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---------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ภาพยนตร์ แม้จะเป็ นประดิษฐกรรมของชาวต่างชาติ แต่ก็เป็ นมหรสพที่ให้ความบันเทิงแก่
คนไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐ เริ่ มต้นจากชาวต่างชาติเป็ นผูจ้ ดั หาภาพยนตร์ ต่างประเทศมาฉายให้คน
ไทยชม พัฒนาไปจนกระทัง่ คนไทยสามารถสร้างภาพยนตร์ ไทยได้เองเป็ นครั้งแรกเรื่ อง “โชคสอง
ชั้น” โดยพี่นอ้ งตระกูลวสุ วตั และเพื่อนพ้องในนาม “กรุ งเทพ ภาพยนตร์บริ ษทั ” ใน พ.ศ. ๒๔๗๐
ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ การสร้างภาพยนตร์ ไทยลุ่ม ๆ ดอน ๆ เนื่องจากฟิ ล์มหา
ยาก เมื่อสงครามสิ้ นสุ ดแม้วา่ รัฐบาลไทยโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม จะนาพาประเทศเข้าเป็ นฝ่ าย
เดี ย วกับ ญี่ ปุ่ น แต่ การแสดงบทบาทของขบวนการเสรี ไ ทยช่ วยให้ป ระเทศไทยไม่ ต้องตกอยู่ใ น
สถานะผูแ้ พ้สงครามเหมือนกับญี่ปุ่น เมื่อความสุ ขสงบกลับคืนสู่ สังคมไทยอีกครั้งความบันเทิงเริ งใจ
จึงเป็ นเรื่ องที่ตามมาติด ๆ การสร้ างภาพยนตร์ ไทยเริ่ มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ ง แม้ในช่ วงแรกยัง
ติดขัดเรื่ องวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทาภาพยนตร์ แต่ผสู้ ร้างภาพยนตร์ ไทยก็มิได้ลดละความพยายาม
จนกระทัง่ สามารถกลับมาสร้างภาพยนตร์ไทยขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ มีภาพยนตร์ไทยออกฉาย
เป็ นจ านวนสองเรื่ อ ง คื อ ชายชาตรี ของปรเมรุ ภ าพยนตร์ และชอนกาเหว่า ของบู ร พาศิ ล ปะ
ภาพยนตร์ จากนั้นค่อย ๆ มีภาพยนตร์ไทยเข้าฉายมากขึ้นทุก ๆ ปี
อีกทั้งใน พ.ศ. ๒๔๙๗ ภาพยนตร์ เรื่ อง “สันติ-วีณา” ของรัตน์ เปสตันยี ยังคว้ารางวัลการ
ประกวดภาพยนตร์ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวันออกไกลครั้ งที่ ๑ มาได้หลายรางวัล ช่ วงเวลาตั้ง แต่ หลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงถือเป็ นช่วงเวลาเริ่ มต้นการสร้างพื้นฐานของภาพยนตร์
ไทยที่ เฟื่ องฟู ใ นทศวรรษถัดมา หลัก กิ โลเมตรที่ ๑ ของงานวิจยั ชิ้ นนี้ เริ่ มต้นที่ ภาพยนตร์ เรื่ อง
“สุ ภาพบุรุษเสื อไทย” พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็ นหนังแนวแอ็คชัน่ ดราม่า (บู๊ชีวิต) ถ่ายทาในระบบฟิ ล์ม ๑๖
มม. สี เทคนิ ค โดยไม่บนั ทึกเสี ยงบนฟิ ล์ม และใช้การพากย์สดเมื่อนาออกฉาย เรื่ องราวของกานันที่
ถูกป้ ายความผิดว่าฆ่าคนตายจึงต้องพิสูจน์ความบริ สุทธิ์ของตนเองด้วยการย้อนรอยโจรชัว่ ฝี มือการ
กากับของหม่อมเจ้าศุกรวรรณดิ ศ ดิ ศกุล และแท้ ประกาศวุฒิสาร นาแสดงโดย สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์
และสอางค์ ทิพยทัศน์ ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ทารายได้เป็ นประวัติการณ์และเป็ นต้นกาเนิดหนังในตระกูล
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“เสื อ” อื่น ๆ (รวมทั้งภาพยนตร์ เรื่ อง “ชาติเสื อ” ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่ งเป็ นภาพยนตร์ เรื่ องแรกของมิตร
ชัยบัญชาด้วย) จากนั้นผูส้ ร้ างภาพยนตร์ ไทยจึงหันมาใช้ฟิล์ม ๑๖ มม. ในการถ่ายทาภาพยนตร์
เรื่ อยมา ดังนั้น ภาพยนตร์ เรื่ องสุ ภาพบุรุษเสื อไทยจึงคล้ายหลักกิโลเมตรที่ ๑ ของภาพยนตร์ ไทยยุค
๑๖ มม.
แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน แม้ผูส้ ร้ า งหลายรายจะเกาะติ ด กระแสท าภาพยนตร์ ตระกูล “เสื อ ”
มากมาย แต่ ก็ มี ภ าพยนตร์ ไ ทยหลายเรื่ องที่ บ ทนาอยู่ที่ นัก แสดงหญิ ง เห็ นได้ชัดเจนจากการท า
ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ โดยใช้ชื่อนักแสดงนาหญิงเป็ นตัวหลัก นักแสดงนาหญิงที่มีบทบาทมาก
ในขณะนั้น เช่ น วิไลวรรณ วัฒนพานิ ช รัตนาภรณ์ อินทรกาแหง สวลี ผกาพันธ์ มาลิน เลขะวัฒน
พิจารณ์ อมรา อัศวนนท์ เป็ นต้น
ภายใต้ช่วงระยะเวลาเดี ยวกันนั้น ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๔ เป็ นช่วงที่วงการละครเวที
ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด หลังจากนั้นจึงถึงจุดเสื่ อมเมื่อสภาพเศรษฐกิจไทยหลังสงครามเริ่ มฟื้ นตัวขึ้น
มีการสั่งภาพยนตร์ จากต่างประเทศเข้ามาฉายเป็ นจานวนมาก รวมทั้งการลงทุนสั่งเครื่ องมือเข้ามา
สร้างภาพยนตร์ไทย ความบันเทิงยอดนิยมเปลี่ยนจากละครเวทีมาเป็ นภาพยนตร์ ซึ่ งสื่ อบันเทิงตัวนี้มี
ความสามารถในการกระจายข่าวสารออกสู่ ผชู้ มทัว่ ประเทศตามความเจริ ญของเทคโนโลยี
ลักษณะและความสาคัญของภาพยนตร์ไทยยุคก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐
๑. ถ่ายทาด้วยฟิ ล์ม ๑๖ มม.
๒. เป็ นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีบนั เทิงจากละครเวทีสู่ภาพยนตร์ ๑๖ มม.ซึ่ ง
พัฒนาไปเป็ น ๓๕ มม.ในเวลาต่อมา (ราว พ.ศ. ๒๕๑๕)
๓. บทบาทการเป็ นสื่ อสารมวลชนที่สามารถเข้าถึงผูร้ ับสารได้ทว่ั ประเทศ
๔. ให้ความสาคัญกับนักแสดงหญิง ทั้งนี้ พิจารณาจากชื่อภาพยนตร์ มีหลายเรื่ องที่บ่งบอก
เรื่ องราวของผูห้ ญิงอย่างชัดเจน เช่น
-พ.ศ.๒๔๙๒: อมตาเทวี
-พ.ศ.๒๔๙๓: นางตานี ลูกนางนาค ลูกนางนาคพระโขนง ศาสนารักของนางโจร
สะใภ้ทาส
-พ.ศ.๒๔๙๔: แม่เสื อสาว ม่วยสิ่ น ลูกสาวพระอาทิตย์ ศกุนตลา สะใภ้ทาส สาว
น้ าเค็ม เอื้องฟ้ า
-พ.ศ.๒๔๙๕: ขุนช้างขุนแผน ตอน ปี ศาจนางวันทองอาละวาด จอมใจโจรสาว เจ้า
จอมหม่อมห้าม เจ้าสาวจอมเสื อ นางนาคพระโขนง เมียแก้วเมียขวัญ ลูกสาว สาวเกาะสมุย หญิงงาม
เมือง หญิงร้ายชายชัว่ กากี ขุนช้างขุนแผน ตอน วันทองหึ งลาวทอง ชีวิตแม่ ช้อยนางรา ดรรชนีนาง
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ดวงใจของชายชัว่ ด้วยน้ ามือนาง น้องนางบ้านนา เมียหลวง แม่คา้ ปลาสด แม่เลี้ยง แม่เสื อไพรวัลย์
รอยยิม้ พิมพ์ใจ ลูกสะใภ้-แม่ผวั วนิดา วังน้ าวน สองเสื อสาว สาวเครื อฟ้ า หนีผวั หยกฟ้ า
-พ.ศ.๒๔๙๗: เข้าวังนางละเวง เจ้าสาวกาพร้า เจ้าสาวชาวไร่ เจ้าแม่อยู่หวั ศรี สุดา
จันทร์ ธิ ดายาจก นางกลางเมือง นางไพร มุมลับสาวสังคม แม่คา้ หาบเร่ แม่จ๋า แม่ศรี เรื อน อัศวินสาว
-พ.ศ.๒๔๙๘: ซนแต่สวย เทวีขวัญฟ้ า นางทาส นางนาคพระโขนง นางแก้ว น้ าใจ
สาวจีน โบตัน๋ พิมพิลาไลย เมียแก้ว แม่พระ ลี่หลิน วารุ ณี ศรี สะใภ้ สร้อยฟ้ าขายตัว สาวสมัยใหม่
สาวสวรรค์ สาวเวียงฟ้ า สิ งห์ สาวเสื อ หงส์ เหิ ร หญิงคนชั่ว หญิงสามผัว หม้ายสามเรื อน หลีหวัน่
เหมยฟ้ าบางกอก
-พ.ศ.๒๔๙๙: แก้วตานาง ดาวเรื อง เทพธิ ดาฮ่อ นางนาคพระโขนงคืนชี พ นางใบ้
บ้านทรายทอง ยอดดรุ ณี วังบัวบาน สร้อยฟ้ าศรี มาลาลุยไฟ เสน่ห์สาวฮ่องกง หงส์หยก
จากลักษณะและความสาคัญดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าภาพยนตร์ ไทยยุคก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ถือเป็ น
บันทึกภาพสังคมไทยที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในเรื่ องบทบาทของนักแสดงนาหญิง
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เรื่ อง บทบาทนักแสดงนาหญิงในภาพยนตร์ ไทยยุค
ก่อน พ.ศ.๒๕๐๐
๒. เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับบทบาทนักแสดงนาหญิงในภาพยนตร์ ไทยยุคก่อน พ.ศ.
๒๕๐๐
๓. เพื่อสัมภาษณ์นกั แสดงหญิงในภาพยนตร์ไทยยุคก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
๑. ได้ขอ้ มูลประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ ไทยจากคาบอกเล่า (Oral History) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
(Key Informant) ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
๒. ข้อมูลที่ได้จากข้อ ๑ เป็ นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ งผูท้ ี่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทยสามารถปรับใช้เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการศึกษาวิจยั ได้ต่อไป
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แนวทางการศึกษา
เป็ นการวิจ ัย เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research) แบบวิจ ัย เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Research) ถึ งบทบาทของนักแสดงนาหญิงในภาพยนตร์ ไทยยุคก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ มีเครื่ องมือใน
การศึกษาดังต่อไปนี้
๑. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ นักแสดงนาหญิงใน
ภาพยนตร์ ไทยยุคก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้แก่ อมรา อัศวนนท์ สวลี ผกาพันธุ์ ประภาพรรณ นาคทอง
และสอางค์ ทิพยทัศน์ (กรณี สอางค์ ทิพยทัศน์ ใช้ขอ้ มูลจากเทปบันทึกการสั มภาษณ์โดยทีมงานหอ
ภาพยนตร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑)ใช้วิธีเลื อกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) การ
สัมภาษณ์ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (ตั้งคาถามตามวัตถุประสงค์) และไม่มีโครงสร้าง (ตั้ง
คาถามเจาะลึกนอกเหนือจากวัตถุประสงค์)
๒. ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นในการศึกษา
๑. บทภาพยนตร์ (ดัด แปลงจากวรรณคดี /วรรณกรรม แต่ ง ใหม่ เรื่ องจริ ง หรื อ
ลอกเลียนแบบหนังที่ประสบความสาเร็ จ)
๒. ค่านิยมในดารานา (มีการจับคู่ดาราคู่ขวัญหรื อไม่)
๓. ภาพลักษณ์นกั แสดงนา (นางเอกไร้เดียงสา นางเอกเซ็กซี่ นางเอกเจ้าน้ าตา) ภาพลักษณ์
เหล่านี้ส่งผลต่อการแสดงในยุคหลังหรื อไม่
๔. ภาพลักษณ์นกั แสดงนามีผลต่อคนดู/สังคมอย่างไร
๕. ภาพลักษณ์ที่ติดตัวส่ งผลต่อชีวติ จริ งอย่างไร
๖. บทบาทอื่นของดารานาหญิงที่มีต่อหนัง เช่ น การโฆษณา การเปิ ดตัวหนัง (งานเลี้ ยง
เปิ ดตัวหนัง)

๗

ประวัตศิ าสตร์ ภาพยนตร์ ไทยก่อน พ.ศ.๒๕๐๐
มนุ ษย์รู้จกั ใช้ “ภำพ” เป็ นสื่ อบอกเล่ ำ เหตุกำรณ์ มำตั้ง แต่ยุคดึ กดำบรรพ์ที่มนุ ษ ย์ยงั ไม่ มี
อำรยธรรมใด ๆ มำกไปกว่ำกำรอยูอ่ ำศัยภำยในถ้ ำใช้เครื่ องมือง่ำย ๆ ในกำรล่ำสัตว์ เมื่อสังคมเจริ ญ
ขึ้นมนุ ษย์ยงั คงบอกเล่ำเรื่ องรำวผ่ำน “ภำพ” ด้วยวิธีกำรที่ทนั สมัยและเสมื อนจริ งมำกขึ้นตำมลำดับ
จำกภำพวำดบนผนังถ้ ำ ภำพแกะสลักบนหนังสัตว์ฉำยเงำผ่ำนแสงไฟ มำจนถึงภำพยนตร์ ที่เป็ นกำร
บันทึกภำพสังคมแต่ละยุคสมัยที่แจ่มกระจ่ำงในควำมทรงจำของผูค้ น
ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์
กลุ่มนักประดิษฐ์ของโธมัส อัลวำ เอดิสัน ได้ชื่อว่ำเป็ นผูป้ ระดิษฐ์ภำพเคลื่ อนไหวยุคแรก
ๆ ก่อนจะมีภำพยนตร์ โดย วิลเลียม เคนเนดี้ ลอว์รี ดิคสัน เป็ นผูน้ ำผลงำนภำพเคลื่อนไหวออกแสดง
ประมำณต้นปี ๑๘๘๙ เรี ยกว่ำ Kinetoscope แต่กำรรับชมยังทำได้เพียงทีละคน แบบเครื่ องถ้ ำมองไม่
สำมำรถรับชม Kinetoscope เป็ นกลุ่มได้๑ ภำพยนตร์ ที่ฉำยออกสู่ สำยตำสำธำรณชนเรื่ องแรกเป็ น
ผลงำนของพี่นอ้ งลูมิแอร์ (Louis and Auguste Lumiere) นำประดิษฐกรรมที่เรี ยกว่ำซิ เนมำโตกรำฟ
(Cinematograph) ออกฉำยพร้อมเก็บเงินค่ำเข้ำชม ณ ห้องโถงชั้นล่ำงของ The Grand Cafe เลขที่ ๑๔
ถนน Boulevard des Capucines ในกรุ งปำรี ส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม ค.ศ.๑๘๙๕๒
ควำมส ำเร็ จของพี่น้องลูมิแอร์ คื อ กำรพัฒนำฉำยบนจอที่ใหญ่ข้ ึ นรองรับผูช้ มจำนวนมำก ทำให้
ภำพยนตร์ กลำยเป็ นสื่ อสำรมวลชนอีกแขนงที่สร้ำงควำมรู้สึกร่ วมให้กบั คนจำนวนมำกในห้วงเวลำ
เดียวกัน
ในประเทศไทยมีหลักฐำนปรำกฏว่ำ มีกำรฉำยภำพยนตร์ ครั้งแรกในวันที่ ๑๐ มิถุนำยน
พ.ศ.๒๔๔๐ ณ โรงละครหม่อมเจ้ำอลังกำร ภำพยนตร์ ดงั กล่ ำ วถูกเรี ยกว่ำ “ปำรี เซิ น ซี เนมำโตร
แครฟ” สันนิ ษฐำนว่ำน่ ำจะเป็ นภำพยนตร์ ประดิ ษฐกรรมของพี่น้องลูมิแอร์ ชำวฝรั่งเศส ฉำยโดย
พ่อค้ำเร่ ชื่อนำยเอส. จี. มำร์ คอฟสกี ค่ำเข้ำชมรำคำห้องหนึ่ งมีเก้ำอี้หลำยตัว ๑๐ บำท ชั้นที่ ๑ รำคำ ๓
บำท ชั้นที่ ๒ รำคำ ๒ บำท ชั้นที่ ๓ รำคำ ๑ บำท ชั้นที่ ๔ คือที่นงั่ วงเวียน รำคำ ๒ สลึง เด็กอำยุต่ำ

๑

ประภัสสร เลิศอนันต์. (๒๕๔๓). รู ปร่ างของประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ . แปลและเรี ยบเรี ยงจาก “The Shape of

Film History” How to Read A Film The Art, Technology, Language, History of Film and Media โดย James Monaco
ภาควิชานิ เ ทศศิ ล ป์ สาขาภาพยนตร์ และวิดี โ อ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง หน้า ๔.
๒

หน้า ๘๙.

ชลิดา เอื้อบารุ งจิต. (๒๕๔๐). ๑๐๐ ปี ภาพยนตร์ ในประเทศไทย. สารคดี ฉบับที่ ๑๕๐ ปี ที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๔๐

๘

กว่ำ ๑๐ ขวบคิ ดครึ่ งรำคำ รำคำค่ำชมที่หลำกหลำยบ่งบอกถึ งสถำนะที่แตกต่ำงกันของผูด้ ู ตั้งแต่
เจ้ำนำย ขุนนำง ไปจนถึงสำมัญชนหญิงชำย รวมผูช้ มประมำณ ๖๐๐ คน๓
ภำพยนตร์ ที่ฉำยช่วงนี้ เป็ นภำพยนตร์ เงียบ ระหว่ำงฉำยจึงต้องมีกำรบรรเลงดนตรี คลอไป
ด้วยเพื่อสร้ำงบรรยำกำศให้กบั ผูช้ ม หลังจำกนั้นกำรฉำยภำพยนตร์ เร่ เป็ นที่นิยมในเมืองไทย พ่อค้ำ
ชำวต่ำงประเทศหลำยคณะนำภำพยนตร์ เร่ มำฉำยเก็บค่ำชมจำกคนไทย ที่ทำกันเป็ นล่ ำเป็ นสันคือ
พ่อค้ำชำวญี่ปุ่น ระหว่ำง พ.ศ.๒๔๔๗-๒๔๔๘ โดยเปิ ดโรงภำพยนตร์ ข้ ึนอย่ำงถำวรแถบเวิง้ วัดตึกที่
เรี ยกว่ำ “เวิง้ นำครเขษม” เป็ นโรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้ำ ฝำเป็ นสังกะสี หลังคำมุงสังกะสี มีประตูเข้ำ ในโรง
มี จ อผ้ำ ขำวใหญ่ อี ก ด้ ำ นหนึ่ งเป็ นต้อ งตั้ง เครื่ องฉำย พื้ น โรงเป็ นดิ น ตั้ง ม้ำ ยำวเป็ นแถบ ๆ๔
ภำพเคลื่ อนไหวนี้ คนไทยนิ ยมเรี ยกว่ำ “หนัง” จำกควำมคุน้ ชิ นในหนังตะลุงและหนังใหญ่มหรสพ
พื้นบ้ำนของไทย เมื่อถูกนำมำฉำยโดยพ่อค้ำชำวญี่ปุ่นจึงเรี ยกว่ำ “หนังญี่ปุ่น” ทั้ง ๆ ที่ควำมจริ งหนัง
ที่ฉำยเป็ นภำพยนตร์ ของบริ ษทั ปำเต๊ะแฟร์ตรำไก่แจ้ของฝรั่งเศส๕ควำมนิยมในหนังญี่ปุ่นทำให้มีกำร
สร้ ำ งโรงภำพยนตร์ ข้ ึ นมำอี ก หลำยโรงในละแวกเดี ย วกัน นั้น เช่ น โรงหนัง ปี ระกำ โรงหนัง วัง
พระองค์เจ้ำปรี ดำ (ภำยหลังเปลี่ยนชื่อเป็ นโรงหนังพัฒนำรมณ์ ) โรงหนังพัฒนำกร โรงหนังสิ งคโปร์
เป็ นต้น
ปฐมบทของกำรถ่ำยทำภำพยนตร์โดยคนไทยในประเทศไทยเริ่ มต้นจำกพระเจ้ำน้องยำเธอ
กรมหมื่นสรรพสำตรศุภกิจ หรื อพระองค์เจ้ำชำยทองแถมถวัลย์วงศ์ (ต้นรำชสกุลทองแถม) พระรำช
โอรสในพระบำทสมเด็ จ พระจอมเกล้ำ เจ้ำ อยู่หัว นำยทหำรรำชองครั ก ษ์แ ละผูบ้ ัง คับ กรมช่ ำ ง
มหำดเล็กในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ตำมเสด็จครำวเสด็จประพำสยุโรป
ครั้งแรก พ.ศ.๒๔๔๐ แล้วนำกล้องถ่ำยภำพยนตร์ กลับมำเมืองไทยด้วย และถ่ำยทำภำพยนตร์ ส่วน
พระองค์เล่นที่วงั ตะนำว
เดือนธันวำคม พ.ศ.๒๔๔๓ พระพุทธเจ้ำหลวงทรงโปรดให้จดั งำนฉลองวัดเบญจมบพิ ตร
พระเจ้ำ บรมวงศ์เ ธอกรมหลวงสรรพสำตรศุ ภ กิ จ ได้ท รงออกร้ ำ นฉำยภำพยนตร์ เ ก็ บ ค่ ำ ดู จ ำก
สำธำรณชนปี นี้ เป็ นปี แรกและจัดเป็ นประจำทุ กปี พระองค์ถือเป็ นคนไทยคนแรกที่ บุก เบิ กเรื่ อง
ภำพยนตร์ จึงได้รับกำรยกย่องเป็ นบิดำแห่ งภำพยนตร์ ไทย จำกจุดกำเนิ ดโดยเจ้ำนำยในรำชสำนัก
กำรถ่ำยทำภำพยนตร์ ตกสู่ มือของสำมัญชนคนไทยเมื่อเสด็จในกรมสรรพสำตรฯ สิ้ นพระชนม์ พี่

๓

ชลิดา เอื้อบารุ งจิต. (๒๕๔๐). อ้างแล้ว หน้า ๙๐.

๔

ขุนวิจิตรมาตรา. (๒๕๕๕). หลักหนังไทย. นครปฐม: ลินคอร์ น โปรโมชัน่ . หน้า ๒๙.

๕

ประภัสสร เลิศอนันต์. (๒๕๔๔). ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ ไทย. ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และวิดีโอ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า ๒.

๙

น้องตระกูลวสุ วตั ได้แก่ นำยมำนิต วสุ วตั หลวงกลกำรเจนจิต (เภำ วสุ วตั ) นำยกระเศียร วสุ วตั และ
นำยกระแส วสุ วตั ผูส้ นใจในประดิษฐกรรมแปลกใหม่ได้ขอซื้ อกล้องถ่ำยภำพยนตร์ ของพระองค์
ท่ำน แล้วสร้ ำงอุปกรณ์ บำงอย่ำงที่ชำรุ ดไป ทั้งยังได้ฟิล์มถ่ำยภำพยนตร์ จำกพระศรัทธำพงษ์ (ต่วย)
เจ้ำ ของโรงภำพยนตร์ ปี ระกำ ช่ วยให้ก ำรทดลองถ่ ำ ยท ำภำพยนตร์ ข องพี่น้องวสุ วตั ในครั้ งแรก
ประสบควำมสำเร็ จใน พ.ศ.๒๔๖๔ ภำพยนตร์เรื่ องแรกเป็ นกำรถ่ำยภำพจำกรู ปถ่ำยน้ ำท่วมใหญ่เมือง
ซัวเถำ วิธีกำรถ่ำยทำ คือ นำรู ปถ่ำยมำเรี ยงลำดับเป็ นเรื่ องรำวแล้วถ่ำยทำเป็ นภำพยนตร์ ขณะฉำยผูช้ ม
ไม่รู้สึกว่ำเป็ นกำรถ่ำยจำกรู ปถ่ำยคิดว่ำเกิ ดจำกกำรถ่ำยภำพด้วยกล้องถ่ำยภำพยนตร์ จริ ง ๆ ถือเป็ น
ควำมสำเร็ จในกำรสร้ำงควำมรู ้สึกสมจริ งให้กบั ผูช้ มในสมัยนั้น
ภำพยนตร์ เรื่ องแรกที่พี่นอ้ งวสุ วตั ลงมือถ่ำยทำกันอย่ำงเป็ นงำนเป็ นกำรครั้งแรกคือ กำรชน
ช้ำงในงำนยุทธกีฬำของทหำรเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๔
พ.ศ.๒๔๖๕ กรมรถไฟหลวงได้ก่อตั้งศูนย์ผลิตภำพยนตร์ ข้ ึนอย่ำงเป็ นทำงกำร เพื่อสร้ำง
ภำพยนตร์ ข่ำวและภำพยนตร์ สำรคดีเผยแพร่ กิจกำรของกรม หน่ วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ และรับจ้ำง
ผลิตภำพยนตร์ ให้กบั บริ ษทั เอกชนด้วย มีพลเอกพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิ น
ดำรงตำแหน่งผูบ้ ญั ชำกำรกองภำพยนตร์เผยแผ่ข่ำว
ในปี เดี ยวกันนี้ นำยเฮนรี่ แมคเรย์ ชำวอเมริ กนั ได้เข้ำมำถ่ำยทำภำพยนตร์ เรื่ อง “นำงสำว
สุ วรรณ” โดยมีพี่นอ้ งวสุ วตั และขุนปฏิภำคพิมพ์ลิขิต ช่ำงถ่ำยภำพยนตร์คนแรกประจำกองภำพยนตร์
เผยแผ่ข่ำวเข้ำมำช่วยถ่ำยทำด้วย ภำพยนตร์ เรื่ อง “นำงสำวสุ วรรณ” หรื อชื่ อในภำษำอังกฤษว่ำ The
Gold of Siam หรื อ Suvarna of Siam เป็ นภำพยนตร์ เงียบ ๓๕ มม. เนื้ อเรื่ องแสดงให้เห็นถึงควำมรัก
อันบริ สุทธิ์ ของชำยหนุ่มหญิงสำวที่มีชำติตระกูลและควำมมัง่ คัง่ ร่ ำรวยเป็ นอุปสรรคขวำงกั้น แต่แล้ว
ควำมรักและควำมดีก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ำมีคุณค่ำเหนือกว่ำควำมเหลื่อมล้ ำของฐำนะ กล่ำวอย่ำงย่อคือ
เป็ นเรื่ องรำวชี วิตรักแบบลูกผูด้ ีรักกับผูท้ ี่ต่ำศักดิ์กว่ำ เป็ นโครงเรื่ องที่สอดคล้องกับบริ บททำงสังคม
ยุคสมบูรณำญำสิ ทธิ รำชย์ จึงเป็ นแนวเรื่ องต้นแบบที่มีอิทธิพลต่อภำพยนตร์ ไทยในยุคหลัง “นำงสำว
สุ วรรณ” เป็ นผลงำนสร้ ำงของชำวต่ำงชำติ แต่แสดงโดยนักแสดงชำวไทย ถ่ ำยทำเสร็ จเมื่อเดื อน
มิถุนำยน พ.ศ.๒๔๖๕ นำออกฉำยให้ประชำชนชมเป็ นครั้ งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ.
๒๔๖๖๖ภำพยนตร์ เรื่ องนี้ได้สร้ำงนำงเอกคนแรกของไทย คือ นำงสำวเสงี่ยม นำวีเสถียร
พ.ศ.๒๔๗๐ พี่น้องวสุ วตั ในนำมกรุ งเทพ ภำพยนตร์ บริ ษทั (Bangkok Pictures Co.) ได้
สร้ำงภำพยนตร์ เงียบเรื่ อง “โชคสองชั้น” เป็ นภำพยนตร์ ขนำดยำว ๖ ม้วนต่อ ฉำยรอบปฐมทัศน์เมื่อ
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ประภัสสร เลิศอนันต์. (๒๕๔๔). อ้างแล้ว หน้า ๖.

๑๐

วันเสำร์ ที่ ๓๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๔๗๐ ที่ โรงหนัง พัฒนำกร ถื อ เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของอุ ตสำหกรรม
ภำพยนตร์ไทย
พ.ศ.๒๔๗๔ พี่ น้อ งวสุ ว ตั ได้ดัด แปลงเครื่ อ งมื อ สร้ ำ งภำพยนตร์ เ สี ย งแบบฟิ ล์ม เดี ย ว
(Single System) เรี ยกว่ำ “แบบวสุ วตั ” สร้ ำงภำพยนตร์ เสี ย งเรื่ องแรก “หลงทำง” ในนำมของ
ภำพยนตร์เสี ยงศรี กรุ ง (Srikrung Soundfilm) ถ่ำยทำ ณ โรงถ่ำยสะพำนขำว๗ ออกฉำยในปี ๒๔๗๕
วันที่ ๒๔ มิ ถุ นำยน พ.ศ.๒๔๗๕ คณะรำษฎรเปลี่ ย นแปลงกำรปกครองจำกระบอบ
สมบู รณำญำสิ ท ธิ รำชย์เป็ นประชำธิ ป ไตย คณะถ่ ำ ยภำพยนตร์ เสี ย งศรี ก รุ ง ได้มี ส่ วนร่ วมบันทึ ก
ประวัติศำสตร์ ครั้งนี้ โดยออกถ่ำยภำพยนตร์ เงี ยบตำมสถำนที่สำคัญ เช่ น พระที่นงั่ อนันตสมำคม
ลำนพระบรมรู ป ทรงม้ำ ถนนรำชดำเนิ น มีบริ ษ ทั ภำพยนตร์ จำกสหรัฐอเมริ กำขอซื้ อภำพยนตร์
เหตุกำรณ์วนั เปลี่ยนแปลงกำรปกครองทั้งหมด เมื่อภำพยนตร์เสี ยงศรี กรุ งส่ งไปให้กลับได้รับคำตอบ
ว่ำใช้ไม่ได้ และไม่ได้ส่งภำพยนตร์ ชุดดังกล่ ำวกลับคืนมำ หำกภำพยนตร์ เสี ยงศรี กรุ งอยำกได้คืน
จะต้องส่ งเงิ นให้บริ ษทั เป็ นค่ำส่ งกลับด้วย๘ ทำงภำพยนตร์ เสี ยงศรี กรุ งจึงไม่ได้ไถ่ ถอนภำพยนตร์
ประวัติศำสตร์บนั ทึกเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองของไทยกลับคืนสู่ มำตุภูมิ
ธันวำคม พ.ศ.๒๔๗๕ รั ฐบำลมอบหมำยให้คณะศรี ก รุ งจัดทำภำพยนตร์ เสี ย งงำนพิ ธี
พระรำชทำนรั ฐ ธรรมนู ญ ในวัน ที่ ๑๐ ธั น วำคม โดยถ่ ำ ยท ำทั้ง งำนพิ ธี ก ำรที่ ค ณะรำษฎรน ำ
รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำถวำยให้พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ฯ ทรงลงพระปรมำภิไธย กำร
เล่นมหรสพเฉลิมฉลองตำมสถำนที่ต่ำง ๆ กำรแห่ แหนของรำษฎร กำรตกแต่งประดับประดำ ขบวน
พำเหรดของนักเรี ยนหญิ ง ชำย เมื่ อถ่ ำยทำเสร็ จคณะผูส้ ร้ ำงได้มอบภำพยนตร์ ให้รัฐบำลและกรม
โฆษณำกำรนำออกฉำยให้ประชำชนชมด้วยเห็นว่ำเป็ นภำพยนตร์ที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อชีวิตของ
คนไทย ถือว่ำคณะภำพยนตร์ เสี ยงศรี กรุ งมีส่วนสำคัญในกำรร่ วมบันทึกประวัติศำสตร์ชำติไทย
พ.ศ.๒๔๘๑ พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำภำณุ พนั ธ์ยุคลร่ วมกับนำยพจน์ สำรสิ น หลวง
สุ ขุมนัยประดิษฐ์ นำยประสำท สุ ขุม นำยชำญ บุนนำค ก่อตั้งบริ ษทั สร้ำงภำพยนตร์ ไทยชื่ อบริ ษทั
ไทยฟิ ล์ม มีพระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำภำณุ พนั ธ์ยุคล ทรงเป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูก้ ำกับกำร
แสดง เริ่ มถ่ำยทำภำพยนตร์ เสี ยง มีโรงถ่ำยตั้งอยู่ที่ทุ่งมหำเมฆ ภำพยนตร์ เรื่ องแรกคือ “ถ่ำนไฟเก่ำ”
ผลงำนที่ โดดเด่ นของบริ ษทั ไทยฟิ ล์มคือเพลงประกอบภำพยนตร์ ที่ไพเรำะโด่ งดังเป็ นเพลงไทย
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๑๑

อมตะ เช่ น บัวขำว ลมหวน บริ ษทั ไทยฟิ ล์มยุติกิจกำรใน พ.ศ.๒๔๘๓ โดยขำยกิ จกำรให้กบั กอง
ภำพยนตร์ กองทัพอำกำศ
ระหว่ำง พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๓ สงครำมโลกครั้งที่ ๒ ได้อุบตั ิข้ ึนแล้วในทวีปยุโรป แต่ยงั
ไม่ลุกลำมเข้ำมำในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และประเทศไทย ยังมีกำรสร้ำงภำพยนตร์ ของหลำย ๆ
บริ ษทั ทั้งบริ ษทั ภำพยนตร์ เสี ยงศรี กรุ ง บูรพำศิลป์ ภำพยนตร์ บริ ษทั ภำพยนตร์ ไทย จำกัด ในปี นี้ นำย
ปรี ดี พนมยงค์ ได้สร้ำงภำพยนตร์ เรื่ อง “พระเจ้ำช้ำงเผือก” (The King of White Elephant) เป็ น
ภำพยนตร์ ขำวดำ เสี ยงภำษำอังกฤษในฟิ ล์ม เพื่อเผยแพร่ ประวัติศำสตร์ ชำติไทยและจุดยืนของคน
ไทยต่อสงครำมให้ชำวต่ำงชำติได้ทรำบ
พ.ศ.๒๔๘๔ สงครำมโลกครั้งที่สองขยำยวงเข้ำมำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย
โดยรัฐบำลจอมพล ป. พิบูลสงครำม เข้ำเป็ นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ระหว่ำ งสงครำมอุปกรณ์ ถ่ำยท ำ
ภำพยนตร์ และฟิ ล์มภำพยนตร์ ขนำด ๓๕ มม.ขำดแคลน เพรำะบริ ษทั ผูผ้ ลิตในยุโรปต้องเผชิญกับ
ภำวะสงครำม จะมีก็แต่ฟิล์ม ๑๖ มม. สำหรับกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ สมัครเล่น ภำพยนตร์ ที่มีฉำยมัก
เป็ นภำพยนตร์ ญี่ปุ่น เยอรมัน หรื อนำภำพยนตร์ เก่ำมำฉำยซ้ ำ กำรสร้ำงภำพยนตร์ ระหว่ำงสงครำม
ผูส้ ร้ำงต้องปรับตัวเพื่อลดต้นทุน ลดควำมยุง่ ยำกในกำรถ่ำยทำโดยกำรสร้ำงภำพยนตร์ ๑๖ มม. ที่ไม่
มีกำรบันทึกเสี ยง ใช้วธิ ี กำรถ่ำยทำแล้วพำกย์เสี ยงใส่ ทีหลังแทน ควำมบันเทิงที่เข้ำมำปลอบประโลม
หัวใจคนไทยได้ในยำมนี้ คือละครเวที มีคณะละครเกิดขึ้นหลำยคณะ เช่น ศิวำรมย์ เทพศิลป์ อัศวิน
กำรละคร ผกำวลี ละครเวทีมีส่วนช่ วยสร้ำงนักแสดงหลำยคน เช่ น ม.ล.รุ จิรำ – มำรศรี อิศรำงกูร
ฉลอง สิ มะเสถียร กัณฑรี ย ์ นำคประภำ สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์ สุ พรรณ บูรณะพิมพ์ สถำพร มุกดำประกร
ทั้งยังสร้ำงนักร้องหน้ำม่ำนขณะละครเปลี่ยนฉำก เช่น เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ชำญ เย็นแข คำรณ สัมปุณนำ
นนท์ ล้วน ควันธรรม นคร มังคลำยน นคร ถนอมทรัพย์ สวลี ผกำพันธุ์ เป็ นต้น๙
เมื่ อ สงครำมโลกครั้ งที่ ๒ สิ้ น สุ ด บ้ำ นเมื อ งเข้ำ สู่ ยุค บ้ำ นดี เ มื องดี เศรษฐกิ จฟื้ นตัว ขึ้ น
สอดคล้องกับที่ผคู ้ นต้องกำรสิ่ งบันเทิงใจปลอบขวัญหลังสงครำม กำรสร้ำงภำพยนตร์ ไทยได้ฟ้ื นตัว
ขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว ภำพยนตร์ เรื่ องแรกที่ประสบควำมสำเร็ จอย่ำงสู งหลังสงครำมคือ สุ ภำพบุรุษเสื อ
ไทย สร้ำงโดยบริ ษทั ปรเมรุ ภำพยนตร์ หม่อมเจ้ำศุกรวรรณดิศ ดิศกุล อำนวยกำรสร้ำงและกำกับกำร
แสดงในนำม “ศุกร์ วรดิศ” สร้ำงจำกบทประพันธ์ของเสนีย ์ บุษปะเกศ ที่นำเค้ำโครงมำจำกชีวิตจริ ง
ของขุนโจรคุ ณธรรมปล้นคนรวยมำช่ วยคนจนเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ นำแสดงโดย สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์
นักแสดงละครเวที และสอำงค์ ทิพยทัศน์ เป็ นภำพยนตร์ ๑๖ มม. เข้ำฉำยที่ศำลำเฉลิมกรุ งเมื่อวันที่
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๑๒

๒๘ มิถุนำยน พ.ศ.๒๔๙๒๑๐ ประสบควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำงสู งเป็ นต้นแบบให้ผสู้ ร้ำงภำพยนตร์ หนั มำ
สร้ำงภำพยนตร์ ๑๖ มม. และเกิดเป็ นยุคภำพยนตร์ พำกย์ ตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผชู้ มสนใจคือลีลำกำร
พำกย์ของนักพำกย์ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เข้ำถึงชำวบ้ำน และเนื้ อเรื่ องประโลมโลก ผัว ๆ เมีย ๆ ดัดแปลงจำก
มหรสพและนิทำนพื้นบ้ำน ลิเก ละครนอก๑๑
พ.ศ.๒๔๙๖ รัตน์ เปสตันยี ตั้งหนุ มำนภำพยนตร์ เพื่อมุ่งมัน่ ผลิตภำพยนตร์ ให้ได้ตำม
มำตรฐำน ๓๕ มม. ผลงำนสร้ำงภำพยนตร์ เรื่ องแรกคือ “สันติ-วีณำ” นำแสดงโดยพูนพันธ์ รังควร
เรวดี ศิริวิไล กำกับกำรแสดงโดย มำรุ ต (ทวี) ณ บำงช้ำง จำกบทประพันธ์ของ Mr. Robert G. North
ดัด แปลงเป็ นบทภำพยนตร์ โ ดยมำรุ ต และวิจิ ต ร คุ ณ ำวุฒิ ส่ ง เข้ำ ร่ ว มประกวดในงำนมหกรรม
ภำพยนตร์ เอเชี ย -แปซิ ฟิกที่กรุ งโตเกี ยวในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ได้รับสำมรำงวัลคือ รำงวัลกำรถ่ำยภำพ
ยอดเยี่ยม กำรกำกับศิ ลป์ ยอดเยี่ยม และรำงวัลพิเศษจำกสมำคมผูอ้ ำนวยกำรสร้ ำงอเมริ กำ เป็ น
ภำพยนตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒ นธรรมประเพณี อนั ดี งำมของชำวตะวันออกซึ่ งเป็ นที่สนใจของ
ชำวตะวันตกจึงมีผตู ้ ิดต่อซื้อภำพยนตร์เรื่ องนี้ไปฉำยยังต่ำงประเทศ เช่น รัสเซีย อิตำลี จีน๑๒
ลาดับเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ ไทยยุคเริ่มต้ น – พ.ศ.๒๕๐๐๑๓
พ.ศ.๒๔๔๐ มีกำรฉำยภำพยนตร์ในรู ปแบบของมหรสพครั้งแรกในเมืองไทย
พ.ศ.๒๔๔๓ พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสำตรศุภกิจ เริ่ มถ่ำยทำภำพยนตร์
พ.ศ.๒๔๔๕ The Imperial Bioscope มำตั้งเต็นท์ฉำยหนังที่บริ เวณสนำมน้ ำจืด
พ.ศ.๒๔๔๗ ชำวญี่ปุ่นนำภำพยนตร์กำรรบระหว่ำงญี่ปุ่นกับรัสเซียมำตั้งกระโจมฉำย
ที่ขำ้ งวัดตึก
พ.ศ.๒๔๔๘ โรงหนังญี่ปุ่น โรงหนังถำวรแห่งแรกของเมืองไทยเปิ ดกิจกำร
พ.ศ.๒๔๕๓ คณะถ่ำยทำภำพยนตร์ ของ ริ ชำร์ ด เบอร์ ตนั โฮล์ม เข้ำมำถ่ำยทำภำพยนตร์
สำรคดีชีวติ ไทย
พ.ศ.๒๔๕๖ เริ่ มมีภำพยนตร์เรื่ องยำวและภำพยนตร์ชุด (Serial) เข้ำมำ
พ.ศ.๒๔๖๕ กำเนิดหนังสื อ “ภำพยนตร์สยำม” หนังสื อเกี่ยวกับภำพยนตร์เล่มแรก
จัดตั้งกองภำพยนตร์เผยแผ่ข่ำว กรมรถไฟหลวง
พ.ศ.๒๔๖๖ นำงสำวสุ วรรณ ของนำยเฮนรี แม็กเร ออกฉำยในกรุ งเทพฯ
๑๐

ภราดร ศักดา. (๒๕๕๑). เปิ ดม่านคนดังหลังวัง. กรุ งเทพฯ: สยามบันทึก. หน้า ๖๒.

๑๑

ประภัสสร เลิศอนันต์. (๒๕๔๔). อ้างแล้ว หน้า ๒๐.

๑๒

ประภัสสร เลิศอนันต์. (๒๕๔๔). อ้างแล้ว หน้า ๒๒.

๑๓

ชลิดา เอื้อบารุ งจิต. (๒๕๔๐). อ้างแล้ว หน้า ๙๔-๙๕.

๑๓

พ.ศ.๒๔๖๘ คณะผูส้ ร้ำงหนังของพำรำเมำท์เข้ำมำถ่ำยทำภำพยนตร์เรื่ อง ช้ำง (Chang)
พ.ศ.๒๔๗๐ โชคสองชั้น ภำพยนตร์เรื่ องแรกของคนไทย โดยกรุ งเทพ ภำพยนตร์
บริ ษทั ออกฉำย
พ.ศ.๒๔๗๒ บริ ษทั ฟ็ อกซ์มูวโี ทน เข้ำมำถ่ำยทำข่ำวเบ็ดเตล็ด
พ.ศ.๒๔๗๔ เริ่ มบังคับใช้พระรำชบัญญัติภำพยนตร์ พ.ศ.๒๔๗๓
พ.ศ.๒๔๗๕ หลงทำง ภำพยนตร์เสี ยงเรื่ องแรกของไทยออกฉำย
พ.ศ.๒๔๗๖ เปิ ดโรงภำพยนตร์ศำลำเฉลิมกรุ ง
พ.ศ.๒๔๘๐ เมื อ งทอง ของนำยเลื่ อ น พงษ์โ สภณ ภำพยนตร์ ๑๖ มม.เรื่ องแรกของ
เมืองไทย
พ.ศ.๒๔๘๑ กลุ่มนักเรี ยนนอกที่มีพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำภำณุพนั ธ์ยคุ ลเป็ นแกน
นำก่อตั้งโรงถ่ำยภำพยนตร์ไทยฟิ ล์ม
พ.ศ.๒๔๘๓ บริ ษทั ไทยฟิ ล์มยุติกำรสร้ำงภำพยนตร์ ขำยกิจกำรให้แก่กองทัพอำกำศ
พ.ศ.๒๔๙๐ กลุ่มผูส้ ร้ำงฮอลลีวดู้ ตั้งบริ ษทั จัดจำหน่ำยในเมืองไทย
พ.ศ.๒๔๙๒ ภำพยนตร์ ๑๖ มม. เรื่ องสุ ภำพบุรุษเสื อไทย ของ แท้ ประกำศวุฒิสำร
ประสบควำมสำเร็ จเป็ นประวัติกำรณ์
พ.ศ.๒๔๙๗ สันติ-วีณำ ของหนุมำนภำพยนตร์ ได้รำงวัลจำกกำรประกวดที่โตเกียว
นับเป็ นครั้งแรกที่ภำพยนตร์ไทยได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดภำพยนตร์
นำนำชำติ
พ.ศ.๒๔๙๙ มิตร ชัยบัญชำ เข้ำสู่ วงกำรภำพยนตร์
พ.ศ.๒๕๐๐ หอกำรค้ำไทยจัดกำรประกวดตุก๊ ตำทองเป็ นครั้งแรก
ภาพยนตร์ เด่ นช่ วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ - ก่อน พ.ศ.๒๕๐๐
พ.ศ.๒๔๙๒ สุ ภำพบุรุษเสื อไทย ปรเมรุ ภำพยนตร์ อำนวยกำรสร้ำงโดย สำเนำ เศรษฐบุตร
หม่อมเจ้ำศุ กรวรรณดิ ศ ดิ ศกุล กำกับกำรแสดง แท้ ประกำศวุฒิสำร ถ่ ำยภำพ บทประพันธ์ เสนี ย ์
บุษปะเกศ นำแสดงโดย สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์ และสอำงค์ ทิพยทัศน์
พันท้ำยนรสิ งห์ สร้ำงในเวลำไล่เลี่ยกันกับสุ ภำพบุรุษเสื อไทย เดิมเป็ นละครเวทีที่เฉลิมกรุ ง
อัศวินภำพยนตร์ โดยพระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำภำณุ พนั ธ์ยุค นำมำสร้ำงเป็ นภำพยนตร์ นำแสดง
โดย ชูชยั พระขรรค์ชยั นักมวยจำกเวทีรำชดำเนิน คู่กบั สุ พรรณ บูรณพิมพ์
พ.ศ.๒๔๙๓ นิทรำ-สำยัณห์ สร้ำงโดย บูรพำศิลป์ ภำพยนตร์ บทประพันธ์ของอิงอร ฉลำงสำเภำ ประสงค์ผล อำนวยกำรสร้ำง นำแสดงโดย รัตนำภรณ์ อินทรกำแหง คู่กบั สมบัติ คงจำเนี ยร
ร่ วมด้วยจรรยำ พันธุ์ทรัพย์

๑๔

พ.ศ.๒๔๙๕ แท้ ประกำศวุฒิสำร สร้ำงสำวเครื อฟ้ ำในนำมบริ ษทั ไทยไตรมิตรภำพยนตร์
ทวี ณ บำงช้ำง เขียนบทภำพยนตร์ และกำกับกำรแสดง นำแสดงโดย ชลิต สุ ขเสวี วิไลวรรณ วัฒน
พำนิ ช ร่ วมด้วย สอำงค์ ทิพยทัศน์ สมพงษ์ พงษ์มิตร สถิตย์ เสี ยงมหำรำช จมื่นมำนิตย์นเรศวร์ เข้ำ
ฉำยที่โรงภำพยนตร์นิวโอเดียน เมื่อวันที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ.๒๔๙๖ ภำพยนตร์ เรื่ องนี้ ทำให้วิไลวรรณ
วัฒนพำนิช ได้รับรำงวัลตุก๊ ตำทองนักแสดงนำหญิง พ.ศ.๒๕๐๐๑๔
พ.ศ.๒๔๙๘ โบตัน๋ ภำพยนตร์ไทยเรื่ องแรกที่ทำรำยได้ถึง ๑ ล้ำนบำท

๑๔

ภราดร ศักดา. (๒๕๕๑). อ้างแล้ว หน้า ๖๔.

๑๕

ประวัตศิ าสตร์ ภาพยนตร์ จากคาบอกเล่า:
บทบาทนักแสดงนาหญิงในภาพยนตร์ ไทยยุคก่ อน พ.ศ.๒๕๐๐
๑. สอางค์ ทิพยทัศน์
สอำงค์ ทิพยทัศน์ นำงเอกภำพยนตร์ เรื่ อง สุ ภำพบุรุษเสื อไทย เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มกรำคม
พ.ศ.๒๔๖๙ มีพี่นอ้ ง ๖ คนเป็ นบุตรคนที่ ๕ ของคุณพ่อเจน และคุณแม่อยู่ เกิดที่ฝ่ังธน ภำษีเจริ ญ คุณ
พ่อคุณแม่ทำสวนมะพร้ำว หมำก พลู ระยะหลังหมำกรำคำตกต่ำจึงเปลี่ยนมำปลูกผลไม้จำพวกกล้วย
หอม มะละกอ
ในวัยเด็กสอำงค์มีโอกำสได้ชมภำพยนตร์ ของศรี กรุ งและไทยฟิ ล์มแทบทุกเรื่ อง เพรำะคุณ
แม่พำมำชมที่โรงภำพยนตร์ ประชุมมหรสพ เชิงสะพำนพุทธฝั่งธนเสมอ
สอำงค์ ทิพยทัศน์ ยอมรับว่ำ ตนเองมีกำรศึกษำน้อยเพรำะจิตใจฝักใฝ่ งำนในแวดวงบันเทิง
เริ่ มต้นจำกพี่สำวชื่อรัตนำ (ชื่อเดิมระเบียบ) เป็ นนักแสดงละครวิทยุคณะของล้วน ควันธรรม ซึ่ งล้วน
ควันธรรม ได้มำขลุ กอยู่ที่บำ้ นสวนแห่ งนี้ อยู่เป็ นประจำ (นัยว่ำไปติดพันพี่สำวของสอำงค์) เพลง
รักเร่ รอฝนถูกแต่งขึ้นที่บำ้ นของสอำงค์ ทิพยทัศน์ ซึ่ งขณะนั้นอำยุประมำณ ๑๔ –๑๕ ปี นับว่ำยังเด็ก
อยู่มำก เด็กหญิงสอำงค์สนใจกำรร้ องเพลงและแต่งเพลงของล้วน ควันธรรมอยู่เงียบ ๆ ด้วยที่ลว้ น
และรัตนำไม่ได้ทรำบถึงควำมสนใจของเด็กน้อยคนนี้เลย
ในบรรดำเพลงที่ลว้ น ควันธรรมแต่งนั้นมีเพลงหนึ่ งที่ตอ้ งใช้เสี ยงเด็กวัยรุ่ นร้อง วันนั้นล้วน
มีเรื่ องร้อนที่ตอ้ งมำปรึ กษำกับรัตนำ
“เฮ้ ย.. เบียบ ทำไงดี ไอ้ เด็กคนนั้นมันไม่ สบำย มันไปอัดแผ่ นเสี ยงไม่ ได้ ”
ทั้งสองได้แต่มองหน้ำกันคิดไปคิดมำก็เรี ยกสอำงค์ ทิพยทัศน์ให้ข้ ึนไปร้องเพลงให้ดู สอำงค์
ที่มีใจรักด้ำนกำรร้องเพลงอยูแ่ ล้วจึงร้องออกไปอย่ำงไม่ขดั เขิน
“เออ.. ใช้ ได้ ว่ะ ไป ไปอัดแผ่ นเสี ยงกัน”
ล้วน ควันธรรม ตัดสิ นใจพำสอำงค์ ทิพยทัศน์ ไปอัดแผ่นเสี ยงที่บริ ษทั ศรี กรุ ง
“ตอนนั้นศรี กรุ งยังอยู่กลำงทุ่งนำอยู่เลยค่ ะ ควำมรู้ สึกของเรำโอ้ โห... ไกลเหลือเกิน
มำที่ไหนก็ไม่ ทรำบ แล้ วอยู่ท่ ุงนำโดดเดี่ยว มีแต่ กอบัว กอหญ้ ำ อะไรก็ไม่ ทรำบ
ประหม่ ำบอกไม่ ถกู เลย ตอนนั้นเรี ยนแค่ จบ ป.๔ จะขึน้ มัธยม ๑ อยู่แล้ วก็พำไปอัด
แผ่ นเสี ยง”
(เพลงลูกสำวจีน เป็ นเพลงที่ลว้ น ควันธรรม แต่งขึ้นเพื่ออัดแผ่นเสี ยง (ตรำหนุมำน) ที่ศรี
กรุ ง)

๑๖

บรรยำกำศในห้องอัดวันนั้นชวนให้น่ำตกใจเป็ นอย่ำงยิ่งเมื่อมีนกั ร้องดังอย่ำง เบญจำ นนท
มำลี และ รุ จี อุ ทยั กร กำลังอัดเสี ยงกันอยู่ ก่อนบันทึกเสี ยงจริ งล้วน ควันธรรม ได้พำสอำงค์ ทิพย
ทัศน์ ออกไปซ้อมร้ องเพลงหลังห้องอัด พอซ้อมได้ที่ก็เข้ำมำบันทึกเสี ยง นักร้ องหน้ำใหม่คนนี้ มือ
เย็นเท้ำ เย็นด้วยควำมประหม่ ำ และตื่ นเต้น แต่ กำรบันทึ ก เสี ย งเพลงลู ก สำวจี น ก็ ส ำเร็ จไปด้วยดี
สอำงค์ได้ค่ำจ้ำงเป็ นเงิน ๕ บำท ถือว่ำสู งมำกในสมัยนั้น ทั้งยังได้ควำมภำคภูมิใจที่วำ่ ตนเองตัวแค่น้ ี
ก็สำมำรถทำงำนหำเงิ นได้แล้ว นับแต่น้ นั สอำงค์ ทิพยทัศน์จึงไม่สนใจเรื่ องเรี ยนหนังสื ออีกต่อไป
สนใจแต่เรื่ องร้ องเพลงอย่ำงเดี ยว โดยไปหัดร้องเพลงเป็ นศิษย์กน้ กุฎิของบุญช่ วย กมลวำทิน มีรุจี
อุทยั กร อำคม ไสยำคม เพ็ญ ปั ญญำพลเป็ นรุ่ นพี่ ทุกคนเรี ยกเธอว่ำ “ไอ้เปี๊ ยก” เพรำะตัวเล็กกว่ำใคร
ทั้งหมด ที่นี่นอกจำกได้ซอ้ มร้องเพลงแล้วสอำงค์ยงั ได้ซอ้ มละครวิทยุดว้ ย
กำรละทิ้งกำรเรี ยนคุณพ่อคุณแม่ของสอำงค์ ทิพย์ทศั น์ ไม่ได้ดุด่ำว่ำกล่ำวแต่อย่ำงใด เพรำะ
สมัยก่อนลูกผูห้ ญิงไม่จำเป็ นต้องเรี ยนอะไรให้มำกมำย แค่อ่ำนออกเขียนได้ก็พอแล้ว จะมีก็แต่คุณป้ ำ
ที่ดุทุกครั้งเมื่อเจอหน้ำ
“ไม่ มีจะกินแล้ วเหรอ ต้ องไปเต้ นกินรำกิน”
“อำชี พนีม้ นั ไม่ ใช่ จะดีอะไรนักหนำหรอก เต้ นกินรำกิน อด ๆ อยำก ๆ
ถ้ ำไม่ มีจะกินก็ไม่ ว่ำหรอกนะไปหำกินทำงนี ”้
สอำงค์เองก็ตอบตัวเองไม่ได้วำ่ ทำไมถึงชอบกำรร้องเพลง ทั้ง ๆ ที่ต้ งั แต่วยั เยำว์ก็ไม่ค่อย
ได้ฟังเพลง วิทยุ หรื อแผ่นเสี ยง เพรำะกำรเปิ ดเพลงออกอำกำศทำงวิทยุยงั เป็ นที่นิยมน้อยมำก จะมี
โอกำสสนใจร้องเพลงจริ ง ๆ ก็ตอนที่ลว้ น ควันธรรมไปแต่งเพลงที่บำ้ นนี่เอง
หลังจำกนั้นบุญช่วย กมลวำทิน ได้แต่งเพลง ดอกไม้สำยลม ให้บนั ทึกแผ่นเสี ยงเป็ นเพลง
ที่สอง จำกกำรเป็ นนักร้องบันทึกแผ่นเสี ยง สอำงค์ ทิพยทัศน์ ได้มีโอกำสใช้ควำมสำมำรถด้ำนเสี ยง
กับงำนอีกหนึ่ งแขนงกับทิดเขียว นักพำกย์ ตอนนั้นเป็ นช่วงสงครำมภำพยนตร์ ต่ำงประเทศไม่มีเข้ำ
มำฉำย จะมีก็แต่ภำพยนตร์ ญี่ปุ่น ทิดเขียวชอบใจหน่วยก้ำนของสอำงค์ จึงชวนไปพำกย์หนังด้วยกัน
“ไปอยู่กับอำเถอะวะ อำจะให้ หัดพำกย์ หนัง จะให้ พำกย์ ค่ ูกับไอ้ ดำวมัน
ไอ้ ดำวมันไม่ มีค่ ูพำกย์ ”
ดำว ในที่น้ ีคือ ดำว บูรพำ หรื อชื่อจริ งว่ำอุดม นักพำกย์รุ่นเก่ำในสังกัดของทิดเขียว สอำงค์
ทิพย์ทศั น์ได้หัดพำกย์ภำพยนตร์ ที่เฉลิมกรุ งเรื่ องซำโยนำระและภำพยนตร์ ญี่ปุ่นอีกหลำยเรื่ อง มีคุณ
พร้ อมหรื อพันคำเป็ นคนแต่ งเพลงใส่ ภำพยนตร์ ญี่ปุ่นทุกเรื่ องที่นำมำพำกย์ไทย ท้ำยที่สุดสอำงค์
ไม่ได้พำกย์หนังโดยทิดเขียวให้เหตุผลว่ำ
“ลูกเขำเป็ นสำวเป็ นนำง ปล่ อยให้ ไปกับไอ้ ดมไม่ ได้ หรอก เดี๋ยวเสี ยชื่ อเสี ยเสี ยงไป
หมด อยู่กับอำนี่ล่ะวะ”
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สอำงค์จึงได้ร้องเพลงประกอบเนื้ อเรื่ องที่เฉลิมกรุ งสลับกับจำลอง ศิลป์ คล้ำย คนละรอบ
วงดนตรี มีเครื่ องดนตรี เพียงชิ้นสองชิ้นไม่ใช่วงใหญ่เพรำะห้องพำกย์ไม่ได้ใหญ่มำก สอำงค์ยึดอำชีพ
นักร้องค่ำจ้ำงร้องเพลงได้รับเป็ นรอบ ๆ ไม่ได้ร้องทุกวัน ระยะหลังจำลอง ศิลป์ คล้ำย ตั้งวงดนตรี จึง
ชวนสอำงค์ ทิพยทัศน์ไปร้องเพลงด้วย กลำยเป็ นว่ำยังไม่ได้หดั พำกย์ภำพยนตร์
ในช่วงก่อนสงครำมเมื่ออำยุได้ประมำณ ๑๗-๑๘ ปี สอำงค์ ทิพยทัศน์แสดงภำพยนตร์ เรื่ อง
แดนคนเดน ของพรำนบูรพ์ โดยแสดงเรื่ องแรกก็เป็ นนำงเอกคู่กบั กมล นรพัลลภ เนื้ อเรื่ องคล้ำย ๆ
กับค่ำน้ ำนมที่พระเอกเป็ นชำวนำแล้วโดนกลัน่ แกล้งจนต้องไปเป็ นโจร ถ่ำยทำแถวทุ่งบำงซ่ อนและ
ยกกองไปถ่ ำ ยท ำกันที่ จงั หวัดลพบุ รี พรำนบู รพ์ก ำกับ ใช้เวลำถ่ ำ ยท ำประมำณสองเดื อ น ค่ ำ ตัว
ประมำณ ๑,๕๐๐ บำทหรื ออำจจะน้อยกว่ำนั้นเพรำะตอนนั้นเงินยังมีค่ำมำก (ขนำดร้องเพลงอัด
แผ่นเสี ยงได้ค่ำตอบแทน ๕ บำทก็ถือว่ำสู งมำกแล้ว)
ช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ ๒ สอำงค์ร้องเพลงสลับฉำกกับคณะละครเวทีจนั ทโรภำสของ
พรำนบูรพ์
คณะจัน ทโรภำสเตรี ย มจะจัด แสดงละครเพลงเรื่ อ งเมื่ อ หญิ ง เป็ นชำย สอำงค์ซ่ ึ งเป็ น
นักแสดงประกอบอยูข่ ำ้ งฉำกได้เฝ้ ำมองกำรแสดงของชะอวบ ฟองกระสิ นธ์ซ่ ึ งแสดงเป็ นนำงที่สอง
รู ้สึกประทับใจ จดจำกำรแสดงของนำงชะอวบได้ทุกท่ำ ละครเรื่ องนี้ มีเพลงประกอบถึงสำมสิ บกว่ำ
เพลงเป็ นเพลงสำกลทั้งหมด บทเพลงไพเรำะเหล่ ำนี้ สอำงค์จำได้ทุกเพลง ในช่ วงนั้นผูก้ ำกับกำร
ตำรวจจังหวัดภูเก็ตต้องกำรทำละครเวทีหำเงินเข้ำบำรุ งกำรกุศล ต้องกำรหำคนมำฝึ กสอนกำรแสดง
ละครให้นกั เรี ยน พรำนบูรพ์ (จวงจันทร์ จันทร์ คณำ หรื อที่สอำงค์เรี ยกว่ำอำจวง) เห็นว่ำสอำงค์ร้อง
เพลงในละครเมื่ อหญิ ง เป็ นชำยได้หมดจึ ง ส่ ง สอำงค์ก ับ พี่ส ำวที่ ชื่ อรั ตนำ ไปภูเก็ ตเพื่อท ำหน้ำ ที่
ฝึ กสอนละครให้เด็กนักเรี ยน เมื่อเดินทำงไปถึงสอำงค์ ทิพยทัศน์ได้เจอกับเสน่ ห์ โกมำรชุน ซึ่ งไป
แสดงละครย่อยอยู่ที่นน่ั กรมตำรวจจึงเกิดควำมคิดว่ำ น่ ำจะให้สองคนนี้ แสดงเป็ นพระเอกนำงเอก
เสี ยเลยจะดีกว่ำมำเสี ยเวลำซ้อมให้เด็ก ส่ วนเด็กนักเรี ยนก็ให้เล่นเป็ นตัวรองไป
เมื่อหญิงเป็ นชำยบทประพันธ์ของพรำนบูรพ์ เนื้อเรื่ องกล่ำวถึงผูห้ ญิงที่ตอ้ งเป็ นทหำรออก
รบ ถือเป็ นกำรละครเวทีเต็มตัวเรื่ องแรกของสอำงค์ ทิพยทัศน์ ซึ่ งเธอได้สวมบทบำทเป็ นนำงเอก
ทันทีควบด้วยตำแหน่งผูก้ ำกับ สอำงค์แสดงละครกำรกุศลที่ภูเก็ตให้กรมตำรวจอยูร่ ะยะหนึ่ งก็กลับ
กรุ งเทพฯ เขียน กัลป์ กุล ดำรำเก่ำสมัยศรี กรุ งได้ต้ งั คณะละครสุ นทรศิลป์ โดยพระเอกของคณะซึ่ ง
เป็ นผูห้ ญิง (สอำงค์เรี ยกว่ำพี่บล) ได้มำขอกับคุณพ่อให้สอำงค์ไปช่ วยแสดงละครเร่ แล้วเขำจะดูแล
รักใคร่ เหมือนลูกเหมือนหลำน ละครเวทีคณะนี้ เป็ นละครหญิงล้วน (ผูช้ ำยแสดงเป็ นตัวตลก) แสดง
แบบสมัยใหม่มีดนตรี ประกอบเช่ นเดียวกับที่จนั ทโรภำสแสดง ดนตรี แสดงอยู่หน้ำเวที กำรแสดง
ละครแบบนี้ ถื อ ว่ ำ คณะจัน ทโรภำสโดยพรำนบู ร พ์เ ป็ นผู้ริ เ ริ่ ม แสดงที่ พ ัฒ นำกร ระยะหลัง จึ ง
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เปลี่ยนเป็ นละครชำยจริ งหญิงแท้ ด้วยควำมอยำกสนุก อยำกเที่ยว อยำกได้เงินเพรำะตั้งแต่เล็กไม่เคย
ได้ออกจำกบ้ำนไปไหนอย่ำงอิสระ เมื่อคุณแม่เสี ยชีวติ และมีคนมำชักชวน สอำงค์ ทิพยทัศน์จึงได้ไป
อยูก่ บั คณะละครเร่ แสดงละครแถวภูเก็ต ตะกัว่ ป่ ำอยูน่ ำนนับปี
ละครคณะสุ นทรศิ ลป์ โด่งดังมำกทำงภำคใต้ซ่ ึ งเศรษฐกิ จดี ค่ำดูแถวหน้ำ ๓๐ บำทมีแต่
นำยเหมืองที่มำนัง่ ดูและรอบค่ำเต็มทุกคืน เนื้ อเรื่ องที่ใช้แสดงจะแสดงเรื่ องละหนึ่ งรอบเท่ำนั้นไม่มี
รอบสอง วันรุ่ งขึ้นก็เปลี่ ยนเรื่ อง โดยทีมงำนทำงกรุ งเทพฯ จะส่ งเนื้ อเรื่ องของพรำนบูรพ์ไปให้ ที่
กรุ งเทพฯ แสดงเรื่ องอะไรคณะสุ นทรศิลป์ ก็แสดงเรื่ องนั้น ใช้เวลำฝึ กซ้อมในตอนกลำงวัน เพื่อ
แสดงในตอนกลำงคืน มีเพลงประกอบทั้งเรื่ อง ฉำกและเครื่ องประดับต้องทำใหม่จำนวนมำก เมื่อ
ถึงเวลำขนย้ำยจึงค่อนข้ำงจะลำบำก
ระหว่ำงที่แสดงละครเร่ อยูท่ ี่ภูเก็ตวันหนึ่ งสอำงค์ ทิพยทัศน์ ได้รับจดหมำยจำกกรุ งเทพฯ
โดยไปรษณี ยม์ ำส่ งจดหมำยให้เธอกับมือ เมื่อแกะอ่ำนจึงได้ทรำบควำมจริ งว่ำนี่เป็ นจดหมำยฉบับที่
๓ แล้วที่เขียนมำต้องกำรให้สอำงค์กลับกรุ งเทพฯ ด่วน (จดหมำยจำกทำงบ้ำนก่อนหน้ำนี้ ๒ ฉบับ
ผูจ้ ดั กำรเอำไปเก็บเอำไว้เพรำะไม่อยำกให้สอำงค์กลับกรุ งเทพฯ เธอคือตัวทำเงินให้คณะ) ผูท้ ี่เขียน
จดหมำยฉบับนี้ คือแท้ ประกำศวุฒิสำร ที่ตอ้ งกำรให้สอำงค์ ทิพยทัศน์ไปร่ วมแสดงภำพยนตร์ เรื่ อง
สุ ภำพบุรุษเสื อไทย ทั้งแท้ ประกำศวุฒิสำรและหม่อมเจ้ำศุกรวรรณดิศ ดิศกุลไม่เคยรู้จกั กับสอำงค์
ทิพยทัศน์มำก่อนแต่สองคนนี้ บงั เอิญมีโอกำสเห็นรู ปถ่ำยที่สอำงค์ถ่ำยไว้เล่น ๆ ที่ภูเก็ตแล้วส่ งมำให้
ทำงบ้ำน ทั้งสองคนตัดสิ นใจชวนสอำงค์มำร่ วมงำน
เมื่อสอำงค์ ทิพยทัศน์กลับมำถึงกรุ งเทพฯ ได้เข้ำไปพบกับแท้ ประกำศวุฒิสำรและหม่อม
เจ้ำศุกรวรรณดิศ ดิศกุลที่บริ ษทั เพื่อลองหน้ำกล้อง วิธีกำรคือให้สอำงค์ลองแสดงท่ำทำงต่ำง ๆ ให้ดู
จนแท้และหม่อมเจ้ำศุกรวรรณดิศพอใจ ภำพยนตร์เรื่ องสุ ภำพบุรุษเสื อไทย เป็ นภำพยนตร์ ไทยเรื่ องที่
สองช่ วงหลัง สงครำมโลกครั้ งที่ ๒ เรื่ องแรกคื อรอยรั กรอยร้ ำว เป็ นหนัง ๑๖ มม. สี โมโนโครม
ผลงำนสร้ำงของพรรคพวกเพื่อนฝูงในกลุ่มเดียวกันกับแท้และหม่อมเจ้ำศุกรวรรณดิศ โดยเมื่อเพื่อน
สองคนไปเข้ำหุ ้นกันทำรอยรั กรอยร้ ำว แท้และหม่อมเจ้ำศุกรวรรณดิ ศก็มำคิดกันว่ำควรจะสร้ ำง
ภำพยนตร์ ก ันบ้ำ ง โดยให้ต่ ำ งคนต่ ำ งไปหำเรื่ องมำแล้วมำคุ ย กันว่ำ จะสร้ ำ งเรื่ องใด หม่ อมเจ้ำ ศุ
กรวรรณดิศ ดิศกุลได้บทประพันธ์เรื่ องเสื อไทยโจรผูด้ ี บทประพันธ์เสนีย ์ บุษปะเกศมำนำเสนอ เมื่อ
ตกลงใจในบทประพันธ์ชิ้นนี้ ท้ งั สองคนจึงช่ วยกันหำพระเอกนำงเอก พระเอกนั้นแท้ ประกำศวุฒิ
สำร พยำยำมหำพระเอกใหม่ ๆ หน้ำตำดีหลำย ๆ คนก็ยงั ไม่ถูกใจ วันหนึ่ งเจอสุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์ซ่ ึ ง
เล่นละครอยู่ที่เวิง้ นครเขษมจึงชวนมำเป็ นพระเอกสุ ภำพบุรุษเสื อไทย สุ รสิ ทธิ์ ขณะนั้นพลำดหวัง
ไม่ได้รับบทพันท้ำยนรสิ งห์ในภำพยนตร์ ท้ งั ๆ ที่เคยรับบทนี้ในละครเวทีจึงตกลงแสดงสุ ภำพบุรุษ
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เสื อไทย สุ ภำพบุรุษเสื อไทยใช้ทุนสร้ำงประมำณแสนเศษ ๆ แท้ ประกำศวุฒิสำรได้ทุนสนับสนุ น
จำกสำเนำ เศรษฐบุตรบำงส่ วน และของคุณแม่บำงส่ วน
สอำงค์ ทิพยทัศน์เข้ำมำลองหน้ำกล้องที่สำนักงำนภำพยนตร์ ไทยเนรมิตหน้ำไปรษณี ย ์
กลำง เมื่อพอใจก็ตกลงร่ วมงำนกันโดยไม่ตอ้ งเซ็นสัญญำ สุ ภำพบุรุษเสื อไทยยกกองไปถ่ำยทำกันที่
จังหวัดรำชบุรีเกื อบสองเดือน วิธีกำรถ่ำยทำผูก้ ำกับจะเอำบทมำให้อ่ำนเพื่อทำควำมเข้ำใจแล้วลอง
ซ้อมดู เมื่อเห็นว่ำใช้ได้ก็ถ่ำยทำกันเลยไม่ตอ้ งมีพิธีรีตองอะไรมำก
สอำงค์ ทิพยทัศน์ สมรสกับแท้ ประกำศวุฒิสำร ร่ วมกันสร้ำงภำพยนตร์ จึงห่ ำงหำยไปจำก
กำรแสดงโดยหันไปทำหน้ำที่ดูแลทัว่ ไปในกองถ่ำยแทน ผลงำนสร้ำงภำพยนตร์ ของแท้ ประกำศ
วุฒิส ำร อำทิ สำวเครื อ ฟ้ ำ (๒๔๙๖) เห่ ำ ดง (๒๕๐๑) เมื องแม่ หม้ำ ย (๒๕๑๒) แก้วสำรพัดนึ ก
(๒๕๑๔) ภำพยนตร์ ๓๕ มม. ที่สร้ำงเป็ นเรื่ องสุ ดท้ำยคือเจ้ำลอย นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี และ
อรัญญำ นำมวงศ์
เมื่อเปรี ยบเทียบกำรสร้ำงภำพยนตร์ ยุค พ.ศ.๒๕๓๑ (ปี ที่ทีมงำนหอภำพยนตร์ สัมภำษณ์
สอำงค์ ทิ พ ยทัศ น์ ) กับ ยุค อดี ต สอำงค์ใ ห้ค วำมเห็ นว่ำ กำรสร้ ำ งภำพยนตร์ ยุค ใหม่ ถ่ ำ ยท ำกันได้
รวดเร็ ว เสร็ จภำยในหนึ่ งเดื อน ยุคอดี ตต้องใช้เวลำสร้ำงนำนถึ งหกเดือนเพรำะกำรถ่ำยทำต้องรอ
แสงแดด ถ้ำไม่มีแสงแดดภำพจะถ่ำยออกมำไม่สวย อีกประกำรหนึ่ งที่ภำพยนตร์ ยุคใหม่ตอ้ งถ่ำยทำ
เร็ วเพรำะนักแสดงไม่ค่อยมีคิวให้ เมื่อได้มำคิวแล้วจะต้องเร่ งถ่ำย ไม่เช่นนั้นแล้วนักแสดงจะไม่ยอม
ให้คิวอีก
๒. สวลี ผกาพันธุ์ ชื่อเดิมคือ เชอรี่ ฮอฟแมน (ปั จจุบนั เชอรี่ เศวตนันทน์ ) เกิดเมื่อวันที่ ๖
สิ งหำคม ๒๔๗๔ ที่กรุ งเทพย่ำนปทุมวัน มีบิดำเป็ นชำวเดนิ ช (ทำงำนที่บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย) กับ
มำรดำชำวไทย สิ่ งบันเทิงใจในวัยเด็กที่จดจำและประทับใจมำกคือกำรได้ชมภำพยนตร์ ฝรั่ง น้ำสำว
ซึ่ งเป็ นภรรยำข้ำรำชกำรจำกต่ำงจังหวัดเมื่อเข้ำมำกรุ งเทพฯ จะต้องหำโอกำสไปชมภำพยนตร์ ที่โรง
ภำพยนตร์ เฉลิมกรุ ง เช่น เรื่ องวิมำนลอย กัลลิเวอร์ และต้องพำเด็กหญิงเชอรี่ ไปด้วย สิ่ งที่สร้ำงควำม
ตื่นตำตื่นใจให้กบั เด็กหญิงเชอรี่ ในตอนนั้นคือไฟประดับม่ำนหน้ำจอภำพยนตร์
“เวลำไปดูหนังนี่นะ ต้ องเข้ ำไปดูก่อนที่หนังจะฉำย เฉลิมกรุ ง เพรำะชอบที่ไฟ
ที่เขำเปลี่ยนสี ที่ม่ำน ถ้ ำไปไม่ ทันตรงนั้น จะน้ อยใจสุดๆๆ จำได้ ว่ำ
จะเป็ นปฎิกริ ยำน้ อยอกน้ อยใจ ว่ ำทำไมถึงไม่ รีบเข้ ำไป ต้ องได้ ดูว่ำเวลำม่ ำนเปิ ด
ไฟมันก็จะเปลี่ยนจำกสี แดงเป็ นสี ชมพู เป็ นสี นำ้ เงิน เป็ นสี เขียว เป็ นสี …
โอย... ประทับใจเหลือเกิน จะไปคิดได้ ไงว่ ำวันหนึ่งเรำจะไปยืนอยู่บนเวทีนั้น
อย่ ำงยำวนำน นึกไม่ ถึง”
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นอกจำกน้ำสำวจะพำไปชมภำพยนตร์ ฝรั่งในโรงภำพยนตร์ แล้วในยุคเชื่อผูน้ ำชำติพน้ ภัย
คุณน้ำยังได้พำหลำนสำวไปชมละครเวทีเกี่ยวกับยุวนำรี ที่สวนมิสกวันอีกด้วย และในช่ วงศึกษำอยู่
ชั้นมัธยมปลำยที่โรงเรี ยนสตรี มหำพฤฒำรำม โรงเรี ยนพำไปชมละครเวทีที่พฒั นำกร นำแสดงโดย
ม.ล.รุ จิรำ และมำรศรี อิศรำงกูร
เหล่ำนี้คือควำมประทับใจในวัยเยำว์ที่เด็กหญิงเชอรี่ มีต่อแวดวงบันเทิง เธอไม่เคยคิดไม่เคย
ฝั นว่ำ วันหนึ่ ง ในอนำคตจะมี โอกำสยืนอยู่บ นเวที ที่ เธอเคยเป็ นเพียงคนดู เพรำะหำกพูดกันเรื่ อง
ควำมสำมำรถพิเศษสิ่ งเดี ยวที่ฉำยแววออกมำตั้งแต่เด็กคือ กำรร้ องเพลง สิ่ งที่ยืนยันควำมสำมำรถ
พิเศษนี้คือ
“รั บเลือกจำกเพื่อนๆ ให้ ร้องเพลงชำติ และก็เวลำช่ วงโมงขับร้ องเนี่ ย
ครู ขบั ร้ องก็จะเอ็นดูรักใคร่ กแ็ สดงว่ ำจะต้ องถูกใจท่ ำน”
ครู ขบั ร้ องคนที่ว่ำก็คือคุ ณครู มยุรี จันทร์ เรื อง น้องสำวของครู โกมุท จันทร์ เรื อง บิดำชล
ประคัลภ์ จันทร์ เรื อง (หรื อ “ครู ช่ำง” ของนักแสดงยุคปั จจุบนั ) ได้สอนขับร้องเพลงไทยเดิมซึ่ งมีคำ
ประพันธ์ที่ไพเรำะ สวยงำม น่ำจดจำ ฟั งทีไรชวนให้จินตนำกำรเคลิบเคลิ้มไปทีน้ นั เช่น ตอนหนึ่ ง
ของบทพระรำชนิพนธ์เรื่ อง “เงำะป่ ำ” ที่วำ่ “นัง่ เหนือแผ่นผำที่หน้ำถ้ ำ เท้ำรำน้ ำเอนอิงพิงพฤกษำ”
“นั่งเหนือแผ่ นผำที่หน้ ำถำ้ ยังจำได้ อยู่เดี๋ยวนีเ้ ลย เท้ ำรำนำ้ เรำมำนั่งนึกภำพ
ต๊ ำยตำยผู้หญิงสวย... เรื่ องเงำะป่ ำ นั่งพิง เท้ ำรำนำ้ เรำก็นั่งนึก ”
แต่นอกจำกเป็ นต้นเสี ยงนำร้องเพลงชำติเพียงหนึ่ งประโยค “ประเทศไทยรวมเลื อดเนื้ อ
ชำติ เชื้ อไทย” แล้ว เด็กหญิ ง เชอรี่ ก็ไม่ ได้ร่วมกิ จกรรมใด ๆ กับทำงโรงเรี ยนอี ก แม้แต่ ละครของ
โรงเรี ยนก็ไม่เคยได้แสดง
“ไม่ เคยเลย เชื่ อไหมไม่ น่ำเป็ นไปได้ เลย (หัวเรำะ) ธรรมดำงำนหยุดเทอม
จะต้ องมี(ละคร) ทุกปี เรำเป็ นคนดู”
อย่ำงไรก็ตำมเด็กหญิงเชอรี่ ใช่ ว่ำจะไร้เสน่ ห์เสี ยทีเดียว เมื่อเข้ำเรี ยน ม.๑ ที่โรงเรี ยนสตรี
มหำพฤฒำรำม กิ ตติศพั ท์ร่ ำลื อว่ำมีเด็กลูกครึ่ งหน้ำตำน่ำรักเข้ำมำเป็ นน้องใหม่ รุ่ นพี่ ม.๖ หลำยคน
เอำดอกไม้มำให้ บำงคนก็มำแอบดู หนึ่ งในนั้นคือกัณฑรี ย ์ นำคประภำ ที่ภำยหลังได้มีโอกำสแสดง
ละครเวทีและละครโทรทัศน์ร่วมกัน
“ตอนเข้ ำอยู่ม.๑ พี่กัณฑรี ย์ นำคประภำ เล่ ำให้ ฟังว่ ำตอนนั้นพี่กัณอยู่ม.๖
พี่เดินไปดูนะ ตอนนั้นเขำลือว่ ำ มีเด็กลูกครึ่ งหัวแดง ๆ ถักเปี ย ก็เลยเดินมำดู
สมัยก่ อนไม่ มีเด็กลูกครึ่ ง มันเป็ นของแปลก”
แม้จะมีควำมสวยแปลกตำแบบลูกครึ่ ง แต่เด็กหญิงเชอรี่ ก็มีชีวิตควำมเป็ นอยูใ่ นโรงเรี ยน
แบบปกติไม่ถึงกับโดดเด่นเป็ นดำว จนกระทัง่ เรี ยนจบได้ไปเรี ยนต่อเพิ่มเติมด้ำนพิมพ์ดีดและชวเลข
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จนได้เข้ำทำงำนเป็ นเสมียน ดู ๆ แล้วเส้นทำงชีวติ ที่ผำ่ นมำช่ำงห่ำงไกลกับแวดวงศิลปิ นเสี ยเหลือเกิน
แต่แล้วพระท่ำนก็จดั วำงตำแหน่งแห่ งที่ที่ถูกที่ควรไว้ให้ เมื่อวันหนึ่ งนำงสำวเชอรี่ ได้นดั กับเพื่อน ๆ
รับประทำนอำหำรกลำงวันที่บำงลำพู แหล่งช็อปปิ้ งของสำว ๆ สมัย พ.ศ.๒๔๙๑
“ก็ตอนนั้นทำงำนแล้ วคือเพื่อนๆเข้ ำมหำวิทยำลัย เรำก็ไปเรี ยนพิมพ์ ดีด
แล้ วก็มำทำงำน ทำงำนสั้นๆ วันหนึ่งคนจะไปทำงนี ้ พรหมลิขิต
พระท่ ำนได้ วำดไว้ เรี ยบร้ อยแล้ วว่ ำใครจะเดินทำงไหน อย่ ำงไร
ก็ไปทำนข้ ำวปกติกับเพื่อน... ก็ไปเจอครู มยุรี”
หลังจำกไถ่ถำมสำรทุกข์สุกดิบกันระหว่ำงครู กบั ศิษย์ คุณครู มยุรีจึงชวนศิษย์คนโปรดไป
รับประทำนอำหำรที่บำ้ นพี่สำวคุณครู ที่อยูใ่ นละแวกนั้น ด้วยควำมรักและเชื่อฟังครู นำงสำวเชอรี่ จึง
แยกจำกเพื่อน ๆ ไปกับคุณครู มยุรี เพื่อไปหำพี่สำวคุณครู ที่คณะละครผกำวลี ที่บำ้ นหลวงประดิษฐ์
ไพเรำะ ขณะนั้นคณะผกำวลีกำลังซ้อมละครเรื่ องมนต์นำครำช
(คณะผกำวลีเกิดจำกกำรรวมตัวกันของพี่ ๆ น้อง ๆ ตระกูลจันทร์ เรื อง ศิลปบรรเลง สำคริ ก
และสำรตำยน เดิมใช้ชื่อคณะศิษย์ศิลปำกร เมื่อเปิ ดกำรแสดงเรื่ องแรกภำยใต้ชื่อคณะผกำวลีสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ วั อำนันทมหิ ดลเสด็จทอดพระเนตรพร้อมด้วยพระอนุชำ ทำงคณะถือเป็ นสิ ริมงคลสู งสุ ด
จึงใช้ชื่อผกำวลีตลอดมำ)
“...เข้ ำไปก็ตื่นตำ ตะลึง เป็ นอีกชี วิตนึง เป็ นอีกโลกนึง อยู่ข้ำงหลังกรมป่ ำไม้
เข้ ำไปก็ตื่นตะลึงมำก เพรำะว่ ำคนเยอะ มันเหมือนโรงเรี ยน พวกฟั นดำบก็ฟันดำบ
ไป ซ้ อมไป”
คุณครู มยุรีได้แนะนำตัวศิษย์รักกับพี่สำวหรื อครู ลดั ดำ สำรตำยน
“พี่ดำ นี่ แม่ เชอรี่ เขำอยู่โรงเรี ยนเขำเป็ นคนร้ องเพลงได้ เขำขึน้ ต้ นเพลงชำตินะ”
“ร้ องเพลงอะไรได้ บ้ ำ ง ไหนร้ องให้ ฟั ง ซิ ” ครู ล ัด ดำ สำรตำยน ทดสอบ
ควำมสำมำรถลูกศิ ษย์ของน้องสำวต่อหน้ำคุณครู ประสิ ทธิ์ ศิลปบรรเลง และชัชวำล ศิลปบรรเลง
จันทร์เรื อง (มำรดำชลประคัลภ์ จันทร์ เรื อง) ที่นง่ั ร่ วมวงอยูด่ ว้ ย นำงสำวเชอรี่ เลือกร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์สำยฝนซึ่ งเป็ นเพลงฮิตที่สุดในเวลำนั้นชนิดที่ไม่มีใครไม่รู้จกั
“จำได้ ว่ำร้ องไม่ ทันจบ ครู ลัดดำก็บอกว่ ำ พอแล้ ว ตอนจะลำกลับครู กบ็ อกว่ ำ
มำร้ องเพลงด้ วยกันไหม ละครกำลังจะแสดงอีก”
นำงสำวเชอรี่ ไม่ปฏิเสธเพียงแต่แจ้งครู ลดั ดำ สำรตำยนว่ำ ทำงำนอยู่ ครู ลดั ดำจึงให้มำร้อง
เพลงในฉำกสุ ดท้ำยเวลำประมำณห้ำโมงกว่ำ นับจำกนั้นเมื่อเลิกงำนตอนเย็นนำงสำวเชอรี่ ในวัย ๑๗
ปี ก็ตอ้ งมำต่อเพลงและหัดร้องเพลงที่คณะผกำวลีกบั ครู ลดั ดำ สำรตำยน มีครู ประสิ ทธิ์ ศิลปบรรเลง
คอยเลือกสรรบทเพลงไว้ให้ เพลงแรกที่ร้องคือเพลงหวำนรื่ น คำร้องโดย ครู ลดั ดำ สำรตำยน ทำนอง
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โดยครู ประสิ ทธิ์ ศิลปบรรเลง ร้ องสลับฉำกในละครมนต์นำครำช นำแสดงโดย อุโฆษ จันทร์ เรื อง
และพรรณี สำเร็ จประสงค์
กำรจะผลักเด็กสำวพนักงำนบริ ษทั ที่มีประสบกำรณ์แค่นำร้องเพลงชำติหน้ำเสำธงไปร้อง
เพลงบนเวทีละครครู ลดั ดำ สำรตำยนจำต้องมีกลวิธีที่เหมำะสม
“ตอนนั้นครู กค็ งจะนึกได้ ว่ำ กำรจะให้ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งออกไปยืนร้ อง
ก็ยำกพอสมควร ตอนหลังเรำมำเป็ นเจ้ ำของคณะละครมำทำงำนทำอะไร
ก็เริ่ มเข้ ำใจที่ครู สั่งสอน เริ่ มเข้ ำใจวิธีกำรทำงำน จะให้ คน ๆ หนึ่งออกมำยืนร้ อง
โดยที่ไม่ มี ไม่ ร้ ู จักอะไร แล้ วให้ ไปยืนร้ องต่ อหน้ ำคนเยอะ ๆ นี่ มันต้ องมีเพื่อน
ก็คือให้ ร้องเพลงคู่”
ขณะนั้นคณะผกำวลี มีนักร้ องชำยชื่ อเสี ยงค่อนข้ำงดังอยู่คนหนึ่ งซึ่ งครู ลดั ดำ สำรตำยน
หมำยตำว่ำจะให้ร้องคู่กบั นักร้ องใหม่ แต่นกั ร้องชำยกลับปฏิเสธด้วยไม่รู้จกั นักร้องหน้ำใหม่คนนี้
เลย ครู ลดั ดำจึงให้วลิต สนธิ รัตน์ซ่ ึ งเป็ นนักร้องใหม่เหมือนกันมำร้องคู่กบั นำงสำวเชอรี่ ส่ วนนักร้อง
ชำยคนนั้นก็ร้องเพลงของตนไป จนนำงสำวเชอรี่ ได้เติบโตเป็ นนำงเอกละครของคณะผกำวลี เขำ
ตัดสิ นใจออกจำกคณะและเลิกร้องเพลงไปในที่สุด
“ซึ่ งเป็ นอุทำหรณ์ ว่ำ เรำจะตัดสิ นคนไม่ ได้ เรำต้ องให้ โอกำสคน ต้ องให้ โอกำส”
เมื่อจะขึ้นเวทีไปทำหน้ำที่นกั ร้ องในยุคเชื่ อผูน้ ำชำติพน้ ภัยกำรประกำศชื่ อนำงสำวเชอรี่
ย่อมเป็ นไปไม่ ได้ ครู ลดั ดำ สำรตำยนต้องคิ ดชื่ อให้นัก ร้ องใหม่ ณ วินำที น้ ันพร้ อมประกำศทำง
ไมโครโฟนทันที
“ต่ อไปนีท้ ่ ำนจะได้ พบกับสวลี ”
สวลีแจ้งเกิดในวงกำรบันเทิงนับแต่บดั นั้น ซึ่ งครู ลดั ดำ สำรตำยนเองก็ตอบไม่ได้วำ่ ทำไม
ถึงตั้งชื่อนี้ให้
“ฉันก็ไม่ ร้ ู ฉันก็นึกเอำวินำทีนั้น”
กำรร้ องเพลงครั้งแรกสวลีได้ค่ำตอบแทนมำกเกื อบจะเท่ำครึ่ งหนึ่ งของเงินเดือน ไม่ตอ้ ง
ตื่นแต่เช้ำนัง่ หลังขดหลังแข็งพิมพ์งำนไปจรดเย็น แถมยังได้แต่งตัวสวย ออกไปร้ องเพลงภำยใต้
สภำพแวดล้อมที่น่ำรื่ นรมย์
กำรแสดงละครเวทีเรื่ องหนึ่งแสดง ๑๕ วัน ๆ ละสองรอบ บ่ำยและค่ำ รอบบ่ำยส่ วนใหญ่
แม่บำ้ นจะมำดู ส่ วนเสำร์ -อำทิตย์จะเพิ่มรอบเช้ำ เรื่ องหนึ่งจึงแสดงไม่เกิน ๓๔ รอบ ก็หมดโปรแกรม
เป็ นโปรแกรมของคณะอื่นที่ตอ้ งสลับกันมำแสดง เช่น คณะเทพศิลป์ ศิวำรมย์ อัศวินกำรละคร จำก
มนต์นำครำชที่สวลีรับหน้ำที่ร้องเพลงสลับฉำก เรื่ องต่อไปคือเรื่ องแม็คเบ็ธ เรื่ องนี้ สวลีได้ร้องเพลง
ในเรื่ องคู่กบั ครู ลดั ดำ สำรตำยน (ครู ลดั ดำแสดงเป็ นเรื่ องสุ ดท้ำยคู่กบั วสันต์ สุ นทรปั กษิณ บิดำของ
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จิตรกร สุ นทรปั กษิณ) ครู ลดั ดำแสดงเป็ นเลดี้แม็คเบ็ธ ส่ วนสวลี เป็ นเลดี้แม็คดัฟฟ์ ที่มำในงำน เพลง
ที่ร้องคือเพลงหวัน่ รัก ทำนองเพลงสำกลชื่อ London Daily Air หรื อ Danny Boy
สังเกตได้วำ่ ครู ลดั ดำมีวิธีกำรสร้ำงคนในแบบฉบับเฉพำะของครู นัน่ คือกำรให้คนใหม่ได้
ประกบคู่กบั คนเก่ำที่มีชื่อเสี ยงอยูแ่ ล้ว ครั้งแรกให้สวลีประกบกับนักร้องชำยที่มีชื่อเสี ยงในขณะ (แต่
ถูกปฏิเสธ) ครั้งนี้ให้สวลีได้ประกบคู่กบั ครู ลดั ดำเอง
“อ๋ อ... เรำรู้ วิธีที่จะสร้ ำงคนเนี่ย ถ้ ำเรำมีชื่อเสี ยงเวลำเรำยืน
หรื อเรำจะแนะนำใคร หรื อเรำคุยกับใคร อำจจะเป็ นจุดมอง คนก็ต้อง
มองคนที่ยืนอยู่กับเรำด้ วย ก็ร้องเพลงคู่กับคุณครู ”
ในละครเวทีเรื่ องที่สองสวลียงั คงทำงำนบริ ษทั ควบคู่ไปกับกำรร้องเพลงกับผกำวลี และ
แล้ววันแห่ งกำรตัดสิ นใจก็ตอ้ งมำถึง เมื่อละครเรื่ องแม็คเบ็ธแสดงมำจนใกล้วนั สิ้ นสุ ดโปรแกรมใน
รอบค่ำของคืนหนึ่ง ขณะที่สวลีกำลังร้องเพลงอยู่
“ว้ ำย...เรำไปจ๊ ะเอ๋ กับสำยตำผู้อำนวยกำรบริ ษัทที่เรำทำงำนอยู่ ( หัวเรำะ)
ตอนนั้นเรำเด็กนะ ซึ่ งขณะนีค้ ิดว่ ำ ท่ ำนคงไม่ อยู่แล้ วล่ ะ ท่ ำนชื่ อ
ขจร ปำณะนนท์ ก็จ๊ะกันพอดีเลย เรำก็เกิด .. ตำยแล้ ว เลิกงำนแล้ วมำทำแบบนี ้
พอเป็ นบทในละครนี่เรำต้ องออกก่ อนเวลำ”
สวลีเริ่ มรู ้สึกผิดกับกำรออกจำกที่ทำงำนก่อนเวลำเลิกงำนเพื่อมำซ้อมละคร นับจำกวันนั้น
เธอไม่ได้กลับไปที่บริ ษทั อีกเลย
เรื่ องที่สำมของสวลีกบั คณะผกำวลี ได้แสดงเป็ นนำงเอกเรื่ อง ควำมพยำบำท บทประพันธ์
ของ Marie Corelli แปลโดยแม่วนั สด กูรมะโรหิ ต เขียนบทละครเวที ในเรื่ องนี้เธอขยับฐำนะจำก
นักร้องสลับฉำกมำเป็ นนำงเอกครู ลดั ดำ สำรตำยนก็มีวธิ ีกำรสร้ำงคนตำมแบบฉบับของครู
“เรำแค่ นักร้ องสลับฉำกใช่ มยั้ คะ คนอำจจะรู้ เป็ นสวลี ก็อำจจะรู้ จักด้ วยเสี ยง
คุณครู กไ็ ปเชิ ญดำรำที่ดังที่สุดตอนนั้น คุณ ส. อำสนจินดำ ดังที่สุด
เป็ นพระเอกที่ดังเหลือเกินก็เชิ ญเข้ ำมำเล่ น”
ส.อำสนจินดำ เป็ นทั้งนักประพันธ์และพระเอกละครเวทีที่ดงั มำกจำกเรื่ องดรรชนี นำง เมื่อ
ครู ลดั ดำ สำรตำยน เชิญมำแสดงที่คณะผกำวลีร่วมกับนำงเอกใหม่ ครู ลดั ดำจึงจัดแจงซักซ้อมกับ
สวลีให้แม่นเสี ยก่อนจะให้สวลีได้ซอ้ มร่ วมกับพระเอกตัวจริ ง
แม้ก่อนหน้ำนี้ตอนเริ่ มต้นงำนร้องเพลงสลับฉำกครั้งแรกสวลีจะเคยถูกนักร้องดังคณะผกำ
วลี ปฏิเสธที่จะร้ องเพลงคู่เพรำะเธอยังไม่มีชื่อเสี ยง ถึงครำวนี้ เมื่อจะได้รับบทนำงเอกครั้งแรกคู่กบั
พระเอกดัง สวลีไม่เคยหวัน่ เกรงว่ำประวัติศำสตร์ จะซ้ ำรอย ยังคงยึดมัน่ กำรทำหน้ำที่ของตนเองให้ดี
ที่สุด
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“ด้ วยควำมซื่ อสัตย์ ไม่ ได้ คิดเลย ...คือครู ให้ ทำอะไรก็ทำอย่ ำงนั้น
ก็ไม่ ใช่ เรื่ องของเรำ ใช่ ไหมคะ แต่ ในสมองมีเรื่ องของเรำนะคือซ้ อม
ทุกวันคุณครู กเ็ ป็ นคนสอน เรำก็มีควำมรู้ สึกว่ ำเรำจะต้ องทำในส่ วน
ของฉันให้ ดีที่สุด เท่ ำนั้นเอง”
นำงเอกละครเวทีที่ดงั มำกในช่วงนั้นคือ สุ พรรณ บูรณพิมพ์ เมื่อละครใกล้แสดงครู ลดั ดำ
สำรตำยนนึกได้วำ่ นำงเอกละครเวทีคนใหม่ของผกำวลี ยังไม่มีนำมสกุล สด กูรมะโรหิ ตจึงตั้งให้วำ่
สวลี ผกำพันธุ์
สวลี ผกำพันธุ์ แสดงละครที่ผกำวลีประมำณ ๑๕-๒๐ เรื่ อง เมื่อคณะผกำวลีปิดตัวลงสวลี
ได้ไปแสดงละครกับอัศวินกำรละครโดยแสดงเรื่ องมโนรำห์เป็ นเรื่ องแรก รวมทั้งมีโอกำสแสดงกับ
คณะเทพศิลป์ และศิวำรมย์บำ้ งเป็ นครั้งครำว ที่คณะอัศวินกำรละคร ได้ประกบคู่กบั พระเอกละครดัง
ในสมัยนั้นทั้งพันคำ สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์ ฉลอง สิ มะเสถี ยร เรื่ องที่โด่งดังมำกคือบ้ำนทรำยทอง บท
ประพันธ์ ก. สุ รำงคนำงค์
บ้ำนทรำยทองเป็ นนวนิยำยโด่งดังมำก ตีพิมพ์เป็ นตอน ๆ ลงในปิ ยะมิตรรำยปั กษ์ โด่งดัง
ชนิ ดที่วำ่ เมื่อโรงพิมพ์ไฟไหม้พิมพ์ปิยะมิตรรำยปั กษ์ไม่ได้ คนอ่ำนต้องไปยืนหน้ำโรงพิมพ์รออ่ำน
บ้ำ นทรำยทองที่ พิ ม พ์เป็ นแผ่นกระดำษออกมำแทน เสด็จพระองค์ช ำยใหญ่ พระเจ้ำ วรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ำภำณุ พนั ธ์ยุคล สนิ ทสนมกับกัณหำ เคียงศิริ (ก.สุ รำงคนำงค์) ผูป้ ระพันธ์บำ้ นทรำยทอง
และปกรณ์ บูรณปกรณ์ สำมี จึงได้บทประพันธ์เรื่ องนี้ มำทำเป็ นละครเวที ท่ำนนิพนธ์บทละครเวที
เองโดยดึงเนื้อหำเฉพำะตอนที่ตอ้ งกำรออกมำเป็ นแผ่น ๆ จำกตัวเล่มมำทำเป็ นบทละครโดยไม่ได้ต่อ
เติมเนื้อหำใด ๆ ถึงเวลำซ้อมทั้งกัณหำ เคียงศิริ และปกรณ์ บูรณปกรณ์ ได้มำดูแลกำรซ้อมด้วยตนเอง
ละครเวทีเรื่ องบ้ำนทรำยทองของอัศวินกำรละครได้สร้ ำง สวลี ผกำพันธุ์ ให้เป็ นพจมำน
พินิตนันท์คนแรก พร้ อมกับตัวละครอื่น ๆ ที่เป็ นคนแรกของประวัติศำสตร์ บำ้ นทรำยทอง ฉลอง
สิ มะเสถี ยร รั บบทคุ ณชำยกลำงและร้ องเพลงประกอบ กำจำย รัตนดิ ลก รับบทหม่อมแม่ สมจิตร
ทรัพย์สำรวย รับบทหญิงใหญ่ กัณฑรี ย ์ นำคประภำ รับบทหญิงเล็ก เมื่อพจมำน พินิตนันท์ ที่เคยมีอยู่
แต่ตวั หนังสื อได้มีตวั ตนขึ้นมำจริ ง ๆ ผมทรงหำงเปี ยจึงเป็ นที่นิยมของสำว ๆ ทัว่ บ้ำนทัว่ เมือง
หลังจำกเล่นละครเวทีให้กบั คณะอื่น ๆ มำมำกแล้ว สวลี ผกำพันธุ์กบั อดีศกั ดิ์ เศวตนันทน์
สำมี ได้ต้ งั คณะละครเวทีของตนเองชื่อ คณะชื่ นชุมนุมศิลปิ น จนกระทัง่ พ.ศ.๒๔๙๓ เป็ นต้นมำ มี
กำรสร้ ำงภำพยนตร์ เพิ่มมำกขึ้นในแต่ละปี โรงละครได้ปรับไปฉำยภำพยนตร์ แทน ละครเวทีคณะ
ต่ำง ๆ ต้องทยอยปิ ดตัวลง เมื่อภำพยนตร์ เป็ นมหรสพที่ได้รับควำมสนใจจำกผูช้ มมำกกว่ำ ส.อำสน
จินดำได้รวบรวมสมัครพรรคพวกที่เคยแสดงละครเวทีมำแสดงภำพยนตร์ ๑๖ มม. สวลี ผกำพันธุ์จึง
เปลี่ยนสถำนะตนเองไปเป็ นนำงเอกภำพยนตร์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕
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ยุคของสวลี ผกำพันธุ์ คำดูถูกอำชีพนักแสดงว่ำเป็ นอำชีพเต้นกินรำกินเริ่ มลดน้อยลง เป็ น
ยุคของกำรชื่นชม ใคร ๆ ก็อยำกทักอยำกรู้จกั แฟนคลับเป็ นอีกหนึ่งกำลังใจที่มีให้กบั นักแสดง
“แฟนๆละครสมัยก่ อน เขำจะเขียนจดหมำยมำแล้ ว เขำก็จะไปหลังโรงละครก่ อน
เพื่อที่จะขอพบ แล้ วเรำก็จะพบ แล้ วเขำก็จะถ่ ำยรู ปเรำ เขำจะมี Address เรำ
เขำก็จะส่ งรู ปมำหำเรำ แล้ วเขำก็จะมีซองจดหมำยจ่ ำหน้ ำซองตัวเขำแล้ วติด
แสตมป์ เรี ยบร้ อย เพื่อให้ เรำเอำรู ปที่เรำเซ็นไว้ เนี่ ย ส่ งกลับไป”
หำกเจอกันโดยบังเอิญแฟนคลับหรื อผูช้ มจะมีวธิ ีกำรแสดงออกต่อนักแสดงแตกต่ำงกัน
“ถ้ ำเจอที่ถนน คนที่เขำไม่ กล้ ำแสดง เขำก็จะสะกิดกัน “นั่นไง ๆ”
ซึ่ งเรำก็ต้องคิดเอำเองว่ ำเขำมีควำมจริ งใจพอที่เรำจะหันไปยิม้ มัย้
เพรำะถ้ ำเรำหันไปยิม้ เดี๋ยวเขำบอก “ฉันไม่ ได้ พูดกับเธอ ไม่ ได้ ทักเธอซะหน่ อย”
เรำก็ไม่ ร้ ู เรำก็แต่ พอสมควร มำกน้ อยแค่ ไหนยังไงอยู่ที่แต่ ละคน”
สวลี ผกำพันธุ์ สมรสกับอดีศกั ดิ์ เศวตนันทน์ต้ งั แต่เธออำยุ ๑๘ ปี มีบุตรด้วยกัน ๓ คน เป็ น
ชำย ๑ คน หญิง ๒ คน ขณะนั้นอดีศกั ดิ์ ทำงำนบริ ษทั แต่ก็เวียนเข้ำเวียนออกอยูใ่ นคณะผกำวลีเพรำะ
บิดำจมื่นมำนิ ตย์นเรศร์ มีงำนเกี่ยวข้องอยูท่ ี่นน่ั กำรมีครอบครัวไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อกำรทำงำน สวลี
ไม่เคยปิ ดบังในเรื่ องชี วิตครอบครัว ยังคงทำหน้ำที่นำงเอกละครเวทีและนำงเอกภำพยนตร์ ได้โดยที่
ผูช้ มไม่ได้สนใจในเรื่ องส่ วนตัว
“ก็ไม่ เห็นใครเขำว่ ำอะไรนี่คะ คนที่เป็ นแฟนไม่ เห็นเขำบอก เธอแต่ งงำนแล้ วฉันไม่ ดู
เธอ ก็ไม่ เห็นเขำเป็ นนี่คะ ไม่ มีกำรยอมรั บหรื อไม่ ยอมรั บ ไม่ มีกำรพูดถึง ไม่ มีอะไรที่
กล่ ำวขึน้ มำ เรำก็เลยไม่ ร้ ู สึกว่ ำมันมีมยั้ หรื อไม่ มี มันไม่ เคยเป็ นข้ อที่ยกขึน้ มำ
กล่ ำวถึง”
ดำรำดังในสมัยนั้นที่แต่งงำนมีครอบครัวเปิ ดเผยเป็ นที่รับรู้ของคนทัว่ ไป เช่ น ฉลอง สิ มะ
เสถี ยรกับกัณฑรี ย ์ นำคประภำ ส.อำสนจินดำกับสมใจ อำสนจินดำ ล้อต๊อกกับสมจิตร ทรัพย์สำรวย
ค่ำนิยมเรื่ องดำรำดังต้องปิ ดบังเรื่ องคู่ครองเป็ นไปได้วำ่ เป็ นค่ำนิยมที่เกิดขึ้นในภำยหลัง
“ถ้ ำดังไปแล้ ว เขำอำจจะยอมรั บไปแล้ วเป็ นไปได้ มยั้ ”
สวลี ผกำพันธุ์มีผลงำนแสดงภำพยนตร์ ที่รวบรวมได้ ๑๙ เรื่ อง ร่ วมลงทุนสร้ำงภำพยนตร์ อีก
๑ เรื่ อง มีควำมทรงจำต่อภำพยนตร์ แต่ละเรื่ องมำกบ้ำงน้อยบ้ำงแตกต่ำงกันไป
๑. พระเจ้ำกรุ งธนบุรี (๒๔๙๕)
ผูส้ ร้ำง: บริ ษทั บันเทิงไทยภำพยนตร์
ผูก้ ำกับ: เชื้อ อินทรทูต
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ ถนอม อัครเศรณี
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“เรื่ องพระเจ้ ำกรุ งธนบุรีเล่ นเรื่ องแรกเลย เล่ นกับคุณถนอม อัครเศรณี
เป็ นพระเจ้ ำกรุ งธนบุรี เรำภูมิใจเพรำะแม่ ประทุม เสี ยงทอง หรื อ
ประทุม ปทีปเสน นำงเอกละครของคณะจันทโรภำส แสดงด้ วย
เรำเจอหน้ ำเรำดีใจมำกเข้ ำไปกรำบ สวัสดีค่ะพี่ทุมเรี ยกเขำพี่เลย
และได้ ถ่ำยรู ปด้ วยกัน”
๒. จันโครพ (๒๔๙๕)
ผูส้ ร้ำง: ผูก้ ำกับ: ส. อำสนจินดำ
นำแสดง: สวลี ผกำพันธุ์ สมควร กระจ่ำงศำสตร์
“จันทโครพถ้ ำถ่ ำยที่กรุ งเทพฯ คุณ ส. อำสนจินดำไปถ่ ำยที่บ้ำนเจ้ ำพระยำรำม
รำฆพ ที่อยู่ตรงกันข้ ำมกับทีวีช่อง ๔ บำงขุนพรหม เป็ นหนังที่มีดอลลี่ เป็ นรำงแล้ ว
ก็กล้ องไปตำมดอลลี่ เรำเป็ นนำงโมรำ เวลำไปถ่ ำยต่ ำงจังหวัด นั่งรถไฟจำกนี่ไป
ปรำณบุรีเขำไปกันก่ อนเรำตำมไปทีหลัง เรำตำมไปวันรุ่ งขึน้ เพรำะอะไรก็จำไม่ ได้
ก็มีคนมำรั บที่สถำนี สมัยก่ อนจะไปกับน้ องสำว วันนั้นเป็ นวันแรกที่คุณ ส. นี่โอ้ โห
ทึ่งมำก ทึ่งที่เขำหล่ อนะ คืออำเภอเขำเลีย้ งหรื ออะไรไม่ ร้ ู ล่ะ แล้ วคุณ ส.นี่เขำกล่ ำว
ตอบแทนว่ ำที่ได้ เลีย้ งต้ อนรั บคณะอะไร ๆ เนี่ย... โอ้ โห.. ตอนนั้นเรำอำยุ ๒๕ นี่
เรำก็ทึ่งมำกเลยว่ ำคน ๆ นีฉ้ ลำด นอกจำกเก่ งแล้ วยังฉลำดด้ วย ก็เขำเป็ น
นักประพันธ์ เขำก็เขียนนะแล้ วพูดสด ก็พูดของเขำ พูดจำตอบนำยอำเภออะไร
อย่ ำงเงีย้ ทึ่งมำกเลย จำควำมรู้ สึกอันนั้นได้ ”
“แล้ วจำอีกอย่ ำงนึง ไปกลำงดึกเป็ นเรื อเอีย้ มจุ๊นหรื อเรื อหำปลำหรื อเรื ออะไร
ประเภทหนึ่ง พูดอันนีแ้ ล้ วต้ องนึกถึงพี่จิ๋ม หรื อจำรู ญ หนวดจิ๋ม
พี่จิ๋มนี่เป็ นเพื่อนเดินทำงที่วิเศษที่สุด อยำกจะสำรภำพตรงนีว้ ่ ำเป็ นคนกลัวทะเล
เพรำะว่ ำยนำ้ ไม่ เป็ น เป็ นคนกลัวนำ้ ทุกอย่ ำง กลัวทะเล กลัวอะไร ๆ ที่ต้องลงไป
ในนำ้ พอนั่งเรื อไป เขำบอกเอำไว้ ว่ำเช้ ำจะถึงที่ภูเขำสำมร้ อยยอดแล้ วห้ ำม..
ไม่ มีห้องนำ้ นะ ยังจำควำมรู้ สึกอันนั้นได้ เลย ห้ ำมไปที่หัวเรื อเพรำะมีแม่ ย่ำนำง
ตอนนั้นเรำก็ยงั เด็กเขำก็ข่ ไู ว้ เรำก็กลัวมำกเลย ไม่ ไปตรงนั้น ก็ต้องหลับ ๆ ตื่น ๆ
ไป นั่งเรื อไปกลำงดึก กว่ ำจะไปถึงตรงนั้น พี่จิ๋มก็เป็ นคนที่ให้ กำลังใจ เรำน่ ะ
ไม่ ใช่ คนที่จะสะเออะไปพูดกับคุณ ส.เขำหรอก เขำก็อยู่ของเขำอีกกลุ่มหนึ่งกับพี่
ควร คือคุณสมควร กระจ่ ำงศำสตร์ ก็มีพี่จิ๋มและภรรยำคือคุณอรุ ณศรี เล่ นตลกคู่
กัน ก็ไปกับเขำเลยเขำไปไหนไปด้ วย เรื อจอดก็ไม่ มีท่ำนำ้ ด้ วย จำได้ ว่ำเขำให้ โดด
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ลงมีเรื อมำรั บแต่ เรื อไม่ พอก็ลุยเข้ ำไปก็ขนำดนี น้ ่ ะ (ขนำดเข่ ำ) ก็ลุย ๆ ๆ เข้ ำไป ไป
ที่ ถำ้ จำได้ ว่ำถำ้ นีส้ วยเหลือเกิน ควำมรู้ สึกบอกนะคะ มันเป็ นเหมือนนำ้ แข็ง ที่มนั
ห้ อยๆ ๆๆ ลงมำ เหมือนนำ้ แข็งเป็ นหยดนำ้ ที่ค้ำง ห้ อย ๆ แล้ วเป็ นปล่ องแสงลงมำ
แสงสว่ ำงตรงนั้น ก็แบบเดิมคือยึดพืน้ ที่ใครจะอยู่มมุ ไหนเลือกเอำ แต่ ละมุม ๆ ๆ
เรำก็ติดพี่จิ๋มกับพี่อรุ ณศรี อย่ ำงแน่ นอน ก็นอนเรี ยงกัน ไปถึงก็ต้องรอ แดดออกก็
ได้ ถ่ำย ฝนตกก็ไม่ ได้ ถ่ำย นำ้ ก็ไม่ มี มีแต่ เฉพำะที่ขนไปจำกเรื อ ชำวบ้ ำนหน้ ำตำก็
ยังแปลกอยู่ในตอนนั้นก็มำดูว่ำพวกเธอทำอะไรกัน พ.ศ.๒๔๙๕ หกสิ บปี ที่ แล้ ว
ชำวบ้ ำนมำจำได้ ว่ำไม่ ใส่ เสื ้อแล้ วมีมีดเหน็บหลัง มำดี มำร้ ำยไม่ ร้ ู แต่ เขำก็งงว่ ำเธอ
มำทำอะไรกัน”
๓. ดรรชนีนำง (๒๔๙๖)
ผูส้ ร้ำง: พนำสิ ทธิภำพยนตร์
ผูก้ ำกับ:
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ ส. อำสนจินดำ สุ ทิน บัณฑิตกุล
“ดัชนีนำง เป็ นตัวคู่หมัน้ ที่ตอนแต่ งงำนแล้ วเปิ ดของขวัญแล้ วเจอนิว้
คนที่เป็ นนำงเอกนี่ สุทิน บัณฑิตกุล เขำเสี ยชี วิตไปแล้ ว เขำเป็ นนำงงำม
อะไรอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง”
๔. คำสั่งคำสำป (๒๔๙๗) เป็ นภำพยนตร์ ๓๕ มม. เรื่ องเดียวที่แสดง
ผูส้ ร้ำง: USIS
ผูก้ ำกับ: - วสันต์ สุ นทรปักษิณ ถ่ำยภำพ
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ อำรี โทณะวณิ ก
“คำสั่งคำสำป เป็ นหนัง ๓๕ เรื่ องเดียวในชี วิตที่เล่ น
เป็ นหนังของ USIS ฝรั่ งมำถ่ ำย ฝรั่ งเป็ นตำกล้ อง อยำกจะพูดว่ ำฝรั่ งกำกับ
แล้ วฝรั่ งกำกับคนไทยจะพูดยังไงคนไทยไม่ เคยเป็ นเมืองขึน้ ของคนอื่น
ไม่ เหมือนเวียดนำมเขำพูดฝรั่ งเศสได้ ลำวพูดได้ พม่ ำพูดอังกฤษได้
เรำคนละอย่ ำงมันต้ องมีคนแปลอังกฤษเป็ นไทย ไทยเป็ นอังกฤษ อู๊ ย.. เรื่ องเยอะ
แต่ ถ่ ำยที่ โ รงถ่ ำ ยทั้ ง หมด โรงถ่ ำ ยนี่ คื อ โรงถ่ ำ ยไทยฟิ ล์ มอยู่ ที่ ก องดุ ริ ยำงค์
กองทัพอำกำศ ที่ท่ ุงมหำเมฆ ตอนนีไ้ ม่ มีแล้ ว”
๕. นกป่ ำ (๒๔๙๗)
ผูส้ ร้ำง: สถำพรภำพยนตร์ (ส.ทิฆมั พร)
ผูก้ ำกับ: เนรมิต
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นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ โชติ สโมสร ทัต เอกทัต
“ตอนที่ ไปแสดงนกป่ ำเนี่ยไปอยู่ที่นำ้ ตกที่ตอนนั้นดังๆมำก อ๋ อ...นำ้ ตกวังตะไคร้
ต้ องไปกำงเต็นท์ อยู่ แต่ มีควำมปลอดภัยนะคะ เป็ นเต็นท์ ๆ มันลำบำกและไกลบ้ ำน
มำกไปอยู่ทีเป็ นเดือน ๆ กำรจะเข้ ำไปเนี่ยมันลำบำกมำกมันอยู่ในป่ ำนะ”
“พระเอกคือโชติ สโมสร เสี ยชี วิตไปแล้ วด้ วยอุบัติเหตุ
หนุ่มฟ้ อหล่ อเฟี ้ ยว เป็ นนิสิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร หล่ อ หน้ ำตำดี
ถ่ ำยที่วงั ตะไคร้ วันคู่มีรถเข้ ำป่ ำไป วันคี่มีรถออกมำ”
๖. น้ ำตำชำย (๒๔๙๗)
ผูส้ ร้ำง: บำร์โบสภำพยนตร์ (วิเชียร ฉวีวงศ์)
ผูก้ ำกับ: ส. อำสนจินดำ
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ ทักษิณ แจ่มผล สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์ ส.อำสนจินดำ สมควร
กระจ่ำงศำสตร์ เมืองเริ ง ปั ทมริ นทร์ สงวน รัตนทัศนีย ์
“นำ้ ตำชำย หนังของวิเชี ยร เขำใช้ ชื่อวิเชี ยร ฉวีวงษ์ แต่ จริ ง ๆ บำโบสภำพยนตร์
คือคุณเชำว์ ฉวีวงษ์ คือพ่ อ คิดว่ ำพ่ อคงใช้ ชื่อลูกชำย ถ่ ำยในโรงถ่ ำย”
๗. มนต์รักอสู ร (๒๔๙๗)
ผูส้ ร้ำง: โยคีสถำนสี่ พระยำ (วิรัช พึ่งสุ นทร)
ผูก้ ำกับ: วสันต์ สุ นทรปักษิณ
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ วสันต์ สุ นทรปั ก ษิณ พรรณี ส ำเร็ จประสงค์ สมชำย
สวำมิภกั ดิ์ ทัต เอกทัต มนัส บุณยเกียรติ
๘. ศรี รำชำ (๒๔๙๗)
ผูส้ ร้ำง: ผูก้ ำกับ: นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ ส.อำสนจินดำ
๙. สำมหัวใจ (๒๔๙๗)
ผูส้ ร้ำง: โยคีทองพูน
ผูก้ ำกับ: เนรมิต
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ สุ รสิ ท ธิ์ สัตยวงศ์ วิไลวรรณ วัฒนพำนิ ช พันค ำ ทัต
เอกทัต กรองจิตต์ เตมียศิลปิ น เชำวน์ แคล่วคล่อง ทำนทัด วิภำตะโยธิน
๑๐. ซนแต่สวย (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: แผนกสวัสดิกำร กรมตำรวจ
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ผูก้ ำกับ: อรรถ อรรถจินดำ
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ สมควร กระจ่ำงศำสตร์ วำรุ ณี นำคะนำวี อบ บุญติด
๑๑. ผำรี ซอ (๒๔๙๘) บทประพันธ์ ศรี รัตน์ สถำปนวัฒน์
ผูส้ ร้ำง: หนังสื อพิมพ์ปิยะมิตร (วิรัตน์ คูห์สุวรรณ)
ผูก้ ำกับ: คุณำวุฒิ
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ ฤทธิ์ อิทธิ นนั ท์ พนูญ ชูเกษ วิรัติ ภู่จีนำพันธุ์ ล้อต๊อก ด.ช.
สำรวย นิลประภำ
“ผำรี ซอ ไปถ่ ำยที่นั่นเลย ที่เผ่ ำเขำเลย ไปที่เชี ยงรำย หนังชี วิต
คุณำวุฒิเป็ นผู้กำกับ มันเป็ นเรื่ องชี วิตที่คล้ ำย ๆ กับว่ ำ พระเอกเป็ นนักเดินทำง
เป็ นนักแสวงโชค ก็ขึน้ ไปบนเขำแล้ วก็ไปเจ้ ำชู้เพียงชั่ววัน
เล่ ำประวัติของชำวเผ่ ำรี ซอ ซึ่ งแต่ งตัวเหมือน รั บรองว่ ำไม่ ผิดเพีย้ น เพรำะไปถ่ ำยที่
เผ่ ำเขำจริ ง ๆ นำนมำกเลยที่เชี ยงรำย แต่ แต่ ไม่ ลำบำกค่ ะ เพรำะว่ ำผู้อำนวยกำรสร้ ำง
คือวิวฒ
ั น์ คูห์สุวรรณ เขำเป็ นเจ้ ำของโรงสี ได้ พักสบำย ได้ ไปอยู่เป็ นเดือน
คุณำวุฒิกำกับกำรแสดง”
๑๒. เพลิงโลกันต์ (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: เอรำวัณภำพยนตร์ (เสนีย ์ บุษปะเกศ)
ผูก้ ำกับ: เสนีย ์ บุษปะเกศ
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์ มำลิน เลขะวัฒน์พิจำรณ์ ไสล พูนชัย
สุ รชำติ ไตรโภค กมลพรรณ สันติธำดำ
๑๓. แม่พระ (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: ทิดเขียวภำพยนตร์
ผูก้ ำกับ: พันคำ
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ ฉลอง สิ มะเสถียร สำหัส บุญหลง ทัต เอกทัต สงวน รัตนทัศนีย ์ กรองจิต เตมียศ์ ิลปิ น
๑๔. เริ งริ ษยำ (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: รัตนภำพยนตร์ (รัตน์ เศรษฐภักดี)
ผูก้ ำกับ:
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ โชติ สโมสร จันทร์แรม โทณะวณิ ก จำลองลักษณ์
๑๕. ล้มบำง (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: บำร์โบสภำพยนตร์
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ผูก้ ำกับ: วิเชียร ฉวีวงษ์
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ ทักษิณ แจ่มผล มำลิน เลขะวัฒนพิจำรณ์ ทัต เอกทัต
“ล้ มบำงนี่ไปถ่ ำยที่ไหนรู้ มยั้ ? ถ่ ำยนครปฐม วันไหนถ้ ำหมดตัว คือหมดหน้ ำที่กำร
แสดง เชื่ อมัย้ นั่งรถโดยสำร รถบัสกลับมำ กลับกรุ งเทพฯ ยอมไปเช้ ำ ถ้ ำยังมีตัวอยู่
จนเย็นก็ไปไหว้ พระปฐมเจดีย์ เพรำะชอบ สวยเหลือเกิน ถ้ ำวันไหนหมดเร็ ว ไม่ มี
แล้ วโอ้ โห.. ดีใจต้ องกลับที่พักก็จะกลับกรุ งเทพฯ ยอมไปแต่ มืดเอำ เพรำะมันอยู่
เป็ นเดือน”
๑๖. เสื อน้อย (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: บำร์โบสภำพยนตร์
ผูก้ ำกับ: ส.อำสนจินดำ
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ ส.อำสนจินดำ เทวทินนำ พัฒนภักดี วิชิต ไวงำน
ทักษิณ แจ่มผล สำหัส บุญหลง
“เสื อน้ อยต้ องใส่ เกำะอกเป็ นดอก ๆ ๆ ๆ เหมือนชำวเกำะ จำได้ ว่ำ
สวยเชี ยวเพรำะเป็ นเรื่ องแรกที่โป๊ ”
“คือสมัยที่เรำเล่ นพจมำนนี่ เรำต้ องนุ่งขำสั้น แต่ ขำสั้นของพจมำน
ไม่ ใช่ ขำสั้นนะ พจมำนนุ่งกำงเกงพละเพรำะวันอำทิตย์ เป็ นวันที่อยู่บ้ำนได้ ซักผ้ ำ
เพรำะอำศัยเขำอยู่ ได้ ซักเสื ้อนักเรี ยนได้ ซักอะไร ๆ ก็น่ งุ กำงเกงพละไปตำม
หนังสื อ คนก็โห.. สวลีโป๊ จะไปดูน่ งุ ขำสั้นบนเวที ควำมจริ งมันก็ไม่ สั้นหรอก
กำงเกงพละ เห็นขำ แต่ พอเล่ นจันทโครพมันก็เริ่ มโป๊ เพรำะใส่ เกำะอก ไร้ สำย
แล้ วเรำเป็ นคนมีหน้ ำอก สมัยก่ อนยังไม่ มีศัลยกรรม แล้ วพอเสื อน้ อยก็ใส่ อย่ ำงนี ้
อีก แค่ นั้นแหละ โป๊ แระ”
๑๗. พรจำกนรก (๒๔๙๙)
ผูส้ ร้ำง: ผูก้ ำกับ: เสนีย ์ บุษปะเกศ
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์
๑๘. ไฟชี วิต (๒๔๙๙) ถ่ำยทำที่ฮ่องกง ฉำกในเมืองไทยถ่ำยทำที่ไร่ แผ่นดินไทยของสด
กูรมะโรหิต บริ เวณก่อนถึงสัตหี บ
ผูส้ ร้ำง: บริ ษทั ริ เวียร่ ำ จำกัด (เกรี ยงศักดิ์ หำญวำนิช)
ผูก้ ำกับ: ลัดดำ สำรตำยน ถ่ำยภำพ: แท้ ประกำศวุฒิสำร
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ สุ รชัย ดิลกวิลำศ สมศรี เทียมกำแหง จรู ญ สิ นธุเศรษฐ์

๓๑

ชูศรี โรจนประดิษฐ์
“เรื่ องไฟชี วิตเป็ นหนังเรื่ องแรกที่ไปถ่ ำยทำที่ฮ่องกง ไกลเหลือเกิน
มีไปส่ งด้ วยนะ ใส่ สูทและห้ อยพวงมำลัยด้ วย เป็ นหนังของนักธุรกิจคนหนึ่ง
คือเขำมีบริ ษัทอยู่ที่ฮ่องกงด้ วย เวลำเรำไปเนี่ยจะสะดวกมำกเลย”
“พระเอกคือสุรชัย ดิลกวิลำศแต่ ก่อนนีด้ ังที่สุดนะ สุรชัย ดิลกวิลำศกับ
ชูชัย พระขรรค์ ชัย นี่เล่ นพันท้ ำยนรสิ งห์ เขำเป็ นคู่มวย
สุรชัย ดิลกวิลำศ ถ้ ำวันไหนชกกับชูชัย พระขรรค์ ชัยนี่ เรี ยกว่ ำสนำมมวย
รำชดำเนินแทบแตกเลยนะเพรำะหล่ อไง”
๑๙. ขบวนเสรี จีน (๒๕๐๑)
ผูส้ ร้ำง: ผูก้ ำกับ: ลัดดำ สำรตำยน
นำแสดง: สวลี ผกาพันธุ์ มิสคูมี่ ประจวบ ฤกษ์ยำมดี สุ เทพ วงศ์กำแหง
ชำลี อินทรวิจิตร ศริ นทิพย์ ศิริวรรณ (ได้รับรำงวัลตุก๊ ตำทองนักแสดงประกอบ
หญิง พ.ศ.๒๕๐๒)
“ถ่ ำยที่โรงถ่ ำยคุณรั ตน์ เปสตันยี บ้ ำนสวย สิ่ งแวดล้ อมดี เป็ นโรงถ่ ำยใหญ่ มำก”
ผลงำนสร้ำงภำพยนตร์ หนึ่งเรื่ องร่ วมกับสุ เทพ วงศ์กำแหง และธงชัย แดงประเสริ ฐ คือ
เรื่ องวิมำนดำรำ (2517) กำกับโดย ชุติมำ สุ วรรณรัต นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี ทัศน์วรรณ เสนีย ์
วงศ์ ณ อยุธยำ (แสดงเป็ นเรื่ องแรก) มยุรฉัตร เหมือนประสิ ทธิเวช
นอกเหนื อจำกควำมสำมำรถด้ำนกำรแสดงสวลี ผกำพันธุ์ยงั ได้ใช้ควำมสำมำรถด้ำนเสี ยง
พำกย์เสี ยงตนเองในภำพยนตร์ ๑๖ มม. และพำกย์ภำพยนตร์ โทรทัศน์ที่ตำมมำในระยะหลังด้วย แต่
ภำพยนตร์ ๓๕ มม. ที่ตอ้ งบันทึกเสี ยงสดสวลี ผกำพันธุ์ กลับมีโอกำสแสดงเพียงเรื่ องเดียว
พ.ศ.๒๔๙๘ โทรทัศน์ถือกำเนิดขึ้นในเมืองไทยโดยบริ ษทั ไทยโทรทัศน์ จำกัด หรื อที่รู้จกั
กัน ในนำม ช่ อ ง ๔ บำงขุ น พรหม จ ำนง รั ง สิ กุ ล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำยจัด รำยกำรและโฆษณำ
สถำนี โทรทัศน์ช่อง ๔ บำงขุนพรหม หรื อหัวหน้ำจำนงที่รู้จกั ชอบพอกับอดีศกั ดิ์ เศวตนันทน์ ได้
ชัก ชวนให้ส วลี ผกำพัน ธุ์ และอดี ศ ัก ดิ์ เศวตนัน ทน์ นำคณะชื่ น ชุ ม นุ ม ศิ ล ปิ นมำจัดรำยกำรทำง
โทรทัศน์ สวลี ผกำพันธุ์จึงถือเป็ นบุคคลภำยนอกรำยแรก ๆ ที่เข้ำมำบุกเบิกรำยกำรโทรทัศน์ให้กบั
สถำนี ช่ อง ๔ บำงขุนพรหม (ผูจ้ ดั รำยอื่นเป็ นพนัก งำนรั บเงิ นเดื อนของทำงสถำนี อยู่แล้ว ) ใน
ระยะแรกสวลี ผกำพัน ธุ์ เ ป็ นผูจ้ ัด รำยกำรเพลงหลัง จำกที่ เ ธอมี ผ ลงำนบัน ทึ ก แผ่น เสี ย งมำแล้ว
(ระหว่ำงที่ต้ งั ครรภ์เมื่อแสดงภำพยนตร์ ไม่ได้ สวลี ผกำพันธุ์ จะสร้ำงผลงำนเพลงบันทึกแผ่นเสี ยง
แทน) มีนกั ร้องยอดนิยมเข้ำมำร่ วมงำนโทรทัศน์กบั คณะชื่ นชุ มนุมศิลปิ นจำนวนมำก อำทิ ชริ นทร์
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นันทนำคร สุ เทพ วงศ์กำแหง พูนศรี เจริ ญพงศ์ อดิเรก จันทร์ เรื อง มีศกั ดิ์ นำครัตน์ สักริ นทร์ ปุญญ
ฤทธิ์ ธรรมนูญ ปุงคำนนท์ สุ พตั รำ คฤหเดช ศุภศรี มำลยมณฑล
จำกรำยกำรเพลงจ ำนง รั ง สิ กุ ล ก็ ใ ห้แ นวคิ ด ว่ำ น่ ำ จะน ำละครเวที ม ำแสดงเป็ นละคร
โทรทัศน์ สวลี ผกำพันธุ์ จึงสร้ำงบ้ำนทรำยทองเป็ นละครโทรทัศน์สองตอนจบ โดยตัวละครหลักชุด
เดิมทั้งหมด เว้นแต่หม่อมแม่ที่เปลี่ยนจำกกำจำย รัตนดิลกที่มีปัญหำสุ ขภำพเป็ นมนัส บุณยเกียรติซ่ ึ ง
ก็แสดงได้ดีไม่แพ้กนั ควำมโด่งดังของละครโทรทัศน์เรื่ องบ้ำนทรำยทองชนิดที่วำ่
“พอละครเล่ น พอตกรุ่ งขึน้ กลำงวันเนี่ยมีคนมำซื ้อทีวีเยอะเลย
เพรำะไม่ อยำกจะไปอำศัยดูข้ำงบ้ ำนหรื อว่ ำดูที่ไหน อยำกจะมำดูของตัวเอง
เพื่อจะมำดูตอนจบ เพรำะว่ ำ ๒ วันจบ”
เมื่อเข้ำมำเป็ นผูจ้ ดั ละครทำงโทรทัศน์สวลี ผกำพันธุ์ นำผลงำนละครเวทีที่เคยโด่งดังมำจัด
แสดงออกอำกำศทำงโทรทัศน์ เช่น หนึ่งในร้อย นิจ โดมผูจ้ องหอง ทำงสำยเปลี่ยว วนิดำ เธอรู้สึกว่ำ
ชอบงำนโทรทัศน์มำกกว่ำเพรำะสร้ำงฉำกและแสดงกันในห้องส่ ง ได้อยูบ่ ำ้ นไม่ตอ้ งเดินทำงไกลไป
ต่ำงจังหวัด
“จำได้ เลยว่ ำคุณบุญถึง ฤทธิ เกิ ด ที่อยู่แผนกฉำก ทีวี ช่ อง ๔ บำงขุนพรมเนี่ย
สร้ ำงฉำกเอง เรำจะไปอำศัยถ่ ำยในโบสถ์ มันเป็ นไปไม่ ได้ มันดีตรงนี ้
มันไม่ ต้องไปไกลบ้ ำนไง เขำเอำคล้ ำยกรงไก่ เนี่ย ที่มนั เป็ นตะแกรง ๆ รู ๆ
เอำกระดำษหนังสื อพิมพ์ มำปะ ๆ ๆ ๆ แล้ วก็พ่นสี สร้ ำงฉำก เป็ นพระ
เขำเอำแหวนมรดกไปซ่ อนไว้ ไม่ ต้องไปที่ไหนเลย อย่ ำงดีเรำก็ถ่ำยหนังตอนไตเติล้
เช่ น ทำงสำยเปลี่ยว เรำก็ไปทำงตรง ทำงไปปำกนำ้ สมุทรปรำกำร สมัยก่ อนเนี่ย
มันก็เปลี่ยวๆ จริ งนะคะ”
พ.ศ.๒๕๐๔ สุ ร พล พรทวี ว ฒ
ั น์ ได้ร่ ว มหุ ้ น กับ นำยแพทย์ค นหนึ่ ง เปิ ดพำรำไดซ์ เ ป็ น
ไนต์คลับที่เปิ ดขำยอำหำรและมีนักร้ องมำขับกล่อมลูกค้ำในยำมกลำงวันด้วย สุ รพลชวนสวลี ผกำ
พันธุ์ มำร้องเพลงที่นี่
“เขำเป็ นเพื่อนรั กของพี่ชำยคุณอดีศักดิ์ เศวตนันทน์ เขำก็เลยมำติดต่ อเรำ
ในฐำนะภรรยำของน้ องชำยเพื่อนมำร้ องเพลงกลำงวันดู เรำก็มำคิดดูว่ำ
งำนอะไรที่ไม่ ไกลบ้ ำนที่ดีที่สุด คือติดลูกไม่ ใช่ ลูกติดเรำ ไม่ มีพี่เลีย้ งน่ ะ สงสำร
มีแต่ คุณยำย เรำก็เลยไปร้ อง โอ้ โห.. คนก็แน่ นมำก”
สวลี ผกำพันธุ์ได้ชกั ชวนเพื่อนนักร้องคนอื่น ๆ รวมทั้งสุ เทพ วงศ์กำแหงที่มีผลงำนร้องเพลง
อัดแผ่นเสี ยงเช่ นเดี ยวกับเธอแต่ยงั ไม่มีโอกำสได้ร่วมงำนกัน ทั้งสองได้โครจรมำพบกันที่พำรำไดซ์
ได้รับกำรต้อนรับจำกแฟน ๆ อย่ำงล้นหลำมชนิ ดที่ว่ำคนแน่ นทุกวัน แต่ดว้ ยเหตุผลกลใดไม่ปรำกฏ
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สุ รพล พรทวีวฒั น์ ลำออกจำกพำรำไดซ์ ประสิ ทธิ์ พยอมยงค์นกั ดนตรี ฝีมือดีก็ลำออกด้วย สวลี ผกำ
พันธุ์ผถู ้ ือคติเลื อดสุ พรรณ มำด้วยกัน ไปด้วยกัน ก็เลยลำออกตำม สุ รพลได้หมำยตำร้ำนคลังแม่บำ้ น
ของคุ ณหญิงอุดมลักษณ์ ศรี ยำนนท์ บนถนนรำชดำเนิ นไว้ ตั้งใจว่ำจะยกพำรำไดซ์มำเปิ ดที่นี่ ในชื่ อ
ของโลลิตำ้ ใน พ.ศ.๒๕๐๕โดยร่ วมหุ ้นกับกำพล วัชรพล เจ้ำของหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมนิสต์นำม
กระแช่หรื อประสำร มีเฟื่ องศำสตร์ และสวลี ผกำพันธุ์
โลลิตำ้ ดำเนิ นงำนลักษณะเดียวกับพำรำไดซ์คือขำยอำหำรกลำงวันและมีนกั ร้องร้องเพลง
ขับกล่อม ผลปรำกฏว่ำ โลลิตำ้ แน่นตั้งแต่วนั แรกทั้ง ๆ ที่ยงั ตกแต่งร้ำนไม่เสร็ จ
“มันเหมือนกับของเชิ ญเลีย้ งฟรี เชิ ญมำกินฟรี มันแน่ น มันสนุก
ใครมำกรุ งเทพสมัยนั้นถ้ ำไม่ ได้ มำโลลิต้ำก็เหมือนไม่ ได้ มำกรุ งเทพ
แล้ วถ้ ำใครไม่ ได้ ทำนกลำงวันโลลิต้ำก็เหมือน เชย กลำงคืนก็ต้องไปเที่ยวโลลิต้ำ”
สวลี ผกำพันธุ์ ในฐำนะหุ ้นส่ วนเป็ นนักร้ องตัวยืนแล้วเชิ ญนักร้ องดังคนอื่น ๆ หมุนเวียน
สลับกัน ทั้งรวงทอง ทองลัน่ ทม จินตนำ สุ ขสถิตย์ และคนอื่น ๆ
“มันสนุก จนเรำลืมไปเลยว่ ำกำรถ่ ำยหนังยำก มันไกลบ้ ำน แล้ วมันเครี ยดด้ วย
เนี่ย.. ฉันต้ องร้ องไห้ ตอนนีฉ้ ันต้ องโกรธกับเธอ ตอนนีฉ้ ันต้ องรั กกับเธอ
อะไรอย่ ำงนี ้ มันไม่ ต้องใช้ เลย ใช้ แต่ อำรมณ์ กำรร้ องเพลงกับในฐำนะหุ้นส่ วน
ซึ่ งเรำไม่ ใช่ ผ้ จู ัดกำร ผู้จัดกำรคือคุณสุรพล พรทวีวฒ
ั น์ ทำหน้ ำเป็ นผู้จัดกำร
เรำมีหน้ ำที่เป็ นนักร้ อง ถึงเวลำปั๊ บมำพูดเรื่ องกิจกำร กำไร ขำดทุน
ซึ่ งไม่ มีคำว่ ำขำดทุน”
พ.ศ.๒๕๑๒ หุ ้นส่ วนโลลิตำ้ แยกย้ำยกันไปตำมวิถีชีวิตของตนเอง สวลี ผกำพันธุ์ยำ้ ยไป
ร้ องเพลงตำมที่ ต่ำง ๆ จนกระทัง่ สุ เทพ วงศ์กำแหงกับธงชัย แดงประเสริ ฐมำชักชวนร่ วมหุ ้นเปิ ด
ภัตตำคำรวีไอพีบนถนนเพชรบุรีตดั ใหม่เป็ นสถำนบันเทิงที่โด่งดังอีกเช่นกัน ณ ที่น้ ี สุเทพและธงชัย
เกิ ดไอเดี ยบรรเจิดคิดสร้ ำงภำพยนตร์ เรื่ องวิมำนดำรำ โดยตอนแรกสวลีไม่ได้ร่วมหุ ้นด้วย แต่เมื่อ
หุ ้นส่ วนทำงธุ รกิ จทั้ง สองมำคุ ย แผนงำนกำรสร้ ำ งภำพยนตร์ ก ันที่ ภตั ตำคำรวีไ อพีให้ส วลี ไ ด้ยิน
บ่อยครั้ง เธอก็เลยตัดสิ นใจร่ วมหุ น้ ซึ่ งเธอยอมรับว่ำเป็ นเพียงครั้งเดียวในชีวิตกำรทำงำนที่ตดั สิ นใจ
ผิด
วิมำนดำรำออกฉำยในปี ๒๕๑๗ แถลงข่ำวเปิ ดตัวหนังในเรื อล่องแม่น้ ำเจ้ำพระยำ นักข่ำว
ไปทำข่ำวกันมำกหน้ำหลำยตำ ลงเรื อที่ท่ำเรื อโอเรี ยนเต็ล เป็ นกำรแถลงข่ำวที่แปลกใหม่อย่ำงที่ไม่
เคยมีใครทำมำก่อน แต่น่ำเสี ยดำยที่วิมำนดำรำฉำยในช่วงที่บำ้ นเมืองกำลังมีปัญหำกำรแตกแยกกัน
ทำงควำมคิ ด รั ฐบำลประกำศเคอร์ ฟิวห้ำมออกจำกบ้ำนหลังสี่ ทุ่ม นอกจำกหนังจะไม่ทำเงิ นแล้ว
เจ้ำของหนังจะต้องเสี ยเงินให้กบั เจ้ำของโรงหนังเพื่อเอำฟิ ล์มหนังกลับมำด้วย
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“ไม่ อยำกจำ อยำกจะให้ ควำมจำตอนนีม้ นั หำยไป ไม่ อยำกจำ ไม่ อยำกจะจำเลย”
“ไม่ อยำกจำเงินที่เสี ยไป เพรำะว่ ำเรำไม่ ได้ มีมรดกพกห่ อหรื อว่ ำเอำมรดกส่ วนนั้น
มำทำตรงนี ้ ไม่ ใช่ ”
“หุ้นวีไอพี แตกกันเลยนะ สำมคนนี่ขำยหุ้นวีไอพี คุณธงชัยขำยก่ อน
เรำก็ขำยหุ้นวีไอพีเหมือนกัน เหลือคุณสุเทพซึ่ งตอนหลังเขำจะขำยให้ ใคร
เรำไม่ ได้ ติดตำม ถ้ ำจะถำมว่ ำมีอะไรจำกวิมำนดำรำที่เรำทำ ก็คือเหลือคุณสุเทพ
ยังเป็ นน้ องรั ก ยังเป็ นเพื่อนรั ก ยังเป็ นคู่ขวัญในอำชี พก็ค้ ุม”
สวลี ผกำพันธุ์ไม่แม้แต่จะคิดดูภำพยนตร์เรื่ องนี้ ไม่เคยคิดถำมว่ำภำพยนตร์ เรื่ องนี้อยูท่ ี่ไหน
ทั้ง ๆ ที่เธอมีสิทธิ ในฐำนะหุ น้ ส่ วนคนหนึ่ง
“ไม่ ดูค่ะ ไม่ ร้ ู มีหรื อเปล่ ำนะ แต่ ว่ำไม่ ดู ไม่ ถำมด้ วยว่ ำหนังอยู่ที่ไหน
ที่จริ งก็มีสิทธิ ถำมถูกมัย้ เพรำะเรำมีห้ ุนนี่ หนังอยู่ที่ใครเรำควรถำมมัย้
ไม่ ถำม เอำหนังไปทำอะไร ไม่ ถำม คือให้ มันจบไป”
แม้สวลี ผกำพันธุ์ ไม่อยำกจดจำหรื อกล่ำวถึงภำพยนตร์เรื่ องวิมำนดำรำ แต่ในฐำนะส่ วน
หนึ่งของประวัติศำสตร์ จำกคำบอกเล่ำ นี่คือหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ช้ นั เยีย่ มจำกปำกคำของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยตรง สมควรอย่ำงยิง่ ที่จะบันทึกไว้ให้คนรุ่ นหลังได้ติดตำม
จุดเด่นของสวลี ผกำพันธุ์คือ ควำมภำคภูมิใจในอำชีพ รักและรักษำชื่อสวลี ผกำพันธุ์ที่สุด นี่
มิได้หมำยถึงกำรหลงตัวเอง แต่หมำยถึงควำมซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ เชอรี่ เศวตนันทน์ อำจจะพูดอะไรกับ
ใครอย่ำงไรก็ได้ แต่สิ่งที่ออกจำกปำกสวลี ผกำพันธ์น้ นั
“นัดเป็ นนัด รั บปำกเป็ นรั บปำก ต้ องรั กษำคำพูด ภูมิใจในตัวเอง ภูมิใจในอำชี พ”
วันเวลำที่ผนั ผ่ำนเมื่อสวลี ผกำพันธุ์ ย้อนกลับไปมองเส้นทำงของภำพยนตร์ ไทย ภำพยนตร์
๑๖ มม. ในยุคของเธอถือเป็ นของใหม่ของทุกคน ส. อำสนจินดำ คือผูบ้ ุกเบิกนำพำชำวละครเวทีไปหำ
แหล่งน้ ำใหม่แบบไปตำยเอำดำบหน้ำด้วยไม่มีใครรู้ว่ำจะต้องไปเจอกับอะไรหลังละครเวทีปิดตัวลง
โรงละครกลำยเป็ นโรงภำพยนตร์ เปรี ยบเสมือนก่อนจะมี ฮ.นกฮูกได้ตอ้ งมี ก.ไก่มำก่อน ภำพยนตร์
๑๖ มม. อย่ำงนิทรำ สำยัณห์ สำวเครื อฟ้ ำ นำงเอกอย่ำงรัตนำภรณ์ อินทรกำแหง วิไลวรรณ วัฒนพำนิช
คือ ก.ไก่สำหรับสวลี ผกำพันธุ์
๓. ประภาพรรณ นาคทอง
ประภำพรรณ นำคทอง เกิ ดเมื่อวันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๔๗๒ ที่กรุ งเทพฯ ย่ำนพญำไท
เป็ นลูกคนกลำงในจำนวนพี่น้อง ๕ คน คุณพ่อรับรำชกำรเป็ นผูต้ รวจกำรสรรพสำมิต คุณแม่เป็ น
แม่บำ้ น กำรศึกษำในวัยเด็กเริ่ มต้นที่อนุบำลวีนสั สมิธ แล้วมำเรี ยนสตรี เพชรบุรี เมื่อครอบครัวย้ำยไป
อยูจ่ งั หวัดนนทบุรี ประภำพรรณ นำคทองได้ยำ้ ยไปเรี ยนที่โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี จำกนั้นได้ตำมคุณ
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พ่อที่ยำ้ ยไปรับรำชกำรในจังหวัดสระบุรีอยู่ระยะหนึ่ ง เมื่อย้ำยกลับมำกรุ งเทพฯ ได้เข้ำศึกษำต่อที่
โรงเรี ยนภำณุทตั แล้วจึงเข้ำศึกษำเตรี ยมธรรมศำสตร์หลักสู ตรสองปี จนสำเร็ จกำรศึกษำ
แววด้ำนกำรแสดงของประภำพรรณ นำคทองฉำยมำตั้งแต่วยั เยำว์ สิ่ งบันเทิงใจในยำมนั้น
มีเพียงละครชำตรี ที่เป็ นละครแก้บน ได้ยินเสี ยงกลองลอยมำตำมลมเด็กหญิงประภำพรรณต้องคอย
เงี่ ยหู ฟังว่ำคืนนี้ มีละครแก้บนเล่นที่ไหน ตกค่ำต้องตำมไปดูถึงหน้ำเวที เมื่อเข้ำโรงเรี ยนจึงเป็ นคน
ชอบร้อง ชอบเต้น มีโอกำสได้แสดงอยูบ่ ่อยครั้ง ที่ชอบมำกที่สุดคือกำรประกวดร้องเพลงตำมตลำด
นัด ละครที่น่ำภำคภูมิใจที่สุดในวัยเยำว์เกิดขึ้นเมื่อประภำพรรณศึกษำอยูท่ ี่โรงเรี ยนสตรี เพชรบุรี ได้
แสดงละครในงำนกำชำดที่ โ รงพยำบำลจุ ฬ ำลงกรณ์ ฯ เนื้ อ หำเผยแพร่ ค วำมรู้ เ รื่ อ งกำรต่ อ ต้ำ น
อหิ วำตกโรค เนื้ อเรื่ องมีอยู่วำ่ ตัวอหิ วำตกโรคเดินทำงมำจำกเมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่ำ เพื่อมำ
แพร่ เชื้ อให้คนไทย ระหว่ำงที่ตวั อหิ วำต์กำลังยืนปรึ กษำว่ำจะแพร่ ระบำดโรคให้คนไทยอย่ำงไรนั้น
ทำงกำรไทยได้ปรำบปรำมเชื้ ออหิ วำตกโรคจนสิ้ นซำก ประภำพรรณได้รับบทบำทสำคัญในครั้งนี้
โดยแสดงเป็ น “ตัวอหิวำต์”
“เล่ นเป็ นตัวอหิ วำต์ ต้ องทำตัวดำ ๆ จมื่นมำนิตย์ นเรศร์ พ่ อสำมีคุณสวลีเป็ นคนสอน
เรำตื่นเต้ นเพรำะเป็ นเด็กรู้ สึกว่ ำโก้ จังเลยที่ได้ เล่ นเป็ นอหิ วำต์ ”
จำกละครเรื่ องนี้คุณครู ได้ชวนประภำพรรณไปร่ วมวงดนตรี ไทยเดิมรับหน้ำที่เป็ นคนตีฉิ่ง
ซึ่งสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้เจ้ำตัวอีกเช่นเดิม
ประภำพรรณ นำคทอง เริ่ ม เข้ำ สู่ ว งกำรบัน เทิ ง หลัง ส ำเร็ จ จำกเตรี ย มธรรมศำสตร์ ๑๕
หลัง จำกเพี ย รพยำยำมสมัค รงำนหลำยแห่ ง จนเริ่ ม ท้อ เมื่ อ สมัค รไปที่ ไ หนยัง ไม่ มี ใ ครตอบรั บ
จนกระทัง่ มีกำรก่อสร้ ำงโรงหนังเฉลิมไทยพร้อมกับประกำศรับสมัครนักแสดงละครเวที ประภำ
พรรณเห็ นโอกำสที่จะได้งำนทำจึงไปสมัครทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จกั ใคร กรรมกำรคือดำรำสำคัญในสมัยนั้น
หนึ่ งในนั้นคือ ส. อำสนจินดำ ท่ำมกลำงผูส้ มัครนับพันคนมีนำงงำมอยู่หลำยคน รวมทั้งเรณู พิบูล
ภำณุวฒั น์ รองนำงสำวไทยประจำปี พ.ศ.๒๔๙๑ (มำรดำยุรนันท์ ภมรมนตรี ) ร่ วมประกวดด้วย
“อู๊ย.. หลำยพันคน นำงงำม เรณู พิบูลภำณุวฒ
ั น์ แม่ แซม แล้ วก็มีนำงงำม
อีกหลำยคน ปรำกฏว่ ำไม่ ร้ ู ยงั ไงฟลุกไงเรำได้ ไปร้ องไห้ ให้ เขำดู ร้ องเพลงก็
ร้ องเพลงสำยฝน เขำให้ ทำท่ ำอะไรก็ทำไป เรำอยำกได้ ตำแหน่ งเรำก็ทำนะ

๑๕

ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ มหาวิทยาลัยตั้งโรงเรี ยนเตรี ยมปริ ญญามีหลักสู ตร ๒ ปี เพื่อรับผูป้ ระสงค์จะเข้าเรี ยนต่อ ที่
มหาวิทยาลัย วิชาธรรมศาสตร์ และการเมืองโดยตรง โรงเรี ยนเตรี ยมปริ ญญามีหลักสู ตรการสอนหนักไปทางด้านภาษา ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และวิชาด้านสังคม เช่น ปรัชญา วิชาเทคโนโลยี ดนตรี พิมพ์ดีด และชวเลข เป็ น
ต้น โรงเรี ยนเตรี ยม ปริ ญญามีท้ งั หมดรวม ๘ รุ่ น จนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๐ จึงถูกยกเลิกไป (ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :
http://www.tu.ac.th/intro/about/swf/history1.htm)
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คนเยอะแยะ ผลสุดท้ ำยเขำก็บอกว่ ำให้ กลับบ้ ำนแล้ วเขำจะเรี ยก สมัยนั้น
โทรศัพท์ กไ็ ม่ มี สองสำมวันเขำก็เขียนจดหมำยมำบอกว่ ำเรำเลือกคุณให้ มำ
พอฉันไปเขำบอกว่ ำให้ เป็ นนำงเอก โอ้ โห...”
จุดเด่นหนึ่งของประภำพรรณ นำคทองที่เตะตำกรรมกำรน่ำจะอยูท่ ี่รูปร่ ำงผอมเพรี ยวบอบ
บำงแตกต่ำงจำกผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ในยุคนั้น เป็ นที่มำของชื่อ “บำง” ชื่ อเล่นที่เพื่อน ๆ ในวงกำรเรี ยก
ขำนกันจนถึงทุกวันนี้
“คุณเหม เวชกร บอกว่ ำ เออ.. ไอ้ ผ้ หู ญิงคนนีส้ วยดี ผอม ถ้ ำอ้ วน ๆ ใส่ เสื ้อแบบนี ้
ไม่ ได้ ต้ องผอม ๆ แบบเธอนี่ดี”
ละครเวทีเรื่ องแรกที่แสดงคือ รำชันย์ผพู้ ิชิต แสดงคู่กบั วสันต์ สุ นทรปั กษิณ ร่ วมด้วยเรณู
พิบูลภำณุวฒั น์ บำงครั้งก็รับหน้ำที่เป็ นนักร้องสลับฉำก เมื่อละครเวทีหยุดกิจกำร ประภำพรรณ นำค
ทองก็ไม่แตกต่ำงจำกนักแสดงคนอื่นที่เปลี่ยนวิถีโคจรจำกเวทีละครไปโลดแล่นบนจอเงินตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๔๙๖ ผลงำนภำพยนตร์ ที่รวบรวมได้มีดงั นี้
๑. เสี ยงสำป (๒๔๙๖)
ผูส้ ร้ำง: สถำพรภำพยนตร์
ผูก้ ำกับ: มำรุ ต
นำแสดง: สมควร กระจ่ำงศำสตร์ สุ พรรณ บูรณะพิมพ์ ทัต เอกทัต
ประภาพรรณ นาคทอง เชำว์ แคล่วคล่อง
๒. หยกฟ้ ำ (๒๔๙๖)
ผูส้ ร้ำง: โยคีสถำนสี่ พระยำ แผนกภำพยนตร์ (วิรัช พึ่งสุ นทร)
ผูก้ ำกับ: วสันต์ สุ นทรปักษิณ
นำแสดง: จรรจรู ญ อมำตยกุล วิไลวรรณ วัฒนพำนิช ประภาพรรณ นาคทอง
มนูญ สำระเทียน
๓. กุลปรำโมทย์ (๒๔๙๗)
ผูส้ ร้ำง: โยคีสถำนสี่ พระยำ แผนกภำพยนตร์ (วิรัช พึ่งสุ นทร),
ผูก้ ำกับ: นำแสดง: รัตนำภรณ์ อินทรกำแหง ประภาพรรณ นาคทอง จันทร์แรม โทณวนิก
มำนิต อิภวัต สมชำย สำมิภกั ดิ์ มนูญ สำระเทียน
๔. ธิดำยำจก (๒๔๙๗)
ผูส้ ร้ำง: ศิริจินดำภำพยนตร์ (ศิริ ศิริจินดำ),
ผูก้ ำกับ: พันคำ
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นำแสดง: พันคำ วิไลวรรณ วัฒนพำนิช ประภาพรรณ นาคทอง สำหัส บุญหลง
สงวน รัตนทัศนีย ์ ศิริ ศิริจินดำ สมพงษ์ พงษ์มิตร ดอกดิน กัญญำมำลย์
๕. ชีวติ ใหม่ (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: ผูก้ ำกับ: เนรมิต สุ วฒั น์ วรดิลก
นำแสดง: โกวิท อิทธิกุล เย็นจิต สัมมำพันธ์ ประภาพรรณ นาคทอง ทัต เอกทัต
เชำวน์ แคล่วคล่อง
๖. โตเกียวพิศวำส (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: เฉลิมชำติภำพยนตร์ (วัธนี สุ จิตภำรพิทยำ)
ผูก้ ำกับ: พันคำ
นำแสดง: พันคำ วิไลวรรณ วัฒนพำนิ ช ประภาพรรณ นาคทอง กัณฑรี ย ์ นำค
ประภำ อบ บุญติด สมศรี อรรถจินดำ วลิต สนธิรัตน์ ชูศรี อธึก ชูเตี้ย สำรำญ
๗. นา้ ใจสาวจีน (๒๔๙๘)
ผู้สร้ าง: เทพธิดาภาพยนตร์ (ประภาพรรณ นาคทอง)
ผูก้ ำกับ: ส.อำสนจินดำ
นำแสดง: ส. อำสนจินดำ วิไลวรรณ วัฒนพำนิช ประภาพรรณ นาคทอง
กัณฑรี ย ์ นำคประภำ เสน่ห์ โกมำรชุน ชูศรี โรจนประดิษฐ์ สมศรี อรรถจินดำ
อธึก อรรถจินดำ เมืองเริ ง ปัทมินทร์ ทำนทัต วิภำตโยธิน ศริ นทิพย์ อินทรวิจิตร
ปรำณี ต คุม้ เด สุ วำลีวลั ย์ สุ วรรณทัต ดวงแก้ว อมรดิษฐ์
๘. โบตัน๋ (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: เนรมิตภำพยนตร์ (จรี อมำตยกุล)
ผูก้ ำกับ: ส. อำสนจินดำ
นำแสดง: ส. อำสนจินดำ วิไลวรรณ วัฒนพำนิช ทัต เอกทัต
ประภาพรรณ นาคทอง เสน่ห์ จำรู ญ สำหัส ชำลี ชูศรี วลิต สงวน
๙. พิมพิลำไลย (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: วิจิตรเกษมภำพยนตร์ (บัณฑูร องค์วศิ ิษฐ์)
ผูก้ ำกับ: พันคำ
นำแสดง: สมควร กระจ่ำงศำสตร์ วิไลวรรณ วัฒนพำนิช ประภาพรรณ นาคทอง
สมจิตร ทรัพย์สำรวย มนัส บุณยเกียรติ สงวน รัตนทัศนีย ์ ฉลอง สิ มะเสถียร
เล็ก อ่ำเที่ยงตรง ชวิต เอกำทัต สำหัส บุญหลง เชำวน์ แคล่วคล่อง ล้อต๊อก ชูศรี
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๑๐. หญิงคนชัว่ (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: โยคีสถำนสี่ พระยำ แผนกภำพยนตร์ (วิรัช พึ่งสุ นทร)
ผูก้ ำกับ: วิรัช พึ่งสุ นทร
นำแสดง: ฉลอง สิ มะเสถียร วิไลวรรณ วัฒนพำนิช สมพงษ์ พงษ์มิตร
ดอกดิน กัญญำมำลย์ ประภาพรรณ นาคทอง เมืองเริ ง ปัทมินทร์ ประเสิ ด สี แสด
๑๑. หญิงสำมผัว (๒๔๙๘)
ผูส้ ร้ำง: วิจิตรภำพยนตร์
ผูก้ ำกับ: สดศรี บูรพำรมณ์
นำแสดง: สถำพร มุกดำประกร ประภาพรรณ นาคทอง คำรณ สัมบุณณำนนท์
สรสิ ทธิ์ แสงชัยวรรณ ล้อต๊อก ม.ล.รุ จิรำ มำรศรี
๑๒. เคหำสน์สีแดง (๒๔๙๙)
ผูส้ ร้ำง: โยคีสถำนสี่ พระยำ (วิรัช พึ่งสุ นทร)
ผูก้ ำกับ: วิรัช พึ่งสุ นทร
นำแสดง: ชำญชัย ศิวเสน รัชนี กฤษณะรมย์ ประภาพรรณ นาคทอง
ปยุต เงำกระจ่ำง ประดิษฐ์ เกตุรัตน์ สมพงษ์ พงษ์มิตร จันตรี สำริ กบุตร
สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ประมินทร์ จำรุ จำรี ต วันทนีย ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
แฉล้ม โทณวณิ ก พริ้ ง บัวสี ม่วง ประสำร ฉิมชำญเวช ด.ช. อรรถวิทย์ ศุขโรจน์
ด.ญ. ประมวลพิศ เวชอุรัย ด.ญ. ทิพย์วรรณย์ ธรรมเที่ยงสัตย์
ด.ญ. ศุภณี ธรรมเที่ยงสัตย์
๑๓. ดอกฟ้ ำและโดมผูจ้ องหอง (๒๔๙๙)
ผูส้ ร้ำง: โยคีสถำนสี่ พระยำ (วิรัช พึ่งสุ นทร)
ผูก้ ำกับ: นำแสดง: ชลิต สุ เสวี เรวดี ศิริวไิ ล ประภาพรรณ นาคทอง สมพงษ์ พงษ์มิตร
ชูศรี โรจนประดิษฐ์ วิโรจน์ สำยวัฒนะ กรองจิตต์ เตมียศิลปิ น นูน บุญรัตพันธุ์
กำจำย รัตนดิลก เมืองเริ ง ปัทมินทร์ พิชยั จิตต์ตรี ขนั ธุ์ เจริ ญ แสงสุ วรรณ
๑๔. ธำรชีวติ (๒๔๙๙)
ผูส้ ร้ำง: สหศิลปภำพยนตร์ (เอกคุณ คุณำมำตย์)
ผูก้ ำกับ: เนรมิต
นำแสดง: เสถียร ธรรมเจริ ญ พะเยำว์ สำริ กบุตร ประภาพรรณ นาคทอง
จำรู ญ หนวดจิ๋ม จันตรี สำริ กบุตร สำหัส บุญหลง ผำด เนตรอำไพ
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ด.ญ.ชำริ ณี ส่ งศรี สุข
๑๕. นำงใบ้ (๒๔๙๙)
ผูส้ ร้ำง: วีนสั ภำพยนตร์ (วิชยั วำนิชทัตย์)
ผูก้ ำกับ: เนรมิต
นำแสดง: เกชำ เปลี่ยนวิถี ประภำศรี สำทรกิจ ประภาพรรณ นาคทอง
สมพงษ์ พงษ์มิตร ชูศรี โรจนประดิษฐ์ ล้อต๊อก สมศรี อรรถจินดำ
ฑัต เอกฑัต ชำลี อินทรวิจิตร
๑๖. บ้ำนทรำยทอง (๒๔๙๙)
ผูส้ ร้ำง: โยคีสถำนสี่ พระยำ (วิรัช พึ่งสุ นทร)
ผูก้ ำกับ: วิรัช พึ่งสุ นทร
นำแสดง: ชนะ ศรี อุบล เรวดี ศิริวไิ ล ประภาพรรณ นาคทอง สมพงษ์ พงษ์มิตร
สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย กำจำย รัตนดิลก
๑๗. ริ มธำรรัก (๒๔๙๙)
ผูส้ ร้ำง: รัตนภำพยนตร์ (รัตน์ เศรษฐภักดี)
ผูก้ ำกับ: ส.อำสนจินดำ
นำแสดง: ฉลอง สิ มะเสถียร วิไลวรรณ วัฒนพำนิช ประภาพรรณ นาคทอง
สำหัส บุญหลง สมพงษ์ พงษ์มิตร ชูศรี โรจนประดิษฐ์ ดวงมำลย์ สุ ดคะนึง
๑๘. เศรษฐีอนำถำ (๒๔๙๙)
ผูส้ ร้ำง: เอส.อำร์ .ฟิ ล์ม (จำนงค์ ไรวำ)
ผูก้ ำกับ: วสันต์ สุ นทรปักษิณ
นำแสดง: เสถียร ธรรมเจริ ญ ระเบียบ อำชนะโยธิน เจิม ปั้ นอำไพ
ประภาพรรณ นาคทอง ดอกดิน กัญญำมำลย์ จำนงค์ คุณะดิลก เจริ ญ แสงสุ วรรณ
สมชำย สำมิภกั ดิ์ ทัศนีย ์ ชุวสั วัช ศริ ณทิพย์ นวลจันทร์ วรรณวีรำกร
๑๙. โชคมนุษย์ (๒๕๐๐)
ผู้สร้ าง: เทพธิดาภาพยนตร์
ผูก้ ำกับ: นำแสดง: ชลิต สุ เสวี ประภาพรรณ นาคทอง
๒๐. ก่ อนอรุ ณจะรุ่ง (๒๕๐๐)
ผูส้ ร้ำง: เทพธิดำภำพยนตร์
ผูก้ ำกับ: กัณฑรี ย ์ นำคประภำ
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นำแสดง: ชนะ ศรี อุบล ประภาพรรณ นาคทอง สุ เทพ วงศ์กำแหง สุ พรรณ
บูรณะพิมพ์ มำรศรี มุกดำประกร กัณฑรี ย ์ นำคประภำ พัชนี อุรำรักษ์ สถำพร
มุกดำประกร สง่ำ อินทรวิจิตร ล้อต๊อก
๒๑. น้ ำตำแม่ (๒๕๐๐)
ผูส้ ร้ำง: ทวีภำพยนตร์ (วัฒนำ แอคะรัตน์)
ผูก้ ำกับ: สำหัส บุญหลง
นำแสดง: สมควร กระจ่ำงศำสตร์ ประภาพรรณ นาคทอง
ประภำพรรณ นำคทอง มีควำมโดดเด่นเหนือนำงเอกคนอื่นในเรื่ องกำรศึกษำ หนังสื อพิมพ์
มักจะเรี ยกเธอว่ำ “เด็กธรรมศำสตร์ ” เพื่อน ๆ ในวงกำรมองเธอด้วยสำยตำชื่นชม
“ก็ไม่ ใช่ เล่ นนะ เรี ยนภำษำอังกฤษ ฝรั่ งเศส แล้ วเรี ยนเศรษฐกิจ
โอ.. ไปสอบเข้ ำธรรมศำสตร์ ไม่ นึกเลยได้ คะแนนดี๊ ดี ได้ อยู่ชั้นดีเลย”
“เวลำหนังสื อพิมพ์ ลงเขำเรี ยก ‘เด็กธรรมศำสตร์ ’ แล้ วเวลำไปเล่ นละครเขำจะบอก
‘คนนีเ้ ขำไม่ ใช่ เล่ นนะ เขำมีกำรศึกษำนะ พวกเรำสู้เขำไม่ ได้ หรอก’ ”
แม้ค่ ำ นิ ย มสั ง คมในตอนนั้นจะดู ถู ก อำชี พ นัก แสดงว่ำ เป็ นคนเต้นกิ นรำกิ น แต่ ส ำหรั บ
ประภำพรรณ นำคทอง ผูถ้ ื อว่ำมีกำรศึกษำสู งเกิ นระดับมำตรฐำนนักแสดงสมัยนั้นคุณพ่อคุณแม่
ไม่ได้ตำหนิเธอแต่ประกำรใด มีแต่ส่งเสริ มให้ทำงำนหำรำยได้ ซึ่ งกำรทำงำนมีรำยได้ที่มนั่ คงเป็ นสิ่ ง
ที่ ป ระภำพรรณมุ่ ง หวัง มำโดยตลอด ด้ว ยเหตุ น้ ี เธอจึ ง ยกระดับ ตัว เองจำกนัก แสดงเป็ นผูส้ ร้ ำ ง
ภำพยนตร์ ในนำมเทพธิ ดำภำพยนตร์ ด้วยตัวเธอเองเพียงลำพังมิได้ร่วมหุ ้นกับใครทั้งสิ้ น นับว่ำเป็ น
กำรตัดสิ นใจที่กล้ำหำญพอสมควร เทพธิ ดำภำพยนตร์ มีผลงำนสร้ำงภำพยนตร์ ๓ เรื่ องคือ น้ ำใจสำว
จีน (๒๔๙๘) ก่อนอรุ ณจะรุ่ ง (๒๕๐๐) และโชคมนุษย์ (๒๕๐๐)
“ตอนนั้นรู้ สึกมีเงิน รู้ จักกับคนใหญ่ โตอย่ ำงผู้จัดกำรโรงหนังก็ไปขอว่ ำ
ฉันจะทำหนังนะให้ ฉันฉำยนะ เขำก็ให้ พอได้ ทุนมำเรำก็ทำหนัง”
กำรสร้ำงภำพยนตร์ เรื่ องแรกประภำพรรณ นำคทอง ได้ขอยืมเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำท
จำกคนรู ้ จกั มำเป็ นทุ น เริ่ ม ต้น ควำมกล้ำ ตัด สิ น ใจลงทุ น สร้ ำ งภำพยนตร์ เ กิ ดจำกควำมมั่น ใจว่ำ
ภำพยนตร์ เรื่ องนี้ตอ้ งทำเงิน ได้วิไลวรรณ วัฒนพำนิช นำงเอกเจ้ำน้ ำตำซึ่ งเป็ นเพื่อนกันมำแสดงให้
เนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับผูห้ ญิงจีนที่ถูกคนไทยข่มเหงจิตใจ ถือเป็ นแนวเรื่ องยอดนิยมในสมัยนั้น ยิ่งได้ฉำย
ต้อนรับตรุ ษจีนยิง่ ทำเงินได้มำก น้ ำใจสำวจีนเข้ำสู ตรสำเร็ จนี้
“เรื่ อง คนแสดง ผู้กำกับ ก็ได้ แล้ ว เรื่ องนำ้ ใจสำวจีน วิไลวรรณ ส.อำสนจินดำ
สองคนนีก้ ไ็ ด้ เรื่ องแล้ ว”
“วิไลวรรณนี่ไม่ มีใครสู้เลยเรื่ องร้ องไห้ เขำร้ องไห้ เก่ ง ร้ องไห้ สวย”
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น้ ำใจสำวจีนประสบควำมสำเร็ จทำรำยได้มำกพอสมควร ประภำพรรณ นำคทอง ในฐำนะ
ผูส้ ร้ำงสำมำรถซื้ อรถยนต์ดว้ ยเงินสด เป็ นนักแสดงหญิงคนเดียวที่มีรถยนต์ขบั คันยำวเหยียด ถัดมำ
อีกสองปี ประภำพรรณ ได้สร้ำงภำพยนตร์เรื่ องที่ ๒ ก่อนอรุ ณจะรุ่ ง โดยสร้ำงมำรศรี ณ บำงช้ำง เป็ น
นำงเอกใหม่ประดับวงกำร ประกบคู่กบั ชนะ ศรี อุบล
“ก่ อนอรุ ณจะรุ่ ง มำรศรี ณ บำงช้ ำง เป็ นนำงเอก เขำสวยมำก เมื่อสำว ๆ
สวยจริ ง ๆ ตอนที่เขำไม่ ได้ เข้ ำมำวงกำร ไม่ ได้ แต่ งงำน สวยมำก
ชนะเขำทั้งมีชื่อเสี ยง ทั้งหล่ อ ถ้ ำเป็ นสมัยนีใ้ ครสู้เขำไม่ ได้ นะ
หล่ อจังเลย หล่ อมำก ๆ เลย เขำหล่ อจริ ง ๆ นิสัยก็ดี”
ภำพยนตร์เรื่ องที่ ๓ โชคมนุษย์ ประภำพรรณ นำคทอง แสดงนำเอง ทั้งก่อนอรุ ณจะรุ่ งและ
โชคมนุษย์ ได้รับกำรตอบรับจำกผูช้ มแต่เมื่อถำมถึงรำยได้ เจ้ำของโรงภำพยนตร์ กลับบอกว่ำไม่มีคน
ดู เก็บเงิ นไม่ไ ด้ ประภำพรรณเจ็บตัวไปกับกำรสร้ ำ งภำพยนตร์ สองเรื่ องนี้ มำก และยุติก ำรสร้ ำ ง
ภำพยนตร์ ต้ งั แต่บดั นั้น รับหน้ำที่เฉพำะนักแสดงภำยใต้บทบำทหลำกหลำย แต่ที่ติดตำคนดูน่ำจะ
เป็ นภำพนำงร้ำย เพรำะเป็ นคนเสี ยงดัง ตำโต อย่ำงไรก็ตำมในฐำนะนักแสดงนำหญิง ประภำพรรณ
นำคทองได้สร้ำงแรงบันดำลใจบำงอย่ำงให้กบั คนดูบำงคน โดยที่เจ้ำตัวเองก็คำดไม่ถึง
“เรื่ องยอดคนนี่เรำออกแบบเสื ้อผ้ ำเอง มีโปสเตอร์ อยู่หน้ ำโรง พอเสร็ จแล้ ว
มีนักจักรยำนเขียนจดหมำยมำขอให้ ช่วยออกแบบเสื ้อให้ เขำ เอำให้ เหมือนกับที่
คุณถ่ ำยเล่ นในหนัง นุ่งกำงเกงสำมส่ วน กลำยเป็ นฮิ ตไปเลย”
ในช่ วงที่แสดงภำพยนตร์ ประภำพรรณ นำคทอง ไม่เคยมีข่ำวเรื่ องชูส้ ำว เธอยืนยันว่ำ คน
ในวงกำรภำพยนตร์ ยคุ นั้นไม่มีใครเจ้ำชู้ ทุกคนเป็ นพี่เป็ นน้องเป็ นลุงป้ ำน้ำอำกันหมด ฝำกเนื้อฝำกตัว
กันได้ อีกทั้งหนังสื อพิมพ์ก็ไม่เปิ ดพื้นที่ให้กบั ข่ำวประเภทชู้สำวเหมือนอย่ำงสมัยนี้ จึงเป็ นเครื่ อง
พิสูจน์วำ่ ควำมโด่งดังของนักแสดงหญิงยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ เกิดจำกฝี มือล้วน ๆ อย่ำงประภำพรรณ
เองโด่ งดังถึ งขนำดมี แฟนภำพยนตร์ เขียนจดหมำยส่ งมำที่บำ้ นวันละหลำยฉบับจนต้องจ้ำงเด็กมำ
ตอบ
“เขำจะเขียนจดหมำยถึงฉัน ไม่ ต้องเขียนที่อยู่หรอก บอกประภำพรรณ นำคทอง
ก็ถึงแล้ ว”
“บ้ ำนที่เสำชิ งช้ ำ ก็มีคนมำเคำะก๊ อก ก๊ อก ประภำพรรณ อะไรอย่ ำงนี ้ ไปไหนเด็ก
ก็วิ่งตำมดู”
ประสบกำรณ์กำรแสดงภำพยนตร์ ที่เป็ นควำมยำกลำบำกของประภำพรรณ นำคทองก็ไม่
แตกต่ำงกับนักแสดงหญิงคนอื่น ๆ คือ ต้องเตรี ยมเสื้ อผ้ำและเครื่ องสำอำงไปเอง แต่งหน้ำทำผมเอง
“มันเบื่อ ขีเ้ กียจ อยำกจะมำช้ ำหน่ อยก็ไม่ ได้ ต้องรี บมำแต่ งหน้ ำ
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ซื ้อครี มแม็กซ์ แฟ็ คเตอร์ กันคนละหลอด แล้ วผู้ชำยก็โหย...แต่ ละคน ๆ เนี่ย
ไม่ ยอมซื ้อของตัวเอง อย่ ำงสุเทพ สุรสิ ทธิ์ นี่ มำถึงก็ ‘ขอยืมหน่ อยสิ ’
เอำพัฟของเรำไปตบ เหงื่อ... พูดก็ไม่ ได้ โมโห
ไม่ ค่อยเอำมำหรอก มำขอยืม อย่ ำงเงีย้ ‘ยืมหน่ อย ยืมหน่ อย รี บ ๆ ๆ’
อะไรเงีย้ เหงื่อโชกมำเชี ยว”
แต่ควำมหนักหนำสำกรรจ์ที่สุดสำหรับประภำพรรณ นำคทองคือกำรต้องทวงเงินค่ำตัว
“เขำก็บอกว่ ำ จะให้ เท่ ำนั้นเท่ ำนี ้ พอเสร็ จแล้ วก็บอกว่ ำค่ อยเอำอีกที
ตอนหนังเข้ ำนะ พอจริ ง ๆ ก็ขำดทุนก็หำยไปเลย ไม่ เจอเลย
พอเจอหน้ ำกันวันหลังเขำก็ยิม้ ๆ ไม่ พูด”
เมื่อละครโทรทัศน์ได้รับควำมนิยมประภำพรรณ นำคทองก็ได้เข้ำมำแสดงละครโทรทัศน์
ด้วยจนห่ำงหำยจำกวงกำรภำพยนตร์ หันมำแสดงละครโทรทัศน์เป็ นอำชีพแทน
แม้จะเคยเป็ นผูส้ ร้ ำงภำพยนตร์ มำก่อนแต่เมื่อมำถึงละครโทรทัศน์ ประภำพรรณกลับไม่
เคยคิดที่จะเป็ นผูจ้ ดั ละคร
“คุณต้ องไปหำสปอนเซอร์ ถ้ ำไม่ มีสปอนเซอร์ จะเอำเงินที่ไหนมำจัด
อย่ ำงคุณสวลีนี่เขำมำจำกไหน ๆ ๆ คนรู้ แล้ วว่ ำถ้ ำเขำจัดใช้ กำรได้
ฉันให้ ได้ สปอนเซอร์ จะไม่ ทำให้ ฉันเสี ย ถ้ ำไม่ มีคนดูสปอนเซอร์ กแ็ ย่ ยำก..
เคยทำกว่ ำจะได้ ทีแหม.. โอ๊ ย.. ต้ องไหว้ กรำบกัน ไอ้ เจ้ ำของบำงทีกเ็ จ้ ำชู้
‘ไปเที่ยวกันก่ อนสิ ’ กว่ ำจะให้ โอ๊ ย.. บอกไม่ เอ๊ ำ...
เคยทำอยู่กับเขำเรื่ องสองเรื่ อง บอกไม่ เอำ... เลิกเหอะ พอแล้ ว
ไม่ เอำแล้ ว ยำกจริ ง ๆ”
ระหว่ำงที่แสดงภำพยนตร์ และละครโทรทัศน์ ประภำพรรณยังได้ถ่ำยแบบและเดินแบบบ้ำง
เป็ นบำงครั้ งจำกกำรชักชวนของหม่อมเจ้ำไกรสิ งห์ วุฒิชัย ดี ไซเนอร์ ชื่อดัง กำรที่ประภำพรรณมี
โอกำสทำงำนหลำยอย่ำงเพรำะเป็ นคนซื่ อสัตย์ ตรงต่อเวลำ ขยัน กลัวตกงำน ไม่วำ่ จะทำงำนชิ้ นใด
ต้องทำให้สำเร็ จไม่เคยทิ้งงำน ผลงำนหลักในระยะหลังคือละครโทรทัศน์ที่ประภำพรรณแสดงอยู่
นำนหลำยปี จนรู้สึกเบื่อ
“เลิก เบื่อ เพรำะรู้ สึกว่ ำอำยุมำกแล้ ว ไปเป็ นตัวแม่ ตัวย่ ำชักเบื่อแล้ ว ฉันเลิกดีกว่ ำ”
“อยำกจะเปลี่ยนชี วิตใหม่ ที่มนั มัน่ คง ไม่ ต้องมำนั่งตื่นเช้ ำ หรื อบำงทีเขำ
นอนกันแล้ วเรำเพิ่งกลับบ้ ำน เขำตื่นเช้ ำกันแล้ วเรำเพิ่งกลับบ้ ำน อย่ ำงเงีย้
ไม่ ไหวแล้ ว พอเรำอำยุมำกแล้ วชื่ อเสี ยงมันก็น้อยลง เรื่ องอะไร... เรำมีเงิน
ไปหำชี วิตใหม่ ดีกว่ ำ แล้ วพอเรำไปเรำก็ได้ ดีกลับมำ”
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ประภำพรรณ นำคทอง หันหลังให้กบั วงกำรบันเทิงไทยไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ โดยไปศึกษำ
ต่อที่ประเทศอังกฤษ เป็ นเวลำ ๕ ปี ได้พบรักกับชำวอเมริ กนั จึงตัดสิ นใจแต่งงำนแล้วโยกย้ำยไปใช้
ชี วิตกับสำมีที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำ เมื่อสำมีเสี ยชี วิตประภำพรรณกลับมำอยู่เมืองไทยอย่ำงถำวร
และไม่ทิ้งนิสัยนักธุ รกิจ เธอทำธุ รกิจอสังหำริ มทรัพย์ (สร้ำงคอนโดมิเนียมและศูนย์กำรค้ำ) และเปิ ด
ร้ำนแอนธี คอยูร่ ะยะหนึ่ งก่อนที่จะขำยกิจกำรไป ช่วงกลับมำเมืองไทยใหม่ๆ ประภำพรรณมีโอกำส
แสดงละครกำรกุศลบ้ำง แต่ไม่เคยคิดจะกลับเข้ำสู่ วงกำรบันเทิงอีก
“ไม่ เล่ นหรอกค่ ะ แก่ จะตำย ออกมำเป็ นตัวอะไรคะ ปู่ โสมหรื อนำงนำคพระโขนง”
อย่ำงไรก็ตำมแม้จะหันหลังให้วงกำรบันเทิงมำหลำยสิ บปี แต่ประภำพรรณ นำคทอง ยังคง
ติดตำมข่ำวครำวแวดวงบันเทิงไทยอย่ำงสม่ำเสมอ
“เดี๋ยวนีเ้ ฟื่ องจังนะ สื่ อเยอะ เปิ ดทีวีกเ็ จอหน้ ำเขำทุกวันเลยนะ
มีคนไปสัมภำษณ์ ทุกวันเลย ‘นัดกันหรื อเปล่ ำ ไปด้ วยกันหรื อเปล่ ำ’
ไม่ เป็ นเรื่ องเป็ นรำว นำงเอกสมัยนีเ้ ยอะนะคะ สมัยก่ อนน้ อย”
“สมัยนั้นมันภำคภูมิแต่ สมัยนีไ้ ม่ อยำกจะพูดเพรำะโอ้ โห.. ดำรำแต่ ละคน
มีเงินเป็ นร้ อยล้ ำนพันล้ ำน แต่ ตอนแสดงก็ร้ ู สึกภำคภูมิ”
๔. อมรา อัศวนนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤษภำคม พ.ศ.๒๔๘๐ เป็ นบุตรคนโตในจำนวน ๓ คน
ของหลวงประเสริ ฐอักษรลักษณ์กบั มำดำมจอร์ เจ็ตต์ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (Finishing Course)๑๖
โรงเรี ย นมำแตร์ เ ดอี เนื่ อ งจำกคุ ณ แม่ เ ป็ นสุ ภ ำพสตรี ช ำวฝรั่ ง เศส มี ท ัศ นคติ แ บบโบรำณที่ เ ชื่ อ ว่ำ
ลูกผูห้ ญิงควรเก่งกำรบ้ำนกำรเรื อน คุณแม่จึงให้อมรำทำงำนบ้ำนทุกอย่ำงเหมือนเป็ นคนใช้คนหนึ่ ง ไม่
ปล่อยให้มีเวลำว่ำงไปดูหนังดูละคร ขณะอำยุ ๗-๘ ขวบ อมรำต้องทำงำนบ้ำนเองทุกอย่ำงทั้ง ๆ ที่มี
แม่บำ้ น โดยให้เหตุผลว่ำ ลูกผูห้ ญิงจะต้องทำงำนบ้ำนเป็ นทุกอย่ำง หำกดูแลบ้ำนไม่ได้หรื อทำเองไม่
เป็ นต่อไปเมื่อมีครอบครัวจะดูแลบ้ำนเรื อนของตนเองได้อย่ำงไร ทั้งนี้ คุณแม่ไม่ได้เน้นเรื่ องกำรเรี ยน
สู งด้วยเห็นว่ำเป็ นผูห้ ญิงเมื่อแต่งงำนแล้วสำมีตอ้ งเป็ นคนเลี้ยงดู จะเน้นเรื่ องกำรบ้ำนกำรเรื อนมำกกว่ำ
“ท่ ำนจะเน้ นเรื่ องกำรบ้ ำนกำรเรื อนถูพืน้ นี่ถ้ำมีฝนนิ
ุ่ ดนึงก็โดนดุ
เช้ ำนี่ก่อนไปโรงเรี ยนต้ องทำโน่ นทำนี่ทำเองหมดทุกอย่ ำง ทุกอย่ ำงเสื ้อผ้ ำอะไรต่ อ
อะไรต้ องรี ดเอง”
“...แต่ ยงั ไง ๆ มันก็ดีน่ะเพรำะทุกวันนีถ้ ้ ำมีกระดุม หรื อว่ ำเรำเคยอ้ วนแล้ วผอม
เรำก็ไม่ ต้องไปจ้ ำงใคร ก็ทำเอง มีจักรสักอันก็เก็บ.. (ทำท่ ำเย็บเก็บตะเข็บเสื ้อ

๑๖

หลักสู ตรสาหรับกุลสตรี ที่ไม่ประสงค์จะเรี ยนต่อมหาวิทยาลัยแต่ตอ้ งการเรี ยนรู้วิชาที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง

เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ การบ้านการเรื อน ศิลปะ มารยาทสังคม ลีลาศ เป็ นต้น

๔๔

ด้ ำนข้ ำง) ก็ท่ ุนสตำงค์ ได้ เยอะมำก...”
หลังเรี ยนจบจำกโรงเรี ยนมำแตร์ เดอีไม่นำน กระทรวงเกษตรส่ งเข้ำประกวดนำงสำวไทย
พ.ศ.๒๔๙๖ อมรำ อัศวนนท์ถือเป็ นลูกคุณหลวงคนแรกที่มำประกวดนำงสำวไทย เนื่องจำกรัฐมนตรี
เป็ นเพื่อนกับคุ ณพ่อได้มีโอกำสมำรับประทำนอำหำรที่บำ้ นและได้เห็นควำมงำมของอมรำจึงชวน
ไปประกวดนำงสำวไทย แน่ นอนว่ำคุณพ่อไม่ได้เห็นดีเห็นงำมด้วยมองว่ำกำรประกวดนำงงำมนั้น
ต้องไปเดิ นโชว์ขำให้คนดู แต่รัฐมนตรี ให้เหตุผลว่ำ อยำกจะชวนลูกผูด้ ีมีสกุลเข้ำร่ วมประกวดเพื่อ
ยกระดับกำรประกวดนำงสำวไทย ประกอบกับคุณแม่ซ่ ึ งเป็ นชำวฝรั่งเศสมีทศั นคติแบบเปิ ดกว้ำงต่อ
เรื่ องนี้เปิ ดโอกำสให้ลูกสำวได้ลองทำสิ่ งใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยทำ
“แต่ คุณแม่ ท่ำนเป็ นฝรั่ งท่ ำนก็ว่ำลองมัย้ แบบฝรั่ งน่ ะท่ ำน Open
ถ้ ำมีแม่ ไทยคงไม่ ได้ ประกวด คงไม่ ได้ เป็ นอมรำในวันนี ้ ก็เลยลองดู
เรำไม่ เป็ นเลยใส่ ส้นสูงก็ไม่ เป็ นอะไรก็ไม่ เป็ น ก็ต้องฝึ กกันหมด”
หลังจำกได้ตำแหน่ งรองนำงสำวไทย (เข้ำรอบหนึ่ งในห้ำ) กองประกวดมิสยูนิเวิร์สจำก
สหรัฐอเมริ กำได้ส่งหนังสื อเชิ ญให้ประเทศไทยส่ งอนงค์ อัชชวัฒนำ นำงสำวไทยประจำปี ๒๔๙๖
เข้ำ ร่ วมประกวดมิ ส ยูนิเ วิร์ ส แต่ ข ณะนั้น ยัง ไม่ มี ก ำรให้ส ปอนเซอร์ แ ก่ ต ัวแทนสำวไทยไปร่ ว ม
ประกวด เป็ นโชคดีที่คุณพ่อของอมรำ อัศวนนท์เป็ นนำยธนำคำรได้ทำเรื่ องเดินทำงไปเยี่ยมธนำคำร
สำขำต่ำ งประเทศ และใช้ทุนส่ วนตัวส่ งลูก สำวเป็ นตัวแทนสำวไทยไปร่ วมประกวดมิส ยูนิเวิร์ส
อมรำ อัศวนนท์ จึ งได้ชื่อว่ำเป็ นตัวแทนสำวไทยคนแรกที่ได้เข้ำร่ วมประกวดมิสยูนิเวิร์สใน พ.ศ.
๒๔๙๗ เข้ำรอบ ๑๕ คนสุ ดท้ำย
กำรสนับสนุ นของครอบครัวถื อเป็ นมรดกอันมีค่ำมหำศำลที่ทำให้เด็กสำวธรรมดำ ๆ คน
หนึ่งกลำยเป็ นอมรำ อัศวนนท์จนถึงทุกวันนี้ ทุกคนให้กำรต้อนรับตัวแทนสำวไทยคนนี้ อย่ำงอบอุ่น
สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กบั คุณพ่อเป็ นอย่ำงมำก นอกจำกนี้ท่ำนทูตพจน์ สำรสิ น ยังได้เชิญอมรำ อัศว
นนท์ และคุณพ่อคุณแม่เข้ำพำนักที่ทำเนียบทูต ณ กรุ งวอชิ งตัน ดีซี ระหว่ำงถ่ำยทำภำพยนตร์ เรื่ อง
Beautiful Girl of the World ร่ วมกับโทนี เคอร์ติสด้วย
“เขำจะเชิ ญพวกที่มำจำกต่ ำงประเทศไปทำกิจกรรม The most beautiful woman
of the worldได้ ไม่ ได้ กแ็ ล้ วแต่ แต่ เขำก็ยงั เชิ ญ ก็ยงั ภูมิใจดูในยูทูปยังมีตัวอมรำเล็ก ๆ
ตัวนิดนึง (หัวเรำะ) แล้ วก็มีธงไทย แต่ กเ็ ป็ นคนแรก The First One”
ภำรกิจในกองประกวดมิสยูนิเวิร์สถือเป็ นภำรกิจที่สำหัสสำกรรจ์พอสมควรสำหรับสำวน้อย
วัย ๑๗ เมื่อคุณพ่อคุณแม่และน้องชำยที่ร่วมเดินทำงไปด้วยต้องแยกตัวไปพักยังที่พกั ที่กองประกวด
จัดไว้ใ ห้ ส่ วนนำงงำมทั้ง หมดจะต้องเก็ บ ตัวร่ วมกันเพื่อท ำกิ จ กรรมที่ ท ำงกองประกวดก ำหนด

๔๕

ส่ วนมำกเป็ นกำรปรำกฏตัวตำมบริ ษทั ห้ำงร้ำนที่ให้กำรสนับสนุน ประสบกำรณ์ที่อมรำ อัศวนนท์ได้
จำกกำรประกวดมิสยูนิเวิร์สคือ “ควำมอดทน”
“ควำมอดทน เวลำเรำยืนตำกแดดตำกอะไรบนเปลือกหอยรู้ สึกเชลล์ จะเป็ น
สปอนเซอร์ ก็ต้องยืน ปวดท้ องฉี่ กล็ ำบำก ต้ องอั้นมำกไม่ กินนำ้ เลยล่ ะค่ ะ”
ณ เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สนี่เอง อมรำ อัศวนนท์ เป็ นสำวไทยคนแรกที่ได้ประกำศศักดิ์ศรี
ควำมเป็ นไทยให้ทวั่ โลกได้รับรู ้ ระหว่ำงกำรปรำกฏตัวผูช้ มสองข้ำงทำงอยำกจะขอถ่ำยรู ปกับบรรดำ
นำงงำมจำกประเทศต่ำง ๆ เมื่อเห็นตัวแทนสำวไทยจึงพำกันตะโกนเรี ยก “สยำม สยำม”
“เรำบอกไม่ ใช่ สยำมนะ เป็ นไทยแลนด์ แล้ วนะ”
ควำมภำคภูมิใจที่สุดที่ ได้ทำหน้ำที่ในครั้งนี้ เกิ ดขึ้นเมื่ออมรำ อัศวนนท์ ได้ข้ ึนไปกล่ำวบน
เวทีเป็ นภำษำอังกฤษต่อหน้ำคนดูซ่ ึ งเป็ นชำวต่ำงชำติจำนวนมำกว่ำ
“ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีพระเจ้ ำอยู่หัว พระองค์ เป็ นพ่ อของเรำ และเรำ
ไม่ เคยเป็ นเมืองขึน้ ใคร”
กำรทำหน้ำที่ตวั แทนสำวไทยบนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สที่มีอมรำ อัศวนนท์เป็ นเบื้องหน้ำ
ผ่ำนพ้นไปได้ดว้ ยดีเพรำะมีเบื้องหลังที่ดีอย่ำงคุณพ่อ หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ผจู้ บกำรศึกษำด็อก
เตอร์ อองดรัวร์ จำกฝรั่งเศส เป็ นผูด้ ูแลอย่ำงใกล้ชิดและคอยเขียนบทเพื่อใช้พูดต่อหน้ำสำธำรณะให้
ลูกสำวโดยเลื อกใช้ภำษำอังกฤษที่เหมำะสม ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจสื่ อสำรไปยังผูฟ้ ัง พร้อมด้วย
คำแนะนำที่ช่วยเพิ่มกำลังใจให้กบั ลูกสำววัย ๑๗ ที่ยงั ขำดประสบกำรณ์กำรพูดในที่สำธำรณะ
“ท่ ำนบอกพูดให้ ฉำดฉำนนะ แล้ วตำคนที่มองเรำอย่ ำไปคิด คิดว่ ำตำนั่นก็คือหญ้ ำ
ท่ ำนก็พูดอย่ ำงนี ้ ตำนั่นก็คือหญ้ ำ แล้ วเรำต้ องเชื่ อในคำพูดของเรำ
ไม่ ใช่ ว่ำพ่ อเขียนแล้ วเรำจะพูดแบบท่ องบท เพรำะควำมรู้ สึกในกำรพูดมันจะมี
Feeling ในตำ”
ประสบกำรณ์ที่มีประโยชน์ เหล่ำนี้ อมรำ อัศวนนท์ ได้มีโอกำสถ่ำยทอดต่อให้กบั อำภัสรำ
หงสกุล เมื่อเข้ำประกวดมิสยูนิเวิร์ส ใน พ.ศ.๒๕๐๘
“อำภัสรำ เป็ นรุ่ นน้ อง ก่ อนไปก็มำหำอมรำยังมีรูปอยู่เลยมำให้ สอนว่ ำเดินยังไง
อะไรยังไง ก็สอนวิธียิม้ วิธียืน มันเมื่อยมำกที่ยืนที่นั่น ก็บอกกับอำภัสรำที่เพิ่งได้
เป็ นนำงสำวไทยที่จะไปก็บอกว่ ำเรำน่ ะคนไทยขอให้ ยิม้ ไว้ เลย เขำจะถำมอะไรจะ
กวนยังไงเรำก็ยิม้ ไว้ ก่อน ถ้ ำไม่ ร้ ู กบ็ อก I don’t know. รู้ กเ็ ล่ ำให้ เขำฟั ง เพรำะ
นำงงำมต่ ำงประเทศบำงคนก็อวดดี อันนีเ้ คยประสบมำแล้ ว ถ้ ำไม่ พอใจก็จะไม่ ให้
สัมภำษณ์ เลย พวกหนังสื อพิมพ์ กจ็ ะไม่ ชอบ”

๔๖

นอกจำกประสบกำรณ์เรื่ องควำมอดทนแล้ว กำรประกวดมิสยูนิเวิร์สยังสอนให้อมรำ อัศว
นนท์ มีควำมกล้ำและมัน่ ใจในตัวเองมำกขึ้น จำกนักเรี ยนที่ชีวิตมีแค่บำ้ นกับโรงเรี ยนแบบเช้ำไปเย็น
กลับ พอกลับมำจำกกำรประกวดก็กล้ำขึ้นเก่งขึ้นชีวติ เหมือนกับพลิกแผ่นดินไปเลย
หลังประกวดมิสยูนิเวิร์ส อมรำ อัศวนนท์เปลี่ยนแผนกำรด้ำนกำรศึกษำเล็กน้อย จำกเดิมที่
เคยคิดจะไปเรี ยนต่อด้ำนภำษำในต่ำงประเทศ ครั้นเมื่อผ่ำนเวทีประกวดนำงงำมมำถึงสองเวที อมรำ
อัศวนนท์เริ่ มติดใจในเรื่ องสวย ๆ งำม ๆ จึงวำงแผนจะเรี ยนต่อด้ำนเสริ มสวยที่ประเทศฝรั่งเศส โดย
ไปฝึ กงำนกับคุณป้ ำซึ่ งเป็ นชำวฝรั่งเศสและมีสถำบันสอนเดินแบบอยู่ที่นน่ั เป็ นเวลำสำมเดือน เมื่อ
กลับมำเมื องไทยก็ต้ งั ใจจะดำเนิ นกำรเรื่ องเอกสำรประกอบกำรศึกษำต่อให้เรี ยบร้อย แต่เมื่อกลับ
มำถึ งแผ่นดิ นเกิ ดอมรำ อัศวนนท์ได้รับกำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น พร้อมทั้งได้รับกำรติดต่อให้แสดง
หนังเรื่ องปริ ศนำและรักริ ษยำในเวลำไล่เลี่ยกัน แผนกำรศึกษำต่อทั้งหมดถูกล้มเลิกและเธอได้เริ่ มต้น
ชีวติ นำงเอกภำพยนตร์ ไทยยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ ตั้งแต่บดั นั้น
เริ่ มต้นจำกเมื่ อกลับจำกสหรัฐอเมริ กำถึงเมืองไทยได้ไม่ถึงสำมหรื อสี่ อำทิตย์ มีคุณหลวง
ท่ำนหนึ่งเป็ นเจ้ำของโรงหนังแถว ๆ ถนนรำชดำเนินตรงข้ำมอนุสำวรี ยป์ ระชำธิ ปไตย มำบอกกับคุณ
พ่อว่ำ ว. ณ ประมวญมำรค (พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำวิภำวดีรังสิ ต ขณะนั้นดำรงพระยศเป็ น
หม่อมเจ้ำ) เจ้ำของบทประพันธ์เรื่ อง ปริ ศนำ อันโด่งดัง ต้องกำรได้ตวั อมรำ อัศวนนท์ มำสวมบท
เป็ นปริ ศ นำ คุ ณหลวงย้ ำนักย้ ำหนำว่ำ เจ้ำของบทประพันธ์ ตอ้ งกำรมำก ถ้ำ ไม่ ได้อมรำมำรับ บท
ปริ ศนำจะไม่อนุญำตให้นำบทประพันธ์เรื่ องนี้ไปสร้ำงเป็ นภำพยนตร์
“ฉั นไม่ ต้องกำรให้ ลูก ฉั นเล่ นหนังเล่ นละคร!!!” ค ำตอบเด็ดขำดจำกปำกหลวง
ประเจิ ดอัก ษรลัก ษณ์ ที่ ไ ม่ อยำกให้ลู ก สำวไปท ำอำชี พ เต้นกิ นรำกิ น เพรำะสัง คมมองว่ำ ไม่ ดี แต่
สำหรับอมรำ อัศวนนท์แล้ว เธออยำกจะแสดงภำพยนตร์ เรื่ องนี้ อยำกสวมบทบำทเป็ นปริ ศนำ สำว
น้อยหัวสมัยใหม่ ผูเ้ ต็มเปี่ ยมไปด้วยควำมเชื่อมัน่ ไม่แตกต่ำงไปจำกชีวติ จริ งของเธอเอง
“ เรำก็ภูมิใจนะท่ ำนหญิงท่ ำนอุตส่ ำห์ เน้ นว่ ำถ้ ำไม่ ให้ อมรำเล่ นก็ไม่ อนุญำต
ให้ ทำหนังเรื่ องนี”้
เมื่ อเจ้ำ ของบทประพันธ์ ฟั นธงว่ำ ปริ ศ นำต้องเป็ นเธอเท่ ำ นั้น อมรำ อัศ วนนท์จึง ต้องขอ
อนุญำตกับคุณพ่อ ขอให้ได้เล่นภำพยนตร์เรื่ องนี้
“ในใจนึกเพียงว่ ำ ขอเล่ นเรื่ องนึงนะ อยำกเป็ นนะ เรำอ่ ำนหนังสื อแล้ วก็ชอบอ่ ะ
พูดง่ ำย ๆ สมัยนั้นเรำประกวดแล้ วขำสวยแบบฝรั่ ง ใส่ กำงเกงขำสั้นจุ๊ดเลยนะ”
แล้วหลวงประเจิ ดอัก ษรลักษณ์ ผูส้ นับ สนุ นลู กสำวมำโดยตลอดก็ เปิ ดไฟเขี ยวให้อมรำ
อัศวนนท์ ได้แสดงภำพยนตร์ เรื่ องปริ ศนำสมควำมตั้งใจ แต่ตอ้ งแลกกับสัญญำ
“ท่ ำนก็บอกว่ ำ โอเค เล่ นได้ แต่ ขออย่ ำงเดียวในชี วิตเธอเนี่ย ชื่ อเขำ
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นำมสกุลเขำไม่ อยำกให้ เสี ย เพรำะว่ ำสมัยนั้นก็อย่ ำงว่ ำนะ คนเขำดูถกู
บำงคนที่ดีกม็ ีคนดูถกู เขำก็บอกขออย่ ำงเดียวว่ ำหนึ่งถ้ ำจะเล่ นหนังก็ขออย่ ำงเดียว
อย่ ำให้ แต่ งงำนกับคนในวงกำร ไม่ ดีหรอก แต่ งกับคนในวงกำรเนี่ย
หนึ่งสังคมไม่ เหมือนกันจะอยู่กันไม่ ได้ สองเรำเป็ นดำรำเรำก็ต้องแก่ ลงพอเรำได้
สำมี สำมีไปอยู่ในวงกำรเจอเด็กสำว ๆ เรำก็จะเจอปั ญหำเรื่ องนอกใจ
ก็หัวโบรำณอ่ ะนะ เพรำะฉะนั้นให้ สัญญำว่ ำจะต้ องไม่ แต่ งงำนกับคนในวงกำร”
ด้วยควำมอยำกแสดงภำพยนตร์ อมรำ อัศวนนท์ ยอมสัญญำกับคุ ณพ่อ เป็ นสัญญำที่เธอ
รักษำไว้ได้ดว้ ยเกียรติตลอดชีวติ ควำมเป็ นนักแสดง
ภำพยนตร์ เรื่ องปริ ศนำ ถ่ำยทำในระบบ ๑๖ มม. ว. ณ ประมวญมำรค ลงมำกำกับปริ ศนำ
คนนี้ดว้ ยตนเอง สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กบั คุณพ่อคุณหลวงประเจิดอักษรลักษณ์เช่นเดิม วังที่ถ่ำยทำ
ก็ใช้บำ้ นอมรำ อัศวนนท์ซ่ ึ งก็คือบ้ำนคุณหลวงประเจิดอักษรลักษณ์ที่สวยงำมใหญ่โตรำวกับวัง คน
ในยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จกั บ้ำนสวยย่ำนทุ่งมหำเมฆหลังนี้
ผูท้ ี่เคยอ่ำนบทประพันธ์เรื่ องปริ ศนำคงจะจำได้วำ่ สไตล์กำรแต่งกำยที่เสริ มให้บุคลิกของ
ปริ ศ นำโดดเด่ นคื อ กำรสวมกำงเกงขำสั้ นในชุ ด เล่ นเทนนิ ส ซึ่ ง เป็ นแฟชั่น ที่ หญิ ง ไทยยุค ปลำย
ทศวรรษ ๒๔๙๐ ยัง ไม่ค่อยกล้ำ แต่อมรำ อัศวนนท์ ได้สร้ ำงควำมฮือฮำด้วยกำรเป็ นผูน้ ำแฟชั่น
สไตล์น้ ี
“แต่ ของพี่อัมมันสั้นจู๋เลยนะ สั้นมำก สั้นเหมือนชุดอำบนำ้ สั้น ก็ต้องให้ เห็นขำ
สวย ๆ แล้ วก็จำได้ ทุกวันนีว้ ่ ำมีอยู่ช่วงนึง ตอนนั้นไอ้ สุขมุ วิทมันจะมีคลอง แล้ วมี
ถนน ก็ให้ มีแขกขำยถัว่ มัน ๆ ขี่จักรยำนตำมไป ท่ ำนหญิงบอกให้ ถ่ำยให้ แขกมัน
เห็นพี่อัมจูงหมำ เห็นขำพี่อัมจนกระทั่งเห็นตัวพี่อัม แขกมันขี่จักรยำนลงคลอง
กลำยเป็ นตลกไปเลย ยังจำได้ เลย”
ในระยะเวลำไล่เลี่ ยกันอมรำ อัศวนนท์ ได้ถ่ำยทำภำพยนตร์ เรื่ องรักริ ษยำเป็ นภำพยนตร์
เสี ยง ๓๕ มม.คู่กบั ชนะ ศรี อุบล กำกับโดยครู ทวี ณ บำงช้ำง จำกบทเด็กสำวหัวนอกผูม้ นั่ ใจในตนเอง
อมรำ อัศวนนท์ ได้พลิ กบทบำทเป็ นนำงเอกร้ำย ปั ทมำ หญิงผูผ้ ิดหวังในควำมรัก และต้องฆ่ำคนที่
เป็ นมำรหัวใจของเธอ กำรแสดงภำพยนตร์ เรื่ องรักริ ษยำนี้ อมรำ อัศวนนท์ ได้ประสบกำรณ์แปลก
ใหม่หลำยอย่ำง เช่น กำรเล่นสกีน้ ำ
“ตอนนั้นไอ้ รักริ ษยำเล่ นสกีนำ้ ก็ไม่ เก่ ง ไปเรี ยนสองวันโหย.. แทบตำย ไปกับครู
ด้ วยควำมใจกล้ ำไง แต่ วนั แรกกินนำ้ ซะจนท้ องเสี ยเลย แล้ วเวลำเล่ นสกีนำ้
เรำก็ไม่ กล้ ำยืน นำ้ มันแรงไง ครู เขำก็จิกผม ครู ผ้ ชู ำย พอยืนได้ ไปได้ เลย
วันรุ่ งขึน้ ถ่ ำยได้ เลย สองวันแน่ ะกว่ ำจะไปมันไม่ กล้ ำยืนน่ ะ ควำมรู้ สึกน่ ะ ก็
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บอกว่ ำ ยืน ขำมันไม่ กล้ ำยืน ตอนหลังพอยืนก็ มันต้ องใช้ กำลังขำมำก”
และภำพยนตร์ เรื่ องรักริ ษยำนี่เองที่ทำให้อมรำ อัศวนนท์เกือบจะตัดสิ นใจหันหลังให้กบั
วงกำรบันเทิงอย่ำงเด็ดขำด ชนิ ดที่ว่ำพอกันทีชำติน้ ีไม่เอำอีกแล้วในกำรถ่ำยทำฉำกหนึ่ งตอนท้ำย ๆ
ของเรื่ องซึ่ งนำงเอกจะต้องพำยเรื อพำนำงรองที่เป็ นคนรักของพระเอกหลอกไปฆ่ำกลำงทะเล ผู้
กำกับต้องกำรถ่ำยภำพเรื อพำยผ่ำนพระอำทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้ ำ แล้วคนดูจะเห็นเงำนำงเอกใช้ไม้
พำยฟำดนำงรองจนสลบตกทะเลไป ควำมสำคัญของฉำกอยู่ที่แสงและเงำซึ่ งอมรำ อัศวนนท์ตอ้ ง
พำยเรื อผ่ำนมำตรงช่วงเวลำที่พระอำทิตย์กำลังลับขอบฟ้ ำพอดี หำกพำยเรื อมำไม่ได้จงั หวะ เร็ วไป
สักนิดหรื อช้ำไปสักหน่อยย่อมไม่ได้ภำพตำมที่ผกู้ ำกับจินตนำกำรไว้
ก่อนถ่ำยทำฉำกสำคัญนี้ผกู ้ ำกับได้สอบถำมกับอมรำ อัศวนนท์แล้วว่ำ พำยเรื อเป็ นหรื อไม่
แน่นอนว่ำนำงเอกสำวผูเ้ ปี่ ยมไปด้วยควำมเชื่อมัน่ ในตนเองผูน้ ้ ีไม่มีทำงจะให้คำตอบเป็ นอื่นนอกจำก
“เป็ น” เพรำะในวัยเยำว์เธอพำยเรื อเล่นในบ่อรอบบ้ำนอำณำบริ เวณเกือบสองไร่ อยูท่ ุกวัน โดยที่ลืม
คิดไปว่ำน้ ำทะเลมิ ใช่ น้ ำบ่อ แม้จะออกแรงพำยไปเท่ำไรเรื อก็ยงั วนอยู่ที่เดิ มไปไม่ถึงจุดที่ผูก้ ำกับ
ต้องกำรจนพระอำทิตย์ล่วงเลยไม่รอท่ำ
“โอ๊ ย.. โดนดุ โดนดุมำก แล้ วเรำก็เสี ยใจเพรำะเรำก็พยำยำมทำ
แต่ เรำไม่ เข้ ำใจว่ ำระหว่ ำงทะเลกับนำ้ ธรรมดำมันไม่ เหมือนกัน
เลยต้ องคอยอีกวันนึงให้ พระอำทิตย์ ตก คือมันจะสวยตรงที่เห็นทะเล
แล้ วพระอำทิตย์ ค่อย ๆ ตกแล้ วจะเห็นเรื อเรำ แล้ วเห็นเงำว่ ำเรำเอำพำยตี
ตัวนำงรอง เรำคนเดียวก็รีบพำยแต่ พำยแล้ วไม่ ไป มันอยู่ที่เดิม โอ๊ ย.. โดนดุ”
แม้จะพยำยำมทำอย่ำงดีที่สุดแล้วก็ยงั ทำไม่ได้อย่ำงที่ผกู้ ำกับต้องกำร ควำมอวดดีของเธอ ทำ
ให้กองถ่ำยเสี ยหำยเป็ นอย่ำงมำก แม้จะขอโทษหรื อร้องห่ มร้องไห้ดว้ ยควำมสำนึกผิดอย่ำงไร เธอก็
ยังไม่ได้รับกำรให้อภัย นอกจำกคำพูดของผูก้ ำกับที่วำ่
“แค่ นีท้ ำไม่ ได้ ไม่ น่ำจะเป็ นคน”
เพรำะคำพูดคำนี้ที่เธอคิดว่ำไม่น่ำพูดทำให้เธอตัดสิ นใจเลิก ไม่เอำแล้ว ไม่เล่นอีกแล้ว กลับ
บ้ำน ซึ่ งหำกเธอจะทำเช่ นนั้นจริ ง ๆ ก็ทำได้เพรำะกำรแสดงภำพยนตร์ สมัยก่ อนไม่ได้มีกำรเซ็ น
สัญญำ มีแต่สัญญำใจระหว่ำงผูส้ ร้ำงกับนักแสดงเท่ำนั้น โชคดีที่คุณพ่อซึ่ งเดินทำงไปเป็ นเพื่อนด้วย
ได้ให้สติวำ่ ต้องอดทน ผูก้ ำกับดุเพรำะต้องกำรให้นกั แสดงสร้ำงผลงำนที่ดี เนื่องจำกเรำไม่มีฐำนด้ำน
กำรแสดงมำก่อน อะไรที่ทำไม่ได้ก็ตอ้ งบอกให้ผกู้ ำกับทรำบ
เมื่ อได้น้ ำเย็นจำกคุ ณพ่อเข้ำลูบ อมรำ อัศวนนท์จึงเกิ ดสำนึ กรับผิดชอบเดิ นหน้ำถ่ ำยทำ
ต่อไปในวันรุ่ งขึ้น ครำวนี้ผกู ้ ำกับแก้ไขปัญหำโดยใช้เชือกผูกเรื อแล้วให้คนลำกไปแทนที่จะให้อมรำ
พำยไปจริ ง ๆ กำรถ่ำยทำจึงสำเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เรื่ องรักริ ษยำนี้ อมรำได้ค่ำตอบแทน ๓๕,๐๐๐

๔๙

บำทซึ่ งน้อยกว่ำปริ ศนำที่ได้ถึง ๕๐,๐๐๐ บำท แต่เธอก็เต็มใจทำเพรำะเห็นว่ำเป็ นภำพยนตร์ ๓๕ มม.
อย่ำ งไรก็ ต ำมแม้จ ะได้ค่ ำ ตัว น้ อ ยกว่ำ ทั้ง ยัง โดนผูก้ ำกับ ดุ จ นหมดก ำลัง ใจ แต่ สิ่ ง ตอบแทนจำก
ภำพยนตร์ เรื่ องรักริ ษยำที่มีค่ำเหนื อเงินตรำและแก้วแหวนเงินทองใด ๆ คือ รำงวัลพระรำชทำนพระ
สุ รัสวดีนกั แสดงนำหญิงยอดเยีย่ มประจำปี พ.ศ.๒๕๐๑ จำกภำพยนตร์เรื่ องรักริ ษยำ
ผลงำนเรื่ องปริ ศ นำและรั ก ริ ษยำถื อเป็ นผลงำนของอมรำ อัศ วนนท์ ในช่ วงก่ อน พ.ศ.
๒๕๐๐นอกจำกนั้นเป็ นผลงำนหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ทั้งสิ้ น ตลอดระยะเวลำกำรเป็ นนักแสดงนำหญิง
อมรำ อัศวนนท์ ได้จบั คู่กบั พระเอกหลำกหลำย อำทิ อดุลย์ ดุลยรัตน์ ชนะ ศรี อุบล ลือชัย นฤนำท
ไชยำ สุ ริยนั สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์ พันคำ แสน สุ รศักดิ์ ประศำสน์ คุณะดิ ลก (พระเอกเรื่ องเชลยศักดิ์
ไม่ใช่ นกั แสดงอำชี พ เป็ นญำติกบั หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยำ ผูอ้ ำนวยกำรสร้ำง) อำคม มกรำนนท์
ทม วิศวชำติ สมควร กระจ่ ำงศำสตร์ พัลลภ พรพิษ ณุ พล พิทยำยุท ธ มิ ตร ชัย บัญชำ และสมบัติ
เมทะนี ๑๗ น่ำเสี ยดำยที่ไม่มีขอ้ มูลบันทึกไว้วำ่ ใครแสดงเป็ นท่ำนชำยพจน์ปรี ชำ (ม.ล.ตวง สนิทวงศ์
รับบทเป็ นประวิช) แม้แต่อมรำ อัศวนนท์เองก็จำพระเอกคนนี้ ไม่ได้ ทรำบเพียงว่ำเป็ นญำติกบั ว. ณ
ประมวญมำรคเท่ำนั้น
เป็ นที่สังเกตน่ ำว่ำอมรำ อัศวนนท์ มีโอกำสแสดงคู่กบั พระเอกที่หลำกหลำยแต่คู่ที่ทำเงิน
มำกจำกสำยหนังภำคใต้คือ อมรำ – อดุลย์ เนื่ องจำกหน้ำตำคมออกไปทำงแขก ๆ ทั้งคู่ (กำรสร้ำง
ภำพยนตร์ สมัยก่อนผูส้ ร้ำงไม่มีทุนรอนมำกพอจะต้องแจ้งแก่สำยหนังภำคเหนื อ ภำคใต้ ภำคอีสำน
ภำคตะวันออกว่ำต้องกำรสร้ำงเรื่ องอะไรต่อไป ใครเป็ นพระเอกนำงเอก หำกสำยหนังเห็นว่ำเรื่ องนี้
น่ำจะทำเงินได้ก็จะมอบเงินทุนให้ผสู ้ ร้ำงท่ำนนั้นดำเนินกำรต่อไป)
ผลงำนอื่น ๆ ของอมรำ อัศวนนท์
1. ถ่ำยโฆษณำหลอดไฟฟิ ลิปส์ (ถ่ำยภำพตอนเล่นสกีน้ ำ ค่ำตัวถ่ำยโฆษณำ ๕,๐๐๐ บำท)
2. ถ่ ำยโฆษณำผ้ำอนำมัยโกเต็กซ์ (เป็ นผูห้ ญิงคนแรกที่ได้ถ่ ำยโฆษณำผ้ำอนำมัยภำยใต้
สโลแกนวันเบำ ๆ)
3. นักธุ รกิจเชื้อสำยจีนขอใช้ชื่อ “อมรำ” เป็ นยี่ห้อแป้ งหอมพร้อมมีรูปถ่ำยอมรำ อัศวนนท์
ประกอบตัวสิ นค้ำแป้ งหอมอมรำ (ค่ำตัว ๕,๐๐๐ บำท)
4. เขียนตำรำลดควำมอ้วนและเปิ ดโรงยิมสอนออกกำลังกำย หลังคลอดลูกคนแรก
คุณลักษณะที่โดดเด่นในควำมเป็ นนำงเอกของอมรำ อัศวนนท์คือ
ฉลำด

๑๗

“อมรา อัศวนนท์ นักแสดงหญิงชื่อดังในยุคต้นทศวรรษ ๒๕๐๐.” สาระสาคัญค้นเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5182&page=5&keyword=

๕๐

“เรำสำมำรถทำตำมผู้กำกับได้ ทุกอย่ ำง เขำให้ เป็ นบ้ ำก็บ้ำ เขำให้ เกลือกหน้ ำ
กับดินก็เอำ”
ควำมบ้ำ ควำมกล้ำ ควำมอยำกเอำชนะตัวเอง
“เป็ นคนชอบเอำชนะตัวเองอะไรที่เขำบอกทำไม่ ได้ ต้ องทำ”
ท้ำทำย
“ฉันจะเป็ นได้ มยั้ ทั้ง ๆ ที่ฉันเป็ นลูกคุณหลวง ฉันจะมำเป็ น.. ปริ ศนำก็โอเค
มันไปได้ แต่ ไอ้ อย่ ำงไอ้ ตัวที่เป็ นตัวร้ ำย ๆ จะเป็ นได้ มยั้ ถอดคำแรกเตอร์ ตัวเอง
ได้ มยั้ ”
มีพรสวรรค์
“ต้ องเรี ยกว่ ำมีพรสวรรค์ ที่สำมำรถทำได้ บำงคนสวย สวยกว่ ำอมรำหลำยเท่ ำ
แต่ ไม่ สำมำรถจะดึงตัวลงมำเป็ นตัวละครในภำพยนตร์ ได้ ”
ในกำรแสดงภำพยนตร์ แต่ละเรื่ องอมรำ อัศวนนท์ ตั้งค่ำตัวไว้ที่เรื่ องละ ๕๐,๐๐๐ บำท ถือ
เป็ นค่ำตัวในระดับสู งสุ ด กำรแสดงไม่มีกำรเซ็นสัญญำ จึงมีปัญหำภำพยนตร์ บำงเรื่ องถ่ำยเสร็ จแล้ว
ไม่ได้ค่ำตัว ผูส้ ร้ำงจะผลัดว่ำค่อยรับเรื่ องหน้ำ หำกนักแสดงอยำกได้ค่ำตัวก็ตอ้ งยอมแสดงเรื่ องต่อไป
ให้อีก บำงครั้งไปทวงค่ำตัวก็โดนด่ ำกลับมำอย่ำงหยำบ ๆ คำย ๆ รำยได้จำกกำรแสดงอมรำ อัศว
นนท์ เสี ยภำษีครบถ้วนเพรำะมีคุณพ่อซึ่ งเป็ นนักกฎหมำยคอยดูแลให้
ภำพยนตร์เรื่ องเล็บครุ ฑ ได้รับค่ำตัวประมำณ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บำท สุ พรรณ พรำหมณ์
พันธ์ขอให้แสดงฉำกจบโดยกำรจูบปำกอย่ำงลึกซึ้ งดูดดื่มกับลือชัย นฤนำท โดยจะเพิ่มค่ำตัวให้อีก
๒๐,๐๐๐ บำท แต่เธอปฏิเสธ
“สมัยนั้นเรำไม่ เคยจูบปำกกับใคร มันรั งเกียจ พูดตรง ๆ เรำคิดว่ ำวันหนึ่งเรำต้ อง
แต่ งงำนมีครอบครั ว ในเมื่อบังกล้ องได้ แล้ วบังดีสมัยก่ อน ไม่ เหมือนสมัยนี ้
เดี๋ยวนีบ้ ังไม่ ได้ ต้องทำตำมสมัยแล้ ว เดี๋ยวนีต้ ้ องจูบกันจริ ง ๆ ”
“ไม่ ร้ ู สิเรำรู้ สึกว่ ำถ้ ำเรำไปจูบกับใครแล้ วทีหลังใครเค้ ำจะมำแต่ งงำนกับเรำ
เรำไม่ ใช่ ผ้ หู ญิงที่ต้องเดือดร้ อนว่ ำเออ.. ต้ องมำขำยปำกหรื อขำยตัว
เรำก็ถือว่ ำทำอย่ ำงนีจ้ ้ ำงเรำมัย้ จ้ ำงก็เล่ น ถ้ ำต้ องทำมำกกว่ ำนีเ้ รำก็ไม่ เล่ น
แล้ วเรำไม่ เคยง้ อเจ้ ำของหนัง ”
กำรถ่ำยทำเลิฟซี น
“ไม่ มี ของอมรำนี่ไม่ เคยเลยค่ ะ ท้ ำได้ เลย เพรำะบัง บังเกือบชิ ดกันน่ ะ
สมมุติว่ำบทได้ กันอย่ ำงนีน้ ะก็จะมองใช้ ตำ ใช้ มือ โน้ มตัวลงแล้ วก็มีมือพระเอก
(เอือ้ มมือมำสัมผัสลูบไล้ ผ้ สู ัมภำษณ์ ) แล้ วก็ดับไฟ เป็ นที่ร้ ู กัน เปิ ดมำอีกทีกม็ ีนำ้ พุ

๕๑

มีดอกไม้ มีนกมีกำก็หมำยควำมว่ ำมีอะไรกันแล้ ว โดยที่ไม่ ต้องมำนั่งถอดเสื ้อ
แม้ กระทั่งจูบปำกก็ไม่ มีแต่ จะใช้ Feeling”
ควำมยำกลำบำกอย่ำงหนึ่งของนักแสดงนำหญิงในภำพยนตร์ ไทยยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ คือ
เสื้ อ ผ้ำ หน้ำ ผมจะต้อ งดู แ ลตัวเอง อมรำ อัศ วนนท์ ค่ อ นข้ำ งได้เ ปรี ย บตรงที่ มี ป ระสบกำรณ์ ก ำร
ประกวดมิสยูนิเวิร์สที่จะต้องทำอะไรด้วยตนเอง เธอจึงช่วยเหลือตัวเองได้ในกองถ่ำยและรู้มุมกล้อง
รู ้วำ่ ใบหน้ำมุมไหนที่ถ่ำยรู ปสวย มุมไหนถ่ำยไม่สวย
มำตรฐำนของนักแสดงนำหญิงในยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ นั้นควำมสวยต้องมำก่อน จำกนั้น
จึ งเป็ นเรื่ องของพรสวรรค์และควำมฉลำด ในที่ น้ ี หมำยถึ ง หัวไว แสดงตำมที่ผูก้ ำกับต้องกำรได้
กำรศึกษำเป็ นเรื่ องรอง นักแสดงบำงคนอ่ำนหนังสื อยังไม่ชดั แต่แสดงได้เพรำะมีคนบอกบท ผูก้ ำกับ
คือหัวใจสำคัญของนักแสดงทุกคน
จำกมำตรฐำนที่กล่ ำวมำ อมรำ อัศวนนท์ ถือเป็ นนำงเอกที่เกิ นมำตรฐำน นอกจำกจะสวย
ระดับรองนำงสำวไทยผูผ้ ่ำนเวที มิสยูนิเวิร์ส ฉลำด หัวไว ใจรักงำนแสดง เชื่ อมัน่ ในตนเอง ชอบ
ควำมท้ำทำยสำมำรถแสดงได้ทุกบทบำทตำมที่ผกู้ ำกับต้องกำรแล้ว เธอยังมีควำมโดดเด่นคือควำม
สวยงำมแปลกตำตำมแบบฉบับของลูกครึ่ งที่หำได้ยำกมำกจำกผูห้ ญิงในยุคนั้น แตกต่ำงจำกรัตนำ
ภรณ์ อินทรกำแหง และวิไลวรรณ วัฒนพำนิ ช นำงเอกรุ่ นพี่ที่เป็ นดำวประดับฟ้ ำวงกำรภำพยนตร์
ไทยอยูก่ ่อนหน้ำนั้นแล้ว ควำมสวยแบบลูกครึ่ งสร้ำงควำมภำคภูมิใจและมัน่ ใจในผิวที่ขำวเนียนโดย
ไม่ตอ้ งโปะ พอก หรื อทำอะไรนับว่ำเป็ นจุดที่ได้เปรี ยบนักแสดงหญิงคนอื่น ๆ นอกจำกนี้กำรเป็ น
ลูกครึ่ งฝรั่งเศสทำให้อมรำ อัศวนนท์ได้เปรี ยบเรื่ องภำษำ เธอพูดภำษำฝรั่งเศสได้เป็ นภำษำแรกก่อน
ภำษำไทยเสี ยด้วยซ้ ำ และกำรเป็ นนัก เรี ย นมำแตร์ เดอีช่วยให้เธอพูดภำษำอังกฤษได้คล่ องแคล่ ว
ดังนั้นเมื่อมี ดำรำต่ำงประเทศมำเยือนประเทศไทย อมรำ อัศวนนท์จะต้องไปคอยต้อนรับและทำ
หน้ำที่เป็ นล่ำม
ควำมสวยเป็ นที่มำของโอกำสสำหรับผูห้ ญิง แต่สำหรับอมรำ อัศวนนท์ ควำมสวยยังเป็ น
ภัยคุกคำมอีกด้วย เพรำะควำมสวยคมผุดผำดบำดตำ บุคลิกที่บ่งบอกถึงควำมเชื่อมัน่ ในตนเองอย่ำง
สู ง ผนวกกับกำรสวมบทบำทหญิงสู งศักดิ์ หยิ่งทะนงในภำพยนตร์ บำงเรื่ องไปเข้ำตำผูย้ ิ่งใหญ่ท่ำน
หนึ่งในประเทศไทย
“ผู้หญิงคนนีเ้ หมือนม้ ำพยศ อั๊วรั กว่ ะ....”
นี่ คือคำจำกัดควำมที่ผยู ้ ิ่งใหญ่ท่ำนนั้นให้ควำมหมำยแก่นำงเอกสำวนำม อมรำ อัศวนนท์
เมื่ อยิ่ ง พยศก็ ยิ่ง อยำกปรำบ โดยผูย้ ิ่ ง ใหญ่ ไ ด้แ สดงควำมจ ำนงอย่ำ งชัดเจนด้ว ยตนเองกับ หลวง
ประเจิดอักษรลักษณ์วำ่ ขอเป็ นผูด้ ูแลสำวน้อยคนนี้ แต่คำตอบที่ได้รับจำกนำงเอกสำวลูกคุณหลวงมี
แต่คำปฏิ เสธตลอดเวลำ แม้แต่คุณพ่อก็ไม่สำมำรถเปลี่ยนใจเธอได้ ประกอบกับอมรำ อัศวนนท์ มี
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ควำมรักที่มน่ั คงอยูก่ บั นำยตำรวจหนุ่มนำมอังกูร บุรำนนท์ ควำมรักในเกียรติของตน รักในชื่อเสี ยง
วงศ์ตระกูล และควำมมัน่ คงต่อชำยที่รัก รวมทั้งกำลังใจจำกแฟนภำพยนตร์ และเสี ยงสนับสนุนจำก
สื่ อมวลชน ทำให้อมรำ อัศวนนท์ ผ่ำนพ้นวิกฤตครั้งนั้นมำได้
จะว่ำไปแล้วก่อนหน้ำที่จะมีเรื่ องของผูย้ ่ิงใหญ่ท่ำนนี้ และยังไม่ได้รู้จกั กับคุณอังกูร อมรำ
อัศวนนท์ ก็เคยเจอเหตุกำรณ์ควำมสวยเป็ นพิษมำแล้วถึงสองครั้งแต่ไม่รุนแรงเท่ำ กล่ำวคือ ในช่วงที่
โด่งดังมำก ๆ อำยุประมำณ ๑๗-๑๙ ปี อมรำ อัศวนนท์ เคยไปปรำกฏตัวที่เวียงจันทน์สองคืน โดยไม่
รู ้ตวั ว่ำมีเจ้ำลำวองค์หนึ่ งมำแอบชอบเธออยู่ กำรปรำกฏตัวครั้งนี้ มีกำรแสดงละครตลกร่ วมกับชูศรี
ล้อต๊อก สมพงศ์ และตัวประกอบอื่น ๆ เมื่อดำวตลกยิงมุขขำ ๆ ออกมำ อมรำ อัศวนนท์ ได้ยิงมุขพูด
ภำษำฝรั่งเศสโต้กลับไป เล่นเอำดำวตลกรับมุขเธอแทบไม่ทนั โดยเธอเองไม่รู้ตวั เลยว่ำ มุขภำษำ
ฝรั่งเศส (รวมทั้งควำมงำม) ได้สร้ำงควำมประทับใจให้กบั เจ้ำลำวองค์น้ ี เป็ นอย่ำงมำก เพรำะขณะนั้น
ประเทศลำวยังใช้ภำษำฝรั่งเศสในกำรสื่ อสำรกันอยู่ เมื่อกลับโรงแรมที่พกั ในตอนกลำงคืนเจ้ำได้ส่ง
กุหลำบแดงช่อโตสไตล์ฝรั่งเศสมำให้บ่งบอกถึงควำมประทับใจ กำรแสดงคืนที่สองยิง่ น่ำกลัวเมื่อเจ้ำ
ได้เหมำที่นงั่ แถวหน้ำไปทั้งหมด ไม่มีใครอื่นนัง่ อยู่เลยนอกจำกเจ้ำเพียงองค์เดียวพร้อมกุหลำบช่ อ
มหึ มำที่เตรี ยมมำมอบให้กบั นำงเอกภำพยนตร์ไทยในดวงใจ คืนนั้นอมรำ อัศวนนท์พร้อมน้องชำยที่
ไปเป็ นเพื่อนรี บหนี ออกจำกโรงแรมที่พกั และเดินทำงกลับประเทศไทยทันทีเมื่อรุ่ งเช้ำ ด้วยเกรงว่ำ
หำกอยู่ต่ออำจจะออกนอกประเทศลำวไม่ได้เพรำะควำมสวยเป็ นเหตุ หำกถำมว่ำเจ้ำลำวองค์น้ ัน
หน้ำตำเป็ นอย่ำงไรเธอก็ตอบไม่ได้เพรำะไม่เคยรู้เลยว่ำเป็ นใคร
“มองไม่ เห็นเพรำะไฟส่ อง แต่ ร้ ู ว่ำเขำมำ ก็เรำสวยนี่ตอนนั้นเพิ่ง ๑๗-๑๘-๑๙
แต่ เขำไม่ ได้ ทำอะไรเลยนะ เพียงแต่ เขำชอบเผื่อเรำใจอ่ อน”
อีกครั้งหนึ่งตอนไปต้อนรับคลำร์ก เกเบิลและช่วยดูแลอยูป่ ระมำณ ๔-๕ วัน พระเอกชื่อดัง
จำกฮอลลีวดู ้ เอ่ยปำกถำม
“Darling, Would you like to marry me?”
ไม่ถำมเปล่ำ เมื่อเดิ นทำงกลับสหรัฐอเมริ กำไปแล้วคลำร์ ก เกเบิ้ล ได้ส่งตัว๋ เครื่ องบินไป
สหรัฐอเมริ กำมำให้อมรำ อัศวนนท์ดว้ ย
“โอ๊ ย.. เรำลูกคุณหลวงเรำไปได้ ไง ก็เขำชอบอ่ ะ เขำชอบวิธีที่เรำ nice กับเขำ
เขำหล่ อนะ แต่ อำยุผิดกันเยอะ ขำจะตำย มีรูป เขียนลำยเซ็น แล้ วส่ งตั๋วให้
เรำไปเที่ยวอเมริ กำเฟิ ร์ สคลำสนะจ๊ ะ บอก Sorry”
นอกจำกผูใ้ หญ่ระดับประเทศทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนแล้ว ชำยหนุ่ มใหญ่
น้อยทั้ง ในวงกำรบันเทิ ง (เจ้ำ ของหนัง ผูก้ ำกับ) และหนุ่ ม นัก เรี ย นนอกต่ ำ งก็ พ ำกันมำเกำะแกะ
นำงเอกสำวผูน้ ้ ี แต่อมรำ อัศวนนท์มีวธิ ีกำรวำงตัวที่เสมอต้นเสมอปลำย หำกใครอยำกมำจีบก็ตอ้ งมำ
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ที่บำ้ น ร่ วมรับประทำนอำหำร ดื่ มน้ ำชำในสำยตำของคุ ณพ่อคุ ณแม่ บำงคนก็ไปเฝ้ ำที่สระว่ำยน้ ำ
สปอร์ ตคลับ แต่ไม่ว่ำจะไปไหนอมรำจะต้องมีคนติดสอยห้อยตำมอยู่เสมอ แม้กระทัง่ หมั้นกับคุณ
อังกูรแล้วจะไปไหนมำไหนก็ยงั มีเด็กที่บำ้ นคอยติดตำมเพื่อป้ องกันคำครหำ ส่ วนหนุ่ม ๆ ที่เข้ำมำจีบ
เมื่อเห็นอมรำ อัศวนนท์วำงเฉยสักเดือนสองเดือนก็เลิกรำกันไปเอง กับเพื่อนนักแสดงอมรำ จะให้
ควำมสนิ ทสนมในระหว่ำงกำรทำงำน สำมำรถคุยเข้ำได้กบั ทุกคนทั้งนักแสดงและทีมงำน เข้ำได้
ตั้งแต่เด็กเสริ ฟน้ ำไปจนถึงผูก้ ำกับ ทำตัวง่ำย ๆ ในกองถ่ำย ติดดินไม่เรื่ องมำก สนุกสนำนกับทุกคน
แต่หลังเลิกงำนแล้วก็กลับบ้ำนไม่ไปเที่ยวต่อที่อื่น ดูคล้ำยกับว่ำเป็ นคนหยิ่ง เพื่อน ๆ ในวงกำรจึงไม่
ค่อยชวนไปไหน และถึงชวนเธอก็ไม่ไป
กำรออกไปถ่ ำยภำพยนตร์ หรื อไปไหน ๆ นอกบ้ำนจะต้องมี คนคอยติ ดตำมอำจจะเป็ น
คนขับรถหรื อเด็ก ถื อกระเป๋ ำเพื่อป้ องกันคำครหำ หำกไปต่ำ งจังหวัดจะต้องมีคุ ณพ่อหรื อคุ ณแม่
เดินทำงไปเป็ นเพื่อนด้วย ส่ วนใหญ่จะเป็ นคุณแม่เพรำะคุณพ่อติดงำน
แม้จะระวังตัวดี อย่ำงไรก็ยงั เจอข่ำวลือ นอกจำกเรื่ องผูใ้ หญ่ระดับประเทศมำหมำยปองซึ่ ง
เป็ นข่ำวจริ งแล้ว อมรำ อัศวนนท์ นักแสดงนำหญิงยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ ยังเจอข่ำวลือเรื่ อง “ชำยหนุ่ม
อักษรย่อ อ.” เขำเป็ นใครกันแน่ระหว่ำงอังกูร บุรำนนท์กบั อดุลย์ ดุลยรัตน์ที่แสดงคู่กนั บ่อยครั้ง กับ
ข่ ำ วลื อ เรื่ อ งอมรำเป็ นมะเร็ ง เต้ำ นมระหว่ำ งกำรถ่ ำ ยท ำภำพยนตร์ เ รื่ อ งเห่ ำ ดงซึ่ ง เป็ นภำพยนตร์
บูแ๊ อ๊คชัน่ ที่ตอ้ งมีฉำกคลำนแล้วหน้ำอกถูไปกับพื้น ต้นตอของกำรปล่อยข่ำวลือเรื่ องโรคร้ำยนี้ คือผูท้ ี่
ต้องกำรปั้นนำงเอกใหม่ข้ ึนมำแทนคนเก่ำ จำต้องทำลำยล้ำงนำงเอกเก่ำให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ซึ่ งเธอใช้
วิธีเงียบ ไม่ตอบโต้ ไม่แก้ข่ำว ปกติอมรำมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั สื่ อมวลชนอยู่แล้ว ที่มีอิทธิ พลมำก
ตอนนั้นคือสื่ อหนังสื อพิมพ์ซ่ ึ งผูส้ ื่ อข่ำวส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ ำย แต่สื่อมวลชนทุกคนสำมำรถพบกับเธอ
ได้ง่ำย อำจจะไปเจอกันที่กองถ่ำยเพื่อรอสัมภำษณ์ อีกทั้งเธอมีควำมเป็ นกันเองกับสื่ อมวลชน พูดจำ
ดี ใครถำมอะไรก็ตอบไปตำมควำมเป็ นจริ ง เปิ ดใจ ไม่เสแสร้ง โดยควำมประพฤติส่วนตัวอมรำ อัศว
นนท์ระวังตัวอยู่เสมอไม่ท ำพฤติ กรรมอะไรในทำงเสื่ อมเสี ย ชื่ อเสี ยงแก่ วงศ์ตระกูล เพรำะได้ใ ห้
สัญญำกับคุ ณพ่อไว้แล้ว กำรวำงตัวดี ทำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเธอกับสื่ อมวลชนเป็ นไปด้วยดี
โดยเฉพำะในช่ วงที่เจอภัยคุ กคำมจำกผูย้ ิ่งใหญ่ในประเทศหนังสื อพิมพ์ติดตำมนำเสนอข่ำวอย่ำง
ใกล้ชิด (หนังสื อพิมพ์ลงข่ำวหน้ำหนึ่ งติดต่อกัน ๒๙วัน) ทำให้สังคมจับตำมอง เป็ นส่ วนหนึ่ งให้ผู้
ยิง่ ใหญ่ตอ้ งยอมล่ำถอยไป
“มันอยู่ที่เรำ ถ้ ำเรำไปเต๊ ะจุ๊ยกับเขำอะไรอย่ ำงเนีย้ เขำก็หมัน่ ไส้
ดำรำต้ องอำศัยสื่ อรั บรอง ต้ องเป็ นเบีย้ ล่ ำงเขำ บำงทีกม็ ีบำงข่ ำวที่อยำกจะปกปิ ด
อย่ ำงสมัยท่ ำนที่มำยุ่งฉันก็ไม่ ได้ ปกปิ ด ฉันก็บอกว่ ำฉันไม่ เอำ
เขำก็พยำยำมไปถำมทำงโน้ นเขำก็ไม่ ให้ ข่ำวเขำเงียบเลยนะ
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แต่ หนังสื อพิมพ์ เขำเป็ นฝ่ ำยเรำ โอ๊ ย.. ภูมิใจ รั กมำก”
อำชีพนักแสดงถือเป็ นอำชีพหนึ่งที่เสี่ ยง ทั้งควำมเสี่ ยงจำกกำรเดินทำงไปถ่ำยทำภำพยนตร์
ในสถำนที่ต่ำง ๆ และควำมเสี่ ยงจำกกำรถ่ำยทำในแต่ละฉำกโดยเฉพำะในหนังบู๊ อมรำ อัศวนนท์เคย
ประสบอุบตั ิเหตุตกม้ำจำกกำรถ่ำยทำเรื่ องเชลยศักดิ์ แม้หม่อมอุบล ยุคล ผูอ้ ำนวยกำรสร้ำงจะส่ งไป
เรี ยนขี่มำ้ มำบ้ำงที่โปโลคลับ แต่ในวันถ่ำยทำจริ งอมรำต้องขึ้นขี่มำ้ นำฝูง ตำรวจที่จูงม้ำเตือนให้ระวัง
ให้ดี แต่ผหู ้ ญิงอย่ำงอมรำหำกลัวไม่ ภูมิใจเสี ยด้วยซ้ ำที่ได้ขี่เพรำะมันเท่ห์กว่ำตัวอื่น ๆ เมื่อขึ้นขี่ดว้ ย
สัญชำตญำณของสัตว์มนั รู ้ ในทันที ว่ำผูห้ ญิงที่อยู่บนหลังมันนี้ ขี่มำ้ ไม่เป็ น เจ้ำม้ำนำฝูงจึงตะบึงห้อ
ออกไปในทันที ด้วยควำมตกใจอมรำ ร้องเรี ยกให้คนช่วย ซึ่ งแต่ละคนก็มวั สำละวนกับภำระหน้ำที่
ของตนในกองถ่ำยไม่ได้สนใจมองว่ำเกิดอะไรขึ้นกับนำงเอก มีคนตะโกนให้ดึงบังเหี ยน เธอก็ดึงขึ้น
ทั้ง ๆ ที่ควรจะต้องดึ งลงเพื่อหยุดม้ำ เมื่อดึงบังเหี ยนแล้วยังไม่หยุดเธอก็เปลี่ยนมำดึงขนแผงคอม้ำ
แทน ยิ่ง เจ็บ ม้ำ ก็ยิ่ง วิ่ง สุ ดท้ำยเมื่ อไม่ มีหนทำงใดจะหยุดม้ำตัวนี้ ไ ด้ อมรำ อัศวนนท์ จึงตัดสิ นใจ
กระโดดลงจำกหลังม้ำ แรงกระแทกกับพื้นทำให้คำงแตกต้องเย็บเป็ นแผลเป็ นที่ตอ้ งปกปิ ดมำจนถึง
ทุกวันนี้ อุบตั ิ เหตุครั้งนี้ ถือเป็ นอุบตั ิเหตุครั้งร้ำยแรงที่สุดในชี วิตต้องนอนรักษำตัวในโรงพยำบำล
นำนนับเดือน (ละโว้ภำพยนตร์ จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลให้เต็มที่)
กำรถ่ำยทำในต่ำงจังหวัดหำกเป็ นฉำกป่ ำมักไปถ่ำยที่เขำใหญ่ นครรำชสี มำ หำกเป็ นเมือง
โบรำณต้องไปถ่ ำยทำที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยำ กำรเดินทำงไปถ่ ำยทำภำพยนตร์ ที่ไกลที่สุดใน
ประเทศไทยของอมรำ อัศวนนท์คือกำรถ่ ำยท ำเรื่ องหนึ่ งน้องนำงเดี ยวที่อำเภอปำกพนัง จังหวัด
นครศรี ธรรมรำช ต้องไปอยู่ที่นน่ั นำนนับเดือน ยกกองถ่ำยไปประมำณ ๓๐ คน กำรเดินทำงไปถ่ำย
ทำภำพยนตร์ ในต่ำงจังหวัดแม้จะลำบำกอย่ำงไรก็เป็ นควำมสนุกในช่วงเวลำนั้น
ในช่ วงที่งำนชุ กอมรำ อัศวนนท์ ต้องถ่ำยภำพยนตร์ วนั ละ ๓-๔ เรื่ อง บำงครั้งต้องถ่ำยถึง
สองยำมหรื อสว่ำง แต่เธอเป็ นคนตรงเวลำเสมอ เมื่อกำรงำนอำชีพเจริ ญรุ่ งเรื องพร้อม ๆ ไปกับควำม
รักก็สุกงอม ไม่มีใครได้ทุกอย่ำงดังใจหวัง อมรำ อัศวนนท์เองก็ตอ้ งเลือกว่ำจะเป็ นนำงเอกหรื อเป็ น
แม่บำ้ นนำยตำรวจ
“แต่ ยงั ไงก็ต้องออกจำกวงกำรเพรำะสมัยนั้นถ้ ำแต่ งก็คือแต่ ง
และเรำก็ได้ แต่ งงำนกับคนที่เรำรั กแล้ วก็ฐำนะดี คือมีกำรศึกษำที่เรำสำมำรถคุยได้
คือสำมีเรำมีอะไรทุกข์ สุขก็ปรั บควำมเข้ ำใจกันได้ แต่ ถ้ำคนที่มนั คนละสังคมก็คุย
กันไม่ ได้ ”
“ก็ต้องเลือกคิดว่ ำถ้ ำเรำเป็ นนักแสดงที่ดีกค็ งเป็ นแม่ บ้ำนที่ดีไม่ ได้
ถ้ ำเรำเป็ นแม่ บ้ำนที่ดีเรำก็ต้องเสี ยสละให้ เขำเพรำะควำมรั ก เรำต้ องเสี ยสละให้ เขำ
ได้ ”

๕๕

อมรำ อัศวนนท์ สมรสกับ อัง กูร บุรำนนท์ ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ จึ งมีผลงำนแสดงภำพยนตร์
น้อยลง เช่ น อำญำรัก (๒๕๑๐) สำปสวำท (๒๕๑๑) หลังจำกคลอดลูกคนแรก อมรำ อัศวนนท์ได้
สร้ำงผลงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงแต่ก็มีประโยชน์ต่อสำว ๆ จำนวนมำก กล่ำวคือ เธอได้เขียน
ตำรำลดควำมอ้วนและสร้ำงโรงยิมสอนออกกำลังกำย สื บเนื่องจำกหลังคลอดลูกคนแรกน้ ำหนักเธอ
เพิ่มมำกถึ ง ๙๖ กิ โลกรั ม (จำกเดิ ม ๔๘กิ โลกรัม) แม้จะคลอดลูกไปหกเดื อนแล้ว แต่น้ ำหนักตัวก็
ไม่ได้ลดลง ระยะแรกอมรำ อัศวนนท์ ไม่ได้กงั วลกับควำมอ้วนนี้เพรำะคนใกล้ตวั ยังบอกว่ำ
“ไม่ เป็ นไร ถึงเธออ้ วนฉันก็ยงั รั กเธออยู่”
แต่วนั หนึ่งเมื่อแฟนภำพยนตร์มำเห็นเข้ำและจำหน้ำเธอได้
“อุ๊ย.. อมรำเดี๋ยวนีท้ ำไมเหมือนพังแป้ น”
คำนี้คำเดียวทำให้อมรำ อัศวนนท์เกิดแรงฮึดที่จะลดน้ ำหนักอย่ำงจริ งจังโดยกำรออกกำลัง
กำย เดิ นรอบสปอร์ ตคลับ ควบคุ มอำหำร ภำยในระยะเวลำเพียงแค่ ๖ เดื อน เธอสำมำรถกำจัด
น้ ำหนักส่ วนเกินไปได้ถึง ๓๐ กิโลกรัมโดยไม่ตอ้ งใช้ยำใด ๆ เป็ นตัวช่วย เมื่อร่ ำงกำยเปลี่ยนแปลงไป
ในทำงที่ ดีข้ ึ น เพื่ อน ๆ ก็ เ ริ่ ม มำถำมไถ่ ถึ ง วิธี ก ำร อมรำ อัศ วนนท์จึง สร้ ำ งโรงยิม เล็ก ๆ ขึ้ นโดย
ดัดแปลงจำกโรงรถ ติดกระจก ติดบำร์ มีเครื่ องอบเครื่ องนวดเล็ก ๆ น้อย ๆ ระยะแรกเธอเป็ นครู สอน
ออกกำลังกำยด้วยตนเอง คนที่มำร่ วมออกกำลังกำยช่วยค่ำน้ ำค่ำไฟกันคนละสำมร้อยบำทต่อเดือน
รำยได้รวมเดือนหนึ่งประมำณสองพันถึงสำมพันบำทเพียงพอสำหรับค่ำบริ หำรจัดกำรรวมทั้งค่ำจ้ำง
เด็กทำควำมสะอำด เป็ นกำรทำด้วยควำมสนุกมำกกว่ำจะหวังผลทำงธุรกิจ
เมื่อลูกโตเข้ำโรงเรี ยนควำมเหงำและเบื่อจำกกำรเป็ นแม่บำ้ นทำให้อมรำ อัศวนนท์ หวน
กลับเข้ำ สู่ วงกำรบันเทิ งอี กครั้ง หนึ่ ง รับ งำนแสดงภำพยนตร์ บำ้ ง รวมทั้ง เป็ นผูจ้ ดั ละครโทรทัศน์
เนื่องจำกคุณอังกูร บุรำนนท์มีควำมสำมำรถด้ำนกำรประพันธ์เป็ นผูเ้ ขียนบท ทำละครแนวสื บสวน
สอบสวน ฆำตกรรม ตำรวจ ดัดแปลงมำจำกบทประพันธ์ของอกำธำ คริ สตี้ เรื่ องที่โด่งดังเช่น แรง
ริ ษยำ บ้ำนรัตนำ กำรทำละครโทรทัศน์สมัยนั้นเป็ นกำรออกอำกำศสด ไม่มีบนั ทึกเทป มีคนคอยบอก
บท (คุณพ่อของเมตตำ รุ่ งรัตน์ รับหน้ำที่น้ ีโดยต้องคลำนแอบบอกบทอยูต่ ำมเก้ำอี้) ห้องส่ งมีแต่ฉำก
กับโซฟำ มีฉำกเดียว นักแสดงจะต้องเข้ำออกคนละด้ำน อุปกรณ์ประกอบฉำกผูจ้ ดั จะต้องหำมำเอง
ค่ำเช่ ำเวลำสองชัว่ โมง ๒,๕๐๐ บำท มีเทิ่ง สติเฟื่ อง ช่ วยวิ่งหำโฆษณำได้สำมรำย ๆ ละ
๒,๕๐๐ บำท รวมได้ค่ำโฆษณำ ๗,๕๐๐ บำท ละครของอมรำ อัศวนนท์ใช้ตวั ละครไม่เกิน ๕-๖ คน
เน้นคนที่สนิทสนมกันจริ ง ๆ บทคนใช้ได้ค่ำตัว ๓๐๐ บำท ดำรำใหญ่ได้ค่ำตัว ๖๐๐ – ๗๐๐ บำท สม
จิตร ทรัพย์สำรวย (ภรรยำล้อต๊อก) กับอดุลย์ ดุลยรัตน์ มำแสดงให้บ่อยครั้ง รับค่ำตัว ๕๐๐ บำท หรื อ
พระเอกอย่ำงสุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์ และอำคม มกรำนนท์ ก็มำแสดงให้บ่อยครั้งเช่นกัน ทุกคนมีควำมสุ ข

๕๖

ที่ได้มำร่ วมงำน อย่ำงไรก็ตำมแม้รำยได้จำกโฆษณำจะสู งกว่ำค่ำเช่ำเวลำ แต่กำรทำละครโทรทัศน์ก็
ไม่ได้มีกำไร หลำยครั้งที่เก็บเงินค่ำโฆษณำไม่ได้ ส่ วนที่เก็บได้ก็แบ่ง ๆ กันไปกับทีมงำน
หลังจำกเป็ นผูจ้ ดั ละครโทรทัศน์ อมรำ อัศวนนท์ ได้แสดงละครอีกหลำยเรื่ อง บทที่ผชู้ มจำ
ได้ดีคือ โรส แม่ของนุ ย้ กังสดำล นำงเอกเรื่ องน้ ำผึ้งขมที่เธอรับบท โรส ทั้งในละครและภำพยนตร์
รวมทั้งบทแม่นำงเอกในละครเรื่ องอุบตั ิเหตุ ได้แสดงละครเวทีที่โด่งดังเรื่ องคุณหญิงอมรำภำ รวมทั้ง
ผลงำนกำรแสดงภำพยนตร์ ก่อนที่จะยุติกำรแสดงอย่ำงจริ งจังรำว ๆ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓ เพื่อดูแล
สำมี พลตำรวจโทอังกูร บุรำนนท์ ที่เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งตับ
จำกประสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนในวงกำรบัน เทิ ง มำเกื อ บ ๖๐ ปี อมรำ อัศ วนนท์ ไ ด้
เปรี ยบเทียบนักแสดงนำหญิงยุคนี้ กบั ยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ ว่ำ กำรเป็ นนำงเอกยุคนี้ สบำยกว่ำยุคของ
เธอหลำยเท่ำ รำยได้ดี แต่งตัวดี ถ่ำยหนังดี สะดวกสบำยทุกอย่ำง และดำรำสมัยก่อนต้องสวยแท้ ๆ
สวยจริ ง ๆ สมัยนี้สวยเหมือนกันหมดจนไม่มีเอกลักษณ์
“ยุคอมรำเด่ นกว่ ำเพรำะมีน้อยคน และเรำจะมีค่ำสำหรั บคนดู
เขำจะฝั งใจเลยว่ ำนี่นะอมรำ นี่นะวิไลวรรณ นี่นะรั ตนำภรณ์ คนละสไตล์
มันมีสำมตัวจริ ง ๆ นะ”

ความเหมือนและความต่ างของนักแสดงนาหญิงในภาพยนตร์ ไทยยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐
ประเด็นเปรียบเทียบ
วัน/เดือน/ปี เกิด
ครอบครัว
กำรศึกษำ
เข้ำสู่ วงกำรภำพยนตร์

สอางค์ ทิพยทัศน์
๒๗ มกรำคม ๒๔๖๙
ชำวสวน

สวลี ผกาพันธุ์
๖ สิ งหำคม ๒๔๗๔
พนั ก งำนบริ ษัท ปู น ซิ เ มนต์
ไทย
ป.๔
มัธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยและ
หลักสู ตรพิมพ์ดีด ชวเลข
ล้วน ควันธรรม ชวนมำร้ อ ง ครู ล ัดดำ สำรตำยน ชวนไป
เพลงอัดแผ่นเสี ยง
ร้องเพลงสลับฉำก

กำรสนับสนุนจำกครอบครัว
บทบำทที่ได้รับ
ประเภทผลงำน

สนับสนุน
หลำกหลำย
ละครเวที ภำพยนตร์

จุดเด่น

-

ข่ำวลือ

-

ประภาพรรณ นาคทอง
๑ มิถุนำยน ๒๔๗๒
ข้ำรำชกำร
เตรี ยมธรรมศำสตร์

อมรา อัศวนนท์
๗ พฤษภำคม ๒๔๘๐
ข้ำรำชกำร

Finishing Course โรงเรี ยน
มำร์แตเดอี
สมัค รแสดงละครเวที ด้ ว ย รองนำงสำวไทย ๒๔๙๖
ตนเอง
ตัวแทนสำวไทยประกวดมิสยู
นิเวิร์ส ๒๔๙๗
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่ค่อยเห็นด้วยในตอนแรก
หลำกหลำย
หลำกหลำย
หลำกหลำย
ละครเวที ภำพยนตร์ ละคร ละครเวที ภำพยนตร์ ละคร ภำพยนตร์
โ ท ร ทั ศ น์ ร้ อ ง เ พ ล ง อั ด โทรทัศน์ ถ่ำยแบบ เดินแบบ
แผ่นเสี ยง ผูส้ ร้ำงภำพยนตร์
มีผลงำนอัดแผ่นมำกถึ ง สอง หุ่นผอม เพรี ยว เสี ยงดัง ตำโต มี พ รสวรรค์ ท ำงกำรแสดง
พันกว่ำเพลง
กล้ำ ชอบงำนท้ำทำย
ไม่มี
ไม่มี
มี
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ประเด็นเปรียบเทียบ
กำรเติบโตในอำชีพ

ผลที่เกิดกับคนดู
อำลำวงกำร

สอางค์ ทิพยทัศน์
นั ก แสดง เมื่ อ สมรสกับ แท้
ประกำศวุฒิ ส ำรได้ช่ ว ยงำน
ในฐำนะผู้ส ร้ ำ งภำพยนตร์
ดูแลกองถ่ำยทัว่ ๆ ไป
-

สวลี ผกาพันธุ์
ประภาพรรณ นาคทอง
นักแสดง ผูจ้ ดั ละครโทรทัศน์ นักแสดง ผูส้ ร้ำงภำพยนตร์
หุ ้ น ส่ วนไนท์ ค ลั บ ผู้ส ร้ ำ ง
ภำพยนตร์

พจมำน พินิตนันท์คนแรก ทำ แฟชัน่ กำงเกงสำมส่ วน
ให้ผมเปี ยฮิตทัว่ บ้ำนทัว่ เมือง
แท้ ประกำศวุฒิสำรเลิกสร้ำง ปัจจุบนั ยังมีผลงำนร้องเพลง ๒๕๐๔ หันหลังให้วงกำรไป
ภำพยนตร์
เรี ยนต่อต่ำงประเทศ

อมรา อัศวนนท์
นักแสดง ผูจ้ ดั ละครโทรทัศน์

แฟชัน่ กำงเกงขำสั้น แป้ งหอม
อมรำ
พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่ อ ดู แ ลสำมี ที่
ป่ วยด้ ว ยโรคมะเร็ งระยะ
สุ ดท้ำย
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สรุปผลการศึกษา
สรุ ปผลทีเ่ กีย่ วข้ องกับภาพยนตร์ ไทยยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐
๑. ภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ในยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ เป็ นภาพยนตร์ ๑๖ มม. นักแสดงไม่ตอ้ งจา
บทแต่ใช้วธิ ี การบอกบทแล้วพากย์เสี ยงทีหลัง นักพากย์จึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะส่ งเสริ มนักแสดงนา
“เรื่ องรั บเล่ นต้ องส่ งบทมาให้ อ่านก่ อนเพราะแต่ ละเรื่ องคาแร็ กเตอร์ ไม่ เหมือนกัน
จะต้ องอ่ านทาความเข้ าใจบทว่ าควรจะพูดอะไร แต่ ไม่ ต้องท่ องจาเหมือนสมัยนี ”้
ภาพยนตร์ ๓๕ มม.ต้องบันทึกเสี ยงขณะถ่ายทา ต้องการความเงียบ ปราศจากเสี ยงรบกวน
จาเป็ นต้องถ่ายทาในโรงถ่ายภาพยนตร์
๒. การถ่ายทาต้องใช้แสงธรรมชาติ วันไหนฝนตกอากาศขมุกขมัวต้องงด ถ่ายไม่ได้
๓. มุ ม กล้อง ภาพยนตร์ บางเรื่ องผูก้ ากับขาดความประณี ต อาจใช้วิธีต้ งั กล้องแล้วให้
นักแสดงเบียด ๆ กันเข้ามาในเฟรมยืนเรี ยงกันเหมือนแผ่นกระดาน ใครมีบทพูดก็เข้ามาในเฟรม พูด
เสร็ จก็ออกนอกเฟรมไป แนวทางแบบนี้มีการสร้างกันหลายเรื่ องและเป็ นภาพยนตร์ทาเงิน
“พูดจริ ง ๆ เล่ นมาหลายเรื่ อง เล่ นก็เหมือนไม่ ได้ เล่ นนะ เพราะเรามีกล้ องตั้งอยู่อย่ าง
นี ้ เอ้ า.. ใครอยากเกิดก็เบียด ๆ กันเข้ ามา มันไม่ มีมมุ อย่ างโยคีสถาน
นายห้ างท่ านน่ ารั กนะ ท่ านสนุก ทามาสี่ คิง พลนิ กรกิมหงวน อะไรต่ ออะไรหลาย
เรื่ องจาไม่ ได้ ทีนีเ้ ราก็งง ถ้ าอยากเกิดก็อมรายืนนี่ คนอื่นอยากเกิดก็เบียดเข้ ามา
โผล่ หน้ าเข้ ามา ทาไมล่ ะ ทาไมอย่ างนั้นล่ ะ มันเหมือนกับแผ่ นกระดาน
สมัยอมราเล่ นถ้ ามีผ้ กู ากับดี ๆ เขาจะบอกมุมกล้ อง นี่ไม่ มีมมุ กล้ องเลย
แล้ วหนังเขาทาเงินนะ เห็นอย่ างนีท้ าเงินนะ เป็ นแผงอ่ ะ เวลากินข้ าวก็นั่งกันเป็ น
แผงอย่ างนี ้ เวลาจะพูดก็ลุกขึน้ มาพูด เสร็ จแล้ วก็กลับไปนั่ง ไม่ ได้ อยู่ในเฟรมด้ วย
โต๊ ะกินข้ าวก็ตั้งตัวใครตัวมัน เหมือนอย่ างที่คุณตั้ง (กล้ องวิดีโอ) แต่ กไ็ ด้ เงินน่ ะ
ตลก”๑๙
๔. สถานที่ถ่ายทา ในกรุ งเทพฯ มักไปขอถ่ายทาบ้านที่สวยงามเหมาะสมกับเนื้อเรื่ อง เช่น
บ้านอมรา อัศวนนท์ ถูกสมมุติเป็ นวังศิลาขาวของท่านชายพจน์ปรี ชา ในเรื่ องปริ ศนา (แต่ภาพยนตร์
ของรัตน์ เปสตันยี มักจะถ่ายทาในโรงถ่าย) หากไปถ่ายทาที่ต่างจังหวัดมักไปเช่าบ้านหรื อบังกะโล
ให้นกั แสดงและทีมงานได้พกั นักแสดงทีมงานต้องพักด้วยกันแต่แยกหญิงชาย คนที่วา่ งไม่ได้แสดง
จะไม่อยูเ่ ฉยแต่จะช่วยงานเท่าที่ช่วยได้ เช่น ส่ องรี เฟล็กซ์ บางครั้งเจ้าของหนังซื้ ออาหารสดมาก็ตอ้ ง
๑๘

สัมภาษณ์ อมรา อัศวนนท์ ๘ กันยายน ๒๕๕๕

๑๙

สัมภาษณ์ อมรา อัศวนนท์ ๘ กันยายน ๒๕๕๕

๖๐

ช่วยกันทากับข้าว คนที่ทากับข้าวไม่เป็ นต้องช่วยจัดโต๊ะอาหาร การอาศัยอยูร่ ่ วมกัน กิ นข้าวปิ่ นโต
เดียวกันทาให้นกั แสดงรักใคร่ เป็ นพี่เป็ นน้อง นับถือกันตามอาวุโส ไม่มีค่าย
๕. นักแสดงจะต้องดูแลเรื่ องเสื้ อผ้าหน้าผมเอง (เครื่ องสาอางสมัยก่อนมีฝุ่นมะนาว Max
Factor และ Revlon บ้างในยุคหลัง ) เมื่ออ่านบทแล้วผูก้ ากับจะบอกให้ทราบว่าต้องใช้เสื้ อผ้าชุ ด
ใดบ้าง นักแสดงต้องหามาเอง ทาให้ภาพยนตร์ ไม่ค่อยต่อเนื่อง ไม่มีคนคอยจดว่าฉากนี้ถ่ายทาวันนี้
นักแสดงใส่ เสื้ อผ้ารองเท้าแบบไหน สี อะไร
สรุ ปผลตามประเด็นการศึกษา
๑. บทภาพยนตร์ มีความหลากหลาย โดยบทภาพยนตร์ที่นามาจากวรรณกรรมจะมีฐานคน
อื่นที่ชื่นชอบในบทประพันธ์เรื่ องนั้นอยูแ่ ล้ว เช่น นวนิยายเรื่ องบ้านทรายทองที่ตีพิมพ์เป็ นตอน ๆ ลง
ในหนังสื อพิมพ์ปิยะมิตรรายปั กษ์ เมื่อโรงพิมพ์ไฟไหม้คนอ่านต้องไปยืนคอยหน้าโรงพิมพ์จนต้อง
พิมพ์เฉพาะบ้านทรายทองออกมาเป็ นแผ่นกระดาษให้ผอู้ ่านได้ติดตาม
ภาพยนตร์ เรื่ องสุ ภาพบุรุษเสื อไทย บทประพันธ์ของเสนี ย ์ บุษปะเกศ นัย ว่ามีเค้าโครงมา
จากเรื่ องจริ ง นามาดัดแปลงใหม่ให้เหมาะสม
บทภาพยนตร์ ที่แต่งขึ้นมาใหม่ เช่น งานของ ส. อาสนจินดา ซึ่ งเป็ นนักประพันธ์มาก่อน มี
ลักษณะพิเศษคือ
“ของคุณ ส. ก็จะเป็ นแบบพวกบู๊ไม่ มีเหตุผล เราพูดตรง ๆ ไม่ มีเหตุผลเลยอยู่ ๆ
ก็ยิงกันชิ บป๋ งเลย พระเอกก็ไม่ ตายซะที ผู้ร้ายตายเป็ นแถว พอจะโดนก็โดนเฉี่ ยว
นิดเดียว ก็เป็ นหนังอ่ ะนะ”๒๐
เลี ยนแบบเค้าโครงจากภาพยนตร์ ต่างประเทศ เช่ น เจ็ดซามูไร บางเรื่ องมีการร้ องเพลง
เหมือนภาพยนตร์ อินเดีย แต่ไม่นานเท่า
การสร้ างภาพยนตร์ ยุคแรกหลังสงครามสงบเนื้ อเรื่ องภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ยงั เป็ นเรื่ องใน
ชนบท ใช้ ฉ ากชนบทจ าพวกเกวี ย น และตัว ละครมัก ท าไร่ ไถนา หรื อไม่ ก็ เ ป็ นประเภทอิ ง
ประวัติ ศ าสตร์ ไ ปเลย เรื่ อ งในเมื อ งใหญ่ ๆ เช่ น กรุ ง เทพฯ ที่ มี ค วามเป็ นอยู่ที่ ห รู ห รา ฉากบาร์
ไนต์คลับจะไม่ค่อยมี ส่ วนใหญ่มกั ใช้บทประพันธ์ของไม้ เมืองเดิ ม หรื อดัดแปลงจากละครเร่ บท
ประพันธ์ของพรานบูรพ์ ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ เช่น ทุ่งนเรศวร ร่ มฟ้ าเวียงพิงค์ วังหลวงวังหลัง
สาเภาล่ม (สี่ เรื่ องนี้เป็ นบทประพันธ์ของพรานบูรพ์)๒๑
บทประพันธ์ของอิงอร เช่น นิทรา-สายัณห์
๒๐

สัมภาษณ์ อมรา อัศวนนท์ ๘ กันยายน ๒๕๕๕

๒๑

ภราดร ศักดา. (๒๕๕๑) อ้างแล้ว หน้า ๑๐๓-๑๐๔.

๖๑

บทประพันธ์สุวฒั น์ วรดิลก เช่น นางไพร ภาคสองคือศักดาพ่อพระ
วนิ ดา บทประพันธ์วรรณสิ ริ (หม่อมผิว สุ ขสวัสดิ์ ) เป็ นบทประพันธ์ที่ได้รับความนิ ยม
เช่นเดียวกับนางไพรและศักดาพ่อพระ ลงในนิตยสารเดลิเมล์วนั จันทร์เช่นเดียวกัน
กุลปราโมทย์ บทประพันธ์ของกุลปราณี (รัตนาภรณ์แสดง สร้างโดยวิรัช พึ่งสุ นทร นาย
ห้างโยคีสี่พระยา)
อรวรรณ (เลียว ศรี เสวก) เป็ นนัก ประพันธ์ใหญ่คนเดียวกับกุลปราณี ช่ อลิลลี่ พริ้ มเพรา
เรื องฤทธิ เรื องเดช เรื องศักดิ์ เรื องยศ สุ กญั ญา และทรงชัย อัตคุปต์ (ในนามนักข่าวหัวเห็ด)
ซนแต่สวย เป็ นนวนิ ยายยอดนิ ยม สร้ างโดยสวัสดิ การกรมตารวจ นางเอกมี สามคนคือ
มารศรี ณ บางช้าง (แต่งงานกับสถาพร มุกดาประกร) สวลี ผกาพันธุ์ วารุ ณี นาคะนาวี
-พระเอกนักประพันธ์คนแรกคือ ส.อาสนจินดา
-ทุ่งรวงทองบทประพันธ์ แขไข เทวิณ แก้วหยาดฟ้ า บทประพันธ์แขไข เทวิณ เพลิงโล
กันต์ บทประพันธ์ เสนีย ์ บุษปะเกศ กมลพันธ์ สันติธาดา พระเอก จนได้สมญาพระเอกนักประพันธ์
๒. ค่านิยมในดารานา (พระเอกนางเอกคู่ขวัญ)
จากข้อมูล ที่ ได้จากสวลี ผกาพันธุ์ และอมรา อัศวนนท์ พบว่า ทั้ง คู่มีโอกาสแสดงคู่ก ับ
พระเอกหลากหลาย สวลี แสดงคู่กบั ส.อาสนจินดา สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์ พันคา โชติ สโมสร วสันต์
สุ นทรปั กษิณ ฉลอง สิ มะเสถียร ทักษิณ แจ่มผล สุ รชัย ดิลกวิลาศ ส่ วนอมรา อัศวนนท์ยุคก่อน พ.ศ.
๒๕๐๐ ได้แสดงภาพยนตร์ เพียงสองเรื่ องคือ รักริ ษยา คู่กบั ชนะ ศรี อุบล และปริ ศนา (ไม่มีขอ้ มูล
ปรากฏชื่ อ พระเอก) ยัง ไม่ ถู ก จับ เป็ นคู่ ข วัญ กับ ใคร หลัง พ.ศ.๒๕๐๐ อมราแสดงคู่ ก ับ พระเอก
หลากหลายทั้ง อดุลย์ ดุ ลยรัตน์ ชนะ ศรี อุบล ลือชัย นฤนาท ไชยา สุ ริยนั สุ รสิ ทธิ์ สัตยวงศ์ พันคา
แสน สุ รศักดิ์ ประศาสน์ คุณะดิลก (พระเอกเรื่ องเชลยศักดิ์ ไม่ใช่นกั แสดงอาชีพ เป็ นญาติกบั หม่อม
อุบล ยุคล ณ อยุธยา ผูอ้ านวยการสร้ าง) อาคม มกรานนท์ ทม วิศวชาติ สมควร กระจ่างศาสตร์
พัล ลภ พรพิ ษ ณุ พล พิ ท ยายุท ธ มิ ตร ชัยบัญชา และสมบัติ เมทะนี ความหลากหลายนี้ ทาให้ไ ม่
สามารถสรุ ปได้วา่ ใครคือพระเอกคู่ขวัญของอมรา อัศวนนท์
๓. ภาพลักษณ์นกั แสดง อิทธิพลของภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อคนดูและชีวติ จริ งของนักแสดง
การเป็ นนางเอกภาพยนตร์ของสวลี ผกาพันธุ์ รับบทบาทหลากหลาย เธอยอมรับว่า อาจจะ
ยังไม่มีการค้นพบตัวเอง ทาให้สวลีไม่มีภาพลักษณ์ความเป็ นนางเอกแบบใดแบบหนึ่งติดตัว
อมรา อัศวนนท์ ค่อนข้างจะมีภาพลักษณ์สาวทันสมัย เชื่อมัน่ ในตนเอง จากบุคลิกส่ วนตัว
ในความเป็ นลูกครึ่ ง เป็ นตัวแทนสาวไทยคนแรกที่เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
และมีความเชื่อมัน่ ในตนเองเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว เมื่อกลับมาประเทศไทยได้รับการต้อนรับจากสังคม
อย่างอบอุ่น เช่นเดียวกับปริ ศนา เด็กสาวนักเรี ยนนอกผูเ้ ข้ามาสร้างความฮือฮาให้กบั สังคมกรุ งเทพฯ

๖๒

บุคลิกนี้ส่งผลให้ ว. ณ ประมวญมารค เจ้าของบทประพันธ์แสดงความจานงเป็ นการเฉพาะว่า หากมี
การนาบทประพันธ์เรื่ องปริ ศนาไปสร้างเป็ นภาพยนตร์ ต้องให้อมรา อัศวนนท์ รับบทเป็ นปริ ศนา
เท่านั้นจึงจะยอมอนุญาตให้ใช้บทประพันธ์
ภาพลัก ษณ์ ข องนัก แสดงน าหญิ ง มี อิ ท ธิ พ ลมากต่ อคนดู หากผูก้ ากับ หรื อผูส้ ร้ า งเลื อ ก
นักแสดงนาหญิงที่มีบุคลิ กตรงกับบทประพันธ์ ผูช้ มย่อมมีความสุ ขที่ได้ชมภาพยนตร์ อิทธิ พลอีก
ประการหนึ่ งที่นกั แสดงนาหญิงมีต่อผูช้ มคือ การเป็ นผูน้ าแฟชัน่ อมรา อัศวนนท์ ในบทปริ ศนา คือ
ผูน้ าแฟชัน่ กางเกงขาสั้น แม้วา่ หญิงไทยยุคนั้นจะไม่กล้าเลียนแบบแฟชัน่ กางเกงขาสั้นมากนัก แต่
การหานักแสดงนาหญิงที่มีบุคลิกเหมาะสม อมรา อัศวนนท์ ไม่มีความเคอะเขินในการนุ่งสั้น ด้วยมี
เรี ยวขาที่สวยงาม ผิวขาวเนียนแบบลูกครึ่ ง ทั้งยังเคยผ่านเวทีประกวดทั้งนางสาวไทยและมิสยูนิเวิร์ส
เมื่อถ่ายทอดภาพความเป็ นปริ ศนา ผูช้ มจึงเชื่อว่าอมรา อัศวนนท์คือนางสาวปริ ศนา สุ ทธากุล ตัวจริ ง
เช่ นเดี ยวกับที่ สวลี ผกาพันธุ์ ทาให้หญิงสาวทัว่ บ้านทัว่ เมืองถักผมเปี ย เมื่อนางสาวพจมาน พินิต
นันท์ มีลมหายใจออกมาโลดแล่นให้ผชู้ มได้เห็นจริ งนอกเหนือจากที่เคยเป็ นแค่จินตนาการของคน
อ่านนวนิยายเท่านั้น
ในเรื่ องภาพลักษณ์ที่ติดตัวนี้ อมรา อัศวนนท์ ได้รับผลกระทบในชีวิตจริ ง เมื่อบุคลิกแบบ
ม้าพยศของเธอไปต้องตาต้องใจผูย้ ิ่งใหญ่ในประเทศจนอยากจะขอเป็ นผูด้ ูแลเธอ ผูย้ ิ่งใหญ่พยายาม
ทาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ครอบครองหัวใจนางเอกสาวผูน้ ้ ี แน่นอนว่าส่ งผลกระทบต่อครอบครัวของ
เธอและชายคนรักมากพอสมควร แต่เมื่อเธอปฏิเสธหนักแน่นและผูย้ งิ่ ใหญ่มีปัญหาสุ ขภาพจึงยอมรา
มือไป
มีการนาชื่ อนางเอกไปเป็ นยี่ห้อสิ นค้า เช่น หลังจากที่ภาพยนตร์ เรื่ องนางสาวสุ วรรณออก
ฉาย นางสาวเสงี่ยม นาวีเสถียร กลายเป็ นนางเอกภาพยนตร์ คนแรกของไทย นาย ต. เง็กชวน นัก
ธุ ร กิ จ ชื่ อ ดัง ขอซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ รู ป เธอจากในหนัง ไปเป็ นตราน้ า หอมออกใหม่ ชื่ อ น้ า หอมนางสาว
สุ วรรณ๒๒ มี สินค้านาชื่ อและรู ปรั ตนาภรณ์ อินทรกาแหง ในบทเอื้ อมพร จาก นิ ทรา-สายัณห์ ไป
โฆษณา น้ าปรุ งเอื้อมพร๒๓ และแป้ งหอมอมรา ใช้ชื่อและรู ปของอมรา อัศวนนท์
๔. บทบาทของนัก แสดงน าหญิ ง ต่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ ภ าพยนตร์ / การพบปะแฟน
ภาพยนตร์
การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ใช้ใบปิ ด ภาพยนตร์บางเรื่ องอาจนานักแสดงนาไป
ปรากฏตัวในรอบปฐมทัศน์ เช่ น อมรา อัศวนนท์ ในงานเปิ ดตัวภาพยนตร์ เรื่ องปริ ศนา ตอนนั้นเธอ
๒๒

โรม ดารา. (๒๕๕๑). อ้างแล้ว หน้า ๑๗๑.
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ภราดร ศักดา. (๒๕๕๑). อ้างแล้ว หน้า ๑๐๙.

๖๓

เพิ่งกลับจากการประกวดมิสยูนิเวิร์สใคร ๆ ก็อยากจะพบตัวจริ ง การปรากฏตัวในต่างจังหวัดจะใช้
วิธีให้นกั แสดงนัง่ รถแล้วแห่ รอบเมือง เพื่อโฆษณาให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า วันนี้ จะมีการฉาย
ภาพยนตร์และมีนกั แสดงนาไปปรากฏตัวด้วย
๕. ปั จจัยที่ส่งเสริ มการประกอบอาชีพนักแสดง/มุมมองที่สังคมมีต่ออาชีพนักแสดง
ปั จจัยด้านครอบครัวมีบทบาทสาคัญต่อนักแสดงนาหญิงยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ ทั้งสอางค์
ทิพยทัศน์ ประภาพรรณ นาคทอง และอมรา อัศวนนท์ ได้รับการส่ งเสริ มอย่างดีจากครอบครัว ทั้งนี้
ปั จจัยด้านการศึกษามีส่วนสาคัญที่ช่วยเสริ มทัศนคติของครอบครัว กล่าวคือ พ่อแม่สมัยก่อนมีความ
เชื่ อว่าลูกผูห้ ญิงไม่จาเป็ นต้องเรี ยนสู งเพราะต้องแต่งงานให้สามีเลี้ยง เมื่อสอางค์ตดั สิ นใจเลิกเรี ยน
หนังสื อหันมาหารายได้ดว้ ยการร้องเพลง คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้วา่ อะไร กรณี ของอมรา คุณพ่อซึ่ งเป็ น
ข้าราชการระดับสู งอาจจะหวงอยู่บา้ งเมื่อมีคนมาชวนลูกสาวไปประกวดนางสาวไทย แต่คุณแม่มี
ทัศนคติเปิ ดกว้างแบบฝรั่งให้ลูกได้ลองทาสิ่ งใหม่ ๆ ทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้กลายมาเป็ นกาลังสาคัญให้
อมราเดินบนเส้นทางสายนางงามจนสุ ดทางและเป็ นนางเอกภาพยนตร์ ไทยในที่สุด ส่ วนค่านิ ยมที่
มองอาชี พนักแสดงเป็ นพวกเต้นกิ นรากินยังคงมีอยูค่ วบคู่ไปกับการชื่นชม การชื่นชมแสดงออกมา
ในรู ปของการเขียนจดหมายไปหาเพื่อขอรู ปถ่ายพร้อมลายเซ็น หากผูช้ มมีโอกาสพบนักแสดงนา
หญิงโดยบังเอิญตามร้านค้าหรื อท้องถนน ผูช้ มมักสงวนท่าทีไม่กล้าเข้ามาทักหรื อแสดงความชื่นชม
ในทันทีเหมือนสมัยปั จจุบนั นักแสดงต้องประเมินสถานการณ์เองว่า ควรยิม้ ให้หรื อไม่
ปรากฏการณ์ การชื่ นชมของแฟนภาพยนตร์ เป็ นเรื่ องปกติมาทุกยุคทุกสมัย ที่ใครต่อใคร
มักจะตื่นเต้นเมื่อเห็น “ดารา” ตัวจริ ง อย่างไรก็ตามยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ ยังเป็ นยุคที่สังคมมองอาชีพ
นักแสดงเป็ นพวกเต้นกิ นรากิ น แต่หากพิจารณาในมุมมองของนักแสดงนาหญิงแล้ว ทุกคนล้วน
ภาคภูมิใจที่ได้ประกอบอาชีพนี้ เป็ นอาชีพที่สร้างรายได้ และที่สาคัญคือเป็ นที่รักใคร่ ชื่นชมของคนดู
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