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คำำ�นำำ�

ปีนี�เป็นปีที�	 12	แล้ว	 ที�หอภาพยนตุร์์	 (องค์การ์มหาชน)	กำาหนดให้วันที�	 4	ตุุลาคม	 

เป็นวันอนุร์ักษ์์ภาพยนตุร์์ไทย	 เพ้�อคาร์วะและร์ำาลึกถึงวันที�	 4	ตุุลาคม	พ.ศ.	 2509	ซึ�งเป็น 

วันที�คณะอนุกร์ร์มการ์ด้านการ์ส้�อสาร์มวลชน	ในคณะกร์ร์มการ์ชาติุว่าด้วยองค์การ์การ์ศึกษ์า	

วิทยาศาสตุร์	์และวัฒนธร์ร์ม	แหง่องค์การ์สหปร์ะชาชาติุ	มีมติุในการ์ปร์ะชุมวันนั�น	เสนอแนะ

ให้หอสมุดแห่งชาติุ	 เปิดแผนกเก็บร์ักษ์าฟิัล์มภาพยนตุร์์ที�มีคุณค่าทางปร์ะวัติุศาสตุร์์และ

วัฒนธร์ร์ม	 เพ้�อให้ยุวชนรุ์่นหลังได้ใช้ในการ์ศึกษ์าค้นคว้า	 และปร์ะธานอนุกร์ร์มการ์	 ค้อ	 

พร์ะวร์วงศ์เธอ	 พร์ะองค์เจ้ิาเปร์มบุร์ฉััตุร์	 ร์่วมกับกร์ร์มการ์อีกบางท่านได้บร์ิจิาคฟัิล์ม

ภาพยนตุร์์สำาคัญจิำานวนหนึ�งไว้เป็นการ์ปร์ะเดิม	 อันนับเป็นคร์ั�งแร์กที�มีการ์เสนออย่าง 
เป็นทางการ์และมกีาร์กร์ะทำาให้มีการ์อนุร์กัษ์์ภาพยนตุร์์ขึ�นในปร์ะเทศไทย	แม้ว่าการ์กร์ะทำา

คร์ั�งนั�นไม่ตุ่อเน้� องและยั�งย้น	 แตุ่ตุ่อมาเม้� อมีการ์จัิดตัุ�งหอภาพยนตุร์์แห่งชาติุขึ�นใน 
กร์มศิลปากร์ในปี	 2527	 และพัฒนาเป็นหอภาพยนตุร์์	 (องค์การ์มหาชน)	 ในปี	 2552	 

หอภาพยนตุร์ไ์ด้ตุร์ะหนกัและร์ำาลึกถึงเจิตุนาร์มณข์องมติุการ์ปร์ะชุมคร์ั�งนั�น	ด้วยการ์สบ้ทอด

ให้เกิดวันอนุร์ักษ์์ภาพยนตุร์์ไทย	ตัุ�งแตุ่ปี	2554	เป็นตุ้นมา	

กิจิกร์ร์มสำาคัญในวันอนุร์กัษ์์ภาพยนตุร์ไ์ทย	ค้อการ์ปร์ะกาศร์ายช้�อภาพยนตุร์์ที�ได้ร์บั

การ์พิจิาร์ณาจิากคณะกร์ร์มการ์ผ้่ทร์งคุณวุฒิและมีความร้่์ความสามาร์ถเชี�ยวชาญใน 

หลากหลายสาขา	 ให้ขึ�นทะเบียนเป็นมร์ดกภาพยนตุร์์ของชาติุจิำานวนหนึ�งในแตุ่ละปี	 ซึ�ง	 
11	ปีที�ผ่านมา	ได้ขึ�นทะเบียนภาพยนตุร์์เป็นมร์ดกภาพยนตุร์์ของชาติุไปแล้ว	221	เร์้�อง

ภาพยนตุร์ที์�ได้ร์บัการ์ขึ�นทะเบยีนเหล่านี�	นอกจิากจิะได้ร์บัการ์ดแ่ลเปน็พิเศษ์เพ้�อให้

มีหลักปร์ะกันมั�นใจิว่าจิะเป็นมร์ดกตุกทอดส่่ปร์ะชาชนสบ้ไป	ยังจิะได้ร์บัการ์นำาออกเผยแพร์่

ให้สาธาร์ณชนได้ช้�นชม	 ได้ศึกษ์าค้นคว้า	 ได้เรี์ยนร่์้	 ตุลอดจินใช้ปร์ะโยชน์ตุ่อยอดตุ่าง	 ๆ	 

อยา่งสะดวกและกว้างขวาง

สำาหร์บักร์ะบวนการ์คัดเล้อกภาพยนตุร์เ์พ้�อขึ�นทะเบียนเป็นมร์ดกภาพยนตุร์ข์องชาติุ

ในปีนี�	 เป็นการ์สานตุ่อจิากปีที�แล้วที�ได้ปร์ับเปลี�ยนกร์ะบวนการ์เน้�องจิากสถานการ์ณ์การ์ 

แพร์ร่์ะบาดของไวร์สัโควิด-19	ค้อ	การ์เชญิคณะกร์ร์มการ์พจิิาร์ณาตัุดสินภาพยนตุร์ชุ์ดใหญ่

จิำานวน	35	ท่านจิากผ้่ทร์งคุณวุฒทีิ�มีความร้่์ความสามาร์ถและเชี�ยวชาญในหลากหลายสาขา	

ซึ�งมีทั�งที�เคยเป็นคณะกร์ร์มการ์ในปีที�ผ่าน	ๆ	มา	 ร์่วมกับกร์ร์มการ์ใหม่อีกจิำานวนหนึ�ง	มา 
ร์่วมด่และพิจิาร์ณาตัุดสินภาพยนตุร์์ที�คณะทำางานของหอภาพยนตุร์์คัดเล้อกมาจิาก

ภาพยนตุร์ใ์นคลังของหอภาพยนตุร์จ์ิำานวนหนึ�งและคัดเล้อกจิากร์ายช้�อภาพยนตุร์	์321	เร์้�อง

ที�ปร์ะชาชนจิากทั�วปร์ะเทศกว่า	 1,000	 คนได้ร์่วมกิจิกร์ร์มเสนอร์ายช้�อเข้ามา	 ซึ�งในปีนี�	 
คณะกร์ร์มการ์ได้ใช้เวลารั์บชมและอภิปร์ายกันในร่์ปแบบออนไลน์เป็นร์ะยะเวลาเก้อบ	 
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2	เด้อน	ปร์ากฏว่าคณะกร์ร์มการ์ได้ตัุดสินให้ภาพยนตุร์์จิำานวน	12	เร์้�อง	เหมาะสมที�จิะได้ร์ับ

การ์ขึ�นทะเบียนเป็นมร์ดกภาพยนตุร์์ของชาติุปร์ะจิำาปี	2565	ซึ�งเม้�อร์วมกับ	11	ปีที�ผ่านมา

ทำาให้มีร์ายช้�อภาพยนตุร์์ในทะเบียนมร์ดกภาพยนตุร์์ของชาติุแล้วทั�งหมด	233	เร์้�อง

หอภาพยนตุร์	์(องค์การ์มหาชน)	และกร์ะทร์วงวัฒนธร์ร์ม	ขอขอบคณุคณะกร์ร์มการ์

พิจิาร์ณาตัุดสินภาพยนตุร์์ทั�ง	 35	 ท่านที�ได้สละเวลาทำาหน้าที�พิจิาร์ณาตัุดสินภาพยนตุร์์ใน 
ปีนี�	 และขอขอบคุณปร์ะชาชนทุกท่านที�ได้ร์่วมเสนอร์ายช้�อภาพยนตุร์์ที�ตุ่างเห็นว่ามี 

ความเหมาะสมที�จิะได้ร์ับการ์พิจิาร์ณา	ทำาให้ร์ายช้�อภาพยนตุร์์มีความหลากหลายและมี 

นัยทางสาธาร์ณะ	

สำาหร์ับท่านที�สนใจิร์ับชมภาพยนตุร์์ที�ได้ร์ับการ์ขึ�นทะเบียนเป็นมร์ดกภาพยนตุร์์ 

ของชาติุ	หอภาพยนตุร์์จิะเผยแพร่์ตุามช่องทางตุ่าง	ๆ	ของหอภาพยนตุร์์	 ไม่ว่าจิะเป็นการ์ 

จัิดฉัายในโร์งภาพยนตุร์โ์ดยตุร์ง	การ์ให้บริ์การ์ดใ่นห้องสมุดของหอภาพยนตุร์์และหอสมุดใน

สถาบันการ์ศึกษ์าที�ร์ว่มเคร์้อขา่ย	การ์ให้บร์ิการ์ทำาสำาเนาหร์้อให้ความร์ว่มม้อนำาไปเผยแพร์่

หร์้อจัิดกิจิกร์ร์มโดยหน่วยงานอ้�น	ๆ	และที�ได้ร์ับความนิยมอยา่งกว้างขวางค้อ	การ์เผยแพร์่

ลงในส้�อออนไลน์ทั�งทาง	Facebook	ทาง	YouTube	ทาง	TikTok	
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คำำ�กล่่�ว ของ นำ�ยอิทธิิพล่ คำุณปล่้�ม 

รััฐมนำตรัีว่�ก�รักรัะทรัวงวัฒนำธิรัรัม 

ก�รั้ปรั้ะก�ศิขึ้้�นทำะเบีย่นมรั้ดกภ�พิยนตรั้ข์ึ้องช�ติ ปรั้ะจำำ�ปี พิ.ศิ. 2565 

เน่�องในว้นอนุรั้ก้ษ์์ภ�พิยนตรั้ไ์ทำย 

ว้นอ้งค�รั้ท่ำ� 4 ตลุ�คม 2565 เวล� 14.00 น.

ณ หอภ�พิยนตรั้ ์(องค์ก�รั้มห�ชน) ศิ�ล�ย� นครั้ปฐม

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

ท่ำ�นผู้้�อำ�นวยก�รั้หอภ�พิยนตรั้ ์

คณะกรั้รั้มก�รั้พิจิำ�รั้ณ�ต้ดสิินภ�พิยนตรั้ข์ึ้้�นทำะเบีย่นมรั้ดกภ�พิยนตรั้ข์ึ้องช�ติ 

ผู้้�มเ่ก่ยรั้ติและสิ่�อมวลชนทำกุท่ำ�น

ผมร่์้สึกยินดีและเป็นเกียร์ติุอย่างยิ�ง	 ที�ได้มาเป็นปร์ะธานการ์ปร์ะกาศขึ�นทะเบียน

มร์ดกภาพยนตุร์์ของชาติุ	 ปร์ะจิำาปีพุทธศักร์าช	 2565	 ในวันอนุร์ักษ์์ภาพยนตุร์์ไทย	 ซึ�ง 

หอภาพยนตุร์์	(องค์การ์มหาชน)	จัิดขึ�นเป็นปีที�	12	ในวันนี�	และนับเป็นคร์ั�งที�	3	สำาหร์ับตัุวผม

เองที�ได้ทำาหน้าที�นี�	

ในฐานะร์ัฐมนตุร์ีว่าการ์กร์ะทร์วงวัฒนธร์ร์ม	ที�กำากับด่แลหอภาพยนตุร์์	ผมขอช้�นชม

และขอขอบคณุคณะทำางานของหอภาพยนตุร์แ์ละคณะกร์ร์มการ์ผ้่ทร์งคณุวุฒใินด้านตุ่าง	ๆ 	

ทั�ง	35	ท่าน	ที�ได้สละเวลาและได้ใช้ความร่์้ความเชี�ยวชาญอันสามาร์ถของแตุ่ละท่านมาร์ว่ม

การ์พิจิาร์ณาคัดเล้อกและตัุดสินภาพยนตุร์์ที�เหมาะสมที�สุดเพ้�อขึ�นทะเบียนเป็นภาพยนตุร์์

มร์ดกของชาติุในปีนี�	ซึ�งทร์าบว่าตุ้องด่และพิจิาร์ณาจิากบัญชีภาพยนตุร์์หลายร์้อยเร์้�องของ

หอภาพยนตุร์์และในจิำานวนนี�มีร์ายช้�อภาพยนตุร์์ที�หอภาพยนตุร์์เปิดโอกาสให้ปร์ะชาชน

ทั�วไปมีสว่นร์ว่มเสนอเข้ามาด้วยถึง	321	เร์้�อง	จิากปร์ะชาชนทั�วปร์ะเทศผ้่เสนอกว่า	1,000	คน	

มีภาพยนตุร์ท์กุแบบทกุปร์ะเภทและหลากหลายตุ่างยุคตุ่างสมัย	การ์ที�คณะกร์ร์มการ์ชว่ยกัน

ด่และพิจิาร์ณาคัดเล้อกจินได้ภาพยนตุร์์ที�เหมาะสมที�สุดเพ้�อขึ�นทะเบียนเป็นมร์ดกของชาติุ

ในปีนี�	 จึิงเป็นงานที�นอกจิากตุ้องเสียสละเวลาแล้วยังตุ้องอาศัยฉัันทะและวิร์ิยะและความร่์้

ความสามาร์ถอันเชี�ยวชาญของแตุ่ละท่านโดยแท้จิร์ิง

ตุามที�ได้ร์ับทร์าบมานั�น	 การ์จัิดกิจิกร์ร์มขึ�นทะเบียนมร์ดกภาพยนตุร์์ของชาติุ 
อยา่งตุ่อเน้�องเป็นร์ะยะเวลามาถึง	12	ปีแล้วนี�	สง่ผลให้เกิดการ์ร์บัร่์ใ้นวงกว้าง	ทำาให้ปร์ะชาชน 

เห็นความสำาคัญของการ์อนุร์ักษ์์ภาพยนตุร์์อย่างเป็นร่์ปธร์ร์ม	ภาพยนตุร์์ทั�งที�ได้ร์ับการ์ 
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ขึ�นทะเบียนและที�ไม่ได้ขึ�นทะเบียนนับพันเร์้�องได้ร์ับการ์เผยแพร์ส่่ป่ร์ะชาชนในหลากหลาย

ร่์ปแบบ	โดยเฉัพาะการ์เผยแพร์ผ่่านแพลตุฟัอร์์มออนไลน์ไม่ว่าเฟัซบุ�ก	ย่ท่บ	หร์้อแม้กร์ะทั�ง	

ติุ�กต็ุอก	ซึ�งล้วนเป็นช่องทางที�เข้าถึงผ้่ชมได้ทุกเพศทุกวัย	ทุกรุ์่นทุกสมัย	และทุกที�ทุกเวลา	

นับว่าทำาให้เกิดการ์ใช้ปร์ะโยชน์จิากภาพยนตุร์์อย่างกว้างขวาง	 และนอกจิากจิะให้ความ

บันเทิงแล้ว	ภาพยนตุร์์เหล่านี�อาจิยังให้เกิดปัญญาแก่ผ้่ชมด้วย	

บัดนี�	 ผมขอปร์ะกาศรั์บร์องการ์ขึ�นทะเบียนมร์ดกภาพยนตุร์์ของชาติุ	 ปร์ะจิำาปี

พุทธศักร์าช	2565	ทั�ง	12	เร์้�อง	ขอแสดงความช้�นชมยินดีกับบร์ิษั์ทผ้่สร์้าง	ผ้่กำากับ	ผ้่แสดง	

ตุลอดจินบุคคลตุ่าง	 ๆ	 ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับภาพยนตุร์์ที�ได้ร์ับการ์ขึ�นทะเบียนเป็นมร์ดก

ภาพยนตุร์์ของชาติุแตุ่ละเร์้�อง	และขอขอบคุณแทนปร์ะชาชนชาวไทยที�ท่านทั�งหลายมีสว่น

สร์้างสร์ร์ค์ภาพยนตุร์์เหล่านี�ไว้ให้เป็นมร์ดกของชาติุ	ซึ�งนับแตุ่นี�ไปจิะได้ร์ับการ์อนุร์ักษ์์และ

เผยแพร์ส่่ผ้่่ชมภาพยนตุร์์ตุลอดไป	
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หล่ักเกณฑ์์ที�ใช้้ในำก�รัพิจ�รัณ�คำัดเล่้อกภ�พยนำตรั์

1   คุณค่าทางประวัติ้ศาสตรแ์ละควัามทรงจำำา 
เป็นภาพยนตุร์ที์�ถ่ายทอดเร์้�องร์าวของ	สถานที�	กาลสมัย	บุคคล	เหตุกุาร์ณ	์ที�เกี�ยวข้อง

กับคนไทยและสังคมไทย	 ในมิติุตุ่าง	ๆ	 เชน่	มานุษ์ยวิทยา	สังคมวิทยา	 เศร์ษ์ฐกิจิ	การ์เม้อง	

วัฒนธร์ร์ม	 ทั�งในฐานะปัจิเจิกและกลุ่มหร์้อมวลชน	สามาร์ถทำาให้ผ้่ชมเข้าถึงและเข้าใจิมิติุ

เหล่านั�นในเชิงปร์ะวัติุศาสตุร์์หร์้อความทร์งจิำา

2   คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์
เป็นผลงานภาพยนตุร์์ที�สร์้างสร์ร์ค์	อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตุร์์

3   มีควัามโดดเด่นเป็นเอกล้กษณ์
เป็นภาพยนตุร์์ที�มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ์	 มีเอกลักษ์ณ์เฉัพาะตัุว	 เชน่	การ์นำาเสนอ

ภาพยนตุร์์นั�นไม่ว่าการ์ถ่ายทำา	การ์แสดง	การ์ตัุดตุ่อ	ฯลฯ		มีความคิดร์ิเร์ิ�ม	ไม่เคยมีแบบอยา่ง

มาก่อนในภาพยนตุร์์อ้�น	ๆ

4   บีูรณภาพ
ค้อความสมบ่ร์ณ์คร์บถ้วนของผลงานภาพยนตุร์์ตุร์งตุามตุ้นฉับับของผ้่สร์้างสร์ร์ค์	

ภาพยนตุร์์ที�ออกฉัายแล้วอาจิถ่กตัุดทอน	ถ่กเสร์ิมเติุมแตุ่งเพิ�มเติุม	ถ่กดัดแปลงไปด้วยเหตุุ

ตุ่าง	ๆ

5   ควัามเสี�ยงต่อการสูญเสียหรอืยากแก่การหาทดแทน
เป็นภาพยนตุร์์ที�ยังมีฟัิล์มตุ้นฉับับหร์้อสำาเนาในร่์ปแบบอ้�นใดอย่่	 แตุ่ตุกอย่่ในภาวะ

ความเสี�ยงที�จิะส่ญเสียภาพยนตุร์์นั�นไป	 ด้วยเหตุุปัจิจัิยตุ่าง	 ๆ	 เช่น	 มีตุ้นฉับับหร้์อสำาเนา 
อย่่เพียงชุดเดียว	หร์้อภาพยนตุร์์นั�นกำาลังเส้�อมสภาพ	หร์้อสภาพการ์จัิดเก็บไม่ปลอดภัย	 
ไม่ได้มาตุร์ฐาน	เป็นตุ้น

6   อทิธิพิลต่อคนและส้งคม
ภาพยนตุร์์ที�สามาร์ถส่งผลกร์ะทบโดยตุร์งหร์้อโดยอ้อมตุ่อปัจิเจิกชนและหร์้อตุ่อ

สังคม	ไม่ว่าทางด้านพฤติุกร์ร์ม	ความคิด	ความเช้�อ	อาร์มณ์	ฯลฯ	อาจิก่อให้เกิดกร์ะแสสมัย

นิยมเกิดการ์เปลี�ยนแปลง	ค่านิยม	ขนบธร์ร์มเนียม	ไม่ว่าชั�วร์ะยะเวลาสั�นหร์้อยั�งย้นนาน
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รั�ยช้้�อคำณะกรัรัมก�รัพิจ�รัณ�ตัดสิินำภ�พยนำตรั์

 � กฤติุยา	กาวีวงศ์	 	 ภัณฑาร์ักษ์์

 � กษิ์ดิศ	อนันทนาธร์	 	 บร์ร์ณาธกิาร์	

 � กิตุติุศักดิ�	สุวร์ร์ณโภคิน	 	 นักวิจิาร์ณ์ภาพยนตุร์์

 � ผศ.ดร์.	เกษ์ม	เพ็ญภินันท์	 	 นักวิชาการ์ด้านปร์ัชญา	

 � ชีวสิทธิ�	บุณยเกียร์ติุ	 	 นักจิดหมายเหตุุและพิพิธภัณฑ์ศึกษ์า

 � ศาสตุร์าจิาร์ย์พิเศษ์	ธงทอง	จัินทร์างศุ	 	 นักปร์ะวัติุศาสตุร์์

 � ศาสตุร์าจิาร์ย์	ดร์.	ธเนศ	อาภร์ณ์สุวร์ร์ณ	 	 นักปร์ะวัติุศาสตุร์์

 � ธดิา	ผลิตุผลการ์พิมพ์	 	 ผ้่จัิดจิำาหน่ายภาพยนตุร์์

 � ธปีนันท์	เพ็ชร์์ศร์ี	 	 คร์ีเอทีฟั

 � นที	กอนเทียน	 	 แอดมินเพจิ	77PPP

 � นิธนัินท์	ยอแสงร์ัตุน์	 	 บร์ร์ณาธกิาร์	

 � ผศ.ดร์.	บัณฑิตุ	จัินทร์์โร์จินกิจิ	 	 นักวิชาการ์ด้านร์ัฐศาสตุร์์

 � ปร์ะวิทย์	แตุ่งอักษ์ร์	 	 นักวิจิาร์ณ์ภาพยนตุร์์	

 � พร์พิชิตุ	พัฒนถาบุตุร์	 	 นักวิชาการ์อิสร์ะ

 � พร์ร์ณร์าย	โอสถาภิร์ัตุน์	 	 นักวิชาการ์ด้านมานุษ์ยวิทยา	

 � พันธุธ์มัม์	ทองสังข์	 	 ผ้่กำากับภาพยนตุร์์

 � ดร์.	พิชัยวัฒน์	แสงปร์ะพาฬ	 	 นักวิชาการ์ด้านภาพยนตุร์์

 � พิมพกา	โตุวิร์ะ	 	 ผ้่กำากับภาพยนตุร์์

 � ภาณุ	บุรุ์ษ์ร์ัตุนพันธุ	์ 	 บร์ร์ณาธกิาร์

 � มโนธร์ร์ม	เทียมเทียบร์ัตุน์	 	 นักวิจิาร์ณ์ภาพยนตุร์์

 � ร์ัศมี		เผ่าเหล้องทอง	 	 นักเขียนบทละคร์

 � ฤทัยวร์ร์ณ	วงศ์สิร์สวัสดิ�	 	 ผ้่กำากับการ์แสดง

 � ผศ.ดร์.	ลลิตุา	หาญวงษ์์	 	 นักปร์ะวัติุศาสตุร์์

 � ดร์.	วิกานดา	พร์หมขุนทอง	 	 นักวิชาการ์ด้านภาพยนตุร์์และ 

	 	 วัฒนธร์ร์มศึกษ์า
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 � วิภว์	บ่ร์พาเดชะ	 	 บร์ร์ณาธกิาร์

 � ศร์ัณย์	ทองปาน	 	 นักเขียนสาร์คดี

 � ศักดินา	ฉััตุร์กุล	ณ	อยุธยา	 	 นักวิชาการ์ด้านปร์ะวัติุศาสตุร์์แร์งงาน

 � ไศลทิพย์	จิารุ์ภ่มิ	 	 นักวิชาการ์ด้านส้�อสาร์มวลชน

 � สิทธริ์ักษ์์	ตุุลาพิทักษ์์	 	 นักวิจิาร์ณ์ภาพยนตุร์์

 � ผศ.	สุดแดน	วิสุทธลัิกษ์ณ์	 	 นักวิชาการ์ด้านมานุษ์ยวิทยา	

 � สุภัตุร์า	ภ่มิปร์ะภาส	 	 นักเขียน	นักแปล	

 � โสภิตุ	หวังวิวัฒนา	 	 นักจัิดร์ายการ์วิทยุ	

 � อธปิ	กลิ�นวิชิตุ	 	 ส้�อมวลชน

 � อัษ์ฎาวุธ	สาคร์ิก	 	 นักดนตุร์ีและที�ปร์ึกษ์า 

	 	 งานศิลปวัฒนธร์ร์ม

 � อุรุ์พงศ์	ร์ักษ์าสัตุย์	 	 ผ้่กำากับภาพยนตุร์์
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ความคิดเห็็นจากคณะกรรมการ

กฤติยา กาวัวีังศ์  
ภ้ณฑ�รั้ก้ษ์์

ภาพยนตุร์ที์�เล้อกปีนี�	ให้ความสำาคัญตุ่อหนังตัุ�งแตุ่ยุคก่อน	2475	และชว่งหลัง	ผลงาน

ที�นา่สนใจิปีนี�	มีทั�งหนังยาว	งานที�เป็นสาร์คดี	หนังทดลอง	หนังสั�น	และ	หนังยุค	1970	ที�พด่ถึง

สังคมช่วงเปลี�ยนผ่าน	ทำาให้เห็นมุมมองที�ชัดเจินขึ�นของผ้่กำากับ	 นักเขียน	และผ้่สร์้างหนัง	 

ซึ�งมันทำาหน้าที�เป็นกร์ะบอกเสียงของร์ัฐ	โดยการ์นำาเสนออุดมการ์ณ์ผ่านผลงานภาพยนตุร์์

กษิดิศ อน้นทนาธิร
บีรั้รั้ณ�ธิิก�รั้ 

ภาพยนตุร์์แตุ่ละเร้์�องมีความโดดเด่นแตุกตุ่างกันออกไป	 จึิงไม่ใช่เร์้�องง่ายที�จิะ 

ตัุดสินใจิเล้อกเร์้�องใดบ้าง	โดยความร่์้สึกเม้�อได้ร์ับชมภาพยนตุร์์ที�เข้าร์อบมาแล้วทั�งหมดนั�น	

ค้อ	ภาพยนตุร์์เป็นอีกหนึ�งวิธีการ์บันทึก	“ปร์ะวัติุศาสตุร์์”	 ไว้ให้คนรุ์่นหลังได้เห็นด้วยภาพ	 

ได้ฟัังด้วยเสียง	นับเป็นเร้์�องน่าตุ้�นเตุ้นที�ได้เห็นบุคคลในปร์ะวัติุศาสตุร์์เคล้�อนไหว	 ได้เห็น 

วิธกีาร์โฆษ์ณาชวนเช้�อในยุคสงคร์ามเย็น	ได้เห็นบ้านเร์้อนของชาวไทยในอดีตุ	ฯลฯ	ร์วมถึง

ภาพยนตุร์์ที�มีความโดดเด่นในแตุ่ละยุคสมัย	ซึ�งแฝงแนวคิดตุ่าง	ๆ	ไว้ได้อยา่งน่าสนใจิ

กิตติศ้กดิ� สุวัรรณโภคิน 
น้กวิจำ�รั้ณ์ภ�พิยนตรั้์

การ์ขึ�นทะเบียนภาพยนตุร์์ที�จิะได้ร์ับคัดเล้อกเป็นภาพยนตุร์์มร์ดกชาติุ	 นับวันจิะ 

ยากขึ�นทุกที	 เพร์าะภาพยนตุร์์ที�นำาเสนอเข้ามานั�นมีความหลากหลายมากขึ�น	 ในส่วน 
ของภาพยนตุร์์เร์้�องยาว	 ก็มีร่์ปแบบที�ตุ่างกันออกไป	 และมีคุณค่าตุามยุคสมัยของตุน	

ภาพยนตุร์์สั�นเป็นบันทึกทางปร์ะวัติุศาสตุร์์ทั�งสังคมและการ์เม้อง	ที�ควร์แก่การ์ศึกษ์าตุ่อไป

ผศ.ดร. เกษม เพ็ญภิน้นท์
น้กวิช�ก�รั้ด��นปรั้ช้ญ� 

ภาพยนตุร์์ค้อเชิงอร์ร์ถวัฒนธร์ร์มที�ชว่ยให้เข้าใจิความเป็นจิร์ิงในแตุ่ละยุคสมัย	และ

ยังสะท้อนความร่์้สึกนึกคิดของสังคมในแตุ่ละห้วงเวลาอีกด้วย
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ชีวัสิทธิิ� บีุณยเกียรติ 
น้กจำดหม�ยเหตแุละพิพิิธิิภ้ณฑ์ศิก้ษ์�

ภาพยนตุร์์ตุ่างบร์ร์จุิเวลา	สถานที�	 ผ้่คน	และสภาพแวดล้อมไว้อย่างน่าสนใจิ	องค์- 

ปร์ะกอบเหล่านั�นยังเช้�อมโยงบร์ิบทของยุคสมัยในการ์สร์้างภาพยนตุร์์เร์้�องนั�น	ๆ	อีกด้วย

ศาสตราจำารย์พิเศษ ธิงทอง จำน้ทรางศุ 
น้กปรั้ะว้ติศิ�สิตรั้์

ภาพยนตุร์์เก่าเป็นยานวิเศษ์ที�พาเร์าย้อนกลับไปหาอดีตุได้อยา่งมหัศจิร์ร์ย์

ศาสตราจำารย์ ดร. ธิเนศ อาภรณ์สุวัรรณ
น้กปรั้ะว้ติศิ�สิตรั้์

ร่์้สึกว่าโดยร์วมแล้ว	ปร์ะสบการ์ณ์ในการ์ทำาหร้์อสร์้างหนังสมัยใหม่ของไทยยังลุ่ม	ๆ	

ดอน	ๆ 	ดเ่หม้อนไมค่่อยมีการ์เก็บรั์บบทเร์ยีน	ปร์ะสบการ์ณ	์การ์ค้นพบ	หร์อ้เทคนคิในการ์ทำา

จิากคนรุ์น่ก่อน	ๆ	หร์้อคนอ้�น	ๆ	มากเท่าใดนัก	นักสร์้างหนังรุ์น่ใหม่จิะก้าวกร์ะโดด	แทบไม่มี

ความตุ่อเน้�องกับนักสร์้างรุ์น่ก่อนเลย

ธิดิา ผลิตผลการพิมพ์ 
ผู้้�จ้ำดจำำ�หน่�ยภ�พิยนตรั้์

เวลามีโอกาสได้ด่หนังไทยในอดีตุจิะร่์้สึกทึ�งกับความหลากหลายของเน้� อหา	 

ความคิดสร์้างสร์ร์ค์	การ์นำาเสนอ	ฯลฯ	มาก	ๆ	ค่ะ	จึิงคิดว่าเป็นสิ�งสำาคัญมากที�หนังเหล่านั�น

จิะได้ร์ับการ์บ่ร์ณะแล้วนำากลับมาเผยแพร่์ให้คนไทยในปัจิจุิบันได้ชม	 เพ้�อศึกษ์าและเป็น 

แร์งบันดาลใจิว่าเม้�อก่อนวงการ์หนังไทยน่าตุ้�นเตุ้นตุ้�นตุาตุ้�นใจิขนาดไหน

ธิปีน้นท์ เพ็ชรศ์ร ี
ครั้เ่อท่ำฟ

“[การประกวดการจััดบ้า้นและบ้รเิวณ]”	(2497)	ทำาให้มองเห็นภาพอีกเสี�ยวหนึ�งของ

การ์พยายามเป็นร์ัฐสมัยใหม่ของไทย	อีกทั�งยังบันทึกแง่มุมเล็กน้อยร์ายทาง	เชน่	พัฒนาการ์

ทางสุนทร์ียะของการ์ตุกแตุ่งที�อย่่อาศัย	 หร์้อความแตุกตุ่างร์ะหว่างวิถีชีวิตุฝั� งพร์ะนคร์ 
และฝั� งธนบุร์	ีที�นา่สนใจิค้อ	ภาพงานพธิกีาร์มอบร์างวัลในชว่งท้ายนั�นจัิดขึ�นอยา่งผอ่นคลาย



ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตรข์องชาติ ครัง้ท่ี 12 ประจำาปี พ.ศ. 256512

ความคิดเห็็นจากคณะกรรมการ

กว่ามาก	 เม้�อเทียบกับพิธีมอบร์างวัลใดก็ตุามในปัจิจุิบันซึ�งคนใหญ่คนโตุในปร์ะเทศมาเป็น

ปร์ะธานมอบร์างวัล	

“ส.อ.ว.ห้้อง 2 ร่�น 44”	พิส่จิน์การ์เป็นนักเล่าเร์้�องที�เจินจัิดของคุณบัณฑิตุ	ฤทธิ�ถกล	

วิธกีาร์เล่าและเน้�อหาสาร์ะจัิดวางได้สมดุล	ยังไม่นับว่านี�เป็นหนังไทย	(เพียงไม่กี�เร์้�อง)	ที�ตัุ�งใจิ

พ่ดถึงสิทธิสตุรี์และหน้าที�ของส้�อมวลชน	 แม้จิะด้วยนำาเสียงที�ไร้์เดียงสาแตุ่ก็หนักแน่น	 

ความสำาคัญอีกปร์ะการ์ของหนังเร์้�องนี�ค้อ	การ์โยนขนบที�ว่าด้วย	หนังไทยพร์ะเอกนางเอก

จิะตุ้องลงเอยกันในตุอนจิบ	–	ทิ�งไปอยา่งกล้าหาญและมีนัยยะสำาคัญ

นที กอนเทียน 
แอดมนิเพิจำ 77PPP

ภาพยนตุร์์ในแตุ่ละเร์้�อง	พอได้เห็นถึงความตัุ�งใจิของผ้่สร้์างในแตุ่ละยุคสมัยแล้ว	 
จึิงเป็นการ์ตัุดสินใจิเล้อกที�ยากมากคร์ับ

นิธิน้ินท์ ยอแสงรต้น์
บีรั้รั้ณ�ธิิก�รั้ 

ขอบคุณมากค่ะที�ให้เกียร์ติุชวนมาร์ว่มทำางานอีกคร์ั�ง	เป็นงานที�สนุกและได้ความร้่์มาก	

เห็นพัฒนาการ์สังคมไทยและวงการ์ภาพยนตุร์์ไทยผ่านภาพยนตุร์์เร์้�องตุ่าง	 ๆ	 ในแตุ่ละ 

ยุคสมัย

ผศ.ดร. บี้ณฑิิต จำน้ทรโ์รจำนกิจำ
น้กวิช�ก�รั้ด��นรั้ฐ้ศิ�สิตรั้์

ภาพยนตุร์์ที�ได้ชมเพ้�อคัดเล้อกล้วนแตุ่มีความน่าสนใจิและมีคุณค่ายิ�ง	 แตุ่เม้�อตุ้อง

พิจิาร์ณาคัดให้เหล้อเพียง	10	เร์้�อง	ทำาให้ตุ้องทบทวนมองอยา่งร์อบด้านโดยคำานึงถึงบร์ิบท

และความหมายของภาพยนตุร์์เหล่านั�นในสังคมร์่วมสมัย	 โดยด่ทั�งนัยของคุณค่าที�เกิดจิาก

เน้�อหา	บทภาพยนตุร์์	 ความหมายที�ภาพยนตุร์์ส้�อออกมา	การ์ถ่ายทำา	 ตุลอดจินบริ์บทที�

ภาพยนตุร์์เร์้�องนั�น	ผมเช้�อว่ามร์ดกภาพยนตุร์์ที�ได้ผ่านการ์คัดเล้อกเหล่านี�ช่วยให้เร์าเข้าใจิ

ตัุวเร์า	สังคมของเร์ามากขึ�น
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ประวัทิย์ แต่งอก้ษร
น้กวิจำ�รั้ณ์ภ�พิยนตรั้ ์

ว่ากันตุามจิริ์งแล้ว	 หนังทุกเร์้�องทั�งที�ถ่กเล้อกและไม่ได้ถ่กเล้อกตุ่างก็มีคุณค่าใน 
แบบฉับับของมัน	 และเช้�อว่ากร์ร์มการ์ท่านอ้�นคงเห็นพ้องว่าหนังในกรุ์นี�แทบ	 ‘ทั�งหมด’	 
(ไม่ใช่เพียงแค่สิบสองเร้์�อง)	 ล้วนแล้วควร์ค่าแก่การ์ขึ�นทะเบียนเป็นมร์ดกภาพยนตุร์์	 (ซึ�งก็

หวังว่าในปีตุ่อ	ๆ	 ไป	บร์ร์ดาหนังที�หลุดโผก็น่าจิะได้ร์ับการ์คัดสร์ร์เชน่กัน)	 เน้�องจิากบร์ร์ดา

ภาพเคล้�อนไหวเหล่านี�	ทำาให้คนดม่องเหน็ความเป็นไปของสงัคมในมติิุตุ่าง	ๆ 	อยา่งกว้างขวาง

จิร์ิง	ๆ	

ข้อสำาคัญ	บางเร์้�องหร์้อหลายเร์้�อง	อาจิจิะด่ไม่ได้มีความหมายสลักสำาคัญแตุ่อยา่งใด

ในตุอนที�ถ่กสร้์าง	และมันทำาหน้าที�เพียงแค่ถ่ายทอดสิ�งที�เกิดขึ�นตุามความนึกคิด	จิินตุนาการ์

และวิสัยทัศน์ของผ้่คนในช่วงเวลานั�น	ทว่าเม้�อเวลาผ่านพ้นไป	มันกลับกลายเป็นเคร์้�องม้อ

บันทึกอดีตุ	หร์้อแม้กร์ะทั�งเป็นข้อตุ่อทางปร์ะวัติุศาสตุร์์ที�ลำาค่าและทร์งพลัง	ซึ�งโดยปร์ิยาย	

การ์ชว่ยกันปร์ะคับปร์ะคองความทร์งจิำาในสว่นนี�	(ไมว่่าจิะดีหร้์อร์า้ย	เร์าเห็นด้วยหร้์อไม่ก็ตุาม)	

ไม่ให้ตุกหล่นส่ญหายไปหร์้อถ่กหลงล้ม	 (ผ่านการ์อนุร์ักษ์์และเผยแพร์่ของหอภาพยนตุร์	์ 

และเหน้ออ้�นใด	 ผ่านการ์รั์บร่์้ถึงการ์มีอย่่ของผลงานเหล่านี�ของพวกเร์าในฐานะคนด่)	 จึิง 

นับเป็นความร์ับผิดชอบที�ยิ�งใหญแ่ละไม่มีวันจิบสิ�นของทุกภาคสว่นในสังคม

พรพิชิต พ้ฒนถาบีุตร
น้กวิช�ก�รั้อิสิรั้ะ

ผมขอขอบคุณที�ให้เกียร์ติุผมได้ร์่วมงานคร์ั�งนี�อีกคร์ั�งร์่วมกับท่านกร์ร์มการ์พิจิาร์ณา

ทั�งหลายที�มีคณุวุฒแิละด้วยความนับถ้อยิ�ง	ทำาให้เกิดความรั์ก	ความช้�นชมในภาพยนตุร์ไ์ทย	

อุตุสาหกร์ร์มการ์สร์้างภาพยนตุร์์ไทย	 และการ์ทำาสาร์คดีที�ผ่านมาในอดีตุเพิ�มพ่นมากขึ�น	 
หวังว่าการ์ร์่วมพิจิาร์ณาคร์ั�งนี�จิะเป็นปร์ะโยชน์ตุ่อการ์ร์ักษ์าความเป็นไทยของงานและเป็น

ที�ศึกษ์างานในอดีตุเพ้�อให้งานด้านนี�มีคุณภาพ	มีเอกลักษ์ณ์ไทยคงไว้ส้บตุ่อไป

พรรณราย โอสถาภิรต้น์
น้กวิช�ก�รั้ด��นม�นุษ์ยวิทำย� 

การ์ได้ชมภาพยนตุร์์ในกร์ะบวนการ์คัดเล้อกนี�	 ช่วยตุอกยำาถึงพลังของภาพยนตุร์์ที�

เช้�อมโยงเร์ากับปร์ะสบการ์ณข์องผ้่คนและสิ�งตุ่าง	ๆ 	ในกาลภาวะที�เป็นอ้�น	ซึ�งในขณะเดียวกัน	

ก็เช้�อมร์้อยเป็นสว่นหนึ�งของการ์ตุร์ะหนักถึงตัุวตุนของเร์าในโลกปัจิจุิบันด้วย	



ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตรข์องชาติ ครัง้ท่ี 12 ประจำาปี พ.ศ. 256514

ความคิดเห็็นจากคณะกรรมการ

พ้นธิุธ์ิม้ม์ ทองส้งขึ้์ 
ผู้้�กำ�ก้บีภ�พิยนตรั้์

มีหนังที�ทร์งคุณค่าในอดีตุมากมาย	จินทำาให้คิดถึงพลังในการ์ทุ่มเททำาหนัง	ของคน 

ทำาหนังไทยรุ์น่ก่อน	และอยากให้พลังแบบนั�นกลับมาอีก

ดร. พิช้ยวัฒ้น์ แสงประพาฬ
น้กวิช�ก�รั้ด��นภ�พิยนตรั้์

กิจิกร์ร์มที�จัิดขึ�นนี�ยำาเตุ้อนเร์าว่า	ภาพยนตุร์์มีคุณค่ามากเพียงใดตุ่อชีวิตุมนุษ์ย์

พิมพกา โตวัริะ
ผู้้�กำ�ก้บีภ�พิยนตรั้์

ได้ร์ับแร์งบันดาลใจิจิากคนทำาหนังรุ์่นก่อนจิากหนังชุดนี�มาก	 โดยเฉัพาะในความ 

บา้พลังและความทะเยอทะยานในการ์ทำาหนงัที�พยายามหาแนวทางและร่์ปแบบการ์เล่าเร์้�อง

ที�แตุกตุ่าง	ร์วมไปถึงหนังหลาย	ๆ 	เร้์�องที�ได้บนัทึกภาพปร์ะวัติุศาสตุร์์อันใกล้ชดิของคนสำาคัญ

และของคนธร์ร์มดา	ทำาให้หนังไร์้เสียงหลายเร์้�องทร์งพลังด้วยภาพอยา่งน่ามหัศจิร์ร์ย์

ภาณุ บีุรษุรต้นพ้นธิุ์
บีรั้รั้ณ�ธิิก�รั้

การ์คัดเล้อกปีนี�เข้มข้นกว่าที�ผ่านมา	 เม้�อนึกหาเหตุุผลว่าทำาไม	 ก็ชวนให้คิดว่าปีนี�มี

หนังที�เร์าร์ักมากกว่าทุกปี	บางเร์้�องมีโอกาสด่ตัุ�งแตุ่หนังออกฉัาย	มีความปร์ะทับใจิจินกลาย

เป็นส่วนหนึ�งของความทร์งจิำาทางอาร์มณ์ในวัยหนุ่มสาว	บางเร้์�องด่กี�ครั์�งกี�ครั์�งก็ไม่เบ้�อ	 
ขณะเดียวกันก็มีบางเร์้�อง	ที�เป็นของใหม่	(สร์้างมาหลายสิบปีแล้ว	แตุ่ใหม่มากในสายตุาผม)	

ได้เห็นโลกอย่างที�เคยเป็น	 และเห็นความบันเทิงอย่างที�เม้องเร์าเคยมี…ไม่ร้่์เหม้อนกันว่า 

เกี�ยวกับการ์คัดเล้อกไหม	แตุ่การ์เก็บหนังที�เร์ารั์กที�สุดไว้ด่ในการ์พิจิาร์ณาเป็นเร์้�องสุดท้าย	

เป็นคล้ายการ์ให้ร์างวัลชีวิตุแบบเล็ก	ๆ	ที�เร์ียกร์อยยิ�มได้เชน่ทุกคร์ั�งที�ด่
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มโนธิรรม เทียมเทียบีรต้น์ 
น้กวิจำ�รั้ณ์ภ�พิยนตรั้์

เคยมีสป็อตุที�ทางหอภาพยนตุร์์ผลิตุเอง	 (ร้่์สึกใช้กับหน่วยก่้หนัง)	ซึ�งทุกวันนี�เขาเลิก 

ฉัายไปนานแล้ว	 ในนั�นเขาเริ์�มตุ้นด้วยที�ภาพกร์ะป๋องฟิัล์มกองกันร์ะเกะร์ะกะ	แล้วถามว่า	

“คุณ-เห็น-อะไร์”

ตุ่อให้ยังอย่่ในช่วงที�กำาลังเผยแพร์่	 ทว่ายังจิำากัดเฉัพาะแค่ปะหัวกิจิกร์ร์มฉัายหนัง 

ตุามปกติุ	ขณะที�สงัคมข้างนอกยังมิอาจิสลัดอคติุที�ว่าหนังเป็นแค่เร์้�องความบันเทิง	คร์ั�นเวลา

ผ่านไปสักพัก	ก็มักตุามมาด้วยสำานวน	‘เกิดไม่ทัน’	อย่ร่์ำาไป

การ์ได้ด่ได้ชม	สิ�งที�ได้ร์ับ	หาใช่เป็นเร์้�องของความสนุกสนานหร์้อความบันเทิงจิาก

เร์้�องร์าว	หากแตุ่เป็นการ์ได้เห็นอดีตุที�ถ่กหลงล้มไปแล้ว	 จินแทบไม่นึกว่าสิ�งนั�นสิ�งนี�เคยมี 
อย่่จิร์ิง	 ไม่ว่าจิะร่์ปโฉัมของเหล่าดาร์าที�มักกล่าวที�ล้วนแตุ่เคยคร์อบคร์องวันเวลาของความ

เปล่งปลั�งแฉัล้มแชม่ช้อยตุามปร์ะสาวัยหนุ่มสาว	

การ์คัดเล้อกและขึ�นทะเบียนค้อข้อพิส่จิน์ว่าหนังมีอายุเกินกว่าหนึ�งชีวิตุและการ์ 

ขึ�นทะเบียนเองก็มิใช่การ์มอบร์างวัลอย่างที�ให้กับหนังที�ออกฉัายแตุ่ละปี	หากแตุ่เป็นการ์ 

ยำาเตุ้อนถึงบทบาทและคุณค่าที�มีตุ่อสังคม	 สร้์างโดยสังคม	 และเป็นของคนทุกคนโดย 

ไม่เล้อกหร์้อถ่กจิำากัดไว้ด้วยชนชั�นวร์ร์ณะ

รศ้มี เผ่าเหลืองทอง 
น้กเขึ้ย่นบีทำละครั้

สะดุดใจิกับการ์สร์้างภาพตัุวละคร์หญิงในภาพยนต์ุหลายเร์้�องที�	 จิน-โง่-เจ็ิบ	หญิง 

ตุำาศักดิ�ที�ด้อยโอกาส	และตุ้องไปเจิอกับชายที�ไม่ค่่ควร์กับตัุว	 (เพร์าะส่งส่งกว่าด้วยสถานะ 
ทางสังคม)	 ตุ้องเจีิยมตัุว	ถ่กลงทัณฑ์ด้วยการ์ล่ามโซ่	 และถ่กหลอกจินชีวิตุล้มเหลวคร์ั�งแล้ว

คร์ั�งเล่า	น่าจัิดเป็นชุดมาฉัายร์วมกัน--	ดรรชนีนาง แห้วนทองเห้ลือง เทพธิดิาบ้าร ์21 และ

แม้แตุ่ในเร์้�องอ้�น	ๆ 	ที�ตัุวละคร์เอกฝ่ายหญงิมักเป็นผ้่ถก่กร์ะทำายำายอียา่งนา่สงสาร์	จัิดว่าเป็น

แนวโน้มที�โดดเด่นในการ์ใช้	“นางเอก”	มาเร์ียกนำาตุาและความร์ันทดจิากผ้่ชม

ฤท้ยวัรรณ วังศ์สิรสวัส้ดิ�
ผู้้�กำ�ก้บีก�รั้แสิดง

ร่์ส้กึเป็นเกียร์ติุที�ได้มีสว่นร์ว่มในการ์คัดเล้อกค่ะ	ดิฉันัเช้�อว่าหนังเป็นร่์ปแบบหนึ�งของ

บันทึกทางสังคม	มีผลตุ่อความคิดและการ์กร์ะทำาในแตุ่ละยุคสมัย	–	อยา่งบันเทิงค่ะ
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ผศ.ดร. ลลิตา หาญวังษ์ 
น้กปรั้ะว้ติศิ�สิตรั้์

ภาคภ่มิใจิที�ได้กลับมาเป็นกร์ร์มการ์คัดเล้อกภาพยนตุร์์อีกคร์ั�ง	ได้ทั�งความร่์้และพลัง

มากมายจิากตัุวของภาพยนตุร์์เองและทีมงานของหอภาพยนตุร์์

ดร. วักิานดา พรหมขึุ้นทอง
น้กวิช�ก�รั้ด��นภ�พิยนตรั้แ์ละว้ฒนธิรั้รั้มศิก้ษ์�

ภาพยนตุร์ที์�ผา่นเขา้ร์อบมาให้คณะกร์ร์มการ์คัดเล้อกเพ้�อขึ�นทะเบยีนตุ่างก็นา่สนใจิ

และมีคุณค่าในมิติุตุ่าง	ๆ	จินเรี์ยกได้ว่า	 “เล้อกยาก”	 ในมุมมองนักวิจัิยอยากให้ภาพยนตุร์์

เหล่านี�ได้ร์บัการ์เผยแพร์อ่ยา่งกว้างขวาง	เป็นที�ร่์จั้ิก	และค่อย	ๆ 	มีการ์ศกึษ์าแตุ่ละเร้์�อง	แตุ่ละ

กลุ่มตุ่อไปค่ะ	

สำาหร์ับเร์้�องที�ดิฉัันปร์ะทับใจิเป็นการ์สว่นตัุวมีหลายเร์้�อง	อาทิ	

- [การประกวดการจััดบ้้านและบ้ริเวณ]	 (2497)	ซึ�งสะท้อนวิถีวัฒนธร์ร์มชนชั�นนำา 
สมัยใหม่ที�น่าสนใจิ	คุณหญิงคุณนายแตุ่งชุดกร์ะโปร์งตัุดเย็บเข้าชุดเดินชมบ้านคนโน้นคนนี�

เพ้�อให้คะแนนกันอยา่งเฉัิดฉัาย	

-	ปร์ะทับใจิ	 special	 effects	 แบบ	global	 south	 ในถำาและความคัลท์ของเร์้�อง	 

มัันมัากับ้ความัมืัด	ด้วยค่ะ	เร์้�องนี�ยงัสะท้อนว่านอกจิาก	รถไฟฟา้มัาห้านะเธิอ ท้องฟัา้จิำาลอง

ก็ปร์ากฎอย่่ในหนังเร์้�องอ้�นตัุ�งแตุ่	 2514	ขอบคุณหอภาพยนตุร์์มาก	ๆ	 ที�ชวนมาเป็นคณะ

กร์ร์มการ์อีกคร์าวหนึ�งค่ะ	:)”

วัภิวั ์บีูรพาเดชะ
บีรั้รั้ณ�ธิิก�รั้

จิร์งิ	ๆ 	แล้วภาพยนตุร์์หลายเร้์�องที�ถก่เสนอช้�อให้ขึ�นทะเบยีนมร์ดกภาพยนตุร์ข์องชาติุ

ในปีนี�ค่อนข้างนา่สนใจิและล้วนมีคณุค่าแตุกตุ่างกันไป	สว่นตัุวแล้วอยากให้ทางหอภาพยนตุร์์

เก็บรั์กษ์าชิ�นงานเหล่านี�ไว้ทั�งหมดเลยทีเดียว	 และด่แลรั์กษ์ามร์ดกทางวัฒนธร์ร์มเหล่านี� 
ตุ่อไป	 ไม่ใช่เพียงเร์้�องที�ได้ร์ับเล้อกในปีนี�เท่านั�น	 เพร์าะปร์ะวัติุศาสตุร์์มีกร์ะแสขึ�น-ลง	 
เปลี�ยน-ผ่าน	และมีความเปลี�ยนแปลงในเร์้�องคุณค่าตุ่าง	ๆ	อย่เ่สมอ	 ในอนาคตุ	ภาพยนตุร์์

เหล่านี�ก็ยอ่มจิะมีคุณค่าตุ่อไปแน่นอน	ไม่ทางใดก็ทางหนึ�ง	ไม่ใชวั่นนี�	ก็อาจิเป็นวันตุ่อไป
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ศรณ้ย์ ทองปาน
น้กเขึ้ย่นสิ�รั้คด่

ปีนี�ได้ร์่วมเป็นกร์ร์มการ์อีกคร์ั�งหนึ�ง	 จิากที�ได้เห็นบทสนทนาโตุ้ตุอบใน	Line	กลุ่ม	 
กร์ร์มการ์หลายท่าน	 (ร์วมถึงเจ้ิาหน้าที�ของทางหอภาพยนตุร์์)	ทำางานกันอย่างหนักจิร์ิง	ๆ	

สมควร์ได้ร์ับคำายกยอ่งสำาหร์ับความเข้มแข็ง	เอาการ์เอางาน	และความละเอียดลออ	ช้�นชม

มาก	ๆ	ยินดีที�ได้มีโอกาสร์ว่มงานกับทุกท่านนะคร์ับ

ศ้กดินา ฉั้ตรกุล ณ อยุธิยา
น้กวิช�ก�รั้ด��นปรั้ะว้ติศิ�สิตรั้แ์รั้งง�น

ภาพยนตุร์์ทุกเร้์�องที�ส่งมาให้กร์ร์มการ์พิจิาร์ณาในปีนี�ล้วนเป็นภาพยนตุร์์ที�มีคุณค่า

สมควร์ที�ได้ร์ับพิจิาร์ณาให้ขึ�นทะเบียนเป็นภาพยนตุร์์มร์ดกของชาติุทั�งสิ�น	บางเร์้�องมีคุณค่า

ทางปร์ะวัติุศาสตุร์	์บางเร้์�องความเป็นเลิศทางศิลปะ	บางเร้์�องก็มีอิทธพิลตุ่อสังคมในชว่งเวลา

ของเขา	ยากเหล้อเกินที�จิะตัุดเร์้�องหนึ�งเร์้�องใดออก	 ร่์้สึกโชคดีมากที�ได้มีโอกาสด่ภาพยนตุร์์

เหล่านี�	 บางเร์้�องไม่เคยได้ด่มาก่อน	 และไม่คิดว่ามีภาพยนตุร์์ชิ�นนี�อย่่เช่นบันทึกการ์ไป 
ร์ักษ์าตัุวของจิอมพลสฤษ์ดิ�	 บางเร์้�องทำาให้ร์ับร่์้ถึงสภาพการ์ทำางานของผ้่คนในอดีตุเช่น	

ภาพยนตุร์์ กิจัการในกระทรวงพาณชิย์์ แล คมันาคมั	ที�ได้เห็นพนักงานสตุร์ีที�งานในกิจิการ์

โทร์ศัพท์ที�เดินแถวกันมาตุอกบัตุร์เข้าทำางาน	 เห็นทร์งผม	 เห็นการ์แตุ่งตัุวของพวกเธอมัน 

น่าตุ้�นตุาตุ้�นใจิยิ�งนัก

ไศลทิพย์ จำารภุูมิ
น้กวิช�ก�รั้ด��นสิ่�อสิ�รั้มวลชน

เป็นการ์เล้อกที�ตัุดสินใจิยากมาก	จินอยากให้สามาร์ถเล้อกได้มากกว่า	10	เร้์�อง	ยิ�งเห็น

ภาพยนตุร์์ไทยเก่า	ๆ	ยิ�งตุร์ะหนักว่าคนทำาภาพยนตุร์์ไทยมีความสามาร์ถมากจิริ์ง	ๆ	 เป็น 
ความสามาร์ถภายใตุ้ข้อจิำากัดหลายปร์ะการ์	 แตุ่เพร์าะความรั์กในการ์ทำาภาพยนตุร์์จึิง 

ย้นหยัดตุ่อส่้และทุ่มเท	มอบความบันเทิงและข้อคิดให้แก่ผ้่ชมมาได้อยา่งน่าภาคภ่มิใจิ
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สิทธิริก้ษ์ ตุลาพิท้กษ์
น้กวิจำ�รั้ณ์ภ�พิยนตรั้์

หนังที�เล้อกมา	 แสดงออกถึงบทบาทของสตุร์ีในจิอหนังไทยและความเป็นไปใน 

ช่วงเวลาที�แตุกตุ่างหลากหลาย	สะท้อนภาพลักษ์ณ์	และความหมายตุ่อผ้่หญิงไทยชัดเจิน 

ว่าเปลี�ยนแปลงมากน้อยเพียงใด

ผศ. สุดแดน วัสุิทธิลิ้กษณ์
น้กวิช�ก�รั้ด��นม�นุษ์ยวิทำย� 

หนังกลางใจิ

ภาพยนตุร์ที์�ได้ร์บัการ์เสนอช้�อให้ขึ�นทะเบยีนมร์ดกภาพยนตุร์ข์องชาติุในปีนี�	ชวนให้

คิดถึงพลังและความมหัศจิร์ร์ย์ของภาพยนตุร์์

“หนัง”	บางเร์้�องเป็นตัุวแทนในยุคบุกเบกิ-ทดลองของวงการ์ภาพยนตุร์์ไทย	บางเร้์�อง

เป็นร์อยตุ่อของเร์้�องเล่า-วร์ร์ณกร์ร์ม-แผ่นฟิัล์ม	บางเร้์�องเป็นบันทึกของการ์ก้าวเข้าส่ส่ังคม

ใหม่ของสยาม	และบางเร์้�องก็ชวนให้นึกถึงสังคมยุคก่อน	Modern Times	ของชาร์์ลี	แชปลิน	

หร์้อ	“หนังบ้าน”	 เกี�ยวกับผ้่นำายุค	“พอ่ขุนอุปภัมภ์แบบเผด็จิการ์”	 ก็ให้ภาพของ	“พอ่ขุน”	

และเคร์้อขา่ยของเขาและในฐานะมนุษ์ย์คนหนึ�งที�กำาลังเจ็ิบป่วยและตุ้องการ์กำาลังใจิ

“ภาพยนตุร์์”	 ที�ได้ร์ับการ์เสนอช้�อให้ขึ�นทะเบียนในปีนี�	 ถ่ายทำาและนำาออกฉัายส่่

สายตุาผ้่ชมร์ะหว่างช่วงปี	พ.ศ.	 2478	 ถึง	พ.ศ.	 2552	แตุ่ละเร์้�องตุ่างมีส่วนในการ์บันทึก 

วิถีชีวิตุ-วัฒนธร์ร์มของสังคมไทยขณะถ่ายทำา	 เร์้�องร์าวที�ปร์ากฏเป็นส่วนหนึ�งของอดีตุที� 

ผ่านมาของชาติุของสังคมและชีวิตุส่วนหนึ�งของผ้่ชมด้วย	ความมหัศจิร์ร์ย์ของภาพยนตุร์์

ปร์ะการ์หนึ�งก็ค้อ	 ในขณะที�ภาพและเสียงปร์ากฏตุ่อสายตุาโดยอาศัยแสงและความม้ด	 

ไม่ว่าจิะอย่่ในห้องส่วนตัุว	 ในโร์งภาพยนตุร์์	 หร์้อออกฉัายกลางแปลงที�ไหน	 เม้�อใดก็ตุาม	

ภาพยนตุร์์ได้บันดาลให้อดีตุและปัจิจุิบันมาเผชิญหน้ากันโดยมีผ้่ชมทำาหน้าที�เฝ้ามองและ

อาจิจิะด้วยความทุกข์	ความเศร์้าและความสำาร์าญที�ไม่ร่์้จิบ
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สุภ้ตรา ภูมิประภาส
น้กเขึ้ย่น น้กแปล 

เป็นอีกปีที�อิ�มเอมกับบันทึกปร์ะวัติุศาสตุร์์สังคม	 การ์เม้อง	 วัฒนธร์ร์ม	 และการ์ 
ตุ่างปร์ะเทศผา่นแผน่ฟัล์ิม	ขอบคณุหอภาพยนตุร์์ที�อนุร์กัษ์์ภาพยนตุร์์เหล่านี�ไว้	และขอบคณุ

ทีมงานที�ทำาสรุ์ปเน้�อหาภาพยนตุร์์เงียบไว้ให้	ทำาให้เข้าใจิเร้์�องร์าวบนแผ่นฟิัล์มไร้์เสียงซึ�ง 

เป็นบันทึกปร์ะวัติุศาสตุร์์ที�ทร์งคุณค่ามาก	และถ้าเป็นไปได้	อยากเสนอให้ลงเสียงบร์ร์ยาย	

เพ้�อปร์ะโยชน์ตุ่อการ์ร์ับร่์้ของสาธาร์ณชนวงกว้างค่ะ

โสภิต หวัง้วัวิัฒ้นา
น้กจ้ำดรั้�ยก�รั้วิทำยุ 

การ์พิจิาร์ณาผลงานภาพยนตุร์์เพ้�อขึ�นทะเบยีนมร์ดกแห่งชาติุในคร์ั�งนี�ก็เป็นเชน่เดียว

กับคร์ั�งก่อน	ๆ 	ที�มักจิะทำาให้คณะกร์ร์มการ์ลำาบากใจิมาก	เพร์าะจิำาเป็นตุ้องเล้อกและจิำาเป็น

ตุ้องไม่เล้อกบางเร์้�อง	ภายใตุ้เง้�อนไขและข้อจิำากัดของการ์คัดสร์ร์ที�ไม่สามาร์ถเล้อกมาได้

ทั�งหมดในคร์าวเดียว

ภาพยนตุร์แ์ตุ่ละเร์้�องมีคณุค่าและมีความหมายในตัุวเองที�แตุกตุ่างกัน	จึิงยากจิะตัุดสนิ

ว่าเร์้�องใดดีกว่าหร์้อด้อยกว่าเร์้�องอ้�น	ๆ	

ภาพยนตุร์ไ์ม่เพยีงสร้์างความร้์�นเร์งิบนัเทิงใจิแก่ผ้่ชม	แตุ่หลายผลงานทำาหน้าที�บนัทึก

ปร์ะวัติุศาสตุร์์และเหตุุการ์ณ์สำาคัญ	สะท้อนภาพของสังคมและวิถีชีวิตุของผ้่คนในชว่งเวลา

หร์้อยุคนั�น	ๆ	ไว้ด้วย	

แม้อดีตุล่วงไปแล้วไม่อาจิหวนค้นยอ้นกลับ	แตุ่ภาพยนตุร์ไ์ด้ทำาหน้าที�บนัทึกความจิริ์ง

ในชว่งเวลานั�น	ๆ 	เอาไว้อยา่งซ้�อตุร์ง	เพ้�อให้คนรุ์น่หลังได้เร์ยีนร้่์และเข้าใจิสิ�งที�เห็นก่อนจิะมา

เป็นวันนี�

อธิปิ กลิ�นวัชิิต 
สิ่�อมวลชน

ภาพยนตุร์์ในปีนี�มีเร์้�องที�น่าสนใจิทั�งในแง่ปร์ะเด็นของงานภาพยนตุร์์	 ทั�ง [ตััดหั้ว 

ตั�อห้วั] ที�เป็นหนังเทคนิคพเิศษ์เร้์�องแร์ก	ๆ 	ของไทย	มี	มัันมัากับ้ความัมืัด ที�เป็นไซไฟัแฟันตุาซี

สไตุล์ไทย	ๆ	มีงานมิวสิคัลที�ทะเยอทะยานอยา่ง	เทพธิดิาบ้าร ์21

มีหนังเก่าและหนังบ้านที�สะท้อนปร์ะเด็นร์ว่มสมัย	ทั�งเร์้�องผ้่หญิง	สีผิว	และ	ปร์ะเด็น

การ์เม้อง	ที�มีอำานาจิที�ขับเคล้�อนสังคมในยุคนั�น
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ขณะเดียวกันก็มีงานที�บันทึกเหตุุการ์ณ์สำาคัญ	และ	น่าสนใจิในเชิงของการ์ถ่ายทำา	

[งานอภิิเษกพระสงัฆราชมีัแชล มังคล (อ�อน) ประคองจิัตั]	ซึ�งน่าตุ้�นตุาเน้�องจิากเป็นภาพที�

เร์าไม่ค่อยได้เห็นมาก่อน

เช้�อว่าภาพยนตุร์์ที�ลงคะแนนให้ไปสามาร์ถนำาไปตุ่อยอดส่ก่าร์เล่าเร์้�องร์าว	 ทั�งสังคม	

ปร์ะวัติุศาสตุร์์วงการ์ภาพยนตุร์์	 และ	 ภาพยนตุร์์บางเร้์�องแค่เล่าเบ้�องหลังการ์ถ่ายทำาก็ 

น่าอัศจิร์ร์ย์แล้ว

อษ้ฎาวัธุิ สาครกิ 
น้กดนตรั้แ่ละท่ำ�ปรั้ก้ษ์�ง�นศิลิปว้ฒนธิรั้รั้ม

เร์ามองเห็นตัุวเร์าเอง	ในภาพยนตุร์์เสมอ

อรุพุงศ์ รก้ษาส้ตย์
ผู้้�กำ�ก้บีภ�พิยนตรั้์

ขอบคุณหอภาพยนตุร์์ที�ให้โอกาสในการ์คัดเล้อกภาพยนตุร์์ในคร์ั�งนี�	 ภาพยนตุร์์ไทย

หลายเร์้�องนา่จิดจิำา	ไมใ่ชเ่พร์าะสร์า้งมานานตุามปี	พ.ศ.	แตุ่มีความดีงามในศิลปะภาพยนตุร์์	

ควร์ค่ากับการ์อนุร์ักษ์์ให้คนรุ์น่ใหม่ได้ชมตุ่อไป



หม�ยเหตุ

• ช้�อเร์้�องที�อย่ใ่น	[...]	หมายถึง	ภาพยนตุร์์เร์้�องนั�นไม่มีไตุเติุ�ลช้�อเร์้�องปร์ากฏอย่ใ่นภาพยนตุร์์เป็นช้�อที�หอภาพยนตุร์์ 

ตัุ�งขึ�นเอง

• ข้อม่ลภาพยนตุร์์ที�อย่ใ่น		[...]	หมายถึง	ข้อม่ลที�หอภาพยนตุร์์สันนิษ์ฐานขึ�นเน้�องจิากยังไม่มีหลักฐานชัดเจิน

• ข้อม่ลปี	พ.ศ.	ของภาพยนตุร์์ที�ออกฉัายก่อนการ์เปลี�ยนแปลงวันขึ�นปีใหม่เม้�อ	1	มกร์าคม	2484	จิะนับตุามปีปฏิทิน

แบบเก่า	(1	เมษ์ายน	เป็นวันขึ�นปีใหม่)

• การ์สะกดช้�อเร์้�อง	อ้างอิงตุามที�ปร์ากฏในภาพยนตุร์์หร์้อแหล่งข้อม่ลอ้�นที�พบ

• ช้�อเร์้�องที�ตุ่อท้ายว่า		(ไม่สมบ่ร์ณ์)		หมายถึง		ภาพยนตุร์เ์ร์้�องดังกล่าว		มีสว่นที�ขาดหายไปบางส่วน	โดยหอภาพยนตุร์์

ยังไม่พบฉับับที�สมบ่ร์ณ์

• ช้�อเร์้�องที�ตุ่อท้ายว่า	 (เศษ์ที�เหล้ออย่่)	 	 หมายถึง	 ภาพยนตุร์์เร์้�องดังกล่าว	 หอภาพยนตุร์์พบเพียงเศษ์ฟัิล์มที�มี 

ความยาวไม่ถึงคร์ึ�งเร์้�อง

• ช้�อเร์้�องที�ตุ่อท้ายว่า	(สว่นที�ไม่ได้ใช้)		หมายถึง	ภาพยนตุร์์เร์้�องดังกล่าว	เป็นสว่นที�เหล้อจิากการ์ตัุดตุ่อ	(outtakes)	

โดยหอภาพยนตุร์์ยังไม่พบภาพยนตุร์์ฉับับที�ออกฉัาย

มรดกภาพยนตร์
ขึ้องชาติ

คำรัั�งที� 12 ปรัะจำ�ปี พิ.ศ. 2565
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กิจก�รัในำกรัะทรัวงพ�ณิช้ย์  
แล่ คำมนำ�คำม  
THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF COMMERCE 
AND COMMUNICATIONS

ฟล์ิม 16 มม. / ขึ้�วดำ� / เง่ยบี / 17 น�ท่ำ

ปีสิรั้��ง  [2470 - 2472]

ผู้้�สิรั้��ง 	 พลเอก	พร์ะเจ้ิาบร์มวงศ์เธอ	กร์มพร์ะกำาแพงเพช็ร์อัคร์โยธนิ	ในนาม	บา้นดอกไม้ฟัมิล์

ภาพยนตุร์์ส่วนพร์ะองค์ของ	พลเอก	พร์ะเจ้ิาบร์มวงศ์เธอ	 กร์มพร์ะกำาแพงเพ็ชร์ 

อัคร์โยธนิ	ผ้่ทร์งเปน็นักนิยมภาพยนตุร์แ์ละนกัถ่ายภาพยนตุร์ส์มคัร์เล่นซึ�งเป็นที�ร้่์จัิกในวงการ์

ภาพยนตุร์์สมัคร์เล่นนานาชาติุ	 ทร์งสนใจิการ์ใช้ภาพยนตุร์์เพ้�อการ์ศึกษ์า	ทร์งถ่ายและ 

ใช้ภาพยนตุร์์เป็นเคร์้�องม้อในการ์ฝึกอบร์มในกร์มทหาร์ที�ทร์งเป็นผ้่บังคับบัญชา	และตุ่อมา	

เม้�อทร์งได้ร์ับแตุ่งตัุ�งเป็นผ้่บัญชาการ์กร์มร์ถไฟัหลวง	ทร์งจัิดตัุ�งกองภาพยนตุร์์เผยแผ่ข่าว	 
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ขึ�นในกร์มร์ถไฟัหลวงตัุ�งแตุ่ปี	 2465	นับเป็นหน่วยงานที�ทำาหน้าที�ผลิตุและใช้ภาพยนตุร์์ 
ของร์ัฐแห่งแร์ก	ๆ	แห่งหนึ�งในโลก	

ปี	2469	กร์มพร์ะกำาแพงเพ็ชร์อัคร์โยธนิ	ทร์งได้ร์ับการ์แตุ่งตัุ�งเป็นเสนาบดีกร์ะทร์วง

พาณิชย์แลคมนาคม	จินถึงเปลี�ยนแปลงการ์ปกคร์องปี	2475	โดยสันนิษ์ฐานว่าทร์งถ่ายทำา

ภาพยนตุร์์นี�ร์ะหว่างปี	2470	–	2472	 เหตุุที�ทร์งสร์้างเป็นการ์ส่วนพร์ะองค์	 ในนาม	“บ้าน 

ดอกไม้ฟัิมล์”	ตุามที�ร์ะบุอย่ใ่นไตุเติุลภาพยนตุร์์	ไม่ใชภ่าพยนตุร์์	35	มม.	ของกองภาพยนตุร์์

เผยแผ่ขา่ว	นั�น	อาจิเพร์าะตุ้องการ์ทำาเร์ง่ด่วน	เพ้�อใช้เผยแผ่ให้ผ้่ชมซึ�งอาจิมีทั�งผ้่คนภายใน

ร์าชการ์	และสาธาร์ณะหร์อ้ปร์ะชาชนทั�วไป	เพร์าะมหีลักฐานว่าทร์งนำาภาพยนตุร์ข์นาดเล็ก

นี�ไปฉัายเสมอในการ์เสด็จิตุร์วจิร์าชการ์ตุ่างจัิงหวัด	และอาจิใช้สำาหร์ับเผยแพร์ช่าวตุ่างชาติุ

ที�มาติุดตุ่อกร์ะทร์วงด้วย	 เน้�องจิากตัุวอักษ์ร์บร์ร์ยายในภาพยนตุร์์นี�มีทั�งภาษ์าไทยบ้างและ

อังกฤษ์บ้าง	แตุ่ร์ะหว่างการ์ฉัายสามาร์ถมีผ้่บร์ร์ยายสดปร์ะกอบได้	ซึ�งอาจิเป็นเสด็จิในกร์มเอง

เน้�อหาของภาพยนตุร์์เป็นการ์เล่าเพ้�อแนะนำากร์ะทร์วงพาณิชย์แลคมนาคม	 โดยใช้

ตัุวหนังส้อบอกหัวข้อเร์้�องแตุ่ละกิจิการ์หร์้อหน่วยงานในกร์ะทร์วง	เปิดเร์้�องด้วยภาพอาคาร์

ที�ทำาการ์กร์ะทร์วง	ถนนสนามไชย	จิากนั�นตัุดไปที�ห้องทำางาน	เห็นพนักงานกำาลังพิมพ์จิดหมาย

ร์าชการ์	แล้วตัุดไปขึ�นขอ้ความ	“BUSY	SCENE	AT	BANGKOK	GOODS	YARD”	ให้เห็นบร์เิวณ

สถานีชุมทางร์ถไฟั	 เข้าใจิว่าเป็นที�บางซ้�อ	 ในเวลาที�ร์ถตุ้่สินค้าจิากเชียงใหม่นำาลำาไยมาลง	 

จิากนั�นตัุดเข้าไปภายในสถานีร์ถไฟักรุ์งเทพ	 หัวลำาโพง	 เป็นเหตุุการ์ณ์ที�เสนาบดี	กร์มพร์ะ- 
กำาแพงเพช็ร์อัคร์โยธนิ	จิะเสด็จิขึ�นร์ถไฟัไปตุร์วจิร์าชการ์ตุ่างจัิงหวัด	โดยมีบร์ร์ดาขา้ร์าชการ์

มาส่ง	 เช่น	พร์ะยาสาร์ศาสตุร์์ศิร์ิลักษ์ณ์	 (สร์ร์เสร์ิญ	สุขยางค์)	 ผ้่บัญชาการ์กร์มร์ถไฟัหลวง

ขณะนั�น	และ	หลวงกลการ์เจินจิิตุ	 (เภา	วสุวัตุ)	 หัวหน้ากองภาพยนตุร์์เผยแผ่ขา่ว	ของกร์ม

ร์ถไฟัหลวง	โดยเสด็จิในกร์มและข้าร์าชการ์บางท่านสวมปลอกแขนไว้ทุกข์	อาจิจิะเป็นเวลา

ไว้ทุกข์ของเจ้ิานายที�สิ�นพร์ะชนม์ในขณะนั�น	

หัวข้อถัดไปค้อ	 “ปร์ะชุมสหกร์ณ์”	 เป็นบร์ร์ยากาศการ์ปร์ะชุมสหกร์ณ์แห่งหนึ�งใน 

ตุ่างจัิงหวัด	ซึ�งกร์มพร์ะกำาแพงเพ็ชร์อัคร์โยธินทร์งมาเป็นปร์ะธาน	ทร์งมอบเอกสาร์คล้าย
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วุฒิบัตุร์	 เป็นการ์บอกว่ากิจิการ์สหกร์ณ์เป็นกิจิการ์อย่างหนึ�งของกร์ะทร์วงพาณิชย์แล

คมนาคม	แล้วภาพยนตุร์์ตัุดไปถ่ายที�ป้ายเหน้อปร์ะตุท่างเข้า	สำานักงานกลาง	มาตุร์าชั�งตุวงวัด	

Central	Bureau	of	Weights	&	Measures	 ให้เห็นข้าร์าชการ์สำานักนี�กำาลังทำางานการ์ตุวง	

การ์ชั�ง	การ์วัด	และให้เห็นเคร์้�องไม้เคร์้�องม้อตุ่าง	ๆ	เกี�ยวกับการ์กำาหนดมาตุร์ฐานนี�	บุคคลที�

น่าสนใจิในบร์ร์ดาข้าร์าชการ์หนุ่ม	ๆ	 ที�กำาลังทำางานอยา่งขะมักเขม้นนี�	 ค้อ	 ขุนวิจิิตุร์มาตุร์า	

หัวหน้ากอง	ซึ�งตุ่อมามีช้�อเสียงรุ์ง่โร์จิน์ในฐานะ	นักเขียน	นักการ์ละคร์	และผ้่กำากับภาพยนตุร์์	

ภาพยนตุร์์ตัุดไปที�หัวข้อตุ่อไปค้อ	“สถานีโทร์ศัพท์กลาง”	แล้วนำาไปที�ตัุวอาคาร์ที�ตัุ�ง

สถานี	 เป็นอาคาร์ตึุกใหญ่โตุสองชั�นร์ิมถนน	 ที�แห่งนี�ค้อ	 ชุมสายโทร์ศัพท์วัดเลียบ	 ใกล้กับ

ไปร์ษ์ณีย์ที�ปากคลองโอ่งอ่าง	 เร์ียกกันว่า	 “โทร์ศัพท์กลางวัดเลียบ”	ภาพยนตุร์์พาเข้าไปด่

ข้าร์าชการ์กำาลังทำางานในห้อง	ก่อนจิะตัุดไปเห็นพนักงานตุ่อโทร์ศัพท์	หร์้อโอปอเร์เตุอร์์	ซึ�ง

ล้วนเป็นสตุร์แีละล้วนแตุ่งกายด้วยเส้�อคอกร์ะเชา้นุง่ผ้าซิ�น	และไว้ผมทร์งบ�อบที�คงกำาลังเป็น

สมัยนิยมทุกคน	พนักงานสตุรี์เหล่านี�กำาลังเดินเร์ียงแถวมาลงช้�อเข้างาน	 เพ้�อเปลี�ยนกะ 

เข้าเวร์ปร์ะจิำาที�นั�งสำาหร์ับตุ่อโทร์ศัพท์	ซึ�งภาพยนตุร์์บร์ร์จิงถ่ายให้เห็นเฉัพาะตัุวที�พนักงาน

บางคนกำาลังทำางานอยา่งคล่องแคล่ว	ก่อนจิะตัุดไปที�หัวขอ้	“คนงานโทร์ศัพท์”	เห็นพนักงาน

กำาลังใช้เคร์้�องจัิกร์ปักและติุดตัุ�งเสาโทร์ศัพท์	ในท้องถนนหลวงในพร์ะนคร์	เห็นการ์ฝังท่อวาง

สายใตุ้ดิน	การ์เดินสายบนอากาศ	การ์ถอนเปลี�ยนเสาไม้เก่าที�ชำารุ์ด	

สดุท้ายค้อหัวขอ้	“ที�ศาลาแยกธาตุ”ุ	ให้เห็นอาคาร์ป่นชั�นเดียวหลังหนึ�งในบริ์เวณพ้�นที�

ของกร์ะทร์วง	เห็นเจ้ิาหน้าที�กำาลังทำางาน	มีฝร์ั�งชาวตุ่างชาติุคนหนึ�งกำาลังทำางานในหอ้งปฏิบติัุ

การ์ทางเคมี	 ห้องซึ�งเต็ุมไปด้วยขวดแก้วและอุปกร์ณ์การ์ทดลองทดสอบเคมี	 มีเจ้ิาหน้าที� 

ชายไทยกำาลังทำางานทดสอบด้วยเคร์้�องม้อทางวิทยาศาสตุร์์ตุ่าง	ๆ 	นี�ค้อกิจิการ์อีกอยา่งหนึ�ง

ของกร์ะทร์วงพาณิชย์แลคมนาคม	 ค้อการ์ตุร์วจิวิเคร์าะห์ทางเคมี	 เพ้�อกำาหนดและควบคุม

มาตุร์ฐานของสินค้า	ภาพยนตุร์์จิบลงเพียงเท่านี�	 ไม่มีข้อความบอกจิบ	 จึิงยังร์ะบุไม่ได้ว่ามี

เพียงเท่านี�หร์้อเหล้อมาเพียงเท่านี�

กิจัการในกระทรวงพาณิชย์์ แล คมันาคมั	 ไม่เพียงแตุ่เป็นเอกสาร์บันทึกภาพสยาม 

ยุคที�กำาลังพัฒนาบ้านเม้องให้ทัดเทียมกับอาร์ยปร์ะเทศ	หากแตุ่ยงัเป็นหลักฐานแสดงผลงาน

ของเจ้ิานายผ้่ทร์งถ่ายทำาภาพยนตุร์์นี�	 ซึ�งทร์งเป็นกำาลังหลักในการ์พัฒนาด้วยพร์ะปรี์ชา

สามาร์ถในวิทยาการ์ด้านตุ่าง	ๆ	นอกจิากนี�	 ยังมีคุณค่าในฐานะเคร์้�องม้อแห่งการ์เร์ียนร่์้อัน

วิเศษ์สำาหร์ับอนุชน	ตุามพร์ะดำาร์ิอันลึกซึ�งถึงอนาคตุของการ์ภาพยนตุร์์	 ที�ทร์งเคยปร์ะทาน

สัมภาษ์ณ์แก่วาร์สาร์ภาพยนตุร์์ฉับับหนึ�งในปร์ะเทศอังกฤษ์	 ตัุ�งแตุ่ปี	 2457	 ว่า	 “ข้าพเจ้ิา 
คิดว่าโร์งเร์ยีนทั�งหลายของเร์าจิะเหน็คณุค่าของภาพยนตุร์ใ์นฐานะคร่์	และจิะได้ใชป้ร์ะโยชน์

จิากมันมากขึ�น	มากขึ�นเร์้�อย	ๆ”	
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[ตัดหัวต่อหัว]
ฟล์ิม 16 มม. / ขึ้�วดำ� / เง่ยบี / 10 น�ท่ำ

ปีสิรั้��ง  [2470 - 2473]

ผู้้�สิรั้��ง 	 พลเอก	พร์ะเจ้ิาบร์มวงศ์เธอ	กร์มพร์ะกำาแพงเพ็ชร์อัคร์โยธนิ

พลเอก	พร์ะเจ้ิาบร์มวงศ์เธอ	กร์มพร์ะกำาแพงเพ็ชร์อัคร์โยธนิ	ทร์งเป็นพร์ะร์าชโอร์ส

ในพร์ะบาทสมเด็จิพร์ะจุิลจิอมเกล้าเจ้ิาอย่หั่ว	ทร์งมีพร์ะนามเดิมว่า	พร์ะองค์เจ้ิาชายบุร์ฉัตัุร์

ไชยากร์	ปร์ะส่ติุเม้�อวันจัินทร์์	23	มกร์าคม	พ.ศ.	2424	(นับตุามปีปฎิทินแบบเก่า	1	เมษ์ายน	

เป็นวันขึ�นปีใหม่)	และเสด็จิฯ	 ไปศึกษ์าที�ปร์ะเทศอังกฤษ์	 ตัุ�งแตุ่ปี	2437	 อันเป็นช่วงเวลาที�

ภาพยนตุร์์เร์ิ�มกำาเนิดขึ�น	

กร์มพร์ะกำาแพงเพ็ชร์อัคร์โยธิน	คงเป็นเช่นเดียวกับพร์ะเจ้ิาล่กยาเธอและพร์ะเจ้ิา

ลก่เธอพร์ะองค์อ้�น	ๆ 	ที�โปร์ดเล่นกล้องถ่ายร่์ปนิ�งตุามพร์ะร์าชนิยมของพร์ะร์าชบิดามาตัุ�งแตุ่

ทร์งพร์ะเยาว์	 เม้�อทร์งมาอย่่ในดินแดนหนึ�งที�เป็นตุ้นกำาเนิดภาพยนตุร์์	และเป็นช่วงเวลาที�

ภาพยนตุร์์กำาลังแผ่กร์ะจิายไปทั�วโลกอย่างร์วดเร์็ว	พร์ะองค์คงจิะสนพร์ะทัยและทร์งเล่น

กล้องถ่ายภาพยนตุร์์ตัุ�งแตุ่คร์ั�งที�ยังทร์งศึกษ์าอย่่ในปร์ะเทศอังกฤษ์	 จึิงพบหลักฐานว่าทร์ง 
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สนพร์ะทัยทั�งการ์ผลิตุหร์อ้การ์สร์า้ง	และการ์ใชภ้าพยนตุร์ม์าตุลอด	นบัตัุ�งแตุ่ที�เสด็จิกลับมา 
สยามในปี	2447	

ตัุวอย่างเช่น	 ปี	 2451	 ในงานปร์ะจิำาปีวัดเบญจิมบพิตุร์	ทร์งออกร้์านเป็นการ์เดิน 

ร์ถไฟัเล็กร์อบ	ๆ	 งาน	 และในร์ถไฟัเล็กทร์งจัิดฉัายภาพยนตุร์์ขนาดเล็กไว้อย่างน่าพิศวง 

ตุ่อมาปี	2457	ทร์งเล่าถึงพร์ะร์าชนิยมด้านภาพยนตุร์์	ในการ์ปร์ะทานสัมภาษ์ณ์แก่นิตุยสาร์	

The	Kinematograph	and	Lantern	Weekly	ของอังกฤษ์ว่า	ทร์งมห้ีองสำาหร์บัฉัายภาพยนตุร์์

สว่นพร์ะองค์ที�สยาม	ทร์งถ่ายภาพยนตุร์เ์พ้�อใช้สอนเหล่าทหาร์ในบังคับบัญชาของพร์ะองค์	

และทร์งสนพร์ะทัยการ์ใชภ้าพยนตุร์เ์พ้�อการ์ศึกษ์า	นอกจิากนี�ยงัทร์งทดลองถ่ายทำาภาพยนตุร์์

ด้วยเทคนิคพิเศษ์ตุ่าง	ๆ	ปี	2465	ทร์งก่อตัุ�งกองภาพยนตุร์์เผยแผ่ขา่วขึ�นในกร์มร์ถไฟัหลวง

ที�พร์ะองค์ดำาร์งตุำาแหน่งเป็นผ้่บัญชาการ์	 เพ้�อเป็นศ่นย์ผลิตุภาพยนตุร์์อย่างเป็นทางการ์ 

แห่งแร์กของไทย	ในขณะเดียวกัน	ยังทร์งมีกิจิการ์ภาพยนตุร์์สมัคร์เล่นสว่นพร์ะองค์	ซึ�งทร์ง

ตัุ�งช้�อว่า	“บ้านดอกไม้ฟัิล์ม”	อันมาจิากช้�อวังบ้านดอกไม้	ที�ปร์ะทับของพร์ะองค์

หอภาพยนตุร์์ได้ร์ับมอบฟัิล์มภาพยนตุร์์	 16	มม.	 “บ้านดอกไม้ฟัิล์ม”	 จิากทายาท 

ของพร์ะองค์	จิำานวนกว่า	300	ม้วน		สว่นใหญเ่ป็นภาพยนตุร์์ที�ทร์งถ่ายทำาและโปร์ดให้ชา่ง

ถ่ายภาพยนตุร์์ส่วนพร์ะองค์ถ่ายทำา	 เป็นภาพยนตุร์์ปร์ะเภทบันทึกพร์ะร์าชกิจิในตุำาแหน่ง

หน้าที�	เชน่	การ์เดินทางไปตุร์วจิร์าชการ์ในจัิงหวัดตุ่าง	ๆ	เก้อบทั�วปร์ะเทศ	การ์เดินทางไปด่

กิจิการ์ตุ่างปร์ะเทศ	 ทั�งในเอเชีย	ออสเตุร์เลีย	 ยุโร์ป	อเมริ์กา	 ส่วนหนึ�งเป็นปร์ะเภทบันทึก

เหตุุการ์ณ์พร์ะร์าชพิธหีร์้อปร์ะเพณีสำาคัญของสังคม	สว่นหนึ�งเป็นปร์ะเภทบันทึกเหตุุการ์ณ์

ส่วนพร์ะองค์ในวังหร้์อในคร์อบครั์ว	 และส่วนสุดท้ายซึ�งมีอย่่ไม่มากนัก	 เป็นปร์ะเภทการ์

ทดลองสร์้างภาพยนตุร์์	 ทั�งแนวทดลองทางศิลปะและแนวทดลองทางเทคนิค	นอกจิากนี� 
ยังมีภาพยนตุร์์ที�ทร์งซ้�อมาจิากตุ่างปร์ะเทศหร์้อมีผ้่ถวายมา	 เช่น	ภาพยนตุร์์เกี�ยวกับการ์

ก่อสร้์างถนน	ภาพยนตุร์์เกี�ยวกับกิจิการ์ร์ถไฟัตุ่างปร์ะเทศ	ภาพยนตุร์์ที�ใช้เทคนิคการ์ถ่าย

พลิกแพลง	ในช้�อ	Trick	Cinematograph	ซึ�งเข้าใจิว่าทร์งซ้�อมาเพ้�อเป็นแบบอย่างในการ์ถ่าย

ทำาภาพยนตุร์์พลิกแพลงส่วนพร์ะองค์ซึ�งไม่ปร์ากฏช้�อจิำานวนหนึ�ง	หนึ�งในนั�นค้อภาพยนตุร์์
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ที�หอภาพยนตุร์์ใช้ช้�อจัิดตัุ�งว่า	 [ตััดห้ัวตั�อห้ัว] อันเป็น	ทริ์คการ์ถ่ายทำาที�นักถ่ายภาพยนตุร์์

สมัคร์เล่นนิยมทำากัน

ภาพยนตุร์์	 [ตััดหั้วตั�อหั้ว]	 ถ่ายทำาในร์าวตุ้นทศวร์ร์ษ์ที�	 2470	 มีด้วยกัน	 3	 เร์้�อง	 

ไม่ปร์ากฏช้�อเร์้�องทั�งสามเร์้�อง	เป็นกลเม็ดการ์ถ่ายซำาซ้อน	(double	exposure)	เร์้�องแร์กยาว	

5	นาที	ถ่ายเด็กหญิงทำาท่าว่ายแหวกอย่ใ่ตุ้นำา	ในฉัากหลังดำา	ซ้อนทับกับการ์ถ่ายผ่านกร์ะจิก

ตุ่้ปลา	เพ้�อให้เห็นเป็นเด็กหญิงดำานำา	เร์้�องที�สอง	ยาว	3	นาที	เป็นการ์พร์างแสงด้วยฉัากดำา	

เล่าเร์้�องชายคนหนึ�งนั�งเล่นไพ่อย่่คนเดียว	แล้วถอดหัวตัุวเองไปวางที�เก้าอี�ตุร์งข้ามเพ้�อเล่น

ไพ่กับตุนเอง	 จุิดบุหรี์�ให้หัวตัุวเองส่บ	แล้วเอาหัวกลับมาตุ่อตุามเดิม	 เร้์�องสุดท้ายเป็นการ์

ทดลองถ่ายจัิดแสงบังเงาและถ่ายซำาซ้อนภาพ	 เป็นเด็กหญิงซึ�งมีหัวเป็นคนอ้�นกำาลังร์่ายร์ำา	

ยาว	41	วินาที

ในชว่งเวลานั�น	ภาพยนตุร์ส์มคัร์เล่นกำาลังได้ร์บัความนยิมในหม่เ่จ้ิานายและชนชั�นส่ง

ในสยาม	 โดยในปี	พ.ศ.	2473	พร์ะบาทสมเด็จิพร์ะเจ้ิาอย่่หัวได้ทร์งพร์ะกรุ์ณาโปร์ดเกล้าฯ	 

ให้จัิดตัุ�ง	 “สมาคมภาพยนตุร์์สมัคร์เล่นแห่งสยาม”	 ในพร์ะบร์มร์าช่ปถัมภ์	 เพ้�อจัิดกิจิกร์ร์ม

ตุ่าง	ๆ	โดยเฉัพาะการ์ปร์ะชุมฉัายภาพยนตุร์์ของสมาชิกเป็นปร์ะจิำาทุกเด้อน	และกร์มพร์ะ- 

กำาแพงเพ็ชร์อัคร์โยธินทร์งได้ร์ับเล้อกให้เป็นนายกสมาคม	 จินสมาคมยุติุลงภายหลังเกิด 

การ์เปลี�ยนแปลงการ์ปกคร์องปี	2475	ซึ�งพร์ะองค์ได้เสด็จิลี�ภัยการ์เม้องไปปร์ะทับที�สงิคโปร์์	

กร์ะนั�นก็มิได้ทร์งทอดทิ�งการ์ถ่ายภาพยนตุร์์	มีขา่วในหน้าหนังส้อพิมพ์สิงคโปร์์เม้�อพร์ะองค์

สิ�นพร์ะชนม์ที�นั�นในปี	2479	 ว่าร์ะหว่างที�ปร์ะทับอย่่ในสิงคโปร์์	ทร์งพยายามจัิดตัุ�งสโมสร์

สำาหร์ับนักภาพยนตุร์์สมัคร์เล่นในสิงคโปร์์เชน่กัน	

ภาพยนตุร์์ฝีพร์ะหัตุถ์ทร์งถ่ายเร์้�อง [ตััดห้ัวตั�อหั้ว]	 นี�	 จึิงนับเป็นปร์ะจัิกษ์์พยานถึง	

ฉัันทะ	 วิร์ิยะ	และพร์ะปรี์ชาสามาร์ถในการ์ถ่ายภาพยนตุร์์ของบุคคลที�มีช้�อเสียงในวงการ์

ภาพยนตุร์์สมัคร์เล่นโลกในอดีตุ	 และเป็นบุคคลสำาคัญที�มีบทบาทในยุคแร์กเร์ิ�มของ

ปร์ะวัติุศาสตุร์์ภาพยนตุร์์ไทยมากที�สุดคนหนึ�ง	ทั�งยังมีคุณค่าในฐานะเป็นภาพยนตุร์์ทดลอง

ทั�งในเชิงเทคนิคและเชิงศิลปะที�เก่าแก่ที�สุดของไทยเท่าที�มีการ์ค้นพบ
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ดรัรัช้นีำนำ�ง
ฟล์ิม 16 มม. / สิ ่/ พิ�กย ์/ 83 น�ท่ำ

ว้นออกฉ�ย	 23	ตุุลาคม	2496

บีรั้ษ้ิ์ทำสิรั้��ง  		 พนาสิทธิ�ฟัิล์ม

ผู้้�อำ�นวยก�รั้สิรั้��ง  	 ร์ัศมี	จัินทวิโร์จิน์,	อร์กิจิ	อมาตุยกุล,	ศักดิ�เกษ์ม	หุตุาคม

ผู้้�กำ�ก้บี   	 สมชาย	อาสนจิินดา,	ศักดิ�เกษ์ม	หุตุาคม

ผู้้�เขึ้ย่นบีทำ 			 อิงอร์

ผู้้�กำ�ก้บีภ�พิ 			 อร์กิจิ	อมาตุยกุล

ผู้้�ลำ�ด้บีภ�พิ  		 อร์กิจิ	อมาตุยกุล

ผู้้�ออกแบีบีเครั้่�องแต่งก�ย		ท.	ภีมะโยธนิ

ผู้้�แสิดง  		 สมชาย	อาสนจิินดา,	 สุทิน	บัณฑิตุกุล,	 สวลี	ผกาพันธุ์,	 วิโร์จิน์	 

สายะวัฒนะ,	สอ่งศร์ี	บัณฑิตุกุล,	ขวัญ	สุวร์ร์ณะ,	มั�น	วินิจิฉััยภาค,	ชุม	ศร์ีแหลมสน,	กิติุ	เจิร์ิญ,	

วิเชียร์	จัิกร์กร์ด,	ด.ญ.	อร์วร์ร์ณ	กบิลกาญจิน์
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ดรรชนีนาง	 มีจุิดเร์ิ�มตุ้นจิากการ์เป็นบทปร์ะพันธ์ที�สร้์างสร์ร์ค์จิากจิินตุนาการ์ของ	

“อิงอร์”	หร์้อ	 ศักดิ�เกษ์ม	หุตุาคม	นักปร์ะพันธ์ชั�นคร่์	 เจ้ิาของสำานวนหวานหยดย้อย	 อัน 
นำามาซึ�งฉัายา	“ปากกาจุ่ิมนำาผึ�ง”	ในนวนยิายขนาดสั�นเร์้�องนี�	เขาได้วาดเร์้�องร์าวของ	ดร์ร์ชนี	

หญิงสาวชาวใตุ้	ที�พบร์ักกับนายทหาร์เร์้อผ้่ส่งศักดิ�	ม.จิ.	นิร์ันดร์์ฤทธิ�ธำาร์ง	โดยมีทิวทัศน์ของ

จัิงหวัดสงขลา	 บ้านเกิด	 เป็นฉัากหลักของเร้์�อง	และมีบทปร์ะพันธเ์ร์้�อง	“เต็ุลมา”	ของแมร์ี�	

คอเร์ลลี	เป็นแร์งบันดาลใจิสำาคัญ	

ปี	พ.ศ.	2490	ยุคที�ละคร์เวทีไทยกำาลังเฟั่� องฟั่	ดรรชนีนาง	ได้จัิบใจิผ้่อ่านจินเกิดเสียง

เร์ยีกร์อ้งในนำามาสร์า้งเป็นละคร์เวที	ซึ�งได้	คณะละคร์	“เทพศลิป์”	นำาโดย	หลวงอร์ร์ถไกวัลวที	

มาร์ับหน้าที�ดำาเนินงานสร์้าง	โดยร์ว่มกับอิงอร์ซึ�งนำามาส่ก่าร์ตัุดสินใจิคร์ั�งปร์ะวัติุศาสตุร์์ของ

วงการ์บันเทิงไทย	 เม้�ออิงอร์จิงใจิมอบบทพร์ะเอกให้แก่	 ส.	 อาสนจิินดา	อดีตุนักสหกร์ณ์ 

และนักเขียนซึ�งเพิ�งลาออกจิากตุำาแหน่งบร์ร์ณาธกิาร์หนังส้อพิมพ์ร์ายวัน	“8	พฤศจิิ.”	ของ

คณะร์ัฐปร์ะหาร์	8	พฤศจิิกายน	2490	เพร์าะทำาไป	ๆ	เห็นว่าคณะนั�นกลายเป็นเผด็จิการ์ซึ�ง

ขัดกับจุิดย้นของตุน

	ส.	อาสนจิินดา	เล่าว่า	ในตุอนนั�น	เขากำาลังตัุดสินใจิจิะบวชไม่สึก	และเขียนหนังส้อ

เร้์�อง	 “สุขอ้�นยิ�งกว่าสงบไม่มี”	 จึิงไปขอกร์ะดาษ์กับเพ้�อนค้อ	 อิศร์า	อมันตุกุล	 ที�โร์งพิมพ์	 
แตุ่ที�นั�น	เขากลับพบอิงอร์ที�ปร์ะทับใจิในบุคลิกซึ�งเต็ุมไปด้วยความทร์ะนง	และไว้หนวดตุาม

แบบพร์ะเอกในจิินตุนาการ์	ผนวกกับคำาแนะนำาของอิศร์า	 อิงอร์จึิงได้ชักชวนแกมขอร้์อง 
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ให้เขามาร์ับหน้าที�พร์ะเอกละคร์เวทีแค่เป็นการ์เฉัพาะกิจิ	 แล้วค่อยออกบวช	 แตุ่สุดท้าย	 

เม้�อละคร์เวทีเร์้�องนี�ปร์ะสบความสำาเร์็จิ	 ส.	 อาสนจิินดา	 จึิงไม่อาจิถอนตัุวจิากโลกแห่ง 

การ์แสดง	 และสุดท้ายเขาได้อย่่ยงกลายเป็นนักแสดง	 ผ้่เขียนบท	 และผ้่สร์้าง	 ผ้่กำากับ

ภาพยนตุร์์ผ้่ยิ�งใหญค่นหนึ�งของวงการ์นี�	ไปตุร์าบจินวาร์ะสุดท้ายของชีวิตุ	

ปี	พ.ศ.	 2496	 ยุคที�ภาพยนตุร์์เริ์�มกลับมาได้ร์ับความนิยม	หลังซบเซาลงไปในช่วง

สงคร์ามโลกคร์ั�งที�	2	ส.	อาสนจิินดา	และ	อิงอร์	ได้ข้องเกี�ยวกับ	ดรรชนีนาง อีกคร์ั�ง	เม้�อทั�งค่่

ได้ร์่วมกันกำากับภาพยนตุร์์	 16	มม.	 ที�สร์้างจิากบทปร์ะพันธ์ยอดนิยมเร์้�องนี�	 โดยนอกจิาก 

ร์ว่มกำากับ	อิงอร์	ยังรั์บหน้าที�เขียนบทภาพยนตุร์์	ในขณะที�	ส.	อาสนจิินดา	กลับมารั์บบท	ม.จิ.	

นิร์ันดร์์ฤทธิ�ธำาร์ง	เชน่เดิม	ร์วมถึงนักแสดงละคร์เวทีหญิงช้�อดัง	สวลี	ผกาพันธุ	์ที�มาร์ับบทที�

เธอเคยแสดงในฉับับละคร์เวที	แตุ่บท	ดร์ร์ชนี	 นั�น	 ได้	 สุทิน	บัณฑิตุกุล	ซึ�งเพิ�งได้ร์ับมงกุฎ

นางงามเกษ์ตุร์	มาร์ับหน้าที�เป็นนางเอกหน้าใหม่

เวลาผ่านไปหลายทศวร์ร์ษ์	พ.ศ.	 2535	หอภาพยนตุร์์ได้ร์ับมอบฟัิล์มภาพยนตุร์์	 

16	มม.	เร์้�องนี�จิาก	ชาตุร์ี	วัฒนเขจิร์	และเน้�องในวาร์ะร์ำาลึก	100	ปีชาตุกาล	ส.	อาสนจิินดา	

เม้�อปลายปี	2564	หอภาพยนตุร์์ได้นำาฟัิล์มฉับับนี�มาสแกนภาพใหม่	เพ้�อจัิดฉัายในคร์าวนั�น	

อยา่งไร์ก็ตุาม	เน้�องจิากภาพยนตุร์์	16	มม.	ในยุคนั�น	ใช้วิธกีาร์พากย์สด	จึิงทำาให้ไม่มีเสียงใน

ฟัิล์ม	และปัจิจุิบัน	ยังไม่พบบทพากย์ของภาพยนตุร์์เร้์�องนี�	 จึิงได้ให้กลุ่มนักแสดงละคร์เวที

ร์ว่มสมัย	ได้แก่	จิารุ์นันท์	พันธชาติุ,	คานธ	ีวสวิุชยกิ์ตุ	และ	วัฒนชยั	ตุร์เีดชา	มาร์ว่มกันถ่ายทอด

เสียงพากย์จิากบทพากย์ที�แกะขึ�นมาใหม่	โดยอิงจิากบทปร์ะพันธต้์ุนฉับับของ	อิงอร์

นอกจิากจิะเป็นหมุดหมายสำาคัญของ	ส.	อาสนจิินดา	และ	อิงอร์	สองยักษ์์ใหญข่อง

วงการ์บันเทิงไทย	ดรรชนีนาง ยังมีคุณค่าเป็นดังตัุวแทนความบันเทิงที�เคยติุดอกติุดใจิ 

คนไทยในชว่งหลังสงคร์ามโลก	คร์ั�งที�	2	ด้วยเร้์�องร์าวที�พาฝัน	อ่อนหวาน	แตุ่มีตุอนจิบที�ร์นัทด

สะเท้อนใจิ	 ร์วมทั�งแสดงให้เห็นถึงการ์เช้�อมโยงของศิลปะหลากหลายร่์ปแบบที�กล่อมเกลา

ผ้่คน	ทั�งวร์ร์ณกร์ร์ม	ละคร์เวที	มาจินถึงภาพยนตุร์	์ในขณะเดียวกัน	ยังเป็นตัุวอยา่งอันหายาก

ที�ทำาให้ได้เร์ียนร่์้ลักษ์ณาการ์และอาร์มณ์บร์ร์ยากาศของหนังไทย	16	มม.	 ยุคก่อนปี	2500	 

ที�หลงเหล้ออย่น้่อยนิด
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[ง�นำอภิเษกพรัะสัิงฆรั�ช้ 
มแีช้ล่ มงคำล่ (อ่อนำ) ปรัะคำองจิต] 
ฟล์ิม 16 มม. / สิ ่/ เง่ยบี / 11 น�ท่ำ

ปีสิรั้��ง  2496

ภาพยนตุร์์กำาพร์้าที�ไม่ปร์ากฏหลักฐานว่าใคร์เป็นผ้่สร์้าง	หอภาพยนตุร์์พบฟัิล์มนี� 

จิากการ์ปร์ะกาศขายออนไลน์	 ก่อนที�ภายหลังจิะได้ร์ับการ์เอ้�อเฟั่� อข้อม่ลตุ่าง	 ๆ	 จิาก 

คุณพุฒิพงศ์	 พุฒตุาลศรี์	 แห่งหอจิดหมายเหตุุอัคร์สังฆมณฑลกรุ์งเทพฯ	 และคุณวัฒภ่มิ 

ทวีกุล	แห่ง	Assumption	Museum	จึิงทร์าบว่าเป็นภาพยนตุร์์บันทึกพิธอีภิเษ์กพร์ะสังฆร์าช

มีแชล	มงคล	 (อ่อน)	ปร์ะคองจิิตุ	แห่งมิสซังท่าแร์่-หนองแสง	 เม้�อ	พ.ศ.	 2496	ซึ�งนับเป็น

เหตุุการ์ณ์สำาคัญทางปร์ะวัติุศาสตุร์์และเป็นปร์ะวัติุการ์ณ์ของวงการ์ศาสนาคร์ิสต์ุนิกาย

โร์มันคาทอลิกในปร์ะเทศไทย

			 พร์ะสังฆร์าชมีแชล	มงคล	 (อ่อน)	ปร์ะคองจิิตุ	 เกิดเม้�อวันที�	 5	สิงหาคม	2448	 ที� 

บ้านหลังวัดอัสสัมชัญ	กรุ์งเทพฯ	 เป็นบุตุร์นายบัว-นางเน้�อง	ปร์ะคองจิิตุ	 มีพี�น้อง	 16	คน	 
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เขา้เร์ยีนที�โร์งเร์ยีนอัสสมัชญั	กรุ์งเทพฯ	ตัุ�งแตุ่ปี	2455	โดยเป็นเพ้�อนร์ว่มชั�นกับ	ควง	อภัยวงศ์	

อดีตุนายกร์ัฐมนตุรี์	 เม้�อเร์ียนถึงชั�นปีที�	 3	แผนกฝรั์�งเศส	 จึิงได้หยุดพักการ์เร์ียน	 เน้�องจิาก 
ได้ร์ับพร์ะกร์ะแสเร์ียกให้เข้าสามเณร์าลัย	ในปี	2459

ตุลอด	8	 ปีที�อย่ส่ามเณร์าลัย	 เณร์มงคลมีนิสัยเคร์ง่ขร์ึมเอาการ์เอางาน	ชอบค้นคว้า	

และไม่ยอมแพ้ตุ่ออุปสร์ร์ค	 จินเป็นที�โปร์ดปร์านของบาทหลวงอธิการ์	 เม้�อถึงเวลาออก 

ทดลองใจิ	(Probatio)	เป็นเวลา	2	ปี	จึิงได้ดำาร์งตุำาแหน่งเป็นคร่์ที�บ้านเณร์	ในขณะที�บร์ร์ดา

เณร์รุ์น่เดียวกันถ่กจ่ิายไปชว่ยตุามวัดตุ่าง	ๆ	

ปี	 2470	 เกิดกร์ะแสการ์ตุ้�นตัุวในการ์จัิดส่งเณร์ไปศึกษ์ายังตุ่างปร์ะเทศ	คร่์มงคลจึิง 

ได้ร์ับโอกาสในการ์ไปศึกษ์าตุ่อที�มหาวิทยาลัยโปร์ปากันดา	 ฟีัเด	 กรุ์งโร์ม	ปร์ะเทศอิตุาลี	 

และได้เข้าเร์ียนในชั�น	“ก่ร์์ซ่ส์มายอร์์”	 (เตุร์ียมอุดม)	ควบไปกับวิชาปรั์ชญา	 มีกำาหนด	3	 ปี	 
ตุ่อจิากนั�นจึิงเรี์ยนเทววิทยาอีก	4	ปี	ร์วมเวลาศึกษ์าทั�งสิ�น	7	ปี	ได้ร์บัปริ์ญญาโททางเทววิทยา	

และปริ์ญญาเอกทางปรั์ชญา	พร์้อมทั�งได้เหร์ียญพิเศษ์ทางดนตุรี์และอักษ์ร์ศาสตุร์์	 โดยใน

ชว่งที�อย่ใ่นปร์ะเทศอิตุาลี	คร่์มงคลได้ร์บัศีลอนุกร์มเป็นพร์ะสงฆจ์ิากพร์ะคาร์ดิ์นัลมาร์แ์คตุตีุ	

ณ	พร์ะวิหาร์	ยวง	ลาดร์าน	เม้�อวันที�	23	ธนัวาคม	2476	เป็นพร์ะสงฆ์ไทยองค์แร์ก	ที�ร์ับศีล

บร์ร์พชาในใจิกลางแห่งพร์ะศาสนจัิกร์

บาทหลวงมงคลกลับมาถึงปร์ะเทศไทยในกลางปี	2477	พร์อ้มได้ร์บัตุำาแหน่ง	ปลัดวัด

เชียงใหม่	 ก่อนจิะย้ายไปเป็นอาจิาร์ย์สามเณร์าลัยพร์ะหฤทัย	ศร์ีร์าชา	 เม้�อปี	 2480	 เม้�อ 

สามเณร์าลัยพร์ะหฤทัย	 ศร์ีร์าชาถ่กปิดเน้�องจิากกร์ะแสชาติุนิยม	 และกร์ณีพิพาทเร์้�อง 

ดินแดนกับอินโดจีินฝร์ั�งเศส	 ในปี	 2484	 บาทหลวงมงคลจึิงกลับไปเป็นเจ้ิาอาวาสวัด 
เชียงใหม่	และย้ายลงมาอย่วั่ดพิษ์ณุโลกในชว่ง	ปี	2487-2488	จิากนั�นจึิงกลับไปเป็นอธกิาร์

สามเณร์าลัยพร์ะหฤทัย	 ศร์ีร์าชา	 ซึ�งได้กลับมาเปิดทำาการ์อีกคร์ั�งหลังสิ�นสุดสงคร์ามโลก 
คร์ั�งที�	2	

บาทหลวงมงคลได้บำาเพ็ญตุนพัฒนาและทำานุบำารุ์งสามเณร์าลัยแห่งนี�	 จินมีผลงาน

เป็นที�ปร์ะจัิกษ์์	 ตุ่อมาในวันที�	 20	พฤษ์ภาคม	 2496	 จึิงได้ร์ับโทร์เลขด่วนฉับับหนึ�งจิาก 
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พร์ะอัคร์สงัฆร์าชยอหน์	ดลี่�	เน้�อหากล่าวถึงการ์ที�	พร์ะสนัตุะปาปาทร์งจัิดตัุ�งเทียบสงัฆมณฑล

หร์้อมิสซังท่าแร์่ใหม่	 มอบให้คณะสงฆ์ไทย	และโปร์ดเกล้าฯ	 แตุ่งตัุ�งบาทหลวงมงคลเป็น 
พร์ะสังฆร์าชในมิสซังใหม่นี�	แทนพร์ะสังฆร์าชเกลาดิอุส	บาเยต์ุ	ซึ�งจิะย้ายไปปกคร์องมิสซัง

อุบลร์าชธานี	 โดยถ้อเป็นพร์ะสังฆร์าชชาวไทยคนแร์กที�ได้ทำาหน้าที�ปกคร์องเขตุมิสซัง 

ท่าแร์-่หนองแสง	อันเป็นอัคร์มุขมณฑลแห่งภาคอีสานของศาสนาคริ์สต์ุ	นิกายโร์มันคาทอลิก

ในปร์ะเทศไทย

งานอภิเษ์กพร์ะสังฆร์าชมีแชล	มงคล	(อ่อน)	ปร์ะคองจิิตุ	จัิดขึ�น	ในวันพุธที�	19	สิงหาคม	

2496	 ที�อาสนวิหาร์อัสสัมชัญ	 โดยมีทั�งพร์ะสงฆ์	 ภร์าดา	 ภคินี	 ทุกคณะในปร์ะเทศไทย	 
ตุลอดจินท่ตุานุท่ตุ	พ่อค้าคหบดี	 ท่านผ้่มีเกียร์ติุ	 และปร์ะชาชน	 เดินทางมาจิากทั�งในและ 
นอกพร์ะนคร์	 โดยภาพยนตุร์์ได้บันทึกภาพตัุ�งแตุ่ขบวนการ์อภิเษ์กเร์ิ�มเข้าวัด	ปร์ะกอบด้วย

พร์ะสงฆ์เดินนำาหน้าตุ่อมาเป็นพร์ะสงฆ์ที�ชว่ยในจิาร์ีตุ	ค้อ	บาทหลวงสมุห์,	บาทหลวงเสน่ห์,	

บาทหลวงเลอ็อง,	 บาทหลวงก่รุ์เน,	 บาทหลวงศรี์นวล,	บาทหลวงแท่ง,	 บาทหลวงวินทร์์,	

บาทหลวงสมชาย	และบาทหลวงบร์ิสซอง	แล้วจึิงเป็นพร์ะสมณท่ตุผ้่อภิเษ์ก,	พร์ะสังฆร์าช 

โชแร์ง	และพร์ะสังฆร์าชบาเยต์ุผ้่ช่วยอภิเษ์ก	 ส่วนพร์ะสังฆร์าชสงวนและอารุ์โนด์	 รั์�งท้าย

ขบวน	พร์ะอัคร์สังฆร์าชมีแชล	มงคล	(อ่อน)	ปร์ะคองจิิตุ	ปร์ะนมม้อสงบเสงี�ยมน่าเกร์งขาม	

เม้�อเข้าปร์ะจิำาที�ในวัดเรี์ยบร์้อยแล้ว	พิธีอภิเษ์กก็เร์ิ�มตุ้น	สลับกับการ์ถวายมหาบ่ชามิสซา

มโหฬาร์	โดยมีคณะสามเณร์และยุวนิสภายใตุ้ความอำานวยการ์ของบาทหลวงเลอดึก	ขบัร์อ้ง

ปร์ะสานเสียงตุ่าง	ๆ

ในช่วงท้ายของภาพยนตุร์์ได้ปร์ากฏภาพพิธีแห่ ศีลมหาสนิทในวันสมโภช 

พร์ะคร์ิสตุวร์กาย	ณ	โร์งเร์ียนอัสสัมชัญ	ถ่ายร์าวปี	2497	ปร์ากฏฉัากหลังเป็นตึุกกอลมเบต์ุ	

มุมฝั� งทางถนนเจิริ์ญกรุ์ง	 พ้�นที�ลานโร์งเรี์ยน	และอาคาร์สุวร์ร์ณสมโภชที�เพิ�งก่อสร์้างแล้ว 
เสร์็จิในปี	2494

ภาพยนตุร์์นี�มีความสำาคัญในฐานะจิดหมายเหตุุบันทึกพิธีการ์สำาคัญและมีอิทธิพล

อยา่งยิ�งของศาสนาคริ์สต์ุนิกายโร์มันคาทอลิกในปร์ะเทศไทย	 ที�เป็นการ์เปลี�ยนผ่านจิากยุค

การ์ปกคร์องของพร์ะสังฆร์าชชาวตุ่างชาติุในภาคอีสานมาเป็นชาวไทย	แม้จิะเป็นภาพยนตุร์์

ที�ไม่มีเสียงและไม่มีอักษ์ร์ข้อความบร์ร์ยายใด	ๆ	แตุ่ก็สามาร์ถแสดงให้เห็นภาพเคล้�อนไหว

ของพธิกีาร์อภิเษ์กพร์ะสงัฆร์าช	บุคคลสำาคัญของวงการ์	บร์ร์ยากาศของความศักดิ�สทิธิ�	และ

ความศร์ัทธาของคร์ิสตุศาสนิกชนโร์มันคาทอลิกในปร์ะเทศไทยได้อย่างชัดเจิน	ซึ�งบางที

ข้อความหร์้อคำาพ่ดก็ไม่อาจิแสดงให้เห็นได้เทียบเท่า
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[ก�รัปรัะกวดก�รัจัดบ้้�นำแล่ะ
บ้รัิเวณ]
ฟล์ิม 16 มม. / สิ ่/ เสิย่ง / 34 น�ท่ำ

ปีสิรั้��ง  2497

ผู้้�สิรั้��ง 	 กร์มปร์ะชาสัมพันธ์

ปี	 2496	 สำานักวัฒนธร์ร์มฝ่ายหญิง	 ในสภาวัฒนธร์ร์มแห่งชาติุ	 ได้มอบให้สโมสร์ 

สำานักวัฒนธร์ร์มฝ่ายหญิงซึ�งเป็นหน่วยหนึ�งของสำานัก	และเป็นสถานที�ให้ความร่์้ร์อบตัุวแก่ 

หญิงไทย	 ดำาเนินการ์ปร์ะกวด	 “การ์จัิดบ้านและบร์ิเวณ”	 ขึ�น	 เพ้�อให้หญิงไทยได้แสดง

สมร์ร์ถภาพในการ์จัิดที�อย่อ่าศัยให้สะอาด	ถ่กสุขลักษ์ณะ	และมีร์ะเบียบในการ์วางเคร์้�องใช้	

เคร้์�องตุกแตุ่งบ้านเร์้อนให้เหมาะสม	 ร่์้จัิกจัิดบร์ิเวณบ้าน	ตุลอดจินการ์จัิดทำาสวนคร์ัวและ 

เลี�ยงสัตุว์	เป็นการ์ชว่ยปร์ะหยัดร์ายจ่ิายของคร์อบคร์ัว	อันสอดคล้องกับนโยบายของร์ัฐบาล

จิอมพล	ป.	พิบ่ลสงคร์าม	 ที�จิะให้ปร์ะชาชนอย่่ดีกินดี	 นับเป็นครั์�งแร์กที�มีการ์ปร์ะกวดการ์ 
จัิดบา้นและบร์เิวณขึ�นในปร์ะเทศไทย	โดยกำาหนดจัิดปร์ะกวดเฉัพาะบ้านในจัิงหวัดพร์ะนคร์	

และจัิงหวัดธนบุร์ี	

คณะกร์ร์มการ์ได้แบง่บ้านที�เข้าปร์ะกวดเป็น	2	ปร์ะเภท	ค้อ	ปร์ะเภทบ้านใหญ	่และ

ปร์ะเภทบ้านเล็ก	ให้เวลาแก่ผ้่เข้าปร์ะกวดจัิดตุกแตุ่งบ้านเร์้อนตัุ�งแตุ่	พฤศจิิกายน	2496	ถึง
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สิ�นเด้อนมกร์าคม	2497	มีผ้่สง่เขา้ปร์ะกวดในเขตุจัิงหวัดพร์ะนคร์	47	ร์าย	ในเขตุจัิงหวัดธนบุร์ี	

105	 ร์าย	 ร์วม	152	 ร์าย	 โดยคณะกร์ร์มการ์แตุ่งตัุ�งอนุกร์ร์มการ์ขึ�นสองชุด	 ชุดหนึ�งตุร์วจิ 
คัดเล้อกบ้านในพร์ะนคร์	 อีกชุดตุร์วจิคัดเล้อกบ้านในธนบุร์ี	ทำาการ์ตุร์วจิกันสองร์อบ	จิะไป

ตุร์วจิเฉัพาะเวลากลางวันและแจ้ิงให้ผ้่ปร์ะกวดร่์้ตัุวล่วงหน้า	24	ชั�วโมง	 ผ้่ปร์ะกวดตุ้องให้ 
คำาแนะนำาบ้านตุนตุามควร์และด้วยมาร์ยาทที�ดี	 การ์ตุร์วจิเยี�ยมบ้านนี�ตุ้องกร์ะทำาร์ายละถึง	

3	คร์ั�ง	คร์ั�งที�	3	เป็นคร์ั�งที�ให้คะแนน	สำาหร์ับในร์อบที�	1	ได้คัดเล้อกบ้านที�ดีถึงขนาดของทั�ง	2	

จัิงหวัดร์วม	39	ร์าย	เขา้ร์อบที�	2	ซึ�งเปน็ร์อบตัุดสนิขั�นสดุท้าย	ผลปร์ากฏว่าในจัิงหวัดพร์ะนคร์

และจัิงหวัดธนบุร์ีมีบ้านที�จัิดได้เร์ียบร้์อยดีถึงขนาดได้ร์ับร์างวัลปร์ะเภทบ้านใหญ่	 13	 ร์าย	

ปร์ะเภทบ้านเล็ก	13	ร์าย	เป็นร์างวัลที�	1	เงินร์างวัล	3,000	บาท	ร์างวัลที�	2		2,000	บาท	และ

ร์างวัลที�	3		1,000	บาท	พร์อ้มปร์ะกาศนียบัตุร์พร์อ้มขนันำาพานร์อง	นอกนั�นเป็นร์างวัลชมเชย	

ได้ปร์ะกาศนียบัตุร์พร์้อมแจิกันและเงินร์างวัล	500	บาท	โดยผ้่ได้ร์างวัลมีดังนี�	

ปร์ะเภทบ้านใหญ่

ร์างวัลที�	1	ได้แก่	นางจิำานงค์	ทิพยพ์ยอม	จัิงหวัดพร์ะนคร์	ร์างวัลที�	2	ได้แก่	นางสำาเนียง	

ทิวะหุตุ	จัิงหวัดพร์ะนคร์	ร์างวัลที�	3	ได้แก่	นายปร์ะวัติุ	จิร์ณะจิิตุต์ุ	จัิงหวัดธนบุร์ี

ปร์ะเภทบ้านเล็ก	

ร์างวัลที�	1	ได้แก่	นายพิศ	พึ�งแย้ม	จัิงหวัดธนบุร์ี		ร์างวัลที�	2	ได้แก่	แพทย์หญิงจัินทนา	

สุขวัจิน์	จัิงหวัดธนบุร์ี		ร์างวัลที�	3	ได้แก่	นางบียา	ธรี์ทีป	จัิงหวัดพร์ะนคร์

ผ้่ได้ร์ับร์างวัลชมเชยปร์ะเภทบ้านใหญ่	 ได้แก่	นายสอน	 ไตุร์ยสร์ร์ค์,	นางถนอมฤด	่

แสงอุทัย,	 นางสาวสาร์ภี	 สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา,	 ม.ร์.ว.	 สอาดองค์	 เกษ์มสันต์ุ,	 คุณสุภัทร์า	 

สิงหลกะ,	นางแผ่ว	ธนะโกเศษ์,	นายสมจิิตุต์ุ	 เที�ยงธร์ร์ม,	คุณหญิงกฤตุร์าชทร์งสวัสดิ�,	นาย

ทองเจ้ิอ	ทองเสถียร์,	นายมุ่ย	เตุวิทย์	

ปร์ะเภทบา้นเล็ก	ได้แก่	นายพพิฒั	เจีิยนสกลุ,	ร์.อ.	ปร์ะกฤติุ	ศร์นีาวิน	ร์.น.,	นายอัญเชญิ	

ชมภ่โพธิ�,	 นายพ่วง	 เกิดศรี์,	 นายอุดม	อมาตุยกุล,	นายโสมพงษ์์	ทองเจิิม,	นางสุลักขณา	 
เถลิงสุข,	นายพักตุร์์	หงษ์์ทอง,	นายนพ	อโนมะศิร์ิ,	หลวงจิิตุร์การุ์ณร์าษ์ฎร์์
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ภาพยนตุร์์เร์้�องนี�เป็นผลงานถ่ายทำาโดย	กร์มปร์ะชาสัมพันธ์	 สำานักนายกร์ัฐมนตุร์ี	 

มีความยาว	34	นาที	ไมป่ร์ากฏไตุเติุลช้�อเร์้�อง	และไม่มีเสยีงบร์ร์ยาย	แตุ่มีเสียงดนตุรี์ปร์ะกอบ

ในตุอนตุ้น	แบ่งเน้�อหาเป็น	3	ช่วง	ช่วงแร์กกินเวลาร์าว	25	นาที	 เป็นการ์บันทึกกิจิกร์ร์ม

พิจิาร์ณาคัดเล้อกและให้คะแนนตัุดสินบ้าน	 ผ้่ถ่ายพยายามให้เห็นทั�งบร์ร์ยากาศของ 
คณะกร์ร์มการ์และอนกุร์ร์มการ์จิำานวนนบัยี�สบิคนที�ปฏิบติัุหน้าที�เดินตุร์วจิพจิิาร์ณาบา้นกว่า

ยี�สิบหลัง	และให้เห็นสภาพทั�งภายนอกและภายในบ้านตุามเกณฑ์ที�กำาหนด	 ค้อการ์จัิดส่วน

ตุ่าง	ๆ	ของบ้าน	 ห้องรั์บแขก	 ห้องนอน	 ห้องพร์ะ	 ห้องอาหาร์	คร์ัว	 การ์ทำาสวนครั์ว	 การ์ 

เลี�ยงสตัุว์	โดยนำาภาพบา้นแตุ่ละหลังมาเร์ยีงตุ่อ	ๆ 	กันไป	และตุอนท้ายของชว่ง	ได้บนัทึกการ์

เดินทางของคณะกร์ร์มการ์และอนุกร์ร์มการ์ทางเร้์อยนต์ุในแมน่ำาเจ้ิาพร์ะยาและในลำาคลอง	

แล้วตุ่อด้วยการ์เดินเท้าบนสะพานไม้กร์ะดานแผ่นเดียวขา้มคลองเขา้ไปตุร์วจิดบ่า้นที�อย่ลึ่ก

ในสวน	เป็นภาพที�เห็นความแข็งขันในการ์ทำางานของคณะกร์ร์มการ์และอนุกร์ร์มการ์	

ช่วงที�สอง	 กินเวลาร์าวห้านาที	 เป็นช่วงที�บันทึกการ์ปร์ะชุมเพ้�อตัุดสินบ้านที�ชนะ

ร์างวัล	มีคณุหญิงร์ามร์าชภักดีนั�งหัวโตุ�ะเป็นปร์ะธานที�ปร์ะชุม		จิากนั�นเป็นเหตุกุาร์ณ์ที�คณะ

กร์ร์มการ์เขา้ร์ายงานผลการ์ตัุดสนิตุ่อท่านผ้่หญงิละเอียด	พบ่ิลสงคร์าม	ภร์ยิานายกร์ฐัมนตุร์ี	

ซึ�งดำาร์งตุำาแหนง่ปร์ะธานสำานักวัฒนธร์ร์มฝ่ายหญงิ	สภาวัฒนธร์ร์มแหง่ชาติุ	ภาพยนตุร์บ์นัทึก

ให้เห็นบร์ร์ยากาศของการ์เข้าพบและสามาร์ถเก็บภาพอิร์ิยาบถของท่านผ้่หญิงละเอียด 

ได้เด่นชัด	จิากนั�นจึิงตัุดไปที�ภาพเจ้ิาหน้าที�ในชุดข้าร์าชการ์ชาย	กับคณะ	เดินทางไปยังบ้าน

หลังหนึ�งในสวน	เห็นป้ายที�หน้าบ้านร์ะบุว่า	บ้านผ้่ใหญบ่้านหม่่	3	ตุ.ร์าษ์ฎร์์บ่ร์ณะ	อ.ร์าษ์ฎร์์- 

บ่ร์ณะ	จิ.ธนบุร์ี	เจ้ิาของบ้าน	ซึ�งมีเด็ก	ๆ	ด้วยออกมาตุ้อนร์ับ	แล้วไปด่โตุ�ะที�ฟัักไขไ่ก่จิำานวน

หนึ�งออกเป็นล่กเจีิ�ยบ	ดก่าร์ให้อาหาร์ไก่ในเล้าและการ์ให้อาหาร์ปลาในบอ่	ภาพยนตุร์ส์ว่นนี�

มีความยาวร์าวสองนาที	ซึ�งบางทีอาจิจิะไม่เกี�ยวข้องกับการ์ปร์ะกวดบ้านโดยตุร์ง	แตุ่เป็น

ฟัิล์มที�บังเอิญมาร์วมอย่ใ่นม้วน

ชว่งที�สามค้อชว่งสดุท้าย	เป็นเหตุกุาร์ณพ์ธิมีอบร์างวัลแก่ผ้่ชนะการ์ปร์ะกวดบา้น	ใน

วันที�	1	กุมภาพันธ	์2497	เป็นงานกลางแจ้ิงในสนามหญ้าหน้าอาคาร์ซึ�งอาจิจิะเป็นกร์ะทร์วง
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วัฒนธร์ร์ม	สนามเส้อป่า	ภาพยนตุร์์บันทึกและตัุดตุ่อเรี์ยบเรี์ยงเหตุุการ์ณ์ตุามลำาดับ	 เห็น

ท่านผ้่หญิงละเอียด	พิบ่ลสงคร์าม	 เดินทางมาถึงงาน	 ทักทายโอภาปร์าศรั์ยกับผ้่เข้าร์่วมพิธ	ี

ตุ่อมา	จิอมพล	ป.	พิบ่ลสงคร์าม	นายกรั์ฐมนตุรี์	ซึ�งเป็นปร์ะธานในพิธเีดินทางมาถึง		คุณหญิง

ร์ามร์าชภักดี	ปร์ะธานคณะกร์ร์มการ์จัิดงานปร์ะกวดกล่าวร์ายงาน	แล้วจิอมพล	ป.	พบ่ิลสงคร์าม	

มอบร์างวัลแก่เจ้ิาของบ้านที�ชนะการ์ปร์ะกวด	ตุามลำาดับที�	1	ที�	2	ที�	3	และร์างวัลชมเชย	ใน

ตุอนท้ายได้ถ่ายเจิาะภาพเจ้ิาของบ้านที�ชนะ	ซึ�งมีทั�งที�เป็นค่่สามีและภร์ร์ยา	และเจ้ิาของเดี�ยว	

สุดท้ายตัุดไปที�ตัุวอักษ์ร์ข้อความ	สวัสดี	ทำาให้เห็นว่าอยา่งน้อยภาพยนตุร์์ม้วนนี�อาจิทำาไว้ให้

ใช้ฉัายเผยแพร์ไ่ด้ด้วย	มิใชถ่่ายเก็บเป็นหลักฐานเท่านั�น	แตุ่สภาพที�ยังสมบ่ร์ณ์ของเน้�อฟัิล์ม	

เข้าใจิได้ว่าผ่านการ์ฉัายน้อยมาก

ภาพยนตุร์์นี�นับว่ามีความสำาคัญที�ได้บันทึกกิจิกร์ร์มการ์ปร์ะกวดการ์จัิดบ้าน 

และบริ์เวณซึ�งเป็นคร์ั�งแร์กและคร์ั�งเดียวในปร์ะเทศไทย	 ที�เกิดจิากนโยบายวัฒนธร์ร์มของ

ปร์ะเทศไทยสมัยร์ัฐบาล	จิอมพล	ป.	พิบ่ลสงคร์าม	สมัยที�	2	แม้บางบ้านจิะด่ออกว่าเป็นการ์

จัิดฉัากหร์้อปร์ะดิษ์ฐ์ขึ�น	 มิได้เป็นวิถีชีวิตุจิร์ิง	 หร์้อด่ไม่สมเหตุุสมผล	 แตุ่ก็เป็นภาพแห่ง 

ความทร์งจิำาซึ�งเกิดขึ�นจิร์งิเฉัพาะกาลในสังคมไทยสมัยหนึ�ง	การ์ทำาสวนคร์วั	การ์เลี�ยงไก่	หร์อ้

การ์เดินออกกำาลังกายตุอนเช้าที�เร์ียกว่ามอนิ�งวอล์ก	 เคยเป็นกร์ะแสซึ�งคนรุ์่นนั�นปฏิบัติุกัน

เสม้อนแฟัชั�นที�ชักนำาโดยร์ัฐ	ซึ�งคนในปัจิจุิบันหากไม่เห็นในภาพยนตุร์์นี�	ก็อาจิจิะนึกไม่ออก

ว่าเป็นไปได้อย่างไร์	 ที�สำาคัญ	ภาพยนตุร์์ยังมีคุณค่าในฐานะเอกสาร์บันทึกอาร์มณ์ของการ์

เสนอบทบาทในสังคมของสตุรี์ไทยในยุคสมัยนั�น	ทั�งในด้านของการ์ปร์ะกวดที�เน้นการ์แสดง

สมร์ร์ถภาพในการ์เป็นแม่บ้านแม่เร์้อน	และการ์ปร์ากฏภาพบุคคลสำาคัญ	 เช่น	 ท่านผ้่หญิง

ละเอียด	พิบ่ลสงคร์าม	และ	คุณหญิงร์ามร์าชภักดี	หร์้อ	ช้�นแชม่	ร์ามร์าชภักดี	ซึ�งมีบทบาทใน

การ์ยกสถานะของสตุร์ีไทยให้มีบทบาททั�งในคร์อบคร์ัวและในสังคม	 ร์วมถึงเร์้�องของสิทธิ

และความเสมอภาคทางสังคมของสตุรี์ไทย	และเป็นผ้่สนับสนุนนโยบายการ์ส่งเสริ์มสตุรี์ของ

จิอมพล	ป.	พิบ่ลสงคร์าม	อยา่งแข็งขัน
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[จอมพล่สิฤษดิ�ไปอเมรัิก�]
ฟล์ิม 16 มม. / สิ ่/ เง่ยบี / 22 น�ท่ำ

ปีสิรั้��ง  2501

ผู้้�สิรั้��ง 	 นายแพทย์จิำาลอง	หะร์ิณสุตุ	

ภาพยนตุร์์บันทึกภาพการ์เดินทางไปรั์กษ์าตัุวที�สหรั์ฐอเมริ์กาของ	 จิอมพลสฤษ์ดิ�	 
ธนะรั์ชต์ุ	 เม้�อปี	 2501	 ขณะดำาร์งตุำาแหน่งเป็นผ้่บัญชาการ์ทหาร์ส่งสุดและผ้่บัญชาการ์ 

กองทัพบก	ซึ�งแม้จิะไม่ได้อย่ใ่นคณะร์ัฐมนตุร์ี	แตุ่ก็ถ้อเป็นผ้่มีอำานาจิส่งสุดทางการ์เม้องไทย

ในขณะนั�น	

จิอมพลสฤษ์ดิ�ได้ล้มป่วยอย่างรุ์นแร์งด้วยอาการ์เกี�ยวกับไตุและม้าม	 เม้�อวันที�	 24	

ธันวาคม	 2500	 แพทย์ลงความเห็นว่าควร์จิะไปผ่าตัุดที�ศ่นย์การ์แพทย์ทหาร์แห่งชาติุ	 

วอลเตุอร์	์รี์ด	กรุ์งวอชงิตัุน	ดีซ	ีสหร์ฐัอเมร์กิา	ซึ�งเป็นโร์งพยาบาลที�ให้การ์ร์กัษ์าปร์ะธานาธบิดี

สหรั์ฐอเมร์ิกาและผ้่นำาหลายปร์ะเทศ	นายทหาร์คนสนิทของจิอมพลสฤษ์ดิ�	 ค้อ	 พันเอก	 
เฉัลิมชยั	จิารุ์วัสตุร์	์(ยศขณะนั�น)	อดีตุผ้่ชว่ยท่ตุทหาร์บกไทยปร์ะจิำาสหร์ฐั	เป็นผ้่ติุดตุ่อปร์ะสาน

อย่างไม่เป็นทางการ์กับเอกอัคร์ร์าชท่ตุสหร์ัฐอเมร์ิกาที�กรุ์งเทพฯ	 เพ้�อช่วยให้จิอมพลสฤษ์ดิ�
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เดินทางไปร์ักษ์าตัุว	 โดยถ้อเป็นแขกส่วนตัุวของปร์ะธานาธิบดี	ดไวต์ุ	 ดี.	 ไอเซนฮาวร์์	 และ

ร์ัฐบาลไทยเป็นผ้่ออกค่าใช้จ่ิายทั�งหมด	

จิอมพลสฤษ์ดิ�เดินทางไปถึงสหร์ัฐอเมร์ิกาตัุ�งแตุ่วันที�	27	มกร์าคม	2501	พร์้อมคณะ	

ปร์ะกอบด้วยภร์ิยา	 ค้อ	 ท่านผ้่หญิงวิจิิตุร์า	 ธนะรั์ชต์ุ,	 พันเอก	 เฉัลิมชัย	 จิารุ์วัสตุร์์	 และ 

นายแพทยข์องไทยกับนายทหาร์ที�ใกล้ชดิอีกสองสามนาย	แพทยค์นหนึ�งค้อนายแพทยจ์ิำาลอง	

หะร์ิณสุตุ	ซึ�งตุ่อมาเป็นแพทย์พลเร้์อนปร์ะจิำาตัุวจิอมพลสฤษ์ดิ�	 ตุามข้อม่ลร์ะบุว่าจิอมพล

สฤษ์ดิ�เข้าร์ับการ์ตุร์วจิเบ้�องตุ้นที�ศ่นย์การ์แพทย์ฯ	 วอลเตุอร์์	 ร์ีด	 วันที�	 30	มกร์าคม	และ 
เข้าพักในโร์งพยาบาลวันที�	3	กุมภาพันธ	์ก่อนจิะผ่าตัุดเปลี�ยนทางเดินโลหิตุดำาใหญ	่ในวันที�	

14	กุมภาพันธ	์

ภาพยนตุร์นี์�เข้าใจิว่าถ่ายโดยแพทยไ์ทยที�ไปในคณะ	ซึ�งอาจิจิะเปน็นายแพทยจ์ิำาลอง

เอง	เป็นภาพยนตุร์์สว่นตัุวค้อมิใชเ่พ้�อเผยแพร์ส่าธาร์ณะ	แตุ่นับว่าผ้่ถ่ายทำามีความสามาร์ถ

หร์้อชำานาญในการ์ถ่ายภาพยนตุร์์เป็นอยา่งดี	ใช้กล้องฟัิล์ม	16	มม.	ทั�งใช้แสงธร์ร์มชาติุหร์้อ

แสงเท่าที�มีอย่่จิร์ิงเป็นหลัก	 แตุ่ก็มีบางเหตุุการ์ณ์ที�ใช้แสงไฟัฟั้าสำาหรั์บถ่ายภาพยนตุร์ ์

ช่วยด้วย	ภาพยนตุร์์ไม่ได้บันทึกเสียง	 โดยผ้่ถ่ายได้จัิบภาพเหตุุการ์ณ์เป็นลำาดับไปทีละม้วน	

เป็นการ์ตัุดตุ่อในกล้องเป็นสว่นใหญ	่ภาพยนตุร์ย์าวม้วนละ	100	ฟุัตุ	คาดว่ามีการ์ถ่ายไว้ร์วม	

5	 ม้วน	แล้วนำาม้วนมาตุ่อกันตุามลำาดับถ่ายก่อนหลังของเหตุุการ์ณ์จิริ์ง	 ได้เป็นภาพยนตุร์์

ความยาวปร์ะมาณ	22	นาที	

เร์ิ�มตุ้นม้วนแร์กเป็นภาพภายนอกอาคาร์	 เข้าใจิว่าที�บ้านพักในวอชิงตัุน	 ก่อนที� 
จิอมพลสฤษ์ดิ�และภร์ยิาจิะออกจิากบา้นขึ�นร์ถยนต์ุไปยงัโร์งพยาบาล	เห็นสองขา้งทางที�เป็น

ย่านที�พักอาศัยมีหิมะปกคลุมขาวทั�วพ้�น	 เม้�อมาถึงโร์งพยาบาล	จิอมพลสฤษ์ดิ�และภร์ิยา 
เดินเข้าไปยังห้องพัก	พร์อ้มทั�งคณะที�ติุดตุามมา	เห็นเตีุยงผ้่ป่วยและบร์ร์ยากาศในห้องที�เต็ุม

ไปด้วยดอกไม้ที�นำามาปร์ะดับตุกแตุ่งห้องหลากสี	จิอมพลสฤษ์ดิ�เดินดห้่องในสภาพที�ร์า่งกาย

ที�ซ่บและอิดโร์ย	 มีนายแพทย์ไทยสองคนที�เป็นนายทหาร์และพลเร์้อน	 ร์วมทั�งพันเอก	 
เฉัลิมชัย	จิารุ์วัสตุร์์	 ร์่วมสนทนา	และนายทหาร์ที�เข้าใจิว่าเป็นนายแพทย์ของโร์งพยาบาล



ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตรข์องชาติ ครัง้ท่ี 12 ประจำาปี พ.ศ. 256544

กำาลังด่เอกสาร์ปรึ์กษ์ากัน	 ปิดท้ายด้วยภาพจิอมพลสฤษ์ดิ�ร์ับปร์ะทานอาหาร์เย็นคนเดียว 
ที�โตุ�ะ

ม้วนที�สองเปน็เหตุกุาร์ณห์ลังผา่ตัุดแล้ว	บนัทึกภาพจิอมพลสฤษ์ดิ�นอนร์บันำาเกล้ออย่่

บนเตีุยงผ้่ป่วย	 มีแพทย์และคณะมาตุร์วจิอาการ์	 ตัุดไปภายนอกอาคาร์เข้าใจิว่าที�ด้านนอก

โร์งพยาบาล	บร์ิเวณพ้�นที�ร์อบ	ๆ	 ยังปกคลุมด้วยหิมะ	 ตัุดกลับมาในห้องพัก	จิอมพลสฤษ์ดิ� 
อย่่บนเตีุยงหลังผ่าตัุด	อาการ์ดีขึ�น	นายแพทย์ไทยสองคนเข้ามาด่	 เข้าใจิว่ามีบุตุร์ชายค้อ	

เศร์ษ์ฐา	ธนะร์ัชต์ุ	ร์ว่มอย่ด้่วย	

ม้วนตุ่อไปน่าจิะเป็นเวลาที�พักฟั่� นอย่่ที�บ้านพัก	จิอมพลสฤษ์ดิ�สามาร์ถนั�งพักได้แล้ว	

สีหน้าดีขึ�น	 ถ่ายโดยใช้แสงไฟัฟ้ัาช่วยซึ�งแสดงว่ายินดีให้ถ่าย	 มีแพทย์ไทยตุร์วจิชีพจิร์	 วัด

อุณหภ่มิ	 มีแพทย์ฝร์ั�งมาตุร์วจิเท้า	 ท่านผ้่หญิงวิจิิตุร์าเข้ามากร์าบที�อกและจัิบแก้มจิอมพล	

แล้วนั�งสนทนากัน	 ตัุดไปมีนายทหาร์สหรั์ฐมาพบ	และมีชายไทยหลายคนมาชุมนุมที�ห้อง	 
เห็นบุรุ์ษ์พยาบาลฝร์ั�งในชุดพยาบาลติุดบั�งยศจ่ิาที�แขนมาปฏิบติัุงาน	นำานำาหร์อ้ยาให้จิอมพล

ด้�มด้วยหลอดด่ดในที�นอน	 ในขณะที�ภร์ิยาตัุดเล็บเท้าให้	 ตุ่อมานายแพทย์ฝร์ั�งมาตุร์วจิ 
ร์่างกาย	 ด่แผลที�ผ่าตัุดที�ท้องและบีบจัิบจุิดที�ร์อบตัุว	 ส่วนสุดท้ายของม้วนนี�เป็นอีกวันที�

จิอมพลมีอาการ์ดีขึ�น	แจ่ิมใส	สามาร์ถย้นและเดินรั์บแขกที�มาเยี�ยม	 เห็นนายแพทย์จิำาลอง 

มาตุร์วจิและนั�งสนทนาพร์้อมกับแพทย์หญิงตุร์ะหนักจิิตุ	ภร์ิยานายแพทย์จิำาลอง	

ม้วนตุ่อมา	เข้าใจิว่าถ่ายทำาหลังจิากจิอมพลสฤษ์ดิ�ออกจิากโร์งพยาบาลแล้ว	มีบันทึก

กิจิกร์ร์มพบปะกับนายทหาร์อเมร์กัินชั�นนายพลผ้่หนึ�ง	คาดว่าเป็นที�สถานท่ตุไทย	โดยม	ีถนัด	

คอมันตุร์์	 เอกอัคร์าชท่ตุปร์ะจิำาสหร์ัฐอเมร์ิกา	 ร์่วมอย่่ด้วย	 ตุ่อไปเป็นเหตุุการ์ณ์ในบ้านพัก	 

มีการ์สงัสร์ร์ค์ด้�มและทำาอาหาร์คำาเลี�ยงกัน	จิอมพลสฤษ์ดิ�ดมี่ความสขุ	สวมหมวกแดงทักทาย

หน้ากล้อง	

ม้วนสุดท้าย	จิอมพลสฤษ์ดิ�	 กับภริ์ยา	ออกจิากที�พัก	 ขึ�นร์ถยนต์ุเพ้�อเดินทางตุ่อไป	 
ในขณะที�คณะแพทย์และคนอ้�น	ๆ	ร์วมทั�ง	ถนัด	คอมันตุร์์	มาคอยสง่ที�หน้าที�พัก	สังเกตุเห็น

ว่าจิอมพลสฤษ์ดิ�ถ้อกล้องถ่ายภาพยนตุร์์ขนาดเล็กอย่ใ่นม้อขณะก้าวขึ�นร์ถ	แสดงว่าจิอมพล
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ถ่ายภาพยนตุร์์ของตุนเองด้วย	 ตุ่อมาเป็นภาพที�สนามบินนานาชาติุ	 ไมอามี	 มีนายแพทย์

จิำาลองและคร์อบคร์ัวกับคนอ้�น	ๆ	 เชน่	ถนัด	คอมันตุร์์	อย่ที่�สนามบิน	 เห็น	พันเอกเฉัลิมชัย	

จิารุ์วัสตุร์์	 เดินกับใคร์บนถนน	และเห็นคณะในสถานที�ท่องเที�ยวแห่งหนึ�ง	แล้วฟัิล์มจึิงหมด

เพียงเท่านี�

หอภาพยนตุร์์ได้ร์บัมอบภาพยนตุร์์นี�จิากคณะเวชศาสตุร์์เขตุร์อ้น	มหาวิทยาลัยมหิดล	

เป็นไปได้ว่าฟิัล์มภาพยนตุร์เ์ปน็สมบติัุสว่นตัุวของนายแพทยจ์ิำาลอง	หะร์ณิสตุุ	เพร์าะท่านได้

เป็นผ้่ก่อตัุ�งคณะเวชศาสตุร์์ฯ	เม้�อปี	2503	และบร์ิจิาคฟัิล์มเหล่านี�แก่คณะ	ซึ�งตุ่อมาได้มอบ

ให้หอภาพยนตุร์์ดำาเนินการ์อนุร์ักษ์์

โดยทั�วไปภายหลังได้ร์บัการ์ผา่ตัุดทางเดินโลหิตุดำาใหญแ่ล้ว	ผ้่ป่วยจิะมีอายุไม่ยน้ยาว

นัก	จิอมพลสฤษ์ดิ�เองคงจิะทร์าบดี	ภายหลังผ่าตัุดเสร์็จิสิ�น	จึิงได้เขียนบันทึกปร์ะจิำาวัน	เม้�อ

วันที�	17	มีนาคม	2501	ว่า	“ดีใจิมากเตุร์ียมการ์ตุ่าง	ๆ	ทั�งวันเป็นสุขใจิมาก	แตุ่ก็ใจิหาย	ร่์้ว่า

จิะอย่ไ่ด้อีกไม่นาน	ตุ่อไปนี�เร์าจิะหาความสุขให้เต็ุมที�	และทำางานเพ้�อชาติุ”	ในขณะเดียวกัน

ก็มีงานวิจัิยที�ร์ะบุว่าการ์ไปร์ับการ์ร์ักษ์าตัุวคร์ั�งนั�น	 น่าจิะมีการ์ติุดตุ่อเจิร์จิาลับร์ะหว่าง 
จิอมพลสฤษ์ดิ�กับร์ัฐบาลสหร์ัฐอเมร์ิกา	 เพ้�อกำาหนดอนาคตุปร์ะเทศไทยใตุ้อิทธิพลสหร์ัฐฯ	

และหลังจิากกลับมาปร์ะเทศไทย	ในปลายปีนั�นเองจิอมพลสฤษ์ดิ�ได้ก่อการ์รั์ฐปร์ะหาร์อีกคร์ั�ง

และขึ�นเป็นนายกร์ัฐมนตุร์ีเองในร์ะบอบเผด็จิการ์เต็ุมร่์ปแบบ

ภาพยนตุร์์ที�ถ่ายทำาแบบส่วนตัุว	และบันทึกเหตุุการ์ณ์ส่วนหนึ�งในชีวิตุส่วนตัุวของ

จิอมพลสฤษ์ดิ�	ธนะร์ชัต์ุ	เร์้�องนี�	จึิงมีความสำาคัญร์ะดับชาติุ	ในฐานะเคร์้�องบนัทึกชว่งเวลาอัน

เป็นหัวเลี�ยวหัวตุ่อที�สุดแห่งชีวิตุของผ้่ทร์งอิทธพิลตุ่อการ์เม้องไทย	และกลายเป็นจุิดเปลี�ยน

สำาคัญในการ์กำาหนดชะตุากร์ร์มความเป็นไปของปร์ะเทศที�ส่งผลส้บเน้�องยาวนานไปอีก 

หลายปีตุ่อมา		
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เด็กกับ้หมี  
The Children and the Bear

ฟล์ิม 16 มม. / สิ ่/ เสิย่ง / 14 น�ท่ำ

ปีสิรั้��ง  2502

ผู้้�สิรั้��ง 	 สำานักขา่วสาร์อเมร์ิกัน	กรุ์งเทพฯ	ในนาม	Southeast	Asia	Film	

ผู้้�กำ�ก้บี  	 ปยุตุ	เงากร์ะจ่ิาง

ผลงานภาพยนตุร์์การ์์ตุ่นหร์้อแอนิเมชัน	 โดย	ปยุตุ	 เงากร์ะจ่ิาง	 ผ้่สร์้างภาพยนตุร์์

การ์ต์ุน่ไทยสำาเร์จ็ิร์ายแร์ก	ค้อ เห้ต่ัมัหั้ศจัรรย์ ์เม้�อปี	2498	และออกฉัายอย่างเป็นทางการ์ในปี	

2500	ซึ�งเป็นที�สนใจิของสำานักข่าวสาร์อเมร์ิกัน	กรุ์งเทพฯ	 ที�ปยุตุเข้าทำางานเป็นเจ้ิาหน้าที�

ฝ่ายศิลป์ของหน่วยงานอย่่	 จึิงได้ให้ปยุตุไปด่งานและร์ับการ์ฝึกอบร์มการ์ทำาภาพยนตุร์์ 

การ์์ตุ่นที�โร์งถ่ายโตุโฮ	ปร์ะเทศญี�ปุ่น	ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สร์้างภาพยนตุร์์การ์์ตุ่น

เพ้�อตุ่อตุ้านลัทธคิอมมิวนิสต์ุตุามวัตุถุปร์ะสงค์ของหน่วยงาน	โดยไปถ่ายทำาที�ปร์ะเทศญี�ปุ่น	

2	เร์้�อง	ค้อ	ห้น่มัานเผชิญภัิย์ครั�งให้มั� เม้�อปี	2500	และเร์้�อง เด็กกับ้ห้มีั เม้�อปี	2502
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เด็กกับ้ห้มัี เป็นภาพยนตุร์์ที�ทำาขึ�นเพ้�อเผยแพร์่ในปร์ะเทศไทยและปร์ะเทศฝ่าย 

โลกเสร์ีหร์้อค่ายปร์ะชาธิปไตุยในสงคร์ามเย็น	 โดยเฉัพาะในภ่มิภาคเอเซีย	 สร้์างขึ�นเพ้�อ

สนับสนุนหร์้อเพ้�อโฆษ์ณาชวนเช้�อให้ปร์ะชาชนเข้าใจิถึงการ์จัิดตัุ�งองค์การ์สนธิสัญญา 
ร์ว่มป้องกันแห่งเอเซียอาคเนย์	หร์้อ	ซีโตุ		(Southeast	Asia	Treaty	Organization)	(SEATO)	

เม้�อปี	2497	โดยมีสหร์ัฐฯ	เป็นตัุวตัุ�งตัุวตีุจัิดตัุ�งขึ�น	เพ้�อตุ่อตุ้านลัทธคิอมมิวนิสต์ุ	เป็นองค์การ์

ร์่วมม้อทางทหาร์ที�มีสัญญากันว่าหากปร์ะเทศสมาชิกใดถ่กรุ์กร์านด้วยกำาลังโดยปร์ะเทศ

คอมมิวนิสต์ุ	 ถ้อเป็นการ์รุ์กร์านปร์ะเทศสมาชิกด้วยกัน	 จึิงจิะร์่วมกันส้่เพ้�อปกป้องคุ้มคร์อง

ปร์ะเทศสมาชิก	มีปร์ะเทศซึ�งเป็นปร์ะเทศในค่ายโลกเสร์ีด้วยกันร์ว่มเป็นสมาชิก	8	ปร์ะเทศ	

ค้อ	สหร์ัฐฯ,	สหร์าชอาณาจัิกร์,	ฝร์ั�งเศส,	ออสเตุร์เลีย,	นิวซีแลนด์,	ปากีสถาน,	ฟัิลิปปินส์,	ไทย	

มีสำานักงานใหญตัุ่�งอย่่ในกรุ์งเทพฯ	องค์การ์นี�ยังให้ความคุ้มคร์องปร์ะเทศที�มิได้เป็นสมาชิก

อีกสามปร์ะเทศ	ค้อ	ลาว,	เขมร์,	เวียดนามใตุ้	

ไม่มีข้อม่ลชัดเจินว่า	ปยุตุ	 เงากร์ะจ่ิาง	 เป็นผ้่คิดเร์้�องเอง	แตุ่เช้�อว่าน่าจิะได้โจิทย์มา

จิากสำานักข่าวสาร์อเมร์ิกัน	 โจิทย์ค้อสร์้างนิทานที�มีหมี	 อันเป็นตัุวแทนของสหภาพโซเวียตุ	

เป็นผ้่ร้์าย	 เดิมหมีอย่่ในกร์ง	 ที�มีคนเลี�ยง	 ผ้่ทารุ์ณ	คอยรั์งแกทำาร์้ายจินหมีผอมโซ	 มีเด็ก	ๆ	

นานาชาติุมาด่และสงสาร์หมี	 นึกอยากให้หมีหนีออกจิากกร์ง	 วันหนึ�งหมีก็แหกกร์งหนีออก

มาได้และจัิบคนเลี�ยงกินเสีย	จิากนั�นหมีก็ออกล่ากินเด็ก	ๆ	อย่างเจ้ิาเล่ห์แยบคาย	 ค้อแอบ

ล่อลวงให้ตุายใจิแล้วกิน	 ทีนี�ยังมีเด็กหญิงตัุวโตุกว่าเด็กอ้�น	 คล้ายเป็นเด็กจีินใส่ชุดสีแดง	 

มาหลงช้�นชมว่าหมีนี�ช่างหล่อเหลา	 และคอยแก้ตุ่างให้หมีเม้�อมีเด็กบางคนเร์ิ�มสงสัยว่า 
เพ้�อนหายไปเพร์าะหมีจัิบกิน	แถมมาคอยหลอกเด็ก	ๆ	ว่าหมีใจิดี	พาเด็กที�หลงเช้�อไปหาหมี	

มีเด็กชายพี�น้องสองคนที�น่าจิะเป็นเด็กเกาหลีนอนหลับกันอย่่ดี	 ๆ	 ก็ถ่กหลอกไป	 เด็กคนที� 

ผ่กโบว์แดงและใสเ่ก้อกแดงอยากโตุขึ�นตัุวใหญเ่หม้อนหมีก็เข้าไปหาหมี	 จึิงถ่กหมีกิน	ทิ�งแตุ่

ร์องเท้าแดงไว้ให้น้องที�ผ่กโบว์ขาวและใสเ่ก้อกขาวด่ตุ่างหน้า	

ตุ่อมา	หมีก็ไปหลอกเด็กหญิงสองคนที�แตุ่งกายเห็นได้ชัดว่าเป็นเด็กเวียดนาม	และ

กำาลังนั�งง่วงหาวนอนกันอย่่	 หมีมาหลอกว่ามีอาหาร์กลางวันให้กิน	 เด็กหญิงเวียดนามที�ใส่
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กางเกงแดงรี์บไปกับหมีในขณะที�เด็กหญิงเวียดนามที�ใส่กางเกงขาวพยายามทัดทาน	แตุ่ไม่ 

ทันการ์	หมีกินเด็กหญิงกางเกงแดงเป็นอาหาร์กลางวันเรี์ยบร้์อย	แล้วยังจิะหันไปกินเด็กหญิง

เวียดนามกางเกงขาวอีกคน	ทีนี�แหละมเีด็กสองสามคนวิ�งถ้อไมเ้ร์ยีวมาตีุหมี	ตีุกันทีละคนสอง

คนก็ทำาอะไร์หมีไม่ได้	ฝ่ายเจ้ิาหมีก็เตุ้นร์ะบำาแบบฉับับของหมีอยา่งสำาร์าญใจิและเรี์ยกให้เด็ก

หญิงสาวจีินที�แตุ่งตัุวชุดสีแดงเข้าไปเตุ้นใกล้	ๆ	มัน	มันบอกเธอว่ามันไม่กินเธอหร์อก	แตุ่มัน

จิะกอดเธอ	 ในขณะที�เด็กหญิงจีินถ่กกอดจินลิ�นห้อย	 ตุ่อมาเด็ก	ๆ	หลายชาติุมาปร์ะชุมกัน	 
ลงความเห็นว่าตุ้องร์่วมกันส่้	 ไม้เร์ียวอันเดียวทำาอะไร์ไม่ได้	 ตุ้องเอามาร์วมกันเป็นมัดจึิงจิะ

เอาไปตีุหัวหมีได้	 มีเด็กแปดคนแปดชาติุมาปร์ะชุมกัน	และเม้�อเอาเช้อกมามัดไม้ร์วมกัน	 ก็

เห็นเกลียวเช้อกที�มัดไม้อ่านเป็นอักษ์ร์คำาว่า	 SEATO	แล้วเด็กแปดคนก็เอาไม้ซีโตุไปตีุหมี	 

หมีตุกใจิกลัว	วิ�งหนีไปอย่ไ่กล	ๆ	

หอภาพยนตุร์์เพิ�งค้นพบภาพยนตุร์์นี�ในหอจิดหมายเหตุุแห่งชาติุสหร์ัฐอเมร์ิกา	 
(National	Archives	and	Records	Administration	-	NARA)	เม้�อปี	2562		โดยเป็นฉับับที�

ใช้เสียงผ้่ชายบร์ร์ยายเป็นภาษ์าอังกฤษ์	แตุ่ฉับับที�ฉัายในปร์ะเทศไทย	ปยุตุ	 เงากร์ะจ่ิาง	 

เล่าว่าใช้พากย์บทเจิร์จิา	ซึ�งเขาให้ล่ก	ๆ	ของเขาที�เวลานั�นยังเป็นเด็กชว่ยกันพากย์เสียงพ่ด

ของเด็ก	ๆ	ในเร์้�อง	แตุ่น่าเสียดายที�ยังไม่พบสำาเนาฉับับนี�

สำานักข่าวสาร์อเมร์ิกัน	 กรุ์งเทพฯ	 มีการ์ทำาวิจัิยเพ้�อทดสอบว่าส้�อภาพยนตุร์์ที� 

หน่วยงานผลิตุสามาร์ถเข้าถึงปร์ะชาชนผ้่ชมได้เพียงไร์	 ก่อนที�จิะมีการ์เผยแพร์่ภาพยนตุร์์

นั�น	มีข้อม่ลว่าภาพยนตุร์์เร์้�อง เด็กกับ้ห้มีั สามาร์ถเข้าถึงผ้่ชมได้	แม้ว่าจิะมีผ้่ชมร์าว	1	ใน	5	

ที�ไมค่่อยเข้าใจิหร์อ้ชอบหนังเร์้�องนี�	มีการ์วิเคร์าะห์ว่าผ้่ชมชาวไทยอาจิจิะไม่ค่อยเข้าใจิว่าหมี

หมายถึงโซเวียตุ	แตุ่ผ้่ชมสามาร์ถเข้าใจิได้ว่าหนังนี�ตุ้องการ์แสดงให้เห็นการ์ร์วมตัุวกันของ

ชาติุตุ่าง	ๆ	เป็นซีโตุ	(SEATO)

ภาพยนตุร์์นี�บัดนี�กลายเป็นเอกสาร์ทางปร์ะวัติุศาสตุร์์	ซึ�งนอกจิากจิะแสดงให้เห็นถึง

ความสามาร์ถของบร์มคร่์ผ้่สร้์างภาพยนตุร์ก์าร์ต์ุน่ไทย	เม้�อได้ร์บัการ์สนับสนุนทั�งเงินทุนและ

เทคโนโลยทีี�ถึงพร์อ้ม	ยงัเป็นตัุวอยา่งอันชดัเจินของการ์ใช้ภาพยนตุร์เ์พ้�อการ์โฆษ์ณาชวนเช้�อ

ของสหร์ัฐอเมร์ิกาในสงคร์ามเย็นและในปร์ะเทศไทย	 เป็นการ์สร้์างความกลัวคอมมิวนิสต์ุ 

ให้แก่คนไทยแบบที�เรี์ยกกันว่าล้างสมอง	 เพร์าะได้ร์ับข้อม่ลข่าวสาร์ด้านเดียว	 ในสมัยที�

ปร์ะชาชนไทยตุกอย่ใ่ตุ้ผ้่ปกคร์องเผด็จิการ์	และปร์ะเทศไทยอย่ใ่ตุ้อิทธพิลของสหร์ฐัอเมร์กิา
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มันำม�กับ้คำว�มม้ด
ฟล์ิม 35 มม. / สิ ่/ เสิย่ง / 141 น�ท่ำ

ว้นออกฉ�ย	 31	ธนัวาคม	2514

บีรั้ษ้ิ์ทำสิรั้��ง 					 ละโว้ภาพยนตุร์์	

ผู้้�อำ�นวยก�รั้สิรั้��ง				 หม่อมอุบล	ยุคล	ณ	อยุธยา

ผู้้�กำ�ก้บี  					 หม่อมเจ้ิาชาตุร์ีเฉัลิม	ยุคล

ผู้้�ปรั้ะพิน้ธ์ิ	 ป.อัศวดาร์า

ผู้้�กำ�ก้บีภ�พิ  				 จุิร์ัย	เกษ์มสุวร์ร์ณ		

ผู้้�ลำ�ด้บีภ�พิ  				 สุธร์ร์ม	สุร์ิยวงค์		

ผู้้�กำ�ก้บีศิลิป์    		 ทวีศักดิ�	เสนาณร์งค์		

ผู้้�ออกแบีบีเครั้่�องแต่งก�ย	ปัทมนร์ังษี์	เสนาณร์งค์,	สุร์พงค์	โปร์ง่มณี	

ผู้้�แสิดง 						 สร์พงศ์	 ชาตุรี์,	 นัยนา	 ชีวานันท์,	 สุร์สิทธิ�	 สัตุยวงศ์,	 ถนอม	 
นวลอนันต์ุ,	 ดามพ์	 ดัสกร์,	พนม	นพพร์,	 จิอมใจิ	จิริ์นทร์,	 จิริ์ยา	 ศิร์ิพิศ,	 ศรั์ทธา	สถาพร์,	 

ดวงดาร์า	ปร์ะทับใจิ,	คมน์	อร์ร์ฆเดช,	 เบญจิมภร์ณ์	ปร์ิมสุวร์ร์ณ,	สุพร์ร์ณ	 อุปถัมภ์,	พร์้อม	

จิอมปลวก,	 ช่ศร์ี	 มีสมมนต์ุ,	 สะอาด	 เกศะปิณฑ์,	 วิคม	 สิงห์โมฬีี,	หยาดรุ้์ง	 ร์ะพี,	 สุดจัิยยะ	

ชมพ่นุท,	พร์ะเจ้ิาวร์วงศ์เธอ	พร์ะองค์เจ้ิาอนุสร์มงคลการ์,	 ม.ล.	 รุ์จิิร์า	 อิศร์างก่ร์,	 มาร์ศร์ี	 

อิศร์างก่ร์	ณ	อยุธยา,	ศิร์ิ	ศิร์ิจิินดา,	วงศ์ทอง	ผลานุสนธิ�,	เอนก	เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา

 



51

มัันมัากับ้ความัมืัด	 เป็นผลงานการ์กำากับภาพยนตุร์์เร้์�องยาวเร์้�องแร์กของหม่อมเจ้ิา

ชาตุร์ีเฉัลิม	ยุคล	หร์้อ	ท่านมุ้ย	หลังจิากทร์งกำากับภาพยนตุร์์โทร์ทัศน์มาหลายเร์้�องก่อนหน้า

นั�น	โดยทร์งสร์้างในนาม	ละโว้ภาพยนตุร์์	บร์ิษั์ทภาพยนตุร์์ของพร์ะองค์เจ้ิาอนุสร์มงคลการ์	

หร์้อ	 “เสด็จิพร์ะองค์ชายเล็ก”	พร์ะบิดาของพร์ะองค์	 ซึ�งเป็นคนทำาหนังไทยที�มีบทบาท 

มายาวนาน

มัันมัากับ้ความัมืัด ภาพยนตุร์์แนววิทยาศาสตุร์์	 อันเป็นแนวทางที�แปลกแตุกตุ่าง 

จิากหนังไทยทั�วไปในตุอนนั�น	เล่าเร์้�องร์าวของ	ธงชัย	นักวิทยาศาสตุร์์	และ	เสก	ล่กศิษ์ย์หนุ่ม	

ที�เดินทางไปตุร์วจิสอบปร์ากฏการ์ณ์หินอุกกาบาตุตุกลงมาที�หม่่บ้านคนนำา	แตุ่พวกเขากลับ

พบว่าหม่่บา้นคนนำาได้กลายเป็นหม่่บา้นร้์างไปภายในชั�วขา้มค้น	เหล้อเพียงเศษ์โคร์งกร์ะดก่

ของชาวบ้านเท่านั�นที�เป็นร์่องร์อยของเบาะแส	 ในขณะที�บางคนที�ตุายไปแล้วก็กลับกลาย 
เป็นศพเดินได้	 เที�ยวออกอาละวาดปล่อยลำาแสงทำาลายล้างผ่านทางดวงตุา	กร์ะทั�งพวกเขา

ได้พบกับชิ�นสว่นผิวหนังและนำามาตุร์วจิ	จึิงร่์้ว่าเป็นสิ�งมีชีวิตุจิากนอกโลก	โดยสาเหตุุหนึ�งที� 
ทร์งสร์้างภาพยนตุร์์เร์้�องนี�ขึ�นเป็นผลงานเร์้�องแร์ก	เพร์าะท่านมุ้ยทร์งมีพ้�นความร่์้ทางธร์ณี- 

วิทยาที�ทร์งเร์ยีนมาและทร์งมีความสามาร์ถและปร์ะสบการ์ณ์ในการ์ดำานำา	ซึ�งในเร์้�องจึิงมีทั�ง

ฉัากทางทะเล	ฉัากดำานำา	และฉัากภายในถำา	

ปี	2514	ที�	มัันมัากับ้ความัมืัด	ออกฉัายเป็นปีสำาคัญที�วงการ์หนังไทยเร์ิ�มเปลี�ยนผ่าน

จิากหนัง	16	มม.	พากย์สดที�คร์องตุลาดมายาวนาน	เป็นหนังฟัิล์ม	35	มม.	เสียงในฟัิล์ม	ซึ�งมี	

มัันมัากับ้ความัมืัด	เป็นหนึ�งในนั�น	และยังเป็นปีแร์กที�วงการ์ภาพยนตุร์ไ์ทยไม่มี	มิตุร์	ชัยบัญชา	

พร์ะเอกหมายเลขหนึ�งผ้่เสียชีวิตุในปีก่อนหน้า	 จึิงเกิดการ์ปั� นพร์ะเอกใหม่ขึ�นมาพร์้อมกัน

อย่างมากมายในปีเดียวกัน	 เช่น	คร์ร์ชิตุ	ขวัญปร์ะชา,	 กรุ์ง	ศร์ีวิไล,	นาท	 ภ่วนัย,	 ไพโร์จิน์	 

ใจิสิงห์,	ยอดชาย	เมฆสุวร์ร์ณ	ฯลฯ	ร์วมไปถึง	สร์พงศ์	ชาตุร์ี	พร์ะเอก มัันมัากับ้ความัมืัด

ก่อนหน้านั�น	สร์พงศ์	ชาตุร์ี	 เป็นเด็กในกองถ่ายหนังไทย	 ที�ได้เข้ามาคัดตัุวจินได้เป็น

นักแสดงปร์ะกอบในหนังโทร์ทัศน์ที�ท่านมุ้ยทร์งกำากับอย่ห่ลายเร์้�อง	และทร์งเห็นแววในการ์
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เป็นนักแสดง	เดิมที	สร์พงศ์	ได้ร์บับทเป็นพร์ะร์องใน	มัันมัากับ้ความัมืัด แตุ่ร์ะหว่างถ่ายทำาได้

เกิดปัญหาจินทำาให้พร์ะองค์ทร์งเล้�อนสร์พงศ์ขึ�นมาเป็นพร์ะเอกแทน	 ไชยา	สุร์ิยัน	พร์ะเอก

คนแร์กที�วางไว้	 ท่ามกลางเสียงคัดค้านจิากหลายฝ่าย	แม้แตุ่ตัุวสร์พงศ์เองที�มองว่าตัุวเอง 

ยังไม่พร้์อมและร่์ปร์่างหน้าตุาไม่ตุร์งกับขนบของพร์ะเอกหนังไทยในเวลานั�น	 ในขณะที�

นางเอกค้อ	นัยนา	ชีวานันท์	นักแสดงสาวที�ละโว้ภาพยนตุร์์กำาลังปลุกปั� นขึ�นมา

เม้�อออกฉัายสง่ท้ายปี	2514	ในโปร์แกร์มตุ้อนร์ับปีใหม่ของโร์งภาพยนตุร์์เฉัลิมเขตุร์์	

โร์งหนังซึ�งเป็นกิจิการ์ของร์าชสกุลยุคลและเป็นโร์งปร์ะจิำาของละโว้ภาพยนตุร์์	 มัันมัากับ้ 

ความัมัืด	 ไม่ปร์ะสบความสำาเร์็จิด้านร์ายได้	 ส่วนหนึ�งเพร์าะแนวทางที�แปลกแตุกตุ่างจิาก 

หนังไทยทั�วไปในตุอนนั�น	ก่อนที�ทั�งท่านมุ้ย	และสร์พงศ์	ร์วมถึงนัยนา	จิะร์ว่มกันสร์้างสร์ร์ค์

ผลงานเร้์�องที�สองซึ�งเปลี�ยนเป็นแนวสะท้อนสังคมเร์้�อง	 เขาชื�อกานต์ั ในปี	 2516	 และ 

ปร์ะสบความสำาเร์็จิเป็นอย่างมาก	 อย่างไร์ก็ตุาม	 มัันมัากับ้ความัมัืด	 ก็ยังนับได้ว่าเป็น

ภาพยนตุร์์ที�กล้าหาญในการ์นำาเสนอสิ�งแปลกใหม่ในช่วงร์อยตุ่อสำาคัญของวงการ์หนังไทย	

และเม้�อพิจิาร์ณาถึงสถานะของหม่อมเจ้ิาชาตุร์ีเฉัลิม	ยุคล	และ	สร์พงศ์	ชาตุร์ี	ในเวลาตุ่อมา	

มัันมัากับ้ความัมัืด ยังมีคุณค่าสำาคัญในฐานะที�เป็นปฐมบทของทั�งผ้่กำากับและนักแสดงชาย

ผ้่ยิ�งใหญใ่นปร์ะวัติุศาสตุร์์ภาพยนตุร์์ไทย
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แหวนำทองเหล่้อง
ฟล์ิม 35 มม. / สิ ่/ เสิย่ง / คว�มย�ว 225 น�ท่ำ

ว้นออกฉ�ย  	 28	ธนัวาคม	2516

บีรั้ษ้ิ์ทำสิรั้��ง 		 ละโว้ภาพยนตุร์์

ผู้้�อำ�นวยก�รั้สิรั้��ง 	 หม่อมอุบล	ยุคล	ณ	อยุธยา

ผู้้�กำ�ก้บี  	 พร์ะเจ้ิาวร์วงศ์เธอ	พร์ะองค์เจ้ิาอนุสร์มงคลการ์

ผู้้�ปรั้ะพิน้ธ์ิ  		 บุษ์บง	นาร์ถสุดา

ผู้้�เขึ้ย่นบีทำ	 พร์ะเจ้ิาวร์วงศ์เธอ	พร์ะองค์เจ้ิาอนุสร์มงคลการ์

ผู้้�กำ�ก้บีภ�พิ	 สง่า	จัินทวังโส

ผู้้�ลำ�ด้บีภ�พิ	 พร์ะเจ้ิาวร์วงศ์เธอ	พร์ะองค์เจ้ิาอนุสร์มงคลการ์

ผู้้�กำ�ก้บีศิลิป์	 ทวีศักดิ�	เสนาณร์งค์

ผู้้�ทำำ�ดนตรั้ป่รั้ะกอบี	 สมาน	กาญจินะผลิน

ผู้้�ออกแบีบีเครั้่�องแต่งก�ย	ปัทมนร์ังษี์	เสนาณร์งค์,	สุร์พงศ์	โปร์ง่มณี

ผู้้�แสิดง    	 ไชยา	สุร์ิยัน,	 นัยนา	ชีวานันท์,	 ภาณุวัฒน์	 มังคลาร์ัตุน์,	 เขมิกา	

กุญชร์	ณ	อยุธยา,	อดุลย์	ดุลยร์ัตุน์,	 เยาวเร์ศ	นิสากร์,	 เชาว์	แคล่วคล่อง,	มาร์ศร์ี	 อิศร์างก่ร์	 

ณ	อยุธยา,	จุิร์ี	โอศิร์ิ,	สุคนธ	์คิ�วเหลี�ยม,	ปร์าณีตุ	คุ้มเดช,	ช่ศร์ี	มีสมมนต์ุ,	ชฎาพร์	วชิร์ปร์าณี,	

สมพล	กงสุวร์ร์ณ,	ทานทัตุ	 วิภาตุะโยธิน,	 ศรี์สละ	ทองธาร์า,	 เสถียร์	 ธร์ร์มเจิร์ิญ,	ศร์ีนวล	 

แก้วบัวสาย,	 โดม	 สิงห์โมฬีี,	 ขุนแผน	 ภุมมารั์กษ์์,	 ถนอม	นวลอนันต์ุ,	 เม้องเริ์ง	 ปัทมินทร์์,	 

สุร์ชาติุ	ไตุร์โภค,	วงศ์ทอง	ผลานุสนธิ�,	ยร์ร์ยงค์	จิม่กแดง,	ขวัญ	สุวร์ร์ณะ,	สายพิณ	จิินดานุช,	

สะอาด	เกศะปิณฑ์,	แอ๋	คชนุช
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พร์ะเจ้ิาวร์วงศ์เธอ	พร์ะองค์เจ้ิาอนุสร์มงคลการ์	 หร์้อ	 “เสด็จิพร์ะองค์ชายเล็ก”	 

แห่งวงการ์ภาพยนตุร์์ไทย	 นับเป็นผ้่สร์้างและผ้่กำากับภาพยนตุร์์ไทยที�สำาคัญที�สุดคนหนึ�ง 

ในปร์ะวัติุศาสตุร์์	ทั�งทร์งเร์ิ�มสร์้างภาพยนตุร์์มาตัุ�งแตุ่ยุคก่อนสงคร์ามโลก	คร์ั�งที�	2	และทร์ง

เป็นหนึ�งในผ้่นำาของบร์ร์ดาคนทำาหนังไทยในช่วงหลังสงคร์าม	 ที�ส่วนมากนิยมถ่ายทำาด้วย

ร์ะบบฟัิล์ม	16	มม.	พากย์สดในโร์ง	แตุ่พร์ะองค์ทร์งเป็นเพียงผ้่สร์้างไม่กี�ร์ายที�ลงทุนสร์้าง 

โร์งถ่ายภาพยนตุร์์	 และถ่ายทำาในร์ะบบฟัิล์ม	35	มม.	 เสียงในฟัิล์ม	 อันเป็นมาตุร์ฐานสากล	 

ในนามบร์ิษั์ทละโว้ภาพยนตุร์์

แห้วนทองเห้ลือง เป็นผลงานที�เป็นหมุดหมายสำาคัญที�สุดเร้์�องหนึ�งของ	 “เสด็จิ-

พร์ะองค์ชายเล็ก”	ทั�งการ์ที�ทร์งเปลี�ยนแนวจิากภาพยนตุร์์ตุลาดที�พร์ะองค์ทร์งเคยสร์้างจิน

เป็นที�นิยมโดยตุลอด	เชน่ เงิน เงิน เงิน (2508) อีแตัน	(2511)	เกาะสวาทห้าดสวรรค์ (2512)	

มาเป็นภาพยนตุร์์แนวมหากาพย์ชีวิตุที�เข้มข้นสะเท้อนใจิ	 และทร์งพิถีพิถันทุ่มเทในการ์ 

สร์า้งอยา่งมากเป็นพิเศษ์กว่าทุกเร้์�อง	ใชเ้วลายาวนานถึง	2	ปี	จินกร์ะทั�งกลายเปน็ภาพยนตุร์์

มีความยาวเก้อบ	4	ชั�วโมง	และมีการ์พักคร์ึ�งร์ะหว่างเร์้�อง	(Intermission)	ตุามอย่างภาพยนตุร์ ์
อีพิคเร์้�องดังของฮอลลีว่ดในยุคสมัยนั�น	

แห้วนทองเห้ลือง สร์้างจิากบทปร์ะพันธข์อง	บุษ์บง	นาร์ถสุดา	อันเป็นพร์ะนามแฝง

ของพร์ะองค์เอง	 เล่าเร้์�องร์าวของ	 ดวงใจิ	 หญิงสาวชาวเหน้อที�มีสัมพันธ์ร์ักกับ	 กฤษ์ฎา	 

นายทหาร์หนุ่มร่์ปงามฐานะส่งสง่จิากเม้องกรุ์ง	โดยเธอได้มอบแหวนทองเหล้องวงหนึ�งไว้ให้

เขาเป็นของแทนใจิ	แตุ่จ่่ิ	ๆ	กฤษ์ฎากลับหายตัุวไปในขณะที�สงคร์ามโลกคร์ั�งที�	 2	กำาลังร์ะอุ	

ตุ่อมา	ดวงใจิได้ตัุ�งท้อง	และถ่กล่ามโซจ่ิากพอ่บังเกิดเกล้าที�ตุ้องการ์ให้เธอแตุ่งงานกับคนอ้�น	

เน้�องจิากไมตุ้่องการ์ใหล้ก่สาวไปสร์า้งความเส้�อมเสยีใหแ้ก่	กฤษ์ฎา	ผ้่เป็นลก่ชายผ้่มพีร์ะคณุ

ของตุน	 แตุ่ดวงใจิได้ตัุดโซ่ออกและตัุดสินใจิออกตุามหาคนร์ัก	 ด้วยการ์เดินเท้าไปตุาม 

ทางร์ถไฟัจิากเชียงใหม่ไปยังกรุ์งเทพฯ	อย่างเด็ดเดี�ยว	กลายเป็นจุิดเร์ิ�มตุ้นให้เธอได้พบกับ

ชีวิตุที�ผันผวนและร์ะหกร์ะเหิน	ทั�งได้ร์ับการ์ชว่ยเหล้อจิากชายหนุ่มผ้่มีฐานะ	ก่อนจิะไปเป็น
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ขอทาน	 และถ่กบังคับให้เป็นโสเภณี	 จัิบพลัดจัิบผล่ไปเป็นภร์ร์ยาของนายทหาร์ญี�ปุ่นที� 

เขา้มาเม้องไทยด้วยภาร์กิจิสงคร์าม	จินสิ�นสงคร์ามโลกครั์�งที�	2	นายทหาร์ญี�ปุ่นคนเกิดหายตัุว

ไป	 ทิ�งทองคำาจิำานวนมหาศาลให้ไว้แก่เธอ	 เธอจึิงได้กลายเป็นเศร์ษ์ฐินีผ้่มีช้�อเสียงในแวดวง

สงัคม	มบีร์ษัิ์ทใหญโ่ตุ	กร์ะทั�งวันหนึ�ง	เธอได้พบกับชายขอทานผ้่นา่สงสาร์ซึ�งมีหน้าตุาละมา้ย

คล้ายกับกฤษ์ดา	ที�เธอตุามหามาทั�งชีวิตุ	

บท	ดวงใจิ	 แสดงโดย	 นัยนา	 ชีวานันท์	 ดาร์าสาวจิากจัิงหวัดนคร์สวร์ร์ค์	 ที�ละโว้

ภาพยนตุร์์ปลุกปั� นฝึกฝนการ์แสดงมาตัุ�งแตุ่เป็นวัยรุ์่น	 เธอเร์ิ�มมีผลงานภาพยนตุร์์ตัุ�งแตุ่ปี	

พ.ศ.	 2514	จิาก	 มัันมัากับ้ความัมืัด และอีกสามสี�เร้์�องหลังจิากนั�น	 แตุ่	แห้วนทองเห้ลือง  

เป็นเร์้�องที�เธอได้ร์ับบทบาทเด่นที�สุด	 ในชว่งที�ภาพยนตุร์์ออกฉัายนั�น	 เธอมีอายุเพียง	19	 ปี	

แตุ่ตุ้องรั์บบทเป็นสาวแร์กรุ์น่ไปจินถึงหญิงวัยกลางคน	ที�ตุ้องผจิญชีวิตุอยา่งโชกโชน	ผลงาน

เร์้�องนี�จึิงนับเป็นภาพยนตุร์์แจ้ิงเกิดของเธออยา่งแท้จิร์ิง

แห้วนทองเห้ลือง มีคุณค่าทั�งในฐานะภาพยนตุร์์ที�แสดงเร์้�องเล่าดุจินิยายชีวิตุที� 
ผ้่อ่านนิยายและชมมหร์สพของไทยคุ้นเคยกันดี	เป็นนิยายแบบมหากาพย์ชีวิตุสองหร์้อสาม

ยุค	 ค้อตัุ�งแตุ่ช่วงตุ้นสงคร์ามโลกคร์ั�งที�สอง	 ยุคหลังสงคร์าม	 ไปจินถึงกลางทศวร์ร์ษ์	2510	

ภาพยนตุร์์ได้บันทึกอาร์มณ์	 ค่านิยม	และสภาพชีวิตุผ้่คนทั�งในตุำาแหน่งที�ส่งสุดและตุำาสุด 
ของบา้นเม้อง	ท่ามกลางชว่งเวลาสำาคัญและผันผวนของปร์ะเทศไทยในร์ะยะเวลากว่า	30	ปี	

ตัุ�งแตุ่ก่อนสงคร์ามโลก	คร์ั�งที�	2	มาจินถึงปี	พ.ศ.	2516	ดังกล่าว	อยา่งที�อาจิไม่มีภาพยนตุร์์

ไทยเร์้�องไหนสามาร์ถทำาได้อีก	 ที�น่าสนใจิอีกอยา่งหนึ�งค้อ	ภาพยนตุร์์นี�ออกฉัายในห้วงเวลา 

ที�สงัคมไทยเพิ�งผา่นเหตุุการ์ณก์าร์เปลี�ยนแปลงสำาคัญทางการ์เม้องค้อเหตุกุาร์ณ	์14	ตุลุาคม	

ซึ�งกล่าวได้ว่าเป็นการ์เปลี�ยนสังคมไทยส่บ่ร์ร์ยากาศปร์ะชาธปิไตุยโดยนักเร์ียนนักศึกษ์า	 ใน

ขณะเดียวกัน	 ก็เป็นตัุวอย่างอันหายากที�แสดงให้เห็นถึงความกล้าทะเยอทะยานและยอม

ทุ่มเทเพ้�อพัฒนาหนังไทยของผ้่สร์้างภาพยนตุร์์ที�ผ่านการ์ทำาหนังมาอยา่งโชกโชน
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เทพธิิด� บ้�รั์ 21
ฟล์ิม 35 มม. / สิ ่/ เสิย่ง / 129 น�ท่ำ

ว้นออกฉ�ย	 29	กันยายน	2521

บีรั้ษ้ิ์ทำสิรั้��ง 					 ไฟัว์สตุาร์์	โปร์ดักชั�น		

ผู้้�อำ�นวยก�รั้สิรั้��ง   	 เกียร์ติุ	เอี�ยมพึ�งพร์	

ผู้้�กำ�ก้บี  					 ยุทธนา	มุกดาสนิท

ผู้้�เขึ้ย่นบีทำ 					 หม่อมหลวงพันธุเ์ทวนพ	เทวกุล,	ยุทธนา	มุกดาสนิท

ผู้้�กำ�ก้บีภ�พิ 					 สมชาย	ลีลาณุร์ักษ์์		

ผู้้�ลำ�ด้บีภ�พิ 					 ยุทธนา	มุกดาสนิท		

ผู้้�กำ�ก้บีศิลิป์  				 ชัยร์ัตุน์	พงษ์์บุญฤทธิ�		

ผู้้�ทำำ�ดนตรั้ป่รั้ะกอบี  		 ธาร์ีพันธ	์ธปีศิร์ิ,	อดิงดีล่า		

ผู้้�ออกแบีบีเครั้่�องแต่งก�ย	กมลวิทย์	เศวตุเศร์ณี

ผู้้�แสิดง  					 จัินทร์า	ชัยนาม,	ไกร์ลาศ	เกรี์ยงไกร์,	สุเชาว์	พงษ์์วิไล,	สุดา	ช้�นบาน,	

วสันต์ุ	อุตุตุมะโยธนิ,	ศิร์พิงษ์์	อิศร์างกร่์	ณ	อยุธยา,	จุิร์	ีโอศิร์,ิ	นงนุช	เปเร์ร์า่,	บุษ์บง	บุร์ะกสิกร์,	

วร์าภร์ณ์	ล้อนันต์ุ,	จุิไร์	อ้นปร์างค์,	คล้ายจัินทร์์	สนิทวงศ์,	ทิพวัลย์	วะดี,	อุทุมพร์	แก้วสถิตุย์,	

วร์ภัณฑ์	ลีละชาติุ,	ชัยธวัช	ยุทธนันท์,	 วิสุทธพิงษ์์	ปร์ะย่ร์คง,	ชัชวาล	จุิกนะวัฒนา,	ทวีศักดิ�	

พร์หมสาขา,	 อร์ดา	สุวร์ร์ณบุตุร์,	 อโนชา	ชาคริ์ตุ,	พิศมัย	แสงหิร์ัญ,	 สุเมธ	 เช้�อสังขพันธ์,	 

อินทิร์า	ทิชาชาติุ,	มหิศร์	เล้�อมปร์ะไพ,	ด.ญ.	รุ์จีิ,	ปร์ะคอง	
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เทพธิดิา บ้าร ์21 เป็นผลงานการ์กำากับภาพยนตุร์์เร์้�องแร์กของ	ยุทธนา	มุกดาสนิท	

คนทำาหนังที�เร์ยีนวิชาการ์ภาพยนตุร์โ์ดยตุร์งมาจิากคณะวาร์ศาสตุร์	์มหาวิทยาลัยธร์ร์มศาสตุร์	์

และมีโอกาสได้ไปฝึกงานที�ละโว้ภาพยนตุร์	์อันเป็นค่ายใหญข่องวงการ์ในขณะนั�น	ร์วมทั�งได้

เป็นผ้่ชว่ยให้ผ้่กำากับรุ์น่ใหญ	่เชิด	ทร์งศร์ี	และผ้่กำากับคล้�นล่กใหม่	หม่อมเจ้ิาชาตุร์ีเฉัลิม	ยุคล	

นั�นทำาให้เขามีคุณสมบัติุและศักยภาพพร้์อมที�จิะเป็นแกนนำาของคนทำาหนังคล้�นล่กที�สอง

หลังยุค	14	ตุุลา	 ที�ตุ้องการ์ปฏิร่์ปวงการ์ภาพยนตุร์์ไทยซึ�งก่อนหน้านั�นได้ยำาอย่่กับที�ให้เกิด

การ์พัฒนาไปข้างหน้า	

ยุทธนาได้ร์ับความไว้วางใจิจิากบร์ิษั์ท	 ไฟัว์สตุาร์์	 โปร์ดักชั�น	 ที�เพิ�งก้าวขึ�นมาเป็น 
ค่ายใหญ่ของวงการ์	 ให้มาร์ับหน้าที�กำากับภาพยนตุร์์เดี�ยวเร์้�องแร์กเร์้�องนี�ในปี	 2521	 ด้วย 

แร์งดลใจิที�ตุ้องการ์นำาเสนอสิ�งใหม่	ๆ	 ให้แก่คนด่หนังไทย	ผนวกกับความร่์้ที�ร์ำาเร์ียนมาและ

ปร์ะสบการ์ณ์ในกองถ่ายตุ่าง	 ๆ	 เขาจึิงแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานด้วยการ์สร์้าง	

เทพธิดิา บ้าร ์21 ให้เป็นหนังเพลงหร์อ้มิวสคัิลที�มีการ์เตุ้นและร์อ้งอยา่งเต็ุมร่์ปแบบ	แตุกตุ่าง

จิากหนังเพลงเร์้�องอ้�น	ๆ	ของไทยก่อนหน้านี�	

ยุทธนาดัดแปลง	 เทพธิดิา บ้าร ์21 มาจิากบทละคร์เร์้�อง	“เกียร์ติุของโสเภณี”	ของ	

ฌอง	ปอล	ซาร์์ตุ	 นักปรั์ชญาคนดังของฝร์ั�งเศส	และปร์ับให้เข้ากับบริ์บทของไทย	 โดยร์่วม

เขียนบทกับหม่อมหลวงพันธุเ์ทวนพ	เทวกุล	กลายมาเป็นเร์้�องร์าวที�ดำาเนินไปใน	“บาร์์	21”	

บาร์์แห่งหนึ�งในกรุ์งเทพ	ฯ	ที�มีพาร์์ตุเนอร์์อย่	่9	คน	หนึ�งในนั�นค้อ	ร์ินดา	หญิงสาวผ้่ผิดหวัง 
ในความร์ัก	และบังเอิญเข้าไปพัวพันกับเหตุุการ์ณ์ฆาตุกร์ร์มบนร์ถไฟั	จินทำาให้ร่์้จัิกกับ	สิงห์	

หนุ่มบ้านนอกที�เดินทางมาหางานทำาในกรุ์งเทพฯ	 ตุ่อมาเธอได้พบกับ	ทนง	ชายหนุ่มแสนดี

และร์ำาร์วย	ผ้่หาทางมาใกล้ชดิกับเธอ	โดยหาร่์ไ้ม่ว่าแท้จิร์งิแล้วเขาหวังผลปร์ะโยชน์บางอยา่ง

จิากความเป็นคนซ้�อของเธอ

แม้หนังเพลงสว่นมากจิะเนน้ที�ความเพลิดเพลินใจิ	แตุ่	เทพธิดิา บ้าร ์21	กลับถ่ายทอด

เร์้�องร์าวที�เสียดสีสังคม	 ทั�งการ์เอาร์ัดเอาเปร์ียบผ้่ด้อยโอกาส	นักการ์เม้องที�เลวร์้าย	ร์วมไป
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ถึงยาเสพติุด	ท่ามกลางฉัากเพลงที�ร์้องและเตุ้นอยา่งตุร์ะการ์ตุา	ยุทธนาได้พาผ้่ชมไปพบกับ

ภ่มิทัศน์ตุ่าง	ๆ 	ของกรุ์งเทพฯ	ทั�งสถานบันเทิงยามร์าตุร์ีที�เต็ุมไปด้วยแสงสีและความเย้ายวน	

คฤหาสน์หลังงามที�เบ้�องหลังมีแตุ่ความเน่าเฟัะ	และชุมชนสลัมซึ�งอย่กั่นอยา่งแร์้นแค้น	

ผ้่ร์ับบท	ร์ินดา	วงศ์ซ้�อ	บทเด่นของเร์้�องค้อ	จัินทร์า	ชัยนาม	ผ้่มีช้�อเสียงและบทบาท

หลากหลายในฐานะส้�อสาร์มวลชน	 ทั�งบร์ร์ณาธิการ์และนักจัิดร์ายการ์วิทยุ	 โดยยุทธนา 
ปร์ะทับใจิจิากบทบาทการ์แสดงละคร์เวที	ร์าโชมอน	เม้�อคร์ั�งที�เธอยงัเปน็นิสติุคณะนเิทศศาสตุร์์	

จุิฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย	จึิงได้ชกัชวนให้เธอมารั์บบทนำาใน เทพธิดิา บ้าร ์21	ซึ�งเธอได้ลงทนุ

ลาออกจิากงานบร์ร์ณาธิการ์นิตุยสาร์	 ดิฉััน	 เพ้�อมาร์่วมแสดงภาพยนตุร์์เร์้�องเดียวในชีวิตุ 

เร์้�องนี�โดยเฉัพาะ	

เทพธิดิา บ้าร ์21 ออกฉัายในปี	2521	แม้จิะไม่ปร์ะสบความสำาเร์็จิด้านร์ายได้	แตุ่ก็ 

ได้ร์บัคำาชมอยา่งมากจิากนักวิจิาร์ณ์และส้�อมวลชน	ร์วมทั�งปร์ะสบความสำาเร็์จิในเวทีปร์ะกวด	

เม้�อสองนักแสดงหน้าใหม่	 ค้อ	 จัินทร์า	 ชัยนาม	 ได้ร์ับร์างวัลตุุ�กตุาทอง	 สาขาผ้่แสดงนำา 

ฝ่ายหญงิยอดเยี�ยม	และ	ไกร์ลาศ	เกร์ยีงไกร์	ผ้่ร์บับท	สิงห์	ได้ร์บัร์างวัลตุุ�กตุาทอง	สาขาผ้่แสดง

สมทบฝ่ายชายยอดเยี�ยม

เทพธิิดา บ้าร์ 21 นับเป็นตัุวอย่างสำาคัญที�ทำาให้เห็นการ์ผลัดใบของวงการ์หนังไทย	

จิากยุคที�ผ้่สร์้างมองภาพยนตุร์์เป็นสินค้าและจิำากัดอย่่แค่เร้์�องปร์ะโลมโลกย์	 มาส่่ยุคของ 

คนทำาหนังรุ์่นใหม่ที�ร์ำาเร์ียนวิชาภาพยนตุร์์มาโดยตุร์ง	 จึิงมองเห็นคุณค่าของภาพยนตุร์ ์

ตุ่างออกไป	 ทั�งยังมีเป้าหมายใหญ่ที�ตุ้องการ์ส้�อสาร์ถึงปัญหาสังคมและการ์เม้อง	 ที�สำาคัญ	 
ยังเป็นผลงานที�ถึงพร์้อมด้วยศิลปะภาพยนตุร์์	 จินได้ร์ับการ์ยอมร์ับจิากผ้่ที�มองเห็นคุณค่า

ของภาพยนตุร์์แบบเดียวกัน	 ร์วมทั�งเป็นใบเบิกทางให้ผ้่กำากับหน้าใหม่	 ได้กลายเป็นคนทำา 
หนังไทยที�สร์้างสร์ร์ค์ผลงานสำาคัญอีกมากมายในเวลาตุ่อมา
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สิ.อ.ว.ห้อง 2 รัุ่นำ 44
ฟล์ิม 35 มม. / สิ ่/ เสิย่ง / คว�มย�ว 117 น�ท่ำ

ว้นออกฉ�ย	 30	สิงหาคม	2533	

บีรั้ษ้ิ์ทำสิรั้��ง	 ไฟัว์สตุาร์์	โปร์ดักชั�น	 		

ผู้้�อำ�นวยก�รั้สิรั้��ง	 เจิร์ิญ	เอี�ยมพึ�งพร์		

ผู้้�กำ�ก้บี	 บัณฑิตุ	ฤทธิ�ถกล

ผู้้�เขึ้ย่นบีทำ	 บัณฑิตุ	ฤทธิ�ถกล

ผู้้�กำ�ก้บีภ�พิ	 พิพัฒน์	พยัคฆะ		

ผู้้�ลำ�ด้บีภ�พิ	 พ่นศักดิ�	อุทัยพันธุ	์	

ผู้้�กำ�ก้บีศิลิป์	 เจิดีย์	ศุภกาญจิน์		

ผู้้�ทำำ�ดนตรั้ป่รั้ะกอบี	 จิร์ัล	มโนเพ็ชร์,	ดำาร์งค์	ธร์ร์มพิทักษ์์	

ผู้้�ออกแบีบีเครั้่�องแต่งก�ย	บุษ์ร์า	หร์ร์ษ์าจิารุ์พันธ,์	จิิร์าร์ัตุน์	กาญจินวัฒน์

ผู้้�แสิดง	 สันติุสุข	 พร์หมศิร์ิ,	 จิินตุหร์า	 สุขพัฒน์,	 กฤษ์ณ์	 ศุกร์ะมงคล,	 

ปวีณา	ชาร์ีฟัสกุล,	 ร์ัญญา	ศิยานนท์,	สมรั์ชนี	 เกษ์ร์,	 ทิพย์	 ธมัมศิร์ิ,	 ศศิมาภร์ณ์	 ไชยโกมล,	

นฤมล	 นิลวร์ร์ณ,	 เกร์ียงไกร์	 อมาตุยกุล,	 อัญชลี	 ชัยศิร์ิ,	 สมเกียร์ติุ	 คุณานิธิพงศ์,	 ชาลี	 

อินทร์วิจิิตุร์,	มาเร์ยี	เกตุเุลขา,	ปญัญา	นิร์นัดร์์กลุ,	ตุฤน	เศร์ษ์ฐโชค,	เกียร์ติุ	กิจิเจิร์ญิ,	สมมาตุร์	

ไพร์หิร์ญั,	ชยัวัฒน์	ทวีวงศ์แสงทอง,	ร์ตัุนา	นลิคำา,	อุ่นเร์อ้น	แก้วทนง,	ภัทร์า	ชติุยานันท์,	ปัทมา	

มุขเสถียร์,	 วีร์ะศักดิ�	อย่เ่ย็น,	บุญเก้�อ	ควร์หาเวช,	ร์ัตุนา	ควร์หาเวช,	อาทิตุย์	พ่ลมา,	 วุฒิกร์	

นฤนาทวานิช		
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ส.อ.ว.ห้้อง 2 ร่�น 44	เป็นผลงานการ์กำากับของ	บัณฑิตุ	ฤทธิ�ถกล	คนทำาหนังผ้่ผันตัุว

มาจิากการ์เป็นนักข่าว	และมีผลงานกำากับภาพยนตุร์์มาตัุ�งแตุ่ปี	 2527	 เขาเร์ิ�มตุ้นด้วยหนัง 
ที�มีปร์ะเด็นทางสังคม	แตุ่มักพบกับความผิดหวังด้านร์ายได้	กร์ะทั�งมาปร์ะสบความสำาเร์็จิ

อยา่งมากจิากการ์กำากับภาพยนตุร์์แนวตุลกวัยรุ์น่เร์้�อง บ่้ญชู ผู้น�ารกั	 ที�ออกฉัายในปี	2531	

ซึ�งทำาร์ายได้ไปมากกว่า	10	ล้านบาท	บัณฑิตุจึิงได้สานตุ่อความสำาเร์็จิออกมาอีก	2	ภาค	ค้อ	

บ่้ญชู 2 น้องให้มั�	(2532)	และ	บ่้ญชู 5 เนื�อห้อมั	(2533)	อยา่งไร์ก็ตุาม	แทนที�เขาจิะเดินหน้า

สร์้างหนังชุดบุญช่ตุ่อไป	ท่ามกลางกร์ะแสเฟั่� องฟั่ของหนังวัยรุ์น่และหนังตุลกที�กำาลังมาแร์ง	

บัณฑิตุกลับหยุดพักการ์ผลิตุภาพยนตุร์์แนวนี�	 แล้วย้อนกลับไปกำากับ ส.อ.ว.ห้้อง 2 ร่�น 44 

หนังแนวสะท้อนสังคมตุามที�เขาตัุ�งใจิไว้แตุ่แร์ก	

ปร์ะเด็นสำาคัญของ ส.อ.ว.ห้้อง 2 ร่�น 44	 ค้อการ์เร์ียกร์้องสิทธสิตุร์ี	 ท่ามกลางความ

เจิร์ิญด้านวัตุถุ	ร์วมทั�งสภาพสังคมกรุ์งเทพฯ	ที�เต็ุมไปด้วยความสุขอันฉัาบฉัวย	และมอมเมา

เยาวชน	 ในขณะเดียวกัน	หนังไทยร์่วมสมัยหลายเร์้�อง	 ก็ตุ่างเน้นเอาเร์้อนร์่างของผ้่หญิง 

มาเป็นจุิดขาย	อย่างไร์ก็ตุามแม้จิะกล่าวถึงปร์ะเด็นที�เคร์่งเครี์ยด	แตุ่จิากปร์ะสบการ์ณ์ที� 

เพิ�มขึ�น	ทำาให้บัณฑิตุร้่์วิธีการ์ที�จิะทำาให้ผ้่ชมหันมาสนใจิ	 เขาเห็นว่าคนหนุ่มสาวเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายใหญข่องตุลาดหนังไทยเวลานั�น	 จึิงผ่กเร์้�องเกี�ยวกับกลุ่มเพ้�อนผ้่หญิงที�สนิทกันมา

ตัุ�งแตุ่มัธยม	และสอดแทร์กแง่คิดที�ตุ้องการ์นำาเสนอ	จิากขอ้ม่ลเกี�ยวกับปัญหาของผ้่หญงิไทย

ที�ได้ไปพ่ดคุยกับคนกลุ่มตุ่าง	ๆ	ร์วมทั�งมุมมองทางสังคมในฐานะที�เป็นอดีตุนักขา่ว

ส.อ.ว.ห้้อง 2 ร่�น 44 เล่าเร์้�องร์าวความสัมพันธ์ของนักเรี์ยนสาวร่์วมชั�นของห้อง	2	 
รุ์น่	44	ของโร์งเร์ยีนสตุร์อีรุ์ณร์ชัต์ุวิทยา	หลังจิากที�ตุ่างคนตุ่างแยกยา้ยไปตุามทางของตุนเอง

เม้�อสำาเร์็จิการ์ศึกษ์า	ผ่านตัุวละคร์หลักค้อ	ร์ำายง	หญิงสาวผ้่ไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่ผ้่ชาย	และ

เล้อกปร์ะกอบอาชีพเป็นนักข่าวโทร์ทัศน์	 โดยในยุคสมัยที�ภาพยนตุร์์นี�ออกฉัายนับว่าเป็น 
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ยุคที�เกิดการ์ปฏิร่์ปการ์ทำาขา่วโทร์ทัศน์	จิากแตุ่เดิมในอดีตุขา่วโทร์ทัศน์จิะถก่จิำากัดอย่ใ่นจิาร์ตีุ

แบบขา่วทางร์าชการ์	ผ่านการ์นั�งอ่านร์ายงานอยา่งเคร์ง่ขร์ึมของผ้่อ่านขา่ว	ซึ�งเก้อบทั�งหมด

เป็นผ้่ปร์ะกาศชาย	แตุ่หลังจิากร์าวปี	2530	เป็นตุ้นมา	จึิงเกิดการ์ปร์ากฏตัุวของผ้่ส้�อขา่วทาง

โทร์ทัศน์ร์ายงานข่าวโดยตุร์งจิากสนามข่าวส่่ผ้่ชม	 ตัุวละคร์นักข่าวโทร์ทัศน์หญิงสาวจึิง 

นับเป็นตัุวละคร์ที�ร์ว่มยุคสมัยในขณะนั�นมาก

บัณฑิตุได้สะท้อนภาพการ์ถ่กเอาร์ัดเอาเปร์ียบหร้์อค่านิยมผิด	ๆ	 เกี�ยวกับผ้่หญิงใน 

ร่์ปแบบตุ่าง	ๆ 	ผา่นชะตุาชวิีตุของเพ้�อนแตุ่ละคนที�ร์ำายงตุ้องพบพานและเกิดความคิดตุ่อตุ้าน	

จินกร์ะทั�งเธอได้พบกับเด็กสาวคนหนึ�งที�มั�วสุมอย่่ในสถานบันเทิงและถ่กหลอกให้ขายตัุว 
จินป่วยหนัก	 ก่อนจิะเสียชีวิตุลงอย่างอนาถ	 เป็นเหตุุให้ร์ำายงลุกขึ�นมาทำาข่าวเพ้�อเรี์ยกร้์อง

สิทธแิละศักดิ�ศร์ีของผ้่หญิงอยา่งเด็ดเดี�ยว	แม้จิะไม่ได้ร์ับอนุญาตุจิากหัวหน้างานก็ตุาม	

ส.อ.ว.ห้้อง 2 ร่�น 44	นำาแสดงโดย	สันติุสุข	พร์หมศิร์ิ	และ	จิินตุหร์า	สุขพัฒน์	ดาร์า 

ค่่ขวัญจิากชุด	บุญช่	ร์วมทั�งมีนักแสดงปร์ะกอบอีกหลายคนที�มาจิาก	บุญช่	แตุ่ผ้่กำากับไม่ได้

นำาสิ�งนี�มาเป็นจุิดขาย	ร์วมทั�งไม่ได้ให้พร์ะเอกนางเอกลงเอยด้วยกันตุามขนบหนังไทยเร้์�อง

อ้�น	ๆ	บัณฑิตุเคยกล่าวว่า	เขาตัุ�งใจิกับผลงานเร์้�องนี�มาก	หากไม่ปร์ะสบความสำาเร์็จิ	เขาอาจิ

จิะเปลี�ยนอาชีพไปทำาอย่างอ้�น	 ผลงานเร์้�องนี�จึิงเป็นงานที�บัณฑิตุตุ้องการ์พิส่จิน์ฝีม้อว่า	 

เขาสามาร์ถทำาหนังแนวซีเร์ียสอย่างที�ตัุ�งใจิได้	 ไม่ใช่ทำาได้แค่หนังตุลกทำาเงินอย่างเดียว	ซึ�ง 
ผลปร์ากฏว่า	ส.อ.ว.ห้อ้ง 2 ร่�น 44 สามาร์ถคร์องใจิคนด	่โดยทำาร์ายได้ถึงปร์ะมาณ	8	ล้านบาท	

และได้ร์ับคำาชมอย่างส่งจิากนักวิจิาร์ณ์	 จินกวาดร์างวัลใหญ่ในเวทีปร์ะกวดร์างวัลชมร์ม

วิจิาร์ณ์บันเทิง	 ทั�ง	ภาพยนตุร์์ยอดเยี�ยม	 ผ้่กำากับยอดเยี�ยม	นักแสดงนำาหญิงยอดเยี�ยม	และ

บทภาพยนตุร์์ยอดเยี�ยม	

ส.อ.ว.ห้้อง 2 ร่�น 44	 จึิงมีคุณค่าในฐานะภาพยนตุร์์เร์้�องสำาคัญที�ตุ้องการ์ลุกขึ�นมา 

เป็นปากเสียงแทนผ้่หญิง	 เพ้�อตุ่อตุ้านความเหล้�อมลำาทางเพศอันเป็นสิ�งที�สะสมมานมนาน 
ในสงัคมไทย	และกร์ะตุุ้นเตุ้อนผ้่คนไมว่่าจิะเพศชายหร์อ้เพศหญงิ	ได้ปร์บัมมุมองที�มีตุ่อสตุร์ี

เสยีใหม่	ไปจินถึงปลุกเร้์าจิิตุวิญญาณของส้�อมวลชนให้กล้าถ่ายทอดปร์ะเด็นปัญหาที�แท้จิร์งิ

ของสังคม	 ในขณะเดียวกัน	 ภาพยนตุร์์ยังถ้อเป็นชัยชนะและกำาลังใจิสำาคัญของคนทำา 

หนังไทยและอดีตุส้�อมวลชนคนหนึ�ง	 ผ้่ทำาหน้าที�บอกเล่าปัญหาดังกล่าวตัุวจิริ์ง	 ซึ�งตุ้อง

พยายามปร์ะสานสิ�งที�ตุนคิดให้สามาร์ถไปด้วยกันได้กับแนวทางที�ตุลาดตุ้องการ์	 โดยไม่ 
ส่ญเสียตัุวตุนและความตัุ�งใจิ
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October Sonata รัักที�รัอคำอย
ฟล์ิม 35 มม. / สิ ่/ เสิย่ง / คว�มย�ว 109 น�ท่ำ 

ว้นออกฉ�ย	 23	ธนัวาคม	2552	 	 	

บีรั้ษ้ิ์ทำสิรั้��ง  			 บร์ิษั์ท	เอ็ม	พิคเจิอร์์ส	จิำากัด,	บร์ิษั์ท	เอ็นจีิอาร์์	จิำากัด

ผู้้�อำ�นวยก�รั้สิรั้��ง 	 ณภัทร์	ภวภ่ตุานนท์	ณ	มหาสาร์คาม

ผู้้�กำ�ก้บี   					 สมเกียร์ติุ�	วิทุร์านิช

ผู้้�เขึ้ย่นบีทำ   			 สมเกียร์ติุ�	วิทุร์านิช

ผู้้�กำ�ก้บีภ�พิ 				 ธรี์วัฒน์	รุ์จิินธร์ร์ม

ผู้้�ลำ�ด้บีภ�พิ  			 สนิุตุย	์อัศวินิกลุ,	พร์ร์นิภา	กบลิลิกกะวานิชย์,	เหม้อนฝัน	อุปถัมภ์

ผู้้�ออกแบีบีง�นสิรั้��ง 		 ศักดิ�ศิร์ิ	จัินทร์ังษี์,	วิทยา	ชัยมงคล

ผู้้�ทำำ�ดนตรั้ป่รั้ะกอบี	 ไกวัล	กุลวัฒโนทัย

ผู้้�ออกแบีบีเครั้่�องแต่งก�ย 	นพดล	เตุโช

ผู้้�แสิดง 							 ร์ัชวิน	 วงศ์วิร์ิยะ,	 ธนวร์ร์ธน์	 วร์ร์ธนะภ่ติุ,	 พิษ์ณุ	 นิ�มสกุล,	 
พยนต์ุ	คงเจิร์ิญ,	กุณกนิช	คุ้มคร์อง,	คำาร์ณ	คุณะดิลก,	 เบญจิร์งค์	 เพิ�มกิจิไพศาล,	พร์ทิพย์	 
ปร์ะเสร์ิฐยิ�งสุข,	เสถียร์	ดิษ์วิเศษ์,	พัชร์าภา	ร์ัตุน์มณี
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หากอธิบายอย่างผิวเผินที�สุด October Sonata รักที�รอคอย์	 เป็นหนังร์ักสามเส้า	 

โศกสลดในชะตุากร์ร์มหวัใจิอันพลัดพร์าก	หากแตุ่ผ้่กำากับและผ้่เขยีนบท	สมเกียร์ติุ�	วิทรุ์านชิ	

ทำาให้หนังรั์กเร์้�องนี�เต็ุมไปด้วยมิติุของช่วงเวลาและการ์เดินทางของตัุวละคร์	 เร์ิ�มตัุ�งแตุ่การ์

ใช้เหตุุการ์ณ์สั�นสะเท้อนทางการ์เม้องและปร์ะวัติุศาสตุร์์ของเด้อนตุุลาในช่วงทศวร์ร์ษ์	 
2513	-	2520	เป็นฉัากหลัง	ร์วมทั�งยังใช้เหตุุการ์ณ์การ์เสียชีวิตุของ	มิตุร์	ชัยบัญชา	เป็นจุิด

ตัุ�งตุ้นของเร์้�องร์าวความร์ักและเป็นหมุดหมายของความเปลี�ยนแปลงทางสังคม

เร์้�องร์าวในหนังมีศ่นย์กลางที�ตัุวละคร์ช้�อ	 ร์วี	 ชายหนุ่มผ้่มีหัวใจิร์ักอุดมการ์ณ์	 และ	

แสงจัินทร์	์สาวโร์งงานผ้่ไร์ก้าร์ศกึษ์า	ทั�งสองพบกันคร์ั�งแร์กที�วัดแค	นางเลิ�ง	ในวันที�	8	ตุลุาคม	

2513	 เม้�อแฟัน	ๆ	หนังไทยนับพันแห่แหนไปพิส่จิน์กับตุาตัุวเองว่าดาร์ายอดนิยมแห่งยุค	 

มิตุร์	 ชัยบัญชา	 เสียชีวิตุจิากอุบัติุเหตุุและศพถ่กนำามาไว้ที�วัดนี�จิร์ิง	ๆ	 ตัุวละคร์สำาคัญอีกตัุว

ค้อ	ลิ�ม	หนุม่ไทยเช้�อสายจีินที�ตุ่อมาปร์ะสบความสำาเร็์จิทางธุร์กิจิ	และใชช้วิีตุแบบชนชั�นกลาง

อันสุขสบายแม้ว่าปร์ะเทศจิะเดินทางผ่านช่วงเวลาแห่งความสับสนและปัญหาการ์เม้องอัน

วุ่นวาย

การ์เติุบโตุทางความคิดและการ์ตุ้�นร่์้ทางการ์เม้องของร์วี	และแสงจัินทร์์	เกิดขึ�นเม้�อ

ร์วีเอาหนังส้อ	สงคร์ามชีวิตุ	ของศรี์บ่ร์พาให้เธออ่าน	จิากนั�นทั�งสองนัดเจิอกันทุกปีในวันที�	 
8	ตุุลาคม	 วันเสียชีวิตุของมิตุร์	 ชัยบัญชา	 วันที�กลายเป็นสัญลักษ์ณ์ของการ์สิ�นสุดความไร้์ 
เดียงสาและการ์ถ้อกำาเนิดของช่วงเวลาแห่งความยุ่งเหยิง	หนังเพียร์ทำาให้เร์าเห็นตัุวละคร์

หลักทั�งสองตุ้องตุ่อร์องกับอุดมการ์ณ์และอาร์มณ์ความร่์้สึกของตัุวเอง	ฟัันฝ่ากร์ะแสแห่ง

ความเป็นไปในช่วงมร์สุมทางการ์เม้องและสังคมของไทย	 ทั�งเหตุุการ์ณ์	14	ตุุลาคม	2516	

และ	 6	 ตุุลาคม	 2519	 อุดมการ์ณ์และการ์ใฝ่หาเสรี์ภาพที�กำาลังเติุบโตุในหม่่คนหนุ่มสาว 

ในยุคนั�น	 เป็นทั�งพลังอันก่อความฮึกเหิมและเป็นอุปสร์ร์คในความสัมพันธ์ของทั�งสอง 
ไปพร์อ้ม	ๆ 	กัน	ซึ�งตุร์งกันขา้มกับลิ�ม	ตัุวละคร์ที�เป็นภาพแทนชนชั�นคหบดีจีินในไทย	ที�เฝ้ามอง
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ความเปลี�ยนแปลงทั�งหลายอย่่ห่าง	ๆ	และทุ่มเทเวลาและอุทิศตัุวให้กับการ์สร้์างฐานะและ

การ์เป็นพลเม้องที�ดีของปร์ะเทศไทย

ผ้่เขียนบท-ผ้่กำากับ	สมเกียร์ติุ�	วิทุร์านิช	สร์้างบทภาพยนตุร์์ที�ปร์ะสานเร์้�องโร์แมนติุก

เข้ากับภาพใหญข่องปร์ะวัติุศาสตุร์์ได้เป็นอันหนึ�งอันเดียว	แสดงให้เห็นว่าชีวิตุคนธร์ร์มดาที�

ตุ้องตุ่อส้่ไปวัน	ๆ 	ผ้่คนที�ตุ้องเผชิญหน้ากับปัญหาหัวใจิและปัญหาเศร์ษ์ฐกิจิ	ตุ่างได้ร์บัอิทธพิล

จิากลมการ์เม้องและความเปลี�ยนแปลงที�บางคร์ั�งพวกเขาก็มองไม่เห็น October Sonata  

รกัที�รอคอย์	เป็นหนังไทยที�ละเมียดละไมกับบท	การ์แสดง	การ์กำากับศิลป์	และร์ายละเอียด

ทางปร์ะวัติุศาสตุร์์	จินได้ร์ับเสียงช้�นชมจิากนักวิจิาร์ณ์	และได้ร์ับร์างวัลมากมาย	โดยเฉัพาะ

ร์างวัลภาพยนตุร์ย์อดเยี�ยม	และบทภาพยนตุร์์ยอดเยี�ยมจิากแทบทกุสถาบนั	แม้จิะทำาร์ายได้

ไม่มากนัก	หากแตุ่ภาพยนตุร์์ได้พิส่จิน์ตัุวเองว่าสามาร์ถย้นหยัดผ่านความเปลี�ยนแปลงของ

กร์ะแสสงัคมผา่นทศวร์ร์ษ์มาได้อยา่งไมย่ากเยน็	จิากการ์ได้ร์บัการ์พด่ถึงอย่เ่สมอ	โดยเฉัพาะ

เม้�อถึงเด้อนตุุลา	 ยิ�งไปกว่านั�น	หนังกลับยิ�งด่มีพลังทางความคิดที�กล้าหาญและแจ่ิมชัดขึ�น	

เม้�อความตุ้�นตัุวทางการ์เม้องและสังคมของคนุร์่นใหม่	พยายามกลับมาให้ความหมายแก่	

“เด้อนตุุลา”	อีกคร์ั�ง

October Sonata รักที�รอคอย์	 ออกฉัายในปี	 2552	 ในช่วงเวลาที�อุตุสาหกร์ร์ม

ภาพยนตุร์์ไทยยังมีพ้�นที�สำาหร์ับหนังที�จิริ์งจัิงและเข้มข้นในเน้�อเร์้�อง	 และท้าทายคนด่ทาง

ความคิด	 ถึงแม้จิะมีฉัากหน้าของหนังร์ักและนำาแสดงโดยดาร์ายอดนิยมอย่าง	 ก้อย-ร์ัชวิน	

วงศ์วิร์ิยะ,	 โป๊ป-ธนวร์ร์ธน์	 วร์ร์ธนะภ่ติุ	 และ	บอย-พิษ์ณุ	 นิ�มสกุล	 แตุ่ภาพยนตุร์์เร์้�องนี� 
แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของทีมงานและบริ์ษั์ทที�ลงทุนที�ไม่เพียงแตุ่ทำาหนังที�มุง่หวังผล

ทางการ์ค้าเพยีงอยา่งเดียว	แตุ่เช้�อมั�นในพลังของภาพยนตุร์ใ์นการ์บนัทึกปร์ะวัติุศาสตุร์ท์าง

ความร่์้สึก	 อันเป็นสิ�งที�ไม่ได้พบเห็นบ่อยนักเม้�ออุตุสาหกร์ร์มหนังไทยเปลี�ยนแปลงไปใน

ทศวร์ร์ษ์ที�ตุามมา
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