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คำำ�นำำ�
ปีีนี้้�เป็็นปีีที่่� 12 แล้้ว ที่่�หอภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน) กำำ�หนดให้้วัันที่่� 4 ตุุลาคม

เป็็นวัันอนุุรัักษ์์ภาพยนตร์์ไทย เพื่่� อคารวะและรำำ�ลึึกถึึงวัันที่่� 4 ตุุลาคม พ.ศ. 2509 ซึ่่�งเป็็น
วัันที่่�คณะอนุุกรรมการด้้านการสื่่� อสารมวลชน ในคณะกรรมการชาติิว่า่ ด้้วยองค์์การการศึึกษา

วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรม แห่่งองค์์การสหประชาชาติิ มีม
ี ติิในการประชุุมวัันนั้้�น เสนอแนะ

ให้้หอสมุุดแห่่งชาติิ เปิิดแผนกเก็็บรัักษาฟิิล์์มภาพยนตร์์ที่่�มีีคุุณค่่าทางประวััติิศาสตร์์และ

วัั ฒนธรรม เพื่่� อให้้ยุุวชนรุ่่�นหลัังได้้ ใช้้ในการศึึกษาค้้ นคว้้ า และประธานอนุุกรรมการ คืือ

พระวรวงศ์์ เ ธอ พระองค์์ เ จ้้ า เปรมบุุ ร ฉัั ตร ร่่ ว มกัั บ กรรมการอีี ก บางท่่ า นได้้ บ ริิ จ าคฟิิ ล์์ ม

ภาพยนตร์์ สำำ�คัั ญ จำำ� นวนหนึ่่� ง ไว้้ เ ป็็ น การประเดิิ ม  อัั น นัั บ เป็็ น ครั้้� ง แรกที่่� มีี ก ารเสนออย่่ า ง

เป็็นทางการและมีีการกระทำำ�ให้้มีก
ี ารอนุุรัก
ั ษ์์ภาพยนตร์์ขึ้้�นในประเทศไทย แม้้ว่่าการกระทำำ�

ครั้้� ง นั้้� น ไม่่ ต่่ อ เนื่่� องและยั่่� ง ยืืน แต่่ ต่่ อ มาเมื่่� อมีี ก ารจัั ด ตั้้� ง หอภาพยนตร์์ แ ห่่ ง ชาติิ ขึ้้� น ใน

กรมศิิ ล ปากรในปีี 2527 และพัั ฒ นาเป็็ น หอภาพยนตร์์ (องค์์ ก ารมหาชน) ในปีี 2552
หอภาพยนตร์์ได้้ตระหนัักและรำำ�ลึก
ึ ถึึงเจตนารมณ์์ของมติิการประชุุมครั้้�งนั้้�น ด้้วยการสืืบทอด

ให้้เกิิดวัันอนุุรัักษ์์ภาพยนตร์์ไทย ตั้้�งแต่่ปีี 2554 เป็็นต้้นมา

กิิจกรรมสำำ�คััญในวัันอนุุรัก
ั ษ์์ภาพยนตร์์ไทย คืือการประกาศรายชื่่�อภาพยนตร์์ที่่�ได้้รับ
ั

การพิิ จ ารณาจากคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ แ ละมีี ค วามรู้้�ความสามารถเชี่่� ย วชาญใน

หลากหลายสาขา ให้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกภาพยนตร์์ของชาติิจำำ�นวนหนึ่่�งในแต่่ละปีี ซึ่่�ง
11 ปีีที่่�ผ่่านมา ได้้ขึ้้�นทะเบีียนภาพยนตร์์เป็็นมรดกภาพยนตร์์ของชาติิไปแล้้ว 221 เรื่่�อง

ภาพยนตร์์ที่่�ได้้รับ
ั การขึ้้�นทะเบีียนเหล่่านี้้� นอกจากจะได้้รับ
ั การดููแลเป็็นพิิเศษเพื่่� อให้้

มีีหลัักประกัันมั่่�นใจว่่าจะเป็็นมรดกตกทอดสู่่ป
� ระชาชนสืืบไป ยัังจะได้้รับ
ั การนำำ�ออกเผยแพร่่

ให้้สาธารณชนได้้ ชื่่�นชม ได้้ ศึึกษาค้้ นคว้้ า ได้้ เรีียนรู้้� ตลอดจนใช้้ประโยชน์์ต่่อยอดต่่ าง ๆ
อย่่างสะดวกและกว้้างขวาง

สำำ�หรัับกระบวนการคััดเลืือกภาพยนตร์์เพื่่� อขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกภาพยนตร์์ของชาติิ

ในปีีนี้้� เป็็นการสานต่่อจากปีีที่่�แล้้วที่่�ได้้ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการเนื่่� องจากสถานการณ์์การ

แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 คืือ การเชิิญคณะกรรมการพิิจารณาตััดสิินภาพยนตร์์ชุุดใหญ่่

จำำ�นวน 35 ท่่านจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิที่่
ิ �มีค
ี วามรู้้�ความสามารถและเชี่่�ยวชาญในหลากหลายสาขา
ซึ่่�งมีีทั้้�งที่่�เคยเป็็นคณะกรรมการในปีีที่่�ผ่่าน ๆ มา ร่่วมกัับกรรมการใหม่่อีีกจำำ�นวนหนึ่่�ง มา

ร่่ ว มดููและพิิ จ ารณาตัั ด สิิ น ภาพยนตร์์ ที่่� ค ณะทำำ� งานของหอภาพยนตร์์ คัั ด เลืือกมาจาก

ภาพยนตร์์ในคลัังของหอภาพยนตร์์จำำ�นวนหนึ่่�งและคััดเลืือกจากรายชื่่�อภาพยนตร์์ 321 เรื่่�อง

ที่่� ประชาชนจากทั่่� วประเทศกว่่ า 1,000 คนได้้ ร่่วมกิิ จกรรมเสนอรายชื่่�อเข้้ามา ซึ่่� งในปีีนี้้�

คณะกรรมการได้้ ใช้้เวลารัับชมและอภิิ ปรายกัั นในรููปแบบออนไลน์์เป็็นระยะเวลาเกืือบ
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2 เดืือน ปรากฏว่่าคณะกรรมการได้้ตััดสิินให้้ภาพยนตร์์จำำ�นวน 12 เรื่่�อง เหมาะสมที่่�จะได้้รัับ

การขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกภาพยนตร์์ของชาติิประจำำ�ปีี 2565 ซึ่่�งเมื่่�อรวมกัับ 11 ปีีที่่�ผ่่านมา
ทำำ�ให้้มีีรายชื่่�อภาพยนตร์์ในทะเบีียนมรดกภาพยนตร์์ของชาติิแล้้วทั้้�งหมด 233 เรื่่�อง

หอภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน) และกระทรวงวััฒนธรรม ขอขอบคุุณคณะกรรมการ

พิิจารณาตััดสิินภาพยนตร์์ทั้้�ง 35 ท่่านที่่�ได้้สละเวลาทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาตััดสิินภาพยนตร์์ใน
ปีี นี้้� และขอขอบคุุ ณ ประชาชนทุุ ก ท่่ า นที่่� ไ ด้้ ร่่ ว มเสนอรายชื่่� อภาพยนตร์์ ที่่� ต่่ า งเห็็ น ว่่ า มีี

ความเหมาะสมที่่�จะได้้รัับการพิิจารณา ทำำ�ให้้รายชื่่�อภาพยนตร์์มีีความหลากหลายและมีี
นััยทางสาธารณะ

สำำ�หรัับท่่ านที่่� สนใจรัับชมภาพยนตร์์ที่่� ได้้ รัับการขึ้้� นทะเบีียนเป็็นมรดกภาพยนตร์์

ของชาติิ หอภาพยนตร์์จะเผยแพร่่ตามช่่องทางต่่าง ๆ ของหอภาพยนตร์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
จััดฉายในโรงภาพยนตร์์โดยตรง การให้้บริิการดููในห้้องสมุุดของหอภาพยนตร์์และหอสมุุดใน

สถาบัันการศึึกษาที่่�ร่ว
่ มเครืือข่่าย การให้้บริิการทำำ�สำำ�เนาหรืือให้้ความร่่วมมืือนำำ�ไปเผยแพร่่
หรืือจััดกิิจกรรมโดยหน่่วยงานอื่่�น ๆ และที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างกว้้างขวางคืือ การเผยแพร่่

ลงในสื่่�อออนไลน์์ทั้้�งทาง Facebook ทาง YouTube ทาง TikTok
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คำำ�กล่่าว ของ นายอิิทธิิพล คุุณปลื้้�ม
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม
การประกาศขึ้้�นทะเบีียนมรดกภาพยนตร์์ของชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565
เนื่่�องในวัันอนุุรัักษ์์ภาพยนตร์์ไทย

วัันอัังคารที่่� 4 ตุุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ณ หอภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน) ศาลายา นครปฐม
ท่่านผู้้อำ
� ำ�นวยการหอภาพยนตร์์

-----------------------------------

คณะกรรมการพิิจารณาตััดสิินภาพยนตร์์ขึ้�น
้ ทะเบีียนมรดกภาพยนตร์์ของชาติิ
ผู้้มีี
� เกีียรติิและสื่่�อมวลชนทุุกท่่าน

ผมรู้้�สึึกยิินดีีและเป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่�ง ที่่�ได้้มาเป็็นประธานการประกาศขึ้้�นทะเบีียน

มรดกภาพยนตร์์ของชาติิ ประจำำ�ปีีพุุทธศัักราช 2565 ในวัั นอนุุ รัักษ์์ ภาพยนตร์์ไทย ซึ่่� ง

หอภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน) จััดขึ้้�นเป็็นปีีที่่� 12 ในวัันนี้้� และนัับเป็็นครั้้�งที่่� 3 สำำ�หรัับตััวผม
เองที่่�ได้้ทำำ�หน้้าที่่�นี้้�

ในฐานะรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม ที่่�กำำ�กัับดููแลหอภาพยนตร์์ ผมขอชื่่�นชม

และขอขอบคุุณคณะทำำ�งานของหอภาพยนตร์์และคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นด้้านต่่าง ๆ

ทั้้�ง 35 ท่่าน ที่่�ได้้สละเวลาและได้้ใช้้ความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญอัันสามารถของแต่่ละท่่านมาร่่วม

การพิิจารณาคััดเลืือกและตััดสิินภาพยนตร์์ที่่�เหมาะสมที่่�สุุดเพื่่� อขึ้้�นทะเบีียนเป็็นภาพยนตร์์

มรดกของชาติิในปีีนี้้� ซึ่่�งทราบว่่าต้้องดููและพิิจารณาจากบััญชีีภาพยนตร์์หลายร้้อยเรื่่�องของ
หอภาพยนตร์์และในจำำ�นวนนี้้�มีีรายชื่่�อภาพยนตร์์ที่่�หอภาพยนตร์์เปิิดโอกาสให้้ประชาชน
ทั่่�วไปมีีส่ว่ นร่่วมเสนอเข้้ามาด้้วยถึึง 321 เรื่่�อง จากประชาชนทั่่�วประเทศผู้้�เสนอกว่่า 1,000 คน

มีีภาพยนตร์์ทุก
ุ แบบทุุกประเภทและหลากหลายต่่างยุุคต่่างสมััย การที่่�คณะกรรมการช่่วยกััน
ดููและพิิจารณาคััดเลืือกจนได้้ภาพยนตร์์ที่่�เหมาะสมที่่�สุุดเพื่่� อขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกของชาติิ

ในปีีนี้้� จึึงเป็็นงานที่่�นอกจากต้้องเสีียสละเวลาแล้้วยัังต้้องอาศััยฉัันทะและวิิริิยะและความรู้้�

ความสามารถอัันเชี่่�ยวชาญของแต่่ละท่่านโดยแท้้จริิง

ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ ทราบมานั้้� น การจัั ด กิิ จ กรรมขึ้้� น ทะเบีี ย นมรดกภาพยนตร์์ ข องชาติิ

อย่่างต่่อเนื่่� องเป็็นระยะเวลามาถึึง 12 ปีีแล้้วนี้้� ส่ง่ ผลให้้เกิิดการรัับรู้้�ในวงกว้้าง ทำำ�ให้้ประชาชน

เห็็นความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์ ภาพยนตร์์อย่่างเป็็นรููปธรรม ภาพยนตร์์ทั้้� งที่่� ได้้ รัับการ
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ขึ้้�นทะเบีียนและที่่�ไม่่ได้้ขึ้้�นทะเบีียนนัับพัันเรื่่�องได้้รัับการเผยแพร่่สู่ป
่� ระชาชนในหลากหลาย

รููปแบบ โดยเฉพาะการเผยแพร่่ผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ไม่่ว่่าเฟซบุ๊๊�ก ยููทููบ หรืือแม้้กระทั่่�ง

ติ๊๊�กต็็อก ซึ่่�งล้้วนเป็็นช่่องทางที่่�เข้้าถึึงผู้้�ชมได้้ทุุกเพศทุุกวััย ทุุกรุ่่�นทุุกสมััย และทุุกที่่�ทุุกเวลา
นัับว่่าทำำ�ให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์จากภาพยนตร์์อย่่างกว้้างขวาง และนอกจากจะให้้ความ

บัันเทิิงแล้้ว ภาพยนตร์์เหล่่านี้้�อาจยัังให้้เกิิดปััญญาแก่่ผู้้�ชมด้้วย

บัั ด นี้้� ผมขอประกาศรัั บ รองการขึ้้� น ทะเบีี ย นมรดกภาพยนตร์์ ข องชาติิ ประจำำ�ปีี

พุุทธศัักราช 2565 ทั้้�ง 12 เรื่่�อง ขอแสดงความชื่่�นชมยิินดีีกัับบริิษััทผู้้�สร้้าง ผู้้�กำำ�กัับ ผู้้�แสดง

ตลอดจนบุุ คคลต่่ าง ๆ ที่่� มีีส่่วนเกี่่� ยวข้้องกัั บภาพยนตร์์ที่่� ได้้ รัับการขึ้้� นทะเบีียนเป็็นมรดก

ภาพยนตร์์ของชาติิแต่่ละเรื่่�อง และขอขอบคุุณแทนประชาชนชาวไทยที่่�ท่่านทั้้�งหลายมีีส่ว
่ น

สร้้างสรรค์์ภาพยนตร์์เหล่่านี้้�ไว้้ให้้เป็็นมรดกของชาติิ ซึ่่�งนัับแต่่นี้้�ไปจะได้้รัับการอนุุรัักษ์์และ
เผยแพร่่สู่่�ผู้้�ชมภาพยนตร์์ตลอดไป

5

สารบััญ
คำำ�นำำ�

2

คำำ�กล่่าวรััฐมนตรีีกระทรวงวััฒนธรรม

4

หลัักเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการพิิ จารณาคััดเลืือกภาพยนตร์์

7

รายชื่่�อคณะกรรมการพิิ จารณาตััดสิินภาพยนตร์์

8

ความคิิดเห็็นจากคณะกรรมการ	10
มรดกภาพยนตร์์ของชาติิ ครั้้ง� ที่่� 12 ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565

21

กิิจการในกระทรวงพาณิิชย์์ แล คมนาคม THE ACTIVITIES OF
THE MINISTRY OF COMMERCE AND COMMUNICATIONS
[2470-2472]

22

[ตััดหััวต่่อหััว] [2470-2473]

26

ดรรชนีีนาง (2496)

30

[งานอภิิเษกพระสัังฆราช มีีแชล มงคล (อ่่อน) ประคองจิิต] (2496)

34

[การประกวดการจััดบ้้านและบริิเวณ] (2497)

38

[จอมพลสฤษดิ์์�ไปอเมริิกา] (2501)

42

เด็็กกัับหมีี The Children and the Bear (2502)

46

มัันมากัับความมืืด (2514)

50

แหวนทองเหลืือง (2516)

54

เทพธิิดา บาร์์ 21 (2521)

58

ส.อ.ว.ห้้อง 2 รุ่่�น 44 (2533)

62

October Sonata รัักที่่�รอคอย (2552)

66

รายชื่่�อภาพยนตร์์ที่่�ได้้รับ
ั การขึ้้�นทะเบีียนมรดกภาพยนตร์์ของชาติิ
ประจำำ�ปีี 2554-2564

6

ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครัง้ ที่ 12 ประจำ�ปี พ.ศ. 2565

70

หลัักเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการพิิ จารณาคััดเลืือกภาพยนตร์์
1

คุุณค่่าทางประวััติิศาสตร์์และความทรงจำำ�
เป็็นภาพยนตร์์ที่่�ถ่่ายทอดเรื่่�องราวของ สถานที่่� กาลสมััย บุุคคล เหตุุการณ์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กัับคนไทยและสัังคมไทย ในมิิติิต่่าง ๆ เช่่น มานุุษยวิิทยา สัังคมวิิทยา เศรษฐกิิจ  การเมืือง

วััฒนธรรม ทั้้�งในฐานะปััจเจกและกลุ่่�มหรืือมวลชน สามารถทำำ�ให้้ผู้้�ชมเข้้าถึึงและเข้้าใจมิิติิ

เหล่่านั้้�นในเชิิงประวััติิศาสตร์์หรืือความทรงจำำ�
2

คุุณค่่าทางศิิลปะภาพยนตร์์
เป็็นผลงานภาพยนตร์์ที่่�สร้้างสรรค์์ อัันแสดงถึึงศิิลปะวิิทยาทางด้้านภาพยนตร์์

3

มีีความโดดเด่่นเป็็นเอกลัักษณ์์
เป็็นภาพยนตร์์ที่่�มีีความโดดเด่่นเป็็นพิิเศษ มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว เช่่น การนำำ�เสนอ

ภาพยนตร์์นั้้�นไม่่ว่่าการถ่่ายทำำ� การแสดง การตััดต่่อ ฯลฯ  มีีความคิิดริิเริ่่�ม ไม่่เคยมีีแบบอย่่าง
มาก่่อนในภาพยนตร์์อื่่�น ๆ
4

บููรณภาพ
คืือความสมบููรณ์์ครบถ้้วนของผลงานภาพยนตร์์ตรงตามต้้นฉบัับของผู้้�สร้้างสรรค์์

ภาพยนตร์์ที่่�ออกฉายแล้้วอาจถููกตััดทอน ถููกเสริิมเติิมแต่่งเพิ่่�มเติิม ถููกดััดแปลงไปด้้วยเหตุุ
ต่่าง ๆ
5

ความเสี่่�ยงต่่อการสููญเสีียหรืือยากแก่่การหาทดแทน
เป็็นภาพยนตร์์ที่่�ยัังมีีฟิิล์์มต้้นฉบัับหรืือสำำ�เนาในรููปแบบอื่่�นใดอยู่่�  แต่่ตกอยู่่�ในภาวะ

ความเสี่่�ยงที่่�จะสููญเสีียภาพยนตร์์นั้้�นไป ด้้วยเหตุุปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น มีีต้้นฉบัับหรืือสำำ�เนา

อยู่่�เพีียงชุุ ดเดีี ยว หรืือภาพยนตร์์นั้้�นกำำ�ลัังเสื่่�อมสภาพ หรืือสภาพการจัั ดเก็็บไม่่ปลอดภัั ย

ไม่่ได้้มาตรฐาน เป็็นต้้น
6

อิิทธิิพลต่่อคนและสัังคม
ภาพยนตร์์ที่่� สามารถส่่งผลกระทบโดยตรงหรืือโดยอ้้ อมต่่ อปััจเจกชนและหรืือต่่ อ

สัังคม ไม่่ว่่าทางด้้านพฤติิกรรม ความคิิด ความเชื่่�อ อารมณ์์ ฯลฯ อาจก่่อให้้เกิิดกระแสสมััย
นิิยมเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง ค่่านิิยม ขนบธรรมเนีียม ไม่่ว่่าชั่่�วระยะเวลาสั้้�นหรืือยั่่�งยืืนนาน

7

รายชื่่�อคณะกรรมการพิิ จารณาตััดสิินภาพยนตร์์

8



กฤติิยา กาวีีวงศ์์

ภััณฑารัักษ์์



กษิิดิิศ อนัันทนาธร

บรรณาธิิการ



กิิตติิศัักดิ์์� สุุวรรณโภคิิน

นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์



ผศ.ดร. เกษม เพ็็ญภิินัันท์์

นัักวิิชาการด้้านปรััชญา



ชีีวสิิทธิ์์� บุุณยเกีียรติิ

นัักจดหมายเหตุุและพิิพิิธภััณฑ์์ศึึกษา



ศาสตราจารย์์พิิเศษ ธงทอง จัันทรางศุุ

นัักประวััติิศาสตร์์



ศาสตราจารย์์ ดร. ธเนศ อาภรณ์์สุุวรรณ

นัักประวััติิศาสตร์์



ธิิดา ผลิิตผลการพิิมพ์์

ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายภาพยนตร์์



ธีีปนัันท์์ เพ็็ชร์์ศรีี

ครีีเอทีีฟ



นทีี กอนเทีียน

แอดมิินเพจ 77PPP



นิิธินั
ิ ันท์์ ยอแสงรััตน์์

บรรณาธิิการ



ผศ.ดร. บััณฑิิต จัันทร์์โรจนกิิจ

นัักวิิชาการด้้านรััฐศาสตร์์



ประวิิทย์์ แต่่งอัักษร

นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์



พรพิิชิิต พััฒนถาบุุตร

นัักวิิชาการอิิสระ



พรรณราย โอสถาภิิรััตน์์

นัักวิิชาการด้้านมานุุษยวิิทยา



พัันธุ์์�ธััมม์์ ทองสัังข์์

ผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์



ดร. พิิชััยวััฒน์์ แสงประพาฬ

นัักวิิชาการด้้านภาพยนตร์์



พิิมพกา โตวิิระ

ผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์



ภาณุุ บุุรุุษรััตนพัันธุ์์�

บรรณาธิิการ



มโนธรรม เทีียมเทีียบรััตน์์

นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์



รััศมีี  เผ่่าเหลืืองทอง

นัักเขีียนบทละคร



ฤทััยวรรณ วงศ์์สิิรสวััสดิ์์�

ผู้้�กำำ�กัับการแสดง



ผศ.ดร. ลลิิตา หาญวงษ์์

นัักประวััติิศาสตร์์



ดร. วิิกานดา พรหมขุุนทอง

นัักวิิชาการด้้านภาพยนตร์์และ
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วััฒนธรรมศึึกษา



วิิภว์์ บููรพาเดชะ

บรรณาธิิการ



ศรััณย์์ ทองปาน

นัักเขีียนสารคดีี



ศัักดิินา ฉััตรกุุล ณ อยุุธยา

นัักวิิชาการด้้านประวััติิศาสตร์์แรงงาน



ไศลทิิพย์์ จารุุภููมิิ

นัักวิิชาการด้้านสื่่�อสารมวลชน



สิิทธิิรัักษ์์ ตุุลาพิิทัักษ์์

นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์



ผศ. สุุดแดน วิิสุุทธิิลัักษณ์์

นัักวิิชาการด้้านมานุุษยวิิทยา



สุุภััตรา ภููมิิประภาส

นัักเขีียน นัักแปล



โสภิิต หวัังวิิวััฒนา

นัักจััดรายการวิิทยุุ



อธิิป กลิ่่�นวิิชิิต

สื่่�อมวลชน



อััษฎาวุุธ สาคริิก

นัักดนตรีีและที่่�ปรึึกษา

อุุรุุพงศ์์ รัักษาสััตย์์

ผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์



งานศิิลปวััฒนธรรม
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ความคิิดเห็็นจากคณะกรรมการ
กฤติิยา กาวีีวงศ์์
ภััณฑารัักษ์์

ภาพยนตร์์ที่่�เลืือกปีีนี้้� ให้้ความสำำ�คััญต่่อหนัังตั้้�งแต่่ยุุคก่่อน 2475 และช่่วงหลััง ผลงาน

ที่่�น่า่ สนใจปีีนี้้ มี
� ทั้้
ี �งหนัังยาว งานที่่�เป็็นสารคดีี หนัังทดลอง หนัังสั้้�น และ หนัังยุุค 1970 ที่่�พููดถึึง

สัังคมช่่วงเปลี่่�ยนผ่่าน ทำำ�ให้้เห็็นมุุมมองที่่�ชััดเจนขึ้้�นของผู้้�กำำ�กัับ นัักเขีียน และผู้้�สร้้างหนััง
ซึ่่�งมัันทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกระบอกเสีียงของรััฐ โดยการนำำ�เสนออุุดมการณ์์ผ่่านผลงานภาพยนตร์์

กษิิดิิศ อนัันทนาธร
บรรณาธิิการ	

ภาพยนตร์์ แ ต่่ ล ะเรื่่� อ งมีี ค วามโดดเด่่ น แตกต่่ า งกัั น ออกไป จึึ ง ไม่่ ใ ช่่ เ รื่่� อ งง่่ า ยที่่� จ ะ

ตััดสิินใจเลืือกเรื่่�องใดบ้้าง โดยความรู้้�สึึกเมื่่�อได้้รัับชมภาพยนตร์์ที่่�เข้้ารอบมาแล้้วทั้้�งหมดนั้้�น
คืือ ภาพยนตร์์เป็็นอีีกหนึ่่�งวิิธีีการบัันทึึก “ประวััติิศาสตร์์” ไว้้ให้้คนรุ่่�นหลัังได้้เห็็นด้้วยภาพ

ได้้ฟัังด้้วยเสีียง นัับเป็็นเรื่่�องน่่าตื่่�นเต้้นที่่�ได้้เห็็นบุุคคลในประวััติิศาสตร์์เคลื่่�อนไหว ได้้เห็็น

วิิธีก
ี ารโฆษณาชวนเชื่่�อในยุุคสงครามเย็็น ได้้เห็็นบ้้านเรืือนของชาวไทยในอดีีต  ฯลฯ รวมถึึง
ภาพยนตร์์ที่่�มีีความโดดเด่่นในแต่่ละยุุคสมััย ซึ่่�งแฝงแนวคิิดต่่าง ๆ ไว้้ได้้อย่่างน่่าสนใจ

กิิตติิศัักดิ์์� สุุวรรณโภคิิน
นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์

การขึ้้� นทะเบีียนภาพยนตร์์ที่่� จะได้้ รัับคัั ดเลืือกเป็็นภาพยนตร์์มรดกชาติิ  นัับวัั นจะ

ยากขึ้้� น ทุุ ก ทีี เพราะภาพยนตร์์ ที่่� นำำ� เสนอเข้้ า มานั้้� น มีี ค วามหลากหลายมากขึ้้� น ในส่่ ว น
ของภาพยนตร์์ เ รื่่� อ งยาว ก็็ มีี รูู ปแบบที่่� ต่่ า งกัั น ออกไป และมีี คุุ ณ ค่่ า ตามยุุ ค สมัั ย ของตน
ภาพยนตร์์สั้้�นเป็็นบัันทึึกทางประวััติิศาสตร์์ทั้้�งสัังคมและการเมืือง ที่่�ควรแก่่การศึึกษาต่่อไป

ผศ.ดร. เกษม เพ็็ ญภิินัันท์์
นัักวิิชาการด้้านปรััชญา	

ภาพยนตร์์คืือเชิิงอรรถวััฒนธรรมที่่�ช่ว
่ ยให้้เข้้าใจความเป็็นจริิงในแต่่ละยุุคสมััย และ

ยัังสะท้้อนความรู้้�สึึกนึึกคิิดของสัังคมในแต่่ละห้้วงเวลาอีีกด้้วย
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ชีีวสิิทธิ์์� บุุณยเกีียรติิ

นัักจดหมายเหตุุและพิิพิธภัั
ิ ณฑ์์ศึึกษา

ภาพยนตร์์ต่่างบรรจุุเวลา สถานที่่� ผู้้�คน และสภาพแวดล้้อมไว้้อย่่างน่่าสนใจ  องค์์-

ประกอบเหล่่านั้้�นยัังเชื่่�อมโยงบริิบทของยุุคสมััยในการสร้้างภาพยนตร์์เรื่่�องนั้้�น ๆ อีีกด้้วย

ศาสตราจารย์์พิิเศษ ธงทอง จัันทรางศุุ
นัักประวััติิศาสตร์์

ภาพยนตร์์เก่่าเป็็นยานวิิเศษที่่�พาเราย้้อนกลัับไปหาอดีีตได้้อย่่างมหััศจรรย์์

ศาสตราจารย์์ ดร. ธเนศ อาภรณ์์สุุวรรณ
นัักประวััติิศาสตร์์

รู้้�สึึกว่่าโดยรวมแล้้ว ประสบการณ์์ในการทำำ�หรืือสร้้างหนัังสมััยใหม่่ของไทยยัังลุ่่�ม ๆ

ดอน ๆ ดููเหมืือนไม่่ค่่อยมีีการเก็็บรัับบทเรีียน ประสบการณ์์ การค้้นพบ หรืือเทคนิิคในการทำำ�

จากคนรุ่่�นก่่อน ๆ หรืือคนอื่่�น ๆ มากเท่่าใดนััก นัักสร้้างหนัังรุ่่�นใหม่่จะก้้าวกระโดด แทบไม่่มีี

ความต่่อเนื่่� องกัับนัักสร้้างรุ่่�นก่่อนเลย

ธิิดา ผลิิตผลการพิิ มพ์์
ผู้้จัั
� ดจำำ�หน่่ายภาพยนตร์์

เวลามีี โ อกาสได้้ ดูู หนัั ง ไทยในอดีี ตจ ะรู้้�สึึ ก ทึ่่� ง กัั บ ความหลากหลายของเนื้้� อหา

ความคิิดสร้้างสรรค์์ การนำำ�เสนอ ฯลฯ มาก ๆ ค่่ะ จึึงคิิดว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมากที่่�หนัังเหล่่านั้้�น

จะได้้รัับการบููรณะแล้้วนำำ�กลัับมาเผยแพร่่ให้้คนไทยในปััจจุุบัันได้้ชม เพื่่� อศึึกษาและเป็็น

แรงบัันดาลใจว่่าเมื่่�อก่่อนวงการหนัังไทยน่่าตื่่�นเต้้นตื่่�นตาตื่่�นใจขนาดไหน

ธีีปนัันท์์ เพ็็ ชร์์ศรีี
ครีีเอทีีฟ

“[การประกวดการจััดบ้้านและบริิเวณ]” (2497) ทำำ�ให้้มองเห็็นภาพอีีกเสี้้�ยวหนึ่่�งของ

การพยายามเป็็นรััฐสมััยใหม่่ของไทย อีีกทั้้�งยัังบัันทึึกแง่่มุุมเล็็กน้้อยรายทาง เช่่น พััฒนาการ
ทางสุุ น ทรีี ย ะของการตกแต่่ ง ที่่� อ ยู่่� อ าศัั ย หรืือความแตกต่่ า งระหว่่ า งวิิ ถีี ชีี วิิ ตฝั่่� งพระนคร

และฝั่่�งธนบุุรี ที่่
ี �น่า่ สนใจคืือ ภาพงานพิิธีก
ี ารมอบรางวััลในช่่วงท้้ายนั้้�นจััดขึ้้�นอย่่างผ่่อนคลาย

11

ความคิิดเห็็นจากคณะกรรมการ
กว่่ามาก เมื่่�อเทีียบกัับพิิธีีมอบรางวััลใดก็็ตามในปััจจุุบัันซึ่่�งคนใหญ่่คนโตในประเทศมาเป็็น

ประธานมอบรางวััล

“ส.อ.ว.ห้้อง 2 รุ่่น
� 44” พิิสููจน์์การเป็็นนัักเล่่าเรื่่�องที่่�เจนจััดของคุุณบััณฑิิต  ฤทธิ์์�ถกล

วิิธีก
ี ารเล่่าและเนื้้�อหาสาระจััดวางได้้สมดุุล ยัังไม่่นับ
ั ว่่านี่่�เป็็นหนัังไทย (เพีียงไม่่กี่่�เรื่่�อง) ที่่�ตั้้�งใจ
พููดถึึ ง สิิ ท ธิิ ส ตรีี แ ละหน้้ า ที่่� ข องสื่่� อ มวลชน แม้้ จ ะด้้ ว ยน้ำำ� เสีี ย งที่่� ไ ร้้ เ ดีี ย งสาแต่่ ก็็ ห นัั ก แน่่ น

ความสำำ�คััญอีีกประการของหนัังเรื่่�องนี้้�คืือ การโยนขนบที่่�ว่่าด้้วย หนัังไทยพระเอกนางเอก

จะต้้องลงเอยกัันในตอนจบ – ทิ้้�งไปอย่่างกล้้าหาญและมีีนััยยะสำำ�คััญ

นทีี กอนเทีียน

แอดมิินเพจ 77PPP

ภาพยนตร์์ในแต่่ ละเรื่่�อง พอได้้ เห็็นถึึ งความตั้้� งใจของผู้้�สร้้างในแต่่ ละยุุ คสมััยแล้้ว

จึึงเป็็นการตััดสิินใจเลืือกที่่�ยากมากครัับ

นิิธินัั
ิ นท์์ ยอแสงรััตน์์
บรรณาธิิการ	

ขอบคุุณมากค่่ะที่่�ให้้เกีียรติิชวนมาร่่วมทำำ�งานอีีกครั้้�ง เป็็นงานที่่�สนุุกและได้้ความรู้้�มาก

เห็็นพััฒนาการสัังคมไทยและวงการภาพยนตร์์ไทยผ่่านภาพยนตร์์เรื่่�องต่่ าง ๆ ในแต่่ ละ

ยุุคสมััย

ผศ.ดร. บััณฑิิต จัันทร์์โรจนกิิจ
นัักวิิชาการด้้านรััฐศาสตร์์

ภาพยนตร์์ที่่�ได้้ชมเพื่่� อคััดเลืือกล้้วนแต่่มีีความน่่าสนใจและมีีคุุณค่่ายิ่่�ง แต่่เมื่่�อต้้อง

พิิจารณาคััดให้้เหลืือเพีียง 10 เรื่่�อง ทำำ�ให้้ต้้องทบทวนมองอย่่างรอบด้้านโดยคำำ�นึึงถึึงบริิบท
และความหมายของภาพยนตร์์เหล่่านั้้�นในสัังคมร่่วมสมััย โดยดููทั้้�งนััยของคุุณค่่าที่่�เกิิดจาก

เนื้้�อหา บทภาพยนตร์์ ความหมายที่่� ภาพยนตร์์สื่่�อออกมา การถ่่ายทำำ� ตลอดจนบริิบทที่่�

ภาพยนตร์์เรื่่�องนั้้�น ผมเชื่่�อว่่ามรดกภาพยนตร์์ที่่�ได้้ผ่่านการคััดเลืือกเหล่่านี้้�ช่่วยให้้เราเข้้าใจ
ตััวเรา สัังคมของเรามากขึ้้�น
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ประวิิทย์์ แต่่งอัักษร
นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์

ว่่ า กัั น ตามจริิ ง แล้้ ว หนัั ง ทุุ ก เรื่่� อ งทั้้� ง ที่่� ถูู กเลืือกและไม่่ ไ ด้้ ถูู กเลืือกต่่ า งก็็ มีี คุุ ณ ค่่ า ใน

แบบฉบัับของมััน และเชื่่�อว่่ ากรรมการท่่ านอื่่� นคงเห็็นพ้้องว่่ าหนัังในกรุุ นี้้�แทบ ‘ทั้้� งหมด’
(ไม่่ใช่่เพีียงแค่่สิิบสองเรื่่�อง) ล้้วนแล้้วควรค่่าแก่่การขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกภาพยนตร์์ (ซึ่่�งก็็

หวัังว่่าในปีีต่่อ ๆ ไป บรรดาหนัังที่่�หลุุดโผก็็น่่าจะได้้รัับการคััดสรรเช่่นกััน) เนื่่� องจากบรรดา
ภาพเคลื่่�อนไหวเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้คนดููมองเห็็นความเป็็นไปของสัังคมในมิิติิต่า่ ง ๆ อย่่างกว้้างขวาง

จริิง ๆ

ข้้อสำำ�คััญ บางเรื่่�องหรืือหลายเรื่่�อง อาจจะดููไม่่ได้้มีีความหมายสลัักสำำ�คััญแต่่อย่่างใด

ในตอนที่่�ถููกสร้้าง และมัันทำำ�หน้้าที่่�เพีียงแค่่ถ่่ายทอดสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นตามความนึึกคิิด จิินตนาการ
และวิิสััยทััศน์์ของผู้้�คนในช่่วงเวลานั้้�น ทว่่าเมื่่�อเวลาผ่่านพ้้นไป มัันกลัับกลายเป็็นเครื่่�องมืือ
บัันทึึกอดีีต  หรืือแม้้กระทั่่�งเป็็นข้้อต่่อทางประวััติิศาสตร์์ที่่�ล้ำำ�ค่่าและทรงพลััง ซึ่่�งโดยปริิยาย

การช่่วยกัันประคัับประคองความทรงจำำ�ในส่่วนนี้้� (ไม่่ว่า่ จะดีีหรืือร้้าย เราเห็็นด้้วยหรืือไม่่ก็ต
็ าม)

ไม่่ให้้ตกหล่่นสููญหายไปหรืือถููกหลงลืืม (ผ่่านการอนุุรัักษ์์ และเผยแพร่่ของหอภาพยนตร์์

และเหนืืออื่่�นใด ผ่่านการรัับรู้้�ถึึงการมีีอยู่่�ของผลงานเหล่่านี้้�ของพวกเราในฐานะคนดูู) จึึง
นัับเป็็นความรัับผิิดชอบที่่�ยิ่่�งใหญ่่และไม่่มีีวัันจบสิ้้�นของทุุกภาคส่่วนในสัังคม

พรพิิ ชิิต พััฒนถาบุุตร
นัักวิิชาการอิิสระ

ผมขอขอบคุุณที่่�ให้้เกีียรติิผมได้้ร่่วมงานครั้้�งนี้้�อีีกครั้้�งร่่วมกัับท่่านกรรมการพิิจารณา

ทั้้�งหลายที่่�มีีคุณ
ุ วุุฒิแ
ิ ละด้้วยความนัับถืือยิ่่�ง ทำำ�ให้้เกิิดความรััก ความชื่่�นชมในภาพยนตร์์ไทย

อุุตสาหกรรมการสร้้างภาพยนตร์์ไทย และการทำำ�สารคดีีที่่�ผ่่านมาในอดีีตเพิ่่�มพููนมากขึ้้�น

หวัังว่่าการร่่วมพิิจารณาครั้้�งนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการรัักษาความเป็็นไทยของงานและเป็็น
ที่่�ศึึกษางานในอดีีตเพื่่� อให้้งานด้้านนี้้�มีีคุุณภาพ มีีเอกลัักษณ์์ไทยคงไว้้สืืบต่่อไป

พรรณราย โอสถาภิิรััตน์์
นัักวิิชาการด้้านมานุุษยวิิทยา	

การได้้ชมภาพยนตร์์ในกระบวนการคััดเลืือกนี้้� ช่่วยตอกย้ำำ�ถึึงพลัังของภาพยนตร์์ที่่�

เชื่่�อมโยงเรากัับประสบการณ์์ของผู้้�คนและสิ่่�งต่่าง ๆ ในกาลภาวะที่่�เป็็นอื่่�น ซึ่่�งในขณะเดีียวกััน

ก็็เชื่่�อมร้้อยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการตระหนัักถึึงตััวตนของเราในโลกปััจจุุบัันด้้วย
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พัันธุ์์�ธััมม์์ ทองสัังข์์
ผู้้กำ
� ำ�กัับภาพยนตร์์

มีีหนัังที่่�ทรงคุุณค่่าในอดีีตมากมาย จนทำำ�ให้้คิิดถึึงพลัังในการทุ่่�มเททำำ�หนััง ของคน

ทำำ�หนัังไทยรุ่่�นก่่อน และอยากให้้พลัังแบบนั้้�นกลัับมาอีีก

ดร. พิิ ชััยวััฒน์์ แสงประพาฬ
นัักวิิชาการด้้านภาพยนตร์์

กิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นนี้้�ย้ำำ�เตืือนเราว่่า ภาพยนตร์์มีีคุุณค่่ามากเพีียงใดต่่อชีีวิิตมนุุษย์์

พิิ มพกา โตวิิระ
ผู้้กำ
� ำ�กัับภาพยนตร์์

ได้้ รัับแรงบัันดาลใจจากคนทำำ�หนัังรุ่่�นก่่ อนจากหนัังชุุ ดนี้้�มาก โดยเฉพาะในความ

บ้้าพลัังและความทะเยอทะยานในการทำำ�หนัังที่่�พยายามหาแนวทางและรููปแบบการเล่่าเรื่่�อง

ที่่�แตกต่่าง รวมไปถึึงหนัังหลาย ๆ เรื่่�องที่่�ได้้บัน
ั ทึึกภาพประวััติิศาสตร์์อัันใกล้้ชิด
ิ ของคนสำำ�คััญ

และของคนธรรมดา ทำำ�ให้้หนัังไร้้เสีียงหลายเรื่่�องทรงพลัังด้้วยภาพอย่่างน่่ามหััศจรรย์์

ภาณุุ บุุรุษ
ุ รััตนพัันธุ์์�
บรรณาธิิการ

การคััดเลืือกปีีนี้้�เข้้มข้้นกว่่าที่่�ผ่่านมา เมื่่�อนึึกหาเหตุุผลว่่าทำำ�ไม ก็็ชวนให้้คิิดว่่าปีีนี้้�มีี

หนัังที่่�เรารัักมากกว่่าทุุกปีี บางเรื่่�องมีีโอกาสดููตั้้�งแต่่หนัังออกฉาย มีีความประทัับใจจนกลาย

เป็็นส่่วนหนึ่่� งของความทรงจำำ�ทางอารมณ์์ในวัั ยหนุ่่�มสาว บางเรื่่�องดููกี่่� ครั้้� งกี่่� ครั้้� งก็็ ไม่่เบื่่� อ

ขณะเดีียวกัันก็็มีีบางเรื่่�อง ที่่�เป็็นของใหม่่ (สร้้างมาหลายสิิบปีีแล้้ว แต่่ใหม่่มากในสายตาผม)
ได้้ เห็็นโลกอย่่างที่่� เคยเป็็น และเห็็นความบัันเทิิ งอย่่างที่่� เมืืองเราเคยมีี…ไม่่รู้้�เหมืือนกัันว่่า

เกี่่�ยวกัับการคััดเลืือกไหม แต่่การเก็็บหนัังที่่�เรารัักที่่�สุุดไว้้ดููในการพิิจารณาเป็็นเรื่่�องสุุดท้้าย

เป็็นคล้้ายการให้้รางวััลชีีวิิตแบบเล็็ก ๆ ที่่�เรีียกรอยยิ้้�มได้้เช่่นทุุกครั้้�งที่่�ดูู
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มโนธรรม เทีียมเทีียบรััตน์์
นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์

เคยมีีสป็็อตที่่�ทางหอภาพยนตร์์ผลิิตเอง (รู้้�สึึกใช้้กัับหน่่วยกู้้�หนััง) ซึ่่�งทุุกวัันนี้้�เขาเลิิก

ฉายไปนานแล้้ว ในนั้้�นเขาเริ่่�มต้้นด้้วยที่่�ภาพกระป๋๋องฟิิล์์มกองกัันระเกะระกะ แล้้วถามว่่า
“คุุณ-เห็็น-อะไร”

ต่่ อให้้ยัังอยู่่�ในช่่วงที่่� กำำ�ลัังเผยแพร่่ ทว่่ ายัังจำำ�กััดเฉพาะแค่่ ปะหััวกิิจกรรมฉายหนััง

ตามปกติิ ขณะที่่�สังั คมข้้างนอกยัังมิิอาจสลััดอคติิที่่�ว่่าหนัังเป็็นแค่่เรื่่�องความบัันเทิิง ครั้้�นเวลา
ผ่่านไปสัักพััก ก็็มัักตามมาด้้วยสำำ�นวน ‘เกิิดไม่่ทััน’ อยู่่�ร่ำำ�ไป

การได้้ดููได้้ชม สิ่่�งที่่�ได้้รัับ หาใช่่เป็็นเรื่่�องของความสนุุกสนานหรืือความบัันเทิิงจาก

เรื่่�องราว หากแต่่เป็็นการได้้เห็็นอดีีตที่่�ถููกหลงลืืมไปแล้้ว จนแทบไม่่นึึกว่่าสิ่่�งนั้้�นสิ่่�งนี้้�เคยมีี

อยู่่�จริิง ไม่่ว่่าจะรููปโฉมของเหล่่าดาราที่่�มัักกล่่าวที่่�ล้้วนแต่่เคยครอบครองวัันเวลาของความ

เปล่่งปลั่่�งแฉล้้มแช่่มช้้อยตามประสาวััยหนุ่่�มสาว

การคัั ดเลืือกและขึ้้� นทะเบีียนคืือข้้อพิิสููจน์์ว่่าหนัังมีีอายุุ เกิิ นกว่่ าหนึ่่� งชีีวิิตและการ

ขึ้้�นทะเบีียนเองก็็มิิใช่่การมอบรางวััลอย่่างที่่�ให้้กัับหนัังที่่�ออกฉายแต่่ละปีี หากแต่่เป็็นการ
ย้ำำ� เตืือนถึึ ง บทบาทและคุุ ณ ค่่ า ที่่� มีี ต่่ อ สัั ง คม สร้้ า งโดยสัั ง คม และเป็็ น ของคนทุุ ก คนโดย

ไม่่เลืือกหรืือถููกจำำ�กััดไว้้ด้้วยชนชั้้�นวรรณะ

รััศมีี เผ่่าเหลืืองทอง
นัักเขีียนบทละคร

สะดุุดใจกัับการสร้้างภาพตััวละครหญิิงในภาพยนต์์หลายเรื่่�องที่่� จน-โง่่-เจ็็บ หญิิง

ต่ำำ�ศัักดิ์์�ที่่�ด้้อยโอกาส และต้้องไปเจอกัับชายที่่�ไม่่คู่�่ควรกัับตััว (เพราะสููงส่่งกว่่าด้้วยสถานะ
ทางสัังคม) ต้้องเจีียมตััว ถููกลงทััณฑ์์ด้้วยการล่่ามโซ่่ และถููกหลอกจนชีีวิิตล้้มเหลวครั้้�งแล้้ว

ครั้้�งเล่่า น่่าจััดเป็็นชุุดมาฉายรวมกััน-- ดรรชนีีนาง แหวนทองเหลืือง เทพธิิดาบาร์์ 21 และ
แม้้แต่่ในเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�ตััวละครเอกฝ่่ายหญิิงมัักเป็็นผู้้�ถููกกระทำำ�ย่ำำ�ยีอ
ี ย่่างน่่าสงสาร จััดว่่าเป็็น

แนวโน้้มที่่�โดดเด่่นในการใช้้ “นางเอก” มาเรีียกน้ำำ�ตาและความรัันทดจากผู้้�ชม

ฤทััยวรรณ วงศ์์สิิรสวััสดิ์์�
ผู้้กำ
� ำ�กัับการแสดง

รู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิที่่�ได้้มีส่
ี ว่ นร่่วมในการคััดเลืือกค่่ะ ดิิฉัน
ั เชื่่�อว่่าหนัังเป็็นรููปแบบหนึ่่�งของ

บัันทึึกทางสัังคม มีีผลต่่อความคิิดและการกระทำำ�ในแต่่ละยุุคสมััย – อย่่างบัันเทิิงค่่ะ

15

ความคิิดเห็็นจากคณะกรรมการ
ผศ.ดร. ลลิิตา หาญวงษ์์
นัักประวััติิศาสตร์์

ภาคภููมิิใจที่่�ได้้กลัับมาเป็็นกรรมการคััดเลืือกภาพยนตร์์อีีกครั้้�ง ได้้ทั้้�งความรู้้�และพลััง

มากมายจากตััวของภาพยนตร์์เองและทีีมงานของหอภาพยนตร์์

ดร. วิิกานดา พรหมขุุนทอง

นัักวิิชาการด้้านภาพยนตร์์และวััฒนธรรมศึึกษา

ภาพยนตร์์ที่่�ผ่า่ นเข้้ารอบมาให้้คณะกรรมการคััดเลืือกเพื่่� อขึ้้�นทะเบีียนต่่างก็็น่า่ สนใจ

และมีีคุุณค่่าในมิิติิต่่าง ๆ จนเรีียกได้้ว่่า “เลืือกยาก” ในมุุมมองนัักวิิจััยอยากให้้ภาพยนตร์์
เหล่่านี้้�ได้้รับ
ั การเผยแพร่่อย่่างกว้้างขวาง เป็็นที่่�รู้้�จััก และค่่อย ๆ มีีการศึึกษาแต่่ละเรื่่�อง แต่่ละ
กลุ่่�มต่่อไปค่่ะ

สำำ�หรัับเรื่่�องที่่�ดิิฉัันประทัับใจเป็็นการส่่วนตััวมีีหลายเรื่่�อง อาทิิ

- [การประกวดการจััดบ้้านและบริิเวณ] (2497) ซึ่่�งสะท้้อนวิิถีีวััฒนธรรมชนชั้้�นนำำ�

สมััยใหม่่ที่่�น่่าสนใจ คุุณหญิิงคุุณนายแต่่งชุุดกระโปรงตััดเย็็บเข้้าชุุดเดิินชมบ้้านคนโน้้นคนนี้้�
เพื่่� อให้้คะแนนกัันอย่่างเฉิิดฉาย

- ประทัับใจ  special effects แบบ global south ในถ้ำำ�และความคััลท์์ของเรื่่�อง

มัันมากัับความมืืด ด้้วยค่่ะ เรื่่�องนี้้�ยังั สะท้้อนว่่านอกจาก รถไฟฟ้้ามาหานะเธอ ท้้องฟ้้าจำำ�ลอง

ก็็ปรากฎอยู่่�ในหนัังเรื่่�องอื่่�นตั้้�งแต่่ 2514 ขอบคุุณหอภาพยนตร์์มาก ๆ ที่่�ชวนมาเป็็นคณะ

กรรมการอีีกคราวหนึ่่�งค่่ะ :)”

วิิภว์์ บููรพาเดชะ
บรรณาธิิการ

จริิง ๆ แล้้วภาพยนตร์์หลายเรื่่�องที่่�ถููกเสนอชื่่�อให้้ขึ้้น
� ทะเบีียนมรดกภาพยนตร์์ของชาติิ

ในปีีนี้้ค่
� อ
่ นข้้างน่่าสนใจและล้้วนมีีคุณ
ุ ค่่าแตกต่่างกัันไป ส่่วนตััวแล้้วอยากให้้ทางหอภาพยนตร์์

เก็็บรัักษาชิ้้�นงานเหล่่านี้้�ไว้้ ทั้้� งหมดเลยทีี เดีี ยว และดููแลรัักษามรดกทางวัั ฒนธรรมเหล่่านี้้�

ต่่ อ ไป ไม่่ ใ ช่่ เ พีี ย งเรื่่� อ งที่่� ไ ด้้ รัั บ เลืือกในปีี นี้้� เ ท่่ า นั้้� น เพราะประวัั ติิ ศ าสตร์์ มีี ก ระแสขึ้้� น -ลง

เปลี่่�ยน-ผ่่าน และมีีความเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�องคุุณค่่าต่่าง ๆ อยู่่เ� สมอ ในอนาคต  ภาพยนตร์์
เหล่่านี้้�ก็็ย่อ
่ มจะมีีคุุณค่่าต่่อไปแน่่นอน ไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�ง ไม่่ใช่่วัันนี้้� ก็็อาจเป็็นวัันต่่อไป
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ศรััณย์์ ทองปาน
นัักเขีียนสารคดีี

ปีีนี้้�ได้้ร่่วมเป็็นกรรมการอีีกครั้้�งหนึ่่�ง จากที่่�ได้้เห็็นบทสนทนาโต้้ตอบใน Line กลุ่่�ม

กรรมการหลายท่่าน (รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ของทางหอภาพยนตร์์) ทำำ�งานกัันอย่่างหนัักจริิง ๆ
สมควรได้้รัับคำำ�ยกย่่องสำำ�หรัับความเข้้มแข็็ง เอาการเอางาน และความละเอีียดลออ ชื่่� นชม

มาก ๆ ยิินดีีที่่�ได้้มีีโอกาสร่่วมงานกัับทุุกท่่านนะครัับ

ศัักดิินา ฉััตรกุุล ณ อยุุธยา

นัักวิิชาการด้้านประวััติิศาสตร์์แรงงาน

ภาพยนตร์์ทุุกเรื่่�องที่่�ส่่งมาให้้กรรมการพิิจารณาในปีีนี้้�ล้้วนเป็็นภาพยนตร์์ที่่�มีีคุุณค่่า

สมควรที่่�ได้้รัับพิิจารณาให้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นภาพยนตร์์มรดกของชาติิทั้้�งสิ้้�น บางเรื่่�องมีีคุุณค่่า

ทางประวััติิศาสตร์์ บางเรื่่�องความเป็็นเลิิศทางศิิลปะ บางเรื่่�องก็็มีอิ
ี ิทธิิพลต่่อสัังคมในช่่วงเวลา

ของเขา ยากเหลืือเกิินที่่�จะตััดเรื่่�องหนึ่่�งเรื่่�องใดออก รู้้�สึึกโชคดีีมากที่่�ได้้มีีโอกาสดููภาพยนตร์์

เหล่่ า นี้้� บางเรื่่� อ งไม่่ เ คยได้้ ดูู มาก่่ อ น และไม่่ คิิ ด ว่่ า มีี ภ าพยนตร์์ ชิ้้� น นี้้� อ ยู่่� เ ช่่ น บัั น ทึึ ก การไป

รัักษาตัั วของจอมพลสฤษดิ์์� บางเรื่่�องทำำ�ให้้รัับรู้้�ถึึ งสภาพการทำำ�งานของผู้้�คนในอดีี ตเช่่น

ภาพยนตร์์ กิิจการในกระทรวงพาณิิชย์์ แล คมนาคม ที่่�ได้้เห็็นพนัักงานสตรีีที่่�งานในกิิจการ

โทรศััพท์์ที่่�เดิินแถวกัันมาตอกบััตรเข้้าทำำ�งาน เห็็นทรงผม เห็็นการแต่่งตััวของพวกเธอมััน

น่่าตื่่�นตาตื่่�นใจยิ่่�งนััก

ไศลทิิพย์์ จารุุภููมิิ
นัักวิิชาการด้้านสื่่�อสารมวลชน

เป็็นการเลืือกที่่�ตััดสิินใจยากมาก จนอยากให้้สามารถเลืือกได้้มากกว่่า 10 เรื่่�อง ยิ่่�งเห็็น

ภาพยนตร์์ไทยเก่่า ๆ ยิ่่�งตระหนัักว่่าคนทำำ�ภาพยนตร์์ไทยมีีความสามารถมากจริิง ๆ เป็็น

ความสามารถภายใต้้ ข้้ อ จำำ�กัั ด หลายประการ  แต่่ เ พราะความรัั ก ในการทำำ� ภาพยนตร์์ จึึ ง
ยืืนหยััดต่่อสู้้�และทุ่่�มเท มอบความบัันเทิิงและข้้อคิิดให้้แก่่ผู้้�ชมมาได้้อย่่างน่่าภาคภููมิิใจ
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ความคิิดเห็็นจากคณะกรรมการ
สิิทธิิรัักษ์์ ตุุลาพิิ ทัักษ์์
นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์

หนัั ง ที่่� เ ลืือกมา แสดงออกถึึ ง บทบาทของสตรีี ใ นจอหนัั ง ไทยและความเป็็ น ไปใน

ช่่วงเวลาที่่�แตกต่่างหลากหลาย สะท้้อนภาพลัักษณ์์ และความหมายต่่อผู้้�หญิิงไทยชััดเจน
ว่่าเปลี่่�ยนแปลงมากน้้อยเพีียงใด

ผศ. สุุดแดน วิิสุุทธิิลัักษณ์์
นัักวิิชาการด้้านมานุุษยวิิทยา	
หนัังกลางใจ

ภาพยนตร์์ที่่�ได้้รับ
ั การเสนอชื่่�อให้้ขึ้้�นทะเบีียนมรดกภาพยนตร์์ของชาติิในปีีนี้้� ชวนให้้

คิิดถึึงพลัังและความมหััศจรรย์์ของภาพยนตร์์

“หนััง” บางเรื่่�องเป็็นตััวแทนในยุุคบุุกเบิิก-ทดลองของวงการภาพยนตร์์ไทย บางเรื่่�อง

เป็็นรอยต่่อของเรื่่�องเล่่า-วรรณกรรม-แผ่่นฟิิล์์ม บางเรื่่�องเป็็นบัันทึึกของการก้้าวเข้้าสู่่�สัังคม
ใหม่่ของสยาม และบางเรื่่�องก็็ชวนให้้นึึกถึึงสัังคมยุุคก่่อน Modern Times ของชาร์์ลีี แชปลิิน

หรืือ “หนัังบ้้าน” เกี่่�ยวกัับผู้้�นำำ�ยุุค “พ่่อขุุนอุุปภััมภ์์แบบเผด็็จการ” ก็็ให้้ภาพของ “พ่่อขุุน”
และเครืือข่่ายของเขาและในฐานะมนุุษย์์คนหนึ่่�งที่่�กำำ�ลัังเจ็็บป่่วยและต้้องการกำำ�ลัังใจ

“ภาพยนตร์์” ที่่� ได้้ รัับการเสนอชื่่�อให้้ขึ้้�นทะเบีียนในปีีนี้้� ถ่่ายทำำ�และนำำ�ออกฉายสู่่�

สายตาผู้้�ชมระหว่่างช่่วงปีี พ.ศ. 2478 ถึึง พ.ศ. 2552 แต่่ละเรื่่�องต่่างมีีส่่วนในการบัันทึึก
วิิ ถีีชีีวิิต-วัั ฒนธรรมของสัังคมไทยขณะถ่่ ายทำำ�  เรื่่�องราวที่่� ปรากฏเป็็นส่่วนหนึ่่� งของอดีี ตที่่�

ผ่่านมาของชาติิของสัังคมและชีีวิิตส่่วนหนึ่่�งของผู้้�ชมด้้วย ความมหััศจรรย์์ของภาพยนตร์์

ประการหนึ่่� งก็็ คืื อ ในขณะที่่� ภาพและเสีียงปรากฏต่่ อสายตาโดยอาศััยแสงและความมืืด
ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในห้้องส่่วนตััว ในโรงภาพยนตร์์ หรืือออกฉายกลางแปลงที่่� ไหน เมื่่�อใดก็็ตาม

ภาพยนตร์์ได้้บัันดาลให้้อดีีตและปััจจุุบัันมาเผชิิญหน้้ากัันโดยมีีผู้้�ชมทำำ�หน้้าที่่�เฝ้้ามองและ

อาจจะด้้วยความทุุกข์์ ความเศร้้าและความสำำ�ราญที่่�ไม่่รู้้�จบ
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สุุภััตรา ภููมิิประภาส
นัักเขีียน นัักแปล

เป็็ น อีี ก ปีี ที่่� อิ่่� ม เอมกัั บ บัั น ทึึ ก ประวัั ติิ ศ าสตร์์ สัั ง คม การเมืือง วัั ฒ นธรรม และการ

ต่่างประเทศผ่่านแผ่่นฟิิล์์ม ขอบคุุณหอภาพยนตร์์ที่่�อนุุรัก
ั ษ์์ภาพยนตร์์เหล่่านี้้�ไว้้ และขอบคุุณ

ทีีมงานที่่�ทำำ�สรุุ ปเนื้้�อหาภาพยนตร์์เงีียบไว้้ให้้ ทำำ�ให้้เข้้าใจเรื่่�องราวบนแผ่่นฟิิล์์มไร้้เสีียงซึ่่�ง

เป็็นบัันทึึกประวััติิศาสตร์์ที่่�ทรงคุุณค่่ามาก และถ้้าเป็็นไปได้้ อยากเสนอให้้ลงเสีียงบรรยาย
เพื่่� อประโยชน์์ต่่อการรัับรู้้�ของสาธารณชนวงกว้้างค่่ะ

โสภิิต หวัังวิิวัฒ
ั นา
นัักจััดรายการวิิทยุุ

การพิิจารณาผลงานภาพยนตร์์เพื่่� อขึ้้�นทะเบีียนมรดกแห่่งชาติิในครั้้�งนี้้�ก็เ็ ป็็นเช่่นเดีียว

กัับครั้้�งก่่อน ๆ ที่่�มัักจะทำำ�ให้้คณะกรรมการลำำ�บากใจมาก เพราะจำำ�เป็็นต้้องเลืือกและจำำ�เป็็น
ต้้องไม่่เลืือกบางเรื่่�อง ภายใต้้เงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดของการคััดสรรที่่�ไม่่สามารถเลืือกมาได้้

ทั้้�งหมดในคราวเดีียว

ภาพยนตร์์แต่่ละเรื่่�องมีีคุณ
ุ ค่่าและมีีความหมายในตััวเองที่่�แตกต่่างกััน จึึงยากจะตััดสิิน

ว่่าเรื่่�องใดดีีกว่่าหรืือด้้อยกว่่าเรื่่�องอื่่�น ๆ

ภาพยนตร์์ไม่่เพีียงสร้้างความรื่่�นเริิงบัันเทิิงใจแก่่ผู้้�ชม แต่่หลายผลงานทำำ�หน้้าที่่�บัน
ั ทึึก

ประวััติิศาสตร์์และเหตุุการณ์์สำำ�คััญ สะท้้อนภาพของสัังคมและวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนในช่่วงเวลา
หรืือยุุคนั้้�น ๆ ไว้้ด้้วย

แม้้อดีีตล่ว่ งไปแล้้วไม่่อาจหวนคืืนย้้อนกลัับ แต่่ภาพยนตร์์ได้้ทำำ�หน้้าที่่�บัน
ั ทึึกความจริิง

ในช่่วงเวลานั้้�น ๆ เอาไว้้อย่่างซื่่�อตรง เพื่่� อให้้คนรุ่่�นหลัังได้้เรีียนรู้้�และเข้้าใจสิ่่�งที่่�เห็็นก่่อนจะมา

เป็็นวัันนี้้�

อธิิป กลิ่่�นวิิชิิต
สื่่�อมวลชน

ภาพยนตร์์ในปีีนี้้�มีีเรื่่�องที่่� น่่าสนใจทั้้� งในแง่่ประเด็็ นของงานภาพยนตร์์ ทั้้�ง [ตัั ดหััว

ต่่อหััว] ที่่�เป็็นหนัังเทคนิิคพิิเศษเรื่่�องแรก ๆ ของไทย มีี มัันมากัับความมืืด ที่่�เป็็นไซไฟแฟนตาซีี

สไตล์์ไทย ๆ มีีงานมิิวสิิคััลที่่�ทะเยอทะยานอย่่าง เทพธิิดาบาร์์ 21

มีีหนัังเก่่าและหนัังบ้้านที่่�สะท้้อนประเด็็นร่่วมสมััย ทั้้�งเรื่่�องผู้้�หญิิง สีีผิิว และ ประเด็็น

การเมืือง ที่่�มีีอำำ�นาจที่่�ขัับเคลื่่�อนสัังคมในยุุคนั้้�น
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ขณะเดีียวกัันก็็มีีงานที่่�บัันทึึกเหตุุการณ์์สำำ�คััญ และ น่่าสนใจในเชิิงของการถ่่ายทำำ� 

[งานอภิิเษกพระสัังฆราชมีีแชล มงคล (อ่่อน) ประคองจิิต] ซึ่่�งน่่าตื่่�นตาเนื่่� องจากเป็็นภาพที่่�

เราไม่่ค่่อยได้้เห็็นมาก่่อน

เชื่่�อว่่าภาพยนตร์์ที่่�ลงคะแนนให้้ไปสามารถนำำ�ไปต่่อยอดสู่่ก
� ารเล่่าเรื่่�องราว ทั้้�งสัังคม

ประวัั ติิศาสตร์์วงการภาพยนตร์์ และ ภาพยนตร์์ บ างเรื่่�อ งแค่่ เ ล่่ าเบื้้�องหลัั ง การถ่่ ายทำำ�ก็็
น่่าอััศจรรย์์แล้้ว

อััษฎาวุุธ สาคริิก

นัักดนตรีีและที่่�ปรึึกษางานศิิลปวััฒนธรรม

เรามองเห็็นตััวเราเอง ในภาพยนตร์์เสมอ

อุุรุพ
ุ งศ์์ รัักษาสััตย์์
ผู้้กำ
� ำ�กัับภาพยนตร์์

ขอบคุุณหอภาพยนตร์์ที่่�ให้้โอกาสในการคััดเลืือกภาพยนตร์์ในครั้้�งนี้้� ภาพยนตร์์ไทย

หลายเรื่่�องน่่าจดจำำ� ไม่่ใช่่เพราะสร้้างมานานตามปีี พ.ศ. แต่่มีีความดีีงามในศิิลปะภาพยนตร์์

ควรค่่ากัับการอนุุรัักษ์์ให้้คนรุ่่�นใหม่่ได้้ชมต่่อไป

20

ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครัง้ ที่ 12 ประจำ�ปี พ.ศ. 2565

มรดกภาพยนตร์
ของชาติ
ครัง้ ที่ 12 ประจำ�ปี พ.ศ. 2565

หมายเหตุุ
• ชื่่�อเรื่่�องที่่�อยู่่ใ� น [...] หมายถึึง ภาพยนตร์์เรื่่�องนั้้�นไม่่มีีไตเติ้้�ลชื่่�อเรื่่�องปรากฏอยู่่ใ� นภาพยนตร์์เป็็นชื่่�อที่่�หอภาพยนตร์์
ตั้้�งขึ้้�นเอง
• ข้้อมููลภาพยนตร์์ที่่�อยู่่ใ� น  [...] หมายถึึง ข้้อมููลที่่�หอภาพยนตร์์สัันนิิษฐานขึ้้�นเนื่่� องจากยัังไม่่มีีหลัักฐานชััดเจน
• ข้้อมููลปีี พ.ศ. ของภาพยนตร์์ที่่�ออกฉายก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงวัันขึ้้�นปีีใหม่่เมื่่�อ 1 มกราคม 2484 จะนัับตามปีีปฏิิทิิน
แบบเก่่า (1 เมษายน เป็็นวัันขึ้้�นปีีใหม่่)
• การสะกดชื่่�อเรื่่�อง อ้้างอิิงตามที่่�ปรากฏในภาพยนตร์์หรืือแหล่่งข้้อมููลอื่่�นที่่�พบ
• ชื่่�อเรื่่�องที่่�ต่่อท้้ายว่่า  (ไม่่สมบููรณ์์)  หมายถึึง  ภาพยนตร์์เรื่่�องดัังกล่่าว  มีีส่ว่ นที่่�ขาดหายไปบางส่่วน โดยหอภาพยนตร์์
ยัังไม่่พบฉบัับที่่�สมบููรณ์์
• ชื่่�อเรื่่�องที่่� ต่่อท้้ ายว่่ า (เศษที่่� เหลืืออยู่่�)   หมายถึึ ง ภาพยนตร์์เรื่่�องดัั งกล่่ าว หอภาพยนตร์์พบเพีียงเศษฟิิล์์มที่่� มีี
ความยาวไม่่ถึึงครึ่่�งเรื่่�อง
• ชื่่�อเรื่่�องที่่�ต่่อท้้ายว่่า (ส่่วนที่่�ไม่่ได้้ใช้้)  หมายถึึง ภาพยนตร์์เรื่่�องดัังกล่่าว เป็็นส่่วนที่่�เหลืือจากการตััดต่่อ (outtakes)
โดยหอภาพยนตร์์ยัังไม่่พบภาพยนตร์์ฉบัับที่่�ออกฉาย

กิิจการในกระทรวงพาณิิชย์์
แล คมนาคม

THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF COMMERCE
AND COMMUNICATIONS
ฟิิล์์ม 16 มม. / ขาวดำำ� / เงีียบ / 17 นาทีี
ปีีสร้้าง
ผู้้สร้้า
�
ง

[2470 - 2472]

พลเอก พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระกำำ�แพงเพ็็ชรอััครโยธิิน ในนาม บ้้านดอกไม้้ฟิม
ิ ล์์
ภาพยนตร์์ส่่วนพระองค์์ ของ พลเอก พระเจ้้ าบรมวงศ์์เธอ กรมพระกำำ�แพงเพ็็ชร

อััครโยธิิน ผู้้�ทรงเป็็นนัักนิิยมภาพยนตร์์และนัักถ่่ายภาพยนตร์์สมััครเล่่นซึ่่�งเป็็นที่่�รู้้�จัก
ั ในวงการ

ภาพยนตร์์สมััครเล่่ นนานาชาติิ ทรงสนใจการใช้้ภาพยนตร์์เพื่่� อการศึึกษา ทรงถ่่ ายและ

ใช้้ภาพยนตร์์เป็็นเครื่่�องมืือในการฝึึกอบรมในกรมทหารที่่�ทรงเป็็นผู้้�บัังคัับบััญชา และต่่อมา
เมื่่�อทรงได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บััญชาการกรมรถไฟหลวง ทรงจััดตั้้�งกองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าว
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ขึ้้� นในกรมรถไฟหลวงตั้้� งแต่่ ปีี 2465 นัับเป็็นหน่่วยงานที่่� ทำำ�หน้้าที่่� ผลิิตและใช้้ภาพยนตร์์
ของรััฐแห่่งแรก ๆ แห่่งหนึ่่�งในโลก

ปีี 2469 กรมพระกำำ�แพงเพ็็ชรอััครโยธิิน ทรงได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นเสนาบดีีกระทรวง

พาณิิชย์์แลคมนาคม จนถึึงเปลี่่�ยนแปลงการปกครองปีี 2475 โดยสัันนิิษฐานว่่าทรงถ่่ายทำำ�

ภาพยนตร์์นี้้�ระหว่่างปีี 2470 – 2472 เหตุุที่่�ทรงสร้้างเป็็นการส่่วนพระองค์์ ในนาม “บ้้าน

ดอกไม้้ฟิิมล์์” ตามที่่�ระบุุอยู่่ใ� นไตเติิลภาพยนตร์์ ไม่่ใช่่ภาพยนตร์์ 35 มม. ของกองภาพยนตร์์

เผยแผ่่ข่า่ ว นั้้�น อาจเพราะต้้องการทำำ�เร่่งด่่วน เพื่่� อใช้้เผยแผ่่ให้้ผู้้�ชมซึ่่�งอาจมีีทั้้�งผู้้�คนภายใน
ราชการ และสาธารณะหรืือประชาชนทั่่�วไป เพราะมีีหลัักฐานว่่าทรงนำำ�ภาพยนตร์์ขนาดเล็็ก

นี้้�ไปฉายเสมอในการเสด็็จตรวจราชการต่่างจัังหวััด และอาจใช้้สำำ�หรัับเผยแพร่่ชาวต่่างชาติิ

ที่่�มาติิดต่่อกระทรวงด้้วย เนื่่� องจากตััวอัักษรบรรยายในภาพยนตร์์นี้้�มีีทั้้�งภาษาไทยบ้้างและ

อัังกฤษบ้้าง แต่่ระหว่่างการฉายสามารถมีีผู้้�บรรยายสดประกอบได้้ ซึ่่ง� อาจเป็็นเสด็็จในกรมเอง

เนื้้�อหาของภาพยนตร์์เป็็นการเล่่าเพื่่� อแนะนำำ�กระทรวงพาณิิชย์์แลคมนาคม โดยใช้้

ตััวหนัังสืือบอกหััวข้้อเรื่่�องแต่่ละกิิจการหรืือหน่่วยงานในกระทรวง เปิิดเรื่่�องด้้วยภาพอาคาร

ที่่�ทำำ�การกระทรวง ถนนสนามไชย จากนั้้�นตััดไปที่่�ห้อ
้ งทำำ�งาน เห็็นพนัักงานกำำ�ลังั พิิมพ์์จดหมาย
ราชการ แล้้วตััดไปขึ้้�นข้้อความ “BUSY SCENE AT BANGKOK GOODS YARD” ให้้เห็็นบริิเวณ
สถานีีชุุมทางรถไฟ  เข้้าใจว่่าเป็็นที่่�บางซื่่�อ ในเวลาที่่�รถตู้้�สิินค้้าจากเชีียงใหม่่นำำ�ลำำ�ไยมาลง

จากนั้้�นตััดเข้้าไปภายในสถานีีรถไฟกรุุ งเทพ หััวลำำ�โพง เป็็นเหตุุการณ์์ที่่�เสนาบดีี กรมพระ-

กำำ�แพงเพ็็ชรอััครโยธิิน จะเสด็็จขึ้้�นรถไฟไปตรวจราชการต่่างจัังหวััด โดยมีีบรรดาข้้าราชการ

มาส่่ง เช่่น พระยาสารศาสตร์์ศิิริิลัักษณ์์ (สรรเสริิญ สุุขยางค์์) ผู้้�บััญชาการกรมรถไฟหลวง

ขณะนั้้�น และ หลวงกลการเจนจิิต  (เภา วสุุวััต) หััวหน้้ากองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่า่ ว ของกรม
รถไฟหลวง โดยเสด็็จในกรมและข้้าราชการบางท่่านสวมปลอกแขนไว้้ทุุกข์์ อาจจะเป็็นเวลา

ไว้้ทุุกข์์ของเจ้้านายที่่�สิ้้�นพระชนม์์ในขณะนั้้�น

หััวข้้อถััดไปคืือ “ประชุุมสหกรณ์์” เป็็นบรรยากาศการประชุุมสหกรณ์์แห่่งหนึ่่�งใน

ต่่างจัังหวััด ซึ่่�งกรมพระกำำ�แพงเพ็็ชรอััครโยธิินทรงมาเป็็นประธาน ทรงมอบเอกสารคล้้าย
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วุุ ฒิิ บัั ตร  เป็็ น การบอกว่่ า กิิ จ การสหกรณ์์ เ ป็็ น กิิ จ การอย่่ า งหนึ่่� ง ของกระทรวงพาณิิ ช ย์์ แ ล
คมนาคม แล้้วภาพยนตร์์ตัด
ั ไปถ่่ายที่่�ป้า้ ยเหนืือประตููทางเข้้า สำำ�นัก
ั งานกลาง มาตราชั่่�งตวงวััด

Central Bureau of Weights & Measures ให้้เห็็นข้้าราชการสำำ�นัักนี้้�กำำ�ลัังทำำ�งานการตวง
การชั่่�ง การวััด และให้้เห็็นเครื่่�องไม้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดมาตรฐานนี้้� บุุคคลที่่�

น่่าสนใจในบรรดาข้้าราชการหนุ่่�ม ๆ ที่่�กำำ�ลัังทำำ�งานอย่่างขะมัักเขม้้นนี้้� คืือ ขุุนวิิจิิตรมาตรา

หััวหน้้ากอง ซึ่่�งต่่อมามีีชื่่�อเสีียงรุ่่�งโรจน์์ในฐานะ นัักเขีียน นัักการละคร และผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์
ภาพยนตร์์ตััดไปที่่�หััวข้้อต่่อไปคืือ “สถานีีโทรศััพท์์กลาง” แล้้วนำำ�ไปที่่�ตััวอาคารที่่�ตั้้�ง

สถานีี เป็็นอาคารตึึกใหญ่่โตสองชั้้�นริิมถนน ที่่�แห่่งนี้้�คืือ ชุุมสายโทรศััพท์์วััดเลีียบ ใกล้้กัับ

ไปรษณีีย์์ที่่�ปากคลองโอ่่งอ่่าง เรีียกกัันว่่า “โทรศััพท์์กลางวััดเลีียบ” ภาพยนตร์์พาเข้้าไปดูู
ข้้าราชการกำำ�ลัังทำำ�งานในห้้อง ก่่อนจะตััดไปเห็็นพนัักงานต่่อโทรศััพท์์ หรืือโอปอเรเตอร์์ ซึ่่�ง

ล้้วนเป็็นสตรีีและล้้วนแต่่งกายด้้วยเสื้้�อคอกระเช้้านุ่่�งผ้้าซิ่่�น และไว้้ผมทรงบ๊๊อบที่่�คงกำำ�ลัังเป็็น
สมััยนิิยมทุุกคน พนัักงานสตรีีเหล่่ านี้้�กำำ�ลัังเดิิ นเรีียงแถวมาลงชื่่�อเข้้างาน เพื่่� อเปลี่่� ยนกะ

เข้้าเวรประจำำ�ที่่�นั่่�งสำำ�หรัับต่่อโทรศััพท์์ ซึ่่�งภาพยนตร์์บรรจงถ่่ายให้้เห็็นเฉพาะตััวที่่�พนัักงาน

บางคนกำำ�ลัังทำำ�งานอย่่างคล่่องแคล่่ว ก่่อนจะตััดไปที่่�หัวั ข้้อ “คนงานโทรศััพท์์” เห็็นพนัักงาน

กำำ�ลังั ใช้้เครื่่�องจัักรปัักและติิดตั้้�งเสาโทรศััพท์์ ในท้้องถนนหลวงในพระนคร เห็็นการฝัังท่่อวาง

สายใต้้ดิิน การเดิินสายบนอากาศ การถอนเปลี่่�ยนเสาไม้้เก่่าที่่�ชำำ�รุุด

สุุดท้้ายคืือหััวข้้อ “ที่่�ศาลาแยกธาตุุ” ให้้เห็็นอาคารปููนชั้้�นเดีียวหลัังหนึ่่�งในบริิเวณพื้้�นที่่�

ของกระทรวง เห็็นเจ้้าหน้้าที่่�กำำ�ลังั ทำำ�งาน มีีฝรั่่�งชาวต่่างชาติิคนหนึ่่�งกำำ�ลังั ทำำ�งานในห้้องปฏิิบัติ
ั ิ
การทางเคมีี ห้้องซึ่่�งเต็็มไปด้้วยขวดแก้้วและอุุปกรณ์์การทดลองทดสอบเคมีี มีีเจ้้าหน้้าที่่�

ชายไทยกำำ�ลัังทำำ�งานทดสอบด้้วยเครื่่�องมืือทางวิิทยาศาสตร์์ต่่าง ๆ นี่่�คืือกิิจการอีีกอย่่างหนึ่่�ง

ของกระทรวงพาณิิชย์์แลคมนาคม คืือการตรวจวิิเคราะห์์ทางเคมีี เพื่่� อกำำ�หนดและควบคุุม
มาตรฐานของสิินค้้า ภาพยนตร์์จบลงเพีียงเท่่านี้้� ไม่่มีีข้้อความบอกจบ จึึงยัังระบุุไม่่ได้้ว่่ามีี
เพีียงเท่่านี้้�หรืือเหลืือมาเพีียงเท่่านี้้�

กิิจการในกระทรวงพาณิิชย์์ แล คมนาคม ไม่่เพีียงแต่่เป็็นเอกสารบัันทึึกภาพสยาม

ยุุคที่่�กำำ�ลัังพััฒนาบ้้านเมืืองให้้ทััดเทีียมกัับอารยประเทศ หากแต่่ยังั เป็็นหลัักฐานแสดงผลงาน

ของเจ้้ านายผู้้�ทรงถ่่ ายทำำ�ภาพยนตร์์นี้้� ซึ่่�งทรงเป็็นกำำ�ลัังหลัักในการพััฒนาด้้ วยพระปรีีชา

สามารถในวิิทยาการด้้านต่่าง ๆ นอกจากนี้้� ยัังมีีคุุณค่่าในฐานะเครื่่�องมืือแห่่งการเรีียนรู้้�อััน

วิิเศษสำำ�หรัับอนุุชน ตามพระดำำ�ริิอัันลึึกซึ้้�งถึึงอนาคตของการภาพยนตร์์ ที่่�ทรงเคยประทาน
สััมภาษณ์์แก่่วารสารภาพยนตร์์ฉบัับหนึ่่�งในประเทศอัังกฤษ ตั้้� งแต่่ปีี 2457 ว่่า “ข้้าพเจ้้า

คิิดว่่าโรงเรีียนทั้้�งหลายของเราจะเห็็นคุุณค่่าของภาพยนตร์์ในฐานะครูู และจะได้้ใช้้ประโยชน์์
จากมัันมากขึ้้�น มากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ”
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[ตััดหััวต่่อหััว]
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ปีีสร้้าง
ผู้้สร้้า
�
ง

[2470 - 2473]

พลเอก พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระกำำ�แพงเพ็็ชรอััครโยธิิน
พลเอก พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระกำำ�แพงเพ็็ชรอััครโยธิิน ทรงเป็็นพระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หัว
ั ทรงมีีพระนามเดิิมว่่า พระองค์์เจ้้าชายบุุรฉััตร

ไชยากร ประสููติิเมื่่�อวัันจัันทร์์ 23 มกราคม พ.ศ. 2424 (นัับตามปีีปฎิิทิินแบบเก่่า 1 เมษายน
เป็็นวัันขึ้้�นปีีใหม่่) และเสด็็จฯ ไปศึึกษาที่่�ประเทศอัังกฤษ ตั้้�งแต่่ปีี 2437 อัันเป็็นช่่วงเวลาที่่�
ภาพยนตร์์เริ่่�มกำำ�เนิิดขึ้้�น

กรมพระกำำ�แพงเพ็็ชรอััครโยธิิน คงเป็็นเช่่นเดีียวกัับพระเจ้้าลููกยาเธอและพระเจ้้า

ลููกเธอพระองค์์อื่่�น ๆ ที่่�โปรดเล่่นกล้้องถ่่ายรููปนิ่่�งตามพระราชนิิยมของพระราชบิิดามาตั้้�งแต่่
ทรงพระเยาว์์ เมื่่�อทรงมาอยู่่�ในดิินแดนหนึ่่�งที่่�เป็็นต้้นกำำ�เนิิดภาพยนตร์์ และเป็็นช่่วงเวลาที่่�

ภาพยนตร์์กำำ�ลัังแผ่่กระจายไปทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็ว พระองค์์คงจะสนพระทััยและทรงเล่่น

กล้้องถ่่ายภาพยนตร์์ตั้้�งแต่่ครั้้�งที่่�ยัังทรงศึึกษาอยู่่�ในประเทศอัังกฤษ จึึงพบหลัักฐานว่่าทรง
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สนพระทััยทั้้�งการผลิิตหรืือการสร้้าง และการใช้้ภาพยนตร์์มาตลอด นัับตั้้�งแต่่ที่่�เสด็็จกลัับมา

สยามในปีี 2447

ตััวอย่่างเช่่น ปีี 2451 ในงานประจำำ�ปีีวััดเบญจมบพิิตร  ทรงออกร้้านเป็็นการเดิิน

รถไฟเล็็กรอบ ๆ งาน และในรถไฟเล็็กทรงจัั ดฉายภาพยนตร์์ขนาดเล็็กไว้้ อย่่างน่่าพิิศวง

ต่่อมาปีี 2457 ทรงเล่่าถึึงพระราชนิิยมด้้านภาพยนตร์์ ในการประทานสััมภาษณ์์แก่่นิิตยสาร 

The Kinematograph and Lantern Weekly ของอัังกฤษว่่า ทรงมีีห้อ
้ งสำำ�หรัับฉายภาพยนตร์์

ส่่วนพระองค์์ที่่�สยาม ทรงถ่่ายภาพยนตร์์เพื่่� อใช้้สอนเหล่่าทหารในบัังคัับบััญชาของพระองค์์

และทรงสนพระทััยการใช้้ภาพยนตร์์เพื่่� อการศึึกษา นอกจากนี้้�ยังั ทรงทดลองถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์
ด้้วยเทคนิิคพิิเศษต่่าง ๆ ปีี 2465 ทรงก่่อตั้้�งกองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่า่ วขึ้้�นในกรมรถไฟหลวง

ที่่�พระองค์์ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บััญชาการ  เพื่่� อเป็็นศููนย์์ผลิิตภาพยนตร์์อย่่างเป็็นทางการ

แห่่งแรกของไทย ในขณะเดีียวกััน ยัังทรงมีีกิิจการภาพยนตร์์สมััครเล่่นส่่วนพระองค์์ ซึ่่�งทรง
ตั้้�งชื่่�อว่่า “บ้้านดอกไม้้ฟิิล์์ม” อัันมาจากชื่่�อวัังบ้้านดอกไม้้ ที่่�ประทัับของพระองค์์

หอภาพยนตร์์ได้้รัับมอบฟิิล์์มภาพยนตร์์ 16 มม. “บ้้านดอกไม้้ฟิิล์์ม” จากทายาท

ของพระองค์์ จำำ�นวนกว่่า 300 ม้้วน  ส่่วนใหญ่่เป็็นภาพยนตร์์ที่่�ทรงถ่่ายทำำ�และโปรดให้้ช่า่ ง

ถ่่ายภาพยนตร์์ส่่วนพระองค์์ถ่่ายทำำ�  เป็็นภาพยนตร์์ประเภทบัันทึึกพระราชกิิจในตำำ�แหน่่ง

หน้้าที่่� เช่่น การเดิินทางไปตรวจราชการในจัังหวััดต่่าง ๆ เกืือบทั่่�วประเทศ การเดิินทางไปดูู

กิิจการต่่างประเทศ ทั้้�งในเอเชีีย ออสเตรเลีีย ยุุโรป อเมริิกา ส่่วนหนึ่่�งเป็็นประเภทบัันทึึก

เหตุุการณ์์พระราชพิิธีห
ี รืือประเพณีีสำำ�คััญของสัังคม ส่่วนหนึ่่�งเป็็นประเภทบัันทึึกเหตุุการณ์์

ส่่วนพระองค์์ในวัังหรืือในครอบครััว และส่่วนสุุดท้้ายซึ่่�งมีีอยู่่�ไม่่มากนััก เป็็นประเภทการ
ทดลองสร้้างภาพยนตร์์ ทั้้�งแนวทดลองทางศิิลปะและแนวทดลองทางเทคนิิค นอกจากนี้้�

ยัังมีีภาพยนตร์์ที่่�ทรงซื้้�อมาจากต่่างประเทศหรืือมีีผู้้�ถวายมา เช่่น ภาพยนตร์์เกี่่�ยวกัับการ
ก่่อสร้้างถนน ภาพยนตร์์เกี่่�ยวกัับกิิจการรถไฟต่่างประเทศ ภาพยนตร์์ที่่�ใช้้เทคนิิคการถ่่าย

พลิิกแพลง ในชื่่�อ Trick Cinematograph ซึ่่�งเข้้าใจว่่าทรงซื้้�อมาเพื่่� อเป็็นแบบอย่่างในการถ่่าย
ทำำ�ภาพยนตร์์พลิิกแพลงส่่วนพระองค์์ซึ่่�งไม่่ปรากฏชื่่�อจำำ�นวนหนึ่่�ง หนึ่่�งในนั้้�นคืือภาพยนตร์์
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ที่่�หอภาพยนตร์์ใช้้ชื่่�อจััดตั้้�งว่่า [ตััดหััวต่่อหััว] อัันเป็็น ทริิคการถ่่ายทำำ�ที่่�นัักถ่่ายภาพยนตร์์
สมััครเล่่นนิิยมทำำ�กััน

ภาพยนตร์์ [ตัั ด หัั ว ต่่อหัั ว ] ถ่่ า ยทำำ� ในราวต้้ น ทศวรรษที่่� 2470 มีี ด้้ ว ยกัั น 3 เรื่่� อ ง

ไม่่ปรากฏชื่่�อเรื่่�องทั้้�งสามเรื่่�อง เป็็นกลเม็็ดการถ่่ายซ้ำำ�ซ้้อน (double exposure) เรื่่�องแรกยาว

5 นาทีี ถ่่ายเด็็กหญิิงทำำ�ท่่าว่่ายแหวกอยู่่ใ� ต้้น้ำำ� ในฉากหลัังดำำ� ซ้้อนทัับกัับการถ่่ายผ่่านกระจก

ตู้้�ปลา เพื่่� อให้้เห็็นเป็็นเด็็กหญิิงดำำ�น้ำำ�  เรื่่�องที่่�สอง ยาว 3 นาทีี เป็็นการพรางแสงด้้วยฉากดำำ� 

เล่่าเรื่่�องชายคนหนึ่่�งนั่่�งเล่่นไพ่่อยู่่�คนเดีียว แล้้วถอดหััวตััวเองไปวางที่่�เก้้าอี้้�ตรงข้้ามเพื่่� อเล่่น

ไพ่่กัับตนเอง จุุดบุุหรี่่�ให้้หััวตััวเองสููบ แล้้วเอาหััวกลัับมาต่่อตามเดิิม เรื่่�องสุุดท้้ายเป็็นการ

ทดลองถ่่ายจััดแสงบัังเงาและถ่่ายซ้ำำ�ซ้้อนภาพ เป็็นเด็็กหญิิงซึ่่�งมีีหััวเป็็นคนอื่่�นกำำ�ลัังร่่ายรำำ� 

ยาว 41 วิินาทีี

ในช่่วงเวลานั้้�น ภาพยนตร์์สมััครเล่่นกำำ�ลัังได้้รับ
ั ความนิิยมในหมู่่เ� จ้้านายและชนชั้้�นสููง

ในสยาม โดยในปีี พ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวได้้ทรงพระกรุุ ณาโปรดเกล้้าฯ

ให้้จััดตั้้�ง “สมาคมภาพยนตร์์สมััครเล่่นแห่่งสยาม” ในพระบรมราชููปถััมภ์์ เพื่่� อจััดกิิจกรรม

ต่่าง ๆ โดยเฉพาะการประชุุมฉายภาพยนตร์์ของสมาชิิกเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน และกรมพระ-

กำำ�แพงเพ็็ชรอัั ครโยธิินทรงได้้ รัับเลืือกให้้เป็็นนายกสมาคม จนสมาคมยุุ ติิลงภายหลัังเกิิด

การเปลี่่�ยนแปลงการปกครองปีี 2475 ซึ่่�งพระองค์์ได้้เสด็็จลี้้�ภััยการเมืืองไปประทัับที่่�สิงิ คโปร์์
กระนั้้�นก็็มิิได้้ทรงทอดทิ้้�งการถ่่ายภาพยนตร์์ มีีข่า่ วในหน้้าหนัังสืือพิิมพ์์สิิงคโปร์์เมื่่�อพระองค์์

สิ้้�นพระชนม์์ที่่�นั่่�นในปีี 2479 ว่่าระหว่่างที่่�ประทัับอยู่่�ในสิิงคโปร์์ ทรงพยายามจััดตั้้�งสโมสร
สำำ�หรัับนัักภาพยนตร์์สมััครเล่่นในสิิงคโปร์์เช่่นกััน

ภาพยนตร์์ฝีีพระหััตถ์์ทรงถ่่ายเรื่่�อง [ตััดหััวต่่อหััว] นี้้� จึึงนัับเป็็นประจัักษ์์พยานถึึง

ฉัันทะ วิิริิยะ และพระปรีีชาสามารถในการถ่่ายภาพยนตร์์ของบุุคคลที่่�มีีชื่่�อเสีียงในวงการ
ภาพยนตร์์ ส มัั ค รเล่่ น โลกในอดีี ต  และเป็็ น บุุ ค คลสำำ�คัั ญ ที่่� มีี บ ทบาทในยุุ ค แรกเริ่่� ม ของ

ประวััติิศาสตร์์ภาพยนตร์์ไทยมากที่่�สุุดคนหนึ่่�ง ทั้้�งยัังมีีคุุณค่่าในฐานะเป็็นภาพยนตร์์ทดลอง
ทั้้�งในเชิิงเทคนิิคและเชิิงศิิลปะที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดของไทยเท่่าที่่�มีีการค้้นพบ
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ดรรชนีีนาง
ฟิิล์์ม 16 มม. / สีี / พากย์์ / 83 นาทีี
วัันออกฉาย

23 ตุุลาคม 2496

บริิษััทสร้้าง

พนาสิิทธิ์์�ฟิิล์์ม

ผู้้กำ
� ำ�กัับ

สมชาย อาสนจิินดา, ศัักดิ์์�เกษม หุุตาคม

ผู้้อำ
� ำ�นวยการสร้้าง
ผู้้เ� ขีียนบท   

ผู้้กำ
� ำ�กัับภาพ   
ผู้้ลำ
� ำ�ดัับภาพ

รััศมีี จัันทวิิโรจน์์, อรกิิจ อมาตยกุุล, ศัักดิ์์�เกษม หุุตาคม
อิิงอร

อรกิิจ อมาตยกุุล
อรกิิจ อมาตยกุุล

ผู้้อ
� อกแบบเครื่่�องแต่่งกาย ท. ภีีมะโยธิิน
ผู้้แ
� สดง

สมชาย อาสนจิินดา, สุุทิิน บััณฑิิตกุุล, สวลีี ผกาพัันธุ์์�, วิิโรจน์์

สายะวััฒนะ, ส่่องศรีี บััณฑิิตกุุล, ขวััญ สุุวรรณะ, มั่่�น วิินิิจฉััยภาค, ชุุม ศรีีแหลมสน, กิิติิ เจริิญ,
วิิเชีียร จัักรกรด, ด.ญ. อรวรรณ กบิิลกาญจน์์
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ดรรชนีีนาง มีีจุุดเริ่่�มต้้นจากการเป็็นบทประพัันธ์์ที่่�สร้้างสรรค์์จากจิินตนาการของ

“อิิงอร” หรืือ ศัักดิ์์�เกษม หุุตาคม นัักประพัันธ์์ชั้้�นครูู  เจ้้าของสำำ�นวนหวานหยดย้้อย อััน

นำำ�มาซึ่่�งฉายา “ปากกาจุ่่�มน้ำำ�ผึ้้�ง” ในนวนิิยายขนาดสั้้�นเรื่่�องนี้้� เขาได้้วาดเรื่่�องราวของ ดรรชนีี

หญิิงสาวชาวใต้้ ที่่�พบรัักกัับนายทหารเรืือผู้้�สููงศัักดิ์์� ม.จ. นิิรัันดร์์ฤทธิ์์�ธำ�ร
ำ ง โดยมีีทิิวทััศน์์ของ
จัังหวััดสงขลา บ้้านเกิิด เป็็นฉากหลัักของเรื่่�อง และมีีบทประพัันธ์์เรื่่�อง “เต็็ลมา” ของแมรี่่�
คอเรลลีี เป็็นแรงบัันดาลใจสำำ�คััญ

ปีี พ.ศ. 2490 ยุุคที่่�ละครเวทีีไทยกำำ�ลัังเฟื่่� องฟูู ดรรชนีีนาง ได้้จัับใจผู้้�อ่่านจนเกิิดเสีียง

เรีียกร้้องในนำำ�มาสร้้างเป็็นละครเวทีี ซึ่่ง� ได้้ คณะละคร “เทพศิิลป์์” นำำ�โดย หลวงอรรถไกวััลวทีี

มารัับหน้้าที่่�ดำำ�เนิินงานสร้้าง โดยร่่วมกัับอิิงอรซึ่่�งนำำ�มาสู่่ก
� ารตััดสิินใจครั้้�งประวััติิศาสตร์์ของ

วงการบัันเทิิงไทย เมื่่�ออิิงอรจงใจมอบบทพระเอกให้้แก่่ ส. อาสนจิินดา อดีีตนัักสหกรณ์์

และนัักเขีียนซึ่่�งเพิ่่�งลาออกจากตำำ�แหน่่งบรรณาธิิการหนัังสืือพิิมพ์์รายวััน “8 พฤศจิิ.” ของ
คณะรััฐประหาร 8 พฤศจิิกายน 2490 เพราะทำำ�ไป ๆ เห็็นว่่าคณะนั้้�นกลายเป็็นเผด็็จการซึ่่�ง

ขััดกัับจุุดยืืนของตน

ส. อาสนจิินดา เล่่าว่่า ในตอนนั้้�น เขากำำ�ลัังตััดสิินใจจะบวชไม่่สึึก และเขีียนหนัังสืือ

เรื่่�อง “สุุขอื่่�นยิ่่�งกว่่าสงบไม่่มีี” จึึงไปขอกระดาษกัับเพื่่� อนคืือ อิิศรา อมัันตกุุล ที่่�โรงพิิมพ์์

แต่่ที่่�นั่่�น เขากลัับพบอิิงอรที่่�ประทัับใจในบุุคลิิกซึ่่�งเต็็มไปด้้วยความทระนง และไว้้หนวดตาม

แบบพระเอกในจิินตนาการ  ผนวกกัับคำำ�แนะนำำ�ของอิิศรา อิิงอรจึึงได้้ชัักชวนแกมขอร้้อง
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ให้้เขามารัับหน้้าที่่� พระเอกละครเวทีี แค่่ เป็็นการเฉพาะกิิจ  แล้้วค่่ อยออกบวช แต่่ สุุดท้้ าย
เมื่่� อ ละครเวทีี เ รื่่� อ งนี้้� ป ระสบความสำำ� เร็็ จ  ส. อาสนจิิ น ดา จึึ ง ไม่่ อ าจถอนตัั ว จากโลกแห่่ ง

การแสดง และสุุ ด ท้้ า ยเขาได้้ อ ยู่่� ย งกลายเป็็ น นัั ก แสดง ผู้้�เขีี ย นบท และผู้้�สร้้ า ง ผู้้�กำำ�กัั บ
ภาพยนตร์์ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่คนหนึ่่�งของวงการนี้้� ไปตราบจนวาระสุุดท้้ายของชีีวิิต 

ปีี พ.ศ. 2496 ยุุคที่่�ภาพยนตร์์เริ่่�มกลัับมาได้้รัับความนิิยม หลัังซบเซาลงไปในช่่วง

สงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ส. อาสนจิินดา และ อิิงอร ได้้ข้้องเกี่่�ยวกัับ ดรรชนีีนาง อีีกครั้้�ง เมื่่�อทั้้�งคู่่�

ได้้ร่่วมกัันกำำ�กัับภาพยนตร์์ 16 มม. ที่่�สร้้างจากบทประพัันธ์์ยอดนิิยมเรื่่�องนี้้� โดยนอกจาก

ร่่วมกำำ�กัับ อิิงอร ยัังรัับหน้้าที่่�เขีียนบทภาพยนตร์์ ในขณะที่่� ส. อาสนจิินดา กลัับมารัับบท ม.จ.

นิิรัันดร์์ฤทธิ์์�ธำ�ร
ำ ง เช่่นเดิิม รวมถึึงนัักแสดงละครเวทีีหญิิงชื่่�อดััง สวลีี ผกาพัันธุ์์� ที่่�มารัับบทที่่�

เธอเคยแสดงในฉบัับละครเวทีี แต่่บท ดรรชนีี นั้้�น ได้้ สุุทิิน บััณฑิิตกุุล ซึ่่�งเพิ่่�งได้้รัับมงกุุฎ

นางงามเกษตร มารัับหน้้าที่่�เป็็นนางเอกหน้้าใหม่่

เวลาผ่่านไปหลายทศวรรษ  พ.ศ. 2535 หอภาพยนตร์์ได้้ รัับมอบฟิิล์์มภาพยนตร์์

16 มม. เรื่่�องนี้้�จาก ชาตรีี วััฒนเขจร และเนื่่� องในวาระรำำ�ลึึก 100 ปีีชาตกาล ส. อาสนจิินดา

เมื่่�อปลายปีี 2564 หอภาพยนตร์์ได้้นำำ�ฟิิล์์มฉบัับนี้้�มาสแกนภาพใหม่่ เพื่่� อจััดฉายในคราวนั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่� องจากภาพยนตร์์ 16 มม. ในยุุคนั้้�น ใช้้วิิธีก
ี ารพากย์์สด จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีีเสีียงใน

ฟิิล์์ม และปััจจุุบััน ยัังไม่่พบบทพากย์์ของภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้� จึึงได้้ให้้กลุ่่�มนัักแสดงละครเวทีี

ร่่วมสมััย ได้้แก่่ จารุุนัน
ั ท์์ พัน
ั ธชาติิ, คานธีี วสุุวิช
ิ ย์์กิต 
ิ และ วััฒนชััย ตรีีเดชา มาร่่วมกัันถ่่ายทอด

เสีียงพากย์์จากบทพากย์์ที่่�แกะขึ้้�นมาใหม่่ โดยอิิงจากบทประพัันธ์์ต้้นฉบัับของ อิิงอร

นอกจากจะเป็็นหมุุดหมายสำำ�คััญของ ส. อาสนจิินดา และ อิิงอร สองยัักษ์์ใหญ่่ของ

วงการบัันเทิิ ง ไทย ดรรชนีี น าง ยัั งมีี คุุณค่่ า เป็็ น ดัั งตัั ว แทนความบััน เทิิ ง ที่่� เ คยติิ ดอกติิ ดใจ

คนไทยในช่่วงหลัังสงครามโลก ครั้้�งที่่� 2 ด้้วยเรื่่�องราวที่่�พาฝััน อ่่อนหวาน แต่่มีต
ี อนจบที่่�รัน
ั ทด

สะเทืือนใจ รวมทั้้�งแสดงให้้เห็็นถึึงการเชื่่�อมโยงของศิิลปะหลากหลายรููปแบบที่่�กล่่อมเกลา

ผู้้�คน ทั้้�งวรรณกรรม ละครเวทีี มาจนถึึงภาพยนตร์์ ในขณะเดีียวกััน ยัังเป็็นตััวอย่่างอัันหายาก
ที่่�ทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้�ลัักษณาการและอารมณ์์บรรยากาศของหนัังไทย 16 มม. ยุุคก่่อนปีี 2500

ที่่�หลงเหลืืออยู่่�น้้อยนิิด
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[งานอภิิเษกพระสัังฆราช
มีีแชล มงคล (อ่่อน) ประคองจิิต]
ฟิิล์์ม 16 มม. / สีี / เงีียบ / 11 นาทีี
ปีีสร้้าง

2496

ภาพยนตร์์กำำ�พร้้าที่่� ไม่่ปรากฏหลัักฐานว่่าใครเป็็นผู้้�สร้้าง หอภาพยนตร์์พบฟิิล์์มนี้้�

จากการประกาศขายออนไลน์์  ก่่ อ นที่่� ภ ายหลัั ง จะได้้ รัั บ การเอื้้� อเฟื้้� อข้้ อ มููลต่่ า ง ๆ จาก
คุุณพุุฒิิพงศ์์ พุุฒตาลศรีี แห่่งหอจดหมายเหตุุอััครสัังฆมณฑลกรุุ งเทพฯ และคุุณวัั ฒภููมิิ

ทวีีกุุล แห่่ง Assumption Museum จึึงทราบว่่าเป็็นภาพยนตร์์บัันทึึกพิิธีอ
ี ภิิเษกพระสัังฆราช

มีีแชล มงคล (อ่่อน) ประคองจิิต  แห่่งมิิสซัังท่่าแร่่-หนองแสง เมื่่�อ พ.ศ. 2496 ซึ่่�งนัับเป็็น
เหตุุการณ์์สำำ�คััญทางประวัั ติิศาสตร์์และเป็็นประวัั ติิการณ์์ของวงการศาสนาคริิสต์์ นิิกาย

โรมัันคาทอลิิกในประเทศไทย

   พระสัังฆราชมีีแชล มงคล (อ่่อน) ประคองจิิต  เกิิดเมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2448 ที่่�

บ้้านหลัังวััดอััสสััมชััญ กรุุ งเทพฯ เป็็นบุุตรนายบััว-นางเนื่่� อง ประคองจิิต มีีพี่่�น้้อง 16 คน
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ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครัง้ ที่ 12 ประจำ�ปี พ.ศ. 2565

เข้้าเรีียนที่่�โรงเรีียนอััสสััมชััญ กรุุงเทพฯ ตั้้�งแต่่ปีี 2455 โดยเป็็นเพื่่� อนร่่วมชั้้�นกัับ ควง อภััยวงศ์์
อดีีตนายกรััฐมนตรีี เมื่่�อเรีียนถึึงชั้้�นปีีที่่� 3 แผนกฝรั่่�งเศส จึึงได้้หยุุดพัักการเรีียน เนื่่� องจาก

ได้้รัับพระกระแสเรีียกให้้เข้้าสามเณราลััย ในปีี 2459

ตลอด 8 ปีีที่่�อยู่่ส
� ามเณราลััย เณรมงคลมีีนิิสััยเคร่่งขรึึมเอาการเอางาน ชอบค้้นคว้้า

และไม่่ยอมแพ้้ต่่ออุุ ปสรรค จนเป็็นที่่� โปรดปรานของบาทหลวงอธิิการ  เมื่่�อถึึ งเวลาออก

ทดลองใจ (Probatio) เป็็นเวลา 2 ปีี จึึงได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นครููที่่�บ้้านเณร ในขณะที่่�บรรดา
เณรรุ่่�นเดีียวกัันถููกจ่่ายไปช่่วยตามวััดต่่าง ๆ

ปีี 2470 เกิิดกระแสการตื่่� นตััวในการจััดส่่งเณรไปศึึกษายัังต่่างประเทศ ครููมงคลจึึง

ได้้ รัับโอกาสในการไปศึึกษาต่่อที่่� มหาวิิ ทยาลััยโปรปากัันดา ฟีีเด กรุุ งโรม ประเทศอิิ ตาลีี

และได้้เข้้าเรีียนในชั้้�น “กููร์์ซููส์์มายอร์์” (เตรีียมอุุดม) ควบไปกัับวิิชาปรััชญา มีีกำำ�หนด 3 ปีี

ต่่อจากนั้้�นจึึงเรีียนเทววิิทยาอีีก 4 ปีี รวมเวลาศึึกษาทั้้�งสิ้้�น 7 ปีี ได้้รับ
ั ปริิญญาโททางเทววิิทยา

และปริิญญาเอกทางปรััชญา พร้้อมทั้้�งได้้เหรีียญพิิเศษทางดนตรีีและอัักษรศาสตร์์ โดยใน
ช่่วงที่่�อยู่่ใ� นประเทศอิิตาลีี ครููมงคลได้้รับ
ั ศีีลอนุุกรมเป็็นพระสงฆ์์จากพระคาร์์ดิินัล
ั มาร์์แคตตีี

ณ พระวิิหาร ยวง ลาดราน เมื่่�อวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2476 เป็็นพระสงฆ์์ไทยองค์์แรก ที่่�รัับศีีล

บรรพชาในใจกลางแห่่งพระศาสนจัักร

บาทหลวงมงคลกลัับมาถึึงประเทศไทยในกลางปีี 2477 พร้้อมได้้รับ
ั ตำำ�แหน่่ง ปลััดวััด

เชีียงใหม่่ ก่่อนจะย้้ายไปเป็็นอาจารย์์สามเณราลััยพระหฤทััย ศรีีราชา เมื่่�อปีี 2480 เมื่่�อ

สามเณราลัั ย พระหฤทัั ย ศรีี ร าชาถููกปิิ ด เนื่่� อ งจากกระแสชาติิ นิิ ยม และกรณีีพิิพ าทเรื่่� อง

ดิิ น แดนกัั บ อิิ น โดจีี น ฝรั่่� ง เศส ในปีี 2484 บาทหลวงมงคลจึึ ง กลัั บ ไปเป็็ น เจ้้ า อาวาสวัั ด

เชีียงใหม่่ และย้้ายลงมาอยู่่�วััดพิิษณุุโลกในช่่วง ปีี 2487-2488 จากนั้้�นจึึงกลัับไปเป็็นอธิิการ

สามเณราลััยพระหฤทัั ย ศรีีราชา ซึ่่� งได้้ กลัับมาเปิิดทำำ�การอีี กครั้้�งหลัังสิ้้�นสุุดสงครามโลก
ครั้้�งที่่� 2

บาทหลวงมงคลได้้บำำ�เพ็็ญตนพััฒนาและทำำ�นุุบำำ�รุุงสามเณราลััยแห่่งนี้้� จนมีีผลงาน

เป็็นที่่� ประจัั กษ์์  ต่่อมาในวัั นที่่� 20 พฤษภาคม 2496 จึึ งได้้ รัับโทรเลขด่่ วนฉบัับหนึ่่� งจาก
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ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครัง้ ที่ 12 ประจำ�ปี พ.ศ. 2565

พระอััครสัังฆราชยอห์์น ดููลี่่� เนื้้�อหากล่่าวถึึงการที่่� พระสัันตะปาปาทรงจััดตั้้�งเทีียบสัังฆมณฑล

หรืือมิิสซัังท่่าแร่่ใหม่่ มอบให้้คณะสงฆ์์ไทย และโปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้� งบาทหลวงมงคลเป็็น

พระสัังฆราชในมิิสซัังใหม่่นี้้� แทนพระสัังฆราชเกลาดิิอุุส บาเยต์์ ซึ่่�งจะย้้ายไปปกครองมิิสซััง
อุุ บ ลราชธานีี โดยถืือเป็็ น พระสัั ง ฆราชชาวไทยคนแรกที่่� ไ ด้้ ทำำ� หน้้ า ที่่� ป กครองเขตมิิ ส ซัั ง

ท่่าแร่่-หนองแสง อัันเป็็นอััครมุุขมณฑลแห่่งภาคอีีสานของศาสนาคริิสต์์ นิก
ิ ายโรมัันคาทอลิิก
ในประเทศไทย

งานอภิิเษกพระสัังฆราชมีีแชล มงคล (อ่่อน) ประคองจิิต จัด
ั ขึ้้�น ในวัันพุุธที่่� 19 สิิงหาคม

2496 ที่่� อ าสนวิิ ห ารอัั ส สัั ม ชัั ญ โดยมีี ทั้้� ง พระสงฆ์์ ภราดา ภคิิ นีี  ทุุ ก คณะในประเทศไทย
ตลอดจนทููตานุุทููต พ่่อค้้าคหบดีี ท่่านผู้้�มีีเกีียรติิ และประชาชน เดิินทางมาจากทั้้�งในและ

นอกพระนคร  โดยภาพยนตร์์ได้้บัันทึึกภาพตั้้�งแต่่ขบวนการอภิิเษกเริ่่�มเข้้าวััด ประกอบด้้วย

พระสงฆ์์เดิินนำำ�หน้้าต่่อมาเป็็นพระสงฆ์์ที่่�ช่ว
่ ยในจารีีต คืือ บาทหลวงสมุุห์์, บาทหลวงเสน่่ห์์,

บาทหลวงเลอ็็อง, บาทหลวงกููรุุ เน, บาทหลวงศรีีนวล, บาทหลวงแท่่ง, บาทหลวงวิินทร์์,

บาทหลวงสมชาย และบาทหลวงบริิสซอง แล้้วจึึงเป็็นพระสมณทููตผู้้�อภิิเษก, พระสัังฆราช
โชแรง และพระสัังฆราชบาเยต์์ผู้้�ช่่วยอภิิเษก ส่่วนพระสัังฆราชสงวนและอารุุ โนด์์ รั้้�งท้้าย

ขบวน พระอััครสัังฆราชมีีแชล มงคล (อ่่อน) ประคองจิิต  ประนมมืือสงบเสงี่่�ยมน่่าเกรงขาม

เมื่่�อเข้้าประจำำ�ที่่�ในวััดเรีียบร้้อยแล้้ว พิิธีีอภิิเษกก็็เริ่่�มต้้น สลัับกัับการถวายมหาบููชามิิสซา

มโหฬาร โดยมีีคณะสามเณรและยุุวนิิสภายใต้้ความอำำ�นวยการของบาทหลวงเลอดึึก ขัับร้้อง
ประสานเสีียงต่่าง ๆ

ในช่่ ว งท้้ า ยของภาพยนตร์์ ไ ด้้ ป รากฏภาพพิิ ธีี แ ห่่ ศีี ล มหาสนิิ ท ในวัั น สมโภช

พระคริิสตวรกาย ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ ถ่่ายราวปีี 2497 ปรากฏฉากหลัังเป็็นตึึกกอลมเบต์์

มุุมฝั่่�งทางถนนเจริิญกรุุ ง พื้้�นที่่�ลานโรงเรีียน และอาคารสุุวรรณสมโภชที่่�เพิ่่�งก่่อสร้้างแล้้ว

เสร็็จในปีี 2494

ภาพยนตร์์นี้้�มีีความสำำ�คััญในฐานะจดหมายเหตุุบัันทึึกพิิธีีการสำำ�คััญและมีีอิิทธิิพล

อย่่างยิ่่�งของศาสนาคริิสต์์นิิกายโรมัันคาทอลิิกในประเทศไทย ที่่�เป็็นการเปลี่่�ยนผ่่านจากยุุค

การปกครองของพระสัังฆราชชาวต่่างชาติิในภาคอีีสานมาเป็็นชาวไทย แม้้จะเป็็นภาพยนตร์์
ที่่�ไม่่มีีเสีียงและไม่่มีีอัักษรข้้อความบรรยายใด ๆ แต่่ก็็สามารถแสดงให้้เห็็นภาพเคลื่่�อนไหว

ของพิิธีก
ี ารอภิิเษกพระสัังฆราช บุุคคลสำำ�คััญของวงการ บรรยากาศของความศัักดิ์์�สิท
ิ ธิ์์� และ
ความศรััทธาของคริิสตศาสนิิกชนโรมัันคาทอลิิกในประเทศไทยได้้อย่่างชััดเจน ซึ่่�งบางทีี

ข้้อความหรืือคำำ�พููดก็็ไม่่อาจแสดงให้้เห็็นได้้เทีียบเท่่า
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[การประกวดการจััดบ้้านและ
บริิเวณ]
ฟิิล์์ม 16 มม. / สีี / เสีียง / 34 นาทีี
ปีีสร้้าง
ผู้้สร้้า
�
ง

2497

กรมประชาสััมพัันธ์์

ปีี 2496 สำำ�นัักวัั ฒนธรรมฝ่่ายหญิิง ในสภาวัั ฒนธรรมแห่่งชาติิ ได้้ มอบให้้สโมสร

สำำ�นัักวััฒนธรรมฝ่่ายหญิิงซึ่่�งเป็็นหน่่วยหนึ่่�งของสำำ�นััก และเป็็นสถานที่่�ให้้ความรู้้�รอบตััวแก่่

หญิิ ง ไทย ดำำ� เนิิ น การประกวด “การจัั ด บ้้ า นและบริิ เ วณ” ขึ้้� น เพื่่� อ ให้้ ห ญิิ ง ไทยได้้ แ สดง
สมรรถภาพในการจััดที่่�อยู่่อ
� าศััยให้้สะอาด ถููกสุุขลัักษณะ และมีีระเบีียบในการวางเครื่่�องใช้้

เครื่่�องตกแต่่งบ้้านเรืือนให้้เหมาะสม รู้้�จัักจััดบริิเวณบ้้าน ตลอดจนการจััดทำำ�สวนครััวและ

เลี้้�ยงสััตว์์ เป็็นการช่่วยประหยััดรายจ่่ายของครอบครััว อัันสอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาล

จอมพล ป. พิิบููลสงคราม ที่่�จะให้้ประชาชนอยู่่�ดีีกิินดีี นัับเป็็นครั้้�งแรกที่่�มีีการประกวดการ

จััดบ้้านและบริิเวณขึ้้�นในประเทศไทย โดยกำำ�หนดจััดประกวดเฉพาะบ้้านในจัังหวััดพระนคร 
และจัังหวััดธนบุุรีี

คณะกรรมการได้้แบ่่งบ้้านที่่�เข้้าประกวดเป็็น 2 ประเภท คืือ ประเภทบ้้านใหญ่่ และ

ประเภทบ้้านเล็็ก ให้้เวลาแก่่ผู้้�เข้้าประกวดจััดตกแต่่งบ้้านเรืือนตั้้�งแต่่ พฤศจิิกายน 2496 ถึึง
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สิ้้�นเดืือนมกราคม 2497 มีีผู้้�ส่ง่ เข้้าประกวดในเขตจัังหวััดพระนคร 47 ราย ในเขตจัังหวััดธนบุุรีี

105 ราย รวม 152 ราย โดยคณะกรรมการแต่่งตั้้� งอนุุกรรมการขึ้้�นสองชุุด ชุุดหนึ่่�งตรวจ

คััดเลืือกบ้้านในพระนคร อีีกชุุดตรวจคััดเลืือกบ้้านในธนบุุรีี ทำำ�การตรวจกัันสองรอบ จะไป

ตรวจเฉพาะเวลากลางวัันและแจ้้งให้้ผู้้�ประกวดรู้้�ตััวล่่วงหน้้า 24 ชั่่�วโมง ผู้้�ประกวดต้้องให้้

คำำ�แนะนำำ�บ้้านตนตามควรและด้้วยมารยาทที่่�ดีี การตรวจเยี่่�ยมบ้้านนี้้�ต้้องกระทำำ�รายละถึึง
3 ครั้้�ง ครั้้�งที่่� 3 เป็็นครั้้�งที่่�ให้้คะแนน สำำ�หรัับในรอบที่่� 1 ได้้คััดเลืือกบ้้านที่่�ดีีถึึงขนาดของทั้้�ง 2

จัังหวััดรวม 39 ราย เข้้ารอบที่่� 2 ซึ่่�งเป็็นรอบตััดสิินขั้้�นสุุดท้้าย ผลปรากฏว่่าในจัังหวััดพระนคร

และจัังหวััดธนบุุรีีมีีบ้้านที่่�จััดได้้เรีียบร้้อยดีีถึึงขนาดได้้รัับรางวััลประเภทบ้้านใหญ่่ 13 ราย
ประเภทบ้้านเล็็ก 13 ราย เป็็นรางวััลที่่� 1 เงิินรางวััล 3,000 บาท รางวััลที่่� 2  2,000 บาท และ

รางวััลที่่� 3  1,000 บาท พร้้อมประกาศนีียบััตรพร้้อมขัันน้ำำ�พานรอง นอกนั้้�นเป็็นรางวััลชมเชย

ได้้ประกาศนีียบััตรพร้้อมแจกัันและเงิินรางวััล 500 บาท โดยผู้้�ได้้รางวััลมีีดัังนี้้�
ประเภทบ้้านใหญ่่

รางวััลที่่� 1 ได้้แก่่ นางจำำ�นงค์์ ทิิพย์์พยอม จัังหวััดพระนคร รางวััลที่่� 2 ได้้แก่่ นางสำำ�เนีียง

ทิิวะหุุต จัังหวััดพระนคร รางวััลที่่� 3 ได้้แก่่ นายประวััติิ จรณะจิิตต์์ จัังหวััดธนบุุรีี
ประเภทบ้้านเล็็ก

รางวััลที่่� 1 ได้้แก่่ นายพิิศ พึ่่�งแย้้ม จัังหวััดธนบุุรีี  รางวััลที่่� 2 ได้้แก่่ แพทย์์หญิิงจัันทนา

สุุขวััจน์์ จัังหวััดธนบุุรีี  รางวััลที่่� 3 ได้้แก่่ นางบีียา ธีีรทีีป จัังหวััดพระนคร

ผู้้�ได้้รัับรางวััลชมเชยประเภทบ้้านใหญ่่ ได้้แก่่ นายสอน ไตรยสรรค์์, นางถนอมฤดูู 

แสงอุุทััย, นางสาวสารภีี สนิิทวงศ์์ ณ อยุุธยา, ม.ร.ว. สอาดองค์์ เกษมสัันต์์, คุุณสุุภััทรา

สิิงหลกะ, นางแผ่่ว ธนะโกเศษ, นายสมจิิตต์์ เที่่�ยงธรรม, คุุณหญิิงกฤตราชทรงสวััสดิ์์�, นาย
ทองเจืือ ทองเสถีียร, นายมุ่่�ย เตวิิทย์์

ประเภทบ้้านเล็็ก ได้้แก่่ นายพิิพัฒ
ั เจีียนสกุุล, ร.อ. ประกฤติิ ศรีีนาวิิน ร.น., นายอััญเชิิญ

ชมภููโพธิ์์�, นายพ่่วง เกิิดศรีี, นายอุุดม อมาตยกุุล, นายโสมพงษ์์ ทองเจิิม, นางสุุลัักขณา
เถลิิงสุุข, นายพัักตร์์ หงษ์์ทอง, นายนพ อโนมะศิิริิ, หลวงจิิตรการุุณราษฎร์์
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ภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�เป็็นผลงานถ่่ายทำำ�โดย กรมประชาสััมพัันธ์์ สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี

มีีความยาว 34 นาทีี ไม่่ปรากฏไตเติิลชื่่�อเรื่่�อง และไม่่มีเี สีียงบรรยาย แต่่มีเี สีียงดนตรีีประกอบ
ในตอนต้้น แบ่่งเนื้้�อหาเป็็น 3 ช่่วง ช่่วงแรกกิินเวลาราว 25 นาทีี เป็็นการบัันทึึกกิิจกรรม

พิิ จ ารณาคัั ด เลืือกและให้้ ค ะแนนตัั ด สิิ น บ้้ า น ผู้้�ถ่่ า ยพยายามให้้ เ ห็็ น ทั้้� ง บรรยากาศของ
คณะกรรมการและอนุุกรรมการจำำ�นวนนัับยี่่�สิบ
ิ คนที่่�ปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�เดิินตรวจพิิจารณาบ้้านกว่่า

ยี่่�สิิบหลััง และให้้เห็็นสภาพทั้้�งภายนอกและภายในบ้้านตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด คืือการจััดส่่วน

ต่่าง ๆ ของบ้้าน ห้้องรัับแขก ห้้องนอน ห้้องพระ ห้้องอาหาร  ครััว การทำำ�สวนครััว การ

เลี้้�ยงสััตว์์ โดยนำำ�ภาพบ้้านแต่่ละหลัังมาเรีียงต่่อ ๆ กัันไป และตอนท้้ายของช่่วง ได้้บัน
ั ทึึกการ
เดิินทางของคณะกรรมการและอนุุกรรมการทางเรืือยนต์์ในแม่่น้ำำ�เจ้้าพระยาและในลำำ�คลอง

แล้้วต่่อด้้วยการเดิินเท้้าบนสะพานไม้้กระดานแผ่่นเดีียวข้้ามคลองเข้้าไปตรวจดููบ้้านที่่�อยู่่�ลึึก
ในสวน เป็็นภาพที่่�เห็็นความแข็็งขัันในการทำำ�งานของคณะกรรมการและอนุุกรรมการ 

ช่่วงที่่� สอง กิินเวลาราวห้้านาทีี เป็็นช่่วงที่่� บัันทึึ กการประชุุ มเพื่่� อตัั ดสิินบ้้านที่่� ชนะ

รางวััล มีีคุณ
ุ หญิิงรามราชภัักดีีนั่่�งหััวโต๊๊ะเป็็นประธานที่่�ประชุุม  จากนั้้�นเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�คณะ
กรรมการเข้้ารายงานผลการตััดสิินต่่อท่่านผู้้�หญิิงละเอีียด พิิบููลสงคราม ภริิยานายกรััฐมนตรีี

ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานสำำ�นัก
ั วััฒนธรรมฝ่่ายหญิิง สภาวััฒนธรรมแห่่งชาติิ ภาพยนตร์์บัน
ั ทึึก

ให้้เห็็นบรรยากาศของการเข้้าพบและสามารถเก็็ บภาพอิิ ริิยาบถของท่่ านผู้้�หญิิงละเอีี ยด

ได้้เด่่นชััด จากนั้้�นจึึงตััดไปที่่�ภาพเจ้้าหน้้าที่่�ในชุุดข้้าราชการชาย กัับคณะ เดิินทางไปยัังบ้้าน

หลัังหนึ่่�งในสวน เห็็นป้้ายที่่�หน้้าบ้้านระบุุว่่า บ้้านผู้้�ใหญ่่บ้้านหมู่่� 3 ต.ราษฎร์์บููรณะ อ.ราษฎร์์บููรณะ จ.ธนบุุรีี เจ้้าของบ้้าน ซึ่่�งมีีเด็็ก ๆ ด้้วยออกมาต้้อนรัับ แล้้วไปดููโต๊๊ะที่่�ฟัักไข่่ไก่่จำำ�นวน

หนึ่่�งออกเป็็นลููกเจี๊๊�ยบ ดููการให้้อาหารไก่่ในเล้้าและการให้้อาหารปลาในบ่่อ ภาพยนตร์์ส่ว่ นนี้้�

มีีความยาวราวสองนาทีี ซึ่่�งบางทีีอาจจะไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการประกวดบ้้านโดยตรง แต่่เป็็น
ฟิิล์์มที่่�บัังเอิิญมารวมอยู่่ใ� นม้้วน

ช่่วงที่่�สามคืือช่่วงสุุดท้้าย เป็็นเหตุุการณ์์พิธี
ิ ม
ี อบรางวััลแก่่ผู้้�ชนะการประกวดบ้้าน ใน

วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2497 เป็็นงานกลางแจ้้งในสนามหญ้้าหน้้าอาคารซึ่่�งอาจจะเป็็นกระทรวง
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วััฒนธรรม สนามเสืือป่่า ภาพยนตร์์บัันทึึกและตััดต่่อเรีียบเรีียงเหตุุการณ์์ตามลำำ�ดัับ เห็็น

ท่่านผู้้�หญิิงละเอีียด พิิบููลสงคราม เดิินทางมาถึึงงาน ทัักทายโอภาปราศรััยกัับผู้้�เข้้าร่่วมพิิธีี

ต่่อมา จอมพล ป. พิิบููลสงคราม นายกรััฐมนตรีี ซึ่่�งเป็็นประธานในพิิธีเี ดิินทางมาถึึง  คุุณหญิิง

รามราชภัักดีี ประธานคณะกรรมการจััดงานประกวดกล่่าวรายงาน แล้้วจอมพล ป. พิิบููลสงคราม
มอบรางวััลแก่่เจ้้าของบ้้านที่่�ชนะการประกวด ตามลำำ�ดัับที่่� 1 ที่่� 2 ที่่� 3 และรางวััลชมเชย ใน

ตอนท้้ายได้้ถ่า่ ยเจาะภาพเจ้้าของบ้้านที่่�ชนะ ซึ่่�งมีีทั้้�งที่่�เป็็นคู่่�สามีีและภรรยา และเจ้้าของเดี่่�ยว
สุุดท้้ายตััดไปที่่�ตััวอัักษรข้้อความ สวััสดีี ทำำ�ให้้เห็็นว่่าอย่่างน้้อยภาพยนตร์์ม้้วนนี้้�อาจทำำ�ไว้้ให้้

ใช้้ฉายเผยแพร่่ได้้ด้้วย มิิใช่่ถ่่ายเก็็บเป็็นหลัักฐานเท่่านั้้�น แต่่สภาพที่่�ยัังสมบููรณ์์ของเนื้้�อฟิิล์์ม
เข้้าใจได้้ว่่าผ่่านการฉายน้้อยมาก

ภาพยนตร์์ นี้้� นัั บ ว่่ า มีี ค วามสำำ�คัั ญ ที่่� ไ ด้้ บัั น ทึึ ก กิิ จ กรรมการประกวดการจัั ด บ้้ า น

และบริิเวณซึ่่�งเป็็นครั้้�งแรกและครั้้�งเดีียวในประเทศไทย ที่่�เกิิดจากนโยบายวััฒนธรรมของ

ประเทศไทยสมััยรััฐบาล จอมพล ป. พิิบููลสงคราม สมััยที่่� 2 แม้้บางบ้้านจะดููออกว่่าเป็็นการ

จัั ด ฉากหรืือประดิิ ษฐ์์ขึ้้� น  มิิ ไ ด้้ เ ป็็ น วิิ ถีี ชีี วิิ ตจริิ ง หรืือดููไม่่ ส มเหตุุ ส มผล แต่่ ก็็ เ ป็็ น ภาพแห่่ ง

ความทรงจำำ�ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจริิงเฉพาะกาลในสัังคมไทยสมััยหนึ่่�ง การทำำ�สวนครััว การเลี้้�ยงไก่่ หรืือ
การเดิินออกกำำ�ลัังกายตอนเช้้าที่่�เรีียกว่่ามอนิ่่�งวอล์์ก เคยเป็็นกระแสซึ่่�งคนรุ่่�นนั้้�นปฏิิบััติิกััน

เสมืือนแฟชั่่�นที่่�ชัักนำำ�โดยรััฐ ซึ่่�งคนในปััจจุุบัันหากไม่่เห็็นในภาพยนตร์์นี้้� ก็็อาจจะนึึกไม่่ออก

ว่่าเป็็นไปได้้อย่่างไร ที่่�สำำ�คััญ ภาพยนตร์์ยัังมีีคุุณค่่าในฐานะเอกสารบัันทึึกอารมณ์์ของการ

เสนอบทบาทในสัังคมของสตรีีไทยในยุุคสมััยนั้้�น ทั้้�งในด้้านของการประกวดที่่�เน้้นการแสดง
สมรรถภาพในการเป็็นแม่่บ้้านแม่่เรืือน และการปรากฏภาพบุุคคลสำำ�คััญ เช่่น ท่่านผู้้�หญิิง

ละเอีียด พิิบููลสงคราม และ คุุณหญิิงรามราชภัักดีี หรืือ ชื่่�นแช่่ม รามราชภัักดีี ซึ่่�งมีีบทบาทใน

การยกสถานะของสตรีีไทยให้้มีีบทบาททั้้�งในครอบครััวและในสัังคม รวมถึึงเรื่่�องของสิิทธิิ

และความเสมอภาคทางสัังคมของสตรีีไทย และเป็็นผู้้�สนัับสนุุนนโยบายการส่่งเสริิมสตรีีของ

จอมพล ป. พิิบููลสงคราม อย่่างแข็็งขััน
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[จอมพลสฤษดิ์์�ไปอเมริิกา]
ฟิิล์์ม 16 มม. / สีี / เงีียบ / 22 นาทีี
ปีีสร้้าง
ผู้้สร้้า
�
ง

2501

นายแพทย์์จำำ�ลอง หะริิณสุุต 

ภาพยนตร์์บัันทึึ กภาพการเดิิ นทางไปรัักษาตัั วที่่� สหรััฐอเมริิกาของ จอมพลสฤษดิ์์�

ธนะรััชต์์ เมื่่�อปีี 2501 ขณะดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บััญชาการทหารสููงสุุดและผู้้�บััญชาการ

กองทััพบก ซึ่่�งแม้้จะไม่่ได้้อยู่่ใ� นคณะรััฐมนตรีี แต่่ก็็ถืือเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจสููงสุุดทางการเมืืองไทย
ในขณะนั้้�น

จอมพลสฤษดิ์์�ได้้ล้้มป่่วยอย่่างรุุ นแรงด้้วยอาการเกี่่�ยวกัับไตและม้้าม เมื่่�อวัันที่่� 24

ธัั น วาคม 2500 แพทย์์ ล งความเห็็ น ว่่ า ควรจะไปผ่่ า ตัั ด ที่่� ศูู นย์์ ก ารแพทย์์ ท หารแห่่ ง ชาติิ

วอลเตอร์์ รีด
ี กรุุงวอชิิงตััน ดีีซีี สหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งเป็็นโรงพยาบาลที่่�ให้้การรัักษาประธานาธิิบดีี

สหรััฐอเมริิกาและผู้้�นำำ�หลายประเทศ นายทหารคนสนิิทของจอมพลสฤษดิ์์�  คืื อ พัันเอก

เฉลิิมชััย จารุุวัส
ั ตร์์ (ยศขณะนั้้�น) อดีีตผู้้�ช่ว่ ยทููตทหารบกไทยประจำำ�สหรััฐ เป็็นผู้้�ติิดต่่อประสาน

อย่่างไม่่เป็็นทางการกัับเอกอััครราชทููตสหรััฐอเมริิกาที่่�กรุุ งเทพฯ เพื่่� อช่่วยให้้จอมพลสฤษดิ์์�

42

ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครัง้ ที่ 12 ประจำ�ปี พ.ศ. 2565

เดิินทางไปรัักษาตััว โดยถืือเป็็นแขกส่่วนตััวของประธานาธิิบดีี ดไวต์์ ดีี. ไอเซนฮาวร์์ และ

รััฐบาลไทยเป็็นผู้้�ออกค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมด

จอมพลสฤษดิ์์�เดิินทางไปถึึงสหรััฐอเมริิกาตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 มกราคม 2501 พร้้อมคณะ

ประกอบด้้ วยภริิย า คืือ ท่่ า นผู้้�หญิิ งวิิ จิิ ตร า ธนะรัั ช ต์์ , พััน เอก เฉลิิ ม ชััย จารุุ วััส ตร์์ และ
นายแพทย์์ของไทยกัับนายทหารที่่�ใกล้้ชิด
ิ อีีกสองสามนาย แพทย์์คนหนึ่่�งคืือนายแพทย์์จำำ�ลอง
หะริิณสุุต ซึ่่�งต่่อมาเป็็นแพทย์์พลเรืือนประจำำ�ตััวจอมพลสฤษดิ์์� ตามข้้อมููลระบุุว่่าจอมพล

สฤษดิ์์�เข้้ารัับการตรวจเบื้้�องต้้นที่่�ศููนย์์การแพทย์์ฯ วอลเตอร์์ รีีด วัันที่่� 30 มกราคม และ
เข้้าพัักในโรงพยาบาลวัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ ก่่อนจะผ่่าตััดเปลี่่�ยนทางเดิินโลหิิตดำำ�ใหญ่่ ในวัันที่่�
14 กุุมภาพัันธ์์

ภาพยนตร์์นี้้เ� ข้้าใจว่่าถ่่ายโดยแพทย์์ไทยที่่�ไปในคณะ ซึ่่�งอาจจะเป็็นนายแพทย์์จำำ�ลอง

เอง เป็็นภาพยนตร์์ส่ว
่ นตััวคืือมิิใช่่เพื่่� อเผยแพร่่สาธารณะ แต่่นัับว่่าผู้้�ถ่่ายทำำ�มีีความสามารถ

หรืือชำำ�นาญในการถ่่ายภาพยนตร์์เป็็นอย่่างดีี ใช้้กล้้องฟิิล์์ม 16 มม. ทั้้�งใช้้แสงธรรมชาติิหรืือ

แสงเท่่ า ที่่� มีี อ ยู่่�จริิ ง เป็็ น หลัั ก แต่่ ก็็ มีี บ างเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� ใ ช้้ แ สงไฟฟ้้ า สำำ� หรัั บ ถ่่ า ยภาพยนตร์์

ช่่วยด้้วย ภาพยนตร์์ไม่่ได้้บัันทึึกเสีียง โดยผู้้�ถ่่ายได้้จัับภาพเหตุุการณ์์เป็็นลำำ�ดัับไปทีีละม้้วน
เป็็นการตััดต่่อในกล้้องเป็็นส่่วนใหญ่่ ภาพยนตร์์ยาวม้้วนละ 100 ฟุุต คาดว่่ามีีการถ่่ายไว้้รวม

5 ม้้วน แล้้วนำำ�ม้้วนมาต่่อกัันตามลำำ�ดัับถ่่ายก่่อนหลัังของเหตุุการณ์์จริิง ได้้เป็็นภาพยนตร์์
ความยาวประมาณ 22 นาทีี

เริ่่� ม ต้้ น ม้้ ว นแรกเป็็ น ภาพภายนอกอาคาร  เข้้ า ใจว่่ า ที่่� บ้้ า นพัั ก ในวอชิิ ง ตัั น  ก่่ อ นที่่�

จอมพลสฤษดิ์์�และภริิยาจะออกจากบ้้านขึ้้�นรถยนต์์ไปยัังโรงพยาบาล เห็็นสองข้้างทางที่่�เป็็น

ย่่านที่่�พัักอาศััยมีีหิิมะปกคลุุมขาวทั่่� วพื้้�น เมื่่�อมาถึึงโรงพยาบาล จอมพลสฤษดิ์์�และภริิยา

เดิินเข้้าไปยัังห้้องพััก พร้้อมทั้้�งคณะที่่�ติิดตามมา เห็็นเตีียงผู้้�ป่่วยและบรรยากาศในห้้องที่่�เต็็ม

ไปด้้วยดอกไม้้ที่่�นำำ�มาประดัับตกแต่่งห้้องหลากสีี จอมพลสฤษดิ์์�เดิินดููห้้องในสภาพที่่�ร่า่ งกาย

ที่่� ซูู บและอิิ ด โรย มีี น ายแพทย์์ ไ ทยสองคนที่่� เ ป็็ น นายทหารและพลเรืือน รวมทั้้� ง พัั น เอก

เฉลิิมชััย จารุุ วััสตร์์ ร่่วมสนทนา และนายทหารที่่�เข้้าใจว่่าเป็็นนายแพทย์์ของโรงพยาบาล
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กำำ�ลัังดููเอกสารปรึึกษากััน ปิิดท้้ายด้้วยภาพจอมพลสฤษดิ์์�รัับประทานอาหารเย็็นคนเดีียว

ที่่�โต๊๊ะ

ม้้วนที่่�สองเป็็นเหตุุการณ์์หลัังผ่่าตััดแล้้ว บัันทึึกภาพจอมพลสฤษดิ์์�นอนรัับน้ำำ�เกลืืออยู่่�

บนเตีียงผู้้�ป่่วย มีีแพทย์์และคณะมาตรวจอาการ ตััดไปภายนอกอาคารเข้้าใจว่่าที่่�ด้้านนอก

โรงพยาบาล บริิเวณพื้้�นที่่�รอบ ๆ ยัังปกคลุุมด้้วยหิิมะ ตััดกลัับมาในห้้องพััก จอมพลสฤษดิ์์�

อยู่่�บนเตีียงหลัังผ่่าตััด อาการดีีขึ้้�น นายแพทย์์ไทยสองคนเข้้ามาดูู  เข้้าใจว่่ามีีบุุตรชายคืือ

เศรษฐา ธนะรััชต์์ ร่ว
่ มอยู่่�ด้้วย

ม้้วนต่่อไปน่่าจะเป็็นเวลาที่่�พัักฟื้้�นอยู่่�ที่่�บ้้านพััก จอมพลสฤษดิ์์�สามารถนั่่�งพัักได้้แล้้ว

สีีหน้้าดีีขึ้้�น ถ่่ายโดยใช้้แสงไฟฟ้้าช่่วยซึ่่�งแสดงว่่ายิินดีีให้้ถ่่าย มีีแพทย์์ไทยตรวจชีีพจร วััด
อุุณหภููมิิ มีีแพทย์์ฝรั่่�งมาตรวจเท้้า ท่่านผู้้�หญิิงวิิจิิตราเข้้ามากราบที่่�อกและจัับแก้้มจอมพล

แล้้วนั่่�งสนทนากััน ตััดไปมีีนายทหารสหรััฐมาพบ และมีีชายไทยหลายคนมาชุุมนุุมที่่�ห้้อง

เห็็นบุุรุุษพยาบาลฝรั่่�งในชุุดพยาบาลติิดบั้้�งยศจ่่าที่่�แขนมาปฏิิบัติ
ั ิงาน นำำ�น้ำำ�หรืือยาให้้จอมพล
ดื่่� มด้้ ว ยหลอดดููดในที่่� น อน ในขณะที่่� ภ ริิ ย าตัั ด เล็็ บ เท้้ า ให้้  ต่่ อ มานายแพทย์์ ฝ รั่่� ง มาตรวจ
ร่่างกาย ดููแผลที่่� ผ่่าตัั ดที่่� ท้้องและบีีบจัั บจุุ ดที่่� รอบตัั ว ส่่วนสุุดท้้ ายของม้้วนนี้้�เป็็นอีี กวัั นที่่�

จอมพลมีีอาการดีีขึ้้�น แจ่่มใส สามารถยืืนและเดิินรัับแขกที่่�มาเยี่่�ยม เห็็นนายแพทย์์จำำ�ลอง
มาตรวจและนั่่�งสนทนาพร้้อมกัับแพทย์์หญิิงตระหนัักจิิต ภริิยานายแพทย์์จำำ�ลอง

ม้้วนต่่อมา เข้้าใจว่่าถ่่ายทำำ�หลัังจากจอมพลสฤษดิ์์�ออกจากโรงพยาบาลแล้้ว มีีบัันทึึก

กิิจกรรมพบปะกัับนายทหารอเมริิกัันชั้้�นนายพลผู้้�หนึ่่�ง คาดว่่าเป็็นที่่�สถานทููตไทย โดยมีี ถนััด

คอมัันตร์์ เอกอััคราชทููตประจำำ�สหรััฐอเมริิกา ร่่วมอยู่่�ด้้วย ต่่อไปเป็็นเหตุุการณ์์ในบ้้านพััก
มีีการสัังสรรค์์ดื่่�มและทำำ�อาหารค่ำำ�เลี้้�ยงกััน จอมพลสฤษดิ์์�ดููมีค
ี วามสุุข สวมหมวกแดงทัักทาย

หน้้ากล้้อง

ม้้วนสุุดท้้าย จอมพลสฤษดิ์์� กัับภริิยา ออกจากที่่�พััก ขึ้้�นรถยนต์์เพื่่� อเดิินทางต่่อไป

ในขณะที่่�คณะแพทย์์และคนอื่่�น ๆ รวมทั้้�ง ถนััด คอมัันตร์์ มาคอยส่่งที่่�หน้้าที่่�พััก สัังเกตเห็็น

ว่่าจอมพลสฤษดิ์์�ถืือกล้้องถ่่ายภาพยนตร์์ขนาดเล็็กอยู่่ใ� นมืือขณะก้้าวขึ้้�นรถ แสดงว่่าจอมพล
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ถ่่ายภาพยนตร์์ของตนเองด้้วย ต่่อมาเป็็นภาพที่่�สนามบิินนานาชาติิ ไมอามีี มีีนายแพทย์์

จำำ�ลองและครอบครััวกัับคนอื่่�น ๆ เช่่น ถนััด คอมัันตร์์ อยู่่�ที่่�สนามบิิน เห็็น พัันเอกเฉลิิมชััย
จารุุวััสตร์์ เดิินกัับใครบนถนน และเห็็นคณะในสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวแห่่งหนึ่่�ง แล้้วฟิิล์์มจึึงหมด

เพีียงเท่่านี้้�

หอภาพยนตร์์ได้้รับ
ั มอบภาพยนตร์์นี้้จ
� ากคณะเวชศาสตร์์เขตร้้อน มหาวิิทยาลััยมหิิดล

เป็็นไปได้้ว่่าฟิิล์์มภาพยนตร์์เป็็นสมบััติิส่ว่ นตััวของนายแพทย์์จำำ�ลอง หะริิณสุุต เพราะท่่านได้้

เป็็นผู้้�ก่่อตั้้�งคณะเวชศาสตร์์ฯ เมื่่�อปีี 2503 และบริิจาคฟิิล์์มเหล่่านี้้�แก่่คณะ ซึ่่�งต่่อมาได้้มอบ
ให้้หอภาพยนตร์์ดำำ�เนิินการอนุุรัักษ์์

โดยทั่่�วไปภายหลัังได้้รับ
ั การผ่่าตััดทางเดิินโลหิิตดำำ�ใหญ่่แล้้ว ผู้้�ป่่วยจะมีีอายุุไม่่ยืืนยาว

นััก จอมพลสฤษดิ์์�เองคงจะทราบดีี ภายหลัังผ่่าตััดเสร็็จสิ้้�น จึึงได้้เขีียนบัันทึึกประจำำ�วััน เมื่่�อ

วัันที่่� 17 มีีนาคม 2501 ว่่า “ดีีใจมากเตรีียมการต่่าง ๆ ทั้้�งวัันเป็็นสุุขใจมาก แต่่ก็็ใจหาย รู้้�ว่่า

จะอยู่่ไ� ด้้อีีกไม่่นาน ต่่อไปนี้้�เราจะหาความสุุขให้้เต็็มที่่� และทำำ�งานเพื่่� อชาติิ” ในขณะเดีียวกััน
ก็็ มีี ง านวิิ จัั ย ที่่� ร ะบุุ ว่่ า การไปรัั บ การรัั ก ษาตัั ว ครั้้� ง นั้้� น  น่่ า จะมีี ก ารติิ ด ต่่ อ เจรจาลัั บ ระหว่่ า ง

จอมพลสฤษดิ์์�กัับรััฐบาลสหรััฐอเมริิกา เพื่่� อกำำ�หนดอนาคตประเทศไทยใต้้อิิทธิิพลสหรััฐฯ

และหลัังจากกลัับมาประเทศไทย ในปลายปีีนั้้น
่ การรััฐประหารอีีกครั้้�ง
� เองจอมพลสฤษดิ์์�ได้้ก่อ
และขึ้้�นเป็็นนายกรััฐมนตรีีเองในระบอบเผด็็จการเต็็มรููปแบบ

ภาพยนตร์์ที่่�ถ่่ายทำำ�แบบส่่วนตััว และบัันทึึกเหตุุการณ์์ส่่วนหนึ่่�งในชีีวิิตส่่วนตััวของ

จอมพลสฤษดิ์์� ธนะรััชต์์ เรื่่�องนี้้� จึึงมีีความสำำ�คััญระดัับชาติิ ในฐานะเครื่่�องบัันทึึกช่่วงเวลาอััน

เป็็นหััวเลี้้�ยวหััวต่่อที่่�สุุดแห่่งชีีวิิตของผู้้�ทรงอิิทธิิพลต่่อการเมืืองไทย และกลายเป็็นจุุดเปลี่่�ยน
สำำ�คััญในการกำำ�หนดชะตากรรมความเป็็นไปของประเทศที่่� ส่่งผลสืืบเนื่่� องยาวนานไปอีี ก
หลายปีีต่่อมา  
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เด็็กกัับหมีี

The Children and the Bear
ฟิิล์์ม 16 มม. / สีี / เสีียง / 14 นาทีี
ปีีสร้้าง

2502

ผู้้กำ
� ำ�กัับ

ปยุุต เงากระจ่่าง

ผู้้สร้้า
�
ง

สำำ�นัักข่่าวสารอเมริิกััน กรุุงเทพฯ ในนาม Southeast Asia Film

ผลงานภาพยนตร์์การ์์ตููนหรืือแอนิิเมชััน โดย ปยุุต  เงากระจ่่าง ผู้้�สร้้างภาพยนตร์์

การ์์ตููนไทยสำำ�เร็็จรายแรก คืือ เหตุุมหััศจรรย์์ เมื่่�อปีี 2498 และออกฉายอย่่างเป็็นทางการในปีี
2500 ซึ่่�งเป็็นที่่�สนใจของสำำ�นัักข่่าวสารอเมริิกััน กรุุ งเทพฯ ที่่�ปยุุตเข้้าทำำ�งานเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�

ฝ่่ ายศิิ ลป์์ ของหน่่วยงานอยู่่� จึึงได้้ ให้้ ปยุุ ตไปดููงานและรัับการฝึึ กอบรมการทำำ�ภาพยนตร์์

การ์์ตููนที่่�โรงถ่่ายโตโฮ ประเทศญี่่�ปุ่่�น ขณะเดีียวกัันได้้มอบหมายให้้สร้้างภาพยนตร์์การ์์ตููน
เพื่่� อต่่อต้้านลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์ตามวััตถุุประสงค์์ของหน่่วยงาน โดยไปถ่่ายทำำ�ที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�น
2 เรื่่�อง คืือ หนุุมานเผชิิญภััยครั้้�งใหม่่ เมื่่�อปีี 2500 และเรื่่�อง เด็็กกัับหมีี เมื่่�อปีี 2502
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เด็็ ก กัั บหมีี เป็็ น ภาพยนตร์์ ที่่� ทำำ�ขึ้้� น เพื่่� อ เผยแพร่่ ใ นประเทศไทยและประเทศฝ่่ า ย

โลกเสรีีหรืือค่่ ายประชาธิิปไตยในสงครามเย็็น โดยเฉพาะในภููมิิภาคเอเซีีย สร้้างขึ้้� นเพื่่� อ

สนัั บ สนุุ น หรืือเพื่่� อ โฆษณาชวนเชื่่� อ ให้้ ป ระชาชนเข้้ า ใจถึึ ง การจัั ด ตั้้� ง องค์์ ก ารสนธิิ สัั ญ ญา

ร่่วมป้้องกัันแห่่งเอเซีียอาคเนย์์ หรืือ ซีีโต  (Southeast Asia Treaty Organization) (SEATO)

เมื่่�อปีี 2497 โดยมีีสหรััฐฯ เป็็นตััวตั้้�งตััวตีีจััดตั้้�งขึ้้�น เพื่่� อต่่อต้้านลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์ เป็็นองค์์การ

ร่่วมมืือทางทหารที่่�มีีสััญญากัันว่่าหากประเทศสมาชิิกใดถููกรุุ กรานด้้วยกำำ�ลัังโดยประเทศ

คอมมิิวนิิสต์์ ถืือเป็็นการรุุ กรานประเทศสมาชิิกด้้วยกััน จึึงจะร่่วมกัันสู้้�เพื่่� อปกป้้องคุ้้�มครอง

ประเทศสมาชิิก มีีประเทศซึ่่�งเป็็นประเทศในค่่ายโลกเสรีีด้้วยกัันร่่วมเป็็นสมาชิิก 8 ประเทศ

คืือ สหรััฐฯ, สหราชอาณาจัักร, ฝรั่่�งเศส, ออสเตรเลีีย, นิิวซีีแลนด์์, ปากีีสถาน, ฟิิลิิปปิินส์์, ไทย
มีีสำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ในกรุุงเทพฯ องค์์การนี้้�ยัังให้้ความคุ้้�มครองประเทศที่่�มิิได้้เป็็นสมาชิิก

อีีกสามประเทศ คืือ ลาว, เขมร, เวีียดนามใต้้

ไม่่มีีข้้อมููลชััดเจนว่่า ปยุุต  เงากระจ่่าง เป็็นผู้้�คิิดเรื่่�องเอง แต่่เชื่่�อว่่าน่่าจะได้้โจทย์์มา

จากสำำ�นัักข่่าวสารอเมริิกััน โจทย์์คืือสร้้างนิิทานที่่�มีีหมีี อัันเป็็นตััวแทนของสหภาพโซเวีียต 

เป็็นผู้้�ร้้าย เดิิมหมีีอยู่่�ในกรง ที่่�มีีคนเลี้้�ยง ผู้้�ทารุุ ณ คอยรัังแกทำำ�ร้้ายจนหมีีผอมโซ มีีเด็็ก ๆ
นานาชาติิมาดููและสงสารหมีี นึึกอยากให้้หมีีหนีีออกจากกรง วัันหนึ่่�งหมีีก็็แหกกรงหนีีออก

มาได้้และจัับคนเลี้้�ยงกิินเสีีย จากนั้้�นหมีีก็็ออกล่่ากิินเด็็ก ๆ อย่่างเจ้้าเล่่ห์์แยบคาย คืือแอบ

ล่่ อลวงให้้ตายใจแล้้ วกิิ น ทีี นี้้�ยัังมีีเด็็ กหญิิงตัั วโตกว่่ าเด็็ กอื่่� น คล้้ ายเป็็นเด็็ กจีี นใส่่ชุุดสีีแดง

มาหลงชื่่�นชมว่่ าหมีี นี้้� ช่่า งหล่่ อ เหลา และคอยแก้้ ต่่า งให้้ ห มีี เ มื่่� อมีี เ ด็็ กบางคนเริ่่� ม สงสััยว่่ า
เพื่่� อนหายไปเพราะหมีีจัับกิิน แถมมาคอยหลอกเด็็ก ๆ ว่่าหมีีใจดีี พาเด็็กที่่�หลงเชื่่�อไปหาหมีี

มีีเด็็กชายพี่่�น้้องสองคนที่่�น่่าจะเป็็นเด็็กเกาหลีีนอนหลัับกัันอยู่่�ดีี ๆ ก็็ถููกหลอกไป เด็็กคนที่่�

ผููกโบว์์แดงและใส่่เกืือกแดงอยากโตขึ้้�นตััวใหญ่่เหมืือนหมีีก็็เข้้าไปหาหมีี จึึงถููกหมีีกิิน ทิ้้�งแต่่
รองเท้้าแดงไว้้ให้้น้้องที่่�ผููกโบว์์ขาวและใส่่เกืือกขาวดููต่่างหน้้า

ต่่อมา หมีีก็็ไปหลอกเด็็กหญิิงสองคนที่่�แต่่งกายเห็็นได้้ชััดว่่าเป็็นเด็็กเวีียดนาม และ

กำำ�ลัังนั่่�งง่่วงหาวนอนกัันอยู่่�  หมีีมาหลอกว่่ามีีอาหารกลางวัันให้้กิิน เด็็กหญิิงเวีียดนามที่่�ใส่่
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กางเกงแดงรีีบไปกัับหมีีในขณะที่่�เด็็กหญิิงเวีียดนามที่่�ใส่่กางเกงขาวพยายามทััดทาน แต่่ไม่่
ทัันการ หมีีกิินเด็็กหญิิงกางเกงแดงเป็็นอาหารกลางวัันเรีียบร้้อย แล้้วยัังจะหัันไปกิินเด็็กหญิิง
เวีียดนามกางเกงขาวอีีกคน ทีีนี้้แ
� หละมีีเด็็กสองสามคนวิ่่�งถืือไม้้เรีียวมาตีีหมีี ตีีกัน
ั ทีีละคนสอง
คนก็็ทำำ�อะไรหมีีไม่่ได้้ ฝ่า่ ยเจ้้าหมีีก็เ็ ต้้นระบำำ�แบบฉบัับของหมีีอย่่างสำำ�ราญใจและเรีียกให้้เด็็ก

หญิิงสาวจีีนที่่�แต่่งตััวชุุดสีีแดงเข้้าไปเต้้นใกล้้ ๆ มััน มัันบอกเธอว่่ามัันไม่่กิินเธอหรอก แต่่มััน
จะกอดเธอ ในขณะที่่�เด็็กหญิิงจีีนถููกกอดจนลิ้้�นห้้อย ต่่อมาเด็็ก ๆ หลายชาติิมาประชุุมกััน

ลงความเห็็นว่่าต้้องร่่วมกัันสู้้�  ไม้้เรีียวอัันเดีียวทำำ�อะไรไม่่ได้้ ต้้องเอามารวมกัันเป็็นมััดจึึงจะ
เอาไปตีีหััวหมีีได้้ มีีเด็็กแปดคนแปดชาติิมาประชุุมกััน และเมื่่�อเอาเชืือกมามััดไม้้รวมกััน ก็็

เห็็นเกลีียวเชืือกที่่�มััดไม้้อ่่านเป็็นอัักษรคำำ�ว่่า SEATO แล้้วเด็็กแปดคนก็็เอาไม้้ซีีโตไปตีีหมีี

หมีีตกใจกลััว วิ่่�งหนีีไปอยู่่ไ� กล ๆ

หอภาพยนตร์์ เ พิ่่� ง ค้้ น พบภาพยนตร์์ นี้้� ใ นหอจดหมายเหตุุ แ ห่่ ง ชาติิ ส หรัั ฐ อเมริิ ก า

(National Archives and Records Administration - NARA) เมื่่�อปีี 2562  โดยเป็็นฉบัับที่่�

ใช้้เสีียงผู้้�ชายบรรยายเป็็นภาษาอัั งกฤษ  แต่่ ฉบัับที่่� ฉายในประเทศไทย ปยุุ ต  เงากระจ่่ าง

เล่่าว่่าใช้้พากย์์บทเจรจา ซึ่่�งเขาให้้ลููก ๆ ของเขาที่่�เวลานั้้�นยัังเป็็นเด็็กช่่วยกัันพากย์์เสีียงพููด
ของเด็็ก ๆ ในเรื่่�อง แต่่น่่าเสีียดายที่่�ยัังไม่่พบสำำ�เนาฉบัับนี้้�

สำำ�นัั ก ข่่ า วสารอเมริิ กัั น กรุุ ง เทพฯ มีี ก ารทำำ�วิิ จัั ย เพื่่� อทดสอบว่่ า สื่่� อภาพยนตร์์ ที่่�

หน่่วยงานผลิิตสามารถเข้้าถึึงประชาชนผู้้�ชมได้้เพีียงไร ก่่อนที่่�จะมีีการเผยแพร่่ภาพยนตร์์
นั้้�น มีีข้้อมููลว่่าภาพยนตร์์เรื่่�อง เด็็กกัับหมีี สามารถเข้้าถึึงผู้้�ชมได้้ แม้้ว่่าจะมีีผู้้�ชมราว 1 ใน 5
ที่่�ไม่่ค่่อยเข้้าใจหรืือชอบหนัังเรื่่�องนี้้� มีก
ี ารวิิเคราะห์์ว่่าผู้้�ชมชาวไทยอาจจะไม่่ค่่อยเข้้าใจว่่าหมีี

หมายถึึงโซเวีียต  แต่่ผู้้�ชมสามารถเข้้าใจได้้ว่่าหนัังนี้้�ต้้องการแสดงให้้เห็็นการรวมตััวกัันของ

ชาติิต่่าง ๆ เป็็นซีีโต (SEATO)

ภาพยนตร์์นี้้�บััดนี้้�กลายเป็็นเอกสารทางประวััติิศาสตร์์ ซึ่่�งนอกจากจะแสดงให้้เห็็นถึึง

ความสามารถของบรมครููผู้้�สร้้างภาพยนตร์์การ์์ตููนไทย เมื่่�อได้้รับ
ั การสนัับสนุุนทั้้�งเงิินทุุนและ

เทคโนโลยีีที่่�ถึงึ พร้้อม ยัังเป็็นตััวอย่่างอัันชััดเจนของการใช้้ภาพยนตร์์เพื่่� อการโฆษณาชวนเชื่่�อ
ของสหรััฐอเมริิกาในสงครามเย็็นและในประเทศไทย เป็็นการสร้้างความกลััวคอมมิิวนิิสต์์
ให้้แก่่ คนไทยแบบที่่� เรีียกกัั นว่่ าล้้ างสมอง เพราะได้้ รัับข้้อมููลข่่าวสารด้้ านเดีี ยว ในสมััยที่่�

ประชาชนไทยตกอยู่่ใ� ต้้ผู้้�ปกครองเผด็็จการ และประเทศไทยอยู่่ใ� ต้้อิิทธิิพลของสหรััฐอเมริิกา
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บริิษััทสร้้าง     
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ละโว้้ภาพยนตร์์

ผู้้อำ
� ำ�นวยการสร้้าง   

หม่่อมอุุบล ยุุคล ณ อยุุธยา

ผู้้ป
� ระพัันธ์์

ป.อััศวดารา

ผู้้ลำ
� ำ�ดัับภาพ    

สุุธรรม สุุริิยวงค์์

ผู้้กำ
� ำ�กัับ     

ผู้้กำ
� ำ�กัับภาพ    

หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล

จุุรััย เกษมสุุวรรณ

ผู้้กำ
� ำ�กัับศิิลป์์

ทวีีศัักดิ์์� เสนาณรงค์์

ผู้้แ
� สดง      

สรพงศ์์ ชาตรีี ,  นัั ย นา ชีี ว านัั น ท์์ ,  สุุ รสิิ ท ธิ์์�  สัั ต ยวงศ์์ , ถนอม

ผู้้อ
� อกแบบเครื่่�องแต่่งกาย ปััทมนรัังษีี เสนาณรงค์์, สุุรพงค์์ โปร่่งมณีี

นวลอนัันต์์, ดามพ์์ ดััสกร, พนม นพพร, จอมใจ จริินทร, จริิยา ศิิริิพิิศ, ศรััทธา สถาพร,

ดวงดารา ประทัับใจ, คมน์์ อรรฆเดช, เบญจมภรณ์์ ปริิมสุุวรรณ, สุุพรรณ อุุปถััมภ์์, พร้้อม

จอมปลวก, ชููศรีี มีีสมมนต์์, สะอาด เกศะปิิณฑ์์, วิิคม สิิงห์์โมฬีี, หยาดรุ้้�ง ระพีี, สุุดจััยยะ

ชมพููนุุท, พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ, ม.ล. รุุ จิิรา อิิศรางกููร, มารศรีี

อิิศรางกููร ณ อยุุธยา, ศิิริิ ศิิริิจิินดา, วงศ์์ทอง ผลานุุสนธิ์์�, เอนก เสนีีวงศ์์ ณ อยุุธยา
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มัันมากัับความมืืด เป็็นผลงานการกำำ�กัับภาพยนตร์์เรื่่�องยาวเรื่่�องแรกของหม่่อมเจ้้า

ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล หรืือ ท่่านมุ้้�ย หลัังจากทรงกำำ�กัับภาพยนตร์์โทรทััศน์์มาหลายเรื่่�องก่่อนหน้้า

นั้้�น โดยทรงสร้้างในนาม ละโว้้ภาพยนตร์์ บริิษััทภาพยนตร์์ของพระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ 

หรืือ “เสด็็ จพระองค์์ ชายเล็็ ก” พระบิิดาของพระองค์์  ซึ่่�งเป็็นคนทำำ�หนัังไทยที่่� มีีบทบาท
มายาวนาน

มัันมากัับความมืืด ภาพยนตร์์แนววิิ ทยาศาสตร์์ อัันเป็็นแนวทางที่่� แปลกแตกต่่าง

จากหนัังไทยทั่่�วไปในตอนนั้้�น เล่่าเรื่่�องราวของ ธงชััย นัักวิิทยาศาสตร์์ และ เสก ลููกศิิษย์์หนุ่่�ม

ที่่�เดิินทางไปตรวจสอบปรากฏการณ์์หิินอุุกกาบาตตกลงมาที่่�หมู่่�บ้้านคนน้ำำ�  แต่่พวกเขากลัับ

พบว่่าหมู่่�บ้า้ นคนน้ำำ�ได้้กลายเป็็นหมู่่�บ้า้ นร้้างไปภายในชั่่�วข้้ามคืืน เหลืือเพีียงเศษโครงกระดููก
ของชาวบ้้านเท่่านั้้�นที่่�เป็็นร่่องรอยของเบาะแส ในขณะที่่�บางคนที่่�ตายไปแล้้วก็็กลัับกลาย

เป็็นศพเดิินได้้ เที่่�ยวออกอาละวาดปล่่อยลำำ�แสงทำำ�ลายล้้างผ่่านทางดวงตา กระทั่่�งพวกเขา
ได้้พบกัับชิ้้�นส่่วนผิิวหนัังและนำำ�มาตรวจ จึึงรู้้�ว่่าเป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตจากนอกโลก โดยสาเหตุุหนึ่่�งที่่�

ทรงสร้้างภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�ขึ้้�นเป็็นผลงานเรื่่�องแรก เพราะท่่านมุ้้�ยทรงมีีพื้� น
้ ความรู้้�ทางธรณีีวิิทยาที่่�ทรงเรีียนมาและทรงมีีความสามารถและประสบการณ์์ในการดำำ�น้ำำ� ซึ่่�งในเรื่่�องจึึงมีีทั้้�ง

ฉากทางทะเล ฉากดำำ�น้ำำ� และฉากภายในถ้ำำ� 

ปีี 2514 ที่่� มัันมากัับความมืืด ออกฉายเป็็นปีีสำำ�คััญที่่�วงการหนัังไทยเริ่่�มเปลี่่�ยนผ่่าน

จากหนััง 16 มม. พากย์์สดที่่�ครองตลาดมายาวนาน เป็็นหนัังฟิิล์์ม 35 มม. เสีียงในฟิิล์์ม ซึ่่�งมีี

มัันมากัับความมืืด เป็็นหนึ่่�งในนั้้�น และยัังเป็็นปีีแรกที่่�วงการภาพยนตร์์ไทยไม่่มี มิ
ี ตร ชั
ิ
ย
ั บััญชา
พระเอกหมายเลขหนึ่่�งผู้้�เสีียชีีวิิตในปีีก่่อนหน้้า จึึงเกิิดการปั้้�นพระเอกใหม่่ขึ้้�นมาพร้้อมกััน
อย่่างมากมายในปีีเดีียวกััน เช่่น ครรชิิต  ขวััญประชา, กรุุ ง ศรีีวิิไล, นาท ภููวนััย, ไพโรจน์์

ใจสิิงห์์, ยอดชาย เมฆสุุวรรณ ฯลฯ รวมไปถึึง สรพงศ์์ ชาตรีี พระเอก มัันมากัับความมืืด

ก่่อนหน้้านั้้�น สรพงศ์์ ชาตรีี เป็็นเด็็กในกองถ่่ายหนัังไทย ที่่�ได้้เข้้ามาคััดตััวจนได้้เป็็น

นัักแสดงประกอบในหนัังโทรทััศน์์ที่่�ท่่านมุ้้�ยทรงกำำ�กัับอยู่่ห
� ลายเรื่่�อง และทรงเห็็นแววในการ
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เป็็นนัักแสดง เดิิมทีี สรพงศ์์ ได้้รับ
ั บทเป็็นพระรองใน มัันมากัับความมืืด แต่่ระหว่่างถ่่ายทำำ�ได้้

เกิิดปััญหาจนทำำ�ให้้พระองค์์ทรงเลื่่�อนสรพงศ์์ขึ้้�นมาเป็็นพระเอกแทน ไชยา สุุริิยััน พระเอก
คนแรกที่่�วางไว้้ ท่่ามกลางเสีียงคััดค้้านจากหลายฝ่่าย แม้้แต่่ตััวสรพงศ์์เองที่่�มองว่่าตััวเอง

ยัังไม่่พร้้อมและรููปร่่างหน้้าตาไม่่ตรงกัั บขนบของพระเอกหนัังไทยในเวลานั้้� น ในขณะที่่�

นางเอกคืือ นััยนา ชีีวานัันท์์ นัักแสดงสาวที่่�ละโว้้ภาพยนตร์์กำำ�ลัังปลุุกปั้้�นขึ้้�นมา

เมื่่�อออกฉายส่่งท้้ายปีี 2514 ในโปรแกรมต้้อนรัับปีีใหม่่ของโรงภาพยนตร์์เฉลิิมเขตร์์

โรงหนัังซึ่่�งเป็็นกิิจการของราชสกุุลยุุคลและเป็็นโรงประจำำ�ของละโว้้ภาพยนตร์์ มัันมากัับ
ความมืืด ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จด้้านรายได้้ ส่่วนหนึ่่�งเพราะแนวทางที่่�แปลกแตกต่่างจาก
หนัังไทยทั่่�วไปในตอนนั้้�น ก่่อนที่่�ทั้้�งท่่านมุ้้�ย และสรพงศ์์ รวมถึึงนััยนา จะร่่วมกัันสร้้างสรรค์์

ผลงานเรื่่� อ งที่่� ส องซึ่่� ง เปลี่่� ย นเป็็ น แนวสะท้้ อ นสัั ง คมเรื่่� อ ง เขาชื่่� อ กานต์์ ในปีี 2516 และ
ประสบความสำำ� เร็็ จ เป็็ น อย่่ า งมาก อย่่ า งไรก็็ ต าม มัั น มากัั บ ความมืื ด  ก็็ ยัั ง นัั บ ได้้ ว่่ า เป็็ น

ภาพยนตร์์ที่่�กล้้าหาญในการนำำ�เสนอสิ่่�งแปลกใหม่่ในช่่วงรอยต่่อสำำ�คััญของวงการหนัังไทย

และเมื่่�อพิิจารณาถึึงสถานะของหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล และ สรพงศ์์ ชาตรีี ในเวลาต่่อมา

มัันมากัับความมืืด ยัังมีีคุุณค่่าสำำ�คััญในฐานะที่่�เป็็นปฐมบทของทั้้�งผู้้�กำำ�กัับและนัักแสดงชาย
ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ในประวััติิศาสตร์์ภาพยนตร์์ไทย
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แหวนทองเหลืือง
ฟิิล์์ม 35 มม. / สีี / เสีียง / ความยาว 225 นาทีี
วัันออกฉาย

28 ธัันวาคม 2516

ผู้้อำ
� ำ�นวยการสร้้าง

หม่่อมอุุบล ยุุคล ณ อยุุธยา

ผู้้ป
� ระพัันธ์์

บุุษบง นารถสุุดา

ผู้้กำ
� ำ�กัับภาพ

สง่่า จัันทวัังโส

บริิษััทสร้้าง

ผู้้กำ
� ำ�กัับ

ผู้้เ� ขีียนบท

ละโว้้ภาพยนตร์์

พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ

พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ

ผู้้ลำ
� ำ�ดัับภาพ

พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ

ผู้้ทำ
� ำ�ดนตรีีประกอบ

สมาน กาญจนะผลิิน

ผู้้แ
� สดง

ไชยา สุุริิยััน, นััยนา ชีีวานัันท์์, ภาณุุวััฒน์์ มัังคลารััตน์์, เขมิิกา

ผู้้กำ
� ำ�กัับศิิลป์์

ทวีีศัักดิ์์� เสนาณรงค์์

ผู้้อ
� อกแบบเครื่่�องแต่่งกาย ปััทมนรัังษีี เสนาณรงค์์, สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี

กุุญชร ณ อยุุธยา, อดุุลย์์ ดุุลยรััตน์์, เยาวเรศ นิิสากร, เชาว์์ แคล่่วคล่่อง, มารศรีี อิิศรางกููร 
ณ อยุุธยา, จุุรีี โอศิิริิ, สุุคนธ์์ คิ้้�วเหลี่่�ยม, ปราณีีต คุ้้�มเดช, ชููศรีี มีีสมมนต์์, ชฎาพร วชิิรปราณีี,

สมพล กงสุุวรรณ, ทานทััต วิิภาตะโยธิิน, ศรีีสละ ทองธารา, เสถีียร  ธรรมเจริิญ, ศรีีนวล
แก้้วบััวสาย, โดม สิิงห์์โมฬีี, ขุุนแผน ภุุมมารัักษ์์, ถนอม นวลอนัันต์์, เมืืองเริิง ปััทมิินทร์์,

สุุรชาติิ ไตรโภค, วงศ์์ทอง ผลานุุสนธิ์์�, ยรรยงค์์ จมููกแดง, ขวััญ สุุวรรณะ, สายพิิณ จิินดานุุช,
สะอาด เกศะปิิณฑ์์, แอ๋๋ คชนุุช
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พระเจ้้ า วรวงศ์์ เ ธอ พระองค์์ เ จ้้ า อนุุ ส รมงคลการ  หรืือ “เสด็็ จ พระองค์์ ช ายเล็็ ก ”

แห่่งวงการภาพยนตร์์ไทย นัับเป็็นผู้้�สร้้างและผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์ไทยที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคนหนึ่่�ง

ในประวััติิศาสตร์์ ทั้้�งทรงเริ่่�มสร้้างภาพยนตร์์มาตั้้�งแต่่ยุุคก่่อนสงครามโลก ครั้้�งที่่� 2 และทรง

เป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำำ�ของบรรดาคนทำำ�หนัังไทยในช่่วงหลัังสงคราม ที่่�ส่่วนมากนิิยมถ่่ายทำำ�ด้้วย
ระบบฟิิล์์ม 16 มม. พากย์์สดในโรง แต่่พระองค์์ทรงเป็็นเพีียงผู้้�สร้้างไม่่กี่่�รายที่่�ลงทุุนสร้้าง

โรงถ่่ายภาพยนตร์์ และถ่่ายทำำ�ในระบบฟิิล์์ม 35 มม. เสีียงในฟิิล์์ม อัันเป็็นมาตรฐานสากล

ในนามบริิษััทละโว้้ภาพยนตร์์

แหวนทองเหลืื อง เป็็ นผลงานที่่� เป็็ นหมุุ ดหมายสำำ�คััญที่่� สุุดเรื่่�องหนึ่่� งของ “เสด็็ จ-

พระองค์์ชายเล็็ก” ทั้้�งการที่่�ทรงเปลี่่�ยนแนวจากภาพยนตร์์ตลาดที่่�พระองค์์ทรงเคยสร้้างจน
เป็็นที่่�นิิยมโดยตลอด เช่่น เงิิน เงิิน เงิิน (2508) อีีแตน (2511) เกาะสวาทหาดสวรรค์์ (2512)

มาเป็็นภาพยนตร์์แนวมหากาพย์์ชีีวิิตที่่� เข้้มข้้นสะเทืือนใจ  และทรงพิิถีีพิิถัันทุ่่�มเทในการ
สร้้างอย่่างมากเป็็นพิิเศษกว่่าทุุกเรื่่�อง ใช้้เวลายาวนานถึึง 2 ปีี จนกระทั่่�งกลายเป็็นภาพยนตร์์

มีีความยาวเกืือบ 4 ชั่่�วโมง และมีีการพัักครึ่่�งระหว่่างเรื่่�อง (Intermission) ตามอย่่างภาพยนตร์์

อีีพิิคเรื่่�องดัังของฮอลลีีวููดในยุุคสมััยนั้้�น

แหวนทองเหลืือง สร้้างจากบทประพัันธ์์ของ บุุษบง นารถสุุดา อัันเป็็นพระนามแฝง

ของพระองค์์ เอง เล่่ าเรื่่�องราวของ ดวงใจ  หญิิงสาวชาวเหนืือที่่� มีีสััมพัันธ์์รัักกัั บ กฤษฎา

นายทหารหนุ่่�มรููปงามฐานะสููงส่่งจากเมืืองกรุุง โดยเธอได้้มอบแหวนทองเหลืืองวงหนึ่่�งไว้้ให้้

เขาเป็็นของแทนใจ  แต่่จู่่�  ๆ กฤษฎากลัับหายตััวไปในขณะที่่�สงครามโลกครั้้�งที่่� 2 กำำ�ลัังระอุุ

ต่่อมา ดวงใจได้้ตั้้�งท้้อง และถููกล่่ามโซ่่จากพ่่อบัังเกิิดเกล้้าที่่�ต้้องการให้้เธอแต่่งงานกัับคนอื่่�น
เนื่่� องจากไม่่ต้้องการให้้ลููกสาวไปสร้้างความเสื่่�อมเสีียให้้แก่่ กฤษฎา ผู้้�เป็็นลููกชายผู้้�มีีพระคุุณ

ของตน แต่่ ด วงใจได้้ ตัั ด โซ่่ อ อกและตัั ด สิิ น ใจออกตามหาคนรัั ก  ด้้ ว ยการเดิิ น เท้้ า ไปตาม

ทางรถไฟจากเชีียงใหม่่ไปยัังกรุุ งเทพฯ อย่่างเด็็ดเดี่่�ยว กลายเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นให้้เธอได้้พบกัับ

ชีีวิิตที่่�ผัันผวนและระหกระเหิิน ทั้้�งได้้รัับการช่่วยเหลืือจากชายหนุ่่�มผู้้�มีีฐานะ ก่่อนจะไปเป็็น
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ขอทาน และถููกบัังคัั บให้้เป็็นโสเภณีี จัับพลัั ดจัั บผลููไปเป็็นภรรยาของนายทหารญี่่�ปุ่่�นที่่�

เข้้ามาเมืืองไทยด้้วยภารกิิจสงคราม จนสิ้้�นสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 นายทหารญี่่�ปุ่่�นคนเกิิดหายตััว

ไป ทิ้้�งทองคำำ�จำำ�นวนมหาศาลให้้ไว้้แก่่เธอ เธอจึึงได้้กลายเป็็นเศรษฐิินีีผู้้�มีีชื่่�อเสีียงในแวดวง
สัังคม มีีบริิษััทใหญ่่โต กระทั่่�งวัันหนึ่่�ง เธอได้้พบกัับชายขอทานผู้้�น่่าสงสารซึ่่�งมีีหน้้าตาละม้้าย

คล้้ายกัับกฤษดา ที่่�เธอตามหามาทั้้�งชีีวิิต 

บท ดวงใจ  แสดงโดย นััยนา ชีีวานัันท์์ ดาราสาวจากจัั งหวัั ดนครสวรรค์์  ที่่� ละโว้้

ภาพยนตร์์ปลุุกปั้้�นฝึึกฝนการแสดงมาตั้้�งแต่่เป็็นวััยรุ่่�น เธอเริ่่�มมีีผลงานภาพยนตร์์ตั้้�งแต่่ปีี

พ.ศ. 2514 จาก มัันมากัับความมืืด และอีีกสามสี่่�เรื่่�องหลัังจากนั้้�น แต่่ แหวนทองเหลืือง
เป็็นเรื่่�องที่่�เธอได้้รัับบทบาทเด่่นที่่�สุุด ในช่่วงที่่�ภาพยนตร์์ออกฉายนั้้�น เธอมีีอายุุเพีียง 19 ปีี

แต่่ต้้องรัับบทเป็็นสาวแรกรุ่่�นไปจนถึึงหญิิงวััยกลางคน ที่่�ต้้องผจญชีีวิิตอย่่างโชกโชน ผลงาน
เรื่่�องนี้้�จึึงนัับเป็็นภาพยนตร์์แจ้้งเกิิดของเธออย่่างแท้้จริิง

แหวนทองเหลืื อ ง มีี คุุ ณ ค่่ า ทั้้� ง ในฐานะภาพยนตร์์ ที่่� แ สดงเรื่่� อ งเล่่ า ดุุ จนิิ ย ายชีี วิิ ตที่่�

ผู้้�อ่่านนิิยายและชมมหรสพของไทยคุ้้�นเคยกัันดีี เป็็นนิิยายแบบมหากาพย์์ชีีวิิตสองหรืือสาม
ยุุค คืือตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ยุุคหลัังสงคราม ไปจนถึึงกลางทศวรรษ  2510

ภาพยนตร์์ได้้บัันทึึกอารมณ์์ ค่่านิิยม และสภาพชีีวิิตผู้้�คนทั้้�งในตำำ�แหน่่งที่่�สููงสุุดและต่ำำ�สุุด

ของบ้้านเมืือง ท่่ามกลางช่่วงเวลาสำำ�คััญและผัันผวนของประเทศไทยในระยะเวลากว่่า 30 ปีี

ตั้้�งแต่่ก่่อนสงครามโลก ครั้้�งที่่� 2 มาจนถึึงปีี พ.ศ. 2516 ดัังกล่่าว อย่่างที่่�อาจไม่่มีีภาพยนตร์์
ไทยเรื่่�องไหนสามารถทำำ�ได้้อีีก ที่่�น่่าสนใจอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือ ภาพยนตร์์นี้้�ออกฉายในห้้วงเวลา

ที่่�สังั คมไทยเพิ่่�งผ่่านเหตุุการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงสำำ�คััญทางการเมืืองคืือเหตุุการณ์์ 14 ตุุลาคม

ซึ่่�งกล่่าวได้้ว่่าเป็็นการเปลี่่�ยนสัังคมไทยสู่่บ
� รรยากาศประชาธิิปไตยโดยนัักเรีียนนัักศึึกษา ใน
ขณะเดีียวกััน ก็็เป็็นตััวอย่่างอัันหายากที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความกล้้าทะเยอทะยานและยอม
ทุ่่�มเทเพื่่� อพััฒนาหนัังไทยของผู้้�สร้้างภาพยนตร์์ที่่�ผ่่านการทำำ�หนัังมาอย่่างโชกโชน
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เทพธิิดา บาร์์ 21
ฟิิล์์ม 35 มม. / สีี / เสีียง / 129 นาทีี
วัันออกฉาย

29 กัันยายน 2521

บริิษััทสร้้าง     

ไฟว์์สตาร์์ โปรดัักชั่่�น

ผู้้กำ
� ำ�กัับ     

ยุุทธนา มุุกดาสนิิท

ผู้้อำ
� ำ�นวยการสร้้าง

เกีียรติิ เอี่่�ยมพึ่่�งพร

ผู้้เ� ขีียนบท     

หม่่อมหลวงพัันธุ์์�เทวนพ เทวกุุล, ยุุทธนา มุุกดาสนิิท

ผู้้ลำ
� ำ�ดัับภาพ     

ยุุทธนา มุุกดาสนิิท

ผู้้กำ
� ำ�กัับภาพ     

ผู้้กำ
� ำ�กัับศิิลป์์    

สมชาย ลีีลาณุุรัักษ์์

ชััยรััตน์์ พงษ์์บุุญฤทธิ์์�

ผู้้ทำ
� ำ�ดนตรีีประกอบ

ธารีีพัันธ์์ ธีป
ี ศิิริิ, อดิิงดีีล่่า

ผู้้แ
� สดง     

จัันทรา ชััยนาม, ไกรลาศ เกรีียงไกร, สุุเชาว์์ พงษ์์วิไิ ล, สุุดา ชื่่�นบาน,

ผู้้อ
� อกแบบเครื่่�องแต่่งกาย กมลวิิทย์์ เศวตเศรณีี

วสัันต์์ อุุตตมะโยธิิน, ศิิริพ
ิ งษ์์ อิิศรางกููร ณ อยุุธยา, จุุรีี โอศิิริ,ิ นงนุุช เปเรร่่า, บุุษบง บุุระกสิิกร,

วราภรณ์์ ลืือนัันต์์, จุุไร อ้้นปรางค์์, คล้้ายจัันทร์์ สนิิทวงศ์์, ทิิพวััลย์์ วะดีี, อุุทุุมพร แก้้วสถิิตย์์,
วรภััณฑ์์ ลีีละชาติิ, ชััยธวััช ยุุทธนัันท์์, วิิสุุทธิิพงษ์์ ประยููรคง, ชััชวาล จุุกนะวััฒนา, ทวีีศัักดิ์์�

พรหมสาขา, อรดา สุุวรรณบุุตร, อโนชา ชาคริิต, พิิศมััย แสงหิิรััญ, สุุเมธ เชื้้�อสัังขพัันธ์์,
อิินทิิรา ทิิชาชาติิ, มหิิศร เลื่่�อมประไพ, ด.ญ. รุุจีี, ประคอง
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เทพธิิดา บาร์์ 21 เป็็นผลงานการกำำ�กัับภาพยนตร์์เรื่่�องแรกของ ยุุทธนา มุุกดาสนิิท

คนทำำ�หนัังที่่�เรีียนวิิชาการภาพยนตร์์โดยตรงมาจากคณะวารศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
และมีีโอกาสได้้ไปฝึึกงานที่่�ละโว้้ภาพยนตร์์ อัันเป็็นค่่ายใหญ่่ของวงการในขณะนั้้�น รวมทั้้�งได้้

เป็็นผู้้�ช่่วยให้้ผู้้�กำำ�กัับรุ่่�นใหญ่่ เชิิด ทรงศรีี และผู้้�กำำ�กัับคลื่่�นลููกใหม่่ หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล

นั่่�นทำำ�ให้้เขามีีคุุณสมบััติิและศัักยภาพพร้้อมที่่�จะเป็็นแกนนำำ�ของคนทำำ�หนัังคลื่่�นลููกที่่�สอง

หลัังยุุค 14 ตุุลา ที่่�ต้้องการปฏิิรูู ปวงการภาพยนตร์์ไทยซึ่่�งก่่อนหน้้านั้้�นได้้ย่ำำ�อยู่่�กัับที่่�ให้้เกิิด
การพััฒนาไปข้้างหน้้า

ยุุ ทธนาได้้ รัับความไว้้ วางใจจากบริิษััท ไฟว์์ สตาร์์ โปรดัั กชั่่�น ที่่� เพิ่่�งก้้าวขึ้้�นมาเป็็น

ค่่ายใหญ่่ของวงการ  ให้้มารัับหน้้าที่่�กำำ�กัับภาพยนตร์์เดี่่�ยวเรื่่�องแรกเรื่่�องนี้้�ในปีี 2521 ด้้วย

แรงดลใจที่่�ต้้องการนำำ�เสนอสิ่่�งใหม่่ ๆ ให้้แก่่คนดููหนัังไทย ผนวกกัับความรู้้�ที่่�ร่ำำ�เรีียนมาและ

ประสบการณ์์ในกองถ่่ ายต่่ าง ๆ เขาจึึ งแสดงให้้เห็็นถึึ งความทะเยอทะยานด้้ วยการสร้้าง
เทพธิิดา บาร์์ 21 ให้้เป็็นหนัังเพลงหรืือมิิวสิิคััลที่่�มีก
ี ารเต้้นและร้้องอย่่างเต็็มรููปแบบ แตกต่่าง

จากหนัังเพลงเรื่่�องอื่่�น ๆ ของไทยก่่อนหน้้านี้้�

ยุุทธนาดััดแปลง เทพธิิดา บาร์์ 21 มาจากบทละครเรื่่�อง “เกีียรติิของโสเภณีี” ของ

ฌอง ปอล ซาร์์ต นัักปรััชญาคนดัังของฝรั่่�งเศส และปรัับให้้เข้้ากัับบริิบทของไทย โดยร่่วม

เขีียนบทกัับหม่่อมหลวงพัันธุ์์�เทวนพ เทวกุุล กลายมาเป็็นเรื่่�องราวที่่�ดำำ�เนิินไปใน “บาร์์ 21”

บาร์์แห่่งหนึ่่�งในกรุุงเทพ ฯ ที่่�มีีพาร์์ตเนอร์์อยู่่�  9 คน หนึ่่�งในนั้้�นคืือ ริินดา หญิิงสาวผู้้�ผิิดหวััง
ในความรััก และบัังเอิิญเข้้าไปพััวพัันกัับเหตุุการณ์์ฆาตกรรมบนรถไฟ จนทำำ�ให้้รู้้�จัักกัับ สิิงห์์
หนุ่่�มบ้้านนอกที่่�เดิินทางมาหางานทำำ�ในกรุุงเทพฯ ต่่อมาเธอได้้พบกัับ ทนง ชายหนุ่่�มแสนดีี

และร่ำำ�รวย ผู้้�หาทางมาใกล้้ชิด
ิ กัับเธอ โดยหารู้้�ไม่่ว่่าแท้้จริงิ แล้้วเขาหวัังผลประโยชน์์บางอย่่าง

จากความเป็็นคนซื่่�อของเธอ

แม้้หนัังเพลงส่่วนมากจะเน้้นที่่�ความเพลิิดเพลิินใจ แต่่ เทพธิิดา บาร์์ 21 กลัับถ่่ายทอด

เรื่่�องราวที่่�เสีียดสีีสัังคม ทั้้�งการเอารััดเอาเปรีียบผู้้�ด้้อยโอกาส นัักการเมืืองที่่�เลวร้้าย รวมไป
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ถึึงยาเสพติิด ท่่ามกลางฉากเพลงที่่�ร้้องและเต้้นอย่่างตระการตา ยุุทธนาได้้พาผู้้�ชมไปพบกัับ

ภููมิิทััศน์์ต่่าง ๆ ของกรุุงเทพฯ ทั้้�งสถานบัันเทิิงยามราตรีีที่่�เต็็มไปด้้วยแสงสีีและความเย้้ายวน
คฤหาสน์์หลัังงามที่่�เบื้้�องหลัังมีีแต่่ความเน่่าเฟะ และชุุมชนสลััมซึ่่�งอยู่่�กัันอย่่างแร้้นแค้้น

ผู้้�รัับบท ริินดา วงศ์์ซื่่�อ บทเด่่นของเรื่่�องคืือ จัันทรา ชััยนาม ผู้้�มีีชื่่�อเสีียงและบทบาท

หลากหลายในฐานะสื่่� อสารมวลชน ทั้้� งบรรณาธิิการและนัักจัั ดรายการวิิ ทยุุ โดยยุุ ทธนา

ประทัับใจจากบทบาทการแสดงละครเวทีี ราโชมอน เมื่่�อครั้้�งที่่�เธอยัังเป็็นนิิสิต
ิ คณะนิิเทศศาสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย จึึงได้้ชัก
ั ชวนให้้เธอมารัับบทนำำ�ใน เทพธิิดา บาร์์ 21 ซึ่่�งเธอได้้ลงทุุน

ลาออกจากงานบรรณาธิิการนิิตยสาร ดิิฉััน เพื่่� อมาร่่วมแสดงภาพยนตร์์เรื่่�องเดีียวในชีีวิิต
เรื่่�องนี้้�โดยเฉพาะ

เทพธิิดา บาร์์ 21 ออกฉายในปีี 2521 แม้้จะไม่่ประสบความสำำ�เร็็จด้้านรายได้้ แต่่ก็็

ได้้รับ
ั คำำ�ชมอย่่างมากจากนัักวิิจารณ์์และสื่่�อมวลชน รวมทั้้�งประสบความสำำ�เร็็จในเวทีีประกวด

เมื่่�อสองนัักแสดงหน้้าใหม่่ คืื อ จัั นทรา ชััยนาม ได้้ รัับรางวัั ลตุ๊๊� กตาทอง สาขาผู้้�แสดงนำำ�
ฝ่่ายหญิิงยอดเยี่่�ยม และ ไกรลาศ เกรีียงไกร ผู้้�รัับบท สิิงห์์ ได้้รับ
ั รางวััลตุ๊๊�กตาทอง สาขาผู้้�แสดง

สมทบฝ่่ายชายยอดเยี่่�ยม

เทพธิิดา บาร์์ 21 นัับเป็็นตััวอย่่างสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เห็็นการผลััดใบของวงการหนัังไทย

จากยุุคที่่�ผู้้�สร้้างมองภาพยนตร์์เป็็นสิินค้้าและจำำ�กััดอยู่่�แค่่เรื่่�องประโลมโลกย์์ มาสู่่�ยุุคของ

คนทำำ� หนัั ง รุ่่�นใหม่่ ที่่� ร่ำำ� เรีี ย นวิิ ช าภาพยนตร์์ ม าโดยตรง จึึ ง มองเห็็ น คุุ ณ ค่่ า ของภาพยนตร์์
ต่่างออกไป ทั้้� งยัังมีีเป้้าหมายใหญ่่ที่่�ต้้องการสื่่� อสารถึึงปััญหาสัังคมและการเมืือง ที่่�สำำ�คััญ

ยัังเป็็นผลงานที่่�ถึึงพร้้อมด้้วยศิิลปะภาพยนตร์์ จนได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�ที่่�มองเห็็นคุุณค่่า

ของภาพยนตร์์แบบเดีียวกััน รวมทั้้�งเป็็นใบเบิิกทางให้้ผู้้�กำำ�กัับหน้้าใหม่่ ได้้กลายเป็็นคนทำำ�
หนัังไทยที่่�สร้้างสรรค์์ผลงานสำำ�คััญอีีกมากมายในเวลาต่่อมา
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ส.อ.ว.ห้้อง 2 รุ่่�น 44
ฟิิล์์ม 35 มม. / สีี / เสีียง / ความยาว 117 นาทีี
วัันออกฉาย

30 สิิงหาคม 2533

ผู้้อำ
� ำ�นวยการสร้้าง

เจริิญ เอี่่�ยมพึ่่�งพร 

ผู้้เ� ขีียนบท

บััณฑิิต ฤทธิ์์�ถกล

บริิษััทสร้้าง
ผู้้กำ
� ำ�กัับ

ผู้้กำ
� ำ�กัับภาพ

ผู้้ลำ
� ำ�ดัับภาพ

ผู้้กำ
� ำ�กัับศิิลป์์

ผู้้ทำ
� ำ�ดนตรีีประกอบ

ไฟว์์สตาร์์ โปรดัักชั่่�น
บััณฑิิต ฤทธิ์์�ถกล
พิิพััฒน์์ พยััคฆะ

พููนศัักดิ์์� อุุทััยพัันธุ์์� 

เจดีีย์์ ศุุภกาญจน์์

จรััล มโนเพ็็ชร, ดำำ�รงค์์ ธรรมพิิทัักษ์์

ผู้้อ
� อกแบบเครื่่�องแต่่งกาย บุุษรา หรรษาจารุุพัันธ์์, จิิรารััตน์์ กาญจนวััฒน์์
ผู้้แ
� สดง

สัั น ติิ สุุ ข พรหมศิิ ริิ , จิิ น ตหรา สุุ ข พัั ฒ น์์ , กฤษณ์์  ศุุ ก ระมงคล,

ปวีีณา ชารีีฟสกุุล, รััญญา ศิิยานนท์์, สมรััชนีี เกษร, ทิิพย์์ ธัม
ั มศิิริิ, ศศิิมาภรณ์์ ไชยโกมล,

นฤมล นิิ ล วรรณ, เกรีี ย งไกร  อมาตยกุุ ล , อัั ญ ชลีี  ชัั ย ศิิ ริิ , สมเกีี ย รติิ  คุุ ณ านิิ ธิิ พ งศ์์ , ชาลีี

อิินทรวิิจิิตร, มาเรีีย เกตุุเลขา, ปััญญา นิิรัน
ั ดร์์กุล
ุ , ตฤน เศรษฐโชค, เกีียรติิ กิิจเจริิญ, สมมาตร 
ไพรหิิรัญ
ั , ชััยวััฒน์์ ทวีีวงศ์์แสงทอง, รััตนา นิิลคำำ�, อุ่่�นเรืือน แก้้วทนง, ภััทรา ชิิตยานัันท์์, ปััทมา

มุุขเสถีียร, วีีระศัักดิ์์� อยู่่เ� ย็็น, บุุญเกื้้�อ ควรหาเวช, รััตนา ควรหาเวช, อาทิิตย์์ พููลมา, วุุฒิิกร 
นฤนาทวานิิช
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ส.อ.ว.ห้้อง 2 รุ่่น
� 44 เป็็นผลงานการกำำ�กัับของ บััณฑิิต  ฤทธิ์์�ถกล คนทำำ�หนัังผู้้�ผัันตััว

มาจากการเป็็นนัักข่่าว และมีีผลงานกำำ�กัับภาพยนตร์์มาตั้้�งแต่่ปีี 2527 เขาเริ่่�มต้้นด้้วยหนััง
ที่่�มีีประเด็็นทางสัังคม แต่่มัักพบกัับความผิิดหวัังด้้านรายได้้ กระทั่่�งมาประสบความสำำ�เร็็จ

อย่่างมากจากการกำำ�กัับภาพยนตร์์แนวตลกวััยรุ่่�นเรื่่�อง บุุญชูู ผู้้�น่่ารััก ที่่�ออกฉายในปีี 2531

ซึ่่�งทำำ�รายได้้ไปมากกว่่า 10 ล้้านบาท บััณฑิิตจึึงได้้สานต่่อความสำำ�เร็็จออกมาอีีก 2 ภาค คืือ

บุุญชูู 2 น้้องใหม่่ (2532) และ บุุญชูู 5 เนื้้� อหอม (2533) อย่่างไรก็็ตาม แทนที่่�เขาจะเดิินหน้้า
สร้้างหนัังชุุดบุุญชููต่่อไป ท่่ามกลางกระแสเฟื่่� องฟููของหนัังวััยรุ่่�นและหนัังตลกที่่�กำำ�ลัังมาแรง
บััณฑิิตกลัับหยุุดพัักการผลิิตภาพยนตร์์แนวนี้้� แล้้วย้้อนกลัับไปกำำ�กัับ ส.อ.ว.ห้้อง 2 รุ่่�น 44

หนัังแนวสะท้้อนสัังคมตามที่่�เขาตั้้�งใจไว้้แต่่แรก

ประเด็็นสำำ�คััญของ ส.อ.ว.ห้้อง 2 รุ่่น
� 44 คืือการเรีียกร้้องสิิทธิิสตรีี ท่่ามกลางความ

เจริิญด้้านวััตถุุ รวมทั้้�งสภาพสัังคมกรุุงเทพฯ ที่่�เต็็มไปด้้วยความสุุขอัันฉาบฉวย และมอมเมา

เยาวชน ในขณะเดีียวกััน หนัังไทยร่่วมสมััยหลายเรื่่�อง ก็็ต่่างเน้้นเอาเรืือนร่่างของผู้้�หญิิง
มาเป็็นจุุดขาย อย่่างไรก็็ตามแม้้จะกล่่าวถึึงประเด็็นที่่�เคร่่งเครีียด แต่่จากประสบการณ์์ที่่�

เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้บััณฑิิตรู้้�วิิธีีการที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�ชมหัันมาสนใจ  เขาเห็็นว่่าคนหนุ่่�มสาวเป็็นกลุ่่�ม

เป้้าหมายใหญ่่ของตลาดหนัังไทยเวลานั้้�น จึึงผููกเรื่่�องเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มเพื่่� อนผู้้�หญิิงที่่�สนิิทกัันมา
ตั้้�งแต่่มัธ
ั ยม และสอดแทรกแง่่คิิดที่่�ต้้องการนำำ�เสนอ จากข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปััญหาของผู้้�หญิิงไทย

ที่่�ได้้ไปพููดคุุยกัับคนกลุ่่�มต่่าง ๆ รวมทั้้�งมุุมมองทางสัังคมในฐานะที่่�เป็็นอดีีตนัักข่่าว

ส.อ.ว.ห้้อง 2 รุ่่ �น 44 เล่่าเรื่่�องราวความสััมพัันธ์์ของนัักเรีียนสาวร่่วมชั้้�นของห้้อง 2

รุ่่�น 44 ของโรงเรีียนสตรีีอรุุณรััชต์์วิิทยา หลัังจากที่่�ต่่างคนต่่างแยกย้้ายไปตามทางของตนเอง

เมื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษา ผ่่านตััวละครหลัักคืือ รำำ�ยง หญิิงสาวผู้้�ไม่่ยอมอ่่อนข้้อให้้แก่่ผู้้�ชาย และ

เลืือกประกอบอาชีีพเป็็นนัักข่่าวโทรทััศน์์ โดยในยุุคสมััยที่่�ภาพยนตร์์นี้้�ออกฉายนัับว่่าเป็็น
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ยุุคที่่�เกิิดการปฏิิรููปการทำำ�ข่า่ วโทรทััศน์์ จากแต่่เดิิมในอดีีตข่า่ วโทรทััศน์์จะถููกจำำ�กัด
ั อยู่่ใ� นจารีีต
แบบข่่าวทางราชการ ผ่่านการนั่่�งอ่่านรายงานอย่่างเคร่่งขรึึมของผู้้�อ่่านข่่าว ซึ่่�งเกืือบทั้้�งหมด

เป็็นผู้้�ประกาศชาย แต่่หลัังจากราวปีี 2530 เป็็นต้้นมา จึึงเกิิดการปรากฏตััวของผู้้�สื่่�อข่่าวทาง

โทรทัั ศน์์รายงานข่่าวโดยตรงจากสนามข่่าวสู่่�ผู้้�ชม ตัั วละครนัักข่่าวโทรทัั ศน์์หญิิงสาวจึึ ง
นัับเป็็นตััวละครที่่�ร่ว
่ มยุุคสมััยในขณะนั้้�นมาก

บััณฑิิตได้้สะท้้อนภาพการถููกเอารััดเอาเปรีียบหรืือค่่านิิยมผิิด ๆ เกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิงใน

รููปแบบต่่าง ๆ ผ่่านชะตาชีีวิิตของเพื่่� อนแต่่ละคนที่่�รำำ�ยงต้้องพบพานและเกิิดความคิิดต่่อต้้าน

จนกระทั่่� งเธอได้้พบกัับเด็็กสาวคนหนึ่่�งที่่�มั่่�วสุุมอยู่่�ในสถานบัันเทิิงและถููกหลอกให้้ขายตััว

จนป่่วยหนััก ก่่อนจะเสีียชีีวิิตลงอย่่างอนาถ เป็็นเหตุุให้้รำำ�ยงลุุกขึ้้�นมาทำำ�ข่่าวเพื่่� อเรีียกร้้อง
สิิทธิิและศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�หญิิงอย่่างเด็็ดเดี่่�ยว แม้้จะไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากหััวหน้้างานก็็ตาม

ส.อ.ว.ห้้อง 2 รุ่่น
� 44 นำำ�แสดงโดย สัันติิสุุข พรหมศิิริิ และ จิินตหรา สุุขพััฒน์์ ดารา

คู่่�ขวััญจากชุุด บุุญชูู รวมทั้้�งมีีนัักแสดงประกอบอีีกหลายคนที่่�มาจาก บุุญชูู แต่่ผู้้�กำำ�กัับไม่่ได้้

นำำ�สิ่่�งนี้้�มาเป็็นจุุดขาย รวมทั้้�งไม่่ได้้ให้้พระเอกนางเอกลงเอยด้้วยกัันตามขนบหนัังไทยเรื่่�อง

อื่่�น ๆ บััณฑิิตเคยกล่่าวว่่า เขาตั้้�งใจกัับผลงานเรื่่�องนี้้�มาก หากไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ เขาอาจ

จะเปลี่่� ยนอาชีีพไปทำำ�อย่่างอื่่� น ผลงานเรื่่�องนี้้�จึึงเป็็นงานที่่� บััณฑิิ ตต้้องการพิิสููจน์์ฝีีมืือว่่ า

เขาสามารถทำำ�หนัังแนวซีีเรีียสอย่่างที่่�ตั้้�งใจได้้ ไม่่ใช่่ทำำ�ได้้แค่่หนัังตลกทำำ�เงิินอย่่างเดีียว ซึ่่�ง
ผลปรากฏว่่า ส.อ.ว.ห้้อง 2 รุ่่น
� 44 สามารถครองใจคนดูู โดยทำำ�รายได้้ถึึงประมาณ 8 ล้้านบาท

และได้้ รัับคำำ�ชมอย่่างสููงจากนัักวิิ จารณ์์ จนกวาดรางวัั ลใหญ่่ในเวทีี ประกวดรางวัั ลชมรม

วิิจารณ์์บัันเทิิง ทั้้�ง ภาพยนตร์์ยอดเยี่่�ยม ผู้้�กำำ�กัับยอดเยี่่�ยม นัักแสดงนำำ�หญิิงยอดเยี่่�ยม และ
บทภาพยนตร์์ยอดเยี่่�ยม

ส.อ.ว.ห้้อง 2 รุ่่�น 44 จึึงมีีคุุณค่่าในฐานะภาพยนตร์์เรื่่�องสำำ�คััญที่่�ต้้องการลุุกขึ้้�นมา

เป็็นปากเสีียงแทนผู้้�หญิิง เพื่่� อต่่อต้้านความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางเพศอัันเป็็นสิ่่�งที่่�สะสมมานมนาน

ในสัังคมไทย และกระตุ้้�นเตืือนผู้้�คนไม่่ว่่าจะเพศชายหรืือเพศหญิิง ได้้ปรัับมุุมมองที่่�มีต่
ี ่อสตรีี
เสีียใหม่่ ไปจนถึึงปลุุกเร้้าจิิตวิิญญาณของสื่่�อมวลชนให้้กล้้าถ่่ายทอดประเด็็นปััญหาที่่�แท้้จริงิ

ของสัั ง คม ในขณะเดีี ย วกัั น ภาพยนตร์์ ยัั ง ถืือเป็็ น ชัั ย ชนะและกำำ�ลัั ง ใจสำำ�คัั ญ ของคนทำำ�

หนัั ง ไทยและอดีี ตสื่่� อ มวลชนคนหนึ่่� ง  ผู้้�ทำำ� หน้้ า ที่่� บ อกเล่่ า ปัั ญ หาดัั ง กล่่ า วตัั ว จริิ ง  ซึ่่� ง ต้้ อ ง
พยายามประสานสิ่่�งที่่� ตนคิิ ดให้้สามารถไปด้้ วยกัั นได้้ กัับแนวทางที่่� ตลาดต้้ องการ  โดยไม่่

สููญเสีียตััวตนและความตั้้�งใจ
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October Sonata รัักที่่�รอคอย
ฟิิล์์ม 35 มม. / สีี / เสีียง / ความยาว 109 นาทีี	
วัันออกฉาย

บริิษััทสร้้าง   

23 ธัันวาคม 2552

บริิษััท เอ็็ม พิิคเจอร์์ส จำำ�กััด, บริิษััท เอ็็นจีีอาร์์ จำำ�กััด

ผู้้อำ
� ำ�นวยการสร้้าง

ณภััทร ภวภููตานนท์์ ณ มหาสารคาม

ผู้้เ� ขีียนบท   

สมเกีียรติ์์� วิิทุุรานิิช

ผู้้ลำ
� ำ�ดัับภาพ   

สุุนิตย์
ิ  อั
์ ัศวิินิกุ
ิ ล
ุ , พรรนิิภา กบิิลลิิกกะวานิิชย์์, เหมืือนฝััน อุุปถััมภ์์

ผู้้กำ
� ำ�กัับ     

ผู้้กำ
� ำ�กัับภาพ    

ผู้้อ
� อกแบบงานสร้้าง

สมเกีียรติ์์� วิิทุุรานิิช
ธีีรวััฒน์์ รุุจิินธรรม

ศัักดิ์์�ศิิริิ จัันทรัังษีี, วิิทยา ชััยมงคล

ผู้้ทำ
� ำ�ดนตรีีประกอบ

ไกวััล กุุลวััฒโนทััย

ผู้้แ
� สดง       

รัั ช วิิ น วงศ์์ วิิ ริิ ย ะ, ธนวรรธน์์ วรรธนะภููติิ ,  พิิ ษณุุ  นิ่่� ม สกุุ ล ,

ผู้้อ
� อกแบบเครื่่�องแต่่งกาย นพดล เตโช

พยนต์์ คงเจริิญ, กุุณกนิิช คุ้้�มครอง, คำำ�รณ คุุณะดิิลก, เบญจรงค์์ เพิ่่�มกิิจไพศาล, พรทิิพย์์

ประเสริิฐยิ่่�งสุุข, เสถีียร ดิิษวิิเศษ, พััชราภา รััตน์์มณีี
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หากอธิิบายอย่่างผิิวเผิินที่่�สุุด October Sonata รัักที่่�รอคอย เป็็นหนัังรัักสามเส้้า

โศกสลดในชะตากรรมหััวใจอัันพลััดพราก หากแต่่ผู้้�กำำ�กัับและผู้้�เขีียนบท สมเกีียรติ์์� วิิทุรุ านิิช

ทำำ�ให้้หนัังรัักเรื่่�องนี้้�เต็็มไปด้้วยมิิติิของช่่วงเวลาและการเดิินทางของตััวละคร  เริ่่�มตั้้�งแต่่การ

ใช้้ เ หตุุ ก ารณ์์ สั่่� น สะเทืือนทางการเมืืองและประวัั ติิ ศ าสตร์์ ข องเดืือนตุุ ล าในช่่ ว งทศวรรษ 
2513 - 2520 เป็็นฉากหลััง รวมทั้้�งยัังใช้้เหตุุการณ์์การเสีียชีีวิิตของ มิิตร ชััยบััญชา เป็็นจุุด

ตั้้�งต้้นของเรื่่�องราวความรัักและเป็็นหมุุดหมายของความเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม

เรื่่�องราวในหนัังมีีศููนย์์กลางที่่�ตััวละครชื่่� อ รวีี ชายหนุ่่�มผู้้�มีีหััวใจรัักอุุดมการณ์์ และ

แสงจัันทร์์ สาวโรงงานผู้้�ไร้้การศึึกษา ทั้้�งสองพบกัันครั้้�งแรกที่่�วััดแค นางเลิ้้�ง ในวัันที่่� 8 ตุุลาคม

2513 เมื่่�อแฟน ๆ หนัังไทยนัับพัันแห่่แหนไปพิิสููจน์์กัับตาตััวเองว่่าดารายอดนิิยมแห่่งยุุค
มิิตร ชััยบััญชา เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุและศพถููกนำำ�มาไว้้ที่่�วััดนี้้�จริิง ๆ ตััวละครสำำ�คััญอีีกตััว

คืือ ลิ้้�ม หนุ่่�มไทยเชื้้�อสายจีีนที่่�ต่อ
่ มาประสบความสำำ�เร็็จทางธุุรกิจ 
ิ และใช้้ชีวิี ต
ิ แบบชนชั้้�นกลาง

อัันสุุขสบายแม้้ว่่าประเทศจะเดิินทางผ่่านช่่วงเวลาแห่่งความสัับสนและปััญหาการเมืืองอััน
วุ่่�นวาย

การเติิบโตทางความคิิดและการตื่่� นรู้้�ทางการเมืืองของรวีี และแสงจัันทร์์ เกิิดขึ้้�นเมื่่�อ

รวีีเอาหนัังสืือ สงครามชีีวิิต  ของศรีีบููรพาให้้เธออ่่าน จากนั้้�นทั้้�งสองนััดเจอกัันทุุกปีีในวัันที่่�

8 ตุุลาคม วัันเสีียชีีวิิตของมิิตร ชััยบััญชา วัันที่่�กลายเป็็นสััญลัักษณ์์ของการสิ้้�นสุุดความไร้้

เดีียงสาและการถืือกำำ�เนิิดของช่่วงเวลาแห่่งความยุ่่�งเหยิิง หนัังเพีียรทำำ�ให้้เราเห็็นตััวละคร

หลัักทั้้� งสองต้้องต่่อรองกัับอุุดมการณ์์และอารมณ์์ความรู้้�สึึกของตััวเอง ฟัันฝ่่ากระแสแห่่ง

ความเป็็นไปในช่่วงมรสุุมทางการเมืืองและสัังคมของไทย ทั้้�งเหตุุการณ์์ 14 ตุุลาคม 2516

และ 6 ตุุลาคม 2519 อุุ ดมการณ์์และการใฝ่่หาเสรีีภาพที่่� กำำ�ลัังเติิ บโตในหมู่่�คนหนุ่่�มสาว

ในยุุ ค นั้้� น เป็็ น ทั้้� ง พลัั ง อัั น ก่่ อ ความฮึึ ก เหิิ ม และเป็็ น อุุ ป สรรคในความสัั ม พัั น ธ์์ ข องทั้้� ง สอง

ไปพร้้อม ๆ กััน ซึ่่�งตรงกัันข้้ามกัับลิ้้�ม ตััวละครที่่�เป็็นภาพแทนชนชั้้�นคหบดีีจีน
ี ในไทย ที่่�เฝ้้ามอง
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ความเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งหลายอยู่่�ห่่าง ๆ และทุ่่�มเทเวลาและอุุทิิศตััวให้้กัับการสร้้างฐานะและ

การเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีของประเทศไทย

ผู้้�เขีียนบท-ผู้้�กำำ�กัับ สมเกีียรติ์์� วิิทุุรานิิช สร้้างบทภาพยนตร์์ที่่�ประสานเรื่่�องโรแมนติิก

เข้้ากัับภาพใหญ่่ของประวััติิศาสตร์์ได้้เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียว แสดงให้้เห็็นว่่าชีีวิิตคนธรรมดาที่่�

ต้้องต่่อสู้้�ไปวััน ๆ ผู้้�คนที่่�ต้อ
้ งเผชิิญหน้้ากัับปััญหาหััวใจและปััญหาเศรษฐกิิจ ต่า่ งได้้รับ
ั อิิทธิิพล
จากลมการเมืืองและความเปลี่่�ยนแปลงที่่�บางครั้้�งพวกเขาก็็มองไม่่เห็็น October Sonata

รัักที่่�รอคอย เป็็นหนัังไทยที่่�ละเมีียดละไมกัับบท การแสดง การกำำ�กัับศิิลป์์ และรายละเอีียด

ทางประวััติิศาสตร์์ จนได้้รัับเสีียงชื่่�นชมจากนัักวิิจารณ์์ และได้้รัับรางวััลมากมาย โดยเฉพาะ
รางวััลภาพยนตร์์ยอดเยี่่�ยม และบทภาพยนตร์์ยอดเยี่่�ยมจากแทบทุุกสถาบััน แม้้จะทำำ�รายได้้

ไม่่มากนััก หากแต่่ภาพยนตร์์ได้้พิิสููจน์์ตััวเองว่่าสามารถยืืนหยััดผ่่านความเปลี่่�ยนแปลงของ

กระแสสัังคมผ่่านทศวรรษมาได้้อย่่างไม่่ยากเย็็น จากการได้้รับ
ั การพููดถึึงอยู่่เ� สมอ โดยเฉพาะ

เมื่่�อถึึงเดืือนตุุลา ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น หนัังกลัับยิ่่�งดููมีีพลัังทางความคิิดที่่�กล้้าหาญและแจ่่มชััดขึ้้�น

เมื่่�อความตื่่�นตััวทางการเมืืองและสัังคมของคนุุร่่นใหม่่ พยายามกลัับมาให้้ความหมายแก่่

“เดืือนตุุลา” อีีกครั้้�ง

October Sonata รัั ก ที่่� ร อคอย ออกฉายในปีี 2552 ในช่่ ว งเวลาที่่� อุุ ต สาหกรรม

ภาพยนตร์์ไทยยัังมีีพื้� ้นที่่�สำำ�หรัับหนัังที่่�จริิงจัังและเข้้มข้้นในเนื้้�อเรื่่�อง และท้้าทายคนดููทาง

ความคิิด ถึึงแม้้จะมีีฉากหน้้าของหนัังรัักและนำำ�แสดงโดยดารายอดนิิยมอย่่าง ก้้อย-รััชวิิน

วงศ์์วิิริิยะ, โป๊๊ป-ธนวรรธน์์ วรรธนะภููติิ และ บอย-พิิษณุุ นิ่่�มสกุุล แต่่ ภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�

แสดงให้้เห็็นถึึงความกล้้าหาญของทีีมงานและบริิษััทที่่�ลงทุุนที่่�ไม่่เพีียงแต่่ทำำ�หนัังที่่�มุ่่�งหวัังผล

ทางการค้้าเพีียงอย่่างเดีียว แต่่เชื่่�อมั่่�นในพลัังของภาพยนตร์์ในการบัันทึึกประวััติิศาสตร์์ทาง

ความรู้้�สึึก อัั นเป็็นสิ่่�งที่่� ไม่่ได้้ พบเห็็นบ่่อยนัักเมื่่�ออุุ ตสาหกรรมหนัังไทยเปลี่่� ยนแปลงไปใน
ทศวรรษที่่�ตามมา
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