุม่ทัง้สาม	เป้าหมายชวีติ	ความรกั	ความเป็นเพือ่น	 
เป็นเงือ่นไขให้ชวีติของคนทัง้สามต้องร่วมชะตากรรมไปสูจ่ดุจบด้วยกนั	ก�ากับโดย	พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ 
เจ้าภาณุพันธ์ยุคล	ร่วมกับ	ครูเนรมิต	(อ�านวย	กลัสนิมิ)	เพลง	“เรือนแพ”	ซึ่งเป็นเพลงเด่นประจ�าภาพยนตร์ 
เรื่องนี้	 	 ในงานมอบรางวัลตุ๊กตาทอง	 ครั้งที่	 ๕	 	 ประจ�าปี	 พ.ศ.๒๕๐๕	 ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, 
ผู้แสดงน�าฝ่ายชายยอดเยี่ยม	 (ไชยา	 สุริยัน),	 ผู้แสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยม	 (ส.อาสนจินดา),	 รางวัล 
ออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยม	และรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม	และมีการน�ากลับมาสร้างใหม่อีกครั้งใน 
ปี	พ.ศ.๒๕๓๒	โดยบริษัทไฟว์สตาร์โปรดักชั่น	ก�ากับการแสดงโดย	คุณาวุฒิ

ภาพยนตร์เรื่อง “เพชรตัดเพชร” 

“เพชรตัดเพชร”	ภาพยนตร์	๓๕	มม.	ซีเนมาสโคป	เสียงในฟิล์ม	เข้าฉายในปี	พ.ศ.	๒๕๐๙	จากบทประพันธ์ 
ของ	เศก	ดุสิต	และ	ส.เนาวราช	เรื่องราวการซ้อนกลของต�ารวจไทยและจีน	เพื่อปราบองค์การเหล่าร้ายค้า 
ยาเสพติดข้ามชาติ	อ�านวยการสร้างโดย	ปริญญา	ทัศนียกุล	แห่งบริษัท	สหการภาพยนตร์ไทยจ�ากัด	ก�ากับ 
การแสดงโดย	วิจิตร	คุณาวุฒิ	(เจ้าของฉายาเศรษฐีตุ๊กตาทอง)	พร้อมสิน	สีบุญเรือง	(พันค�า)	และ	ประกอบ	 
แก้วประเสริฐ		น�าแสดงโดย	มิตร	ชัยบัญชา	ประกบ	ลือชัย	นฤนาท	ที่หวนคืนสู่จอเงินอีกครั้ง	และนางเอกคู่ 
ขวัญ	เพชรา	เชาวราษฎร์	พบดาราสาวจากฮ่องกง	เรจิน่า	ไป่ปิง	ร่วมด้วย	เกชา	เปลี่ยนวิถี,	อดุลย์	ดุลยรัตน์, 
วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	และดาราร่วมแสดงคับคั่ง	พร้อมด้วยฉากทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง	บทบู๊มันสะใจโดย 
เฉพาะฉากมติรดวลหมดักบัลอืชยั		เรยีกได้ว่าความสนกุไม่ได้เป็นรองหนงัสายลบัร่วมสมยั	อย่าง	เจมส์	บอนด์	 
เลยทีเดียว	และในภาพยนตร์เรื่อง	เพชรตัดเพชร	นั้นมีเพลงฮิต	เพชรตัดเพชร	ร้องโดย	คณะสุเทพโชว์	กับวง 
ซิลเวอร์แซนด์	และเพลง	ดวงใจ ร้องโดย	สวลี	ผกาพันธุ์	กับวงฟรังโก้	ทรอมเบตต้า	ที่ยังคงเป็นที่จดจ�ามา 
จนถึงวันนี้

เรือนแพ...	
สุขจริงอิงกระแสธารา
หริ่งระงมลมพริ้วมา
กล่อมพฤกษา	ดังว่าดนตรี
หลับอยู่ในความรัก
รับความชื่น	ชั่ววันและคืนเช่นนี้
กลิ่นดอกไม้รัญจวน
ยังอบอวนยวนยี	
สุดที่จะพรรณนา
เรือนแพ...	
ล่องลอยคอยความรักนานมา
คอยน�้าค้างกรุณา
หยาดมาจากดาราแหล่งสวรรค์

ลา	ลา	ลา...	ลา	ลา	ลา...
ดวงใจ	ทุกคนมีสิทธิ์จะรักกันได้
ถึงอยู่ห่างไกล	ก็ยังส่งใจไปถึง
อ้อมแขนของฉัน
คอยสัมพันธ์รักอันตราตรึง
คอยวันสุขซึ้ง	จากดวงใจที่จริงจังมั่นคง
เธอเป็นคนต่างแดน
แต่แนบแน่นด้วยไมตรีสูงส่ง
มีใจรักมั่นคง	(ฮัม)...	ไม่มีผู้ใดเสมอ
เธอเป็นความสว่าง
พร่างดังเพชร	ประกายเลิศเลอ
ฉันได้จุมพิตจากเธอ
ฉันภูมิใจและสุขใจทุกคืนวัน
ลา	ลา	ลา...	ลา	ลา	ลา...
ฉันสุขใจ	ทุกคืนวัน

วิมานน้อยลอยริมฝั่ง
ถึงอ้างว้างเหลือใจร�าพัน
หิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกัน
ชีวิตกลางน�้าสุขสันต์
โอ้สวรรค์...	ใน	เรือนแพ



16 ปีแห่งความหลัง สาวสวนแตง
ค�าร้อง: สุรพล สมบัติเจริญ
ท�านอง: สุรพล สมบัติเจริญ
ขับร้อง: สุรชัย สมบัติเจริญ

ค�าร้อง: สุรพล สมบัติเจริญ
ท�านอง: สุรพล สมบัติเจริญ
ขับร้อง: สุรชัย สมบัติเจริญ
จากภาพยนตร์เรื่อง “16 ปีแห่งความหลัง”

ภาพยนตร์เรื่อง “16 ปีแห่งความหลัง” 

“16 ปีแห่งความหลัง” เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของ	สุรพล	สมบัติเจริญ	ที่เริ่มตั้งแต่การเป็นนักดนตรีในกอง 
ดุริยางค์ทหารอากาศ	 จนกระทั่งมาเป็นนักร้องผู้โด่งดัง	 ก่อนจะจบชีวิตลงท่ามกลางความสลดใจและเศร้า 
เสียดายของแฟนเพลงลกูทุง่ทัว่ประเทศ		โดยในภาพยนตร์ได้ใส่เรือ่งราวทัง้ในด้านชวีติการท�างาน		ครอบครวั	 
และความรัก	จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิต	พร้อมด้วยบทเพลงของสุรพล	สมบัติเจริญ	ที่ได้รับความนิยม 
จากแฟนเพลงจ�านวน	๘	เพลง	สวมบทบาทโดย	มิตร	ชัยบัญชา	พระเอกยอดนิยมแห่งยุค	ร่วมด้วย	เพชรา	 
เชาวราษฎร์,	กันทิมา	ดาราพันธ์	และ	ทองใบ	รุ่งเรือง	 เข้าฉายเมื่อธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๑๑	ที่่โรงภาพยนตร์ 
ควีนส์

สิบหกปีแห่งความหลัง
ทั้งรักทั้งชัง	ทั้งหวาน	และขมขื่น
สิบหกปีเหมือนสิบหกวัน
รักเอ๋ยช่างสั้นไม่ยั่งยืน
มีหวานมีชื่น	มีขื่นมีขม
สิบหกปีที่เธอและฉัน
ครองความรักกันสุข	สันต์เหลือข่ม
อุตส่าห์ถนอมน�้าใจกันมา
ไม่เคยนึกว่าจะมาระทม
กลายเป็นสวรรค์ล่ม
อกตรมกลัดหนอง
ไปดีเถิดนะ	
พี่ขออวยพรให้เจ้าไปดี
ลืมสิบหกปีเสียเถิดนะน้อง
นึกว่าหลับฝันชั่วพลันเราตื่น
ลืมคืนเราสอง
ที่ครองความรักกันมาถึงสิบหกปี

สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ
ชื่อเสียงน้องมาลือลั่น	ดังโจษจันกันทั้งทั่วกรุง
เพราะเข้าประกวด	เทพีสวนแตงดาวรุ่ง
ภาพเจ้ามาถึงกรุง	เจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจ
สาวสวนแตงเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศรี
ข่าวภาพน้องเป็นเทพี	
ท�าให้มีชื่อเสียงเกริกไกร
เสียงหนังสือพิมพ์	แมวมองหมายปองเจ้าไป
สู่ดารายิ่งใหญ่	สู่กลิ่นไอของความลาวัลย์
*	ข่าวสังคมเขาชมไม่สร่าง
วิทยุต่าง	ๆ	มีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัน
กลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณ
**	สวนแตงแหล่งเรารักมั่น
เฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไป
สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ
พี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์แม่แตงร่มใบ
พื้นดินแล้งแห้ง	ไร่แตงเหมือนคนหมองไหม้
โปรดไปเป็นขวัญใจ	กลับสู่ไร่นะสาวสวนแตง
(ซ�้า *, **)

สิบหกปีแห่งความฝัน
ทั้งเธอและฉันจบเกมรักกันเพียงนี้
สิบหกวันเหมือนสิบหกเดือน
สิบหกเดือนเหมือนสิบหกปี
พี่ตรมฤดีเพราะพี่ขาดเธอ



สุขาอยู่หนใดแค่คืบ
ค�าร้อง: สง่า อารัมภีร
ท�านอง: สง่า อารัมภีร
ขับร้อง: อุเทน พรหมมินทร์

ภาพยนตร์เรื่อง “เงิน เงิน เงิน” 

“เงิน เงิน เงิน” เป็นหนังตลกเพลง	หรือ	musical	comedy	ของบริษัท	ละโว้ภาพยนตร์	ก�ากับการแสดงโดย	 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ	เข้าฉายในปี	พ.ศ.๒๕๐๘	เป็นหนังที่คราคร�่าไปด้วยนักแสดง 
ทัว่ฟ้าเมอืงไทย	ดงัทีใ่นใบปิดของภาพยนตร์ระบุข้อความทีย่นืยนัข้อเท็จจรงินีว่้า	“เพลงพราว ดาวพร ูดูเพลิน”  
และอาจกล่าวได้ว่าถ้าใครที่อยากรู้ว่าท�าเนียบของดารานักแสดงในปี	พ.ศ.	๒๕๐๘	มีใครบ้าง	ก็อาจจะอาศัย 
หนงัเร่ืองนีเ้ป็นช่องทางในการส�ามะโน	นบัอย่างไม่ละเอยีดถีถ้่วนแล้ว	กป็รากฏว่ามดีารา,	นกัแสดงและบคุคล 
ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นรวมแล้วถึงหกสิบคนเป็นอย่างน้อย	และที่เกินกว่าครึ่งปรากฏตัวในฐานะดารารับเชิญ		 
 “เงิน เงิน เงิน”	เป็นหนังที่ประสบความส�าเร็จทางด้านรายได้อย่างถล่มทลาย	กระทั่งส่งให้ดารา 
คู่ขวัญ	มิตร	-	เพชราได้รับพระราชทานโล่เกียรตินิยมในงานประกาศรางวัลตุ๊กตาทองประจ�า	ปี	พ.ศ.	๒๕๐๘	 
ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	ยุทธนา	มุกดาสนิท	ได้น�า	“เงิน เงิน เงิน” มาสร้างใหม่อีกครั้ง	น�าแสดงโดย	เกรียงไกร	
อุณหะนนัท์,	อภริด	ีภวภตูานนท์	และอโนเชาว์	ยอดบตุร	หลงัจากนัน้ยงัถูกน�าไปถ่ายทอดในรปูแบบของละคร 

โทรทัศน์และละครเวที	ซึ่งล้วนแล้วเป็นเครื่องยืนยันความส�าเร็จและยิ่งใหญ่ของหนังเพลงเรื่องนี้

ภาพยนตร์เรื่อง “วัยอลวน” 

“วัยอลวน”	 เข้าฉายในเดือนตุลาคม	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙	 ก�ากับโดย	 เปี๊ยก	 โปสเตอร์	 จากบทประพันธ์ของ 
บุญรักษ์	นิลวงศ์	ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงในชีวิตเมื่อครั้งเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ	พร้อม 
กับสอนหนังสือหารายได้พิเศษ	แล้วพบรักกับสาวน้อยลูกสาวเจ้าของบ้านเช่า	วัยอลวน เป็นภาพยนตร์วัยรุ่น 
เรื่องแรก	 ๆ	 ที่เปลี่ยนแนวทางของภาพยนตร์สมัยนั้น	 จากพระเอกจะต้องเป็นสุภาพบุรุษหน้าตาดี	 ร่างกาย 
ก�าย�า	มาเป็นนักแสดงหน้าใหม่	ไพโรจน์	สังวริบุตร	ที่มีรูปร่างผอมเกร็ง	ท่าทางยียวนกวนประสาทมารับบท 
พระเอก	 แม้ว่าหนังจะเข้าฉายในช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่	 แต่ด้วยกระแสบอกต่อท�าให้ 
ภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ด้รบัการตอบรบัทีด่จีากคนด	ู	และมเีพลงประกอบทีไ่ด้รบัความนยิม	คอืเพลงสขุาอยูห่นใด   
และน่ารัก	ร้องและเล่นกีตาร์โดย	ชัยรัตน์	เทียบเทียม	ท�าให้มีการสร้างภาคต่อ	คือ	รักอุตลุด	ฉายในปี	พ.ศ.	

๒๕๒๐	และ	ชื่นชุลมุน	ฉายในปี	พ.ศ.	๒๕๒๑

แค่คืบเท่านั้น
ฉันให้งงงันมิกล้าเอ่ย
พบกันทุกวันกับทรามเชย
แต่ยังมิเคยจะเอ่ยบอกรัก
แค่คืบเท่านี้
น�้าใจไมตรีมีให้ตระหนัก
ไฉนจึงเหมือนคนไม่รู้จัก
หวั่นใจนัก	รักแท้หรือเทียม	มาเยี่ยมอ�าพราง
หลงรักเงา	จนเศร้าดวงใจ
ขออย่าเมินให้	จิตใจต้องหมองหมาง
รักด้วยใจภักดิ์	รักด้วยใจสว่าง
ทุกสิ่งทุกอย่าง	จะกระจ่างสายตา
แค่คืบ	จริง	จริง
แค่คืบ	จริง	จริง
เหมือนผีมาสิง	อยู่ในอุรา
จนใจที่ปาก	ฉันมิกล้า
เอื้อนเอ่ยวาจาขอความรักเอย

สาวหนึ่งงามสดใส	 เยื้องกรายเดินผ่านมา
พบเธอที่อินทรา	 ลักษณางามสมใจ
เอ๊ะเธอจะไปไหน	 เอ๊ะเธอพูดกับใคร
เอ๊ะเธอพูดอะไร	 เอ๊ะไยเธอยิ้มมา
เอ๊ะเธอเดินมาหา	 เอ๊ะเธอมองสบตา
แล้วเธอก็ถามว่า	 สุขาอยู่หนใด
สุขาอยู่หนใด	 สุขาอยู่หนใด
สุขาอยู่หนใด

แต่งโดย: ปยะพล เอนกบุณย์
ขับร้อง: ชัยรัตน์ เทียบเทียม



เธอที่รักน่ารัก
ค�าร้อง: สุนทรสิงห์ วัชรเสถียร
ท�านอง: สุนทรสิงห์ วัชรเสถียร
ขับร้อง: ชัยรัตน์ เทียบเทียม
จากภาพยนตร์เรื่อง “วัยอลวน”

ค�าร้อง: ชัยรัตน์ เทียบเทียม
ท�านอง: ชัยรัตน์ เทียบเทียม
ขับร้อง: ชัยรัตน์ เทียบเทียม

ภาพยนตร์เรื่อง “รักอุตลุด” 

ภาคต่อของ	“วัยอลวน”	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์		หนังวัยรุ่นสุดฮิตที่จับความรักระหว่าง	ตั้ม	หนุ่มนักเรียน 
นิติฯ	กับ	โอ๋	ลูกสาวเจ้าของบ้านเช่าที่ตั้มอาศัยอยู่	มาใน	“รักอุตลุด”	ทั้งคู่เป็นแฟนกันแล้ว	แต่ความกะล่อน 
ของตั้มก็ชักพาให้เขาไปพบเจอกับ	นิด	นักร้องสาวสุดเท่		จนเมื่อเรื่องกุ๊กกิ๊กระหว่างตั้มกับนิดเกิดเข้าหูโอ๋เข้า	 
คราวนี้โอ๋จึงได้อาละวาดบ้านแตกตามเคย	 น�าไปสู่ฉากตั้มและโอ๋	 ใส่ชุดสีทองเต้นบั๊มพ์ประกอบเพลง 

“อุตลุดบั๊มพ์” ซึ่งกลายเป็นภาพจ�าของหนังชุดนี้ที่ยังตราตรึงใจหนุ่มสาวยุค	๒๕๒๐	จนปัจจุบัน

น่ารัก	เมื่อเธออยู่ใกล้							
หวานหวานละไม	นี่แหละใจของเธอ	
ซ่อนใจฉันไม่กล้าเสนอ									
เกรงว่าฉันจะเก้อ	เธอรักก่อนได้ไหม	
หากรักบอกมาค่อย	ๆ							
ขวัญฉันจะลอยลิ่วไปไกลแสนไกล	
โธ่เอ๋ย	ขวัญมันคงหวั่นไหว							
ยามที่เห็นเธอใกล้	ใจฉันสั่นละเมอ	
ยิ่งคิดบางครั้งฉันก็						
ท้อใจด้วยจนหนทาง	
รักเอ๋ยช่วยเผยใจนาง						
เปิดทางให้บ้างสร้างสะพานรัก	
ทอดไว้ให้ใจฉันข้าม						
แล้วฉันจะตามติดเธอไปทุกทาง	
บ่ายเย็นเช้าสายยามรุ่งสาง					
มอบใจรักเคียงข้างจะ	ไม่สร่างรักเธอ
อยากรักแต่ใจไม่กล้า					
คิดมาเนิ่นนานรั้งรอ	
ท้อถอยจะพลอยเสียดาย					
สักวันเขาหน่ายจะเจ็บใจนะ	
น่ารักเมื่อเธออยู่ใกล้					
ฝันหวานละไมหลับในความสัมพันธ์	
มอบใจของเธอให้กับฉัน					
ตราบชั่วนิจนิรันดร์จะยึดมั่นรักเธอ

ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	โว้วโววโว
ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	โว้วโววโว
ใครเคยเพ้อร�าพัน	ฉันรักเธอ	
สุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบ
เปรียบรักเราเล่น	เป็นรักลอง	
อีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้
ใครรักเธอมั่น	ฉันนั้นเอง	
อยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รัก
*	เธอนั้นเป็นเทพีสถิตอยู่ที่นั้นกลางดวงหทัย
เราต่างมีจิตใจเหมือนกันคือรัก	ๆ	ๆ
โอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริง
เธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรัก	ๆ	ๆ
ฟังเพลงรักดัง	ก้องห้องหัวใจ	
ให้ครึ้มนักไม่มีใครมาเทียบ
เปรียบเสียงเสนาะ	เกิดเพราะเรา	
เฝ้าหลงรักไม่มีใครมาหักความรักเราได้	
หากขวัญใจ	ให้ฉันเรียกเธอว่าที่รัก
(ซ�้า *)

ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	
ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	โว้วโววโว
ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	
ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	โว้วโววโว
ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	
ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	โว้วโววโว
ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	
ชูวับ	ชูวับ	ชูวับ	โว้วโววโว



ยุโรปไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ
ค�าร้อง: ตุล ไวฑูรเกียรติ
ท�านอง: อพาร์ตเมนต์คุณป้า
ขับร้อง: ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า

แต่งโดย: เรวัติ พุทธินันทน์
ขับร้อง: ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า

ภาพยนตร์เรื่อง “สายลับจับบ้านเล็ก”

“สายลับจับบ้านเล็ก”	ก�ากับโดย	คมกฤษ	ตรีวิมล	หนึ่งในผู้ก�ากับจากภาพยนตร์เรื่อง	แฟนฉัน ที่ได้รับแรง 
บันดาลใจในการสร้างเรื่องจากหนังสือ	สะกดรอยชู้	ของ	มานะ	สุนทร	 เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหนุ่มแสนซื่อ 
อย่าง	จ๊อก	ต้องมารบังานนกัสบืชูด้้วยความจ�าเป็น	เพราะหวงัหาเงินล้างหนี	้นัน่คอืการตามติดพฤติกรรมของ 
สารวัตรวศิน	จอมเจ้าชู้ที่ก�าลังติดพันพริตตี้สาวสวยชื่อน้องน�้าปั่น	จ๊อกสืบจนรู้ว่าน�้าปั่นก็แอบเป็นกิ๊กกับเสี่ย 
อดิสรณ์	 ที่ก�าลังถูก	 สุทิน	 นักสืบคู่ปรับตามราวีน�้าปั่นไม่ลดละ	 ในขณะที่จ๊อกก็เกิดรักน�้าปั่นเข้า	 เขาจึงต้อง 

เลือกระหว่างจะแฉหรือจะปกป้องพริตตี้สาวที่เขารักคนนี้ดี 

ภาพยนตร์เรื่อง “วัยระเริง”

“วัยระเริง”	เล่าเรื่องราวของเด็กนักเรียนห้อง	๖๕๐	ผู้ไม่รักเรียน	
แต่พวกเขาต่างหลงใหลในมนต์เสน่ห์ของดนตรีร็อก	เป็นทีเ่อือมระอาของครูทกุคนในโรงเรียน	จะมกีแ็ต่	ศรีนวล 
ครวูยัเกษยีณทีพ่ยายามจะท�าความเข้าใจความต้องการของนักเรยีน	และคดิวธิสีดุเก๋	โดยผนวกเอาเนือ้หาใน
รายวชิาใส่เข้าไปในท�านองเพลงรอ็ก	ซึง่ช่วยนกัเรยีนของเธอพฒันาความจ�า	และพวกนกัเรยีนกท็�าข้อสอบได้ 
ดี	ในวันไหว้ครู	วงดุริยางค์ร่วมกับนักเรียนจากห้อง	๖๕๐	ได้เล่นเพลงเหล่านั้น	ซึ่งท�าให้ศรีนวลและคนอื่น	ๆ	 
ในโรงเรียนภาคภูมิใจเป็นยิ่งนัก	
 “วัยระเริง” เข้าฉายในปี	พ.ศ.	๒๕๒๗	เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ	อ�าพล	ล�าพูน	และ	วรรษมณ	 
วฒัโรดม	ทัง้ยงัเป็นจดุก�าเนดิของวงไมโคร	วงดนตรรีอ็กชือ่ดงัทีม่กีารออกอลับัม้แรก	รอ็ก	เลก็	เลก็	ในอกีสอง 
ปีต่อมา		

 

มาฟังเถอะมา	จะพาความรู้มี			 	
ต�าราอย่างดีไม่มีใครเคยท�า
ดนตรีจะน�าจดจ�าให้ขึ้นใจ		 	
ฟังไปท่องไปได้ความไปตามเพลง
ได้ข้อมูลไว้เอาไปสอบ		 	
ตอบไปตามเนื้อเพลง	ต่อเพลงนี้ไว้
ให้ได้จ�าไว้เป็นค�าตอบ		 	
สอบทีไรมั่นใจไม่โดนซ�้าชั้น
*ยุโรป	ทิศใต้ติดน�้า	เหนือก็ติดน�้า		 	
เว้นทิศเดียวตะวันออกติดเอเซีย
ยุโรป	หนาวมากกว่าร้อน	ประชากรมากมาย		
เหนือใต้กลางออกตก	หกร้อยกว่าล้าน
เรามาว่ากันแต่ประเทศที่ส�าคัญ			
ดูทางตะวันตกกันมีไอร์แลนด์	
มีอังกฤษ	มีฝรั่งเศส	เนเธอร์แลนด์		
ลุคแซมเบิร์กแดนติดเบลเยี่ยมรวมกัน	

นั่งคนเดียว	แล้วมองกระจก		 	
ที่สะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญ
โดดเดี่ยวกับความเหงา	
อยู่กับเงาที่พูดไม่เป็น	
ฟังเพลงเดิม	ๆ	ที่เรารู้จัก	 	
แต่ไม่รู้ความหมายของมัน	
หากฉันจะหลับตาลงสักครั้ง	 	
และพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์	
*	หากความรักเกิดในความฝัน	
เราจุมพิตโดยไม่รู้จักกัน	
ปฏิทินไม่บอกคืนและวัน	 	
ดั่งที่ฉันไม่เคยต้องการ	
**	แต่อยากให้เธอได้พบกับฉัน	 	
เราสมรสโดยไม่มองหน้ากัน	
จูบเพื่อร�่าลาในความสัมพันธ์		 	
ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไป			
(โดยไม่รู้จักเธอ)

ทบทวนเรื่องราวต่าง	ๆ		 	
ทุก	ๆ	ครั้งที่ฉันตื่นนอน	
กับบทกวีไม่มีความหมาย	 	
ฉันงมงายสวดมนต์ขอพร		 	 	
หากจะมีโอกาสอีกหน	 	
จะร่ายมนต์กับสายน�้าจันทร์		 	
เพื่อจะได้หลับตาลงสักครั้ง		 	
และพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์		
(ซ�้า * , **) , (ซ�้า * , **)

เหนือนั้นมีไอซ์แลนด์	เดนมาร์ก			
จากสวีเดนก็เป็นนอร์เวย์		ฟินแลนด์
ภาคใต้แดนก็โปรตุเกส	อิตาลี
กรีซ	สเปน	และโมนาโค
(ซ�้า *) 
ยุโรปภาคกลางต่างไปแต่ใกล้กัน		
รวมเยอรมันตะวันออก	ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์	ร่วมแดนเป็นเพื่อนกัน		 	
และเยอรมันตะวันตกเมืองเบียร์
หันมาดูภาคตะวันออก	
พวกยูโก	เชคโกสโลวาเกีย	
ทั้งโปแลนด์	และบูเกเรีย			
ร่วมกับบลูเมเนีย	และฮังการี
(ซ�้า *, *) 



เกลียดคนสวยกลกามแห่งความรัก
ค�าร้อง: วิสา คัญทัพ
ท�านอง: วิสา คัญทัพ
ขับร้อง: ฉันทนา กิตติยพันธ์ 

ค�าร้อง: ร้อยแก้ว รักไท
ท�านอง: ประสิทธิ์ พยอมยงค์
ขับร้อง: สุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิติยพันธ์

ภาพยนตร์เรื่อง “กลกามแห่งความรัก” 

“กลกามแห่งความรัก”	 (Twilight	 in	 Tokyo)	 ก�ากับ
และเขยีนบทโดย	ทรนง	ศรเีชือ้	เล่าเรือ่งราวของแวววลี 
สาวต่างจังหวัดที่วาดหวังถึงชีวิตที่ดีขึ้น	เธอจึงตัดสินใจ
เดินทางมากรุงเทพเพื่อหางาน	 จากเด็กเสิร์ฟในร้าน 
อาหาร	ไปสู่นักร้อง	นางแบบหนังสือโป๊	เมียน้อย	นาง 
บ�าเรอ	และหญงิค้าสวาทในต่างแดน	แม้ฐานะทางการเงินของเธอจะดีขึน้แต่สภาพจติใจของเธอกลับเส่ือมลง	 
ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองลงในตอนสุดท้าย	 น�าแสดงโดย	 ดาริน	 กรสกุล,	 ลิขิต	 เอกมงคล, 
ระพีพรรณ	กรสกุล	เข้าฉายในปี	พ.ศ.	๒๕๓๒	หนังประสบความส�าเร็จทางด้านรายได้อย่างงดงาม	และได้รับ 
รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม	จากการประกวดตุ๊กตาทองในปีเดียวกัน

ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวนอกนา” 

“ข้าวนอกนา” เข้าฉายในปี	พ.ศ.	๒๕๑๘		สร้างจากบทประพันธ์ของ	สีฟ้า	ที่มีเนื้อหาสะท้อนสภาพสังคมไทย
ในยคุทีท่หารอเมริกันเข้ามาต้ังฐานทพัในประเทศไทย	ช่วงสงครามเวยีดนาม	ท�าให้เกิดลูกคร่ึงไทย	–	อเมริกัน
จ�านวนมาก		หนังเล่าเรื่องราวของสองพี่น้องที่มีชีวิตต่างกันราวขาวกับด�า	เดือน	เด็กสาวลูกครึ่งผิวขาว		สวย	
น่ารกัราวกับตุ๊กตา	เป็นทีห่มายปองของผูท้ีพ่บเหน็	พบเจอแต่สิง่ทีส่วยงาม		และ	ด�า	เดก็ลกูครึง่อเมรกินันโิกร	
ที่ประสบพบเจอกับเหตุการณ์อันเลวร้ายมาตลอดชีวิต	และโหยหาความรัก	ความเข้าใจจากคนรอบข้าง	แล้ว 
วนัหนึง่หนทางชวิีตของทัง้สองคนกม็าบรรจบในหนทางเดยีวกนั	ก่อนจะคลีค่ลายอย่างทีไ่ม่มใีครดกีว่ากนัเป็น 
เพียงแค่ทางชีวิตที่แตกต่างและไม่สามารถประเมินคุณค่าได้	ก�ากับการแสดงโดย	 เปี๊ยก	 โปสเตอร์	น�าแสดง 
โดย	อุเทน	บุญยงค์,	สุริยา	ชินพันธุ์,	ช่อเพชร	ชัยเนตร,	บุปผารัตน์	ญานประสิทธิกุล	และดาราอีกมากมาย	 
เพลง	“เกลียดคนสวย”	เป็นเพลงที่ท�าให้คนดูเข้าใจความรู้สึกของ	ด�า	ที่สีผิวของเธอท�าให้เธอต้อง	“เกลียด

คนสวย”	และยังช่วยส่งเสริมบุคลิกที่แข็งกร้าวท�าให้ด�าเป็นตัวละครที่มีชีวิตจิตใจอย่างสมบูรณ์แบบ

ความรู้สึกนั่นหรือ	 	 	
เหงา	อ้างว้าง	โดดเดี่ยว
เดินไปตามล�าพังคนเดียว	 	
ไร้แม้ใครยึดเหนี่ยว
ล่องลอยคว้าง	กลางน�้าเชี่ยว	 	
สาดแรงซัด	สุดแรงซ�้า	
อยู่ประจ�า	สุดหลีกหนี
เป็นอย่างนี้	เจออย่างนี้	 	
ชีวิตมันไม่มีดีอะไร
*	เจ็บ	จนเกินเจ็บ	ทุกข์	จนลืมทุกข์	
ไม่ใช่ชีวิตแต่เป็นซากชีวิต
ถึงมีร่าง	แต่ก็ไร้ใจ	 	 	
ทุกสัมผัสแสดงให้ดูว่ารู้สึก
ลีลาเสน่หา	เร่าร้อน	
ผองไฟไหม้ลาม	กลกามแห่งความรัก	
เผามันเข้าไปดวงใจที่รานร้าว	
แหลกยับเยิน	 	

ไม่มีคนรักคนที่ไม่งาม
รูปกายเราทราม	ไม่สวยเหมือนใคร
ถูกคนสวยเยาะเราให้เจ็บใจ	ผิดแปลกคนไปอย่างไรหรือเรา
ถูกชิงชังไม่สวยดังใครเขา	ซ�้าตัวเราถูกคนหยามเหยียด
*	ยิ่งคิดยิ่งให้เกลียด	ๆ	เกลียด	ๆๆ
เกลียด	ๆๆ	เกลียด	ๆๆ
ฉันแสนเกลียดคนเยาะเย้ยตัวเรา	
**	ความเหลื่อมล�้าท�าเราให้เศร้าหมอง	
ไม่อยากแลมองรูปกายแม้เงา
แต่คนสวยมีคนรักใคร่เขา	รูปทรามตัวเราสิ้นคนสนใจ
อยากจะสวยอย่างคนอื่นทั่วไป	แล้วใคร	ๆ	อาจไม่หยามเหยียด
ยิ่งคิดยิ่งให้เกลียด	ๆ	เกลียด	ๆๆ
เกลียด	ๆๆ	เกลียด	ๆๆ
ฉันแสนเกลียดชังคนสวยทุกคน	
(ซ�้า *, **)

**	จะชั่วจะดี	จะชี้ยังไง	
ขึ้นอยู่กับใคร	จะคิดไปเอง	
ฉันเป็นฉันเลือก	เลือกทางฉันเอง
ชีวิตเหมือนเพลงบรรเลงผิดคีย์
***	สิ่งที่ใฝ่และฝัน	หวังวาดไว้	ว่างเปล่า	
เป็นเพียงลมโชยมาบางเบา
ที่เห็นก็เป็นเหมือนเงา	 	
สิ่งที่เหลือคือความเศร้า
เก็บความคิด	และความหวัง	
กับวันวาน	จบเท่านี้	
เกมแค่นี้	พอแค่นี้
ชีวิตมันก็ดี	ที่สะใจ
(ซ�้า *, **, ***)



ขวัญของเรียมเพลงสุดท้าย
ค�าร้อง: จิตนาถ วัชรเสถียร
ท�านอง: จิตนาถ วัชรเสถียร
ขับร้อง: สุดา ชื่นบาน

ค�าร้อง: พรานบูรพ์
ท�านอง: พรานบูรพ์
ขับร้อง: นิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ)

เรียมเหลือทนแล้วนั่น	ขวัญของเรียม	
หวนคิด	คิดแล้วขมขื่น	ฝืนใจเจียม	
เคยโลมเรียมเลียบฝั่ง	มาแต่หลังยังจ�า	
ค�าที่ขวัญเคยพลอดเคยพร�่า	
ถ้วนทุกค�ายังเรียกยังร�่าเร่าร้องก้องอยู่	
แว่ว	ๆ	แจ้วหู	ว่าขวัญชู้เจ้ายังคอย	
*	เรียมเหลือลืมแล้วนั่น	ขวัญคงหงอย	
หวนคิด	คิดแล้วยิ่งเศร้า	เหงาใจคอย	
อกเรียมพลอยนึกหน่าย	คิดถึงสายน�้านอง	
คลองที่เรียมเคยเที่ยวเคยท่อง	
เมื่อเราสองต่างว่ายต่างว่องล่องไล่ไม่เว้น	
เช้าสายบ่ายเย็น	ขวัญลงเล่นกับเรียม	
(ซ�้า *)

ภาพยนตร์เรื่อง “แผลเก่า” 

“แผลเก่า”	 เป็นงานประพันธ์ของ	 ไม้	 เมืองเดิม	 ตีพิมพ์คร้ังแรกเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๙	 สร้างเป็นภาพยนตร์ 
ครั้งแรกเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๓	และครั้งที่	๒	ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๙	โดยบูรพาศิลป์ภาพยนตร์	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๒๐		 
เชิด	ทรงศรี	น�ากลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้ง	น�าแสดงโดย	สรพงษ์	ชาตรี	และ	นันทนา	เงากระจ่าง	เมื่อ 
ออกฉายท�ารายได้สงูสดุลบสถติภิาพยนตร์ทกุเรือ่งทีเ่ข้าฉายในเวลานัน้ทัง้ไทยและต่างประเทศ	นอกจากนีย้งั 
ได้รางวัลชนะเลิศจากงานประกวดภาพยนตร์	ณ	เมืองน็องต์	ประเทศฝรั่งเศส	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	หลังจาก 
นัน้มกีารสร้างเป็นละครและภาพยนตร์อีกหลายคร้ัง	โดยทกุคร้ังทีม่กีารสร้าง	“แผลเก่า”	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๔๘๓		 
จนกระทั่งถึงการสร้างภาพยนตร์ครั้งล่าสุดในปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	บทเพลง	ขวัญของเรียม	ยังคงเป็นองค์ประกอบ 
ส�าคัญที่ผู้สร้างไม่อาจจะละเลยได้

ภาพยนตร์เรื่อง “เพลงสุดท้าย” 

“เพลงสุดท้าย”	สร้างจากบทประพันธ์ของ	วรรณิศา	เรื่องราวของสาวประเภทสองที่ผิดหวังในความรักจาก
ชายหนุ่ม	สุดท้ายเธอเลือกที่จะจบชีวิตไปพร้อมกับการแสดงบนเวที	น�าแสดงโดย	สมหญิง	ดาวราย		นางโชว์
ดาวเด่นจากทิฟฟานี่โชว์	 ก�ากับการแสดงโดย	พิศาล	อัครเศรณี	หนังเข้าฉายเมื่อเดือนพฤศจิกายน	ปี	พ.ศ.
๒๕๒๘			ฉากทีเ่ป็นทีจ่ดจ�าของคนดคูอืฉากการแสดงครัง้สดุท้ายของตวัละครบนเวททีฟิฟานี	่พร้อมด้วยเพลง
ประกอบ	“เพลงสดุท้าย” จนท�าให้ทัง้หนังัและเพลงโด่งดงัและเป็นทีจ่ดจ�าจนทกุวนันี	้หนงัประสบความส�าเรจ็ 
อย่างสูงจนต้องมีการสร้างภาคสอง	“รักทรมาน”	 เข้าฉายในปี	พ.ศ.๒๕๓๐	น�าแสดงโดย	สมหญิง	ดาวราย	 
อกีครัง้	ในบทน้องชายของพีท่ีต่ายไปและกลบัไปล่อลวงให้พระเอกต้องผดิหวงับ้าง	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	มกีารน�า	 
“เพลงสุดท้าย” มาสร้างใหม่อีกครั้ง

แสงตะวัน	แสงจันทร์	แสงดาว	
พร่างพราวเป็นประกาย
แต่ตัวฉันเป็นเพียงแสงไฟ	
ใกล้ริบหรี่อยู่ในแสงเทียน
เจ็บปวดทั้งกายและใจ	
เป็นเพราะชายคนนั้น
ทิ้งความเศร้าไว้ให้กับฉัน	
ดั่งใจฉันใกล้ดับพร้อมกับแสงเทียน
*	อยากให้เขารู้	ว่ามันเจ็บ	เจ็บเพียงไหน
ตอบฉันได้ไหม	ว่าฉันผิด	ผิดอย่างไร
**	จริงซิ	ฉันมันเป็นสิ่งปลอม	ใครจะยอมจริงใจ
จะโทษเขาไปท�าไม	ท�าไมไม่โทษตัวเอง
แม้ว่ากายฉันมันจะปลอม	แต่ฉันไม่ยอมปลอมใจ
ชีวิตฉันก็จะให้	สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้	
เหลือไว้	เหลือไว้	เหลือไว้ท�าไม	
(ซ�้า	*,	**)	,	(*,	*)



โทนวอนลมฝากรัก
ค�าร้อง: ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
ท�านอง: ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
ขับร้อง: นิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ)

ค�าร้อง: สุชาติ เทียนทอง
ท�านอง: สุชาติ เทียนทอง
ขับร้อง: โป้ โยคีเพลย์บอย

ภาพยนตร์เรื่อง “ชาติล�าช”ี 

ภาพยนตร์เพลงชื่อดัง	จากการสร้างและก�ากับการแสดงโดย	ครูรังสี	ทัศนพยัคฆ์	ผู้ก�ากับคู่บุญ
ของมิตร	ชัยบัญชา	และ	เพชรา	เชาวราษฎร์	ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างในปี	พ.ศ.	๒๕๑๒	กล่าวถึง	
“ชาติล�าชี”	 พระเอกมือปราบในคราบทรชนคนดีปลอมตัวมาสืบราชการลับในดินแดนผู้ก่อการร้าย	 
คอมมิวนิสต์	โดยมีฉากการด�าเนินเรื่องเกิดขึ้นที่อ�าเภอมหาชนะชัย	จังหวัดอุบลราชธานี	(ปัจจุบันคือจังหวัด 
ยโสธร)	เนื้อหาครบทุกรสทั้งบู๊	ชีวิต	และเพลงประกอบ	นับเป็นสูตรส�าเร็จของภาพยนตร์ไทยในยุคนั้น	ฉาก 
เพลงในเรื่องจะมีการถ่ายท�าในระบบ	๓๕	 มม.	 มีเพลงประกอบทั้งหมด	๘	 เพลงด้วยกัน	 น�านักร้องลูกทุ่ง 
ชื่อดังในยุคนั้นมาประชันกันจนล้นจอ	อาทิ	เช่น	ไพรวัลย์	ลูกเพชร,	ชินกร	ไกรลาศ,	บรรจบ	เจริญพร,	ศรีไพร	 
ใจพระ,	บุปผา	สายชล	และวิภารัตน์	เปรื่องสุวรรณ	หนึ่งในจ�านวนนั้นมีเพลงที่ได้รับความนิยมคือ	“วอนลม 
ฝากรัก” ขับร้องโดย	บุปผา	สายชล	แต่งโดย	ครูสุรินทร์	ภาคศิริ		
(ที่มา : จากลุ่มน�้าโขงถึงซับแดง : การเดินทางบนเส้นทางสายอุดมการณ์ (๒) จากบล๊อก Oknation)

ภาพยนตร์เรื่อง “โทน” 

“โทน”	เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขียนบทและก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	(สมบูรณ์สุข	นิยมศิริ)	เรื่องราวของ 
หนุ่มก�าพร้าอย่าง	โทน	ที่ต้องพบเจออุปสรรคมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กก�าพร้าก้นกุฏิ	โทนมุเรียนจนจบช่างยนต์ 
ด้วยแรงส่งเสียจากหลวงตา	แต่ด้วยชาติก�าเนิดต้อยต�่าท�าให้ช�้ารักอยู่ร�่าไป	กระทั่งเข้ากรุงเทพฯ	มาหางานท�า 
และได้เจอ	แตง	สาวสวยลูกคุณหนูที่จงเกลียดโทนตั้งแต่พบหน้า	หากความดีก็เอาชนะใจเธอจนได้		น�าแสดง 
โดย	ไชยา	สุริยัน,	อรัญญา	นามวงษ์,	จารุวรรณ	ปัญโญภาส,	สังข์ทอง	สีใส	ฯลฯ		แม้ว่า	“โทน”	จะถูกติง 
เรือ่งการเลอืกไชยา	สุริยนัมาเป็นพระเอกทีต้่องลดอายแุสดงเป็นเด็กวยัรุ่นตามท้องเร่ือง		และยงัน�าดาราหน้า 
ใหม่	ๆ 	มาแสดง	จนสายหนังไม่กล้าซื้อในช่วงแรก	แต่ทีมงานผู้สร้าง	(สุวรรณฟิล์ม)	ก็ฝ่าฟันและท�าภาพยนตร์ 
ออกมาจนส�าเรจ็	เมือ่ออกฉายจากกระแสปากต่อปากในเรือ่งความมเีหตผุลของบทหนงั	และยงัมเีพลงไพเราะ	 
๗	เพลง	ซึ่งขับร้องโดย	สังข์ทอง	สีใส	และ	วงดิ	อิมพอสซิเบิ้ล	เป็นแรงส่งช่วยให้ภาพยนตร์มีความสมบูรณ์ 
มากขึ้น	ภาพยนตร์เข้าฉายในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๑๓	ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย	สามารถท�ารายได้ 
สูงถึง	๖	ล้านบาท	พลิกประวัติศาสตร์หนังไทยในเวลานั้น

ยามลมโชยมา	พาใจหน่วงหนัก
คิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรัญจวน	
ก่อนเราอยู่เคียงกัน	เราสุขใจฝันชิดเชยชวน
ห่างไกลสุดคร�่าครวญ	หนาวลมกลับหวลรักไกลกัน
ค�าร�าพนั	ฉนัยงัคงจ�า	รกั	รกั	รกั	ใครฝากค�ามาจ�านรรจ์
แต่คุณกลับลืมค�า	ไม่จดไม่จ�า	ช�้าใจพลัน	
คอยจนคืนวัน	เวียนเปลี่ยนผันเหมันต์คลาย
นอนยังละเมอ	เธออยู่หนใด	
*	วอนลมจ๋า	พาคู่รักของข้าคืน	
จ�าทนฝืน	ฉันนอนสะอื้นหนาวทรวงใน
ลา	ลา	ล้า	ลา	หล่า	ลา	ล้า	ลา	ลา	
อยู่แห่งไหน	หรือลืมคู่ใจคนเก่าก่อน
**	ลมยังครางครวญ	พาใจป่วนปั่น	
หนาว	หนาว	หนาว	คราก่อนนั้นฉันเคียงนอน
อกคุณป้องกันลม	เคยสุขเคยสมแสนอาวรณ์	
ใจรอน	รอน	นอนกอดหมอนเพียงเดียวดาย
จงเอ็นดูใจ	ใครเฝ้าหลงคอย
(ซ�้า *, **) 

โทน	เอ๋ย	โทน	เพื่อนโทน	ผู้น่าสงสาร
อวด	ทะยาน	เฝ้าปองหมายเด็ดดอกฟ้า
ไม่มองว่าตัวเหมือนกา	ท�าบินถลาไปเคียงคู่หงส์
โทน	เอ๋ย	โทน	สักวันจะต้องโศกา
กินน�้าตา	เมื่อแฟนเขาไม่พะวง
เพื่อนโทนจะต้องแห้งลง	
แห้งลงแห้งลง	เหมือนน�้าแห้งคลอง	
โทนเอย	เหลียวมองเพื่อนสังข์	ดูบ้างหรือไม่
สาวใด	เมื่อเจอหน้าสังข์	ตะลึงเหลียวจ้อง
รุมตอม	แย่งตัวสังข์ทอง	ตบกันโครมคราม
โทน	เอ๋ย	โทน	ถ้าหน้าโทนงามเหมือนสังข์ทอง
คงได้ปอง	หัวใจล่ะของแฟนแสนงาม
โทนจนล่ะเขาก็หนีตาม	
ถ้าโทนหน้างามเหมือนดังสังข์ทอง
(ซ�้า)



ใครจะเมตตาเติมใจให้กัน
ค�าร้อง: ศุ บุญเลี้ยง
ท�านอง: สินนภา สารสาส
ขับร้อง: โป้ โยคีเพลย์บอย

ค�าร้อง: เลิศ ประสมทรัพย์
ท�านอง: เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้อง: โป้ โยคีเพลย์บอย

ภาพยนตร์เรื่อง “พริกขี้หนูกับหมูแฮม” 

“พริกขี้หนูกับหมูแฮม” เป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่องราวความรัก	 การผจญภัยของหนุ่มสาวทีี่ต้องไป 
ตกระก�าล�าบากในต่างแดน	ความรกั	ความช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัท�าให้เขาทัง้สองผ่านพ้นเรือ่งราวเลวร้ายไปได้			 
เมื่อภาพยนตร์เข้าฉายในเดือนกันยายน	พ.ศ.	๒๕๓๒	ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนดู	ทั้งยังสามารถดึงกลุ่มคน 
ท�างานให้หันกลับมาดูภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์อีกครั้ง	 สร้างโดย	 ไทเอนเตอร์เทนเมนท์	 ก�ากับโดย	
สมจริง	ศรีสุภาพ		น�าแสดงโดย	ขจรศักดิ์	รัตนนิสัย	และ	จันทร์จิรา	จูแจ้ง	นอกจากภาพยนตร์จะดังแล้วเพลง	 

“เติมใจให้กัน”	เพลงประกอบภาพยนตร์ก็โด่งดังไม่แพ้กันมีการน�ามาร้องใหม่ในอีกหลายเวอร์ชั่น

ภาพยนตร์เรื่อง “ฟ้าทะลายโจร” 

“ฟ้าทะลายโจร” ผลงานก�ากบัภาพยนตร์เรือ่งแรกของวศิษิฏ์	ศาสนเทีย่ง	ทีส่ร้างในรปูแบบหนงัคาวบอยไทย 
ในอดีต	และใช้เทคนิคพิเศษย้อมสีภาพยนตร์ให้ฉูดฉาด	สีจัดจับใจ	 เข้าฉายเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	อ�านวยการ 
ผลิตโดยฟิล์มบางกอก	 บีอีซีเทโร	 ร่วมกับ	 ไฟว์สตาร์	 โปรดักชั่น	 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของ	 ร�าเพย	 
ลูกสาวพระยา	กับ	ด�า	ลูกชายก�านันเดื่อ	ค�ามั่นสัญญาของด�าที่มีต่อร�าเพย	ว่าหากรักกัน	จะมาพบกันที่ศาลา 
รอนางเพื่อหนีตามกันไป	ทว่าในวันนั้นกลับเกิดเรื่องร้ายที่บ้านด�าเมื่อพ่อของเขาถูกฆ่าตาย	ด�าจึงออกตามล่า 
ฆาตรกรจนกลายเป็นโจรในรังของเสือฝ้าย	ได้ชือ่ใหม่ว่าเสือด�า	ในขณะทีร่�าเพยถกูจับแต่งงานกับ	ร.ต.อ.ก�าจร	 
มอืปราบหนุม่ผูห้มายล้างบางแก๊งเสอืฝ้าย	แต่แล้วโชคชะตากลบัเล่นตลกให้เสอืด�าต้องเลอืก	ระหว่างหกัหลงั 
เสือฝ้ายเพื่อปล่อยร.ต.อ.ก�าจรให้เป็นอิสระ	กับฆ่าเขาเสียในฐานะว่าที่สามีของสตรีที่เขารัก

ตัวฉันทุกวันแสนตรม	
ขาดคู่ชมระทมตรมอยู่ผู้เดียว
ไม่มีใครเมตตา	หาคนที่จะแลเหลียว
ฉันอยู่เดียวแสนเปลี่ยวใจให้ระอา
เสียงนกร้องดัง	ฉันฟังคล้ายดังเธอเรียกมา
โอ้	เธออยู่ไหนเหตุใดไม่กลับมา	รักพาใจพี่รวน
ยู้ฮูฮู้ฮู	ฉันคอยพธูที่คร�่าครวญ
เปรียบเราเฝ้าหาจิตพาให้หวน	อกฉันก�าสรวลชวนเศร้าจริง
ชาตินี้ฉันมีทุกข์ใจ	
ต้องจากไกลหาใครมาแอบแนบอิง
อยู่คนเดียวเปลี่ยวใจ	ไร้ที่อยู่จะพึ่งพิง
ฉันโศกจริงเขาทอดทิ้งให้ฉันตาย
*	หนาว	หนาว	หนาวลม	แม้นมีคู่ชมคงอุ่นกาย
ท่ามกลางป่าเขาโศกเราจะห่างหาย	รักกลายคืนกลับมา
ยู้ฮูฮู้ฮู	ฉันคอยพธูที่เมตตา
จะมีบ้างไหม	ผู้ใดเล่าหนาที่นึกเมตตาฉันสักคน
(ซ�้า	*)	ยู้ฮูฮู้ฮู	ยู้ฮูฮู้ฮู

*	ตอบใจตัวเองมานาน	แอบรอคอยเธอก็รู้
อยากให้เธอลองตรองดู	ในความทรงจ�าเก็บไว้
ต่างคนมีทางต้องเดิน	อาจมีเวลาต้องไกล
หนึ่งคนยังคงคอยใจ	ยังคงคอยไปอย่างนั้น
**	อยู่ไกลจนเกินครึ่งฟ้า	หากยังมีใจถึงกัน
จะโยงใยความสัมพันธ์	จนมาพบกันใกล้ตา
ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ	แบ่งปันในยามทุกข์ตรมไม่หวั่น
ต่างคนเติมใจให้กัน	เติมใจซึ่งกันจนเต็ม
(ต่างคนเติมใจให้กัน	เติมใจซึ่งกันจนเต็ม)
(ซ�้า *, **, **)



แฟนฉันรักครั้งแรก
ค�าร้อง: วันทนา วุฒากร
ท�านอง: วันทนา วุฒากร
ขับร้อง: นราธิป (วงชาตรี) 
จากภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน”

ค�าร้อง: นราธิป / ประเทือง
ท�านอง: นราธิป / ประเทือง
ขับร้อง: นราธิป กาญจนวัฒน์ (วงชาตรี) 

ภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน”

“แฟนฉัน”	 ปรากฏการณ์ในปี	 พ.ศ	 ๒๕๔๖	ที่จุดให้โลกวัยเด็กของใครหลายคนกลับมาลุกโชนอีกครั้ง	 ด้วย 
เรื่องราววัยเด็กของ	 เจี๊ยบ	 เด็กขี้อายที่ร่วมแก๊งเพื่อนชายทะโมนเล่นซนไปวัน	ๆ	มีคู่ปรับเป็นแก๊งเด็กผู้หญิง	 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็ผูห้ญงิชือ่	น้อยหน่า	คนทีเ่ป็นแฟนเจีย๊บในสายตาเพือ่น	ๆ 	ด้วยความสนทิสนมบ้านใกล้ 
กัน	ยิ่งนานวันเจี๊ยบก็ถูกยุยงจากเพื่อนให้จงชังน้อยหน่า	น�ามาสู่การท�าไม่ดีต่อเธอมากมาย	และกว่าจะรู้ตัว 
มันก็อาจสายเกินไป
	 หนังประสบความส�าเร็จอย่างมากเมื่อเข้าฉายเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการ 
ภาพยนตร์ไทย	และยังเป็นการแจ้งเกิดของผู้ก�ากับรุ่นใหม่	๖	คน	ในนาม	๓๖๕	ฟิล์ม	ประกอบด้วย	วิทยา	 

ทองอยู่ยง,	นิธิวัฒน์	ธราธร,	ทรงยศ	สุขมากอนันต์,	คมกฤษ	ตรีวิมล,	วิชชา	โกจิ๋ว	และ	อดิสรณ์	ตรีสิริเกษม 

จิตใจตรงกัน	ผูกพันรักใหม่	
สุขใจเหลือเกิน	รักเพลินสดใส
มอบรักให้เธอ	ใจฉันเหม่อลอย	
หากเธอยังคอย	ฉันพลอยอุ่นใจ
หกนาฬิกา	แอบมาพบเธอ	
เจอะกันทุกที	โสภีงามแท้
ไม่แพ้เทวี	จันทร์ศรีผ่องเพ็ญ	
เธอคงมองเห็น	ฉันเป็นยอดชาย
*	ภูมิใจฉันได้เธอมา	 	
จะถนอมกล่อมเธอ
ยามมอง	ช่างซึ้งเลิศเลอ	
ยามเธอ	โปรยยิ้มให้มา
แก้มเธอแดงหนักหนา	 	
**	เจ็ดนาฬิกา	รีบมาเล่าเรียน
ใจยังหมุนเวียน	ถึงเรียนสับสน
ชอบคิดกังวล	ไม่พ้นเรื่องเธอ
นี่ไงเพื่อนเกลอ	รูปเธอแฟนฉัน
(ซ�้า *, **)  

แอบมองไปเจอ	ฉับพลันนั้นเธอก็เหม่อมองสบสายตา
เธอต้องอุราให้ฉันคิดรัก	เธอในแรกเราพบกัน
ใจตรงกับใจ	สายตาที่บอก	คิดยืนยันแอบรักเมื่อวันก่อน
*	เกิดเป็นความรัก	ความรักเมื่อแรกเจอ	จิตใจละเมอติดยังฝังตรึง
ความรักมันเรียกร้อง	ทุกเวลาให้ฝันถึงวันก่อน
อยากบอกเธอ	รักครั้งแรก	
จากวันเป็นเดือน	จิตยังฝังเตือนให้แอบพะวงถึงเธอ
ไม่กล้าเสนอว่ารักเธอเปี่ยมล้นจนเต็มหัวใจ
วันคืนผ่านไป	หัวใจจะบอก	รักจ�านรรจ์แต่ฉันไม่กล้าเอ่ย
(ซ�้า *)
หวั่นใจเพียงใดไม่กล้า	เผยค�าพร�่าเอ่ยสุนทรวจี	
อัดอั้นเต็มทีจึงลองถามนิดว่าเธอรักใครหรือยัง	
ค�าเดียวที่คอย	หวังเธอจะบอก	
รักเช่นกัน	ต่างรักเมื่อวันก่อน	
(ซ�้า *)



ไปตามดวงหนามยอกอก
ค�าร้อง: อ.กวี สัตโกวิต
ท�านอง: ปราจีน ทรงเผ่า
ขับร้อง: ศรีไศล สุชาตวุฒิ

ค�าร้อง: สุรพล โทณะวณิก
ท�านอง: สุรพล โทณะวณิก
ขับร้อง: วงดิ อิมพอสซิเบิ้ล

ภาพยนตร์เรื่อง “หนามยอกอก” 

“หนามยอกอก” ก�ากับโดย	กรสวัสดิ์	สร้างโดย	 เป๋	 โปสเตอร์	นักแสดงน�าโดย	วิฑูรย์	กรุณา,	อ�าภา	ภูษิต,		 
ภญิโญ	ทองเจือ,	เพ็ญพร	ไพฑรูย์	และศรไีสล	สชุาตวิฒุิ	เข้าฉายเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	เรือ่งราวความรกัอนัสบัสน 
วุ่นวายของคนสองคู่จนกลายเป็นหนามยอกอกคนรักของแต่ละฝ่าย	 เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ	 จรรยาบุ่มบ่าม 
หนีมากรุงเทพฯ	หลังอกหักจากรักแรกในบ้านนาโดยไม่บอกใคร	โชคดีที่เธอได้พบ	วิษณุ	วิศวกรหนุ่มใหญ่บน 
รถไฟ	 เขาคอยช่วยเหลือเธอจนเกิดเป็นความรักและแต่งงานในที่สุด	 ทว่าเมื่อถึงคราวที่	 ขุน	 คนรักเก่าของ 
จรรยาจากบ้านนามาเสี่ยงโชคในเมืองกรุงบ้าง	โชคชะตาแกล้งให้ขุนได้พบรักกับแพ็ต	น้องสาววิษณุ	รวมทั้ง 

จรรยาอีกครั้ง	ขุนกับจรรยาพยายามปรับความเข้าใจกันโดยไม่รู้เลยว่าจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก

ภาพยนตร์เรื่อง “ดวง” 

“ดวง”	ว่าเป็นเรื่องราวของหนุ่มบ้านนอก	ที่เข้ามาแสวงหาโชคในนครหลวง	แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตาม 
ดวง	หรอืโชคชะตาทีม่นษุย์ไม่มใีครอาจก�าหนดได้		ผลงานการก�ากบัการแสดงเร่ืองทีส่อง	ของ	เป๊ียก	โปสเตอร์		 
เข้าฉายในเดือนธันวาคม	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๔	ณ	โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย	น�าแสดงโดย	ไพโรจน์	ใจสิงห์,	วนิดา	

อมาตยกุล,	นงลักษณ์	โรจนพรรณ,	จิระศักดิ์	ปิ่นสุวรรณ,	สังข์ทอง	สีใส	และ	วงดนตรี	ดิ	อิมพอสซิเบิ้ล

ไปตามดวงไม่ห่วงชีวิต	
แล้วแต่พรหมลิขิต	ชีวิตไปตามดวง	
บางคนดวงดี	โชคดีมากมาย	
บางคนโชคร้าย	คล้ายชะตาหลอกลวง	
เราเป็นคนดิ้นรนกันไป	
เฉยเฉื่อยชาไม่ได้	ไปซิไปตามดวง	
ดวงเป็นอย่างไร	ปล่อยไปช่างมัน	
ชีวิตคนเราสั้น	อย่าฝันรอดวง
ไปตามดวงไม่ห่วงอะไร	ถึงเวลาต้องไป	
ไปเพื่อวัดดวง	ท�าใจเย็น	ๆ	แต่ต้องเป็นไป	
เพราะเรายังหายใจ	ต้องไปตามดวง	

 

ความรักที่เหมือนยาพิษ	
ความผิดที่เหมือนยาขม
มันขื่นเหมือนอมอาจมไว้เพื่ออาเจียน
นี่คือความรู้สึกของคน	
ที่ต้องทนเก็บความคลื่นเหียน
แต่ไม่รู้เอียน	
กับความรักยอกอุรา
จ�าฝืนยืนครึ้มซึมช�้า	
ถล�ารักเขาปวดร้าว
กว่ารู้รักเรา	
ซ�้ารอยเขาเคยรักมา
เจ็บปานหนามยอกอก	พุพอง
บ่มกลัดหนอง	สุดหาหมอยา
หมดทางรักษา	 	
ก็ขออย่าหยามเย้ยกัน

หนามยอกอก	ไหม้หมกชีวัน	 	
หนามยอกอก	บอกใครไหนกัน
หนามยอกอก	ยอกใจทุกวัน	 	
อย่าซ�้าเติมกัน	โปรดหัน	ปรานี
หนามยอกอก....
หนามยอกอก....
หนามยอกอก....
หนามยอกอก....



ชั่วฟ้าดินสลายทะเลไม่เคยหลับ
ค�าร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร
ท�านอง: สง่า อารัมภีร
ขับร้อง: เศรษฐา ศิระฉายา (วงดิ อิมพอสซิเบิ้ล)

ค�าร้อง: ครูมารุต
ท�านอง: แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ 
ขับร้อง: ศรีไศล สุชาตวุฒิ

ชั่วดินฟ้า	รักเธอ	เสมอใจ	
ที่ฉันร�าพัน	ทุกวัน	ฝันไปถึงเธอ	
อยากให้เธอ	หวานใจ	อยู่ใกล้	พลอดรัก	
ร้อยเรียง	ร่วมเคล้าเคียง
ฉันและเธอ	
*	ก่อนเข้านอน	ฉันวอน	ฝันไป	เพ้อครวญ	
ภาพรักหลอน	ให้ชวนละเมอ	
อยากให้เป็น	ของเธอ	ชั่วฟ้าดินได้	
อย่ามี	อันใดพรากไปไกลกัน	
(อย่ามี	อันใดพรากไปไกลกัน)
(ซ�้า *)

ภาพยนตร์เรื่อง “ชั่วฟ้าดินสลาย” 

ภาพยนตร์	“ชั่วฟ้าดินสลาย”	สร้างจากบทประพันธ์ของ	ครูมาลัย	ชูพินิจ	 (เรียมเอง)	 เป็นโศกนาฏกรรมรัก 
ของหนุม่สาวทีเ่ชือ่ว่ารกักนัตราบชัว่ฟ้าดนิสลาย	แต่เมือ่ทัง้คูถ่กูจบัล่ามโซ่ให้อยูด้่วยกนั	ต่างคนจะคดิและรูส้กึ 
อย่างไร	เพราะหญิงรักด้วยใจ	ชายรักด้วยสมอง	ปรากฏบนจอภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙๘	สร้าง 
โดยหนุมานภาพยนตร์	 (รัตน์	 เปสตันยี)	ก�ากับการแสดงโดย	ครูมารุต	 (ทวี	ณ	บางช้าง)	น�าแสดงโดย	ชนะ 
ศรีอุบล	และ	งามตา	ศุภพงษ์	และในพิธีมอบรางวัลตุ๊กตาทอง	ครั้งที่	๑	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	ภาพยนตร์ 
เรื่องนี้ได้รับ	๓	รางวัล	ประกอบด้วย	สาขาบทประพันธ์ยอดเยี่ยม,	บันทึกเสียงยอดเยี่ยม	และถ่ายภาพยอด 
เยี่ยม	 ประเภทฟิล์ม	 ๓๕	 มม.	 มีการน�ากลับมาสร้างใหม่ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 ก�ากับการแสดงโดย	 ชาลี	 
อินทรวิจิตร	และในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	ก�ากับการแสดงโดย	หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ	เทวกุล

ภาพยนตร์เรื่อง “สวนสน” 

“สวนสน”	ก�ากับโดย	เนรมิต,	ชาลี	อินทรวิจิตร		ออกฉาย
เมื่อเดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๑๕	น�านักแสดงโดย	ยอดชาย	 เมฆสุวรรณ,	พิศมัย	วิไลศักดิ์,	 ช้องมาศ	ภุมรา,	 
สรุยิา	ชนิพนัธุ	์สร้างจากบทประพนัธ์ของ	อนตุตรา	เรือ่งราวความรกัทีต้่องฝ่าฝันของลูกชายเศรษฐนิ	ีกับหญงิ 
สาวชาวบ้านที่เกิดขึ้น	ณ	หาดสวนสน	และจบลงอย่างมีความสุข	ณ	ที่เริ่มต้น		
	 เพลง	ทะเลไม่เคยหลบั	แต่งข้ึนในปี	พ.ศ.	๒๕๑๑	เพือ่ใช้ประกอบในละครเพลงทางสถานโีทรทศัน์		 
ต่อมาเมื่อครูชาลี	 และศรินทิพย์	 ศิริวรรณ	สร้างภาพยนตร์เรื่อง	“สวนสน”	 จึงน�ามาประกอบในภาพยนตร์ 
อีกครั้ง	

มองซิมองทะเล	เห็นลมคลื่นเห่จูบหิน	
บางครั้งมันบ้าบิ่น	กระแทกหินดังครืนครืน	
ทะเลไม่เคยหลับใหล	ใครตอบได้ไหมไฉนจึงตื่น
บางครั้งยังสะอื้น	ทะเลมันตื่นอยู่ร�่าไป	
ทะเลหัวใจของเรา	แฝงเอารักแอบเข้าไวั	
ดูซิเป็นไปได้	ตื่นใจเหมือนดังทะเลครวญ	
ยามหลับใหลชั่วคืน	ก็ถูกคลื่นฝันปลุกฉันรัญจวน
ใจรักจึงเรรวน	มิเคยจะหลับเหมือนกับทะเล	
ทะเลหัวใจของเรา	แฝงเอารักแอบเข้าไวั	
ดูซิเป็นไปได้	ตื่นใจเหมือนดังทะเลครวญ	
ยามหลับใหลชั่วคืน	ก็ถูกคลื่นฝันปลุกฉันรัญจวน
ใจรักจึงเรรวน	มิเคยจะหลับเหมือนกับทะเล	



เพชรตัดเพชร
ค�าร้อง: สุรพล โทณะวณิก
ท�านอง: สุรพล โทณะวณิก
ขับร้อง: วงดิ อิมพอสซิเบิ้ล

เพชรตัดเพชร	ต้องเพชรตัดเพชร	
เพชรตัดเพชร	ต้องเพชรตัดเพชร	
เพชรตัดเพชร	ต้องเพชรตัดเพชร	
เพชรตัดเพชร	ต้องเพชรตัดเพชร	
ทุกสิ่งสรรเกิดมาเฆี่ยนกัน	เช่นงูเห่านั้นพ่ายแพ้พังพอน	
เสือกินเนื้อส่วนนกกินหนอน	แมงกะชอนตกน�้าปลาตอด	
โถ	เป็นไปได้	
ไม้ก็แพ้มีดและคมขวาน	
หินสะท้านพ่ายแพ้ฆ้อนใหญ่	เสือโดนช้างเหยียบสู้ไม่ไหว	
ช้างตัวใหญ่พ่ายแพ้มดแดง	โถ	เวทนา	
เช่นความรักฉันยังพ่ายเธอ	เฝ้าแต่เพ้อรักเธอจนบ้า	
ก็ชีวิตฉันใครสร้างมา	เทพเจ้าองค์ไหน	
เว้นแต่เพชรตัดเพชรด้วยกัน	เพชรเท่านั้นตัดเพชรพอได้	
ไม่ใช่เพชรตัดเพชรไม่ไหว	แข็งอย่างไรตัดเพชรไม่ขาด	
เพชรจึงยิ่งใหญ่				
เช่นความรักฉันยังพ่ายเธอ	เฝ้าแต่เพ้อรักเธอจนบ้า	
ก็ชีวิตฉันใครสร้างมา	เทพเจ้าองค์ไหน	
เว้นแต่เพชรตัดเพชรด้วยกัน	
เพชรเท่านั้นตัดเพชรพอได้	
ไม่ใช่เพชรตัดเพชรไม่ไหว	แข็งอย่างไรตัดเพชรไม่ขาด	
เพชรจึงยิ่งใหญ่	
เพชรตัดเพชร	ต้องเพชรตัดเพชร	
เพชรตัดเพชร	ต้องเพชรตัดเพชร	
เพชรตัดเพชร	ต้องเพชรตัดเพชร	
เพชรตัดเพชร	ต้องเพชรตัดเพชร

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
รองศาสตราจารย์	ดร.	สุกรี		เจริญสุข	 	 ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	คุณหญิงไขศรี		ศรีอรุณ	 ที่ปรึกษา
อิงคศักย์		เกตุหอม	 	 	 	 ที่ปรึกษา
นิวัติ		กองเพียร	 	 	 	 ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 	 	 กรรมการ
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 	 	 กรรมการ
ดร.	ชาคร		วิภูษณวนิช	 	 	 กรรมการ
นคร		วีระประวัติ	 	 	 	 กรรมการ
จิระนันท์		ประเสริฐกุล	 	 	 กรรมการ
โสมสุดา	ลียะวณิช	 	 	 	 กรรมการ
เศรษฐา		ศิระฉายา	 	 	 	 กรรมการ
ศักดินา		ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา	 	 	 กรรมการ
อภิชาติพงศ์		วีระเศรษฐกุล	 	 	 กรรมการ
โดม		สุขวงศ์		 	 	 	 ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	 	
	 	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการหารายได้ของหอภาพยนตร์
นคร	วีระประวัติ	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ
เศรษฐา	ศิระฉายา	 	 	 	 อนุกรรมการ
จิระนันท์	ประเสริฐกุล	 	 	 อนุกรรมการ
อิงคศักย์	เกตุหอม	 	 	 	 อนุกรรมการ
นิวัติ		กองเพียร	 	 	 	 อนุกรรมการ
ชลิดา	เอื้อบ�ารุงจิต	 	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ



รายชื่อนักร้อง
สวลี	ผกาพันธุ์	
สุเทพ	วงศ์ก�าแหง
อุเทน	พรหมมินทร์
สุรชัย	สมบัติเจริญ
ชัยรัตน์	เทียบเทียม
ตุล	ไวฑูรเกียรติ	(อพาร์ตเมนต์คุณป้า)
สุดา	ชื่นบาน	
ฉันทนา	กิติยพันธ์
นิภาภรณ์	ฐิติธนการ	(ซานิ)	
ปิยะ	ศาสตรวาหา	(โป้	โยคีเพลย์บอย)
นราธิป	กาญจนวัฒน์	(วงชาตรี)	
ศรีไศล	สุชาตวุฒิ
วงดิ	อิมพอสซิเบิ้ล
 

แขกรับเชิญ
ไพโรจน์	สังวริบุตร
ลลนา	สุลาวัลย์	

รายชื่อนักดนตรี  วงต้นเสียง
ปธัย	วิจิตรเวชการ		Music	director,		Keyboards	1,	Piano
ธีรพงศ์	สวาสดิวงษ์	Acc,	Etc.GT
วิโรจน์	สถาปนาวัตร	Etc.	Bass
ณัฐวุฒิ	พันธุ์สายเชื้อ	Drums
จารุวิทย์	วงค์สกุลติยะ	Keyboards	2,	Symthesizer
นฤดล	สุธีรศักดิ์	Percussion
นิรัติ	บุญญาเศวต	Tenor,	Soprano	sax,	Flute
สุรเชษฐ	ชานกสกุล	Trumpet
สมเจตน์	สุกอร่าม		Trombone
วรินทร์	สามะสุทธิ	Sound	engineer
ชิดชนก		มัญชุรัตน์		Chorus
ชุติกาญจน์	พิมลวงศ์		Chorus
ภาสกรณ์	รุ่งเรืองเดชาภัทร์	Chorus
ผาชัย	จิตต์ณรงค์	Coordinator

รายชื่อนักเต้น
ชญานุช	อรรฆจิรัตฐิกาล
วีรวัฒน์	ลีวงศ์ธนวิทย์
ณัฐฐิรา	มดทอง	
วิรุณพันธ์	บุญมี
ธัชชา	โกศลประภา
ณัชชรัมภ์	ชาญวุฒิกุล

เสียง
JSS	PRODUCTION	CO.,LTD.

แสง
Light	Source	Co.,	Ltd.

เวที
สันติ	สวาทสุต

สร้างภาพและวิดีทัศน์
โสรยา	นาคะสุวรรณ
ชลิดา	เอื้อบ�ารุงจิต
อรพร	ลักษณากร
Hippocampus	Film
Magenta	Media	Creation
Eyedropper	Fill	

ประสานงาน 
มัชฌิมนต์	ภคภาส
อรวรรณ	จีเลาะ	
อภิสิทธิ์	พิชญานุรัตน์	
สัณห์ชัย	โชติรสเศรณี
วิมลรัตน์	อรุณโรจน์สุริยะ

ประชาสัมพันธ์
มุกมาดา	โรจนาธนบุญ
ต้องตา	เจริญวงษ์

กราฟค สิ่่งพิมพ์ 
พัชรินทร์	เอกอ่อนแสง
วริทธิ์ธร	สุขสบาย	

ทีมงาน 
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์	

ขอขอบคุณ 
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	
ฟิล์ม	บางกอก
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท	EMC	จ�ากัด
หม่อมปริม	บุนนาค
ครอบครัวทรงศรี
คุณนันทา	ตันสัจจา	
คุณสมบูรณ์สุข	นิยมศิริ
คุณทรนง	ศรีเชื้อ
คุณโรม	บุนนาค
คุณชวนไชย	เตชะศรีสุธี
คุณพิศาล	อัครเศรณี
อ.กวี	สัตโกวิต
คุณวิสา	คัญทัพ
คุณจิระพรรณ	อังศวานนท์
คุณสุชาติ	เตชะศรีสุข
นิตยสาร	Starpics
คุณเป๋	โปสเตอร์
ครอบครัวพรานบูรพ์

สุดท้ายขอขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์
และครูเพลงเจ้าของผลงานทุกท่าน
ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานสร้างสรรค์
งานคอนเสิร์ตในครั้งนี้



จัดโดย 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๙๔ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ อ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐๒-๔๘๒๒๐๑๓-๑๔ โทรสาร ๐๒-๔๘๒๒๐๑๕

FILM ARCHIVE (PUBLIC ORGANIZATION)

94 Moo 3, Phutthamonthon Sai 5, 

Nakornpathom 73170, Thailand.

Tel 0-2482-2013-4 Fax 0-2482-2015

www.fapot.org

www.facebook.com/thaifilmarchivepage

e-mail: thaifilmarchive@gmail.com




