หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ค�ำน�ำ
ในวงการหอสมุด เขาต้องท�ำ  บรรณานุกรม (Bibliography) คือบัญชีรายชื่อหนังสือพร้อมข้อมูล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือนั้น เป็นล�ำดับก่อนหลังในแต่ละวันเดือนปี และถ้าเป็นหอสมุดแห่งชาติ ก็ต้องท�ำ
บรรณานุกรมแห่งชาติ (National Bibliography) คือ บัญชีรายชือ่ หนังสือทัง้ หลายทัง้ ปวงทีผ่ ลิตขึน้ ในประเทศ
ตามล�ำดับก่อนหลังของวันเดือนปีที่ได้รับการตีพิมพ์ออกเผยแพร่สู่สาธารณะ บรรณานุกรมแห่งชาติของ
ประเทศไทย จัดท�ำโดยหอสมุดแห่งชาติ แต่เพิ่งมาท�ำและจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๐๒  
บรรณานุกรมทั้งหลาย โดยเฉพาะบรรณานุกรมแห่งชาติ จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะ
ค้นคว้าศึกษาสรรพสิ่งจากหนังสือบรรดามี  
ส�ำหรับวงการหอภาพยนตร์ เราต้องท�ำ ภาพยนตรานุกรม (Filmography) คือ บัญชีรายชือ่ ภาพยนตร์
พร้อมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์นั้น ตามล�ำดับก่อนหลังของวันเดือนปีที่ออกฉายเผยแพร่สู่สาธารณะ  
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหอภาพยนตร์แห่งเดียวในประเทศไทย เคยใช้ชื่อว่า
หอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗
ปัจจุบันเป็นหน่วยงานเอกเทศของรัฐที่เรียกว่าองค์การมหาชน ในการก�ำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม โดยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒  
หอภาพยนตร์มีความตระหนักมาตั้งแต่แรกจัดตั้งว่า มีหน้าที่จัดท�ำภาพยนตรานุกรม โดยเฉพาะ
ภาพยนตรานุกรมระดับชาติที่เรียกว่า ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ (National Filmography)
ภาพยนตร์ไทยหรือภาพยนตร์ใด ๆ ที่สร้างหรือผลิตขึ้นโดยคนไทยหรือในประเทศไทย นับตั้งแต่
เรื่องแรกมาจนปัจจุบัน จะต้องได้รับการจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลลงไว้ในภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ และ
ด้วยเหตุทภี่ าพยนตร์ทสี่ ร้างหรือผลิตกันนีม้ จี ำ� นวนมาก และหลากหลายประเภท ตามแต่การจัดจ�ำแนกประเภท
เช่น ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์เรื่องแสดง ภาพยนตร์สั้น นอกจากนี้ยังอาจนับรวมถึง
ภาพยนตร์ใด ๆ ทีม่ ไิ ด้สร้างโดยคนไทยหรือในประเทศไทย แต่มกี ารน�ำเข้ามาฉายหรือเผยแพร่ในประเทศไทย
ก็อาจจัดท�ำเป็นภาพยนตรานุกรมแห่งชาติได้อีกด้วย ดังนั้นการท�ำภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ จึงอาจเลือก
หรือแยกท�ำตามประเภทภาพยนตร์ก็ได้
หอภาพยนตร์ได้ตัดสินใจจัดท�ำภาพยนตรานุกรมแห่งชาติประเภทหรือส�ำรับแรกเฉพาะภาพยนตร์
ไทยประเภทเรื่องแสดงที่สร้างโดยคนไทยและน�ำออกเผยแพร่ทางโรงภาพยนตร์ ซึ่งคือภาพยนตร์อย่างที่เรา
เรียกกันว่า หนังไทย  ภาพยนตร์ประเภทนีเ้ ป็นมหรสพหรือสินค้าเพือ่ ความบันเทิง ซึง่ ในทางวิชาประวัตศิ าสตร์
ภาพยนตร์ไทย เรานับหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง “โชคสองชั้น” ของ กรุงเทพฯ ภาพยนตร์บริษัท ซึ่งสร้างและ
ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ และไล่เรียงเรื่องต่อ ๆ มาเป็นล�ำดับจนถึงปัจจุบัน  มีการประเมินกันว่า
คนไทยหรือประเทศไทยได้สร้างภาพยนตร์ประเภทนี้ ตั้งแต่เรื่องแรกดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมเวลา

ประมาณ ๘๐ กว่าปี เป็นจ�ำนวนประมาณ ๕ พันเรือ่ ง ดังนัน้ หากเราจัดท�ำภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ประเภท
ภาพยนตร์เรื่องหรือ หนังไทย ก็จะต้องรวบรวมรายชื่อและข้อมูลภาพยนตร์ไทยราว ๕ พันเรื่อง หากท�ำเป็น
หนังสือเล่ม เฉลี่ยให้เนื้อที่เรื่องละ ๑ หน้า ก็จะได้หนังสือหนา ๕ พันหน้า นับว่าเป็นบรมหนังสือเล่มหนึ่ง
หอภาพยนตร์ได้เริ่มเก็บรายชื่อและข้อมูลภาพยนตร์ไทยดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นท�ำหอภาพยนตร์
ซึง่ หากกล่าวให้ถกู ต้อง ทีจ่ ริงได้มกี ารเริม่ เก็บข้อมูลภาพยนตรานุกรมนีม้ าตัง้ แต่กอ่ นมีการจัดตัง้ หอภาพยนตร์
แห่งชาติ กล่าวคือได้มกี ารริเริม่ เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ท�ำภาพยนตรานุกรม โดยนักศึกษาในแผนกวิชาช่างภาพ
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และข้อมูลนี้ได้รับการส่งต่อให้หอภาพยนตร์แห่งชาติ ท�ำ
ต่อมา โดยเก็บสะสมมาเรื่อย ๆ โดยมิได้มีก�ำหนดว่าจะให้เสร็จสิ้นเมื่อใด บางครั้งก็เฉื่อยเนือยไป บางครั้งก็
ขันแข็ง แต่การเก็บข้อมูลนี้ได้เป็นปึกแผ่นขึ้นมาก นับจากปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อหอภาพยนตร์แห่งชาติได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ด้านเงินทุนเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการท�ำส�ำเนาเอกสารและค่าตอบแทนอาสาสมัครและนักศึกษาจ�ำนวนนับร้อยรายซึ่งหมุน
เปลี่ยนกันเก็บข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ
จนเมื่อหอภาพยนตร์ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ได้รับเงินงบประมาณมากขึ้น จึงจัดท�ำ
โครงการที่จะช�ำระและจัดพิมพ์ ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (Thai National Filmography
Volume 1) โดยเริ่มช�ำระมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และก�ำหนดว่า ฉบับที่ ๑ นี้จะประมวลภาพยนตรานุกรมจาก
ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๙๙ ซึ่งนับรวมเป็นช่วงเวลา ๓๐ ปี หรือ ๓ ทศวรรษ การช�ำระและจัดท�ำต้นฉบับมา
ส�ำเร็จเอาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประจวบกับเป็นวาระครบ ๓๐ ปีของการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ จึงถือ
เอาการตีพิมพ์หนังสือ ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นการเฉลิมฉลอง ๓๐ ปีหอภาพยนตร์แห่งชาติ
ด้วย
แม้ว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกยุคดิจิทัล หนังสือเล่มลดความส�ำคัญลงไปมากแล้ว และกลายเป็นสื่อ
ล้าสมัย เพราะหนังสือต่าง ๆ เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของหนังสือไฟฟ้า เผยแพร่อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต หรือบางที
ก็เรียกกันว่า โลกเสมือนจริง
หอภาพยนตร์มไิ ด้ปฏิเสธหรือรังเกียจโลกยุคดิจทิ ลั เพราะภาพยนตรานุกรมแห่งชาตินจี้ ะได้รบั การ
เผยแพร่ในรูปสื่อดิจิทัลและในโลกเสมือนจริงด้วยในโอกาสต่อไป แต่การที่หอภาพยนตร์จัดพิมพ์หนังสือ
ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ขึ้นนี้ เพราะในแวดวงของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ เรามีค�ำพังเพยว่า
“ดิจทิ ลั เป็นมายา ฟิลม์ นัน้ หนาเป็นของจริง” ซึง่ ล้อมาจาก “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” อันเป็น
อมตวัจนของ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร บิดาแห่งเกษตรแผนใหม่ไทย ดังนัน้ หนังสือไฟฟ้าเป็นมายา  หนังสือ
กระดาษต่างหากเป็นของจริง

ท่านผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ อาจจะเห็นว่า ข้อมูลในหนังสือ ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ นี้ ยังมี
ส่วนบกพร่องอยู่มาก ซึ่งสาเหตุส�ำคัญก็คือ การที่ประเทศไทยเราไม่ได้มีความคิดและการลงมือท�ำเรื่องการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ได้ทันการณ์ จึงท�ำให้ภาพยนตร์ที่คนไทยเราผลิตขึ้นมาตั้งแต่แรก หรือกล่าวได้ว่าจากแรก
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งมีหอภาพยนตร์เกิดขึ้น ภาพยนตร์ที่สร้างกันมาก่อนหน้านั้น ได้เสื่อมสลายหรือหาย
สูญไปเป็นส่วนใหญ่ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์จึงต้องอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์นั้น ๆ
โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งก็นับว่าเป็นของหายาก บางเรื่องสามารถหาได้เพียงจากการแจ้งความฉายใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ซึ่งหลายเรื่องอาจพบแต่เพียงชื่อภาพยนตร์เท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี ในความบกพร่อง
และความอัตคัดเหล่านี้ มันอาจย้อนสะท้อนให้เราเห็นได้ว่าภาพยนตร์ไทยในสามทศวรรษนี้เป็นอย่างไร
ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติไทยก็เป็นอย่างนั้น
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ตีพิมพ์หนังสือ ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ ซึ่งนับได้ว่าเป็นศักดิ์และศรีของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับภาพยนตร์ไทย ตลอดจนใช้ภาพยนตร์ไทยเพือ่ การศึกษาค้นคว้า
ในสรรพวิทยาการอื่น ๆ ให้ลงลึกและแผ่กว้างออกไป นอกจากนี้ การที่ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนใหญ่หรือกว่า
ครึ่งค่อนในภาพยนตรานุกรมฉบับที่ ๑ นี้ได้หายสาบสูญไปแล้ว จึงนับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นดั่งอนุสาวรีย์ของ
ภาพยนตร์เหล่านั้น
หนังสือ ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ นี้ ส�ำเร็จขึ้นได้ด้วยการท�ำงานของบุคคลจ�ำนวนมาก
นับร้อยคน ซึง่ ท�ำงานส่งต่อกันมาตลอดสามสิบปีทผี่ า่ นมา หอภาพยนตร์ไม่อาจจารึกนามของท่านเหล่านัน้ ได้
ทัง้ หมด นอกจากนีข้ อ้ มูลเรือ่ งย่อหรือเค้าเรือ่ ง ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นหนังสือก็เป็นผลงานของบุคคลทัง้ ทีป่ รากฏนาม
และนิรนาม ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้ หอภาพยนตร์ขอระลึกถึงด้วยความเคารพและตระหนักในการน�ำผลงานของ
ท่านเหล่านั้นมาใช้ ความดีงามใด ๆ ในหนังสือนี้หรือที่เกิดจากหนังสือนี้ จึงขออุทิศแด่ท่านทั้งหลายที่มีส่วน
ร่วมอยู่ในหนังสือนี้
ท้ายที่สุด หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หวังว่าภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ จะมีส่วนที่
ท�ำให้ ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
กรกฎาคม ๒๕๕๗
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๓
๘
๑๕
๖๖
๑๓๖
๑๔๙
๑๙๔
๒๖๖
๓๓๖
๔๑๔
๔๖๐
๕๓๓
๕๙๕
๖๐๓
๖๐๗

หลักเกณฑ์การจัดท�ำและวิธีใช้ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ

ก. การเรียงล�ำดับภาพยนตร์
๑. การเรียงล�ำดับภาพยนตร์ในภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ จะจัดเรียงตามวันแรกฉายของภาพยนตร์
เริ่มจาก พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นต้นไป
๒. เนื่องจากภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่มีภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในโรง
ภาพยนตร์ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ดังนั้นจึงคาบเกี่ยวปีที่นับวันขึ้นปีใหม่แบบไทย พุทธศักราชแบบเดิม ก่อนจะ
เปลี่ยนวันปีใหม่ตามสากล เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ดังนั้น การเรียงล�ำดับภาพยนตร์ที่ออกฉาย
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ จะคงการเรียงล�ำดับตามวันเดือนปีแบบไทย ดังนี้
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
และดังนั้น ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงมีเพียง ๙ เดือน คือ เมษายน ถึง ธันวาคม
ตัวอย่าง
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๓. กรณีที่มีภาพยนตร์หลายเรื่องออกฉายวันเดียวกัน จะเรียงล�ำดับตามตัวอักษรและพยัญชนะ ดัง
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔ มีภาพยนตร์ออกฉายพร้อมกัน ๕ เรื่อง เรียงล�ำดับดังนี้
ทุ่งน�้ำตา
น�้ำตาโจร
เลือดน�้ำเค็ม
เลือดรัก – เลือดแค้น
สามเกลอตามนาง

ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๔. กรณีที่มีการน�ำภาพยนตร์เรื่องเดิมมาฉายซ�้ำในปีต่อ ๆ มา จะระบุเลขปี พ.ศ. ที่ออกฉายครั้งแรกอยู่
ในวงเล็บ หลังชื่อเรื่อง ดังตัวอย่าง
พระเจ้าช้างเผือก (๒๔๘๔)
๒๕ มีนาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
๕. การนับภาพยนตร์ที่มีการน�ำมาฉายซ�้ำ  จะนับเมื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นฉายซ�้ำในปีต่อ ๆ ไปไม่นับการ
ฉายซ�้ำในปีเดียวกัน
๖. กรณีที่ไม่ทราบวันแรกฉายของภาพยนตร์ แต่ทราบเพียงปี จะใช้เครื่องหมายปรัศนี   ?  ตามด้วยปี
ที่ปรากฏข้อมูลของภาพยนตร์ ดังตัวอย่าง
สุรานารี
๓๕ มม.? / ขาวด�ำ? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๗๗      (?)
๗. กรณีที่ไม่ทราบวันแรกฉายของภาพยนตร์ แต่ทราบเพียงเดือนและปี จะใช้เครื่องหมายปรัศนี   ?  
หน้าเดือนและปีที่ปรากฏ ดังตัวอย่าง
รบระหว่างรัก
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๙ ม้วน
? พฤษภาคม ๒๔๗๔     (?)
๘. กรณีทไี่ ม่มหี ลักฐานว่าปีทฉี่ ายนัน้ ถูกต้อง แต่สนั นิษฐานว่าเป็นปีนนั้ จะใช้เครือ่ งหมายปรัศนี  ?  ก�ำกับ
ไว้ด้านหลัง ปี พ.ศ.
นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ
2489?     (?)
๙. หลังวันแรกฉายภาพยนตร์ จะตามด้วยชื่อโรงภาพยนตร์ที่ฉายครั้งแรก
โชคสองชั้น
Double Luck
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๖ ม้วน
๓๐ กรกฎาคม ๒๔๗๐     พัฒนากร
๑๐. กรณีที่ไม่ทราบโรงภาพยนตร์ที่ฉายครั้งแรกจะใช้เครื่องหมายปรัศนีในวงเล็บ (?) ดังตัวอย่าง
รบระหว่างรัก
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๙ ม้วน
? พฤษภาคม ๒๔๗๔     (?)

9

ข. ชื่อเรื่องภาพยนตร์
๑. ก�ำหนดให้ระบุชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในภาพยนตร์ หรือแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง และให้คงตัวสะกด
ตามที่พบ กรณีตัวสะกดไม่ตรงตามภาษาปัจจุบัน ดังตัวอย่าง
ผารีซอ
๒. กรณีที่ปรากฏว่ามีชื่อเรื่องภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย เช่น ภาษาอังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศส ก็จะระบุชื่อ
อื่นนั้นในบรรทัดต่อไปด้วย ดังตัวอย่าง
โชคสองชั้น
Double Luck
๓. กรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นชือ่ เรือ่ งภาพยนตร์ภายหลังจากการโฆษณา จะระบุชอื่ เดิมในวงเล็บ ไว้ทดี่ า้ นล่าง
ชื่อเรื่อง ดังตัวอย่าง
ชะนะพาล
(อ�ำนาจมืด)

ค. ข้อมูลทางกายภาพของภาพยนตร์
ตัวอย่าง

๑. ในภาพยนตรานุกรม จะระบุขอ้ มูลทางกายภาพของภาพยนตร์ไว้ดา้ นล่างชือ่ เรือ่ งของภาพยนตร์ ดัง
โชคสองชั้น
Double Luck
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๖ ม้วน
๒. ข้อมูลทางกายภาพ จะคั่นด้วยเครื่องหมายทับ  /  ประกอบด้วย
๒.๑ ขนาดฟิล์ม
๑๖ มม. หมายถึง ภาพยนตร์ที่สร้างด้วยฟิล์มขนาด ๑๖ มม.
๓๕ มม. หมายถึง ภาพยนตร์ที่สร้างด้วยฟิล์มขนาด ๓๕ มม.

๒.๒ ระบบสี
ขาวด�ำ หมายถึง ภาพยนตร์ที่สร้างด้วยฟิล์มขาวด�ำ
สี หมายถึง ภาพยนตร์ที่สร้างด้วยฟิล์มสี โดยจะระบุลักษณะเฉพาะของสีในวงเล็บ
ตามที่มีการระบุไว้ในข้อมูลโฆษณา ดังตัวอย่าง
เหนือธรณี
๑๖ มม. / สี (โกดักโครมเดอลุกซ์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที

10 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒.๓ ระบบเสียง
เงียบ หมายถึง ภาพยนตร์เงียบ หรือภาพยนตร์ใบ้ ซึง่ เป็นภาพยนตร์ทไี่ ม่มกี ารบันทึก
เสียงลงบนฟิล์มภาพยนตร์
เสียง หมายถึง ภาพยนตร์เสียง หรือภาพยนตร์พูด ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีการบันทึก
เสียงลงบนฟิล์มภาพยนตร์
พากย์ หมายถึง ภาพยนตร์ที่ไม่มีการบันทึกเสียงลงบนฟิล์มภาพยนตร์ แต่ใช้การ
พากย์สดในขณะฉายภาพยนตร์
๒.๔ จ�ำนวนม้วน ในกรณีที่เป็นภาพยนตร์เงียบ จะบอกความยาวเป็นม้วน ซึ่ง ๑ ม้วนยาว
ประมาณ ๑,๐๐๐ ฟุต หรือกินเวลาฉายประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที หากทราบข้อมูลจะระบุตัวเลขไว้
๒.๕ ความยาว ..... นาที หากทราบข้อมูลจะระบุตัวเลขไว้

		
๓. กรณีที่ไม่ทราบข้อมูลทางกายภาพของภาพยนตร์แน่ชัด จะใช้เครื่องหมายปรัศนี  ?  ตามหลังข้อมูล
ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นดังนั้น ดังตัวอย่าง
สุรานารี
๓๕ มม.? / ขาวด�ำ? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๗๗
(?)

ง. รายชื่อทีมงานและผู้แสดง
๑. ในภาพยนตรานุกรมแห่งชาติจะเรียงล�ำดับรายชื่อทีมงานและผู้แสดงดังนี้
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

11

๒. อนึ่ง ในภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ จะคงต�ำแหน่งทีมงานและผู้แสดงที่ยังไม่พบข้อมูลไว้
เป็นช่องว่าง
๓. ก�ำหนดให้ใช้ชื่อบุคคลผู้ท�ำหน้าที่หรือผู้แสดงตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง ดังตัวอย่าง
เลือดแค้น
ผู้ประพันธ์
นายพลพัน หุ้มแพร
ผู้ก�ำกับ
เก็บ จันทนบุบผา
           ๔. ก�ำหนดให้ต�ำแหน่งผู้ประพันธ์ของภาพยนตร์ที่ออกฉายระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๘๕ หมายถึง
ผูแ้ ต่งเรือ่ งภาพยนตร์ ส่วนต�ำแหน่งผูป้ ระพันธ์ของภาพยนตร์ทอี่ อกฉายตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ หมายถึง ผูแ้ ต่งนิยาย
เรื่องสั้น บทละคร

จ. แหล่งข้อมูล
๑. เนื่องจากการเก็บบันทึกข้อมูลภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๙
ได้ใช้วิธีจดด้วยลายมือบ้าง การถ่ายเอกสารบ้าง โดยมีบุคคลจ�ำนวนมากที่หมุนเวียนเข้ามาท�ำในเวลาต่อเนื่องกัน
นับสิบปี แม้จะมีการเก็บข้อมูลซ�ำ้ เพือ่ สอบทาน แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูลทีร่ วบรวมได้มาก็ไม่อาจอยูใ่ นสภาพให้สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ได้ ดังนัน้ จึงอาจจะมีภาพยนตร์ไทยบางเรือ่ งทีต่ กส�ำรวจ หรือมีภาพยนตร์บางชือ่
เรื่องซึ่งเป็นข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์ไทย กรณีที่มีข้อสงสัยเช่นนี้จะใช้วิธีตัดออกไป เช่น ภาพยนตร์เรื่อง
เมื่อญี่ปุ่นเข้าครอง พ.ศ. ๒๔๙๓ และ ศกุนตลา พ.ศ. ๒๔๙๔
ตัวอย่าง

๒. ก�ำหนดให้ใส่ทมี่ าของแหล่งข้อมูลภาพประกอบและเรือ่ งย่อไว้ดา้ นล่างภาพประกอบและเรือ่ งย่อ ดัง
โชคสองชั้น
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง โชคสองชั้น พ.ศ. ๒๔๗๐
เลือดแค้น
ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑

๓. กรณีที่ไม่สามารถหาเรื่องย่อของภาพยนตร์ได้ คงพบแต่ข้อความในประกาศแจ้งความในหน้า
หนังสือพิมพ์ หรือวารสาร จะใช้ข้อความเหล่านั้นแสดงไว้ในหัวข้อ เค้าเรื่อง ดังตัวอย่าง
ชะนะพาล
(อ�ำนาจมืด)
เค้าเรื่อง
“เนื้อเรื่องกินใจอย่างแสนเข็ญ”

12 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๔. เรื่องย่อที่ท�ำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในหอภาพยนตร์ เช่น จากภาพยนตร์ จากบทพากย์ หรือสมุด
ภาพยนตร์ ฯลฯ จะระบุแหล่งข้อมูลที่มานั้นไว้ ดังตัวอย่าง
ที่มา ภาพยนตร์ เรื่อง แผลเก่า
ที่มา บทพากย์ภาพยนตร์ เรื่อง เอื้องฟ้า
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง บ้านไร่นาเรา
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๒๔๗๐

14 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๗๐

โชคสองชัน้
Double Luck

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๖ ม้วน
๓๐ กรกฎาคม ๒๔๗๐ พัฒนากร
บริษัทสร้าง

กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท
(Bangkok Pictures Company)
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
หลวงบุณยมานพพาณิช
ผู้ก�ำกับ
ขุนอนุรักษ์รัถการ
ผู้เขียนบท
หลวงบุณยมานพพาณิช
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
กระเษียร วสุวัต
ผู้ก�ำกับศิลป์
มานิต วสุวัต
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
ม.ล. สุดจิตร์ อิศรางกูร เป็น วลี ลาวัณยลักษณ์
มานพ ประภารักษ์
เป็น กมล มาโนช
ละเมียด สังขพัฒน์
เป็น สุณี ประณีต
ส�ำราญ วานิช
เป็น ประยงค์ ไชยมิต
อุทัย อินทรวงศ์
เป็น พระยาพิชัยสิทธิเดช
มงคล สุมนนัฎ
เป็น วิง ธงสี
อาเธอร์ ม่วงดี
เป็น ค�ำ สายัณห์
เรื่องย่อ
นายกมล มาโนช เป็นนายอ�ำเภอ
ทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้รบั มอบหมายให้มาสืบจับผูร้ า้ ย
คนส�ำคัญซึง่ แฝงตัวอยูใ่ นกรุงเทพฯ นายกมลมาพักอาศัย
อยู่ที่บ้านพระยาพิชัยสิทธิเดช ซึ่งมีหลานสาวสวยชื่อ วลี
นายกมลกับนางสาววลีเกิดรักกันขึน้ นางสาววลีนนั้ มีชาย
อีกคนหนึง่ หมายปองอยูก่ อ่ นแล้ว คือนายวิง ธงสี ซึง่ สนิท
สนมกับพระยาพิชยั แต่ไม่มใี ครรูว้ า่ นายวิงนีเ้ องคือคนร้าย
ที่นายกมลก�ำลังตามจับอยู่
ทว่า นายวิงกลับแอบรูว้ า่ นายกมลจะมาจับตน
จึงวางแผนและด�ำเนินการที่จะก�ำจัดนายกมลพร้อมกับ

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ขโมยทรัพย์มคี า่ ในบ้านพระยาพิชยั โดยคืนหนึง่ นายวิงได้
น�ำพรรคพวกลูกสมุนลอบเข้ามาในบ้านพระยาชัยเพื่อ
ท�ำการร้ายดังว่า แต่นายกมลไหวทันจึงต่อสูข้ ดั ขวาง นาย
วิงกับสมุนขับรถหนี นายกมลโบกรถที่ผ่านมาออกตาม
ในขณะที่พระยาพิชัยและนางสาววลีรีบโทรศัพท์แจ้งให้
ต�ำรวจมาช่วย แต่ไม่ทนั ทีต่ ำ� รวจจะมาถึง รถของผูร้ า้ ยซึง่
หลอกล่อให้รถของพระเอกหลงทางไปได้กลับมาที่บ้าน
พระยาพิชัย บุกเข้าฉุดตัวนางสาววลีขึ้นรถไป
พอดีรถต�ำรวจมาถึงก็รับพระยาพิชัยออกไล่
ตามไป ขณะนั้นรถคันที่นายกมลอาศัยได้ขับกลับมา
เช่นกัน จึงสวนทางกับรถคนร้าย รถของนายกมลจึงกลับ
ตัวออกไล่ตามรถคนร้าย ที่สุดรถคนร้ายไปติดที่รถไฟ
ก�ำลังตัดผ่านหน้าพอดี จึงทิง้ รถออกวิง่ หนีลงไปในทุง่ หญ้า
ข้างทางโดยเอานางเอกไปด้วย รถพระเอกตามมาทัน
นายกมลรีบวิ่งไล่ตามพวกผู้ร้ายไป เกิดการต่อสู้กันขึ้น
อย่างดุเดือด นายกมลจับนายวิงอยู่มือพอดี รถต�ำรวจ
มาถึง หนังจบลงด้วยฉากเข้าพระเข้านางระหว่างนาย
กมลกับนางสาววลี นายกมลได้โชคสองชั้นคือจับผู้ร้าย
ได้และได้นางเอก
ทีม่ า สมุดภาพยนตร์ เรือ่ ง โชคสองชัน้ ของ นาย ต.เง๊กชวน พ.ศ. ๒๔๗๐
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ไม่เชือ่ น�ำ้ มนต์หมอผี
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๔ ม้วน
๒๗ สิงหาคม ๒๔๗๐ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
สภากาชาดสยาม
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
ถนอมศรี โกลาโซ
เป็น นางสาวสนอง จิตต์กระด้าง
ร้อยโทฮวด รามะสูต เป็น พ่อสมบุญ จิตต์กระด้าง
นางละม้าย
เป็น นางเพิ่ม จิตต์กระด้าง
ร้อยโทเชิด บุรณศิริ เป็น นายสุพินธ์ จิตต์กระด้าง
รองอ�ำมาตย์ตรีประเสริฐ ปริญญาตร์
เป็น นายโสพิตร์ จิตต์กระด้าง
ร้อยโทโต๊ะ เวชอุไร เป็น หมอดั่น
นายเจริญ กมรสูต เป็น เจ้าติ่ง ตาสว่าง
เรื่องย่อ
ไม่เชือ่ น�ำ้ มนต์หมอผี เล่าถึงครอบครัว
หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ทางจังหวัดธนบุรีตอนเหนือ ตั้งแต่พ่อ
สมบุญ จิตต์กระด้างยังเชื่อน�้ำมนต์หมอผี จนกระทั่งไม่
เชื่อน�้ำมนต์หมอผี เรื่องมีอยู่ว่า
พ่อสมบุญป่วยเรือ้ รังเป็นเวลานาน ไม่ยอมทาน
ยารักษาโรคแผนปัจจุบันใด ๆ เพราะพ่อสมบุญมีความ
เชือ่ ว่าอาการของแกจะทุเลาลงได้ ก็ตอ่ เมือ่ ได้รบั การเสก
เป่าน�ำ้ มนต์เท่านัน้ วันหนึง่ พ่อสมบุญได้ยนิ กิตติศพั ท์ของ
หมอดั่น ว่าสามารถรักษาผู้เจ็บป่วยหรือถูกผีเข้าได้ พ่อ
สมบุญจึงให้ลกู ชายชือ่ นายสุพนิ ธ์ ไปเชิญหมอดัน่ มาตรวจ
อาการ ก่อนเริม่ พิธี หมอดัน่ ขอเงินค่าไหว้ครูเป็นเงิน ๕ บาท
แล้วจึงลงมือปลุกเสกน�้ำมนต์ แต่อาการของพ่อสมบุญก็
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ที่มาภาพ หนังสือภาพยนตร์ชุด ของนาย ต.เง๊กชวน พ.ศ. ๒๔๗๐

ไม่มีทีท่าจะดีขึ้น จนกระทั่ง แกคิดว่าจะต้องสิ้นชีวิตแน่
จึงแจกเงินให้ลกู คนละ ๑ บาท เพือ่ ไปท�ำบุญอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามที่ตนชอบแล้วให้แผ่กุศลมาให้แก
นายสุพินธ์น�ำเงินไปซื้ออ้อยให้ช้างกิน นาย
โสพิตร์ให้ทานคนพิการ ๑๐ คน คนละ ๑๐ สตางค์
นางสาวสนองบริจาคเงิน ๑ บาท แก่สภากาชาดสยาม
ปรากฏว่า พ่อสมบุญเห็นดีงามกับการท�ำบุญของนางสาว
สนอง เพราะยังประโยชน์แก่คนหมู่มาก จึงขอให้ลูกทั้ง
สามพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพทย์ตรวจ
พบว่าพ่อสมบุญเป็นโรคล�ำไส้พิการ ไม่ใช่ถูกคุณไสย
แต่อย่างใด อาการป่วยของพ่อสมบุญค่อย ๆ หายเป็น
ปรกติ ท�ำให้เขาเลื่อมใสในวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน
เป็นอันมาก ต่อมา หมอดั่นบังเอิญผ่านมาหน้าบ้านพ่อ
สมบุญ เห็นพ่อสมบุญแข็งแรงดีก็คุยโวโอ้อวดสรรพคุณ
ของตน พ่อสมบุญจึงไล่ตะเพิดพร้อมกับตะโกนว่า “ไอ้เรือ่ ง
วิธีรักษาของแกอย่างบ้า ๆ ฉันไม่ขอพบขอเห็นอีกแล้ว”
ที่มา หนังสือภาพยนตร์ชุด ของนาย ต.เง๊กชวน พ.ศ. ๒๔๗๐

๒๔๗๐

ไม่คดิ เลย
Unexpected

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๖ ม้วน
๑๗ กันยายน ๒๔๗๐ พัฒนากร
บริษัทสร้าง

บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย
(A Siamese Film Co.)

ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
หลวงสุนทรอัศวราช
ผู้ก�ำกับ
ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต
ผู้เขียนบท
ผู้ช่วยผู้ก�ำกับ
พระยานเรนทร์ราชา
ผู้ถ่ายภาพ
ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต
ผู้ก�ำกับศิลป์
พระยานเรนทร์ราชา
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้ให้อักษรไทย,
อังกฤษประกอบภาพ หลวงสารานุประพันธ์
ผู้ให้อักษรจีนประกอบภาพ บุญทอง เตชะวณิช
ผู้เขียนอักษรประดิษฐ์ นายพลพัน หุ้มแพร
ผู้แสดง		
ลัดดา โรหิตเสถียร เป็น นางสาวประภา เศรษฐกุล
ไกวัลย์ จันทนบุบผา เป็น นายกาหลง บุญชุบ
รักษ์ รจนานนท์
เป็น นายอ�ำนวย มุ่งดี
เติม เมษประสาท
เป็น นายประเสริฐ ศักดิ์เลิศ
ช่าง รอบรู้
เป็น พระเศรษฐกิจวิบูลย์
ขาว ปาจิณพยัคฆ์
เป็น ลออ ขจรนาม
ชุมพร เมษประสาท เป็น สอาด ขจรนาม
อินสม สุริโยดร
เป็น เจ้าปุ่น

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

รั ก ใคร่ น ายกาหลงและพยายามบ่ า ยเบี่ ย งเรื่ อ งการ
แต่งงาน หารูไ้ ม่วา่ นายประเสริฐ หลานชายคุณพระหมาย
จะครอบครองเธออยู่
วันหนึง่ ขณะทีน่ างสาวประภาออกไปขีม่ า้ เผอิญ
เจออุบตั เิ หตุตกจากหลังม้า ดีทไี่ ด้ นายอ�ำนวย ชายพเนจร
ช่วยไว้ ครัน้ ถามไถ่จงึ รูว้ า่ นายอ�ำนวยก�ำลังตกงาน นางสาว
ประภาจึงรับนายอ�ำนวยไว้เป็นคนเลี้ยงม้า กระทั่งความ
ใกล้ชิดท�ำให้ทั้งสองชอบพอกัน นายประเสริฐที่เห็น
เหตุการณ์มาโดยตลอดจึงพยายามขัดขวางความรักของ
ทั้งสอง โดยกุแผนขึ้นมาใส่ร้ายให้นายอ�ำนวยกลายเป็น
ขโมย พร้อมทั้งฉุดตัวนางสาวประภา เมื่อนายอ�ำนวย
ทราบเรื่องจึงรีบน�ำความไปบอกนายกาหลง นายกาหลง
จึงรีบมาช่วยนางสาวประภาด้วยการตะบันหน้านาย
ประเสริฐลงไปกองกับพื้น ต�ำรวจจึงสามารถจับผู้ร้ายไว้
ได้ นายอ�ำนวยจึงเปิดเผยว่าแท้ที่จริงเขาคือ นายร้อย
ต�ำรวจแห่งกองพิเศษปลอมตัวมาจับนายประเสริฐ เพราะ
นายประเสริฐนัน้ สร้างคดีไว้ทตี่ า่ งจังหวัด ทัง้ บอกว่าความ
สัมพันธ์ระหว่างตนกับประภามิได้มีอะไรจริงจัง นางสาว
ประภาจึงกลับมามองเห็นความดีของนายกาหลงและ
ยินดีที่จะแต่งงานกับเขา
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๐

เรื่องย่อ
พระเศรษฐกิจวิบูลย์ เศรษฐีม่าย มี
ลูกสาวแสนสวยชื่อ นางสาวประภา หมั้นหมายอยู่กับ
นายกาหลง บุญชุบ เศรษฐีเหมืองแร่จอมเปิ่น และก็
เพราะความเปิ่นนี้เองที่ท�ำให้นางสาวประภาไม่ผูกสมัคร
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ใครดีใครได้

None but the Brave
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๘ ม้วน
๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๐ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
ศรีสุวรรณ
ผู้ก�ำกับ
ขุนอนุรักษ์รัถการ
ผู้เขียนบท
หลวงนัยวิจารณ์
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
แม่น ชลานุเคราะห์, มาลัย พัฒนานันท์,
หลวงภรตกรรมโกศล
เรื่องย่อ
ร้อยเอกกริส แห่งราชนาวี รักอยู่กับ
นางเอกของเรือ่ งซึง่ เป็นบุตรสาวของท่านเจ้าคุณ  นางเอก
มีชายหนุ่มมาหมายปองมากเพราะความเป็นคนรูปสวย
คนหนึ่งที่หมายปองคือ นายเลียบ โลหมุข นักเลงพนัน
เจ้าคุณนั้นเป็นคนชอบเล่นการพนัน แล้วก็เป็นหนี้นาย
เลียบ นายเลียบพยายามเร่งรัดหนี้ และเสนอว่าหากไม่
ช�ำระหนี้ ต้องให้ลูกสาวแต่งงานกับตน ที่สุดร้อยเอกกริส
ต้องวางแผนแข่งพนันชกมวยกับนายเลียบ โดยมีข้อแม้
ว่าหากนายเลียบชนะ นางเอกจะต้องแต่งงานกับเขา แต่
หากนายเลียบแพ้ก็เป็นอันปลดหนี้ นายร้อยเอกสู้อย่าง
สามารถบนเวทีผนื ผ้าใบเพือ่ เอาชนะคูแ่ ข่งและเพือ่ สมรัก
ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐

18 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙
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๒๔๗๐

ชะนะพาล

(อ�ำนาจมืด)
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๒ ธันวาคม ๒๔๗๐ บุษปะนาฏศาลา
บริษัทสร้าง

บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย
และ บริษัทภาพยนตร์จีนสยาม
ตงฮั้ว ท.จ.ก.
ผู้อ�ำนวยการสร้าง หลวงสุนทรอัศวราช
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง

“เนื้อเรื่องกินใจอย่างแสนเข็ญ”

หมายเหตุ ชือ่ เดิม อ�ำนาจมืด แต่เมือ่ ผูส้ ร้างน�ำขึน้ ฉายถวายพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๗ ทอดพระเนตร ทรงมีพระราชกระแสว่ามีเรื่องเกี่ยวกับซ่อง
โสเภณีและซ่องอั้งยี่ ไม่ต้องด้วยพระราชนิยม ห้ามน�ำออกฉายนอก
พระราชอาณาจักร แต่มีพระเมตตา ให้น�ำออกฉายพอได้ทุนคืนแล้วให้
ท�ำลาย ผู้สร้างได้ดัดแปลงใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น ชะนะพาล
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๒๔๗๑
๒๔๗๐

เชือ้ ไม่ทงิ้ แถว
Posterity

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๑๐ ม้วน
๓๑ มีนาคม ๒๔๗๐ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
บริษัทภาพยนตร์ศรีสยาม
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
กัว กุ่น เป่า
ผู้ก�ำกับ
กัว กุ่น เป่า
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง		
ฉวี นิมบุญจา
เป็น พระเอก
พะยอม คูจันทร เป็น นางเอก
เล็ก
เป็น ลม้าย
เชงจู
เป็น สมบุญ
สนอง
เป็น หลานลม้าย
ตุ๊
เป็น นางผ่อง
เค้าเรื่อง
“เป็นเรือ่ งสมเหตุสมผล พร้อมไปด้วย
คติสอนใจ โลดโผน โศก รัก ตลก คะนอง กับยังมียวดยาน
เกือบทุกประเภทแสดงประกอบอยู่ในเรื่อง เช่น รถยนต์
รถไฟ เรือยนต์ เรือแข่ง เรือกระฐินหลวง เครื่องบิน ฉวี
(พระเอก) ต้องผจญภัยไม่แต่เพียงในเรื่องเท่านั้น แม้แต่
นอกเรื่องก็ถูกผจญภัยด้วย ดังข่าวตกเครื่องบินในขณะ
ท�ำการแสดง ดังปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ที่เคยลงซู่ซ่า
กันมาแล้ว
ผูท้ ไี่ ด้รบั ความชมเชยเป็นพิเศษยังมีอกี เช่น เล็ก
ซึ่งแสดงเป็นตัวนางลม้าย ภรรยานายสมบุญ (เชงจู) ผู้นี้
นับว่าท�ำหน้าที่แม่ได้สนิทมาก โรคปากมากก็เป็นที่ ๑
บูชาพ่อหลานชาย (สนอง) เสียเป็นเทวดา เข้าใกล้ผวั ทีใด
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๔๗๐

เป็นมีเรือ่ งทะเลาะกับผัววันยังค�ำ่ ทุกสิง่ ของแม่ลม้ายไม่มี
สิ่งใดที่จะเหลือไว้ให้สงสัยเลยว่าพ่อหลานชายยอดยาก
ของแก เป็นบรมจอมโจรทีจ่ ะคอยล้วงตับแกในวันแล้ววัน
อีก ถ้าผัวคัดค้านถึงเรือ่ งพ่อหลานชายคนนี้ แม่ลม้ายเป็น
แหงคัดค้านเสียจนคอหอยแทบจะระเบิดทีเดียว ในที่สุด
นายสมบุญก็ตอ้ งยอมแพ้ตามเคย เพราะทนปากแม่ลม้าย
ไม่ไหว ยังอีกคนหนึ่งคือ ตุ๊ ซึ่งแสดงเป็นนางผ่อง คนใช้ผู้
สั ต ย์ ซื่ อ ของนางเอก นางผ่ อ งคนนี้ ไ ม่ แต่ เป็ น คนใช้ ที่
ซื่อสัตย์ ยังท�ำหน้าที่เป็นตัวโจ๊กของเรื่องได้อย่างขบขัน
มาก ความขบขันของนางผ่องผูน้ จี้ ะเห็นได้คราวหนึง่ เผอิญ
ไปแอบเห็นนายสาวก�ำลังกอดกับพระเอก นางผ่องจะเกิด
รูส้ กึ ขันอย่างไรไม่ทราบ ถึงกับปล่อยถาดถ้วยกาแฟลงไป
กับพื้นดังโครมใหญ่ ยังอีกตอนหนึ่ง อารามตกใจว่าคู่รัก
ของนายสาวถูกเจ้าสนั่น ตัวโกงหลอกเอาไป วิ่งกระหืด
กระหอบไปบอกนายเสียจน “หางหงษ์” หลุด ความจริง
สังขารของนางผ่อง ประกอบกับท่าทางที่แสดง ก็ชวนให้
น่าขันอยู่แล้ว ยิ่งไปท�ำอาการจูบพระธรณีในขณะที่วิ่ง
จนนางหางหงษ์หลุด จึงดูอาการคล้าย ๆ กับลูกฟักใบ
เขื่อง ๆ ตกตุบลงในกองดินอย่างหนัก ๆ ตอนนี้จะท�ำให้
ท่านผู้ดูถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่ไหวทีเดียว
เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานแสดงให้ ท ่ า นเห็ น ว่ า เรื่ อ ง
“เชือ้ ไม่ทงิ้ แถว” เป็นเรือ่ งควรแก่การทัศนาของท่านเพียง
ใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม
ราชินี ภายหลังเมือ่ ได้ทอดพระเนตรแล้ว มีพระราชด�ำรัส
ชมเชยว่า “เรื่องนี้ของเขาพอดูได้””
ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๔๗๐

๒๔๗๑

ใครเปนบ้า
Who is Mad?

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๖ ม้วน
๓๐ มิถุนายน ๒๔๗๑ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
นายกระแส
ผู้ก�ำกับ		
หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
พูน เรืองนนท์, แพน เรืองนนท์,
หลวงภรตกรรมโกศล,
จรวย วีระเวีย ลีละชาติ, อบ บุญติด
เค้าเรื่อง
“มีเนือ้ เรือ่ งยอกย้อนซับซ้อนกัน เพือ่
ให้ผดู้ วู นิ จิ ฉัยเอาเองว่า ฝ่ายใดเป็นบ้า...นัยว่าจะท�ำให้ผดู้ ู
หัวเราะขบขันได้ตลอดเวลา...เพียงแต่ดูบางตอนในเรื่อง
นี้ เชือ่ กันว่าคงจะเป็นเรือ่ งสนุก เช่นตอนมีผแู้ ต่งตัวชอบกล
มาลูบหัวสุนกั ข์แล้วสุนกั ข์กลายเป็นคน ๆ กลายเป็นสุนกั ข์
ฯลฯ
ด�ำเนินเค้าเงื่อนคมข�ำ ผู้ดูนึกขบขันตลอดเวลา
ท�ำให้อดนึกถึงปัญหาในเบือ้ งต้นไม่ได้วา่ ใครจะเป็นบ้ากัน
แน่ ครั้นมาในตอนท้าย ผู้ที่เป็นบ้ากลับกลายมาเป็นผู้ที่
เราไม่เคยนึกเคยฝัน นับว่าเป็นเรื่องตลก ที่น่าฟังดีที่สุด
เรื่องหนึ่ง ผู้แสดงทุกคนแสดงบทบาทได้อย่างสนิทสนม
ไม่เก้อเขิน ทัง้ การแต่งตัวก็เรียบร้อย ไม่ขะมุกขะมอมเช่น
ก่อน ๆ ไฟสว่างดีเห็นภาพชัดเจน ถ้าจะกล่าวถึงผู้แสดง
เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ก็คือนางสาวแพน เรืองนนท์ คน
ทัง้ สองนีจ้ ะแสดงบทบาทให้ทา่ นเห็นความช�ำนิชำ� นาญใน
ทางนาฏศาสตร์มาเป็นอย่างดี และทั้งจะได้เห็นรูปโฉม

ที่มาภาพ  หนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑

ของ นางสาวแพน เรืองนนท์ ว่ามีความงดงามสมกับชื่อ
เสียงอันโด่งดังของเจ้าหล่อนเพียงไร นอกจากนี้มีผู้ควร
กล่าวด้วยอีกคนหนึ่งก็คือ นางจรวย ลีละชาติ ได้แสดง
ร่วมในเรือ่ งนีด้ ว้ ย ท่านจะได้เห็นความช�ำนาญในการขับ
รถของเจ้าหล่อน และรูปร่างหน้าตาอย่างชัดเจน ซึ่งจะ
ท�ำให้ท่านหายความประหลาดใจ ในความโลดโผน และ
คุณสมบัติของเจ้าหล่อน”
ที่มา  หนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑
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เลือดแค้น
The Blood of Vengeance
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๙ ม้วน
๒๙ กรกฎาคม ๒๔๗๑ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
บริษัทสองสหาย
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
นายพลพัน หุ้มแพร
ผู้ก�ำกับ		
เก็บ จันทนบุบผา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี, พระอิศรานุพงศ์พิสุทธิ, พระสมาน
จรวย วีระเวีย ลีละชาติ    เป็น สุลักษณ์
ไกวัลย์ จันทนบุบผา       เป็น คนบ้า
เค้าเรื่อง
“เป็นภาพยนตร์ไทยเรือ่ งแรก ทีม่ คี วาม
ลึกลับ เกีย่ วกับการผจญภัยและการต่อสูใ้ นเชิงหมัดมวยอย่าง
น่าตืน่ เต้น ถ้าว่าถึงตลกคะนอง ก็เป็นตลกทีไ่ ม่ได้แกล้งให้ตลก
เป็นตลกที่อาศัยเกิดจากลักษณะเดิมของตัวผู้แสดงเอง มีตา
เชยเตี้ยเป็นต้น ลักษณะของตาเชย ผู้ดูโดยมากที่ไปเที่ยว
ต�ำบลบางล�ำพู คงจะได้เคยเห็น แกเดินชมอากาศอยูต่ ามแถว
นั้นบ่อย ๆ หรือมิฉะนั้นก็แถวหน้าโรงปีนัง
ผูท้ ำ� เรือ่ ง เลือดแค้น ได้ใช้ความระวังหลายประการ
ที่จะไม่ให้เลือดแค้นกลายเป็นเลือดไม่แค้นหรือเลือดจืด มี
เหตุผลกินกลืนกันสมเรื่อง ตลอดจนภูมิฐานฐานะของบุคคล
และการแต่งตัว ที่จัดให้เหมาะแก่ลักษณะ เหมาะแก่เวลาที่
ควรไม่ควร ถ้าจะกล่าวแล้วเรื่อง เลือดแค้น ถึงจะมีข้อที่น่าติ
อยู่บ้าง แต่ก็เชื่อว่าน้อยที่สุด
ท้องเรื่อง เลือดแค้น แสดงถึงน�้ำใจของน้องเมีย
นายทองใบ ที่พยายามแก้แค้นแทนพี่สาวอันเนื่องจากนาย
ทองใบทิ้งพี่สาวและท�ำทารุณโหดร้ายเมื่อ ๒๐ ปีก่อน จึงตาม
มาแก้แค้นโดยปลอมตัวเป็นคนลึกลับ ท่านจะได้เห็นการต่อสู้
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กันบนเรือใบกลางทะเล การต่อสูใ้ นบ้าน และการต่อสูช้ งิ นาง
กลางทุง่ การต่อสูน้ ลี้ ว้ นไปด้วยหมัดมวยและอาวุธปืน ทุกตอน
จะท�ำให้ทา่ นรูส้ กึ พอใจ ในทีส่ ดุ ท่านจะต้องออกปากว่า “หนัง
ไทยเรื่องนี้ของเขาควรผูกโบว์แดงให้ได้”
พูดถึงผูแ้ สดง มีโดยมากนับว่าใช้บทบาทได้สนิท ผู้
ที่ควรได้รับความชมเชยชั้นเยี่ยมของการแสดงในเรื่องก็คือ
จรวย วีละเวีย ลีละชาติ นางเอกผู้เป็นตัว “สุลักษณ์” บุตรี
เลี้ยงของนายทองใบ จรวยได้วางบทบาทสมแก่เป็นตัวภาพยนตร์ได้ดจี ริง ๆ ดีจนควรนับได้วา่ อยูเ่ หนือนางเอกภาพยนตร์
ไทยที่ท่านเคยเห็นมา เช่น ยามโกรธ ยามตกใจ ดีใจ ยาม
ออเซาะ เหล่านี้ ชวนให้รู้สึกว่าจรวยไม่มีการเก้อเขินแต่อย่าง
ใดเลย
ถัดจากนีก้ ต็ วั พระเอกพระรองและตัวประกอบอีก
ซึง่ มีบทดีไม่แพ้แม่จรวย นอกจากนัน้ ยังแสดงการชกต่อยและ
การขีม่ า้ ขีฬ่ าคล่องแคล่วอย่างน่าชม บางคนสังเกตว่าพยายาม
เลียนจากบท ฮูด กิ๊บสัน หรือ เคน เมย์นาดไม่ผิดเลย
ยังมีผู้แสดงที่ควรได้รับความชมเชยเป็นพิเศษอีก
คนหนึ่ง คือ นายไกวัลย์ ซึ่งแสดงเป็นตัวบ้าหรือใบ้ นายคนนี้
เมื่อแสดง “ไม่คิดเลย” ยังมีอาการขวาง ๆ รี ๆ อยู่มาก ครั้น
มาแสดงเรื่องนี้กลับมีสภาพเป็นคนละคน การแสดงของนาย
ไกวัลย์ในเรื่อง “เลือดแค้น” สกปรกโสมมเหลือก�ำลัง เสื้อผ้า
ขาดกะรุง่ กะริง่ ผมเผ้ายาวเหมือนบ้าหอบฟาง เพราะถูกเกณฑ์
ให้เป็นคนใบ้เนื่องจากในเรื่องถูกน้องชายโกงสมบัติ ตาม
สังเกตดูเหมือนนายไกวัลย์จะเลียนแบบ “ลอน ชานีย์” เอา
เสียจริง ๆ ถึงหากบทจะด้อยกว่าลอน ชานีย์ ก็ยังนับว่าเป็น
ลอน ชานีย์ ไทยได้ ไม่อายคนดูทีเดียว ตัวนี้คู่หูกับตาเชยเตี้ย
นับว่าเป็นผู้ท�ำให้เรื่องครึกครื้นมากอยู่”
ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑

๒๔๗๑

กุหลาบขาว

The White Rose
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๙ กันยายน ๒๔๗๑ พัฒนากร
บริษัทสร้าง

สยามภาพยนตร์บริษัท
(Asiatic Distributors)

ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
โรเบิร์ต เคอรร์
ผู้ช่วยก�ำกับ
มอรีโน
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
จอห์น สมิธ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้ให้อักษรไทย ต่วน ยาวะประภาษ,
หลวงสารานุประพันธ์
ผู้แสดง
หลีงันงัน
เป็น แป๊ะบุ้นกุ่ย
เซียวไฮหม็ง
เป็น วงจีฮี
เอียวเอกทั้ง
เป็น เอียวโจโง๋
ตั้งเจ๊กซ้ง
เป็น ฮูเหลง
ด.ช. ถวัลย์
เป็น ด.ช. เอียวยี้

เรื่องย่อ
เมือ่ ดอกเตอร์วงจีฮี นายแพทย์หนุม่
จากเมืองจีน เดินทางกลับมาหา แป๊ะบุน้ กุย่ หรือ นางสาว
กุ ห ลาบขาว หญิ ง คนรั ก พร้ อ มกั บ แร่ เ รเดี ย ม แร่ ที่ มี
คุณสมบัตใิ นการรักษาโรคได้มากมาย จนเป็นทีห่ มายปอง
ของบรรดาสีโ่ จรโฉด เพราะแร่เรเดียมนัน้ เป็นแร่ทมี่ มี ลู ค่า
มหาศาล ดีทวี่ งจีฮนี นั้ เก่งในทางหมัดมวยจึงสามารถรักษา
แร่ไว้ไม่ให้ตกไปถึงมือเหล่าโจรร้าย แต่กระนั้นแร่เรเดียม
ก็ยงั ไม่ปลอดภัยวงจีฮจี งึ ต้องน�ำไปเก็บไว้ในเซฟทีป่ ดิ อย่าง
มิดชิด แต่บรรดาสีโ่ จรก็ยงั ล่วงรู้ จึงวางแผนจับตัวกุหลาบ
ขาวมาเป็นตัวประกันพร้อมกับจ้างให้ เอียวโจโง๋ อดีตโจร

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

งัดแงะตัวฉกาจไปท�ำการปลดเซฟ แต่เพราะวงจีฮีเคย
ช่วยเหลือหลานชายของเอียวโจโง๋ให้หายจากโรคร้าย
เอียวโจโง๋จึงเอ่ยปากให้เบาะแสแก่วงจีฮี วงจีฮีจึงพา
ต�ำรวจเข้าตะลุมบอนกับสีโ่ จร จับตัวพวกมันไปขังคุก และ
ช่วยกุหลาบขาวคนรักไว้ได้ส�ำเร็จ
ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๔๗๑
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๒๔๗๑

เสน่หาตามืด
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๒ ธันวาคม ๒๔๗๑ บางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เทิ้ม นาฏะคะยี
เค้าเรื่อง
“เชิ ญ ท่ า นไปหั ว เราะ!!! นายเทิ้ ม
นาฏะคะยี จอมจ�ำอวดสวดคฤหัสถ์ ลิเก เสภา ละครร�ำ
ละครร้อง ฯลฯ ในภาพยนตร์ตลกไทยเรื่องแรกชิ้นเอก
แห่งบูรพาทิศ “เสน่หาตามืด” แสดงร่วมกับนางงาม
อาบน�ำ้ ชาวสยามหมูใ่ หญ่ มีการตลกแปลกปลาด เช่น ด�ำ
ทราย ตกจากเขาสูงศีรษะปักดินไม่ตาย ถูกแทงน่าใจหาย
ภาพฝันและหยอกนางเงือกสมัยใหม่ ฯลฯ”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
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ที่มาภาพ (บน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
            (ล่าง) หนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๑

๒๔๗๑

กรรมสนองกรรม
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๒ มกราคม ๒๔๗๑ พัฒนากร, สิงคโปร์, บ้านหม้อ
บริษัทสร้าง
เอเซียติ๊กโปรดักชั่น
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี, น้อย
เค้าเรื่อง
“ท้องเรือ่ งเป็นท�ำนองรักแกมโศกกับ
โลดโผน และยังมีววิ งาม ๆ มาก อย่างเช่นงานถวายบังคม
พระบรมรูปทรงม้า การแข่งควาย การท�ำน�้ำตาล การถีบ
กระดานเก็บหอยในทะเล”

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

ที่มา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๒๔๗๑
๒๔๗๒

เทพธิดา
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๒๘ มีนาคม ๒๔๗๑ พัฒนากร
บริษัทสร้าง

สภากาชาดสยาม โดย กองภาพยนตร์
เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง
คณะกรรมการจัดการท�ำภาพยนตร์
พระยาไพศาลศิลปศาสตร์, พระยาอมเรศสมบัติ, พระยา
ศรีณรงค์วชิ ยั , พระยาอนุศาสน์พณิชย์การ, พระยานัฎกานุรักษ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
นางสาวลออ ปิ่นสุวรรณ เป็น เทพธิดา
นายเทิ้ม นายทิ้ง
เป็น จอมตลก
นางสาวลูกจันทร์ ลิ้มไพบูลย์
และผู้แสดงประกอบเป็นสตรีชาวต่างชาติอีกมาก เช่น
ญวน พม่า มอญ จีน ฯลฯ
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์เรื่องนี้ เท่าที่คณะเราได้
ไปชมมาแล้ว รูส้ กึ ว่าดีเป็นพิเศษ เยีย่ มกว่าภาพยนตร์ไทย
หลายเรื่องที่เคยน�ำออกฉายมาแล้ว การถ่ายได้กระท�ำ
อย่างโลดโผนพิสดาร เช่นเทพธิดาเหาะเหิรเดินอยู่บน
นภากาศ เป็นต้น”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
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๒๔๗๒

กินอะไร

What We Eat?
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๒ ม้วน (๒,๑๒๐ ฟุต)
๑๓ กรกฎาคม ๒๔๗๒ พัฒนากร และ ฮ่องกง
บริษัทสร้าง
กรมสาธารณสุข
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“เป็ น ภาพยนตร์ แ ถลงการณ์ ข อง
กรมสาธารณสุข ซึง่ ได้จดั ท�ำขึน้ เป็นพิเศษเป็นเรือ่ งแรก มี
ก�ำหนดจะน�ำออกฉายตามโรงภาพยนตร์ตา่ ง ๆ ภาพยนตร์
เรือ่ งนีค้ วรต้องนับว่า เป็นภาพยนตร์แถลงการณ์เชิงภาพ
ข่าวกลาย ๆ อย่างน่าดูได้เรื่องหนึ่ง ซึ่งทุกท่านควรไปชม
เพื่อประดับความรู้รอบตัวให้มากยิ่งขึ้นทางสุขศึกษา ใน
เรื่องของการ “กินอะไร” เพราะทุก ๆ คนจะต้องกินกัน
ทุกวัน แต่อะไรจะควรกินและไม่ควรกิน ภาพยนตร์เรื่อง
นี้จะบอกคุณประโยชน์ให้ท่านผู้ดูทราบโดยถี่ถ้วน”

“กล่าวถึงสวนผัก สกปรกเพราะรดด้วยน�้ำ
อุจจาระ คนมาซื้อผักจากสวนไปขาย พายเรือไปขาย คน
ซื้อเรียกซื้อ ไปถึงตลาด ตลาดสกปรก คนมาซื้อ แม่บ้าน
อ้วน ๆ มาซื้อไปบ้าน บ้านสะอาดแต่ข้างหน้าข้างหลังใน
ครัวสกปรก แม่บา้ นท�ำอาหารไม่ได้ลา้ งผัก ให้สามีและลูก
กินกันสองคน รุ่งเช้าสามีปวดท้อง เข้าส้วม ลูกก็เข้าส้วม
ส้วมก็ไม่ถูกสุขลักษณะ สองพ่อลูกเป็นอหิวาต์แม่บ้านไป
โทรศัพท์เรียกแผนกโรคติดต่อ กรมสาธารณสุข มารับไป
โรงพยาบาลกลาง สรุป กินอะไร? คือกินอุจาระนั่นเอง”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง หลายวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๗๒

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒

“เป็นภาพยนตร์ที่ข้าราชการกรมสาธารณสุข
ได้แสดงกันเอง มีการแนะน�ำเรื่องอาหารการกินตลอด
เรือ่ ง เป็นภาพยนตร์ทนี่ า่ ดูมาก ถ้ามีฉายเมือ่ ใดควรไปชม
กัน”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
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๒๔๗๒

หนุม่ หัวนอก
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๓๐ สิงหาคม ๒๔๗๒ ตลาดบ�ำเพ็ญบุญ
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง นัด ยวงพานิช
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
นายเมอนาด
เค้าเรื่อง
“วันนี้, พรุ่งนี้, และมะรืนนี้, เปนวัน
ก�ำหนดฉายภาพยนตร์ไทยเรื่องหนุ่มหัวนอก ซึ่งนายนัด
ยวงพานิช เปนเจ้าของ ที่โรงภาพยนตร์ตลาดบ�ำเพ็ญบุญ
เชิงสะพานถ่าน พระนคร ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ เจ้าของ
เล่าว่าได้ลงทุนท�ำถึง ๓๔,๐๐๐ บาทเศษ สิ้นเวลาท�ำ ๒
ปีกว่า พระเอกนางเอกและตัวประกอบล้วนเปนบุตรธิดา
คหบดี แสดงได้สนิทสนมทุกอย่าง เทียมของฝรัง่ เปนเรือ่ ง
รักโศก ท�ำให้ผู้ดูตื่นเต้นยิ่งนัก จึงควรที่มหาชนจะไปชม
ให้ได้”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง  ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง พ.ศ. ๒๔๗๒

๒๔๗๒

แสงมหาพินาศ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๖ ตุลาคม ๒๔๗๒ พัฒนากร และ นาครเกษม
บริษัทสร้าง
บริษัทหัสดินทร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
จรัญ วุธาทิตย์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
ปลอบ ผลาชีวะ, ไขศรี สุริยาภา,
แฉล้ ม บั ว เปลี่ ย นสี , คาโร สุ นั ข
อัลเซเชียน (หลานรินตินติน)

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) วารสารไทยเขษม พ.ศ. ๒๔๗๒

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยที่แสดงอย่างทันตา
และทันสมัยที่สุด เป็นเรื่องที่ท่านไม่ควรจะยอมให้ผ่าน
สายตาไปเสีย เพราะท่านจะได้พบความบันเทิงจาก
ภาพยนตร์ ไ ทยเรื่ อ งนี้ เ ป็ น อเนกประการ เป็ น ต้ น ว่ า
ภาพรักอันยียวนและหวานจับใจ ภาพการต่อสู้ด้วยหมัด
และมีดสั้นอย่างฉกาจฉกรรจ์ ประกอบกับความตลก
ขบขันของตัวละครบางคน กับท่านจะต้องตืน่ ใจในเมือ่ ได้
เห็นอภินหิ ารของ “แสงมหาพินาศ” ทีส่ ามารถท�ำลายเรือ
ใหญ่ ๆ ในกลางมหาสมุทร และ ฯลฯ”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
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๒๔๗๔
๒๔๗๓

ยุงร้ายกว่าเสือ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๖ ม้วน
๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๓ บ้านหม้อ
บริษัทสร้าง

กรมสาธารณสุข โดย กองภาพยนตร์
เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง

ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ขุนสอนสุขกิจ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต กรมรถไฟหลวง
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เจือ จักษุรักษ์, คมข�ำ โกมลวาทิน
เรื่องย่อ

30 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๒๔๗๔

รบระหว่างรัก

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๙ ม้วน
? พฤษภาคม ๒๔๗๔ (?)
บริษัทสร้าง
หัสดินทร์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ประพันธ์
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้ก�ำกับ
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้เขียนบท
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
แฉล้ม บัวเปลีย่ นสี, เพลินพิศ ยมนาค,
แน่งน้อย โสมสกุล, ปลอบ ผลาชีวะ

ถวายทรงธรรม์เทิดหล้า ดวงใจมอบเมียขวัญ และแม่
เกียรติศักดิ์รักของข้า มอบไว้แก่ตัว”
จุดประสงค์ของเรื่องให้เห็นชีวิตคนไทย คน
ไทยส่วนมากเป็นชาวนาเรื่องก็ต้องเป็นชาวนา แต่ว่า
พลิกแพลงท�ำหยอดนั่นเติมนี่ให้มีอะไรสนุก ๆ แปลก ๆ
ไปทุกแง่ทกุ มุมซึง่ มีทางท�ำได้มาก เรือ่ งชกต่อยมีเล็กน้อย
ไม่ให้สะบัน้ หัน่ แหลกเกินความจริง ยกเอาความโลดโผน
ไปให้กับฉากรบในยุโรป แสดงเป็นการรบตอนหนึ่ง ที่
พระเอกขั บ ยานยนต์ เ ข้ า ยึ ด สนามเพลาะของข้ า ศึ ก
ท่ามกลางลูกระเบิดและกระสุนปืนกล จนถึงตะลุมบอน
สูก้ นั อย่างทรหดตัวต่อตัว ฉากนีใ้ ห้เป็นเวลากลางคืนท�ำให้
หวาดเสียวตื่นเต้น”

เค้าเรื่อง
“เป็นเรื่องชาวนา มีพระเอก ตัวโกง
ติดผู้หญิง แย่งผู้หญิงกันแล้วเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
พระเอกมีแม่ มีคู่รัก แต่เมื่อเกิดสงครามพัวพันมาถึงชาติ
บ้านเมือง พระเอกก็เข้าอาสาสมัครไปสงคราม ด�ำเนิน
เรื่องตามโคลง “มโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์ แขนมอบ

ทีม่ า สง่า กาญจนาคพันธุ,์ อนุสรณ์วนั พระราชทานตุก๊ ตาทอง ๑๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๐๘
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๒๔๗๔

หมัน้ ซ้อน
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๘ ตุลาคม ๒๔๗๔ นาครเขษม-บางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ศรีสุพรรณภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เทียน ศรีสุพรรณ
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
เทียน ศรีสุพรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

32 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์ไทยเขษม พ.ศ. ๒๔๗๔

๒๔๗๔

หมัดพ่อค้า
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ๗ ม้วน
๑ มกราคม ๒๔๗๔ พัฒนากร, สิงคโปร์
บริษัทสร้าง
บริษัทกาญจนนฤมิตร
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
แอ ม่วงดี, อนงค์ วินะพันธ์,
ย้ง หณุมาณ, น้อม สมิทนัน
เค้าเรื่อง		
“เป็นเรือ่ งเกีย่ วแก่การชิงรักระหว่าง
พ่อค้าชาวกองเกวียน มีการยกพวกปล้นกองเกวียน การ
ต่อสู้กันด้วยอาวุธปืนและหมัดมวยอย่างโลดโผน”
ที่มา หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
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๒๔๗๕

หลงทาง

Going Astray
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง
จ�ำนวน ๑๒ ม้วน / ความยาว ..... นาที
๑ เมษายน ๒๔๗๕ พัฒนากร, สิงคโปร์, นาครเขษม
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้เขียนบท
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ ขุนสนิทบรรเลงการ
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง		
แม่น ชลานุเคราะห์
เป็น แสวง พืชผล
ศรี
เป็น ยอดมิ่ง
ปลั่ง ชูเทศะ
เป็น จ�ำนง สุขนคร
วาสนา ทองศรี
เป็น ฟองสวาท
เรื่องย่อ
แสวง แต่งงานกับ ยอดมิ่ง มีบุตร
หนึ่งคนชื่อ ยอดขวัญ ประกอบอาชีพกสิกรรม วันหนึ่ง
แสวงต้องเดินทางเข้าสูพ่ ระนครเพือ่ ซือ้ เครือ่ งมือมาใช้ใน
กิจการ โดยพักอยู่กับ จ�ำนง เพื่อนรักซึ่งอาศัยที่พระนคร
จ�ำนงชักน�ำให้แสวงรู้จักกับ ฟองสวาท ซึ่งเป็นที่หมาย
ปองของหนุ่ม ๆ ทั่วเมือง แสวงหลงใหลฟองสวาทอย่าง
หัวปักหัวป�ำ  ถึงขั้นละทิ้งอาชีพกสิกรรมมาท�ำงานใน
พระนคร และพาฟองสวาทมาอยู่ร่วมกันในบ้านอย่าง
เปิดเผย ฟองสวาทใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่นานนักแสวง
ก็หมดเงิน ฟองสวาทจึงตีตัวออกห่าง แสวงต้องออกจาก

34 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

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

งาน ต้องทุกข์ ใจอย่างแสนสาหัส ท�ำให้เขาหวนนึกถึง
ยอดมิ่งที่เคยพึ่งพิง จึงกลับไปที่บ้านทุ่งเพื่อหาเมียรักซึ่ง
คอยเขาอยู่ที่นั่น
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง หลงทาง พ.ศ. ๒๔๗๕

๒๔๗๕

ท้าวกกขนาก
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๑๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ สิงคโปร์, นาครเขษม
บริษัทสร้าง
ศรีสุพรรณภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เทียน ศรีสุพรรณ
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
สง่า กาญจนาคพันธุ์
ผู้เขียนบท
สง่า กาญจนาคพันธุ์
ผู้ถ่ายภาพ
เทียน  ศรีสุพรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์ไทยใหม่ พ.ศ. ๒๔๗๔

เค้าเรื่อง
“จากต� ำ นานท้ อ งถิ่ น ลพบุ รี ท้ า ว
กกขนากเป็นยักษ์ทถี่ กู ศรพระรามปักอก แล้วกระเด็นจาก
ลงกามาตกที่เขาวงพระจันทร์ ลพบุรี ยักษ์ยังไม่ตาย
พระรามจึ ง สาปให้ ศ รปั ก อกยั ก ษ์ ต รึ ง อยู ่ บ นยอดเขา
ชั่วกัลป์ แต่ทุก ๆ สามปีศรจะคลายตัวออก พระรามให้
ไก่แก้วมาคอยขัน เพื่อให้หนุมานได้ยิน มาตอกศรไม่ให้
หลุดออก”
ที่มา ต�ำนานท้องถิ่น

35

๒๔๗๕

บ่อพลอยมฤตยู
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๙ กันยายน ๒๔๗๕ สิงคโปร์
บริษัทสร้าง
บริษัทภาพยนตร์ไทยตะวันตก
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ใช้ โชติประสิทธิ์
ผู้ประพันธ์
จรัญ วุธาทิตย์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
ใช้ โชติประสิทธิ์
เรื่องย่อ

36 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๗๖
๒๔๗๕

นางนาคพระโขนง
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๙ เมษายน ๒๔๗๖ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ประพันธ์
ร. วุธาทิตย์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๗๖

อ�ำนาจความรัก
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๙ เมษายน ๒๔๗๖ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
หัสดินทรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ประพันธ์
ศรีบูรพา
ผู้ก�ำกับ
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
พิศวง ไชยาค�ำ เป็น นางเอก
สวาท บุนนาค เป็น พระเอก
เรื่องย่อ
เป็นเรือ่ งราวของความรักทีม่ อี ทิ ธิพล
เหนือสิ่งอื่นใด พิมพ์ ศรีเวียง เป็นแม่ค้าปลาที่ต�ำบล
ศรีราชา ด้วยความสวยของพิมพ์ จึงเป็นที่หมายปองของ
หนุ่ม ๆ แม้กระทั่ง ทับ พ่อเลี้ยง และ สิน หาญสมุทร
นักเลงท้องถิน่ แต่ทงั้ สองก็ได้แต่แอบรักพิมพ์อย่างเงียบ ๆ
จนกระทั่ง นาคร อุดมลักษณ์ ชายนักท่องเที่ยวปรากฏ
ตัว นาครพา นารา น้องสาว และ ชอบ วิชัย เพื่อนสนิท
มาตากอากาศที่ศรีราชา แต่เรือถูกพายุพัดล่ม จึงมาขอ
อาศัยพิมพ์ ทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันท�ำให้สินอิจฉา และ
ตัดสินใจขืนใจพิมพ์กลางวันแสก ๆ แต่นาครช่วยไว้ทัน
สินหาทางดักท�ำร้ายนาครด้วยวิธีต่าง ๆ แต่ทับมาช่วยไว้
และถูกแทงอาการสาหัส ก่อนตายทับสารภาพกับพิมพ์
ว่าไม่ได้รักพิมพ์แบบลูกสาว แต่รักพิมพ์แบบคนรัก และ
ขอจูบพิมพ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นใจ
ที่มา นิตยสารภาพยนต์สยาม กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนต์สยาม กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖

๒๔๗๖

ความรักในเมืองไทย
Honor Redeemed
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง (พูดภาษากวางตุ้ง)
ความยาว ..... นาที
๑ สิงหาคม ๒๔๗๖ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริษัท ยูไนเต็ดฟิล์ม คอปอเรชั่น
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง		
ย่วนซิวกิ๊ด
เป็น ฮักเคี๋ยง
วู่ซิ๋วก๊วน
เป็น เซียกฟา
เรื่องย่อ
ฮั ก เคี๋ ย ง หนุ ่ ม ชาวจี น ถู ก ภรรยา
นอกใจ มิหน�ำซ�้ำยังปรักปร�ำตนว่าเป็นคอมมิวนิสต์ จึง
เปลี่ยนชื่อเป็น หลีเจียงซัง หลบหนีมาอยู่ประเทศสยาม
หลีเจียงซังได้งานเป็นผู้จัดการโรงสีไฟไต่ฟุงของนาย
ฉั่นกาเซ้ง ไม่นานนักหลีเจียงซังก็พบรักใหม่กับ เซียกฟา
บุตรสาวของฉัน่ กาเซ้ง เคราะห์กรรมของเขายังไม่หมดไป
วันหนึ่งหลีเจียงซังพบกับ เหล่าไกว่ฉุ่ง ชายชู้ของภรรยา
เก่ า โดยบังเอิญ หลีเจียงซังขอร้องไม่ใ ห้ เ หล่ า ไกว่ ฉุ่ ง
แพร่งพรายเรือ่ งในอดีต เหล่าไกว่ฉงุ่ จึงฉวยโอกาสนีบ้ งั คับ
หลีเจียงซังร่วมมือฉ้อฉลโรงสีไฟไต่ฟุง เมื่อความแตก
เหล่าไกว่ฉุ่งก็ป้ายสีความผิดแก่หลีเจียงซัง เซียกฟา
ผิดหวังมากขอร้องให้บิดาไล่หลีเจียงซังออกจากโรงสี
ชุ ย เหลา ภรรยาเก่ า ของหลี เ จี ย งซั ง ตาม
เหล่าไกว่ฉงุ่ มายังสยามและเกิดมีปากเสียงกัน หลีเจียงซัง
มาเห็นเหตุการณ์บันดาลโทสะควักปืนยิงทั้งคู่แต่ไม่โดน

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) นิตยสารภาพยนต์สยาม สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖

เหล่าไกว่ฉุ่งเข้าใจว่าชุยเหลาคิดทรยศจึงท�ำร้ายชุยเหลา
บาดเจ็บปางตาย เหล่าไกว่ฉุ่งกินเหล้าระงับสติ แต่ด้วย
เวรที่ท�ำไว้ หยิบยาพิษมาดื่มถึงแก่ความตาย หลีเจียงซัง
ตามมาพบก็เกิดความสลดใจและตัดใจกลับเมืองจีน ขณะ
นั้น พ่อแม่ของหลีเจียงซังมาประเทศสยามเพื่อตามหา
ลูกชาย ความจริงจึงปรากฏว่าครอบครัวของหลีเจียงซัง
เป็นญาติกับฉั่นกาเซ้ง ที่สุดสองหนุ่มสาวจึงได้คืนรักและ
แต่งงานกัน
ที่มา นิตยสารภาพยนต์สยาม สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
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๒๔๗๗

ปูโ่ สมเฝ้าทรัพย์
๓๕ มม. / ขาวด�ำ (บางฉากถ่ายด้วยฟิล์มสี) / เสียง
ความยาว ..... นาที
๑๐ เมษายน ๒๔๗๗ เฉลิมกรุง, พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้ก�ำกับ
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เสน่ห์ นิลพันธ์, องุ่น เครือพันธ์,
ปลอบ ผลาชีวะ
เค้าเรื่อง
“ปู่โสมขุดเอาคนตายไปเป็นบริวาร
พาไปไว้ในถ�ำ้ นักวิทยาศาสตร์คนหนึง่ จึงคิดฉีดยาพระเอก
ให้สลบแล้วไปฟื้นในถ�้ำได้ต่อสู้กับผีและงูใหญ่”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗

๒๔๗๗

สาวเครือฟ้า

Madame Butterfly
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์
จ�ำนวน ๙ ม้วน / ความยาว ..... นาที
๒๖ พฤษภาคม ๒๔๗๗ วัฒนากร, แก๊ปปิตอล
บริษัทสร้าง
บูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง “สดศรี”
ผู้ประพันธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้ถ่ายภาพ
“เนียรศิลป”
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ พรานบูรพ์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ชื่นจิตต์ แสงวรรณเทศ
เป็น เครือฟ้า
ละม้าย สุวรรณพานิช
เป็น จ�ำปา
อุดม วรมิตร
เป็น ร.ต. พร้อม
ม.ล. แจ่มจ�ำรัส
เป็น พระรอง
เรื่องย่อ
โศกนาฏกรรมความรักระหว่างทหาร
หนุ่มกับสาวชาวเหนือ ร้อยตรีพร้อม ทหารหนุ่มชาวใต้
ย้ายมารับราชการทีเ่ ชียงใหม่ เกิดรักใคร่กบั เครือฟ้า หญิง
ช่างฟ้อนชาวเชียงใหม่ ลูกของคนเลี้ยงช้าง แล้วก็ได้ผูก
สมัครรักใคร่กันขึ้น เพราะร้อยตรีพร้อมชอบให้เครือฟ้า
พาไปเที่ยวป่า ทั้งคู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยากันชั่วระยะ
สัน้ ๆ จนให้กำ� เนิดบุตรชือ่ แดง แต่ตอ่ มาเกิดสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่ง ไทยเข้าร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตรและมีการ
ระดมทหารอาสาไปรบทีย่ โุ รป ข่าวมาถึงเชียงใหม่ ร้อยตรี
พร้อมได้รบั ค�ำสัง่ ให้ยา้ ยกลับกรุงเทพฯ จึงอาสาไปร่วมรบ
ก่อนจากได้รำ�่ ลากันด้วยความรักและอาลัย ร้อยตรีพร้อม

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนต์สยาม พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

สัญญาว่าจะกลับมาหาเครือฟ้าในเร็ววัน แต่ทว่าเขากลับ
ประสบเคราะห์กรรมเครื่องบินตกได้รับบาดเจ็บ
ร้อยตรีพร้อมกลับมาถึงเมืองไทยในสภาพความ
จ�ำเสื่อมและได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น นายพลตรี
หลวงณรงค์รกั ษ์ศกั ดิส์ งคราม จึงถูกญาติบงั คับให้แต่งงาน
กับจ�ำปา ลูกผู้ดีมีสกุล จนถึงวันที่หลวงณรงค์รักษ์ต้อง
เอาเครื่องบินไปแสดงบินที่เชียงใหม่ ก็เกิดคลับคล้าย
คลั บ คลาว่ า จะเคยมาอยู ่ ที่ นี่ เครื อ ฟ้ า ได้ ข ่ า วว่ า สามี
เดินทางมาเชียงใหม่ ก็ไปคอยต้อนรับด้วยความดีใจ
แต่กลับต้องพบความชอกช�้ำเมื่อเห็นร้อยตรีพร้อมพา
จ�ำปา ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมาด้วย ซ�้ำร้ายยังถูก
จ�ำปาดูหมิ่นดูแคลน เครือฟ้าเสียใจมาก จึงใช้มีดแทงตัว
ตายด้วยหัวใจที่แตกสลาย

41

๒๔๗๗

ขุนช้างขุนแผน
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๙ ตุลาคม ๒๔๗๗ วัฒนากร, แก๊ปปิตอล
บริษัทสร้าง
น.น. ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บ�ำรุง แนวพานิช
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ศิริ
เรื่องย่อ

42 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนต์สยาม ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

๒๔๗๗

สุรานารี
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์? / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๗๗ (?)
บริษัทสร้าง
บริษัทภาพยนต์สยาม
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนต์สยาม ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

เค้าเรื่อง		
“ท่ า นนั ก ดู ภ าพยนต์ ท่ า นชอบ
ภาพยนต์ชนิดไหน รัก โศรก คติ โลดโผน บู๊ ทุก ๆ อย่าง
นี้ ท่านจะได้ดู ในภาพยนต์ไทยบรรดาศักดิ์เรื่องแรก
และเรื่องเดียวที่บรรจุทุก ๆ อย่างที่กล่าวข้างบนโดย
พร้อมมูล”
ที่มา นิตยสารภาพยนต์สยาม ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
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๒๔๗๘

เลือดทหารไทย
Undaunte Sons of Siam
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๓ เมษายน ๒๔๗๘ วัฒนากร, ควีนส์
บริษัทสร้าง
ส�ำนักงานโฆษณาการ, กระทรวงกลาโหม, ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
กรรมการฝ่ายกระทรวงกลาโหม
นายพันเอก พระสราภัยสฤษฎิการ, นายพันเอก พระประจนปัจจนึก,
นายพันโท หลวงพรหมโยธี, นายพันโท หลวงวิจักษ์กลยุทธิ์, นายนาวาตรี หลวงนิเทศกลกิจ, นายพันตรี หลวงอาวุธวิชาชาญ, นายเรือเอกชลิต กุลก�ำม์ธร, นายร้อยเอก หลวงเจริญจรัมพร
กรรมการฝ่ายส�ำนักงานโฆษณาการ นายพันตรี หลวงรณสิทธิพชิ ยั , นายพันตรี หลวงราชานุรกั ษ์, หลวงกลการเจนจิต
กรรมการจัดท�ำ
มานิต วสุวัต, ขุนวิจิตรมาตรา
ที่ปรึกษาทางเทคนิคทหารบก
นายพันโท หลวงพรหมโยธี
ที่ปรึกษาทางเทคนิคทหารเรือ
นายเรือเอกชลิต กุลก�ำม์ธร
ที่ปรึกษาทางเทคนิคทหารอากาศ
นายร้อยเอก หลวงเจริญจรัมพร
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้ก�ำกับ
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ช่วยถ่ายภาพ
กระแสร์ วสุวัต, ศรีสุข วสุวัต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ออกแบบฉาก
หลวงภรตกรรมโกศล, นายพันตรี หลวงอาวุธวิชาชาญ
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ช่วยบันทึกเสียง
นายร้อยตรีจินดา วงษ์ไพบูลย์
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ
นาวาตรี หลวงนิเทศกลกิจ
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง 			
ร.อ. ม.ล. ขาบ กุญชร
เป็น พ.ต. หลวงกฤษณะสงคราม
จ�ำเนียร อินทรนิลวัต
เป็น พาณี นรกุล
นาวาตรี หลวงสุภีอุทกธาร
เป็น นาวาตรี หลวงสหะนาวิน
เรือเอก หลวงประดิยัตนาวายุทธ
เป็น เรือเอก ปรีชา นรกุล
จ�ำรุ กรรณสูตร
เป็น นงลักษณ์ สหะนาวิน
นายพันโท หลวงประสิทธิ์ยุทธศิลปะ เป็น นายพลโท พระยานรกุล
ร.ท. ม.ล. ค�ำรน สุทัศน์
เป็น ร.ท. เฉิด ภักดีพันธ์

44 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙
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พ.ต. หลวงสารานุประพันธ์
พ.ต. หลวงประชานุรักษ์
มานิตนเรศร์
ร.ท. เขียน ธีมากร
ร.ต.อ. เอ็ด ณ ป้อมเพ็ชร์

เป็น รัฐมนตรีวา่ การกลาโหม
เป็น วิญญู
เป็น อุดม ไชยประสิทธิ์
เป็น เฉลิม บุญโรจน์
เป็น นายต�ำรวจสันติบาล

เรื่องย่อ
นาวาตรี หลวงสหะนาวิน ผู้บังคับ
หมวดหน่วยรบประจ�ำเรือรบหลวงสุโขทัย น�ำทัพประลอง
ยุทธใหญ่ทางทะเลจึงได้รับค�ำสั่งเลื่อนยศพร้อมกับคน
อื่น ๆ คืนวันรุ่งขึ้น ได้มีงานเลี้ยงบนเรือรบหลวงสุโขทัย
หลวงสหะนาวินได้พบ พาณี นรกุล น้องสาวของ เรือเอก
ปรีชา นรกุล ก็รู้สึกหลงรัก เช่นเดียวกับ พันตรีหลวง
กฤษณะสงคราม เพื่อนสนิท หลวงสหะนาวินจึงหลีก
ทางให้
จนกระทั่ ง ประเทศไทยเข้ า สู ่ ภ าวะสงคราม
รัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงกลาโหมด� ำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ตามแผนป้องกันพระราชอาณาจักร ที่ พลโท
พระยานรกุล ร่างขึน้ แต่ขณะนัน้ เองมีกลุม่ คนคิดขายชาติ
น�ำโดย วิญญู เป็นหัวหน้า ต้องการขโมยร่างแผนป้องกัน
พระราชอาณาจักร จึงให้อดุ มกับเฉลิมลอบไปขโมยในงาน
วันเกิดพระยานรกุลที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมา
เมื่อถึงวันงาน อุดมลอบเข้าไปขโมยร่างแผน
ป้องกันพระราชอาณาจักรในบ้านพระยานรกุลส�ำเร็จ แต่
ขณะที่ก�ำลังปีนลงมาจากตึก หลวงกฤษณะมาเห็นเข้าจึง

ยิงอุดมเสียชีวิต เฉลิมซึ่งคอยดูต้นทางอยู่รีบวิ่งไปฉวย
แผนป้องกันพระราชอาณาจักรและหลบหนีไปได้ หลวง
กฤษณะถูกเรียกเข้าประจ�ำกรมด่วน เนื่องจากรัฐบาล
ประกาศสงครามแล้ ว นายเรื อ เอกปรี ช าจึ ง เสี ย สละ
ออกรับแทนว่าตนเป็นผู้ยิงอุดมเสียชีวิต หลวงกฤษณะ
จึงได้ไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ หลังจากนั้นต�ำรวจก็ได้
รับแจ้งว่าร่างแผนป้องกันพระราชอาณาจักรหายไป เมื่อ
สอบปากค�ำ  นงลักษณ์ ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ ต�ำรวจจึง
รีบไปดักรอผู้ต้องสงสัยที่สถานเบียร์ฮอลล์ “โอดี” และ
จับวิญญูและเฉลิมพร้อมของกลางได้ นายเรือเอกปรีชา
จึงได้รบั การปล่อยตัวไปเป็นผูบ้ งั คับหมูเ่ รือยามฝัง่ กองทัพ
บก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศไทยเคลื่อนทัพสู่
สนามรบ และได้ชัยชนะกลับมา
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เลือดทหารไทย พ.ศ. ๒๔๗๘

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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ขุนช้างขุนแผน
ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ พฤษภาคม ๒๔๗๘ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
น.น. ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บ�ำรุง แนวพานิช
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ศิริ ผิวสังข์
เป็น ขุนแผน
ลิลี่
เป็น ขุนช้าง
จร
เป็น วันทอง
เค้าเรื่อง
“ท้องเรื่องจับตั้งแต่ ขุนช้าง ถวาย
ฎีกา ขุนแผน ติดคุกแล้วสะเดาะโซ่ตรวนออกมาเข้าหา
นางแก้วกิริยา และแสดงการล่องหนหายตัวจ�ำแลงกาย
เป็นนางงามล่อหลอกผู้คุม ขุนช้างให้คนไปดักฉุดนาง
วันทองไปไว้บ้าน นางก�ำลังตั้งครรภ์อ่อน ๆ อยู่ ต่อมาจึง
คลอดพลายงาม เมื่อพลายงามจ�ำเริญวัยขุนช้างก็คิดฆ่า
เพราะเห็นว่าไม่ใช่ลูกของตัว ฯลฯ”
ที่มา นิตยสารภาพยนต์สยาม พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
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๒๔๗๘

สัตตหีบ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๔ มิถุนายน ๒๔๗๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้คัดเลือกนักแสดง หลวงกลการเจนจิต
ผู้แสดง			
เสน่ห์ นิลพันธ์
เป็น สันต์ ชาญชล
ราศรี เพ็ญงาม
เป็น นวล มิ่งทรัพย์
ปลอบ ผลาชีวะ
เป็น ชัย เชาว์งาม
หลวงภรตกรรมโกศล
เป็น เดช ด�ำรงค์ฤทธิ์
ประจวบ อ�ำมาตยกุล
เป็น เสริม
เฮง มิ่งขวัญตา
เป็น ปาน
ว่าที่ ร.ต.หมื่นกล้ากลางศึก ร.น. เป็น เพิ่ม
จ่าเอกผลัด ชิตทรามาตย์, แดง จันทร์อมิ่ , พงษ์ ลิม้ สวัสดิ,์
จ่าโทวัน หงษ์สุวรรณ
เรื่องย่อ
เรื่องราวเกิดขึ้นที่ต�ำบลสัตหีบ สันต์
ชาญชล หนุ่มประมง สมัครรักใคร่อยู่กับ นวล มิ่งทรัพย์
ลูกสาวของนายเพิม่ วันหนึง่ สันต์หาปลาได้มากกว่าปรกติ
จึงเกิดครึม้ ใจชวน ชัย เชาว์งาม เพือ่ นรักไปเลีย้ งฉลองกัน
ทีต่ ลาด จ�ำเพาะพอดี เดช ผูค้ มุ แห่งคุกสัตหีบซึง่ เบือ้ งหลัง
ประกอบการทุจริต ได้พาลูกน้องอันธพาลมากินเหล้า
ในร้านเดียวกันนี้ ก็เกิดเขม่นกันขึ้นจนหวุดหวิดมีเรื่อง
ชกต่อย
ระหว่ า งทางกลั บ สั น ต์ พ บนวลก� ำ ลั ง รี บ ไป
ตลาดเพือ่ ตามหมอมารักษาพ่อทีล่ ม้ เจ็บ สันต์จงึ อาสาอยู่

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนต์สยาม มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘

เฝ้านายเพิ่มที่บ้าน ลูกน้องของเดชเห็นนวลก็ท�ำกิริยา
กักขฬะ นวลเห็นท่าไม่ดีรีบเดินเลี่ยงไปอีกทาง แต่เดชไม่
ยอมลดราวาศอก ปาน เพื่อนของสันต์ผ่านมาเห็นเข้า จึง
รีบไปเรียกสันต์ให้มาช่วยนวล ทีส่ ดุ ก็ไม่พน้ มีเรือ่ งชกต่อย
กัน พอดีมที หารเรือเดินผ่านมา สันต์กบั ปาน และลูกน้อง
ของเดชบางส่วนจึงถูกจับขังคุกเป็นเวลา ๑ เดือน
เดชใช้อภิสิทธิ์ในการเป็นผู้คุม ลงโทษสันต์กับ
ปานให้ท�ำงานหนักกว่านักโทษคนอื่น ๆ หน�ำซ�้ำยังตาม
รังแกนวลจนนวลร�ำคาญใจ ตัดสินใจหนีไปอยู่ที่อื่น แต่
ถูกลูกน้องของเดชฉุดระหว่างทาง เป็นเวลาเดียวกับที่
เรือนจ�ำ นักโทษก�ำลังเฮโลกันแหกคุก เพราะผู้คุมเอาแต่
ละเลยหน้าที่มัวแต่ไปก่อกรรม สันต์กับเพื่อนช่วยกัน
ควบคุมสถานการณ์ กระทัง่ เหล่าทหารเรือกระจายกันไป
ตามนักโทษ สันต์จึงขอออกไปช่วยนวลให้รอดพ้นจาก
อิทธิพลของเดช
ที่มา นิตยสารภาพยนต์สยาม มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘
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เลือดจีนต่างด้าว
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / จ�ำนวน ..... ม้วน
๒๑ กรกฎาคม ๒๔๗๘ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
บริษัท โอเรียนแตล
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง		
บุญชู
เป็น พระเอก
เนาวรัตน์
เป็น นางเอก
จิ๋ว และ ขุนสมานฯ เป็น ตลก
เค้าเรื่อง
“เปนเรื่องประพันธ์ทางจีน – ไทย
รักแกมตลก แกมต่อสู้ครึกโครม แสดงสภาพโคแก่ชอบ
หญ้าอ่อน สภาพเจ้าชู้ยักษ์ น�้ำใจหนุ่มผิวเหลืองผู้รักชาติ
ยิ่งชีพ มีระบ�ำโป๊ แลการยั่วยวนร้อยแปด”
ที่มา นิตยสารภาพยนต์สยาม กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
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พญาน้อยชมตลาด
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๕ ตุลาคม ๒๔๗๘ ศาลาเฉลิมกรุง, ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ก�ำกับดนตรี
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
ผู้แต่งบทร้อง
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้แสดง		
หลวงภรตกรรมโกศล เป็น พญาน้อย
มานี สุมนนัฏ
เป็น เม้ยเจิง
แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี
เป็น มะเทิ่ง
ทิ้ง มาฬมงคล, อบ บุญติด
เรื่องย่อ
พญาน้อย ราชบุตรของพระเจ้าช้างเผือกมีอุปนิสัยชอบเอาแต่ใจตนเอง เป็นที่กลุ้มใจของ
พระราชบิดา จึงจัดการอุปภิเษกแต่พญาน้อยก็ยังไม่เลิก
นิสัย วันหนึ่ง มะโดด กับ มะดวด มหาดเล็กคู่ใจของ
พญาน้อยมาถวายรายงานว่าพบสาวงามและเชิญพญาน้อย
ไปทอดพระเนตร พญาน้อยจึงท�ำทีเป็นเสด็จเยีย่ มทุกข์สขุ
ของราษฎร เมือ่ ไปถึงตลาดท้ายเมืองตะเกิง พญาน้อยตรง
ดิ่งไปยังร้านแป้งน�้ำมัน ซึ่ง เม้ยเจิง เป็นเจ้าของและ
พยายามเกีย้ วพาราสี แต่เม้ยเจิงมีสามีแล้วชือ่ มะเทิง่ เมือ่
เม้ยเจิงปฏิเสธหนักเข้า พญาน้อยผูเ้ อาแต่ใจจึงข่มขูว่ า่ จะ
ท�ำร้ายมะเทิ่งหากเม้ยเจิงไม่ยอมเป็นสนมเอก เม้ยเจิงจึง
ต้องตามพญาน้อยเข้าวัง
พญาน้อยน�ำเม้ยเจิงแอบไว้ในห้องหนึ่งและให้
คนหว่านล้อมเม้ยเจิง แต่นางก็เอาแต่รอ้ งไห้รำ� พันถึงสามี

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

มะดวด กับ มะโดด แนะน�ำให้พญาน้อยจูบเม้ยเจิง ปรากฏ
ว่าได้ผลดีเกินคาด เม้ยเจิงลืมมะเทิ่งเสียสิ้น ขนาดมะเทิ่ง
ถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือก เม้ยเจิงก็กลับให้การว่า
ตามพญาน้อยมาโดยสมัครใจ มะเทิ่งจึงต้องกลับบ้าน
ทั้งน�้ำตาพร้อมเงินค่าท�ำขวัญ ๕๐ ชั่ง ปล่อยให้เม้ยเจิง
มีความสุขกับพญาน้อย
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง พญาน้อยชมตลาด พ.ศ. ๒๔๗๘
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๒๔๗๘

กุหลาบเชียงใหม่
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ธันวาคม ๒๔๗๘ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เทียน ศรีสุพรรณ
ผู้ประพันธ์
แม่แก้ว จากเรื่อง ดึกเสียแล้ว
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์ พรานบูรพ์
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง พรานบูรพ์
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ประยูรศรี มิ่งเมือง เป็น ก้อนแก้ว
เค้าเรื่อง		
หนุ่มโกเสต”

“กุหลาบเชียงใหม่ตอ้ งชอกช�ำ้ เพราะ

ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘

๒๔๗๘

เมืองแม่หม้าย
Land of Widows

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้ก�ำกับ
หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ศรีสุข วสุวัต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ - จิตต์
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ ร.ท. มานิต เสนะวีณิน ร.น.
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เกษม มิลินทจินดา, มานี สุมนนัฏ,
ชลัช อัลบูรณ์, หลวงภรตกรรมโกศล, หลวงวิลาศปริวตั ร,
ฟองสวาท วิลยั วรรณ, ผัน นากสุวรรณ, ประจวบ อมาตยกุล,
พะเยาว์ พันธจิตต์, เฉลาศรี มณีโชติ, ฉวี จุลรัตน์, สมาน
กฤษดี, ศรีส�ำอางค์ ชูคง, ร�ำพึง เจตนเสน, จรี รัชนีกร,
สมสอาด ชูคง
เรื่องย่อ
เกสร กับ ก�ำจร สองเพือ่ นรักนักเสีย่ ง
โชคก�ำลังตกอับถึงขีดสุด แม้แต่ค่าเช่าบ้านก็ยังค้าง นาย
สุดใจ ถึงสามเดือน ทั้งสองจึงปลอมตัวเป็นหญิงเพื่อ
เดินทางไปแสวงโชคยังเมืองแม่หม้ายดินแดนลึกลับที่มี
แต่ผู้หญิง ระหว่างทางต้องผจญอุปสรรคมากมายแต่ก็
รอดพ้นได้จนสามารถมาถึงเมืองแม่หม้าย ทหารเมือง
ค้นตัวเกสรกับก�ำจรและอธิบายว่า ก่อนจะเข้ามาอยู่ใน
เมืองนี้ ทุกคนต้องเข้าพิธีเสี่ยงน�้ำสาบานว่าจะซื่อตรงต่อ
พระจันทร์ ผู้เป็นพระสามีของชาวเมือง หากพระจันทร์
โปรดผู้ใดก็จะตั้งครรภ์ ทั้งสองกลัวความแตก จึงโกหก
นางพญาว่าเป็นหมอดูและดูดวงชะตาให้นางพญา เมื่อ

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

หลอกล่อถามนางพญาจนรูว้ า่ นางเองก็ตอ้ งการให้มผี ชู้ าย
เข้ามาอยูใ่ นเมืองจึงเปิดเผยตน นางพญาซึง่ ต้องการผูช้ าย
ให้มาอยู่ในเมืองอยู่แล้ว จึงออกค�ำสั่งห้ามประหารชีวิต
สองหนุ่ม แต่มีข้อแม้ว่าเกสรกับก�ำจรต้องอยู่ที่เมือง
แม่หม้ายตลอดไป
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เมืองแม่หม้าย พ.ศ. ๒๔๗๘
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๒๔๗๘

ระเด่นลันได
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มีนาคม ๒๔๗๘ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
บริษัทหัสดินทร์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
บังฟัก พูมศรี
เป็น ระเด่นลันได
ขุนส�ำราญ
เป็น ท้าวประดู่
จรัสยนตร์ ค�ำแย้ม เป็น นางประแดะ
จ�ำเริญ สวัสดิสันติ์ เป็น นางกระแอ

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

ได้เห็นและได้ฟังเปนครั้งแรกในพระนคร ท้องเรื่องของ
ภาพยนตร์ถอดจากบทประพันธ์ของจินตกวีในรัชชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชชกาลที่ ๒ และเปน
เรื่องตลกล้วน ๆ อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า Comedy แท้ ๆ”
ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

เค้าเรื่อง
“ถอดจากหนังสือลือชือ่ ในบทประพันธ์
ไทยเรื่องหนึ่ง ผู้แสดงได้แก่ บังฟัก พูมศรี เป็นตัวระเด่นลันได ขุนส�ำราญ (อ๊อด) เป็นท้าวประดู่ จรัสยนตร์ ค�ำแย้ม
เป็นนางประแดะ และ จ�ำเริญ สวัสดิสนั ติ์ เป็นนางกระแอ
เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ส�ำคัญในเชิงตลกขบขัน การฉาย
คงมีพากย์ประกอบในแบบใหม่ คือ ชายพากย์บทชาย
หญิงพากย์บทหญิง”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๘

“เรื่องตลกจริง ๆ ตลก แท้ ๆ ถ้าท่านยังไม่มี
เรื่องที่จะหัวเราะหรือยังหาโอกาสหัวเราะไม่ได้ ก็เชิญ
เตรียมตัวคอยชม ระเด่นลันได ภาพยนตร์ตลกประกอบ
เสียงของหัสดินทรภาพยนตร์
“ระเด่นลันได” ทีบ่ ริษทั หัสดินทร์สร้างขึน้ ใหม่
นี้ ได้ใช้วิธีสร้างประกอบเสียงโดยวิธีใหม่ที่สุดซึ่งท่านจะ
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๒๔๗๘

โมรา
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ มีนาคม ๒๔๗๘ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สดศรี บูรพารมณ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
“ดาวบูรพา”, “คนเค็ม”
ผู้แสดง
กฤษณา แสงสุวรรณ,
บุญช่วย หิรัญกาญจน์,
เนาวรัตน์ โอนอ่อน
เค้าเรื่อง
“จันทโครพ ลาพระฤาษีอาจารย์กลับ
บ้างเมือง ฤาษีให้ผอบติดตัวไป และห้ามเปิดก่อนถึงเมือง
จันทโครพอดไม่ได้เปิดดูผอบกลางทาง มีนางโมราออก
มาจากผอบ จันทโครพจึงมีหญิงงามเป็นเพื่อนเดินทาง
แล้วก็เกิดเรื่องเมื่อพบโจรไพรโผล่มาชิงนาง เกิดต่อสู้กัน
เพื่อแย่งนางระหว่างจันทโครพกับโจร”
ที่มา นิทานพื้นบ้านเรื่อง จันทโครพ

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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ดงตาล
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๕ พฤษภาคม ๒๔๗๙ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
น.น. ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“พรานบูรพ์”
ผู้ก�ำกับ
“พรานบูรพ์”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ทิดเขียว
ผู้แสดง
สุคนธ์, แส, ทองถม, ชื้น
เค้าเรื่อง
“เปนหนังไทยเรือ่ งแรกของ “พรานบูรพ์” “ดงตาล” เปนเรื่องรักที่ดุดันน่าหวาดเสียว แต่
“ดงตาล” แสดงโดยคนตลก ๔ คน คือ สุคนธ์, ทองถม,
แส และชื้น “ดงตาล” ถ่ายท�ำในท่ามกลางวิวงามตาม
ธรรมชาติแห่งเกาะยอ ทะเลสาบสงขลา”
ที่มา หนังสือพิมพ์สยามราษฎร์ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙
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ทีม่ าภาพ หนังสือพิมพ์สยามราษฎร์ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙

๒๔๗๙

จันทร์เจ้าขา
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๘ มิถุนายน ๒๔๗๙ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์วัฒนา
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พรานบูรพ์
ผู้ประพันธ์
พรานบูรพ์ จากบทลครร้อง เรื่อง
จันทร์เจ้าขา
ผู้ก�ำกับ
พรานบูรพ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ทิดเขียว
ผู้แสดง
สายสนม หั พ นานนท์ , ประมวล
ปาลเนตร, ศุกร์หัศน์, ศิริ ผิวสังข์, ทองถม ปากล�ำโพง,
อวบ เทียมน้อย, ผาด, สุคนธ์ คิ้วเหล่ี่ยม, เชื่อม, สถิตย์
เสียงมหาราช

ที่มาภาพ วารสารไทยเขษม พ.ศ.๒๔๗๙

เค้าเรื่อง
“จากเรื่ อ งอ่ า นเล่ น ลื อ ชื่ อ มาเปน
ลครร้องเรื่องที่ดูไม่น่าเบื่อ จากเรื่องลครที่ดูกันไม่เบื่อ
มาเปนภาพยนตร์พากย์ชั้นมโหฬาร คือ “จันทร์เจ้าขา”
ของ “พรานบูรพ์”
ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

55

๒๔๗๙

เด็ดดวงใจ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ มิถุนายน ๒๔๗๙ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
บริษัทศรีนคร
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
“ทิดเขียว”
ผู้แสดง		
เสนาะ โกมารทัต, อาภรณ์ เคหนันท์,
เจริญ ศรีโสภา, เสน่ห์ โกมารทัต
เค้าเรื่อง		
“เปนเรื่องรักแกมโศก ของหนุ่มสาว
ชาวชนบท ที่ฝ่ายหญิงถูกพรากไปโดยเจ้าหนุ่มชาวกรุง
เปนเรื่องยอดรักยอดโศกเจือคติจับใจ”
ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙

๒๔๗๙

เลือดชาวนา
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๐ กรกฎาคม ๒๔๗๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
เชื้อ อินทรทูต
ผู้ก�ำกับ
ศรีสุข วสุวัต, เชื้อ อินทรทูต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต, ศรีศุข วสุวัต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ ร.ท. มานิต เสนะวีณิน ร.น.
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง		
ราศรี เพ็ญงาม
เป็น น้อย นาสวน
ปลอบ ผลาชีวะ
เป็น เปรม ปลอดภัย
จ�ำรัส สุวคนธ์
เป็น เจือ จิตต์อารี
บังอร อินทุโสภณ
เป็น ลออ เอี่ยมส�ำอางค์
โกศล วสุวัต
เป็น เอิบ เรือโอ่
ฉวี จุลรัตน์
เป็น เกื้อ แตงอ่อน
หลวงภรตกรรมโกศล เป็น เนย นาสวน
หลวงราญรณกาจ
เป็น ก�ำนันอ่วม
เลื่อน กมลรัตน์
เป็น ปลั่ง ปลอดภัย
แนม สุวรรณแพทย์ เป็น โปร่ง ปลอดภัย
ผัน นากสุวรรณ
เป็น ส�ำเนียง สนัดพิณ
แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี
เรื่องย่อ
เปรม ปลอดภัย เป็นลูกชาวนาเมือง
อยุธยา อาศัยอยู่กับ ปลั่ง มารดาซึ่งเป็นอัมพาต เปรม
คบหาอยูก่ บั น้อย นาสวน ลูกสาวของ เนย เศรษฐีประจ�ำ
ต�ำบล แต่ด้วยความยากจนข้นแค้นของเปรม จึงถูกเนย
กีดกัน บ่ายวันหนึ่ง เนยและน้อยไปปรึกษาก�ำนันอ่วมใน
การประกอบพิธีสมโภชแม่โพธิ์สพ เป็นเวลาเดียวกับที่
เจือ จิตต์อารี หนุ่มชาวกรุงหลานก�ำนันอ่วมมาเยี่ยมน้า

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ของตน เจือประทับใจในความงามของน้อยจึงหาโอกาส
ใกล้ชิดน้อยด้วยการร้องเพลง ถึงแม้เปรมจะแสดงตัวว่า
เป็นคนรักของน้อยก็ตาม ทั้งสองจึงทะเลาะกัน เจือเป็น
ฝ่ายแพ้ วันหนึ่งเปรมออกจากบ้านเพื่อไปซื้อยาให้แม่ที่
ตลาด ผ่านร้านสุรา มุ้ยหลี ซึ่งเพื่อนของเปรมกับพรรค
พวกของเจือก�ำลังต่อยตีกนั อยู่ เปรมเข้าไประงับเหตุการณ์
แต่กลับถูกต�ำรวจจับกุม
ระหว่างถูกควบคุมตัวเปรมขอร้องต�ำรวจกลับ
ไปบอกแม่ ต�ำรวจเห็นใจจึงพากันไปที่บ้านเปรม แต่
ปรากฏว่าบ้านของเปรมถูกไฟโหมไหม้ เปรมฝ่ากองเพลิง
เข้าไปช่วยแม่ไว้ได้ทัน จากนั้นจึงพาแม่ไปรักษาตัวที่
กรุงเทพ เผอิญหมอที่ท�ำการรักษาเป็นน้องชายของปลั่ง
จึงช่วยรักษาและออกเงินให้เปรมปลูกบ้านใหม่พร้อม
มอบเงินให้อีกจ�ำนวนหนึ่ง เปรมรีบกลับมาหาน้อยที่
อยุธยาด้วยความดีใจ แต่ขณะนั้น น้อยก�ำลังจะเข้าพิธี
แต่งงานกับเจือ เปรมจึงยอมเป็นฝ่ายเสียสละ เพราะไม่
อยากให้น้อยอกตัญญูต่อบิดา แต่น้อยยืนกรานว่าหัวเด็ด
ตีนขาดจะไม่แต่งงานกับเจือ เจือแอบฟังอยู่โดยตลอด
ซาบซึง้ ถึงรักแท้ทที่ งั้ สองมีให้กนั จึงมอบแหวนแต่งงานให้
เปรมแทนที่ตน
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เลือดชาวนา พ.ศ. ๒๔๗๙
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๒๔๗๙

กะเหรีย่ งไทรโยค
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๕ สิงหาคม ๒๔๗๙ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
คณะปฏิภากย์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์ “พรานบูรพ์”
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง “พรานบูรพ์”
ผู้พากย์
ทิดเขียว, จิตรคุปต์
ผู้แสดง
นางงามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี ๒๔๗๘
เรื่องย่อ
ณ หมู่บ้านลิ่นถิ่น ยังมีความรักของ
หนุ่มสาวชาวกะเหรี่ยงเกิดขึ้นระหว่าง มาลู แอมพะเวีย
และ เคอะแปง มาลู นั้ น เป็ น คนมี ฐ านะดี ใ นหมู ่ บ ้ า น
เนือ่ งจากเป็นคนผูกขาดในการท�ำป่าไม้ เมือ่ เห็นความงาม
ของแอมพะเวีย ลูกสาวของ พะโป้ พ่อค้าไม้ก็เกิดความ
หลงใหล แต่ตดิ ตรงแอมพะเวียนัน้ รักอยูก่ บั เคอะแปงหนุม่
ในบ้านของพะโป้ แม้มาลูจะพยายามหาทางเอาชนะใจ
หรือท�ำตามประเพณีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถพิชิตใจแอมพะเวียได้ จึงคิดจะก�ำจัดเคอะแปงด้วยการท้าฟันดาบ
แต่สุดท้ายก็ยังพ่ายเคอะแปง มาลูจึงยอมรับแต่โดยดีว่า
เขามิอาจได้ตัวแอมพะเวียไป หลังจากนั้นพะโป้จึงยก
แอมพะเวียให้เคอะแปงได้ครองรักและแต่งงานกันตาม
ประเพณี
ที่มา หนังสือลิ้นชักเกร็ดเก่า เอนก นาวิกมูล พ.ศ. ๒๕๔๗
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หนังสือลิ้นชักเกร็ดเก่า เอนก นาวิกมูล พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๔๗๙

กลัวเมีย
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑ ตุลาคม ๒๔๗๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้ก�ำกับ
หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ประจวบ อมาตยกุล
ผู้ก�ำกับศิลป์
แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์ค�ำร้อง จ�ำรัส รวยนิรันดร์
ผู้แสดง
มานี สุมนนัฏ
เป็น ลาวรรณ
จ�ำรัส สุวคนธ์
เป็น จ�ำรัส
เขียน ไกรกุล
เป็น นางบ�ำเรอ
ทองอ่อน ยุกตะนันทน์ เป็น ทนายความ
ถนอม ทักษ์ศิริ
เป็น คนขายสุรา
พระยาโอวาทวรกิจ, หลวงวิลาศปริวตั ร, แฉล้ม บัวเปลีย่ นสี,
เช็ง สง่าเนตร, พิสมัย งามตา, หลวงราญรณกาจ, ผัน
นากสุวรรณ, ใหญ่ ชูแสงทอง, แนม สุวรรณแพทย์, อังกาบ
กาญจนจันทร์

เรื่องย่อ
จ� ำ รั ส เป็ น ผู ้ จั ด การบริ ษั ท สากล
ประกันภัย มีภรรยาชื่อ ลาวรรณ ชีวิตการแต่งงานของ
เขาไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด เหตุเพราะเป็นโรคกลัวเมีย
ขึน้ สมอง ผัน เพือ่ นของจ�ำรัสแนะน�ำ หมอแนม ซึง่ มีความ
สามารถสับเปลี่ยนวิญญาณมนุษย์กับผีได้ รุ่งขึ้นจ�ำรัสจึง
ไปหาหมอแนมให้ชว่ ยรักษาโรคกลัวเมีย หมอแนมจัดการ
เปลี่ยนวิญญาณให้จ�ำรัสและก�ำชับว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับ
ผู้หญิงที่อายุอ่อนกว่า วิธีรักษาของหมอแนมประสบผลดี
เกินคาด ไม่ว่าจ�ำรัสจะท�ำอะไรลาวรรณก็ไม่ดุด่าเหมือน
แต่ก่อน จนจ�ำรัสย่ามใจเผลอไปยุ่งกับ ทองฟู นางบ�ำเรอ
ที่มาขอท�ำประกันความงามที่บริษัทของจ�ำรัส โรคกลัว
เมียจึงกลับมาเยือนจ�ำรัสเหมือนอย่างเคย
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง กลัวเมีย พ.ศ. ๒๔๗๙

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

59

๒๔๗๙

นางนาคพระโขนง (๒๔๗๖)
๒๐ ตุลาคม ๒๔๗๙ ศาลาเฉลิมบุรี

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
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๒๔๗๙

ปิศาจเครือฟ้า ภาคจบ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
บริษัทศรีบูรพา
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์สยามราษฎร์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙

เรื่องย่อ
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แก่นกลาสี
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑ มกราคม ๒๔๗๙ ศาลาเฉลิมกรุง, ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้บันทึกเสียง

ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
มานิต วสุวัต
พอใจ วสุวัต
หลวงกลการเจนจิต, พอใจ วสุวัต

หลวงกลการเจนจิต
พอใจ วสุวัต
แนม สุวรรณแพทย์
กระเศียร วสุวัต,
นายเรือตรีเง็ก สิทธิทัศน์,
ประจวบ อมาตยกุล
ผูจ้ ดั เครือ่ งแต่งกาย ชะลอ - จิตต์
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์ค�ำร้อง จ�ำรัส รวยนิรันต์
ผู้แสดง
จท. เอื้อม ชีวะกานันท์, ศรีสวาท
สุวรรณชื่น, หลวงภรตกรรมโกศล, หลวงวิลาศปริวัตร,
จท. ว่อง โลหิตนาวี, นาย ต. น่าม, จ.อ. แหวว ศรีษะเกษ,
จ.ท. เที่ยง โลศิริ, จ.ต. จรัส แสงอุทัย, ดอกไม้ เสนะวีณิน,
ใหญ่ ชูแสงทอง, แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี, พ.จ.ต. ทองใบ
แก้วงาม, จ.อ. สุดใจ, จ.ท. เติม รัตนาคม, จ.ท. สด รัตนาคม, จ.ท. เจือ พุ่มขจร, จ.ท. แป๊ะ ถนอมทัพ, นางโนนา,
แซลลี เอลินา, เปซา เอลินา, นางระบ�ำอียิปต์, เขียน
ไกรกุ ล , พิ ศ มั ย อิ่ ม อุ ด ม, พริ้ ม พราย อาจสกุ ล , ชั้ น
ชมจันทร์, เอม. อีวานซิดซ์, เค. อีวานซิดซ์, เอ.อี.มุกเตียร์,
ฮะ มิ่งขวัญตา, เช็ง สง่าเนตร์
เรื่องย่อ
จ่ า โทว่ อ ง นั ก เรี ย นใหม่ โ รงเรี ย น
ชุมพลทหารเรือถูก จ่าโทเอื้อม เขม่น ทันทีที่เห็นหน้า ทั้ง
สองมีเรื่องชกต่อยเป็นประจ�ำ  โดยที่ต่างคนต่างไม่ทราบ
ว่าก�ำลังคบผู้หญิงคนเดียวกันคือ ศรีสวาท ต่อมาทั้งสอง
ได้รับเลือกให้ไปปฏิบัติราชการรับเรือตอร์ปิโดที่ประเทศ
อิตาลี ระหว่างการเดินทางจ่าโทเอือ้ มประสบอุบตั เิ หตุแต่
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ทีม่ า (ทัง้ สองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

จ่าโทว่องช่วยเหลือไว้ทนั ทัง้ สองจึงยุตกิ ารทะเลาะกันนับ
แต่นั้นเป็นต้นมา จ่าโทว่องเปิดใจเรื่องคนรักท�ำให้จ่าโท
เอือ้ มรูค้ วามจริง จ่าโทว่องจึงเสียสละศรีสวาทให้แก่จา่ โท
เอือ้ ม แต่ขณะทีอ่ ยูต่ า่ งเมืองจ่าโทเอือ้ มนึกสนุกไปจีบสาว
อิตาลี จ่าโทว่องแอบถ่ายรูปไว้และส่งไปให้ศรีสวาท เมื่อ
ศรีสวาทได้รบั จดหมายเห็นรูปบาดตาจึงหันไปหาเสีย่ เซ้ง
ซึง่ พีช่ ายแนะน�ำให้รจู้ กั ถึงเวลาทีเ่ รือหลวงเจ้าพระยากลับ
สู่น่านน�้ำไทย จ่าโทว่องกับจ่าโทเอื้อมต่างตรงดิ่งไปหา
ศรีสวาทยอดรัก เมื่อรู้ว่าศรีสวาทเปลี่ยนใจจึงหันกลับไป
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร
ทีม่ า สมุดภาพยนตร์ แก่นกลาสี พ.ศ. ๒๔๗๙
หมายเหตุ ภาพยนตร์เรือ่ งแรกทีถ่ า่ ยท�ำในต่างประเทศโดยหลวงกลฯ ซึง่
เป็นช่างภาพยนตร์ทกี่ องทัพเรือจ้างให้ตดิ ตามถ่ายท�ำภาพยนตร์บนั ทึกคณะ
ทหารเรือไทยทีเ่ ดินทางไปรับเรือตอร์ปโิ ดจากประเทศอิตาลี ได้ถอื โอกาส
สร้างภาพยนตร์เรือ่ งนีข้ นึ้

๒๔๗๙

ยอดหญิง
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ มกราคม ๒๔๗๙ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
บริษัท ๑๐๑
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ทีม่ า หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙

เรื่องย่อ
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กุหลาบนครสวรรค์
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๗๙ (?)
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เทียน ศรีสุพรรณ
ผู้ประพันธ์
สุพรรณนาฏ
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์
พรานบูรพ์
ผู้ถ่ายภาพ
เนียนศิลป์
ผู้ล้างภาพ		
สนิท ศรีสุพรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง พรานบูรพ์
ผู้พากย์
ผู้ช่วย
สุจิตต์
ผู้แสดง
ประสาร ชัยสงคราม, พเยาว์ พิมลสัตย์,
พิศมัย อิ่มอุดม, แจ่ม อิศรางกูร, สวัสดิ์ วิศาลจิตต์, ปลอบ
เกิดก�ำธร, สวาสดิ์ วิรยศิร,ิ เลือ่ น สมชนะ, ปาน เด่นงาม, หวัน่
สายบัว, ปุย ไสยสุทธิ, สัน สมัคการ, สง่า สงวนเต็ง, ขุนทอง
ประคองสาย, ชิต เกิดก�ำธร, บุญมี ศิริภาคย์, ประวัติ สมชนะ
เรื่องย่อ		
ณ ท้ อ งทุ ่ ง ต� ำ บลโกรกพระ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ยังมีความรักตามประสาชายหนุ่มหญิงสาวอย่าง
เฉิด และ เนียน อยู่ที่ปลายทุ่ง แต่ความรักของทั้งคู่มิได้ราบ
รืน่ ดัง่ ใจหวัง เพราะเฉิดนัน้ เป็นคนยากจน ในขณะทีเ่ นียนเป็น
ลูกสาวของ ก�ำนันสี ผู้ใหญ่ซึ่งคอยอุปถัมภ์ให้เฉิดได้มีการ
ศึกษา แม้เฉิดจะรักเนียนแต่ก็จ�ำต้องเก็บง�ำความรู้สึกไว้
กระทัง่ วันหนึง่ เฉิดเกิดเผลอใจเอ่ยรักแก่เนียนในขณะทีเ่ นียน
ก็ยอมรับว่าเธอเองก็มีใจให้เฉิด หนุ่มสาวทั้งสองจึงลอบ
สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง จนต่างรู้ว่าทั้งคู่คงมิอาจจะพรากจาก
กัน แต่แล้ววันหนึ่ง นักเลงเมืองกรุงอย่างชิตก็ดันเข้ามาก่อ
เรื่องหมายใจจะเอาตัวเนียนไป เฉิดจึงต้องตรงเข้าไปต่อสู้
ด้วยความชุลมุนชิตจึงชักปืนขึ้นยิงสู้ อนิจจากระสุนพลาดไป
ถูก นางช้อย มารดาของเฉิดเสียชีวิต กระนั้นก่อนตายช้อยได้
บอกความจริงแก่เฉิดว่าแท้จริงเขาคือ ชาญ เป็นลูกชายของ
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ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง กุหลาบนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๘๐

พระยาเทพศรีสุนทร ผู้ดีเมืองกรุง เมื่อรู้ดังนั้นเฉิดจึงเดินทาง
บ่ายหน้าไปตามหาบิดา แม้ตอ้ งจากกับเนียนแต่เขาก็ให้คำ� มัน่
ว่าจะกลับมาสู่ขอเธอ
ครั้นเมื่อถึงบ้านของท่านเจ้าคุณ เฉิดจึงเปิดเผยตัว
แก่ท่านเจ้าคุณ จนท่านเจ้าคุณถึงแก่ความปีติ จึงรับเฉิดมา
ดูแล เฉิดเปลี่ยนสภาพจากชายผู้ยากไร้กลายมาเป็นเศรษฐี
เมืองกรุง แต่แล้วฐานะที่เปลี่ยนไปก็ท�ำให้ใจของเฉิดเปลี่ยน
ตาม เมื่อเขาดันมาหลงเสน่ห์ วิลัย สาวสวยเมืองกรุงจนถอน
ตัวไม่ขึ้น หลงลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเนียน ฝ่ายเนียนที่ยังยึดมั่น
ในค�ำสัญญาก็เลิกที่จะรอและตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อ
มาตามหาเฉิด แม้ทางบ้านจะจัดให้เธอได้แต่งงานกับนาย
อ�ำเภอหนุ่ม
เมื่อเนียนเดินทางมาถึงบ้านท่านเจ้าคุณจึงได้พบ
กับเฉิดอีกครั้ง แต่เฉิดกลับไม่ยอมรับเนียนดังที่เคยให้สัญญา
ซ�้ำร้ายยังบอกเนียนว่าเขาก�ำลังจะแต่งงานกับวิลัย หารู้ไม่ว่า
แท้จริงวิลยั คือหญิงร้ายทีห่ มายจะฮุบสมบัตขิ องเฉิด เมือ่ ท่าน
เจ้าคุณทราบเรื่องจึงโกรธเฉิดที่ไม่มีความรับผิดชอบ และตัด
เฉิดออกจากกองมรดก เมื่อนั้นเอง วิลัยจึงได้เผยธาตุแท้ให้
เฉิดเห็นว่าเธอเพียงต้องการแค่สมบัติของเฉิด เฉิดจึงต้อง
ซมซานกลับมาหาท่านเจ้าคุณและเนียน เพื่อขอให้ทั้งสองให้
อภัย ด้วยความรักของคนเป็นพ่อ ท่านเจ้าคุณก็พร้อมจะให้
อภัย ในขณะที่เนียนก็ไม่ปฏิเสธรักเดียวของเธอ ทั้งคู่จึงได้
ครองรักกันอย่างมีความสุข
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง กุหลาบนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๘๐

๒๔๗๙

เลือดสุพรรณ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๗๙ (?)
บริษัทสร้าง
นครภาพยนตร์บริษัท
ผู้อ�ำนวยการสร้าง แช่ม สุขุมาลจันทร์
ผู้ประพันธ์
หลวงวิจิตรวาทการ จากบทลครเรื่อง
เลือดสุพรรณ
ผู้ก�ำกับ		
“หัสดินทร” กับ “ศุภลักษณ์”
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์
“ศุภลักษณ์”
ผู้ถ่ายภาพและล�ำดับฟิล์ม ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ล�ำดับฉาก
ประยูร ดารากร ณ อยุธยา
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย หม่องลุนเผ่, พิศวง อินทุโศภณ
ผู้ประพันธ์เพลง “ศุภลักษณ์”
ผู้แต่งหน้า
“ปลัดชุ่ม”
ผู้ช่วยเหลือทั่วไป เที้ยน อักษราพาณิชย์
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ม.ล. ทองอยู่ เสนีวงศ์
เป็น มังมหาสุรนาท
ขจิตร์ ไชยาค�ำ
เป็น มังราย
จิตตะเสน ไชยาค�ำ
เป็น มังระโธ
หมื่นขับค�ำหวาน
เป็น ทิดดวง
ร�ำภา ระอาอ่อน
เป็น นางจันทร์
สมจิตต์ อินทุโศภณ
เป็น ดวงจันทร์
พิศวง อินทุโศภณ
เป็น ลูกอิน
ทัศนี ดารากร ณ อยุธยา เป็น สายบัว
หร่อง แส้ทอง
เป็น ทิดมิ่ง
หมื่นเลิศระบ�ำพักตร์
เป็น นายทหารผู้ใหญ่ที่ ๑
สวิง เย็นเปี่ยม
เป็น นายทหารผู้ใหญ่ที่ ๒
ทวี ศิริเดช
เป็น นายทหารผู้ใหญ่ที่ ๓
สุวรรณ ทัศกัณฑ์
เป็น นายทหารผู้ใหญ่ที่ ๔
เรื่องย่อ
ในสมัยอยุธยา พม่ายกทัพเข้ามารุกราน
ไทย จนถึงจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการน�ำทัพของมังระโธ กับ
มังราย ชาวสุพรรณบุรตี กเป็นเชลยของพม่า รวมทัง้ ครอบครัว
ของดวงจันทร์ ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงาน ดวง พ่อของ

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

ดวงจันทร์ และ มิ่ง เพื่อนบ้าน เริ่มท�ำงานไม่ไหวจึงคิดหนี แต่
ถูกจับได้ มังรายเดินผ่านมาจึงช่วยทั้งสองไม่ให้ถูกท�ำโทษ
เป็นชนวนให้มงั ระโธกับมังรายไม่ลงรอยกัน จนกระทัง่ วันหนึง่
มังระโธทนไม่ไหวที่ถูกมังรายขัดขวางหลายต่อหลายครั้ง จึง
ปราดเข้าไปใช้ดาบฟันมังราย แต่กลับเป็นฝ่ายถูกฟัน กลาย
เป็นความเคียดแค้นแก่มังระโธ
มังรายสารภาพรักกับดวงจันทร์ เธอจึงขอร้องให้
เขาปล่อยชาวบ้าน มังรายตอบตกลง มังระโธได้ทีน�ำความ
ไปบอกแม่ทัพมังมหาสุรนาท แต่มังรายเดินทางมาขอรับโทษ
เอง นายทหารคนอื่น ๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือ
มังราย เล่าต้นสายปลายเหตุวา่ เป็นเพราะมังระโธบีบคอผูห้ ญิง
เพือ่ ชิงทรัพย์ และแย่งน�ำ้ ทีค่ นจะดืม่ เอามาล้างเท้า แต่กระนัน้
ก็ตาม มังมหาสุรนาทก็ยงั สัง่ ประหารมังราย แม้มงั รายจะเป็น
ลูกในไส้ของตนก็ตาม แล้วสัง่ ให้ประหารมังระโธข้อหากระท�ำ
ทารุณต่อชาวบ้าน ขณะนั้นเอง ดวงจันทร์มาขอพบมังมหาสุรนาทและร้องขอชีวิตมังรายโดยจะยอมรับโทษแทน แต่
ทหารก�ำลังน�ำตัวมังรายไปป่าเพื่อจะประหาร ดวงจันทร์
รุดหน้าเข้าไปในป่าหวังจะไปขัดขวางการประหารชีวิต กลับ
พบศพพ่ อ และแม่ ถู ก ทหารพม่ า ฆ่ า ทิ้ ง เพราะโกรธแค้ น ที่
ดวงจันทร์เป็นต้นเหตุให้มังรายต้องโดนประหารชีวิต
ดวงจันทร์พยายามพูดโน้มน้าวปลุกใจชาวสุพรรณ
ให้ลุกขึ้นมาจับดาบขึ้นสู้ และบุกค่ายพม่ายามดึก แม่ทัพพม่า
พยายามเกลี้ยกล่อมให้ดวงจันทร์กลับไปและจะยอมไว้ชีวิต
แต่ดวงจันทร์ยืนกรานที่จะสละชีพเพื่อชาติ จึงเสียชีวิตพร้อม
ชาวสุพรรณบุรี
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เลือดสุพรรณ พ.ศ. ๒๔๗๙
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๒๔๘๐

ขุนช้างขุนแผน ภาค ๓
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ เมษายน ๒๔๘๐ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๘๐

วิวาห์เทีย่ งคืน

Midnight Wedding
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๘ เมษายน ๒๔๘๐ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
เชื้อ บุนนาค
ผู้ก�ำกับ		
หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ประจวบ อมาตยกุล
ผู้ก�ำกับศิลป์
แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชลอจิตต์
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
วงดนตรี 		
คณะศรีกรุง
ผู้แต่งท�ำนอง
ดุริยะ วาทยะกร
ผู้แต่งค�ำร้อง
จ�ำรัส รวยนิรันต์
ผู้แสดง
เสน่ห์ นิลภัณฑ์, เบ็ญจา รัตนกุล,
เขียน ไกรกุล, นัยนา วาณีวัฒน์, ทองอยู่ เกตุรายนาค,
บุญล้อม, ผ่อง ศิริสัมพันธ์, แส ศรีผดุง, ฮะ มิ่งขวัญตา,
หลวงราญรณกาจ, หลวงภรตกรรมโกศล, แนม สุวรรณแพทย์, ผัน นากสุวรรณ, ถนอม ทักษ์ศิริ, ทองค�ำ มาร์ติน
เรื่องย่อ
เบ็ญจา กับ ประคอง สองศรีพี่น้อง
เป็นเด็กก�ำพร้าแม่ ส่วนพ่อก็ถกู ผูร้ า้ ยฆ่าตาย ในเวลาต่อมา
ประคองผู้พี่ตกเป็นภรรยาของ มงคล นักเลงพนันที่ชอบ
ใช้กำ� ลังข่มเหงภรรยา เบ็ญจาพลอยต้องทุกข์ระทมในการ
อยู่ร่วมกับพี่เขยซึ่งแสนจะกักขฬะและจ้องจะล่วงเกิน
ตัวเองอยูเ่ สมอ โชคดีที่ หลวงราญรณกาจ ต�ำรวจสันติบาล
น�ำก�ำลังท�ำลายซ่องการพนันของมงคล เบ็ญจาและประคอง
จึงต้องออกไปท�ำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ
วันหนึ่ง เบ็ญจาเห็นประกาศหาหญิงสาวเป็น
แบบปั้นตุ๊กตาในหนังสือพิมพ์ โดย เสน่ห์ บุตรชายหลวง
ราญรณกาจ ผู้ไม่เคยมีความรักแต่ชอบสะสมตุ๊กตาเป็น
ชีวิตจิตใจ ว่าจ้าง แนม ปั้นตุ๊กตาให้ เบ็ญจาจึงลองสมัคร

ทีม่ าภาพ (ทัง้ สองภาพ) สมุดภาพยนตร์ เรือ่ ง วิวาห์เทีย่ งคืน พ.ศ. ๒๔๘๐

และได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบตุ๊กตา แต่เมื่อใกล้ถึง
ก�ำหนดส่งงาน แนมเกิดเลินเล่อชนตุ๊กตาแตก เบ็ญจาจึง
อาสาปลอมตัวเป็นตุ๊กตาประวิงเวลาจนกว่าแนมจะปั้น
ตุ๊กตาตัวใหม่เสร็จ เมื่อเสน่ห์เห็นตุ๊กตาที่แนมน�ำมามอบ
ให้ ก็พงึ พอใจในฝีมอื มาก หารูไ้ ม่วา่ ตุก๊ ตานัน้ เป็นหญิงสาว
ปลอมตัวมา
ตกค�่ำ  เมื่อทุกคนในครอบครัวของเสน่ห์หลับ
เบ็ญจาจึงจะค่อย ๆ ย่องกลับบ้าน ฟากมงคลซึง่ ถูกจองจ�ำ
อยู่ในคุกก็อาฆาตหลวงราญรณกาจยิ่งนัก เมื่อถูกปล่อย
ตั ว จากเรื อ นจ� ำ จึ ง ตรงดิ่ ง ไปที่ บ ้ า นหลวงราญรณกาจ
หมายจะเอาชีวติ แต่เคราะห์ดี เป็นเวลาทีเ่ บ็ญจาก�ำลังจะ
กลับบ้าน จึงได้เห็นคนลอบเข้ามา เบ็ญจารีบผละไปปลุก
เสน่ห์ และปราบคนร้ายได้ทนั เสน่หจ์ งึ ได้รวู้ า่ แท้จริงแล้ว
ตุ๊กตาที่แนมน�ำมามอบให้นั้นเป็นเบ็ญจาปลอมตัวมา ก็
พอดีกับที่นาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืน
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง วิวาห์เที่ยงคืน พ.ศ. ๒๔๘๐
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นางนาคคืนชีพ
๓๕ มม.? / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๘ มิถุนายน ๒๔๘๐ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง อบ โหมดประดิษฐ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
จิตรคุปต์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“นางนาคพระโขนง” เท่าทีท่ ราบกัน
แต่เพียงว่า ได้ถกู ถ่วงน�ำ้ และหายสาบสูญไปนัน้ บัดนีน้ าง
นาคได้กลับคืนชีพมาอีก และหนีจากถ่วงน�ำ้ มาแผลงฤทธิ์
ดุร้าย น่าหวาดเสียว น่าตื่นเต้น และแสดงอภินิหาร
ร้ายกาจกว่าเก่าหลายสิบเท่า”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐
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เลือดชนบท
Country Life

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๒๗ กรกฎาคม ๒๔๘๐ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
สังคามาระตา
ผู้ก�ำกับ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
พอใจ วสุวัต
ผู้ล�ำดับภาพ
ประจวบ อมาตยกุล
ผู้ก�ำกับศิลป์
แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เบ็ญจา รัตนกุล
เป็น ปรุง
ชั้น ไชยนันท์
เป็น จิตต์
จ�ำเนียร นนทศิริ
เป็น เจียม
สวัสดิ วิธีเทศ
เป็น ดวง
ทองอ่อน ยุกตะนันท์ เป็น โฉม
ทองค�ำ มาร์ติน
เป็น เยมส์
เลี่ยงฮง แซ่อึ้ง
เป็น เถ้าแก่อ้วน
ไฉน กีรกะจินดา
เป็น สาย
ทองต่อ จาตุรงคกุล เป็น ทองต่อ
ชิน ศุกรสุคนธ์
เป็น นายอ�ำเภอ
ฮะ มิ่งขวัญตา
เป็น นายสิบต�ำรวจเอก
ผ่อง ศิริสัมพันธ์, แสร์ ศรีผดุง, ใหญ่ ชูแสงทอง
เรื่องย่อ
ปรุง สาวชาวบ้านอาศัยอยู่กับแม่
อย่างสงบสุขอยู่ที่เมืองอ่างทอง จนกระทั่งแม่มีสามีใหม่
ชือ่ โฉม ซึง่ เป็นคนส�ำมะเลเทเมาและเป็นผีการพนันอย่าง
สาหัส วันหนึ่งโฉมแพ้พนันชนไก่ เถ้าแก่อ้วน แต่ไม่มีเงิน
เพียงพอจะช�ำระหนี้ จึงยกปรุงให้แต่งงานกับเถ้าแก่อ้วน

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

ปรุงชอกช�ำ้ ใจเป็นอันมากจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยเขียน
จดหมายลาตายถึงมารดา แต่ขณะทีป่ รุงก�ำลังจะกระโดด
น�้ำหมายปลิดชีวิตของตน เดชะบุญที่ จิตต์ ซึ่งออกมา
ทอดแหหาปลามาพบเข้าจึงช่วยชีวิตปรุงได้ทัน แต่ไม่มี
ใครรูว้ า่ ปรุงนัน้ รอดชีวติ จิตต์พาปรุงมาพักทีบ่ า้ นและดูแล
เป็นอย่างดีจนทั้งสองเกิดสมัครรักใคร่กัน หลายเดือน
ถัดมา ในวันสงกรานต์ จิตต์และปรุงพากันมาเที่ยวงาน
เฉกเช่นชาวบ้านคนอื่น ๆ เยมส์ และ ทองต่อ เห็นปรุง
ก�ำลังร้องเพลงและจ�ำได้วา่ ปรุงเป็นคนเดียวกับทีก่ ระโดด
น�้ำตาย อาศัยที่เป็นน้องชายนายอ�ำเภอจึงน�ำตัวปรุงไป
สอบสวน โฉมทราบข่าวกระวีกระวาดมารับตัวปรุง และ
หว่านล้อมเยมส์ให้ไปขโมยโฉนดทีด่ นิ ทีอ่ ำ� เภอ โดยสัญญา
ว่าจะยกปรุงให้ หารู้ไม่ว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นโฉนดปลอม
ที่โฉมเอาไปหลอกเถ้าแก่อ้วน เถ้าแก่อ้วนจึงไปฟ้องนาย
อ�ำเภอให้จับกุมโฉมกับพรรคพวกได้ส�ำเร็จ ปรุงกับจิตต์
จึงได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เลือดชนบท พ.ศ. ๒๔๘๐
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ผีตายซาก
๓๕ มม.? / ขาวด�ำ? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๑๙ กันยายน ๒๔๘๐ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบฉาก
ผู้แต่งฉาก
ผู้ช่วยผู้แต่งฉาก
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้แต่งหน้า		
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้จัดการ
เลขานุการ
ผู้พากย์
ผู้แสดง
นิด ภู่ภิญโญ
พึ่งจิตต์ เทพนนท์
หาญ เชื้อตะวัน
เจียน ประยูรโต
หมื่นขับค�ำหวาน
หลวงประทิตย์ฯ
นิลรัตน์ ณ อยุธยา
เฉย สนธิวงศ์
หร่อง แส้ทอง
สืบสาย ชื่นวิเศษ
ศิริ อ่องสุนทร
พัน ศุขน้อย
อุดม
ตั๋ง เดชพันธ์

หัสดินทร์ภาพยนตร์
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร
อ.ร.ด.
“สุรัตน์”
ม.ล. เผชิญ หัสดินทร์, อาจิตร สุรยิ กุล
ม.ล. อนุศิลป์ หัสดินทร์
ประเสริฐ บัวบุตร์
ม.ร.ว. วัฒนา
ทองอยู่ พูลปิติ
พ. กาญจนา
บุญช่วย กมลวาทิน
ถนอม อรุณประเสริฐ
สุรัตนา สุริยกุล
เป็น สนาน
เป็น เพลินพิศ
เป็น พิณ
เป็น สิน
เป็น หมอค�ำ
เป็น ทอง
เป็น พิศ
เป็น แก้ว
เป็น กั่ว
เป็น บุญชู
เป็น เจ้าของเบียร์ฮอลล์
เป็น ผู้จัดการเบียร์ฮอลล์
เป็น นักเลงโตประจ�ำเบียร์ฮอลล์
เป็น หัวหน้ากรรมกรโรงโกดังท่าเรือ

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ผีตายซาก พ.ศ. ๒๔๘๐

เรื่องย่อ
ที่พระนครศรีอยุธยา หมอค�ำ  แพทย์
แผนโบราณชักจูงสี่หนุ่ม กั่ว แก้ว พิศ และ ทอง ไปแสวงโชค
ตามลายแทงซึ่ง ขุนอัคนีฯ นายทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ
ได้สงั่ เสียให้ฝงั ต�ำราชุบชีวติ ไว้พร้อมศพของตนใต้เจดีย์ สีห่ นุม่
ตกลงร่วมขบวนไปขุดศพเพราะหวังว่าอาจจะเจอสมบัตอิ ย่าง
กล้า ๆ กลัว ๆ เมื่อขุดพบศพตามลายแทง หมอค�ำไม่รอช้า
ผสมยาชุบชีวติ ตามต�ำรา และลองกรอกยาให้ขนุ อัคนีฯ หลาย
ต่อหลายครั้งก็ยังไม่เป็นผล หมอค�ำจึงชวนกั่วและพิศไปขุด
ศพทีเ่ พิง่ ตายมาท�ำการทดลอง ทิง้ ทองกับแก้วเฝ้าศพขุนอัคนีฯ
คล้อยหลังหมอค�ำ ขุนอัคนีฯ ก็ลุกพรวดตรงมาจับบ่าแก้ว ทั้ง
สองสะดุง้ ตัวลอยวิง่ หนีอย่างไม่คดิ ชีวติ ทันใดนัน้ เสียงกรีดร้อง
ของผู้หญิงก็ดังขึ้น เมื่อไปถึงที่มาของเสียงก็พบศพหญิงสาว
ถูกบีบคอตาย แต่ไร้ร่องรอยของขุนอัคนีฯ
เที่ยงคืนวันหนึ่ง สนาน นัดแนะ เพลินพิศ มา
พลอดรักกันในสวน ขณะทีห่ นุม่ สาวก�ำลังกอดรัดกัน ขุนอัคนีฯ
ก็โผล่เข้ามาบีบคอสนานสลบคามือ เพลินพิศตื่นตระหนก
กรีดร้องสลบไปอีกคน ขุนอัคนีฯ พลิกดูใบหน้าของเพลินพิศ
แล้วให้นึกถึง สุดา เมียรักที่ต้องจากกันเมื่อครั้งไปออกรบ จึง
อุ้มเพลินพิศหายไปในความมืด นายพิณ และ นางสิน ผู้เป็น
พ่อและแม่ของเพลินพิศ เห็นลูกสาวหายไปนานจนผิดสังเกต
จึงตระเวนเดินหาจนมาพบสนานทีเ่ พิง่ ฟืน้ จากการสลบ จึงไป
ตามตัวหมอค�ำ เมือ่ หมอค�ำได้ฟงั ความจากสนานจึงปักใจเชือ่
ว่าเป็นฝีมือของขุนอัคนีฯ และบอกให้ทุกคนเริ่มออกตามหา
เพลินพิศในเวลากลางวัน เพราะเป็นเวลาที่ขุนอัคนีฯ หมด
ฤทธิ์และคงจะหลบซ่อนตัวในโลงศพที่วัดร้างสักแห่งเป็นแน่
ทุกคนแยกย้ายกันออกตามหา จนพบร่องรอยว่า
ขุนอัคนีฯ ว่าจ้างแท็กซี่ขนโลงศพสองโลงไปส่งที่โกดังสินค้า
สนานและหมอค�ำจึงรีบไปยังที่หมายตามค�ำบอกเล่าของคน
ขับแท็กซี่ เพลินพิศพยายามหาทางหลบหนีแต่ขนุ อัคนีฯ ตาม
มาทัน โชคดีที่สนานและหมอค�ำมาถึง หมอค�ำจึงใช้มีดอาคม
แทงขุนอัคนีฯ กลายเป็นซากศพสิ้นฤทธิ์ตั้งแต่นั้นมา
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ผีตายซาก พ.ศ. ๒๔๘๐
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เพลงหวานใจ

His Sweet Melody
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑ ตุลาคม ๒๔๘๐ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้ก�ำกับ		
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้ช่วยผู้ก�ำกับ
ผัน นากสุวรรณ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ประจวบ อมาตยกุล
ผู้ก�ำกับศิลป์
แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สุพัตร์
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง		
จ�ำรัส สุวคนธ์
เป็น นายเรืออากาศเอกจ�ำรัส เยีย่ มพะโยม
มานี สุมนนัฏ
เป็น พระราชินี
นัยนา วาณีวัฒน์ เป็น ลิลิน
ทองค�ำ มาร์ติน
เป็น ผู้ส�ำเร็จราชการทหารทั่วไป
เกษม มิลินทจินดา เป็น ราชเลขานุการในพระองค์
สาลี กล่อมอาภาร์ เป็น ราชองครักษ์
ประมวล รัศมิทัต เป็น มาลา
บรรจง ดิษโยธิน เป็น วาปี
ลัดดา พิศพิไล, รัตนา อมัตริ ตั น์, สวัสดิ์ วิธเี ทศ, สมยศ ทัศนพันธุ,์
ประวิง ประดิษฐสมัย, เชิญ ศิวเสน, ทองอ่อน ยุกตะนันท์
เรื่องย่อ
เรื อ อากาศเอกจ� ำ รั ส เยี่ ย มพะโยม
นายทหารแห่งกองทัพอากาศสยามประสบอุบัติเหตุขณะขับ
เครือ่ งบินตกลงป่าประเทศซานคอสซาร์ โชคดีที่ ลิลนิ ลูกสาว
ช่างปั้นหม้อช่วยเหลือไว้ วันหนึ่ง ขณะที่จ�ำรัสออกไปเดินเล่น
ในป่า พบสาวงามนางหนึ่งก�ำลังเล่นน�้ำอยู่ในห้วย หญิงสาว
อ้างว่าเป็นนางก�ำนัลของพระราชินีและเชื้อเชิญจ�ำรัสเข้าไป
ในพระราชวัง แท้จริงแล้วเธอคือพระราชินีแห่งประเทศ
ซานคอสซาร์

ทีม่ าภาพ (ทัง้ สองภาพ) สมุดภาพยนตร์ เรือ่ ง เพลงหวานใจ พ.ศ. ๒๔๘๐

ขณะนั้ น ประเทศซานคอสซาร์ ก� ำ ลั ง ตกอยู ่ ใ น
อันตรายเนือ่ งจากผูส้ ำ� เร็จราชการทหารรับสินบนจากประเทศ
ยูราวีในการเช่าเมืองประเทศซานคอสซาร์ต่อ เพียงเพราะ
ต้องการเงินหกแสนเหรียญไปซื้อสร้อยไข่มุกให้ มาลา นาง
ละครผู้โด่งดัง ราชเลขานุการบังเอิญรู้แผนการเข้า จึงขอร้อง
ให้จำ� รัสช่วย โดยวางแผนออกข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์วา่ จ�ำรัส
มาติดพันมาลาเพื่อหันเหความสนใจ และใช้ลิลินเบี่ยงเบน
ความสนใจผู้ส�ำเร็จราชการ โดยให้ปลอมตัวเป็นนางละคร
เต้นยัว่ ยวน แผนการของราชเลขานุการมีทที า่ จะเป็นไปอย่าง
ราบรื่น เมื่อผู้ส�ำเร็จราชการเห็นลิลินก็ตกตะลึงในความงาม
จนลืมมาลาไปชัว่ ขณะ จนกระทัง่ ถึงก�ำหนดวันลงนามสัญญา
เช่าเมือง ผู้ส�ำเร็จราชการทหารเผอิญอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
ซึ่งลงข่าวว่ามาลาก�ำลังรักกับจ�ำรัส ก็หมดรักในตัวมาลา จึง
ระงั บ การลงนามสั ญ ญา เมื่ อ ภารกิ จ ลุ ล ่ ว งไปด้ ว ยดี แ ละ
เครื่องบินซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว เรืออากาศเอกจ�ำรัสจึง
ถวายบังคมลาพระราชินีแห่งประเทศซานคอสซาร์กลับสู่
ประเทศสยาม
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เพลงหวานใจ พ.ศ. ๒๔๘๐
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พระร่วง

(ขอมด�ำดิน)
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๐ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
“ทิดเขียว”
ผู้แสดง		
หลวงราญรณกาจ
เป็น พระเจ้าพันธุมฯ
สง่า จินดาน้อย
เป็น พระร่วง
หลวงภรตกรรมโกศล เป็น พญาอ�ำนาจ
ถวิล ปาณิกบุตร
เป็น พญาเดโช
แฉล้ม บัวเปลีย่ นสี
เป็น นายขวัญ
บุญช่วย หิรัญกาญจน เป็น ผกา
ยุพิน สุภาสวัสดิ์
เป็น ลูกอิน
แจ่มจ�ำรัส อิศรางกูร เป็น นักฉกาจ
อุดร บุญโยดม
เป็น นักคุ้ม
เค้าเรื่อง
“เมือ่ ๗๐๐ ปีลว่ งมาแล้ว สมัยนัน้ เมือง
ละโว้เป็นเมืองขึ้นของขอม นายคงเครา พ่อเมืองละโว้ต้อง
ส่งส่วยน�้ำไปบรรณาการทุก ๆ ระยะ ๓ ปี นายร่วง ลูกนาย
คงเครา พ่อเมืองละโว้ เป็นศิษย์รว่ มอาจารย์หดั กระบีก่ ระบอง
กับนายขวัญ นายขวัญมีคู่รักคนหนึ่งชื่อ ลูกอิน คืนวันหนึ่ง
นายขวัญปรึกษานายกลับ เพื่อนซึ่งค่อนข้างอัตคัดผมสัก
หน่อย ว่าจะไปหาลูกอินเพื่อจะลาไปส่งส่วยน�้ำยังธานีขอม
เมื่อร�่ำลาคู่รักเรียบร้อยแล้ว นายขวัญกับพวกก็ลาไปยังธานี
ขอมเพื่อจะส่งส่วยน�้ำตามประเพณี
เมือ่ ถึงธานีขอมแล้ว นายขวัญเกิดไปชอบพอได้เสีย
กับ ผกา ธิดาพญาอ�ำนาจ ซึ่งขณะนี้หมั้นอยู่กับนักฉกาจ
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อาจารย์เอกของพระเจ้าพันธุมฯ ขณะทีน่ ายขวัญลักลอบร่วม
รักกับผกานีเ่ อง นักฉกาจซึง่ ไม่พอใจอยูแ่ ล้วเห็นเหตุการณ์เข้า
จึงพร้อมด้วยพญาอ�ำนาจได้ทำ� การจับกุมนายขวัญฐานต่อสู้
ทหารขอม ขณะที่นายขวัญต้องโทษ ผกา แม่เมียต่างชาติ
พยายามช่วยเหลือสามีต่างแดนจนพ้นโทษจนได้ แต่กว่าจะ
หลุดพ้นออกมาได้ก็ต้องทรมานทรกรรมแทบเลือดตาจะ
กระเด็ น หลุ ด จากการเป็ น นั ก โทษ นายขวั ญ และพวกก็
เดินทางกลับละโว้
๓ ปีผา่ นไป ละโว้เกิดขาดแคลนน�ำ้ พระเจ้าพันธุมฯ
ทรงใช้ให้นักคุ้มเป็นข้าหลวงไปทวงส่วยน�้ำยังเมืองละโว้ แต่
นายร่ ว ง ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ เ ป็ น พ่ อ เมื อ งแล้ ว ได้ ใ ช้ ป ั ญ ญาอั น
หลักแหลม ใช้ให้นกั คุม้ ซึง่ มาทวงส่วยน�ำ้ นัน้ น�ำส่วยน�ำ้ กลับไป
ด้วยตนเอง
เมือ่ นักคุม้ ถูกน�ำส่วยน�ำ้ ไปเช่นนัน้ พระเจ้าพันธุมฯ
ทรงกริว้ มาก หาว่าเมืองละโว้หมิน่ พระบรมเดชานุภาพ ดังนัน้
จึงได้ให้พญาอ�ำนาจและนักฉกาจควบคุมกองทัพไปเพือ่ จะราวี
ละโว้ แต่เมือ่ กองทัพถูกส่งไป ผกา แม่เมียรักต่างชาติของนาย
ขวัญก็ปลอมเป็นชายติดตามไปด้วย เมื่อยกกองทัพไป ฝ่าย
ทหารกรุงละโว้รู้เรื่องเข้า จึงให้ผู้หญิงสาวชาวละโว้ออกมา
ยั่วยวนทหารขอม
ในที่สุด ทหารขอมก็แตกทัพเพราะเสียกลผู้หญิง
พญาอ�ำนาจและนักฉกาจถึงแก่ความตาย พร้อมด้วยผกาก็ถกู
พญาอ�ำนาจบิดาฟันตาย ขณะที่จะเข้าไปช่วยนายขวัญ สามี
ขณะทีข่ อมแตกทัพนี้ นักคุม้ คนเดียวทีย่ งั รอดชีวติ ไปได้ จึงรีบ
เดินทางไปเฝ้าพระเจ้าพันธุมฯ พระเจ้าพันธุมฯ จึงใช้พญาเดโช
ให้ด�ำดินไปจับนายร่วงที่กรุงสุโขทัย...”
ที่มา นิตยสารชุมนุมภาพยนตร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
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ปิดทางรัก
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๖ มกราคม ๒๔๘๐ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
น.น. ภาพเสียง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ใจ แนวพานิช
ผู้ประพันธ์
กวา กัตตจันทน์ จากบทประพันธ์
เรื่อง หายกัน
ผู้ก�ำกับ
ผล อนันฑปิน
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
บ�ำรุง แนวพานิช
ผู้ล�ำดับภาพ
นิตย์ ยวงพานิช
ผู้ก�ำกับศิลป์
ป. สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
วิจิตร์ แนวพานิช
ผู้แต่งค�ำร้อง
ล้วน ควันธรรม
ผู้แต่งท�ำนองเพลง มาลีรัตน์
ผู้แสดง
วณี นวเกียรติ
เป็น อุไรวรรณ
ศิริ ผิวสังข์
เป็น สมศักดิ์
รัตนา ไสววงศ์
เป็น สลับศรี
ล้วน ควันธรรม
เป็น อารี
จอน ใยเจริญ
เป็น พระสัมฤทธิ์รณการ
ชื้น กลีบบัว
เป็น พระส�ำราญรณกิจ
บุญสม รัตนาศรี
เป็น น้อย
เปลี่ยน สุวรรณแพทย์ เป็น สวัสดิ์
วรรณี ตนรานนท์, สมบุญ แว่นตาโต, “ชายประเสริฐ”,
ประไพ ขจรเดช, สมัย สว่างวรรณ, ส�ำราญ เหมือนประสิทธิ์, ถนอม นวเกียรติ, ชุบ เอกะสิงห์, ศิริ พงศทัต,
นพ สุวรรณแพทย์, สมชาย แพพิชยั , อุย้ เคง แซ่เฮง, เผชิญ
อนั น ฑปิ น , นิ พ นธ์ พงศทั ต , อุ ด ม ปิ ติ ว รรณ, อรุ ณ
ไชยสุกุมาร, เฮนรี่ ศูละศิริ, เสถียร อมัติรัตน์
เรื่องย่อ
พระส�ำราญรณกิจ เป็นคู่แค้นกับ
พระสัมฤทธิ์รณการ เพื่อนบ้าน แม้ทั้งสองจะเกลียดกัน
มากแค่ไหนก็ตาม ลูกของคนทัง้ สองกลับมีใจสมัครรักใคร่
กัน ไม่เว้นแม้แต่คนใช้ กล่าวคือ สมศักดิ์ ลูกชายของพระ
สัมฤทธิ์รักอยู่กับ อุไรวรรณ ลูกสาวของพระส�ำราญ ส่วน
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อารี พีช่ ายของอุไรวรรณ ก็คบหาอยูก่ บั สลับศรี น้องสาว
ของสมศักดิ์ กระทั่งวันหนึ่ง พระส�ำราญกับพระสัมฤทธิ์
ท้ากันว่า หากลูกสาวของใครหนีตามลูกชายของอีกฝ่าย
ผู้นั้นจะต้องเสียเงินเดิมพันเป็นจ�ำนวนสองหมื่นบาท
สมศักดิไ์ ม่อยากตกเป็นเครือ่ งมือเล่นพนันของสองคูแ่ ค้น
จึงชักชวนอุไรวรรณหนีไปอยู่ด้วยกัน อุไรวรรณก็แสนซื่อ
หนีตามสมศักดิไ์ ปอย่างว่าง่าย พระสัมฤทธิร์ บี มาเยาะเย้ย
พระส�ำราญแถมด้วยการทวงเงินเดิมพัน พระส�ำราญไม่
อยากเสียทัง้ เงินเสียทัง้ หน้า จึงโกหกว่าอุไรวรรณเพียงแต่
ไปอยู่ที่เพชรบุรี
เมือ่ ทัง้ สองมาใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยกัน สมศักดิก์ ใ็ ช้เงิน
อย่างสุรยุ่ สุรา่ ย พาเพือ่ นมากินเลีย้ งฟุม่ เฟือยไม่เว้นแต่ละ
วัน เงินจึงหมดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง อุไรวรรณก็ตั้งท้อง
สมศักดิ์จึงพยายามไปหางานท�ำแต่ก็โดนปฏิเสธ วันหนึ่ง
ขณะทีส่ มศักดิค์ อตกกลับมา ก็เจอะกับพระส�ำราญยืนอยู่
ที่ ห น้ า บ้ า น พระส� ำ ราญเสนอเงิ น ให้ ส มศั ก ดิ์ จ� ำ นวน
สองพันบาท เป็นค่าเลิกยุ่งเกี่ยวกับอุไรวรรณ สมศักดิ์
หัวหมอ แสร้งท�ำเป็นรับเงิน ก่อนจะคาบข่าวไปบอกบิดา
แล้วจัดการให้อารีกับสลับศรีจดทะเบียนแต่งงานกัน
พระสัมฤทธิ์รู้ดังนั้นก็รุดมาทวงเงินเดิมพันที่
บ้านพระส�ำราญ เป็นเวลาเดียวกับทีอ่ ไุ รวรรณคลอดบุตร
เป็นประจักษ์พยานพอดี สมศักดิ์เห็นท่าว่าพ่อตาก�ำลัง
จนมุมเป็นแน่แล้ว ก็เลยเฉลยว่าตนนั้นได้จัดการให้อารี
แต่งงานกับสลับศรีเป็นที่เรียบร้อย พระสัมฤทธิ์เจ็บใจที่
ชวดเงินเดิมพันไปต่อหน้าต่อตา ก็ง้างไม้ตะพดหมายจะ
ฟาดหัวลูกชายตัวแสบให้หายแค้น พระส�ำราญจึงเอาตัว
เข้าช่วย  พร้อมออกปากห้ามพระสัมฤทธิ์ท�ำอะไรลูกเขย
ของตน เรื่องจึงจบลงด้วยประการฉะนี้
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ปิดทางรัก พ.ศ. ๒๔๘๐
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กุหลาบพระนคร
The Rose of Bangkok
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๓ มกราคม ๒๔๘๐ (?)
บริษัทสร้าง

บูรพาศิลปภาพยนตร์
(BURAPA SILPA FILMS)
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เทียน ศรีสุพรรณ
ผู้ประพันธ์
สุพรรณนาฏ
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์ สุพรรณนาฏ
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง จ�ำรัส รวยนิรันต์
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สิงห์ ผูกพานิช, วณี นวเกียรติ,
สวัสดิ์ วิศาลจิตต์, ชิต เกิดก�ำธร
เรื่องย่อ
๑ เมษายน วันขึ้นปีใหม่ของชาว
สยาม   ใคร ๆ ไม่ว่าหนุ่มสาวต่างท�ำใจเบิกบานต้อนรับ
ความสุข แต่ปีใหม่มิได้เปลี่ยนเอาความจนของปีเก่าของ
คนจนไปด้วยเลย คงต้องต่อสู้กับความจนต่อไป
วินัย สุปานันท์ ถูกความหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิต
ของเขาแทบจะนับครั้งไม่ถ้วน บิดาคือ ร้อยเอกหลวง
สัจจาวุธ เสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะเป็นหนุ่ม ทิ้งแม่เจียม
และ นิจ น้องสาวที่ยังเล็กให้เผชิญชีวิตตามล�ำพัง บัดนี้
ความหมุนเวียนเปลี่ยนให้แม่เจียมที่เคยแข็งแรงท�ำงาน
เลีย้ งลูกอย่างขันแข็ง มาเป็นแม่เจียมทีต่ ามองอะไรไม่เห็น
ไม่อาจท�ำงานได้ อนาถหนาครอบครัวเล็ก ๆ ต้องประสบ
มรสุม ท�ำให้วินัยซึ่งอีกสองเดือนกว่า ๆ ก็จะจบการ
โรงเรียน ต้องตัดใจลาออกมาท�ำงานเลีย้ งแม่และน้อง  มา
เป็นกรรมกรถีบสามล้อ และได้ ถึก คนถีบสามล้อเป็น
เพื่อนรักกัน
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อีกแห่งหนึ่งในความเป็นอยู่ของชาวพระนคร
ณ บ้านของคนผู้มั่งมีแล้ว คือบ้านของ พันโทพระยา
สรรพาวุธ นายทหารนอกราชการ กับ สุณี ลูกสาวผูก้ ำ� ลัง
เป็นกุหลาบดอกที่งามเด่นอยู่ในพระนคร  จึงมีชายหนุ่ม
และกระทัง่ แก่หลายรายจ้องมองสุณดี ว้ ยความปรารถนา
จะได้ครอง แต่ดูเหมือนไม่มีใครได้ใกล้ชิดเกินไปกว่า
นายเรืออากาศเอกอารี สมัครยุทธ์   ในสังกัดกรมทหาร
อากาศ สามารถไปมาหาสู่ที่บ้านได้บ่อย ๆ ซึ่ง นิ่ม หญิง
คนใช้ที่ต้องคอยเปิดประตูบ้านให้รถเข้าคุ้นเคย วันนี้อารี
มาหาสุณเี พือ่ แจ้งข่าวว่าเขาถูกย้ายไปประจ�ำกองบินที่ ๕
ประจวบคีรีขันธ์ แล้วถามถึงเรื่องส่วนตัว แต่สุณีนิ่งเฉย
อารีจึงกลับไปอย่างผิดหวังเช่นเคย
วั น นี้ เ จ้ า คุ ณ พ่ อ กั บ สุ ณี ไ ปธนาคารเพื่ อ เบิ ก
เงินสด ๖ พันบาทส�ำหรับจะซื้อที่ดินที่มีคนมาบอกขาย
แต่ระหว่างเดินทางกลับบ้าน รถยนต์เกิดเสียกลางทาง
เจ้าคุณไม่รอให้คนขับซ่อม เรียกรถสามล้อกลับบ้านกับ
ลูก บังเอิญวินัยถีบสามล้อมาพอดี รับไปส่งถึงบ้าน เจ้า
กรรม ท่านเจ้าคุณและสุณีลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่เบาะ
สามล้อ
วินัยกลับถึงบ้าน จึงรู้ว่าผู้โดยสารลืมกระเป๋า
ทีแรกถึกว่าให้เอาไปลงทุนเปิดร้านขายของ แต่แม่เจียม
ว่าให้เอาไปคืนเขาและขอให้เขา เขาอาจเห็นความดีและ
หางานดี ๆ ให้ท�ำ ถึกพยายามทักท้วง แต่แม่เจียมบอกว่า
ลูกผู้ชายเราควรจะท�ำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้าง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ สิ่งเหล่านี้
อีกที่เราควรรักและหวงไว้ประดุจชีวิตของเรา
วินัยกับถึกจึงเอากระเป๋าไปคืนเจ้าของ ทีแรก
นิ่ม หญิงคนใช้จะไล่ออกไปเพราะเห็นเป็นคนชั้นต�่ำ  แต่
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สุณมี าเห็นเข้าเสียก่อน ท่านเจ้าคุณดีใจจะให้รางวัล ๒๐๐
บาท แต่วินัยไม่รับ หากขอให้หางานให้ท�ำ  ท่านเห็นว่า
เป็นคนซื่อ จึงเมตตาให้มาอยู่ในบ้านกันทั้งหมด ทั้งแม่
น้องสาวและเจ้าถึก และหางานดี ๆ ให้วินัยท�ำและหา
หมอรักษาตาแม่จนหาย
สุณีรู้สึกชอบวินัย ในขณะที่นิ่มสาวใช้ก็รักกับ
ถึก วินัยแรก ๆ ก็เจียมตน แต่เมื่อสุณีเผยใจก็รับรัก พอดี
ถึงเวลาเกณฑ์ทหาร วินัยและถึกถูกเกณฑ์ จะต้องไปเป็น
ทหารประจ�ำที่กองบิน ๕ ประจวบคีรีขันธ์ คืนก่อนจาก
ไปวินัยได้ไปพบสุณีที่ห้องเพื่อบอกลาและสัญญารักกัน
ตลอดไปแล้วเป็นของกันและกัน
วินัยกับถึกไปรับใช้ชาติที่กรมทหาร ราชบุรี
วันหนึง่ ทีร่ า้ นของ สมศรี แม่คา้ ขนมหวานตาหวานประจ�ำ
กรมทหาร ซึ่งมีพวกพลทหารมาเกาะแกะอยู่เสมอ มี
พลทหารเกเรคนหนึ่งจับมือแม่ค้า วินัยเห็นว่าไม่เหมาะ
สมจึงว่ากล่าว จึงเกิดท้ากันขึ้น และชกกัน เมื่อพลเกเร
เห็นท่าว่าสูไ้ ม่ได้จงึ ชักมีดแทงถูกแขนวินยั ดีวา่ พรรคพวก
ช่วยกันแยกออกไป สมศรีตาหวานช่วยท�ำบาดแผลให้
วินยั อย่างใกล้ชดิ บังเอิญ อารี นายทหารหนุม่ เดินถ่ายรูป
เล่นมาเห็นทั้งสองใกล้ชิดกัน ไม่ทันเห็นเขาท�ำบาดแผล
นึกว่าทั้งสองรักกันก็ขอถ่ายรูปให้ สมศรีดีใจซบศีรษะกับ
ไหล่วินัย ต่อมาสมศรีบอกรักวินัยแต่วินัยปฏิเสธว่าตน
มีคนรักแล้ว ขอให้คิดเป็นพี่ชายเถอะ
ต่อมา อารีได้ลาพักผ่อนเพื่อเข้ากรุงเทพ และ
ขอให้เจ้าคุณสัตยาฯ บิดาไปสู่ขอสุณี ซึ่งเจ้าคุณพ่อของ
สุณีไม่ปฏิเสธแต่ขอถามสุณีก่อน ข้างสุณีก็ขอผัดไปพัก
ผ่อนตากอากาศก่อน โดยเธอกับนิม่ สาวใช้พากันไปหัวหิน
และเลยไปประจวบฯ ตั้งใจจะไปเยี่ยมวินัยและถึกที่กรม
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ทหาร คนในกรมบอกว่าให้ไปหาที่บ้านภรรยาคือสมศรี
แม่ค้าตาหวาน สุณีไปพบสมศรีซึ่งแสดงตัวว่าเป็นภรรยา
ของวินัยและ ยวง น้องสาวก็แสดงตัวว่าเป็นภรรยาถึก
สุณีช�้ำใจกลับกรุงเทพและตอบตกลงเข้าพิธีแต่งงานกับ
อารี
วันแต่งงาน เป็นวันที่วินัยปลดประจ�ำการกลับ
บ้าน เขามาถึงบ้านในตอนดึกดื่นแล้ว แขกเหรื่อในงาน
แต่งเหลือไม่กี่คน วินัยเมื่อมาพบเหตุไม่ทราบมาก่อนก็
เข้าไปหาสุณใี นห้อง เกิดต่อว่าต่อขานกันขึน้ สุณหี ยิบปืน
ออกมาจากใต้หมอนขูใ่ ห้วนิ ยั ออกไป วินยั ไม่ยอม ขอตาย
ด้วยมือสุณี บังเอิญท่านเจ้าคุณพ่อและอารีแอบฟังอยู่
นอกห้อง อารีจึงเข้ามาห้าม และบอกความจริงแก่สุณีว่า
วินัยและสมศรีมิได้เป็นอะไรกัน และแล้วอารีก็เสียสละ
แจ้งเจ้าคุณพ่อของเจ้าสาวว่า ให้คืนนี้เป็นงานแต่งของ
วินัยกับสุณีก็แล้วกัน ตนยอมหลีกทางไป
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง กุหลาบพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๐
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เมืองทอง
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๐ วัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ด�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เผื่อน วัฒนสุข
แฉล้ม โสมวงศ์
ชม ภูมิธน
เหมือน ผดุงเจริญ
สลวย พงษ์โสภณ
เฉลียว สาตรา

เลื่อน พงษ์โสภณ
เลื่อน พงษ์โสภณ
เลื่อน พงษ์โสภณ
“เพ็ชรัตน์” กับ นางสาวเชื่อม
เลื่อน พงษ์โสภณ
เลื่อน พงษ์โสภณ

“เพ็ชรัตน์” กับ นางสาวเชื่อม
เป็น วินิจฉัย
เป็น เพ็ญศรี
เป็น สอน
เป็น เหมือน
เป็น สลวย
เป็น นางในฮอลล์

เรื่องย่อ
ชีวิตของ ฉัย ต้องพลิกผันเมื่อ นายสุด
ผู้เป็นพ่อโดนเสือกินระหว่างการเดินทางไปค้าขายยังต่างถิ่น
ส่วน นางค�ำ  ผู้เป็นแม่ ก็ยังมาตรอมใจตายตามพ่อไปอีกคน
ก่อนตายนางค�ำได้สงั่ เสียให้ฉยั ไปขออาศัยอยูก่ บั นายเหมือน
ผู้มีศักดิ์เป็นลุง นายเหมือนและ นางสลวย สองสามีภรรยา
เป็นเศรษฐีที่มีจิตเมตตา สงสารชะตากรรมของฉัยจึงรับ
อุปการะส่งเสียให้ฉยั ได้รำ�่ เรียนในโรงเรียนเหมือนเด็ก ๆ ทัว่ ไป
๑๕ ปีผ่านไป ฉัย เป็นผู้ใหญ่พอที่จะช่วยแบ่งเบา
งานของนายเหมือน ช่วยเก็บเงินค่าค้าไม้ ส่วน เพ็ญศรี ลูกสาว
ของนายเหมือนก็โตเป็นสาวงาม มีหนุ่มมากมายมาติดพัน
โดยเฉพาะ สอน คูป่ รับในวัยเด็กของฉัยทีเ่ พียรมาขอความรัก
เพ็ญศรี แต่เพ็ญศรีไม่มีทีท่าจะรักตอบ เพราะมอบใจให้ฉัย
ไปหมดแล้ว นายเหมือนผู้รักฉัยดั่งลูกในไส้ก็มิได้รังเกียจฉัย
แต่อย่างใด จึงส่งเสริมให้หนุม่ สาวได้ครองรักกัน ฝ่ายสอน เมือ่
ไม่สมหวังในความรักก็บา่ ยหน้าเข้าหาสุรา และคิดแก้แค้นฉัย
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โดยท�ำทีมาเสนอค้าไม้ราคาถูก อ้างว่าพ่อค้าไม้คนหนึ่งน�ำมา
แต่ภรรยาเสียชีวิตระหว่างการเดินทางจึงต้องรีบกลับไป
จัดการท�ำพิธีศพ ฉัยตกหลุมพรางเข้าอย่างจัง ตามสอนไปหา
พ่อค้าไม้อย่างว่าง่าย แต่แทนทีส่ อนจะพามาพบพ่อค้าไม้กลับ
พาฉัยมาที่ราชสีมาฮอลล์อันอุดมไปด้วยนางระบ�ำ  สอนเรียก
ให้เฉลียวมาร้องเพลงให้ฉัยฟัง จังหวะนั้นเอง ทองย้อยก็มา
หาเรื่องชกต่อยกับฉัยและอาศัยช่วงชุลมุนขโมยกระเป๋าเงิน
ของฉัยไป ท�ำให้ฉัยไม่กล้ากลับไปพบนายเหมือนจึงกลับไปที่
บ้านเก่าของตน ฉัยได้มาเจอกับ แหน เพื่อนสมัยเด็กก�ำลัง
ขลุกตัวอยูก่ บั นายกอง นักวิทยาศาสตร์คร�ำ่ ครึ ทีพ่ ยายามเล่น
แร่แปรธาตุหวังจะเปลี่ยนพริกเปลี่ยนกะปิให้เป็นทอง ฉัยเลย
หลอกว่าให้ผสมใบตองลงไปด้วย นายกองเชื่อสนิทรีบไป
ปลูกต้นกล้วยหมายจะเอามาเปลี่ยนเป็นทอง
นับจากวันที่ฉัยหายตัวไป เพ็ญศรีก็ไม่เป็นอันกิน
อันนอนล้มป่วยเป็นไข้ เดือดร้อนถึงนายเหมือนที่ต้องตาม
หมอมารักษา แต่กไ็ ม่หาย นายเหมือนจึงชวนเพ็ญศรีไปเปลีย่ น
บรรยากาศยังบ้านเดิมของฉัย เพ็ญศรีหูผึ่ง ลุกขึ้นกุลีกุจอเก็บ
ข้าวของเดินทางไปบ้านเกิดของฉัยอย่างฉับพลัน สอนรีบตาม
มาเป่าหูเพ็ญศรีว่าที่แท้ฉัยกลับมาหาแหนคนรักเก่า เป็น
จังหวะเดียวกับที่เพ็ญศรีเห็นแหนก�ำลังป้อนมะพร้าวใส่ปาก
ฉัย สอนกระหยิ่มยิ้มย่อง ในใจคิดว่าเพ็ญศรีจะเป็นของตน
ก็คราวนี้ แต่การณ์กลับเป็นว่า เปิดโอกาสให้ฉัยได้ปรับความ
เข้าใจกับเพ็ญศรี สอนประจักษ์แก่ตาถึงความรักของทั้งสอง
จึงสารภาพความจริงและยอมตัดใจจากเพ็ญศรี ระหว่างที่
เรื่องราวก�ำลังจะจบด้วยดี นายกองก็กระหืดกระหอบมา
ต่อว่าฉัยที่บังอาจมาหลอกให้ตนปลูกกล้วยเสียเกือบครึ่งปี
ฉัยเลยว่า ค่ากล้วยค่าใบตองที่นายกองเสียไปนั่นล่ะเท่ากับ
ค่าทอง
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เมืองทอง พ.ศ. ๒๔๘๐
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หลอกเมีย
The Husband Misbehaves
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๐ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
เปล่ง ศุขวีระยะ
ผู้ก�ำกับ
หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ประจวบ อมาตยกุล
ผู้ก�ำกับศิลป์
แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ - จิตต์
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
มานี สุมนัฏ เป็น ลาวรรณ
จ�ำรัส สุวคนธ์ เป็น จ�ำรัส
จิตรา สุมนัฏ เป็น เลขานุการของบริษทั สากลประกัน
มานิตย์ดา บุญยง, ใจปอง สมหมาย, ทองอ่อน ยุกตะนันทน์,
สาลี กล่อมอาภาร์, เลี่ยงฮง แซ่อึ้ง, ถนอม ทักษ์ศิริ
เรื่องย่อ
จ�ำรัส กับ ลาวรรณ สองสามีภรรยา
ย้ายมาอยู่ที่บ้านใหม่ และได้ คุณอึ หรือชื่อเดิมว่า หนอม
มาเป็นคนรับใช้ แต่เมื่อย่างเข้ามาสู่ในบ้านมิวายโรคเดิม
ของจ�ำรัส คือ โรคกลัวเมีย ก็พลันก�ำเริบ เพียงแค่ลาวรรณ
ต�ำหนิเรื่องการติดรูปบนผนังว่าต้องเอารูปของตนไว้ข้าง
บน บ่ายวันหนึ่ง หนอมคนรับใช้คู่ใจเอาหนังสือพิมพ์
มาให้จ�ำรัสดูรูปสาวน้อยนั่งตกปลา แถมยังยุยงเจ้านาย
ให้ ห าทางไปดู ตั ว จริ ง จ� ำ รั ส นึ ก สนุ ก คิ ด อุ บ ายหลอก
ลาวรรณว่าการงานวุ่นวายจนเป็นโรคเส้นประสาท และ
อ้างว่าหมอแนะน�ำให้ไปตกปลาเพื่อเป็นการผ่อนคลาย
ลาวรรณไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของจ�ำรัสจึงเห็นดีด้วย
ที่ ส ระน�้ ำ ตามประกาศในหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์
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จ�ำรัสได้พบกับสาวน้อยตามใจหวัง และพยายามหา
โอกาสเข้าไปท�ำความรูจ้ กั จนได้นามบัตรและทราบว่าชือ่
กมล วันต่อ ๆ มา จ�ำรัสก็กุเรื่องโกหกลาวรรณเพื่อไปที่
บ้านกมล ตามที่อยู่บนนามบัตร ท�ำให้ได้พบ เถ้าแก่
กิมหมง บิดาของกมล ซึ่งเคยมาขอท�ำประกันโรงสีของ
ตนและวางแผนจะเผาโรงสีเพื่อเอาเงินประกัน
ลาวรรณระอาความเจ้าชูข้ องสามี ขนาดขูจ่ ำ� รัส
ว่าจะพาไปให้หมอเพือ่ ผ่าเส้นประสาททิง้ จ�ำรัสก็ไม่มที ที า่
ว่าจะเกรงกลัว ยังวางแผนหลอกลาวรรณว่าต้องไปท�ำงาน
ทีเ่ ชียงใหม่ แต่ความจริงแล้วไปพักอยูก่ บั ทองอ่อน เพือ่ น
สนิท ฝ่ายลาวรรณ เมื่อสามีไม่อยู่จึงเดินทางไปที่บ้าน
เถ้าแก่หมงประกาศตนว่าเป็นภรรยาของจ�ำรัส และสั่ง
ห้ามกมลไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับจ�ำรัสอีก พอจ�ำรัสไปขอพบ
กมลจึงโดนเถ้าแก่กิมหมงไล่ตะเพิดข้อที่ว่ามีภรรยาแล้ว
ยังมาหลอกลูกสาวตน จ�ำรัสเดินคอตกกลับบ้าน มิวาย
โดนลาวรรณซักไซ้จับได้ว่าจ�ำรัสไม่ได้ไปเชียงใหม่จริง
จ�ำรัสจึงโดนภรรยาฟาดจนต้องนอนซม การหลอกเมีย
ของจ�ำรัสจึงจบลงแต่เพียงเท่านี้
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง หลอกเมีย พ.ศ. ๒๔๘๐

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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บัวในบึง
๓๕ มม.? / ขาวด�ำ? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๑๐ มีนาคม ๒๔๘๐ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
สุนทร ศรีสัมพันธุ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เฉลียว อินทุโสภณ เป็น คุณนายแข
สอางค์ ศรีสอาด เป็น นางเพิ่ม
ประสาร ชัยสงคราม, สุมล สรัสยานนท์, ด�ำรัส เทพพวงทอง,
เปี๊ยก (ตลก)
เรื่องย่อ
ณ ท้องทุง่ ต�ำบลโพนทอง จังหวัดลพบุรี
วันนี้ครอบครัวของ นายโชติ กับ นางเพิ่ม ก�ำลังต้อนรับแขก
ผู้มีเกียรติจากกรุงเทพ นั่นคือ คุณนายแข เศรษฐินีม่ายที่พา
ประเสริฐ ลูกชายมาเยี่ยมนายโชติ ซึ่งช่วยดูแลที่นาของตน
โอกาสนี้เองท�ำให้ประเสริฐได้พบกับ พูน ลูกสาวของนาย
โชติ มิตรไมตรีที่เด็กน้อยมีให้กันเติบโตอย่างรวดเร็ว ท�ำให้
ประเสริฐไม่ลมื ทีจ่ ะหยิบกล้องมาถ่ายรูปพูนไว้เป็นทีร่ ะลึกก่อน
จะลากลับกรุงเทพฯ ในเช้าวันรุ่งขึ้น
๑๐ ปีผ่านไป ประเสริฐเติบโตเป็นหนุ่มรูปงาม
คุณนายแขซึ่งบัดนี้ชราลงไปมากได้วานให้ประเสริฐเป็นธุระ
ในการไปดูแลทีน่ าและถือโอกาสเยีย่ มเยียนครอบครัวนายโชติ
ประเสริฐท�ำตามค�ำมารดาโดยมี เปี๊ยก คนใช้คนสนิทร่วม
เดินทางไปด้วยอย่างเกียจคร้าน เพ็ญศรี หลานรักของคุณนาย
แข คู่หมั้นของประเสริฐรบเร้าจะขอไปด้วย แต่ประเสริฐหา
ข้ออ้างเพราะไม่อยากพาเพ็ญศรีไป เมือ่ ถึงโพนทอง ประเสริฐ
ได้พบหญิงสาวคนหนึ่งก�ำลังด�ำนา ประเสริฐจ�ำได้ในทันทีว่า
เธอคือ พูน เด็กสาวทีป่ ระเสริฐเคยพบในวัยเด็ก หนุม่ สาวสอง
คนจ้องกันไม่วางตา จนเปี๊ยกต้องกระทุ้งนายหนุ่มให้รู้สึกตัว
ระหว่างที่ประเสริฐพักอยู่ที่โพนทอง เขามักจะไป
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เดินเล่นหาวิวสวย ๆ ถ่ายรูป วันหนึ่งประเสริฐเหลือบไปเห็น
อันธพาลใช้ก�ำลังจะปลุกปล�้ำพูน ประเสริฐกับเปี๊ยกรีบเข้าไป
ชกเจ้าแก่นกับเจ้าเหลือและพากันตกลงไปในบึงทั้งคนช่วย
และคนร้าย ที่สุดเจ้าแก่นกับเจ้าเหลือเป็นฝ่ายแพ้รีบวิ่งหนี
อย่างไม่คิดชีวิต ก่อนกลับ ประเสริฐขอสองสามีภรรยาพาพูน
ไปเที่ยวที่กรุงเทพ และสัญญาว่าจะดูแลพูนให้ดีเท่าชีวิต
พูนตกตะลึงเมื่อเห็นบ้านอันโอ่อ่าของประเสริฐ
คุณนายแขต้อนรับพูนเป็นอย่างดี ยกเว้นก็แต่เพ็ญศรีที่แสดง
ท่าทีหึงหวงเมื่อเห็นประเสริฐเอาอกเอาใจพูนอย่างออกนอก
หน้า คุณนายแขระอาใจ จ�ำต้องขอให้ลูกชายพาพูนกลับไป
โพนทอง เพราะเห็นแก่หลานสาวของตน ประเสริฐไม่ยอมท�ำ
ตาม หน�ำซ�้ำยังไปหาบ้านเช่าให้พูนพ�ำนักเป็นการถาวร เมื่อ
หนุ่มสาวสองคนได้อยู่ตามล�ำพังรสรักจึงบังเกิดขึ้น
ประเสริฐประเคนเสื้อผ้าอาภรณ์ดี ๆ ให้พูนใส่
ระหว่างที่พูนมีชีวิตหรูหราอยู่ในกรุงเทพ หารู้ไม่ว่าท�ำให้นาง
เพิ่มทุกข์ใจเพราะเป็นห่วงบุตรสาวจนล้มป่วย นายโชติจึง
เดินทางมาตามตัวพูน แต่คณ
ุ นายแขกลับบอกว่า ประเสริฐได้
พาพูนกลับโพนทองไปนานแล้ว แจ๋ว คนใช้ในบ้านรีบเสนอ
หน้าฟ้องว่าประเสริฐแอบไปเช่าบ้านอยูก่ บั พูน นายโชติจงึ รีบ
ไปลากพูนกลับโพนทองโดยไม่รีรอ ประเสริฐกลับมาบ้านเช่า
คล้อยหลังทีน่ ายโชติกลับไปไม่นาน และต้องเสียใจอย่างหนัก
เมื่อเปี๊ยกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
พูนกลับมาโพนทองไม่นานนางเพิ่มก็สิ้นใจ แถม
นายโชติต้องมาตาบอดเพราะถูกเจ้าแก่นกับเจ้าเหลือท�ำร้าย
ซ�ำ้ ร้ายพูนยังต้องเลีย้ งดูบตุ รซึง่ ถือก�ำเนิดขึน้ กับประเสริฐเพียง
ล�ำพัง เมื่อ นางพลอย แม่สื่อมาคะยั้นคะยอจะพาพูนไปหา
สามีใหม่ พูนจึงยอมตามนางพลอยไปเพื่อตัดร�ำคาญ แต่ใน
ระหว่างที่เดินผ่านบึงบัวพูนก็ระลึกค�ำสอนของมารดาที่ให้
ประพฤติตนดัง่ ดอกไม้ทดี่ งี าม พูนจึงหันหลังเดินกลับไปทีบ่ า้ น
ร้องไห้เสียใจที่ไม่เชื่อค�ำสอนของมารดา นายปลื้มอดเวทนา
ไม่ได้ จึงเดินทางมาตามตัวประเสริฐที่กรุงเทพ แต่กลับพบ
ประเสริฐก�ำลังเข้าพิธีแต่งงาน
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง บัวในบึง พ.ศ. ๒๔๘๑

๒๔๘๑
๒๔๘๐

ถ่านไฟเก่า
Old Flame

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑ เมษายน ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริษัทภาพยนตร์ไทย จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับ “ยาขอบ”
ผู้ก�ำกับ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประสาท สุขุม A.S.C.
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
ชาญ บุนนาค
ผู้ประพันธ์เพลง พรานบูรพ์, ม.ล. พวงร้อย อภัยวงศ์,
ม.ล. ประพันธ์ สนิทวงศ์
วงดนตรี
บริษัทภาพยนตร์ไทย
ผู้แสดง		
เครียวพันธุ์ บุนนาค เป็น จินตนา
ทองแท้ สดสีทอง
เป็น อดุลย์
สันต์ วีระศร
เป็น เถกิง
ชูศรี วุฒิรังสี
เป็น สมนึก
“เศรณี”
เป็น อาล�ำไย
สุ่น
เป็น ป้าทองสุก
“อาจารย์แจ่ม”
เป็น พระยาอุปถัมภ์นกิ รกิจ
เรื่องย่อ
พระยาอุปถัมภ์ เป็นคนหวงสมบัติ
มาก ด้วยความที่กลัวเงินทองของตนจะรั่วไหล จึงบังคับ
ให้ อดุลย์ ลูกชายคนโตแต่งงานกับ สมนึก ลูกสาวของ
ล�ำไย น้องสาวของตน แต่อดุลย์แอบมีเมียลับ ๆ อยู่แล้ว
ชื่อ จินตนา ซึ่งมีฐานะยากจน พระยาอุปถัมภ์ยื่นค�ำขาด
ว่าจะตัดพ่อตัดลูกหากอดุลย์ไม่เลิกกับเมียเก็บ อดุลย์จึง
บากหน้าไปขอเลิกกับจินตนาและมอบเงินให้จำ� นวนหนึง่

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ถ่านไฟเก่า พ.ศ. ๒๔๘๑

จินตนาผู้ยึดมั่นในศักดิ์ศรี ไม่ขอรับเงินและออกจากชีวิต
ของอดุลย์ไปอย่างเด็ดเดีย่ ว แล้วไปอยูก่ บั ป้าทีน่ ครสวรรค์
ผ่านไปปีเศษ เถ้าแก่เอี้ยหลง ปู่ของจินตนาเสียชีวิต ก่อน
ตายได้ทำ� พินยั กรรมยกมรดกให้จนิ ตนา เธอจึงเดินทางไป
รับมรดกและอยู่กับป้าที่สงขลา
เถกิง น้องชายของอดุลย์ต้องไปรับราชการที่
สงขลา ก่อนเดินทาง พระยาอุปถัมภ์ได้ก�ำชับให้เถกิงไป
ท�ำความรู้จักกับหลานสาวเถ้าแก่เอี้ยหลง เพราะได้ยิน
กิตติศัพท์ว่าร�่ำรวย และละโมบอยากได้สมบัติคนอื่นมา
สมทบสมบัติของตน จึงท�ำให้เถกิงได้พบจินตนาโดยไม่รู้
ว่าเธอคืออดีตเมียเก็บของพี่ชาย
จินตนาจ�ำนามสกุลของเถกิงได้ จึงคิดแก้เผ็ด
พระยาอุปถัมภ์และอดุลย์ดว้ ยการแกล้งท�ำเป็นสนิทสนม
กับเถกิงต่อหน้าคนทัง้ หลาย ถ่านไฟเก่าจึงปะทุ อดุลย์เกิด
ความหึงหวงจินตนา เมื่อถูกอดุลย์ละเลยบ่อยครั้งเข้า
สมนึกจึงหันไปรักกับเถกิง วันหนึง่ สมนึกบังเอิญได้รคู้ วาม
จริงว่าจินตนาเคยเป็นเมียเก็บของอดุลย์ จึงไปหารือกับ
อดุลย์เพื่อซ้อนกลจินตนา ด้วยการประกาศหมั้นต่อหน้า
ธารก�ำนัล พระยาอุปถัมภ์สมปรารถนา แต่จินตนาเกิด
ความเศร้าขึ้นในจิตใจ พระยาอุปถัมภ์เกิดความสงสัยใน
พฤติกรรมอันแปลกประหลาดของทั้งสี่ ก็ปีนไปแอบฟัง
บนต้นไม้ทที่ กุ คนหลบมาคุยกัน แล้วความจริงก็กระจ่างว่า
จินตนาและอดุลย์ยังมีใจให้แก่กัน ก่อนจะร่วงหล่นลงมา
กลางวงสนทนา พระยาอุปถัมภ์กห็ ยุดเจ้ากีเ้ จ้าการ เพราะ
ยังไงแกก็ได้หลานสาวเศรษฐีเป็นลูกสะใภ้อยู่ดี
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ถ่านไฟเก่า พ.ศ. ๒๔๘๑
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สาวสมัยใหม่
๓๕ มม.? / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ เมษายน ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ศุภลักษณ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

80 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตรสาร เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑

๒๔๘๑

ขุนช้างขุนแผน

ภาค ๔ ตอน ขุนช้างกินเลีย้ ง-สร้อยฟ้าท�ำเสน่ห์
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศิริภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ศิริ ผิวสังข์
ที่ปรึกษา
“ทิดเขียว”
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผล อนันฑปิน
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์ “แม่ราตรี”
ผู้ถ่ายภาพ
บ�ำรุง แนวพานิช
ผู้ล�ำดับภาพ
วิจิตร์ แนวพานิช
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบฉาก เปลี่ยน สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง “แม่ราตรี”
ผู้ช่วยเหลือทั่วไป กิมหลี ศิริผล
ผู้พากย์
“ทิดเขียว”
ผู้แสดง
จอน ใยเจริญ
เป็น ขุนช้าง
ศิริ ผิวสังข์
เป็น ขุนแผน, จมื่นไวย
โสภณ ศิริจิตต์
เป็น พรายชุมพล
เพลินพิศ ปิ่นไสว
เป็น วันทอง
ชม วสุรัตน์
เป็น แก้วกิริยา
นพ สุวรรณแพทย์
เป็น ลาวทอง
จันทรา รัตนดิลก
เป็น สร้อยฟ้า
ยุพิณ กฤณวรรณ
เป็น ศรีมาลา
วลี มาลีรัตน์
เป็น เม้ย
พะยอม พวงไข่มุข
เป็น ไหม
สอิ้ง ด�ำรงสกุล
เป็น ทองประศรี
พัว วรรัตน์
เป็น พระพิจิตร์
ถนอม แนวนาคะ
เป็น บุษบา
วิจิตร์ แวววิจิตร์
เป็น พระยาจักรี
สมัย สว่างวรรณ
เป็น พระยายมราช
อุดม ปิติวรรณ
เป็น จมื่นศรีฯ

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

แช่ม ปุญญะยันต์
ชิต คุ้มสวน
เสงี่ยม พื้นแท่งทอง

เป็น หมื่นพรหม
เป็น ทิดขวาด
เป็น ปิ๋ว

เรื่องย่อ
สมเด็ จ พระพั น วั ส สา ประทาน
สร้อยฟ้า และ ศรีมาลา แก่ พระไวย ในคืนเลี้ยงฉลอง
การแต่งงาน วันทองกับขุนช้างมาร่วมงานด้วย ขุนช้าง
ดืม่ เหล้าเมามาย ร้องร�ำท�ำเพลงเป็นทีน่ า่ หนวกหู และด้วย
ความมึนเมาจึงคะนองปากกล่าวค�ำหยาบคายต่อพระไวย
เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ขุนช้างสูไ้ ม่ได้ไปฟ้อง
พระพันวัสสา พระพันวัสสาไต่สวนได้ความว่าขุนช้าง
เป็นฝ่ายผิด จึงสั่งจ�ำคุกขุนช้าง
ต่อมาพระไวยไปลักพาตัวนางวันทองมาให้
ขุนแผน ขุนช้างถวายฎีกาแด่พระพันวัสสา เมือ่ ไต่สวนหา
คนผิดไม่ได้ จึงให้วนั ทองตัดสินใจว่าจะอยูก่ บั ขุนช้างหรือ
ขุนแผน วันทองสองใจเกิดลังเลตอบไม่ได้ พระพันวัสสา
จึงรับสั่งให้น�ำวันทองไปตัดหัว
ที่บ้านพระไวย สร้อยฟ้ากับศรีมาลาตบตีกัน
ไม่เว้นแต่ละวัน จนกระทั่งพระไวยทนการกระท�ำของ
สร้อยฟ้าไม่ไหวจึงสั่งเฆี่ยนสร้อยฟ้า สร้อยฟ้าเสียใจและ
เคียดแค้นศรีมาลามากขึ้นกว่าเดิม จึงไปหาทิดขวาดให้
ช่วยท�ำเสน่ห์ให้
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ภาค ๔ ตอน ขุนช้างกินเลี้ยงสร้อยฟ้าท�ำเสน่ห์ พ.ศ. ๒๔๘๑

81

๒๔๘๑

หวานใจนายเรือ
Love in the Navy

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง หลวงกลการเจนจิต
ผู้ประพันธ์
สังคามาระตา
ผู้ก�ำกับ
ผัน นากสุวรรณ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
พอใจ วสุวัต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ - จิตต์
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
จุรี รัตนหัตถ์
เป็น เพลินใจ สุขจิตต์
เกษม มิลินทจินดา เป็น ร.ท. เกษม ยุทธนาวิน ร.น.
สวัสดิ์ วิธีเทศ
เป็น ร.ท. ประกอบ ยุทธนาวิน ร.น.
ชลัช อัลบูรณ์
เป็น ร.ต. ชลัช ชาญนาวี ร.น.
หลวงฤทธิจักรก�ำจร เป็น พระวิจิตวรรณคดี
เล็ก ช.
เป็น พล.ต. พระยาพัศดุนาวาการ ร.น.
ทวี แสงจันทร์
เป็น พิศมัย ใจเจริญ
พวง โรหิตะโรชิน เป็น แจ่ม ใจเจริญ
เจือ แสงสายทอง เป็น สงวน งามตา
ทองอ่อน ยุกตะนันทน์, ทองต่อ จาตุรงคกุล, เลี่ยงฮง แซ่อึ้ง,
ฮะ มิ่งขวัญตา, ใหญ่ ชูแสงทอง, เช็ง สง่าเนตร์
เรื่องย่อ
ร.ท. เกษม ยุทธนาวิน ร.น. กับ ร.ต.ชลัช
ชาญนาวี ร.น. ต้องเดินทางไปฝึกยิงปืนป้อม ณ สถานีฝกึ สัตหีบ
ชัว่ คราว วันหนึง่ ขณะทีเ่ กษมกับชลัชเดินเล่นทีช่ ายหาด ได้ยนิ
เสียงร้องเพลงของหญิงสาว จึงเดินตามหาเสียงนั้น บังเอิญ
เห็นคนร้ายก�ำลังฉุดคร่าหญิงเจ้าของเสียง ทั้งสองจึงเข้าไป
ช่วย และโดนแทงบาดเจ็บ ชายชราคนหนึง่ วิง่ เข้ามาช่วย และ
พาเกษมไปท� ำ แผลที่ บ ้ า น จึ ง ได้ ท ราบว่ า หญิ ง สาวนั้ น ชื่ อ
เพลินใจ อาศัยอยู่กับพ่อคือ พร เพียงสองคน พวกที่เข้ามา
ท�ำร้ายตนนั้นคือสมุนของ ทองอ่อน ซึ่งต้องการลายแทง
82 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตรสาร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑

ขุมทรัพย์โจรสลัดทีพ่ รครอบครอง จึงมักส่งสมุนมากลัน่ แกล้ง
สองพ่อลูกอยูเ่ สมอ เกษมติดใจในน�ำ้ เสียงของเพลินใจจึงเสนอ
ให้เพลินใจไปเรียนร้องเพลงที่กรุงเทพ เพื่อให้เพลินใจพ้น
น�ำ้ มือของทองอ่อน โดยให้อาศัยอยูท่ บี่ า้ น พระยาพัศดุนาวาการ ผู้เป็นบิดาของตน พรมีสีหน้าตกใจเมื่อได้ยินชื่อพระยา
พัศดุฯ แต่ก็ก�ำชับบุตรสาวให้อยู่ในโอวาทของท่าน ส่วนตัว
เกษมเองต้องฝึกงานอยู่ที่สัตหีบต่อ
เพลินใจตัง้ ใจเรียนร้องเพลงเป็นอย่างดีจนได้สมญา
นามว่า นักร้องเสียงทอง และเป็นที่หมายปองของ ประกอบ
บุตรบุญธรรมของพระยาพัศดุฯ ไม่นาน เกษมก็กลับมารับ
ราชการที่กรุงเทพฯ และเริ่มสนิทสนมกับเพลินใจมากขึ้น
ท�ำให้ พิศมัย คูห่ มัน้ ของเกษมเกิดความหึงหวง
ทองอ่อนสมคบกับ เถ้าแก่เลี่ยงฮง แซ่อึ้ง เจ้าของ
เรือตังเก ตามหาขุมทรัพย์โจรสลัด พรเริ่มกังวลว่าทองอ่อน
จะรูท้ ซี่ อ่ น จึงปรึกษา ทองต่อ น้องภรรยา ให้ไปเยีย่ มเพลินใจ
ทีบ่ า้ นพระยาพัศดุฯ แทน และเล่าความหลังว่าหลังจากภรรยา
เสียชีวติ ได้ฝาก ประกอบ ลูกชายให้พระยาพัศดุฯ เลีย้ งดู และ
ได้แอบซ่อนสมุดข่อยลายแทงขุมทรัพย์ในห้องเครื่องลายครามที่บ้านพระยาพัศดุฯ เมื่อทองต่อเดินทางมาพักที่บ้าน
พระยาพัศดุฯ ก็พยายามหาโอกาสขโมยสมุดข่อยแต่โดน
ประกอบจับได้ จึงต้องบอกความจริงว่าประกอบกับเพลินใจ
มีความเกี่ยวดองกันและรีบลากลับสัตหีบ
พิสมัยร้องขอให้ คุณนายแจ่ม มารดา เร่งรัดการ
แต่งงานของตนกับเกษม พระยาพัศดุฯ จ�ำต้องแบ่งรับแบ่งสู้
ยอมตกลง เพลินใจกลับมาจากเรียนร้องเพลงเผอิญได้ยิน
สองแม่ลกู กล่าวดูถกู เหยียดหยามตนเอง บังเกิดเป็นความรูส้ กึ
น้อยเนื้อต�่ำใจจึงเก็บข้าวของกลับมาหาบิดาที่สัตหีบ จากนั้น
พร เพลินใจ และทองต่อก็เริม่ ออกตามหาขุมทรัพย์ จนในทีส่ ดุ
ก็ พ บหี บ สมบั ติ บ รรจุ เ พชรนิ ล จิ น ดาและทองค� ำ มากมาย
ทองอ่อนซึ่งสะกดรอยตามมาจึงแย่งชิงสมบัติไป เกษม ชลัช
และประกอบน�ำเจ้าหน้าที่ไล่ตามทองอ่อนจนทัน เกิดการ
ปะทะกันแต่ก็จับกุมทองอ่อนกับพวกได้ส�ำเร็จ
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง หวานใจนายเรือ พ.ศ. ๒๔๘๑

๒๔๘๑

กลัวเมีย (๒๔๗๙)
๒๗ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมบุรี

เลือดชาวนา (๒๔๗๙)
๒๗ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมบุรี
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แม่สอื่ สาว

The Matchmaker
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๙ สิงหาคม ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริษัทภาพยนตร์ไทย จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“ตวัน ลัดดาวัลย์”
ผู้ก�ำกับ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประสาท สุขุม A.S.C.
ผู้ล�ำดับภาพ
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ก�ำกับศิลป์
เฉลิม พันธุ์นิล
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย “แพร”
ผู้บันทึกเสียง
ชาญ บุนนาค
ผู้ประพันธ์เพลง “ร้อยพัน”
ผู้แต่งผม
“สมลักษณ์”
วงดนตรี		
บริษทั ภาพยนตร์ไทย จ�ำกัด
ผู้แสดง		
โสภา อุณหกะ เป็น วิไล คล่องการค้า
ศักดิ์ วีรศร
เป็น หน�่ำ ท่องเที่ยว
สอาด บุนนาค เป็น จ�ำปา ภักดีกุล
นิตย์ มหากนก เป็น วาณิชย์ คล่องการค้า
สายจิตร์ อาจน้อย เป็น เสนอ

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑

เรื่องย่อ
เพราะบริษัทสบู่ตราหอยของ นาย
วาณิชย์ คล่องการค้า กับ วิไล น้องสาว มีท่าทีจะเจ๊ง
บรรดาหุ้นส่วนเฮโลกันมาทวงเงิน วาณิชย์กับวิไลจึงใช้
ความกะล่อนหาวิธีต้มตุ๋นหุ้นส่วน ให้ยังท�ำมาค้าขายกับ
ตนแบบขอไปที กระทัง่ วาณิชย์นกึ ขึน้ ได้วา่ ตนยังมีคนรูจ้ กั
ที่ชื่อ นายหน�่ำ  ท่องเที่ยว เศรษฐีบ้านนอกที่เคยบอกว่า
อยากให้ตนหาสาวชาวกรุงมาแลกกับเงินจ�ำนวนมากโข
วาณิชย์และวิไลจึงรุดหน้าไปหานายหน�ำ่ เพือ่ ท�ำการตกลง
วิไลท�ำหน้าทีแ่ ม่สอื่ สาว เสนอชือ่ คุณนายจ�ำปา
ภักดีกุล เศรษฐีนีม่ายบ้าผู้ชาย สาวใหญ่ที่วิไลรู้จัก ทว่า
ทุกอย่างกลับตาลปัตร เพราะนายหน�่ำดันมาตกหลุมรัก
วิไล ส่วนคุณนายจ�ำปาก็ดันมาคลั่งไคล้วาณิชย์ ครั้น
ทุกอย่างคลี่คลาย บทสรุปจึงกลายเป็นว่านายหน�่ำก็ได้
ครองรักกับวิไลสมใจ ส่วนคุณนายจ�ำปาก็ยอมอุทศิ ทัง้ เงิน
และหัวใจให้วาณิชย์ บริษัทสบู่ตราหอยจึงรอดพ้นจาก
การล่มจม
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง แม่สื่อสาว พ.ศ. ๒๔๘๑

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง แม่สื่อสาว พ.ศ. ๒๔๘๑
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๒๔๘๑

จ๊ะเอ๋
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง
จ�ำนวน ๒ ม้วน / ความยาว ..... นาที
๖ กันยายน ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
ทองต่อ จาตุรงคกุล, ทิ้ง มาฬมงคล,
ชะอวบ ฟองกระสินธุ์, อ้ายจุ่น

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ตื่นเขย พ.ศ. ๒๔๘๑

หมายเหตุ ฉายประกอบภาพยนตร์เรื่อง ตื่นเขย
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ตืน่ เขย

Tit for Tat
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๖ กันยายน ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้ช่วยผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ
ผู้ประพันธ์ค�ำร้อง
ผู้แสดง
เลิศล้วน อมาตยกุล
วาสนา สุวรรณทัต
พระดรุณรักษา
เล็ก ช.
แนม สุวรรณแพทย์

ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
หลวงอนุรักษ์รัถการ
หลวงอนุรักษ์รัถการ
พระดรุณรักษา
หลวงอนุรักษ์รัถการ
หลวงกลการเจนจิต
อาสา วสุวัต
แนมศิลป์
ชะลอ - จิตต์
กระเศียร วสุวัต
นารถ ถาวรบุตร์
มิตตรา

เป็น อ�ำนวย คล่องเชิงค้า
เป็น ลัดดา คล่องเชิงค้า
เป็น พระทวีผลกสิกรรม
เป็น พระยาพิชัยพานิชย์
เป็น ผู้อ�ำนวยการอุตสาหกรรม
น�้ำตาลไทย
ทองค�ำ มาร์ติน
เป็น สันต์ กิฬาจิตต์
เยาวลักษณ์ อมาตยกุล เป็น ลออ
ดนัย รามโยธิน
เป็น บุญเกื้อ
ลมุน ขัณฑะสมิต
เป็น นางทวีผลกสิกรรม
จ�ำรัส เกตุรายนาค
เป็น คุณหญิงพิชัยพานิชย์
เรื่องย่อ
อ�ำนวย คล่องเชิงค้า เป็นพนักงาน
อุตสาหกรรมน�้ำตาลไทยมีภรรยาชื่อ ลัดดา วันหนึ่ง
เขาได้รับมอบหมายให้ไปเจรจาการค้ากับ พระทวีผลกสิกรรม ผู้เป็นเอเย่นต์ขายน�้ำตาลที่โคราช แต่ดันไป
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ตกหลุมรัก ลออ ลูกสาวของพระทวีผลฯ ถึงขั้นอยากจะ
แต่งงาน ระหว่างทีย่ งั เจรจางานอยูท่ โี่ คราช เจ้านายได้สง่
โทรเลขให้อำ� นวยไปเจรจาการค้ากับ พระยาพิชยั พานิชย์
ที่อุบล อ�ำนวยก็ไปตกหลุมรัก บุญเกื้อ บุตรีพระยาพิชัยฯ
อีก ด้านพระทวีผลฯ กับภรรยายังไม่ค่อยเชื่อถือในตัว
อ�ำนวยนัก ด้วยข้อที่ว่าอ�ำนวยนั้นโอ้อวดว่ามีบ้านช่อง
ใหญ่โต จึงพากันมาพิสูจน์ที่กรุงเทพ อ�ำนวยร้อนใจกลัว
ความแตก จึงไปขอยืมบ้าน สันต์ เกลอเก่าตบตาพระ
ทวีผลฯ ชั่วคราว หารู้ไม่ว่าสันต์เป็นหลานชายของพระ
ทวีผลฯ
ขณะเดียวกัน ครอบครัวของพระยาพิชัยฯ ก็
ก�ำลังเดินทางมาดูบ้านของว่าที่ลูกเขยด้วยความตื่นเต้น
พระยาพิชัยฯ ได้พบกับพระทวีผลฯ ที่บ้านซึ่งอ�ำนวย
หลอกว่าเป็นของตน เมือ่ ได้พดู คุยกันจึงได้รวู้ า่ พระทวีผลฯ
หมายมั่นให้ลออได้แต่งงานกับอ�ำนวย พระยาพิชัยฯ
จึงเป็นฝ่ายลากลับ จีบ สาวใช้ของสันต์สุดจะทนกับ
พฤติกรรมเจ้าชูข้ องอ�ำนวยจึงไปฟ้องลัดดา ลัดดาจึงแกล้ง
มาสมัครงานเป็นคนใช้ของพระทวีผลฯ นับวันก็ยิ่งใกล้
ถึงวันแต่งงานของลออกับอ�ำนวย ลัดดาเจ็บใจสามีจึง
จ้างวาน ปริก ให้มาประกาศความเป็นภรรยากลางงาน
อ�ำนวยปฏิเสธพัลวัน แต่สดุ ท้ายก็จำ� นนด้วยหลักฐาน เมือ่
ลัดดาประกาศตัวว่าเป็นเมียของอ�ำนวยตัวจริง พระทวีผลฯ จึงอดได้ลูกเขย
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ตื่นเขย พ.ศ. ๒๔๘๑

๒๔๘๑

วันเพ็ญ

Wan Phen
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๒๗ ตุลาคม ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริษัทภาพยนตร์ไทย จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ประพันธ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ก�ำกับ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประสาท สุขุม A.S.C.
ผู้ล�ำดับภาพ
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ก�ำกับศิลป์
เฉลิม พันธุ์นิล
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย “ชนินทร”
ผู้บันทึกเสียง
ชาญ บุนนาค
ผู้ประพันธ์เพลง “ร้อยพัน”
วงดนตรี		
บริษทั ภาพยนตร์ไทย จ�ำกัด
ผู้แสดง
ปริม บุนนาค
เป็น วันเพ็ญ
สนิท พุกประยูร เป็น พิสดาร
นิตย์ มหากนก เป็น เนตร์
เสริม ประสพชัย เป็น พร้อม
สอาด บุนนาค เป็น นันทา
ประดิษฐ โมนยะกุล เป็น เลื่อน
มานิดา บุญยง เป็น นุช
คมคาย เพลินกุล เป็น สุดา

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เรื่องย่อ
เรือ่ งราวชีวติ ของ พิศดาร ทนายความ
หนุ่มโสด ซึ่งจับได้ว่า สุดา หญิงที่จะแต่งงานด้วยในอีก ๗
วันข้างหน้าไม่ได้รกั เขาจริง พิศดารผิดหวังในความรัก เดิน
เหม่อลอยมาจนถึงถนนพญาไท จึงได้พบกับเด็กสาวอายุ
๑๔ ปี นั่งร้องไห้อยู่เดียวดาย พิศดารเข้าไปพูดคุยกับเด็ก

ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง วันเพ็ญ พ.ศ. ๒๔๘๑

สาวจนได้รู้ว่าเธอชื่อ วันเพ็ญ พ่อของวันเพ็ญฝากเธอไว้
กับป้าที่ลพบุรีก่อนไปท�ำงานที่ประเทศจีน แต่ไม่เคยส่ง
ข่าวกลับมา และสาเหตุทเี่ ธอหนีออกจากบ้านก็เพราะป้า
ก�ำลังจะจับเธอแต่งงานกับหนุ่มชาวจีนที่เธอไม่ได้รัก
วันเพ็ญจึงหนีมาที่กรุงเทพ พิศดารสงสารจึงชวนเธอไป
อยูด่ ว้ ย และส่งเสียให้เรียนหนังสือจนโตเป็นสาว ท่ามกลาง
ค�ำครหาว่าพิศดารเลี้ยงวันเพ็ญเอาไว้เป็นภรรยา
อยู่มาวันหนึ่ง พ่อของวันเพ็ญกลับมารับเธอ
ไปอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่น พิศดารจึงต้องอยู่คนเดียวอย่าง
เงี ย บเหงาและทนทุ ก ข์ กั บ โรคนั ย น์ ต า ผ่ า นไปปี เ ศษ
วันเพ็ญกลับมายังกรุงเทพ จึงรีบตรงไปหาพิศดาร แต่บดั นี้
พิศดารไม่สามารถมองเห็นวันเพ็ญได้อีกแล้ว
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อ้ายค่อม
Ai Gom

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
พรานบูรพ์
ผู้ก�ำกับ
จวงจันทน์ จันทร์คณา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
น้อย
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ - จิตต์
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์
ผู้ประพันธ์ค�ำร้อง พรานบูรพ์
ผู้แสดง		
เบ็ญจา รัตนกุล
เป็น เย็น
สมพงษ์ จันทรประภา เป็น อ้ายค่อม
ถนอม วรวัฒน์
เป็น วิทย์
พระดรุณรักษา, แนม สุวรรณแพทย์, เขียน ไกรกุล, ทองอ่อน
ยุกตะนันทน์, ถนอม จารุจนิ ดา, แนม กาญจนเวช, ระเบียบ
พิมพ์วาทิน, ขุนนรนารถเกษม, แสร์ มาลัยแก้ว, พงษ์
ลิม้ สวัสดิ,์ ส่งศรี ยอนสัน, ชืน้ กลีบบัว, พิสมัย ธณัต,ิ บุญชอบ
ทัตตะวร, คมคาย ธณัต,ิ สนัน่ ประสานสุข, เอิบ ไกรกุล, ภักดี
เรื่องย่อ
ค่อม อาศัยอยู่กับแม่สองคน ตอน
เป็นเด็กด้วยความเมาของพ่อ ท�ำให้บ้านไฟไหม้เสียชีวิต
ในกองเพลิง ค�ำ  ซึ่งเป็นมารดาอุ้มค่อมแล้วโดดลงจาก
หน้าต่างได้ทัน เป็นสาเหตุท�ำให้ค่อมกลายเป็นคนพิการ
หลังค่อม แม่ค�ำก็มาเจ็บออด ๆ แอดๆ ค่อมจึงต้องออก
หางานท�ำ วันหนึง่ ค่อมเห็นคณะละครศรีเมืองตระเวนมา
แสดง และได้รู้จักกับ เย็น ลูกสาวเจ้าของคณะละคร ซึ่ง
ไม่มีทีท่ารังเกียจค่อมและมอบตุ๊กตาให้ ค่อมมุ่งมั่นที่จะ
หางานท�ำเพื่อเลี้ยงแม่ จึงไปขอท�ำงานกับ แนม ที่คณะ
ละครศรีเมือง แนมเห็นความผิดปรกติของร่างกายของ
88 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

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

ค่อมก็เกิดเวทนา จึงให้คอ่ มเป็นผูโ้ ปรยใบไม้ประกอบฉาก
ในยามว่าง ค่อมมักจะแอบไปเล่นเปียโนเพลง
ที่แม่กล่อมตอนเป็นเด็ก วันหนึ่ง วิทย์ ผู้ก�ำกับการละคร
เวทีได้ยนิ จึงน�ำไปแต่งเป็นเพลงในละครเรือ่ งใหม่ ขณะนัน้
คณะละครบรรเทองไทยก�ำลังหาทางโค่นล้มละครศรีเมือง
เนือ่ งจากดังกว่า โดยวางแผนฉุดเย็นซึง่ เป็นนางเอกละคร
ค่อมก�ำลังนั่งรถขนฉาก ผ่านไปเห็นจึงรีบไป
ช่วยเย็นไว้ได้ เย็นจึงเชิญค่อมมาทานอาหารค�ำ่ ทีบ่ า้ นเป็น
การตอบแทน คืนนัน้ ค่อมบรรจงแต่งตัวไปอย่างดี แต่เมือ่
ก้าวเข้าไปในบ้าน ได้ยินเสียงของวิทย์กับเย็นร้องเพลง
คลอกันอย่างมีความสุข จึงนึกเจียมตัวขึน้ มา แล้วกลับไป
บ้าน ปรากฏว่าแม่ค�ำอาการทรุดหนัก ค่อมอยู่พยาบาล
แม่ทั้งคืนอาการก็ไม่ดีขึ้น จึงไปยังคณะละครเพื่อขอลา
งาน แต่ไม่ทันที่จะพูดอะไร แนมก็ให้ค่อมรีบไปปฏิบัติ
หน้าที่ ค่อมพะวงเพราะเป็นห่วงแม่ แล้วให้น้อยใจโชค
ชะตา จึงเหม่อลอยจนพลัดตกจากนั่งร้าน ก่อนตายค่อม
ได้ ข อร้ อ งเย็ น เป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ย ให้ ช ่ ว ยขั บ กล่ อ มดวง
วิญญาณเขาด้วยน�้ำเสียงอันไพเราะของเย็น
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง อ้ายค่อม พ.ศ. ๒๔๘๑

๒๔๘๑

แสงมหาพินาศ (๒๔๗๒)
๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมบุรี

อ�ำนาจความรัก (๒๔๗๖)
๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมบุรี

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตรสาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
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สนิมในใจ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ ธันวาคม ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
จวงจันทร์ จันทคณา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง “พรานบูรพ์”
ผู้พากย์		
“ทิดเขียว”
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

90 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตรสาร พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑

๒๔๘๑

ในสวนรัก

Garden of Love
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
พรานบูรพ์
ผู้ก�ำกับ
จวงจันทน์ จันทร์คณา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
แนมศิลป
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ - จิตต์
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
จ�ำรัส สุวคนธ์, นรา พานิชพัฒน์,
เกษม มิลนิ ทจินดา, เขียน ไกรกุล, พระดรุณรักษา, ถนอม
จารุจินดา, ชลัช อัลบูล, แสร์ มาลัยแก้ว, เชิญ ศิวะเสน,
พิศมัย, คมคาย, ระเบียบ, เลือ่ น, สวัสดิ์ วิธเี ทศ,ทวี ศิรเิ ดช,
เจตน์ จุลกะ, บัณฑิต สิทธิเสน
เรื่องย่อ
ชื่น ลูกชายคนเดียวของ นายเชย
เศรษฐีเจ้าของทุ่งสาลีแห่งนครชัยศรี ก�ำลังจะไปเรียนต่อ
ที่กรุงเทพ ก่อนเดินทางชื่นมาบอกลา พิม คนรักซึ่งเป็น
เพื่อนตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อมาถึงกรุงเทพแทนที่ชื่นจะตั้งใจ
ศึกษาร�่ำเรียน กลับเอาเงินที่นายเชยส่งเสียไปปรนเปรอ
วิลัย ผู้หญิงหากิน หลงลืมพิมเสียสิ้น
อีกฟากหนึ่ง พระยาวินิจวิจารณา ข้าราชการ
เบีย้ บ�ำนาญเดินทางมานครชัยศรีเพือ่ ขายทีใ่ ห้แก่นายเชย
ได้พบพิมทีอ่ าสาพายเรือไปส่งทีบ่ า้ นนายเชย ระหว่างทาง
ได้พูดจากันจึงรู้ว่าพิมคือลูกสาวของ พร น้องสาวของตน
พระยาวินิจฯ จึงขออุปการะพิมให้ไปอยู่ที่กรุงเทพ แล้ว
ล้มเลิกความคิดที่จะขายที่ให้นายเชย

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

เมือ่ มาอยูก่ รุงเทพได้สกั พัก พิมก็ตอ้ งประหลาดใจมาก เพราะตกกลางคืนพระยาวินิจฯ มักจะไม่อยู่บ้าน
จึงชวน ต่อม คนใช้แอบสะกดรอยตามพระยาวินิจฯ จน
มาถึ ง ภั ต ตาคารที่ ซึ่ ง วิ ลั ย ท� ำ งานอยู ่ แทนที่ จ ะได้ พ บ
พระยาวินิจฯ พิมกลับได้พบชื่นก�ำลังครวญเพลงอยู่แทน
ต่อมช่วยพาชื่นให้มาพบกับพิม เมื่อชื่นเห็นพิมอยู่ใน
สถานที่แบบนี้ก็เข้าใจผิด ด่าทอพิมเสีย ๆ หาย ๆ พิม
เสียใจเป็นอันมาก จึงเขียนจดหมายถึงนายเชยเล่าสิ่งที่
ตนพบ เพื่อให้นายเชยเรียกตัวชื่นกลับนครชัยศรี
เมื่อนายเชยได้ทราบข่าวจึงหยุดส่งเงินให้ชื่น
ทันที เมือ่ วิลยั รูว้ า่ ชืน่ ไม่มเี งินก็ตจี ากไป ชืน่ ส�ำนึกในความ
ผิดจึงกลับไปขอคืนดีกับพิม
ที่มา สมุดภาพยนตร์ ในสวนรัก พ.ศ. ๒๔๘๑
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๒๔๘๑

ลูกก�ำพร้า
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๙ มีนาคม ๒๔๘๑ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สดศรี บูรพารมณ์
ผู้ประพันธ์
ป. อินทรปาลิต
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้พากย์
ลิ้นทอง
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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ทีม่ าภาพ นิตยสารประมวลภาพยนตร์ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒

๒๔๘๑

เพลิงพิศวาส
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๘๑ (?)
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง คณะรวมมิตร
ในความอ�ำนวยการของ “ฝั่งธน”
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
เฉลิม บุณยเกียรติ
ผู้เขียนบท
แสงเทียน
ผู้ถ่ายภาพ
ฟ. บางบ�ำหรุ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้พากย์
พุฒ นันทพล, เสนาะ ศรีพยัคฆ์
ผู้แสดง
เฉลียว เรืองส�ำราญ เป็น พระราชธิดา
ขจิต ไชยาค�ำ
เป็น สรรพสิทธิ์
เฉลิม บุณยเกียรติ เป็น ท้าวพรหมทัต
จิตตะเสน ไชยาค�ำ เป็น พระพี่เลี้ยง
เรื่องย่อ
สุวรรณเกสร บุตรี ท้าวพรหมทัต
แห่งเมืองพาราณสีผู้มีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก แต่นางมี
ลักษณะประหลาดอย่างหนึ่ง คือตั้งแต่เกิดจนอายุได้
สิบห้าไม่พูดกับชายใดเลย แม้พระบิดานางก็ไม่พูดด้วย
จนสร้างความแปลกพระทัยต่อท้าวพรหมทัตยิ่งนัก ท้าว
พรหมทัตจึงสั่งแต่งสารไปถึงเจ้านครต่าง ๆ ว่าพระองค์
จะยกพระธิดาให้ หากมีใครสามารถชวนพระธิดาเจรจา
ด้วยได้พระองค์กจ็ ะจัดงานอภิเษกสมรสและยกพระนคร
ให้ครอบครอง แต่กไ็ ม่มใี ครท�ำได้สำ� เร็จ กระทัง่ สรรพสิทธิ์
บุตรเศรษฐีผู้มีสติปัญญาและเวทมนต์ ทราบเรื่องจาก
อ�ำมาตย์ทา่ นหนึง่ สรรพสิทธิจ์ งึ ได้เข้าเฝ้าพระธิดา พร้อม
ทัง้ หว่านล้อมพระธิดาด้วยนิทานเวทย์มนต์ปริศนา พาให้
พระธิดาเกิดความข้องใจจนตรัสถามและเกิดชอบพอใน
การสนทนา สรรพสิทธิจ์ ึงได้อภิเษกสมรสกับนางสุวรรณ
เกสรทั้งได้ครองรักและดูแลพาราณสีร่วมกัน

ทีม่ าภาพ (ทัง้ สองภาพ) สมุดภาพยนตร์ เรือ่ ง เพลิงพิศวาส พ.ศ. ๒๔๘๑

ทว่า นานวันเข้า สรรพสิทธิ์เสวยสุขารมณ์กับ
นางสุวรรณเกสรจนชักเบื่อหน่ายกับความมั่งมีในวัง จึง
ขอลาพระชายาออกประพาสไพรกับพี่เลี้ยงคู่ชีวิตที่ไว้
วางพระทัย แต่ระหว่างประพาส สรรพสิทธิ์บังเอิญเห็น
ร่ า งของกวางตั ว หนึ่ ง นอนตาย ก็ นึ ก สนุ ก จึ ง ถอดดวง
วิญญาณเข้าสิงร่างกวางเพื่อเชยชมธรรมชาติในป่า ฝ่าย
พี่เลี้ยงเห็นทีว่าร่างอันไร้วิญญาณของสรรพสิทธิ์จะเป็น
ประโยชน์แก่ตน จึงเข้าสิงร่างสรรพสิทธิ์หมายแอบอ้าง
ครองบัลลังก์และตัวเจ้าหญิง แต่เพราะเจ้าหญิงและ
สรรพสิทธิ์นั้นรู้ทัน จึงหาทางวางแผนด้วยเล่ห์กลและ
เวทย์มนต์ จนสามารถก�ำจัดพี่เลี้ยงทรยศและกลับคืนสู่
พาราณสีตามเดิม
ทีม่ า สมุดภาพยนตร์ เรือ่ ง เพลิงพิศวาส พ.ศ. ๒๔๘๑
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นางนาคพระโขนง ตอนใหม่
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ พฤษภาคม ๒๔๘๒ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สดศรี บูรพารมณ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
หมายเหตุ ฉายประกอบภาพยนตร์เรื่อง ลูกก�ำพร้า ภาค ๒
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ที่มาภาพ นิตยสารประมวลภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒

๒๔๘๒

ลูกก�ำพร้า ภาค ๒
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ พฤษภาคม ๒๔๘๒ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สดศรี บูรพารมณ์
ผู้ประพันธ์
ป. อินทรปาลิต
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ นิตยสารประมวลภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒

เรื่องย่อ
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ค่ายบางระจัน
Bang Ra Chan

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑ กรกฎาคม ๒๔๘๒ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
“พรานบูรพ์”
ผู้ก�ำกับ
จวงจันทน์ จันทร์คณา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต
ผู้ล�ำดับภาพ
“น้อย”
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบฉาก แนม สุวรรณแพทย์, ผัน นากสุวรรณ
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ - จิตต์
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง		
สมพงษ์ จันทรประภา เป็น พล
ไพพรรณ บูรณะพิมพ์ เป็น ปล้อง
ทองหยิบ ดีอัตรา
เป็น กลอย
ทองแถม ดีอัตรา
เป็น กลิ่น
เผื่อน ศรีแก้ว
เป็น แม่พิม
สุคนธ์ ณรงคกุล
เป็น ยอด
ภักดิ์ มหาสารินันท์
เป็น แสน
พระดรุณรักษา
เป็น แท่น ชาวบ้านศรีบวั ทอง
คล้อง วัชโรบล
เป็น โชติ
สง่า ศรีทองสุก
เป็น อิน
ยี่สุ่น พูลทรัพย์
เป็น เมือง
สถิต กาญจนประดิษฐ์ เป็น ดอก บ้านกลับ
ทองถม ใจบุศย์
เป็น ทองแก้ว บ้านโพธิทะเล
ขุนวิเศษอัศดร
เป็น ขุนสรรค์
ชื้น กลีบบัว
เป็น พันเรือง
ฮะ มิ่งขวัญตา
เป็น ทองเหม็น
เปลี่ยน สุวรรณแพทย์ เป็น ทองแสงใหญ่
หมื่นนาวาปราบศึก
เป็น จันหนวดเขี้ยว
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ทีม่ าภาพ สมุดภาพยนตร์ เรือ่ ง ค่ายบางระจัน พ.ศ. ๒๔๘๒

วาศ ดรุณเพศ
ใหม่ สุวรรณมะลิ
นายเลื่อน วิชัยวัฒนะ

เป็น พระครูธรรมโชติ
เป็น พระยารัตนา

เรื่องย่อ
พ.ศ. ๒๓๐๘ พม่ายกทัพเข้ามารุกราน
ไทยหลายหมู่บ้าน พล และ แสน สองหนุ่มบ้านวิเศษไชยชาญจึงขีม่ า้ มาส่งข่าวก�ำนันบ้านศรีบวั ทอง ถึงแผนการ
ของ ทิดดอก บ้านกลับ และ ทองแก้ว บ้านโพธิ์ทะเล ซึ่ง
เข้าไปคลุกคลีกับพวกพม่าเพื่อจะปล้นทรัพย์ แผนการ
ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากแต่ก�ำนันบ้านศรีบัวทอง
เสียชีวิตในเหตุการณ์ สร้างความเศร้าสลดต่อชาวบ้าน
ยิ่งนัก เมื่อขาดผู้น�ำ  แท่น ซึ่งมีฝีมือในการรบดี จึงเสนอ
ให้เดินทางไปสมทบที่ค่ายบางระจัน ชาวบ้านศรีบัวทอง
จึงแต่งตั้งแท่นเป็นแม่ทัพ
ขณะนัน้ เนเมียวสีหบดี แม่ทพั ฝีมอื เก่งกล้าฝ่าย
พม่า มาตีค่ายบางระจันหลายต่อหลายครั้งก็ไม่สามารถ
เอาชนะได้ จึงเริ่มร้อนใจกลัวชาวบ้านค่ายบางระจันจะ
รวมก�ำลังคนได้มากขึน้ สุกี้ นายกองของพม่า ซึง่ เคยอาศัย
อยู่เมืองไทยมานานอาสาเป็นผู้คุมทัพมาตีค่ายบางระจัน
แท่นยังบาดเจ็บสาหัสจากการรบครัง้ ก่อน นาย
จัน หนวดเขี้ยว ขุนสรรค์ พันเรือง และคนอื่น ๆ หารือ
ตกลงกันว่าจะให้พลขีม่ า้ ไปขอปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยา
แต่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย มีเพียงพระยารัตนาฯ ที่
เห็นใจชาวบ้านบางระจัน จึงตามพลมาช่วยสอนวิธีการ
หล่อปืนใหญ่แต่ไม่ส�ำเร็จ สุกี้ยกทัพโจมตีค่ายบางระจัน
และสามารถท�ำลายประตูค่ายได้ ชาวบ้านทั้งชายและ
หญิงพร้อมใจกันเข้าต่อสู้ แต่หมดก�ำลังจะต้านทานจึงพ่าย
แพ้พม่าไปในที่สุด
ทีม่ า สมุดภาพยนตร์ เรือ่ ง ค่ายบางระจัน พ.ศ. ๒๔๘๒

๒๔๘๒

ใครผิดใครถูก
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
พรานบูรพ์
ผู้ก�ำกับ
“ศรี จันทร์งาม”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ภ. วสุวัต
ผู้ล�ำดับภาพ
“น้อย”
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบฉาก
แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ผัน นากสุวรรณ
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง		
ชะอวบ ฟองกระสินธุ์
เป็น บุญมี มัง่ กุล
ภักดิ์ มหาสารินนั ท์
เป็น เจียด เชาว์โปร่ง
พระดรุณรักษา
เป็น มัง่ มัง่ กุล
ละม่อม ธณัติ
เป็น มูล มัง่ กุล
ด.ช. ประกาศ โลหิตรัตน์ เป็น ด.ช. บุญมา มัง่ กุล
วงศ์ สัปปินนั ท์
เป็น ส.ต.อ. จุน่ เชาว์โปร่ง
เผือ่ น ศรีแก้ว
เป็น เจิม เชาว์โปร่ง
ด.ช.จ�ำนงค์ บ�ำเพ็ญทรัพย์ เป็น ด.ช. จ้อย เชาว์โปร่ง
สนิท เกษธนัง
เป็น คล่อง หมอความ
อึง้ เลีย่ งฮง
เป็น เงีย๊ บ
ทองต่อ จาตุรงคกุล
เป็น แหลม ลิน้ หลง
เรื่องย่อ
ที่ต�ำบลตรอกสะพานยาว บางรัก
เป็นแหล่งอาศัยของ นายมั่ง มั่งกุล และ สิบต�ำรวจเอก
จุ่น เชาว์โปร่ง สองเพื่อนบ้านคู่อริที่มีเรื่องไม่ลงรอยกัน
นัก กล่าวคือ สิบต�ำรวจเอกจุ่น เชาว์โปร่ง นิยมการร้อง
ร�ำท�ำเพลงเป็นทีน่ า่ ร�ำคาญใจแก่นายมัง่ ซึง่ ก�ำลังกลัดกลุม้
เรื่องหนี้สิน จึงเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยครั้ง

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ใครผิดใครถูก พ.ศ. ๒๔๘๒

แต่เหมือนโชคชะตาจะกลั่นแกล้ง ให้ลูกของทั้งสองต้อง
มารักกัน
ขณะทีน่ ายมัง่ ก�ำลังครุน่ คิดหาวิธนี ำ� เงินมาจ่าย
เถ้าแก่เงี๊ยบ เจ้าหนี้ ก็เผอิญ นายคล่อง หมอความมาขอ
พบและแจ้งว่านายมั่งได้รับมรดกเป็นเงินสองหมื่นบาท
จาก นางสมบูรณ์ โภคาทรัพย์ หรือ นางแม้น มั่งกุล ยาย
ของนายมั่ง เป็นเวลาเดียวกับที่เถ้าแก่เงี๊ยบก็มาทวงหนี้
ทัง้ ต้นและดอกทีบ่ า้ นนายมัง่ และเมือ่ ทราบจากนายคล่อง
ว่านายมั่งเพิ่งเป็นเศรษฐีมรดกก็เกิดความละโมบ ว่าจ้าง
นายแหลม ไปปล้นบ้านนายมั่งคืนวันนั้น
เจียด ลูกชายสิบต�ำรวจเอกจุ่นซึ่งรักอยู่กับ
บุ ญ มี ลู ก สาวของนายมั่ ง บั ง เอิ ญ ได้ ยิ น เถ้ า แก่ เ งี๊ ย บ
วางแผนปล้นทรัพย์นายมั่ง จึงไปเตือนนายมั่งแต่ถูกไล่
ตะเพิดออกมาเสียก่อน เจียดจึงไปขอร้องพ่อให้ชว่ ยจับกุม
นายแหลม สิบต�ำรวจเอกจุ่นทนนายเจียดรบเร้าไม่ไหว
จึงตกปากรับค�ำ ตกดึก นายแหลมบุกไปบ้านนายมั่งตาม
ก�ำหนด สิบต�ำรวจเอกจุ่นและนายเจียดซ่อนตัวอยู่ เมื่อ
เห็นนายแหลมเข้าบ้านนายมัง่ จึงรวบตัวไว้ได้ ขณะนัน้ เอง
นายคล่องวิ่งกระหืดกระหอบมาบอกนายมั่งว่า เรื่อง
มรดกเป็นการเข้าใจผิด ทีจ่ ริงมรดกนีต้ กเป็นของสิบต�ำรวจ
เอกจุ่น สิบต�ำรวจเอกจุ่นซึ่งไม่เคยนึกโกรธเกลียดนายมั่ง
จึงแบ่งมรดกให้นายมั่งครึ่งหนึ่ง นายมั่งซาบซึ้งในน�้ำใจ
ส�ำนึกผิดที่เคยโกรธเกลียดสิบต�ำรวจเอกจุ่น ทั้งสอง
ครอบครัวจึงปรองดองกันนับแต่นั้นเป็นต้นมา
ทีม่ า สมุดภาพยนตร์ เรือ่ ง ใครผิดใครถูก พ.ศ. ๒๔๘๒
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ปิศาจดวงจันทร์
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ มกราคม ๒๔๘๒ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
หมายเหตุ ฉายประกอบภาพยนตร์เรื่อง ยอดมิ่ง เมียรัก
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๒๔๘๒

ยอดมิง่ เมียรัก
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ มกราคม ๒๔๘๒ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ลัดดา สถิตย์ทรัพย์, ล้วน ควันธรรม
เรื่องย่อ

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
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๒๔๘๒

ปิดทองหลังพระ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๑ มกราคม ๒๔๘๒ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริษัท ภาพยนตร์ไทย จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ประพันธ์
พระยาโกมารกุลมนตรี
ผู้ก�ำกับ		
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์,
ประสาท สุขุม A.S.C.
ผู้ล�ำดับภาพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ก�ำกับศิลป์
เฉลิม พันธุ์นิล
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
น้อย บุนนาค
ผู้ประพันธ์ค�ำร้อง ม.ล. พวงร้อย อภัยวงศ์
วงดนตรี
บริษัทภาพยนตร์ไทย จ�ำกัด
ผู้แสดง		
พระยาบ�ำรุงราชบริภาร เป็น พระยาอินทรภักดี
ลิขิต สารสนอง
เป็น ยม
ทวี มณีสุนทร
เป็น ไพรัช
สุภาพ สง่าเมือง
เป็น วัฒนา
พนม สุทธาศิริ
เป็น มนูญ
ศิริ กุลศิริ
เป็น มยุรี
อบ บุญติด
เป็น เถ้าแก่ฮั่วหยง
รวมพันธุ์
เป็น อาจารย์สุข
ป้าสุ่น
เป็น มะริด
เสริม ประสพชัย
เป็น ตระหนัก
ไพฑูรย์
เป็น พวงผกา
เรื่องย่อ
เจ้ า คุ ณ อิ น ทรภั ก ดี ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท หา
ของเก่า ชือ่ บริษทั เสาะหาทรัพย์ ไม่จำ� กัด เป็นงานอดิเรกหลัง
เกษียณราชการ โดยมีลูกจ้างในบริษัทคือ ไพรัช หลานชาย
ของมนูญ และ ยม ยมนั้นไม่ค่อยลงรอยกับไพรัชด้วยว่า
หมายปอง วัฒนา ซึ่งชอบพออยู่กับไพรัช จึงหลอกไพรัชไป
เล่นไพ่และโกงไพ่ท�ำให้ไพรัชเป็นหนี้ยม เพราะรู้ดีว่าบริษัทมี
กฎห้ามพนักงานเป็นหนี้
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ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

แต่ความจริงแล้ว ยมเป็นหนี้ ฮั่วหยง เจ้าของ
ภัตตาคาร ฮัว่ หยงเองใช่วา่ จะเป็นคนมีทรัพย์ ตนเองนัน้ ก็เป็น
หนี้ มะริด เจ้าของสวนมะริดรมณีย์ เมียลับของ อาจารย์สุก
หมอดู ซึ่งต้องปิดบังความจริงเพื่อให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ
ของชาวบ้าน ยมขู่ให้ไพรัชใช้หนี้แทนตน วัฒนาแอบได้ยิน
จึงเสนอตัวใช้หนี้แทนไพรัชด้วยการเป็นนางบ�ำเรอของสวน
มะริดรมณีย์
หลังจากนั้น ไพรัชกับยมได้รับมอบหมายให้ไป
แสวงหาของเก่าในป่าทางภาคเหนือ เป็นเวลาเดียวกับที่
รัฐบาลออกกฎหมายจับกุมนักต้มตุ๋นซึ่งปลอมตัวเป็นหมอดู
อาจารย์สุกจึงหลบหนีไปกบดานในป่าทางภาคเหนือเช่นกัน
ไพรัชออกไปหาของเก่าในป่า เผอิญพบอาจารย์สกุ
อาจารย์สุกตกใจรีบวิ่งหนีก็บังเอิญไปเตะแผ่นหินเข้า ทั้งสอง
จึงน�ำแผ่น หิน กลับมายังที่พัก เมื่อได้คุยกับไพรัชและยม
อาจารย์สุกจึงได้รู้ว่านโยบายจับกุมหมอดูเป็นเรื่องเท็จ จึง
ลากลับกรุงเทพฯ ยมออกอุบายให้ไพรัชออกไปเสาะหาของ
เก่าต่อทั้ง ๆ ที่ไพรัชป่วยจากพิษไข้ป่า เป็นเหตุให้ไพรัชพลัด
ตกจากหลั ง ม้ า และหายสาบสู ญ ไป ยมหั ว ไวจึ ง หนี ก ลั บ
กรุงเทพฯ แอบอ้างว่าตนเป็นผูพ้ บแผ่นหินศิลาจารึก มิหน�ำซ�ำ้
ยังใส่ความไพรัชว่าหนีงาน และฉวยโอกาสสู่ขอมยุรี แต่มยุรี
รู้ว่ายมเป็นคนชั่วร้าย จึงไม่อยากแต่งงานด้วย
ในวันนั้นเอง ไพรัชเดินทางกลับจากภาคเหนือมา
พบมนูญตามที่นัดหมาย และเพิ่งได้รู้ว่า บัดนี้วัฒนาตกเป็น
นางบ�ำเรอของยมแล้ว ยมยื่นข้อเสนอว่าจะปล่อยวัฒนาก็ได้
แต่ไพรัชต้องยอมรับว่าขัดค�ำสั่งและหนีงาน และบังคับให้พูด
ว่าผู้ที่ค้นพบศิลาจารึกคือนายยม ไพรัชจ�ำใจยอมรับข้อเสนอ
ครัน้ ถึงก�ำหนดวันทีเ่ จ้าคุณนัดยมมาฟังเรือ่ งทีข่ อมยุรแี ต่งงาน
มนูญได้พาตัวอาจารย์สกุ มาเป็นพยานว่ายมเป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลัง
เรือ่ งทัง้ หมด ยมจ�ำนนต่อหลักฐาน มยุรจี งึ ช่วยจัดการให้ไพรัช
และวัฒนาเข้าใจกันได้ในที่สุด
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ปิดทองหลังพระ พ.ศ. ๒๔๘๒

๒๔๘๒

ขุนช้างขุนแผน
ภาคพิเศษ ตอน เปรตวันทองห้ามทัพ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
น.น. ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดเขียว
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“ท่านที่สนใจในทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ หาความรู้ประดับประดาจากภาพยนตร์
เรือ่ งนี้ ดูวธิ ไี สยศาสตร์ การใช้เวทย์มนต์อาถรรย์ของสมัย
ยุคนั้นอย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจ ดูการรบของ
สามพ่อลูกที่ต่างคนต่างมีฤทธิมีเดช ใช้ของวิเศษเข้า
ประหัศประหารกัน ดูความรักของแม่ที่มีต่อลูก ความรัก
ของแม่นั้นย่อมมีอยู่แก่ลูกเพียงไรแม้จนกระทั่งสิ้นชีวิต
ไปแล้ว ดูความรักของหนุ่มจ้าวมหาเสน่ห์ชั้นบรมครู ซึ่ง
พอถูกเสน่หข์ องหญิงเข้าบ้าง เล่นเอาลุม่ หลงงงงวยจนไม่
รู้สึกผิดชอบ ถึงกับเกิดเรื่องร้ายใหญ่โตขึ้น เชิญมานั่ง
หัวเราะกันให้ท้องคัดท้องแข็ง ในตอนขบขันของคนที่ไม่
ชอบเล่นกับผี แต่ว่าผีชอบมาเล่นกับคน เชิญนั่งเบียดกัน
จนตัวลีบ ดูเปรตวันทองแผลงเดชอย่างน่ากลัว เชิญท่าน
ที่ไม่เคยเห็นเปรต ขอให้ท่านมาท�ำความรู้จักกับเปรตไว้
เสีย เชิญมานั่งข�ำ ๆ ดูพระไวยเกี้ยวแม่ อย่างจวน ๆ
หวิด ๆ จะเข้าด้ายเข้าเข็มนั้นทีเดียว”

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารประมวลภาพยนตร์
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒

ที่มา นิตยสารประมวลภาพยนตร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒
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สามหัวใจ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ มีนาคม ๒๔๘๒ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“พรานบูรพ์” จากบทประพันธ์ เรือ่ ง
รอยรัก
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
“พรานบูรพ์”
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ “พรานบูรพ์”
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
“ทิดเขียว”
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

ที่มาภาพ นิตยสารประมวลภาพยนตร์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
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๒๔๘๒
๒๔๘๓

ลูกทุง่
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๓๑ มีนาคม ๒๔๘๒ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริษัทภาพยนตร์ไทยจ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ประพันธ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ก�ำกับ		
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประสาท สุขุม A.S.C.
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
โปร่ง  แสงโสภณ เป็น ช่วย
สมพร เฉลิมศรี เป็น ผจง
เสริม ประสพชัย เป็น ชู
ละม่อม พุ่มเสนาะ เป็น ขุนกสิกิจ
พรรณี กาญจนินทุ เป็น นางกสิกิจ
อบ บุญติด
เป็น เถ้าแก่ฮั้วหยง
ชิต คุ้มสอน
เป็น พ่อชม
อุดม พันธ์บรรจง, แดง สาทประสิทธิ์
เรื่องย่อ
ณ ลุ่มน�้ำท่าจีน จังหวัดสาลี อันเป็น
เขตกสิกรรม ครอบครัวของพ่อชมด�ำรงชีพด้วยการท�ำไร่
ไถนามาหลายชั่วอายุคน พ่อชมมีลูกชายด้วยกันอยู่สอง
คน คือ ช่วย คนพี่คิดจะเจริญรอยตามพ่อ สืบทอดอาชีพ
กสิกร แต่ ชู คนน้องมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นขุนนาง
ท่ามกลางเสียงคัดค้านของพ่อชม ชูจึงต้องดิ้นรนหาทาง
ได้เล่าเรียนด้วยตัวเอง และโชคชะตาก็เข้าข้างชู เมื่อวัน
หนึง่ ขุนกสิกจิ เดินทางมายังจังหวัดสาลีเผอิญถูกตาต้องใจ
ชูเข้า เพราะตัวเองมีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชาย จึงขอรับ
อุปการะชูให้ได้เข้าเรียนที่กรุงเทพ

ทีม่ าภาพ นิตยสารประมวลภาพยนตร์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒

หลายปีผ่านไป ชูไต่เต้าจนได้เป็นนายอ�ำเภอ
สมอย่างทีห่ วัง ไม่เพียงแต่หน้าทีก่ ารงานจะก้าวหน้า เรือ่ ง
ของหัวใจก็กำ� ลังปลูกต้นรักอยูก่ บั ผจง ลูกสาวสุดสวยของ
ขุนกสิกิจนั่นเอง ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเหตุให้ชูต้องกลับ
ยังบ้านเกิด เนื่องจากขุนกสิกิจได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น
พระยากสิกจิ มาประจ�ำอยูท่ จี่ งั หวัดสาลี บัดนี้ ด�ำ กับ แจ๋ว
เพือ่ นเล่นในวัยเด็กของชูผนั ตัวไปเป็นอันธพาลปล้นทรัพย์
ชาวบ้าน เป็นทีเ่ ดือดร้อนนัก ร้อนถึงหน้าทีข่ องนายอ�ำเภอ
ที่ต้องบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่ชาวบ้าน แต่นายอ�ำเภอชู
กลับแสดงท่าทีเจ้ายศเจ้าอย่าง เป็นเหตุให้ชาวบ้านต่าง
พากันเกลียดชัง ดีที่ช่วยคอยช่วยเหลือไกล่เกลี่ย ช่วยจึง
เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน รวมทั้งพระยากสิกิจกับผจง
ลูกสาวที่เกิดหลงใหลได้ปลื้มในตัวช่วย เพราะนับถือคน
ประกอบอาชีพกสิกรรมอันเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
เมื่อช่วยรู้ว่าผจงเริ่มมีใจให้ จึงเริ่มไว้ตัว ด้วยรู้
ว่าน้องชายสมัครใจรักผูห้ ญิงคนนี้ และแล้วเหตุรา้ ยก็เกิด
ขึ้น เมื่อแจ๋ววางแผนออกปล้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ช่วย
จึงปลอมตัวเป็นโจรเพือ่ เกลีย้ กล่อมให้แจ๋วกลับใจ เคราะห์
ร้ายครานี้ ต�ำรวจก็สืบทราบแผนการเช่นกัน จึงน�ำก�ำลัง
ล้อมจับ ช่วยจึงติดร่างแหไปด้วย ผจงไปขอร้องให้แจ๋ว
ช่วยบอกความจริงกับต�ำรวจ แจ๋วซึง่ ส�ำนึกในบุญคุณของ
ช่วยอยู่แล้วก็ยอมท�ำตาม ท�ำให้ช่วยพ้นผิดและได้ครอง
รักกับผจง ชูจงึ ได้สำ� นึกและกลับตัวเป็นข้าราชการดีตงั้ แต่
นั้นมา
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓
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๒๔๘๓
๒๔๘๒

คูส่ ร้าง คูส่ ม
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
(?) ๒๔๘๒ (?)
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

104 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๘๓

ไม่เคยรัก

Bachelor in Love
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๓๑ พฤษภาคม ๒๔๘๓ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
เปรมไชยา
ผู้ก�ำกับ
จวงจันทน์ จันทร์คณา
ผู้เขียนบท
“พรานบูรพ์”
ผู้ถ่ายภาพ
หลวงกลการเจนจิต, พอใจ วสุวัต
ผู้ล�ำดับภาพ
“น้อย”
ผู้ก�ำกับศิลป์
แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ - จิตต์
ผู้บันทึกเสียง
กระเศียร วสุวัต
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
จ�ำรัส สุวคนธ์
เป็น โรจน์
เบ็ญจา รัตนกุล
เป็น วนิดา
พระดรุณรักษา
เป็น พระพฤกษาพิทักษ์
มาเนต รามโยธิน
เป็น ผ่องพรรณ
ไพพรรณ บูรณะพิมพ์ เป็น บังอร
รัตนา อมัติรัตน์
เป็น มาลี
เสน่ห์ นิลพันธ์
เป็น สนิท
ลมูล สิขัณฑกสมิต
เป็น เติบ
ทองอ่อน ยุกตะนันทน์ เป็น กาจ
ลม่อม ธณัติ
เป็น พริ้ง

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ไม่เคยรัก พ.ศ. ๒๔๘๓

เรื่องย่อ
โรจน์ สืบทอดกิจการร้านนิยมไทย
จ�ำหน่ายสินค้าไทยต่อจากบิดา เขาคร�่ำเคร่งกับการ
ท�ำงานจนไม่สนใจเรือ่ งอืน่ รวมทัง้ เรือ่ งความรัก จนกระทัง่
เช้าวันหนึง่ ขณะทีโ่ รจน์ขบั รถไปท�ำงาน บังเอิญขับรถชน
รถสามล้อ ซึ่งมีสาวงามชื่อ วนิดา โดยสารอยู่ โรจน์หลง
รักวนิดาตั้งแต่แรกเห็นและตามไปส่งที่บ้าน จึงได้รู้ว่า
วนิดาเป็นหลานสาวของ พระพฤกษาพิทักษ์ ซึ่งหลงใหล
ในกล้วยไม้ ขากลับโรจน์พบ สนิท ซึง่ มาติดพันวนิดา และ
เป็นผู้ที่ มาลี แม่ของวนิดาหมายมั่นจะให้แต่งงานกับ
ลูกสาว สนิทมีนิสัยเจ้าชู้ ท�ำให้วนิดาใจโอนเอียงไปทาง
โรจน์ แต่แล้ววันหนึ่ง โรจน์ขึ้นไปรับ ผ่องพรรณ น้องสาว
ซึ่งป่วยหนักมารักษาที่กรุงเทพ กาจ นักหนังสือพิมพ์ซึ่ง
มีความแค้นโรจน์ในเรือ่ งส่วนตัว บังเอิญเห็นจึงน�ำไปเขียน
ข่าวกล่าวหาว่าโรจน์ล่อลวงสาวบ้านนอกมากรุงเทพ ท�ำ
ให้วนิดาเข้าใจผิด โรจน์โกรธมากจึงฟ้องร้องหนังสือพิมพ์
ฉบับนั้น ศาลพิจารณาตัดสินให้หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นแก้
ข่าว วนิดากับโรจน์จึงเข้าใจกันในที่สุด
ที่มา นิตยสารประมวลภาพยนตร์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓

ที่มาภาพ (สองภาพล่าง) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๒๔๘๓

แม่รอ้ ยชัง่
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ กรกฎาคม ๒๔๘๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศิริภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดเขียว
ผู้แสดง
อนุ, คมคาย
เค้าเรื่อง		
“ชีวิตรัก .... ชีวิตแม่เรือนที่ไร้เดียงสาของแม่สาวชนบททีต่ อ้ งแต่งงานไปตามความเห็นชอบ
ของพ่อแม่ ในที่สุด, ต้องระหกระหนต่อสู้กับเหตุการณ์
ต่าง ๆ เท่าที่ผู้หญิงจะท�ำได้”
ที่มา นิตยสารประมวลภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓

106 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) นิตยสารประมวลภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓

๒๔๘๓

สามเกลอผจญภัย
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ สิงหาคม ๒๔๘๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
หัสดินทร์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง		
“ภาพยนตร์ตลกที่จะท�ำให้ท่านต้อง
หัวเราะท้องคัดท้องแข็งยิ่งกว่าตลกของฝรั่ง คือเรื่อง
“สามเกลอผจญภั ย ” ภาพยนตร์ ไ ทยตลกชั้ น พิ เ ศษ
ประกอบการตื่นเต้นหวาดเสียว เพียบพร้อมไปด้วยการ
ชกต่ อ ย ภู ติ ผี ป ี ศ าจ และเพลงไพเราะ ท่ า นที่ ช อบ
ภาพยนตร์ตลกของฝรั่ง โปรดมาตัดสินภาพยนตร์ตลก
ของไทยเราบ้าง”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓

ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
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๒๔๘๓

แผลเก่า
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ สิงหาคม ๒๔๘๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ไม้ เมืองเดิม จากนิยายเรือ่ ง แผลเก่า
ผู้ก�ำกับ		
พรานบูรพ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดเขียว
ผู้แสดง
สมพงษ์ จันทรประภา,
อบเชย ชุ่มพันธุ์
เค้าเรื่อง		
“เป็นเรื่องเก่าของชาวบางกะปิ ที่
บรรยายความรักของหนุ่มลูกบ้านนั้น ซึ่งมีความรักที่คุ
ระอุอยู่ในอกเหลืออดกลั้น
มันว่า... “ยิ่งมืดก็จะยิ่งฝ่า ยิ่งหนาก็จะยิ่งบุก...
เรียมเอ๋ย พี่จะตายให้อ้ายหนุ่มลูกบ้านนี้ มันรู้ทั่วกันว่า
อ้ายขวัญ มันรักของมันยังไง...”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓

๒๔๘๓

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

บริษัทสร้าง
ละโว้ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“ไม้ เมื อ งเดิ ม ” จากนิ ย ายเรื่ อ ง
หนามยอกหนามบ่ง
ผู้ก�ำกับ		
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
“ทิดเขียว”
ผู้แสดง
โปร่ง แสงโสภณ, ประยงค์,
เพี้ยน ฉิมพลี

ที่มาภาพ หนังสือที่ระลึก ๓๕ ปี ละโว้ภาพยนตร์

เวียงคอยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของแวว พ่อขุนออก
หมายจับธงและพรรคพวก พร้อมออกค่าหัว จนได้ทราบ
ข่าวว่า ธงไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่เวียงคอย จึงน�ำก�ำลังคน
เพื่อที่จะไปจับตัวธงจนเกิดการต่อสู้กัน ธงต้องเป็นฝ่าย
ยอมแพ้เพราะพ่อขุนน�ำตัวพ่อของแววมาขู่เพื่อให้แวว
มอบตัว สุดท้ายแววก็ตอบตกลงแต่งงานเพื่อปลดหนี้ให้
พ่อ ธงจึงหายไปพร้อมความแค้นแววที่หักหลังตน
สองปีผา่ นไป หมูบ่ า้ นนาแคต้องเผชิญกับความ
เรื่องย่อ
เย็นวันหนึ่ง ณ หมู่บ้านนาแค ธง แร้นแค้น ไม่มีเกวียนไหนกล้าใช้เส้นทางผ่าน กระทั่งมี
ลูกน้องฝีมือดีของ พ่อขุน ก�ำนันบ้านนาแค จ�ำใจต้องไป หนุ่มลาวโซ่ง ชื่อ แสน น�ำเกวียนมาแวะที่หมู่บ้านนาแค
ทวงเงินค่าที่นากับ ตาเพชร พ่อของ แวว คนรัก แต่ตา แท้จริงแล้ว แสนก็คือธงที่เข้ามาสืบข่าวคราวในหมู่บ้าน
เพชรไม่มีเงินพอ จึงต้องขายแววเพราะกลัวอิทธิพลของ นาแค ขณะนัน้ มิง่ ได้ขนึ้ เป็นก�ำนันแทนพ่อขุนทีเ่ ริม่ แก่ตวั
พ่อขุน
มิ่งมักจะท�ำร้ายแววกับลูกอยู่เสมอ เพราะคิดว่าลูกที่เกิด
แววเข้ามาเป็นคนคอยรับใช้ ดวง บุตรสาวของ มาเป็นลูกของธง ส่วนตัวเองอยากได้ สร้อย น้องสาวคน
พ่อขุน แต่มกั จะถูก มิง่ ลูกชายของพ่อขุนพยายามเข้าหา สวยของ สอน เป็นเมียอีกคน จึงบังคับให้ ดวง แต่งงาน
และคอยพูดจาปั่นหูว่าธงในแง่ไม่ดี เมื่อธงรู้จึงเกิดเรื่อง กับสอน ธงกลับมาบ้านนาแคเพื่อช�ำระแค้น แต่บัดนี้
ทะเลาะวิวาทกัน แต่ธงเป็นฝ่ายแพ้ แววถูกกักตัวเป็นเวลา กรรมได้ตามสนองแววและพ่อขุนแล้ว ธงจึงอโหสิให้ และ
๗ วัน ส่วนธงถูกสั่งห้ามไม่ให้พบแวว จนเมื่อ พ่อขุน รีบไปช่วยดวงที่ถูกมิ่งฉุดไปเวียงดอย ธงฆ่ามิ่งเพื่อชิงตัว
ต้องการให้ธงไปปล้นควาย ธงยอมท�ำตามแต่มีข้อแม้ว่า ดวงได้ส�ำเร็จ ความแค้นแต่หนหลังจึงจบลง
เมื่อขโมยควายมาได้แล้ว พ่อขุนต้องปล่อยแววให้เป็น
อิสระ
ที่มา นิยายเรื่อง หนามยอกหนามบ่ง ของ ไม้ เมืองเดิม
เมือ่ ธงจากไป มิง่ ก็วางแผนเตรียมจัดพิธแี ต่งงาน
ระหว่างตนกับแวว ธงกลับมาเร็วกว่าก�ำหนดจึงได้ทราบ
ว่าหลงกลสองพ่อลูก ธงจึงไปชิงตัวแววและเดินทางไปที่
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๒๔๘๓

พรายตะเคียน
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สดศรี ภักดีจิตต์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
หมายเหตุ ฉายประกอบภาพยนตร์เรื่อง ลูกก�ำพร้า ภาค ๓-๔

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๒๔๘๓

ลูกก�ำพร้า
ภาค ๓-๔

๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สดศรี ภักดีจิตต์
ผู้ประพันธ์
ป. อินทรปาลิต
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ชาตรี, กิ่งแก้ว
ผู้แต่งบทพากย์
เชาว์พัฒนะ
ผู้ก�ำกับ
บุญชู เชาว์พัฒนะ
ผู้ถ่ายภาพ
สดศรี ภักดีจิตต์
ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ สนิท จาดยศ
ผู้ล�ำดับภาพ
สดศรี ภักดีจิตต์
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดฉากและสถานที่ จรัส เริงอารมณ์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้ร้องเพลงประกอบ ล. ควันธรรม
ผู้ช่วยเหลือทั่วไป สมควร เริงอารมณ์
ผู้พากย์
พ. ปัญญาพล, ศรีปัญญาพล
ผู้แสดง
ระเบียบ ทิพยทัศน์, เชษฐ์ ลักษณลิขิต, กฤษณา สุวรรณสุข, เฉลาศรี ทองธาระ, ทิวา
มานิกบุตร์, ผาด ติณนนท์, หลวงภรตกรรมโกศล, เฉลียว
อินทุโสภณ, จ�ำนง บ�ำเพ็ญทรัพย์, แจ่ม อิศรางกูร, งาน,
ชิต เกิดก�ำธร

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

เรื่องย่อ
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๒๔๘๓

ชายสองโบสถ์
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง “ทิดเขียว”
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓
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๒๔๘๓

สามปอยหลวง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๕ ธันวาคม ๒๔๘๓ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง

ไตรภูมภิ าพยนตร์ ในความอุปการะ
ของกรมรถไฟไทย และเทศบาลนคร
เชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บุญชอบ อ่องสว่าง
ผู้ประพันธ์
เวทางค์
ผู้ก�ำกับ
ร.ต. ทองอิน บุณยเสนา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
สวัสดิ์ หล่อศิริ
ผู้ก�ำกับศิลป์
สวัสดิ์ หล่อศิริ
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สนิท ปัญญางาม
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดเขียว
ผู้แสดง
สาคร ไชยพิพัฒน์ เป็น ประเสริฐ สุวาทิน
ถวิล ณ นคร
เป็น วลี วชิรกุล
วีนัส มุกดาปกร เป็น อุ่นเรือน
ดวงชื่น อรรถวุฒิ เป็น ไสว
นางศรีประกาศ เป็น เรือนแก้ว
ชม ศรีตุหล่า
เป็น แสง

เรื่องย่อ
ประเสริฐ กับ วลี หนุ่มสาวชาวกรุง
พบกันโดยบังเอิญที่สถานีรถไฟหัวล�ำโพง ขณะจองตั๋ว
รถไฟไปท่องเทีย่ วทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ทัง้ สองท�ำความรูจ้ กั
กันจนเกิดเป็นความรัก ประเสริฐเป็นข้าราชการกระทรวง
ต่างประเทศ จะไปพักที่โรงแรม ส่วนวลีจะไปพักอยู่บ้าน
ของ แสง พ่อค้าเมืองเชียงใหม่ซงึ่ เป็นเพือ่ นเก่าแก่ของพ่อ
เมื่อถึงเมืองเชียงใหม่ ประเสริฐแวะเวียนไปหา
วลีทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่งประเสริฐเห็นวลีกับ ไสว ลูก
ชายของแสง เกิดความเข้าใจผิดจึงตัดพ้อต่อว่าวลี แล้ว
หนีเข้าป่าไปล่าสัตว์เพื่อระบายอารมณ์ ประเสริฐประสบ
อุบตั เิ หตุลนื่ ตกไหล่เขา เคราะห์ดที ไี่ ด้สาวชาวไร่ชว่ ยชีวติ

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓

ไว้ ทราบภายหลังว่าเธอชื่อ อุ่นเรือน เมื่อหายจากอาการ
บาดเจ็บอุน่ เรือนอาสาพาเขาไปเทีย่ วยังทีต่ า่ ง ๆ ประเสริฐ
ซึ่งผิดหวังจากสาวเมืองกรุง จึงประทับใจในความใสซื่อ
บริสุทธิ์ของสาวชาวไร่อย่างอุ่นเรือน แล้วทั้งสองจึงตก
เป็นของกันและกัน
ทางด้านวลี เธอร้อนใจออกตามหาประเสริฐ
อย่างเอาเป็นเอาตาย จนกระทั่งบุกป่าฝ่าดงมาถึงชุมชน
ชาวไร่ วลีปราดเข้าไปซบประเสริฐทันทีที่ได้พบ ปรากฏ
เป็นภาพบาดตาบาดใจแก่อุ่นเรือนอย่างยิ่ง แต่ประเสริฐ
ส�ำนึกในความดีของอุน่ เรือน จึงยืนยันทีจ่ ะไม่กลับไปเมือง
กรุงกับวลี เพื่ออยู่ครองรักกับอุ่นเรือนในหุบเขาต่อไป
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
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๒๔๘๔
๒๔๘๓

จรเข้
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง? / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๘๓ (?)
บริษัทสร้าง
บริษัท ภาพยนตร์ภาวัส
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พระอภัยวงศ์วรเศรษฐ
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
โรเบิร์ต เจ. แบรนด์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

114 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๘๔

กิง่ กาฝาก
๓๕ มม.? / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ มีนาคม ๒๔๘๔ ศาลาเฉลิมธานี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ทิดเขียว
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ทิดเขียว
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
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๒๔๘๔

พระเจ้าช้างเผือก
The King of
the White Elephant
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง (พูดภาษาอังกฤษ) /
ความยาว ..... นาที
๔ เมษายน ๒๔๘๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ปรีดีภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประพันธ์
ปรีดี พนมยงค์ จากนิยายภาษาอังกฤษ
เรือ่ ง The King of the White Elephant
ผู้ก�ำกับ		
สัณห์ วสุธาร
ผู้เขียนบท
ปรีดี พนมยงค์
ผู้ถ่ายภาพ
ประสาท สุขุม A.S.C.
ผู้ล�ำดับภาพ
บ�ำรุง แนวพานิช
ผู้ก�ำกับศิลป์
ม.จ. ยาใจ จิตรพงศ์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
ชาญ บุนนาค
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ พระเจนดุริยางค์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
เรณู กฤตยากร
เป็น พระเจ้าจักรา
ไพริน เนียลเสน
เป็น เรณู
สุวัฒน์ เนียลเสน เป็น สมุหพระราชพิธอี าณาจักรอโยธยา
หลวงศรีสุรางค์
เป็น สมุหพระกลาโหมอาณาจักรอโยธยา
นิตย์ มหากนก
เป็น เจ้าเมืองกานบุรี
ประดับ ระบิลวงศ์ เป็น พระเจ้าหงสา
ไววิทย์ ว. พิทักษ์ เป็น เจ้าบุเรงเมืองหงสา
หลวงสมัครนันทพล เป็น อัครมหาเสนาบดีเมืองหงสา
ประสาน ศรีพิเทศ เป็น สมุหพระราชพิธีเมืองหงสา
มาลัย รักตประจิตต์ เป็น ทหารคนสนิทของอัครมหาเสนาบดี
     เมืองหงสา
เรื่องย่อ
พุทธศักราช ๒๐๘๓ อโยธยามีกษัตริย์
พระนามว่า พระเจ้าจักรา กษัตริย์ผู้ทรงมิโปรดความโอ่อ่า
และโบราณราชประเพณีในราชส�ำนัก ทั้งการมีมเหสี ๓๖๕
องค์ หรืองานเฉลิมฉลองต่าง ๆ แต่ทรงให้ความสนพระทัยไป
กับการศึกษาหาความรู้และกิจการบ้านเมือง ครั้นรู้ข่าวว่า

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

อาณาจักรโมกุล อาณาจักรอันเกรียงไกรก�ำลังแผ่ขยายอ�ำนาจ
มาเชื้อเชิญให้ กษัตริย์หงสา ร่วมเป็นพันธมิตร พระเจ้าจักรา
จึงทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าคงไม่อาจปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีได้ในกาลดังกล่าว เพราะอันตรายก�ำลังแผ่ข้ามมา
ยังขอบขัณฑสีมา การตระเตรียมไพร่พลดูจะเป็นเรื่องเร่ง
ด่วนกว่าการครอบครองมเหสี พระเจ้าจักราจึงจัดให้มีการ
คล้องช้างเพือ่ ใช้เป็นพาหนะในการกระท�ำศึก อีกทัง้ เป็นขวัญ
ก�ำลังใจแก่ชาวอโยธยา การคล้องช้างส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
พระเจ้าจักราทรงคล้องได้ชา้ งเผือกมาหนึง่ เชือก อันเป็นมหามงคลยิ่งในรัชสมัย พระองค์จึงตรัสให้ท�ำธงสีแดงมีช้างเผือก
อยู่กลางธงใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอาณาจักร
ข่าวเรื่องความพรั่งพร้อมและช้างเผือกรู้ไปถึง
กษัตริย์หงสา กษัตริย์หงสาที่มีกษัตริย์โมกุลหนุนหลังจึงได้
ฉีกสนธิสัญญาว่าด้วยการยุติความขัดแย้งระหว่างอโยธยา
ทิ้ง หมายเข้าท�ำลายอโยธยาและเรียกร้องให้อโยธยามอบ
ช้างเผือกให้ แต่พระเจ้าจักรากลับไม่ยอมอ่อนข้อ กษัตริย์
หงสาจึงเปิดฉากน�ำทัพเข้าสู่อโยธยา บุกตีเมืองต่าง ๆ ทั้งฆ่า
ชาวเมือง จับผู้หญิงเป็นเชลย และเผาเมือง เพื่อเผชิญหน้า
กับพระเจ้าจักรา แม้พระเจ้าจักราจะพยายามเจรจาสงบศึก
อย่างสันติ แต่กษัตริย์หงสากลับไม่สนพระทัย พระองค์จึง
ขอท�ำยุทธหัตถีกับกษัตริย์หงสาเพื่อรักษาชีวิตประชาชน
ของพระองค์ โดยการท�ำยุทธหัตถีเป็นไปอย่างลุ้นระทึกแต่
ผลสุดท้ายกษัตริย์หงสากลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ถูกพระแสง
ของ้าวของพระเจ้าจักราฟาดฟันพระองค์ตกจากหลังช้าง
สิ้นพระชนม์ พระเจ้าจักราจึงประกาศสงบศึกปล่อยตัวเชลย
กลับและขอให้สันติสุขจงมีแก่ทุกฝ่าย แล้วกลับมาท�ำตาม
ราชประเพณีเรือ่ งมเหสี ๓๖๕ องค์ ด้วยไหวพริบ พระองค์ทรง
ยกภาระการมีมเหสีทั้ง ๓๖๕ องค์ให้เป็นธุระแก่สมุหราชมณเฑียร และทรงเลือก เรณู บุตรีของสมุหราชมณเฑียร ซึ่ง
เป็นหญิงที่มีความเฉลียวฉลาด มาเป็นมเหสีเอกครองอาณาจักรอโยธยาสืบไป
ที่มา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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เลือดไทย
ชือ่ เดิม ศรีโสภณ
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์, เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๕ พฤษภาคม ๒๔๘๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ที่ปรึกษา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ
ผู้ประพันธ์ค�ำร้อง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ราชบุรีภาพยนตร์
และกรมประชาสงเคราะห์
เลียง ไชยกาล
ป. ศรีสมวงศ์
ชาย โชติประสิทธิ์
พันธุ์จันทร์ ประพันธุ์
บ�ำรุง แนวพาณิชย์,
วิจิตร แนวพาณิชย์

น้อย บุนนาค
นารถ ถาวรบุตร
ล้วน ควันธรรม
ทิดเขียว
ภักดิ์ มหาสารินนท์,
ประคอง เกตุรายนาค

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยมีเสียงประกอบบท
พากย์แบบใหม่ตามแนวความคิดใหม่ของบริษัทราชบุรี
สร้างจากชีวติ แท้ของไทยใกล้แม่โขงทีย่ อมสละ
ชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อป้องกันอิสรภาพและทรัพย์สิน
เพราะโจรหมู่หนึ่งคอยรังควาน ปล้นสะดมอยู่ไม่หยุด
แม้วา่ เลือดจะสาดราดแผ่นดิน ไทยในยามนีก้ ค็ ดิ แต่เพียง
ว่า เขาสูญสิ้นแต่ร่างกาย ส่วนชื่อเสียงของผู้ท�ำดีย่อมไม่
หายไปจากโลกนี้เท่านั้น
แม้ว่าจะเป็นท่ามกลางความเวิ้งว้างว่างเปล่า
เช่นนี้ … แต่ก็ใช่ว่าจะไร้เสียซึ่งความรักความหวานหยาด

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารประมวลภาพยนตร์ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๘๔

เยิ้มเสียทีเดียวไม่ .. เลือดไทยต้องสู้ - สู้จนกว่าชีวิตจะ
หาไม่ ถ้าสู้ไม่ได้ก็จงเอาร่างของเราถมไว้บนแผ่นดินไทย
นี้ ดีกว่าจะต้องตกไปเปนทาษของผู้อื่น … เมื่อเกิดมีคน
ขายชาติ, หมู่คณะ ขายชาติเกิดขึ้นเพียงคนเดียว ผลที่ได้
รับก็คือ … ภายในค่ายน้อย ๆ ที่ชาวไทย - เลือดไทยเรา
ต้องร่วมใจกันสู้ฝ่ายอธรรม - สู้ - สู้ จนกระทั่งโลหิตหยด
สุดท้าย เพื่อเกียรติศักดิ์ของไทย … อย่างนี้ใครจะทนได้
แต่ถา้ ใครไม่ปรารถนาทีจ่ ะอยูใ่ นสภาวะเช่นนี้ ก็ตอ้ งสู้ - สู้
เพือ่ ไว้ลายของชายชาติเสือ ผูม้ เี ลือดเนือ้ เป็นไทย … นีค่ อื
คนขายชาติ แนวที่ ๕ ฉะนั้น จงร่วมใจร่วมกายกันปราบ
ปรามแนวที่ ๕ เสียแต่บัดนี้”
ที่มา นิตยสารประมวลภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
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ใจไทย
๑๖ มม.? / ขาวด�ำ และ สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ กรกฎาคม ๒๔๘๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
กรมประชาสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดเขียว
เรื่องย่อ
เป็ น ภาพยนตร์ ที่ จั ด สร้ า งขึ้ น เพื่ อ
เผยแพร่กิจการของกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๔๘๓ กรมประชาสงเคราะห์ได้จดั ส่งเจ้าหน้าที่
ประกอบด้วย นายแพทย์ยง ชุติมา ขุนสงัดโรคกิตติ
ขุนสอนสุขกิจ และเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ไปแจกจ่ายเครื่อง
อุปโภคบริโภคแก่ผู้อพยพที่หนีความทารุณของฝรั่งเศส
ในอินโดจีน จากต�ำบลไพลินมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและ
ตราด ขุนประสงค์สุขการี ข้าหลวงประจ�ำจังหวัดจันทบุรี
เป็นผู้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสงเคราะห์ และ
พาข้ามแม่น�้ำจันทบุรีไปชมการท�ำถนนบนเขาเกลือ ท�ำ
เสื่อจันทบูรณ์ การท�ำพลอย พาไปศาลเจ้าตากสิน ศาลา
กลางจังหวัดซึ่งก�ำลังแห่โฆษณาฉายภาพยนตร์การกุศล
เพื่อหาเงินช่วยผู้อพยพ จากนั้นจึงพาข้ามแม่น�้ำจันทบุรี
มาขึน้ รถทีท่ า่ โรงสีกานหลี ไปเยีย่ มเยียนผูอ้ พยพทีอ่ ำ� เภอ
มะขาม ผูอ้ พยพส่วนมากเป็นชาวกุหล่าทีห่ นีมาจากต�ำบล
ไพลิน ขุนประสงค์สุขการีและขุนสงัดโรคกิตติ ตัวแทน
เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ขึ้นกล่าวปราศรัย ก่อน
จะแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้อพยพ และกลับไป
ยังจังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนคนงานท�ำถนนบนเขา
เกลือ
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๘๓ นายพันโท ขุนจ�ำนง
ภูมิเวท รักษาการอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์พร้อม
ข้าราชการในกรมไปตรวจเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดจันทบุรี
ผูอ้ พยพ ทหาร และต�ำรวจในนามของนายกรัฐมนตรี โดย
มีนายพันตรีประพันธ์ รองผู้บังคับการทหารม้าปืนใหญ่
และข้าราชการจังหวัดจันทบุรใี ห้การต้อนรับทีท่ า่ เรือ ค�ำ่
วันนั้นมีการฉายภาพยนตร์ของกรมประชาสงเคราะห์
จากนั้นในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๘๓ กองพลจันทบุรีได้
จัดให้มีพิธีเดินผ่านธงชัยเฉลิมพล ที่ค่ายทหาร
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔

๒๔๘๔

แดนคนเดน
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓ กันยายน ๒๔๘๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
พรานบูรพ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
“ทิดเขียว”
ผู้แสดง
กมล นรพัลลภ, สรรพางค์ ทิพย์ทศั น์,
สถิตย์ กาญจนประเสริฐ,
สวัสดิ วิศาลจิต, สกุล จารุศุกร์

ที่มาภาพ นิตยสารประมวลภาพยนตร์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔

เรื่องย่อ
ในต�ำบลทุ่งพญาลอ มีชาวนาสอง
ครอบครัวท�ำนาอยู่ใกล้ ๆ กัน พ่อของ ทับ และเทียบ มัก
จะมีปากเสียงเรื่องการล�้ำเขตการท�ำนากับพ่อของ เครือ
อยู่เสมอ จนกระทั่งวันหนึ่ง ทั้งสองมีปากเสียงกันอย่าง
หนักจนพ่อของเครือพลั้งมือฆ่าพ่อของทับเสียชีวิต ทับ
ตรงดิง่ ไปทีบ่ า้ นเครือด้วยความโกรธแค้น และกระหน�ำ่ ยิง
พ่อของเครือเสียชีวติ คาที่ ส่วนตัวเองระหกระเหินหนีเข้า
ไปในป่า และพลัดเข้าไปในฝูงโจรซึ่งมี เสือฉาย เป็น
หัวหน้า เสือฉายเห็นแววของทับจึงชักชวนให้มาเป็นสมุน
ออกปล้นเสบียงชาวบ้าน วันหนึ่งทับได้รู้ว่าเสือฉายโกง
เงินส่วนของตนเอาไปให้ เปลื้อง น�ำไปสู่ขอเครือ ทับจึง
ฆ่าเสือฉายและบุกเข้าไปในงานแต่งงานของเปลื้องกับ
เครือ แม่ของทับเข้ามาห้าม ท�ำให้ทับส�ำนึกผิด เปลื้อง
ฉวยโอกาสคว้าปืนยิงทับเสียชีวิต เทียบหยิบมีดแทง
เปลื้องแก้แค้นแทนพี่ชาย
ที่มา นิตยสารประมวลภาพยนตร์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
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แม่จา้ วฟ้า
๓๕ มม.? / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ไทยภูมิภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง “พันธุ์จันทร์”
ผู้ประพันธ์
เพ็ชร์รัตน์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
บ�ำรุง แนวพานิช
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดเขียว
ผู้แสดง
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น เจน
องุ่น อังศุมาลิน
เป็น โพ
ศรีสอาด จันทร์ภิรมย์
เรื่องย่อ
ในคืนวันแต่งงานของพี่สาว โพ สาว
ชาวดอยไปเดินเล่นทีห่ ว้ ยสาวไห้ และได้พบกับ เจน หนุม่
ชาวกรุงที่เข้ามาเดินป่าเพื่อหาว่านผาไปท�ำยาตามวิชา
แพทย์ทศี่ กึ ษามา เจนก�ำลังกลัดกลุม้ ทีย่ งั หาว่านผาไม่พบ
โพสงสารจึงคอยช่วยเหลือเจนและหาของต่าง ๆ มา
ปรนนิบัติ เจนซาบซึ้งในน�้ำใจโพ ทั้งสองเผลอใจท�ำผิด
ประเพณีในคืนวันหนึ่ง โดยไม่รู้ว่า พราย ซึ่งแอบชอบโพ
มานานแอบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด พรายรีบไปฟ้อง ตา
เพิน่ พ่อของโพ ตาเพิน่ โกรธมาก ยืน่ ค�ำขาดให้เจนท�ำตาม
ประเพณีของชาวดอย เจนไม่สามารถท�ำได้จึงพาโพหนี
จากห้วยสาวไห้ไปอยู่กรุงเทพ ตั้งใจจะขัดเกลากิริยา
มารยาทของโพ แล้วค่อยพากลับมาหาตาเพิน่ แต่โพก็ตอ้ ง
พบกับความชอกช�ำ 
้ เพราะความจริงเจนมีภรรยาอยูแ่ ล้ว
ชือ่ สายใจ โพทนทุกข์เพราะความหึงหวงของสายใจ และ
โดนดูถูกเหยียดหยามในความเป็นสาวชาวดอย ในที่สุด
โพก็ตัดสินใจกลับมายังห้วยสาวไห้ด้วยความเสียใจ
ที่มา นิตยสารประมวลภาพยนตร์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
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ที่มาภาพ (บน) นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
(ล่าง) นิตยสารประมวลภาพยนตร์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔

๒๔๘๔

แม่ศรีเมือง
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ ธันวาคม ๒๔๘๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
อุบลภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เลียง ไชยกาล
ผู้ประพันธ์
เลียง ไชยกาล
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์ พรานบูรพ์
ผู้ถ่ายภาพ
เลียง ไชยกาล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ฝ่ายเทคนิค
ขุนปฏิภาค, เลื่อน พงษ์โสภณ
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ พรานบูรพ์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดเขียว
ผู้แสดง
หลวงภรตกรรมโกศล, ทองอ่ อ น
ยุกตะนันท์, สมบุญ แว่นตาโต, พิณ ไชยกาล, ประดิษฐ
ชีพสาทิศ, ประมูล ชูโต

ที่มาภาพ นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔

เรื่องย่อ
หลังจากสามีเสียชีวิต ศรีเมือง จึง
แต่ ง งานกั บ หลวงภรตช� ำ นาญ ศรี เ มื อ งมี ลู ก ติ ด ชื่ อ
ประดิษฐ์ เช่นเดียวกับช�ำนาญก็มลี กู สาวชือ่ วารินทร์ ชีวติ
คู่ของทั้งสองราบรื่นได้ไม่นานก็เกิดปัญหา เนื่องจาก
ช�ำนาญเริม่ ติดเหล้าและการพนันอย่างหนักจนเป็นหนีส้ นิ
จึงต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังจาก
นัน้ ไม่นาน ศรีเมืองก็ฆา่ ตัวตาย ประดิษฐ์และวารินทร์ตอ้ ง
ออกไปท�ำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง แต่ต่อมาบ้านเมืองก็
เข้าสูภ่ าวะสงคราม ประดิษฐ์ถูกเกณฑ์เป็นทหารไปรับใช้
ชาติ แต่ประดิษฐ์กลับขายชาติจึงถูกจับและถูกตัดสิน
ประหารชีวิตในภายหลัง
ที่มา นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
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๒๔๘๔

กอกาหลง
๓๕ มม.? / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๘๔ (?)
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“แม่ราตรี”
ผู้ก�ำกับ		
“แม่ราตรี”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เชาวนพัฒน์
ผู้แสดง
พิบูลย์ ยมจินดา, เทียมน้อย,
สมบุญ (แว่นตาโต), ประนต
เค้าเรื่อง		
“ท่ า นต้ อ งการรสใด ๆ ในความ
บรรเทองจากการชมภาพยนตร์ จะพบพร้ อ มทุ ก รส
ใน “กอกาหลง” ซึ่งประพันธ์และก�ำกับการแสดงโดย
“แม่ราตรี””
ที่มา นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔

122 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔

๒๔๘๔

เจ้าหญิงกุณฑลทิพย
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๘๔ (?)
บริษัทสร้าง
คณะโบแดงภาพยนตร์
ประศาส		
ปัณยา ม. ณ อยุธยา
นิพนธ์รจนา
พระยาเทวาธิราช
ภาพยนตรกร
ป.ม. ณ อยุธยา
ประภากร
ปณพ. ม. ณ อยุธยา
พัสตกรโกวิท
ปัณฑริก ม. ณ อยุธยา
วิจิตรศิลปิน
เทพ อินทรนัฏ
อลงกรณิน
ปิลันธน ม. ณ อยุธยา
ผู้แสดง
ม.ร.ว. โป้ย มาลากุล เป็น เจ้านันทเสน ณ เวียงจันทน์
ม.ล. ปราลี มาลากุล เป็น เจ้าหญิงกุณฑลทิพย์
(เมื่อเยาว์)
ละเอียด บุนนาค
เป็ น เจ้ า หญิ ง กุ ณ ฑลทิ พ ย์ ณ
เวียงจันทน์
ชูศักดิ พงษ์สิน
เป็น หลวงสุนทรอิศร
เพลินจิตต์ ยองประยูร เป็น ท่านผู้หญิงทองสุก
ปุ่น แย้มบุญชู
เป็น เจ้าจันทนเทพ จันทนากร
ละไม ค้าสุวรรณ
เป็น ท้าวศรีสุดาจันทร์
ม.ล. มโนช สนิทวงศ์ เป็น เจ้าชัยสาร ณ เวียงจันทน์
ทองค�ำ รัชตนาวิน เป็น เจ้าอินทโสม ณ จ�ำปากศักดิ์
จรัส อันตริกานนท์ เป็น หลวงอนุรักษเสนา
ฉลวย ยองประยูร
เป็น สุบงกช ณ อยุธยา
ม.ล. ปิลันธน มาลากุล เป็น ประกาศก
ประจวบ เจตะสานนท์ เป็น นายทะเบียน
ม.ล. ประค�ำ มาลากุล เป็น ประค�ำ จันทนากร
ม.ล. ปฤศนี มาลากุล เป็น ปฤศนี มาลากุล
เรื่องย่อ		
ณ นครเวียงจันทร์ เจ้านันทเสน ผู้
ครองนคร ทรงมี ธิ ด าซึ่ ง มี พ ระสิ ริ โ ฉมงดงามนามว่ า
เจ้าหญิงกุณฑลทิพย์ นางผู้เป็นที่หมายปองของชาย
หนุ่มทั่วแคว้น หนึ่งในนั้นคือ เจ้าชัยสาร ชายผู้หมายจะ
ได้หัวใจของเจ้าหญิงไปครอง แต่ติดตรงที่เจ้าหญิงมิทรง

ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เจ้าหญิงกุณฑลทิพย พ.ศ. ๒๔๘๔

มีใจและปฏิเสธรัก ท�ำให้เจ้าชัยสารได้แต่ทนชอกช�้ำ
เจ้าหญิงทรงมีพระญาติคือท่านผู้หญิงทองสุก
อยู่ที่กรุงเทพฯ จึงคิดจะเดินทางมาเที่ยวในกรุงเทพฯ แต่
ในระหว่างที่ท่องเที่ยวและพักอยู่กับท่านผู้หญิง เจ้าหญิง
กลับได้พบรักกับหลวงสุนทรอิศร ข้าราชการกระทรวง
วังผู้มีความรู้จักมักคุ้นกับท่านผู้หญิงอยู่แต่เดิม ชายผู้มี
อัธยาศัยไมตรีที่ดีและพร้อมจะรับเจ้าหญิงมาดูแลด้วย
ดวงใจ ซึ่งท�ำให้เพียงไม่นานเจ้าหญิงก็ตัดสินใจตกปาก
รับค�ำขอแต่งงานจากคุณหลวงพร้อมกับความยินยอม
จากผูใ้ หญ่ ร้อนไปถึงเจ้าชัยสารทีร่ ขู้ า่ วว่าเจ้าหญิงทรงไป
แต่งงานกับคนอื่นจึงตามมาหมายท�ำลายความรักและ
ชิงตัวเจ้าหญิง ด้วยการยื่นค�ำท้าให้หลวงสุนทรอิศร ออก
มาดวลกับตน ณ ทุง่ มหาเมฆ ใครชนะคือคนทีไ่ ด้เจ้าหญิง
ไป ซึ่งด้วยความที่คุณหลวงคือชายชาตรีจึงยืดอกรับ
ค�ำท้า หารูไ้ ม่วา่ เจ้าชัยสารคิดตลบหลังสัง่ การให้เพือ่ นตน
แอบลอบยิงคุณหลวงในขณะต่อสู้ เป็นเหตุให้คุณหลวง
ถึงแก่ชีวิตในขณะเดียวกับที่เจ้าหญิงตามมาในที่เกิดเหตุ
และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด จึงตรอมใจฆ่าตัวตายตามคุณ
หลวง เมื่อเจ้าชัยสารเห็นดังนั้นก็ทนต่อความชั่วช้าที่มี
สาเหตุมาจากตนต่อไปไม่ไหว จึงตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง
ตามทั้งสอง เรื่องจึงจบลงด้วยความเศร้าโศกแสนอาลัย
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เจ้าหญิงกุณฑลทิพย พ.ศ. ๒๔๘๔
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๒๔๘๔

รวมไทย
๑๖ มม. / ขาวด�ำ สลับ สี (ธรรมชาติ) / พากย์ /
ความยาว ..... นาที
(?) ๒๔๘๔ (?)
บริษัทสร้าง
กรมสาธารณสุข, กรมรถไฟ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล (กรมรถไฟ),
ฟื้น เพ็งเจริญ (กรมสาธารณสุข)
ผู้ล�ำดับภาพ
ขุนสอนสุขกิจ (หัวหน้ากองสุขศึกษา)
กรมสาธารณสุข
ผู้จัดเรื่อง
ขุนสอนสุขกิจ (หัวหน้ากองสุขศึกษา)
กรมสาธารณสุข
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เรื่องย่อ
บันทึกเหตุการณ์กรณีพิพาทไทย –
อินโดจีนของฝรัง่ เศส เกียรติประวัตขิ อง ร.พัน ๓ หลังจาก
ทีฝ่ รัง่ เศสตอบปฏิเสธรัฐบาลไทยกรณีเรียกร้องดินแดนคืน
ฝ่ายไทยจึงเริม่ มีการล�ำเรียงทหารและจัดตัง้ องค์การอาสา
กาชาดเพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขพลเมืองไทยตามแนวรบ
ชายฝั่งแม่น�้ำโขง แล้วจึงมีการสู่รบทางอากาศที่เมือง
นครพนม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็น
ชนวนให้เกิดการรบใหญ่ในเวลาต่อมาทีส่ มรภูมบิ า้ นพร้าว
ซึ่งกองทัพบูรพายึดธงชัยเฉลิมพลของข้าศึกได้ กองหน้า
ฝ่ายไทยได้ยดึ ดินแดนไปจนถึงบริเวณก่อนประตูศรีโสภณ
ประมาณ ๖ กม. ก่อนจะมีการพักรบในวันที่ ๒๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๘๓ แล้วจึงมีการจัดการเดินสวนสนามฉลองชัย
ที่กรุงเทพ ระหว่างพักรบ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ได้เดินทางไปตรวจเยีย่ มทหาร
ในแนวรบ กองทัพบูรพาและประดับเหรียญชัยสมรภูมแิ ก่

124 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

แม่ทัพ นายกอง และนายทหาร หลังจากนั้นเหล่าทหาร
ที่ร่วมรบได้เดินทางกลับกรุงเทพ ท่ามกลางการต้อนรับ
ของมหาชน และสวนสนามฉลองชัยรวมทั้งแสดงอาวุธ
อันทันสมัยที่ใช้ในการรบคราวนี้ ในวันที่ ๒๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๘๔
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง รวมไทย พ.ศ. ๒๔๘๔

๒๔๘๔

ศรีธนญชัย
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๘๔ (?)
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เลื่อน พงษ์โสภณ
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๘๕

บ้านไร่นาเรา
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
๓๐ เมษายน ๒๔๘๕ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
กองภาพยนตร์ทหารอากาศ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
จอมพล ป. พิบลู สงคราม
(ให้เค้าโครงเรื่อง)
ผู้ก�ำกับ		
ทองอินฯ และ เนรมิต
ผู้เขียนบท
ส.กาญจนาคพันธุ์
ผู้ถ่ายภาพ
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ล�ำดับภาพ
เจือ มิสร่างสุข, ถนอม อรุณประเสริฐ
ผู้ก�ำกับศิลป์
หลวงเทพลักษณ์เลขา
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
พิณ พูนพัฒน์
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ ปิติ วาทยะกร
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
ร.อ. ทวี จุลละทรัพย์ เป็น ชาญ บ�ำเพ็ญดี
อารี ปิ่นแสง
เป็น ข�ำคม บ�ำรุงชาติ
เพลินพิศ ปิ่นแสง เป็น ล�ำเพา บ�ำรุงชาติ
ละม่อม พุ่มเสนาะ เป็น เฉิด บ�ำเพ็ญดี
สอาด บุนนาค
เป็น เฉิดฉาย บ�ำเพ็ญดี
หมื่นขับค�ำหวาน เป็น ตาอยู่ อิ่มเอม
อุดม ปิติวัน
เป็น ฟู แสวงสิน
ม.ล. ชูเกียรติ นิลรัตน์ เป็น เหมือน
เจือ มิสร่างสุข
เป็น เสริม นาอุดม
ป้าสุ่น
เป็น พุ่มพวง
ศัลยวิชัย
เป็น เจ้าของเย็นทรวง
ศรีศักดิ์ หัสพงษ์ เป็น ชาญ บ�ำเพ็ญดี สมัยเด็ก
เฉลิมศรี เศวตศิลา เป็น ข�ำคม บ�ำรุงชาติ สมัยเด็ก
สุวรรณ สนองเดช เป็น เจริญศรี บ�ำเพ็ญดี
สมัย ชุณหอ�ำไพ เป็น อาจ บ�ำเพ็ญดี
ประยงค์ ศิริสวัสดิ์ เป็น ล�ำเพา บ�ำรุงชาติ
สุนทร มิสร่างสุข เป็น เพา บ�ำรุงชาติ
ถึก ก�ำจัดโรค
เป็น ตาถึก
โหมด อาจวิลัย
เป็น ภรรยานายถึก

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เรื่องย่อ
ภาพยนตร์เรื่อง บ้านไร่นาเรา เกิดขึ้น
จากความประสงค์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายก
รัฐมนตรีในสมัยนั้น ซึ่งต้องการให้มีการจัดสร้างภาพยนตร์
ปลูกฝังความรักชาติ
ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายก
รัฐมนตรี ณ จังหวัดสุโขทัย เฉิด และ เฉิดฉาย บ�ำเพ็ญดี
สองสามีภรรยาซึ่งด�ำรงชีพด้วยการเป็นกสิกร ใช้ชีวิตเป็น
พลเมืองที่ดีต้องตามรัฐนิยม ครอบครัวบ�ำเพ็ญดีมีบุตรสอง
คน ชื่อ ชาญ และ อาจ และมีบุตรี ชื่อ เจริญศรี โดยมีเพื่อน
บ้าน คือ ข�ำ  บ�ำรุงชาติ ซึ่งมีลูกสาวสองคน ชื่อ ข�ำคม และ
ล�ำเพา และลูกชาย เมื่อยามบ้านเมืองเกิดศึกสงคราม เฉิด
และข�ำก็พร้อมพลีกายต่อสูป้ กป้องประเทศ แม้เฉิดจะบาดเจ็บ
จากการสู้รบในสงคราม ระหว่างที่เฉิดไปรับใช้ชาติ เฉิดฉาย
ก็คอยดูแลครอบครัว และส่งเสียให้ชาญ ลูกชายคนโตได้ศกึ ษา
เล่าเรียน
๘ ปีผ่านไป บ้านเมืองเข้าสู่สภาวะปรกติสุข ชาญ
มุ่งมั่นตั้งใจเรียนและหวังจะสืบทอดอาชีพกสิกรรมแทนพ่อ
จนส�ำเร็จการศึกษาที่เกษตรศาสตร์แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
และกลับมาสุโขทัย ชาญได้พบกับ ลุงอยู่ ซึ่งเขานับถือเสมือน
ลุง ลุงอยู่พาชาญไปเลี้ยงฉลองที่ร้านเย็นทรวง ที่นั่น ชาญได้
แอบเห็นพ่อค้าขูดรีดราคาสินค้าจากกสิกร ชาญจึงเข้าไป
ขัดขวางและแนะน�ำให้กสิกรไปซื้อสินค้าที่สหกรณ์หรือรถไฟ
ท�ำให้ ฟู แสวงสิน นักเลงเจ้าถิ่นไม่พอใจจนมีเรื่องชกต่อยกัน
แต่ลุงอยู่มาห้ามไว้ได้ทัน
ชาญพยายามให้ความรู้กสิกรในเรื่องการเกษตร
ตามที่ตนได้ร�่ำเรียนมา เป็นที่ชื่นชอบแก่ชาวบ้านและกสิกร
มาก รวมทัง้ ข�ำคม เพือ่ นวัยเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ฟูกย็ งั ไม่เลิก
ไปหลอกลวงกสิกร ชาญซึ่งซุ่มดูพฤติกรรมเมื่อเห็นดังนั้นจึง
เข้าไปปราบปรามจนฟูและพรรคพวกพ่ายแพ้ไปในทีส่ ดุ ชาญ
ได้แต่งงานกับข�ำคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง บ้านไร่นาเรา พ.ศ. ๒๔๘๕
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๒๔๘๕

เรือนรักเก่า
๑๖ มม.? / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ กันยายน ๒๔๘๕ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พร้อมสิน สีบุญเรือง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
พันค�ำ 
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดเขียว
ผู้แสดง
พักตร์ มหาสารินันท์, ชวาลา
เรื่องย่อ
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๒๔๘๕

โตนงาช้าง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ตุลาคม ๒๔๘๕ พัฒนากร?
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ

กรมรถไฟ
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
เสาว์ บุญเสนอ
เสาว์ บุญเสนอ
บุญแท้ เหมะบุตร,
วรรณบูลย์ พิทยาคม

ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ลมูล อติพยัคฆ์, บุญช่วย ไม่ซุดโทรม
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เกษ อรรถจินดา, ฉลาด ลิ่มสวัสดิ์,
ประวิตร นนทิ
เค้าเรื่อง
“เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ณ
โรงเตี๊ยม “เซ่งหลี” อันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
บรรดาชาวเหมืองแร่จังหวัดยะลาทั้งหลาย”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
หมายเหตุ ฉายร่วมกับการแสดงละครคณะจันทโรภาส
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔

๒๔๘๕

วันจักรยาน
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? พฤศจิกายน ๒๔๘๕ (?)
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ทิดเขียว
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง		

“หนังไทยพูด ตลกขบขันของทิดเขียว”

หมายเหตุ เป็นภาพยนตร์ตลก ฉายประกอบภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง
เนื้อรักในเพลง ซึ่งทิดเขียวพากย์ และแต่งเพลงไทยร้องพากย์
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๒๔๘๕
๒๔๘๖

น�ำ้ ท่วมดีกว่าฝนแล้ง
๓๕ มม. / ขาวด�ำ / เสียง / ความยาว ..... นาที
? ธันวาคม ๒๔๘๕ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
จ�ำรัส สุวคนธ์, นรา สรีขุนทอง,
พระดรุณรักษา, ทวีวรรณ แสวงทรัพท์
เค้าเรื่อง
“เพียบพร้อมไปด้วยวัธนธัม ให้คติ
สมัยสร้างชาติ รัก ตลก ขบขัน เพลงไพเราะห์
สนองนโยบายผู ้ น� ำ ปลอบใจน�้ ำ ท่ ว มดี ก ว่ า
พระเอกเป็นกรรมกรเรือจ้าง”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง พ.ศ. ๒๔๘๕
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง พ.ศ. ๒๔๘๕

๒๔๘๖

วัยคนอง
๑๖ มม.? / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๘๖ (?)
บริษัทสร้าง
กรมสาธารณสุข
ผูอ้ ำ� นวยการสร้าง ขุนสอนสุขกิจ (หัวหน้ากองสุขศึกษา)
กรมสาธารณสุข
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล (กรมรถไฟ),
ฟื้น เพ็งเจริญ (กรมสาธารณสุข)
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“แสดงความพินาศของชีวิต ถ้าเดิน
ตามวิถีแห่งสุรานารี โสเภณี อันลงท้ายจะประสบ... และ
วิธีแก้ความหายนะ ทั้งนี้โดยแนบเนียน” 		
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๒๔๘๗
๒๔๘๙

หาดแสนสุข
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ กันยายน ๒๔๘๗ โอเดียน
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ถ. อรุณประเสริฐ
ที่ปรึกษา
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
บุญแท้ เหมะบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ชนินทร์ วังอินทร์, อารีย์ ดุลยพันธุ์
เค้าเรื่อง
“ส้างไหม่ไนเมืองไทย หาดแสนสุข
โดยฝีมือผู้ช�ำนาญการภาพยนต์มาแล้ว ม.ร.ว. อนุสักดิ์
หัสดิน เปนที่ปรึกสา ชนินท์ วังอินทร์ อารี ดุลยพันธุ์
สแดงน�ำ เสี่ยล้อต๊อก + สุคน คิ้วเหลี่ยม แสดงหัสนาตกัม
เรื่อง “ธิดาเจ้ากรุงจีน” สลับ”
ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยใหม่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๗
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๒๔๘๙

ชายชาตรี
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓ ตุลาคม ๒๔๘๙ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ปรเมรุภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ผู้ประพันธ์
อิศรา อมันตกุล
ผู้ก�ำกับ
เฉลิม เศวตนันทน์
ผู้เขียนบท
อิศรา อมันตกุล
ผู้แต่งบทพากย์ พันค�ำ
ผู้ถ่ายภาพ
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ผู้ตัดต่อ
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบฉาก อิศรา อมันตกุล
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ทิดเขียว
ผู้แสดง
วสันต์ สุนทรปักษิน เป็น แผน
สุข สาทรานนท์
เป็น ว่อง
นาฏยา วีระทัต
เป็น นาฏยา
ศรี สุวรรณสง่า
เป็น เพลิน
เฉลิม เศวตนันทน์
เป็น ก�ำนันหาญ
สิน ณ พัทยา
เป็น สุข
ไช้ ห้วงน�้ำ
เป็น โห้
จมื่นมานิตย์นเรศ, สง่า แย้มเอิบสิน
เรื่องย่อ
ณ เมืองกาญจนบุรี คงจะไม่มีนักเลง
หน้าไหนใหญ่เกินกว่า ก�ำนันหาญ แต่เพราะวัยอันใกล้จะ
ร่วงโรยรา ก�ำนันจึงตามตัว นาฏยา ลูกสาวที่อยู่เมืองกรุง
กลับมาช่วยสานต่ออ�ำนาจ ครัน้ นาฏยากลับมาถึงบ้านเธอ
ก็ได้พบกับ แผน นักเลงหนุ่มพเนจร ซึ่งดูท่าว่าจะช่วยเหลืองานของพ่อตนได้ จึงให้แผนมาอยู่ด้วย ทว่านานวัน
ด้วยความหล่อเหลาของแผนก็ท�ำเอานาฏยาตกหลุมรัก
ซึง่ เขาเองก็คดิ ไม่ตา่ งจากเธอ ทัง้ สองจึงสานสัมพันธ์ฉนั ท์
คนรัก ท่ามกลางความไม่พอใจของ ไอ้สุข มือขวาของ

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙

ก�ำนันหาญ ที่คิดจะทรยศก�ำนันหาญมาก่อนหน้านั้น
เนือ่ งจากก�ำนันหาญคิดจะเลิกปล้น ในขณะทีม่ นั ต้องการ
จะเป็นโจรต่อไป เมื่อเห็นว่านาฏยาก�ำลังรักกับแผน ไอ้
สุขจึงจัดการปล้นวัวก�ำนันหาญรวมทั้งจับนาฏยาเป็น
ตัวประกัน แผนซึ่งแท้ที่จริงคือนายร้อยต�ำรวจปลอมตัว
มาจับขบวนการของก�ำนันหาญ จึงเปิดเผยตัวออกตามล่า
ไอ้สุข แต่ก็สายไปเสียแล้วเมื่อไอ้สุขกระท�ำการพราก
พรหมจรรย์ ไ ปจากนาฏยา และด้ ว ยความโกรธแค้น
นาฏยาจึงฆ่าไอ้สุขตายคาที่ แล้วจึงหนีไปบวช ละทิ้งซึ่ง
ชะตากรรมอันแสนเศร้า ที่ท�ำให้แผนสุดแสนช�้ำใจ
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙
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๒๔๘๙

ชอนกาเหว่า
๓๕ มม.? / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ ตุลาคม ๒๔๘๙ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
พรานบูรพ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ฉลาง ประสงค์ผล
ผู้ล�ำดับภาพ
ฉลาง ประสงค์ผล
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดเขียว
ผู้แสดง
กมล นรพัลลภ, คมคาย ทรัพย์เทมา,
วิเชียร แพทย์ดี, โชติ พุกกะพันธ์, ศรี นฤนาถ
เรื่องย่อ
เพราะความเหลวแหลกของ ประเวศ
ท�ำให้เขาถูก นายประวัติ ผู้เป็นบิดา เฉดหัวออกไปจาก
บ้าน ประเวศจึงต้องออกรอนแรมไปยังหมู่บ้านชอนกาเหว่า สถานที่ที่เขาได้พบกับ ผู้ใหญ่ฟื้น เพื่อนของบิดา
ทว่าผู้ใหญ่ฟื้นกลับไม่รู้จักประเวศ ประเวศจึงเปลี่ยน
ชือ่ ใหม่เป็น นายเริกษ์ และขอท�ำงานในไร่ฝา้ ยของผูใ้ หญ่
ฟื้น
ฝ่ายนายประวัติ หลังจากไล่ประเวศลูกชายออก
จากบ้าน ก็ชักชวน จามรี หลานสาวมาช่วยงาน รวมถึง
ไปช่วยดูแลไร่ฝ้ายของผู้ใหญ่ฟื้น ท�ำให้เธอได้พบกับ
ประเวศ แต่เพราะท่าทียียวนของประเวศท�ำให้เธอไม่
อยากจะผูกสมัครรักใคร่ทั้งที่ในใจก็แอบชอบ กระทั่ง
ประเวศรู้ข่าวว่า นายยศ ลูกเขยของผู้ใหญ่ฟื้นก�ำลังคิด
จะโกงฝ้าย และจับจามรีเป็นตัวประกัน ด้วยความรัก
ประเวศจึงเร่งรุดไปช่วยจนเกิดการต่อสู้ขึ้น ในจังหวะ
เดียวกับทีป่ ระวัตแิ ละผูใ้ หญ่ฟน้ื เดินทางมาพบเข้า จึงช่วย
ประเวศล้างบางพวกคิดคดทรยศ แต่น่าเสียดายที่ผู้ใหญ่
ฟืน้ พลาดท่าเสียชีวติ ประเวศและจามรีจงึ ดูแลไร่ฝา้ สืบไป
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙

๒๔๘๙

นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔๘๙? (?)
บริษัทสร้าง
สหายภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง หนุ่ม เต็งบุญชู
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
สุขจิตร
ผู้เขียนบท
สุขจิตร
ผู้ถ่ายภาพ
จ�ำลอง ทรัพย์พอกพูล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ส�ำราญ เทวะสันต์, สมนึก ศรีเอี่ยม,
สวง รอดพ่าย, อาสา งามวัฒน์, เฉย สนธิวงษ์, ถวิล
งามวัฒน์, แดง สาตร์ประสิทธิ์, หนุ่ม เต็งบุญชู, ประชุม
พวงน้อย
เรื่องย่อ

ที่มาภาพ (ทั้งสี่ภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๒๔๙๑

บางขวาง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๑ โอเดียน
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์
ผู้ถ่ายภาพ

บริษัทวุฒิวงศ์วัฒนา
ปลิว จิยะจันทร์
อดุลย์ ราชวังอินทร์
รัตนา อมัติรัตน์
ทัดทรง เสถียรสุต,
ม.ล. เผชิญ หัสดินทร์

ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดเขียว
ผู้แสดง
ม.ร.ว. เจตนากรณ์ วรวรรณ, ม.ร.ว.
ยงสุข กมลาสน์, อบ ไชยวสุ, สุรชัย ลูกสุรินทร์, สุนทร
โฆสิตนิยม, เจิด สุนทรสาร, ระบิล ระบือนาม, โสเซฟิน,
ประทุม รัตนวราหะ, พระดรุณรักษา, ม.จ. อภิญญากร
วรวรรณ
เรื่องย่อ
เผชิญ มหาโยธิน ถูกจ�ำคุกในเรือนจ�ำ
บางขวางกว่าสองปีเต็ม ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นคุก เผชิญหมกมุน่
อยูก่ บั การคิดหาทางแก้แค้น เสีย่ เภา เพือ่ นทรยศซึง่ ท�ำให้
เผชิญต้องโทษ เมือ่ ได้รบั การปล่อยตัว เผชิญจึงมุง่ หน้าไป
ช�ำระแค้นเสี่ยเภาที่บ่อนการพนัน และยิงเสี่ยเภาตายคา
ที่ก่อนรวบเงินหลบหนีไป ระหว่างหลบหนีเผชิญโดดขึ้น
รถของหญิงสาวคนหนึ่ง ก่อนจะจูบหญิงสาวแทนค�ำ
ขอบคุณ
เมื่อแก้แค้นส�ำเร็จ เผชิญจึงเดินทางกลับไปหา
แม่ แม่ของเผชิญขอร้องให้เผชิญกลับตัวเป็นคนดีและขอ
ให้เผชิญบวช เผชิญได้แต่ตอบตกลงอย่างขอไปที แต่
ในใจของเขาต้องการหาเงินเพื่อความสุขสบาย เผชิญ
ร่วมมือกับเจิดเพื่อขายฝิ่น วันหนึ่ง เขานัดลูกค้าไปรับฝิ่น
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ที่มาภาพ นิตยสารจอเงิน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

ที่โรงแรม ห้องหมายเลข ๑๙ และได้พบกับ วลัยพร สาว
ที่เผชิญเคยขโมยจูบ ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว วันหนึ่ง เผชิญวางแผนพาวลัยพรไปเที่ยวที่
ปีนัง แต่ ร.ต.ท. วสันต์ ซึ่งจับตาดูพฤติกรรมของเผชิญ
มาโดยตลอดได้บุกจับกุมเผชิญ เผชิญพยายามยิงปืน
ตอบโต้ แต่ถูกต�ำรวจยิงเสียชีวิตต่อหน้าแม่ของเผชิญ
ที่มา นิตยสารจอเงิน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

๒๔๙๑

ดอยรักดอยร้าง
๑๖ มม. / สี (เท็ฆนิค) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ ธันวาคม ๒๔๙๑ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บางกอกฟิล์ม
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เถ้าแก่โฮ้ว
ผู้ประพันธ์
เซียวก้ก
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วรรณบูลย์ พิทยาคม
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันตรี - สมจิตต์
ผู้แสดง		
ระพินทร์ ประทุมทิพย์ เป็น สุเทพ
บุศรัตน์ เกษสมัย
เป็น เอื้องค�ำ
นวลน้อย วรรณฤทธิ์ เป็น พรรณี
พูน บุณยรัตนพันธ์
เป็น พระพิพัฒน์ฯ
แกร วิเศษประภา
เป็น พระยาบุรินทร์ฯ
แปง บุรี
เป็น แม่เฒ่า
สมศักดิ์ วีระเทวิน
เป็น ศร
เรื่องย่อ
สุเทพ เป็นจิตรกร ซึ่งเดินทางมา
พักผ่อนทีบ่ า้ นพระยาพิพฒ
ั น์ทเี่ ชียงใหม่เนือ่ งจากมีอาการ
เจ็บตา เช้าวันหนึ่ง สุเทพไปเดินตลาดแล้วรู้สึกประทับใจ
ในความงามของแม่ค้าขายดอกไม้ จึงเข้าไปท�ำความรู้จัก
เธอมีชื่อว่า เอื้องค�ำ  อาศัยอยู่กับแม่สองคนที่เชิงดอย
สุเทพรักเอือ้ งค�ำอย่างจริงใจจึงไปสูข่ อกับแม่เอือ้ งค�ำ และ
พามาอยู่ที่กรุงเทพ
พระยาบุรินทร์ โกรธมากที่สุเทพเอาหญิงไม่มี
ชาติตระกูลมาเป็นภรรยา จึงประกาศตัดพ่อลูก สุเทพ
พาเอือ้ งค�ำไปเช่าห้องอยูอ่ ย่างอัตคัด และตรากตร�ำท�ำงาน
หาเงิ น มาเลี้ ย งดู ค รอบครั ว อาการเจ็ บ ตาจึ ง ก� ำ เริ บ
เอื้องค�ำไปขอร้องให้พระยาบุรินทร์ช่วย พระยาบุรินทร์

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

ยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยก็ต่อเมื่อเอื้องค�ำออกไปจากชีวิต
ของสุเทพ เอือ้ งค�ำตอบตกลงเพราะมองไม่เห็นหนทางอืน่
หลั ง จากกลั บ ไปที่ เ ชี ย งใหม่ เอื้ อ งค� ำ ส่ ง จดหมายมา
รายงานเจ้าคุณว่าท�ำตามที่ขอแล้ว เจ้าคุณจึงไปรับสุเทพ
กลับมาอยู่บ้านเพื่อรักษาตา สุเทพเข้าใจว่าเอื้องค�ำจาก
ไปเพราะรังเกียจที่ตัวเองจน จึงยอมแต่งงานกับ พรรณี
ตามที่พระยาบุรินทร์จัดการ
แต่แล้วเขาก็ได้พบจดหมายของเอือ้ งค�ำทีส่ ง่ มา
ถึงเจ้าคุณ จึงได้รู้ความจริง สุเทพรีบไปเชียงใหม่เพื่อตาม
หาเอื้องค�ำ สภาพบ้านซึ่งเคยเต็มไปด้วยดอกกุหลาบไม่มี
เสียแล้ว เอือ้ งค�ำป่วยเป็นโรคปอด ส่วนแม่เฒ่าได้เสียชีวติ
แล้ว สุเทพอยู่เคียงข้างคอยดูแลเอื้องค�ำ  ทั้ง ๆ ที่ตัวเอง
ยังไม่หายดีท�ำให้ตาบอดสนิท อาการของเอื้องค�ำทรุด
หนักและเสียชีวิตในที่สุด
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
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๒๔๙๒
๒๔๙๑

ลานท่าฟ้า
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๙๑ ศาลาเฉลิมโลก
บริษัทสร้าง
บริษัทดาราภาพยนต์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“บุษบายุธ”
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมชาย ตั ณ ฑ์ ก� ำ เนิ ด , ประชุ ม
จุลละภมร, ไฉไล ทีวะเวช,  จินตนา รอดเจริญ, ปริญญา
ลีละศร, พิศวง ไชยาค�ำ
เรื่องย่อ
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ที่มาภาพ นิตยสาร จอเงิน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

๒๔๙๒

เจ้าจอมหม่อมห้าม
๑๖ มม. / สี (เท็ฆนิค) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ มกราคม ๒๔๙๒ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
รัตนะภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ท�ำการ
ปฏิวัติการสร้างภาพยนตร์ไทยทั้งหมด ล้วนแต่สวยที่สุด
หรูที่สุด แพงที่สุด เผยเรื่องลี้ลับสมัยรัชกาลที่ ๕”
ที่มา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๒๔๙๒

ขุนช้างขุนแผน

ตอน จับเสน่หเ์ ถรขวาด
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? มีนาคม ๒๔๙๒ (?)
บริษัทสร้าง
แสงหิรัญภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
อิน แสงหิรัญ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
นิด ยวงพานิช, บุญมา วรบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ศิริ ผิวสังข์
เป็น ขุนแผน
แฟ้ม รัตน์ตัญญู เป็น เถรขวาด
เชื้อ
เป็น จมื่นศรีฯ
วิชัย
เป็น ชุมพล
รอด (เล็ก)
เป็น ขุนจิ๋ว
รอด (ใหญ่)
เป็น ขุนธรณีบาล
อ่อนเตี้ย
เป็น หัวหมู่
เชื่อม ไกลชั่ว
เป็น นางพราย
แม่ครูช่วย อ้วนโต เป็น ทองประศรี
เรื่องย่อ
พระไวยออกไปรบกับพลายชุมพล
แต่ถูกขุนแผนไล่ฟันจนแตกทัพ พระไวยจึงเข้ามากราบ
ทูลพระพันวษาว่าขุนแผนและพลายชุมพลเป็นกบฏ พระ
พันวษารับสัง่ ให้ศรีมาลาไปรับขุนแผนกับพลายชุมพลมา
เข้าเฝ้า เพื่อถามถึงสาเหตุที่ทะเลาะกับพระไวย ขุนแผน
กับพลายชุมพลกราบทูลว่า พระไวยถูกสร้อยฟ้าท�ำเสน่ห์
มิหน�ำซ�้ำยังเฆี่ยนตีศรีมาลา พระพันวษายังไม่เชื่อดี จึง
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

ตรัสว่าหากเป็นเช่นนั้นจริง ให้ขุนแผนจับตัวคนท�ำเสน่ห์
พระไวยให้ได้ จึงจะอภัยโทษพลายชุมพล ขุนแผนรับค�ำ 
โดยมีจมืน่ ศรีเสาวลักษณ์ไปเป็นพยานในการจับตัวคนท�ำ
เสน่ห์
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

๒๔๙๒

ลูกป่าซุง
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มิถุนายน ๒๔๙๒ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
หัสดินทร์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ประชุม จุลภมร, ยุวดี

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒

เค้าเรื่อง		
“ภาพยนตร์ไทยโลดโผนดุเดือด ที่
โฆษณาจะฉายมานาน ได้ฤกษ์ฉายแล้ว”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒
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๒๔๙๒

สุภาพบุรษุ เสือไทย

Criminal Without Sin
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๒ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ปรเมรุภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส�ำเนา เศรษฐบุตร, แท้ ประกาศวุฒสิ าร
ผู้ประพันธ์
เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้ก�ำกับ		
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ผู้เขียนบท
ประจิต จุลละพันธ์
ผู้ถ่ายภาพ
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ อุโฆษ จันทร์เรือง
ผู้ประพันธ์ค�ำร้อง เอื้อ สุนทรสนาน, แก้ว อัจฉริยะกุล
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เป็น เสือไทย
สอางค์ ทิพยทัศน์ เป็น กรอง
ประชุม จุลละภมร เป็น คง
เกื้อกูล อารีมิตร เป็น แฉล้ม
เทพ อักษรอินทร์ เป็น แม่น
ละออ ทิพยทัศน์ เป็น กระถิน
ยรรยง ศรีกุญชร เป็น แถม
พะยุง หอมกลิ่น เป็น เดช
ม.ล. ชูเกียรติ นิลรัตน์ เป็น บิ๋น
เชื้อ เปรมปรีนนท์ เป็น จ่าหอม
รางวัล
ตุ๊กตาทอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประจิต จุลละพันธ์
เรื่องย่อ
เมื่อคนดีต้องกลายเป็นเสือ ชีวิตของ
ก�ำนันไทยทีด่ จู ะราบรืน่ ต้องมาพังทลาย เมือ่ รับ แฉล้ม มาเป็น
เมียน้อยเพื่อชดใช้หนี้ แต่เมื่อ คง ชู้รักเก่าของแฉล้มกลับมา
ปรากฏตัว แฉล้มจึงหลอกก�ำนันไทยว่าคงเป็นญาติ ก�ำนันไทย
ผู้มีน�้ำใจเชื้อเชิญให้คงมาอาศัยด้วยกัน หารู้ไม่ว่านั่นเป็นการ
ต้อนรับโจรให้เขามาอยูใ่ นบ้าน ไม่นานนัก คงก็เริม่ เผยธาตุแท้
เมื่อ กระถิน เมียรักของก�ำนันไทยล่วงรู้ความสัมพันธ์ของคง
กับแฉล้ม คงจึงล่อให้กระถินตกเป็นของตนซ�้ำยังข่มขู่และ
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ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

รี ด ไถทรั พ ย์ ก ระถิ น ตั้ ง แต่ นั้ น เป็ น ต้ น มา สร้ า งความทุ ก ข์
ระทมแก่กระถินจนคิดฆ่าตัวตาย ก�ำนันไทยรู้ความจริงเข้าก็
ตรงดิง่ มาจัดการคง แต่ระหว่างทีก่ ำ� ลังชุลมุน อ้ายคงยิงพลาด
ไปโดนกระถินเสียชีวิต แถม กับ จ่าหอม เผอิญเดินผ่านแถว
นั้นได้ยินเสียงปืนจึงรีบมายังที่เกิดเหตุ คงรีบหนีเอาตัวรอด
ทิง้ ให้กำ� นันไทยซึง่ ก�ำลังตะลึงงันตกเป็นผูต้ อ้ งหาฆ่าเมียตัวเอง
เคราะห์ดีที่ได้สติรีบไหวตัวหนีกระเซอะกระเซิงมาถึงภูเขา
ลูกหนึ่ง ที่นั่น ก�ำนันไทยได้พบพระธุดงค์ซึ่งได้เตือนสติว่าเวร
ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ไฟแค้นทีส่ มุ อกก�ำนันไทยจึงสงบ
ลง และอาศัยอยู่กับพระธุดงค์ตั้งแต่นั้นมา
แต่แล้ววันหนึ่ง ก็มีเสียงของชาวบ้านร�่ำลือว่าเสือ
ไทยก�ำลังออกอาละวาดที่ต�ำบลเกาะพลับพลาอย่างหนัก
ได้ยินดังนั้น ก�ำนันไทยก็สุดที่จะระงับโทสะ มุ่งหน้าหมายจะ
ช�ำระแค้นอ้ายคงให้ตายคามือ ที่ริอาจสวมรอยใช้ชื่อของ
ก�ำนันไทยออกปล้น ระหว่างทางก�ำนันไทยได้ชว่ ย กรอง หญิง
ก�ำพร้าซึ่งก�ำลังถูกเจ้าบิ๋นรังแก กรองขอติดตามก�ำนันไทยไป
ด้วย เมื่อได้ฟังเรื่องราวของก�ำนันไทย กรองก็อาสาจะพาจ่า
หอมมาพบเพื่อเล่าความจริง
ที่ต�ำบลเกาะพลับพลา แถมได้ขึ้นเป็นก�ำนัน กรอง
พาจ่าหอมมาพบก�ำนันไทยได้ส�ำเร็จ แต่วันรุ่งขึ้นจ่าหอม
กลับกลายเป็นศพ มิหน�ำซ�้ำก�ำนันไทยยังถูกใส่ร้ายว่าเป็นคน
ฆ่าจ่าหอม คงเริ่มย่ามใจออกปล้นโดยใช้ชื่อเสือไทยหนักข้อ
ขึน้ ก�ำนันไทยทนเห็นชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้ จึงยอมเป็นเสือ
ไปปล้นเสือ เพือ่ ชิงทรัพย์มาคืนชาวบ้านดังเดิม โดยได้รบั ความ
ช่วยเหลือจาก เดช และ แม่น คงไหวตัวทันจับกรองและแม่น
เป็นตัวประกัน ถึงเวลาทีก่ ำ� นันไทยจะช�ำระแค้น น�ำพรรคพวก
บุกเข้าไปปลิดชีพคง
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

๒๔๙๒

เกาะภูเก็ต
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ กันยายน ๒๔๙๒ เท๊กซัส
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์พาณิชย์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สวาท เสถียร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
“พงษ์จันทร์”
ผู้เขียนบท
“พงษ์จันทร์”
ผู้ถ่ายภาพ
เปี่ยม ทองปรีชา
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมชาย ตัณฑ์กำ� เนิด, ล�ำเนา เดชณรงค์,
วิชิต ไวงาน, อุสมาน ศรแดง, เผอิญ ผดุงผล, ทองหล่อ
ตันชูเกียรติ, บุญส่ง เคหะทัต
		
เค้าเรื่อง		
“นายพระเอก หนวดจิ๋ ม อกหั ก
เพราะแม่แพรวสาวรักเอาใจออกห่างไปชอบหนุ่มอื่น
พระเอกเลยเปิดไปท�ำงานเหมืองแร่เกาะภูเก็ต โดยนาย
เลิศ สหายของเขาเป็นคนชักน�ำไป บังเอิญเจ้าของเหมืองแร่มลี กู สาวงามทรามสวาทอยูค่ นหนึง่ ชือ่ นางสาวกอบกุล
กอบกุลเกิดชอบใจพระเอก ซึ่งบิดาของนางก็เห็นชอบ
ด้วย แต่นายเลิศซึ่งท�ำงานในเหมืองนี้มาก่อนได้แอบรัก
กอบกุลเงียบ ๆ มานานแล้ว ครั้นเห็นสหายจะมีหวังใน
ตัวกอบกุล เลยคบคิดกับคนงานเหมืองแร่ที่ก�ำลังก่อ
การสไตร๊ควางแผนการที่จะพรากกอบกุลไป พร้อมกับ
การปล้นแร่ พระเอกรู้แผนการ โดยความช่วยเหลือของ
แพรว ซึง่ กลายเป็นหญิงรับใช้ในบาร์ใกล้ ๆ เหมือง ดังนัน้
การชกครั้งใหญ่ และครั้งสุดท้ายจึงเกิดขึ้น ฝ่ายผู้ร้ายแพ้
พระเอกเลยได้หอมนางเอก”

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

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒
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๒๔๙๒

ร่มฟ้าเวียงพิงค์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๒ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง

ภาพยนตร์ออมสินศึกษา
ของ ธนาคารออมสิน

ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
นางสาวเชียงใหม่ ปี ๒๔๘๒
และรองนางสาวเชียงใหม่ปี ๒๔๙๒
เรื่องย่อ

144 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

๒๔๙๒

เลือดในอก
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๒ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทิดทอง
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๒

สองเสือ
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ ธันวาคม ๒๔๙๒ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
บริษัทดาราภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ถ. อรุณประเสริฐ
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ตุล ลีละศร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เศวต เสวะตามร์, ดวงมาลย์ สุดคนึง,
ปริญญา ลีละศร, อารี ดุลยพันธ์, ชื่น ลัดดาวงศ์, เจือ
วรลักษณ์สิทธิ์, วรเทพ เลือดอุบล, ร�ำเพย นฤภัย, สดใส
นฤภัย, พายัพ นฤภัย, สีบวั แดง เลือดอุบล, โพ ชมศรีเมฆ
เค้าเรื่อง
ดุเดือด”

“ภาพยนตร์ไทย ชะนิดชก ตื่นเต้น

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

146 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

๒๔๙๒

ศึกจ้าวทุง่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๒ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อุสมาน ศรแดง, พวงเพ็ญ ศิริเกตุ
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓
๒๔๙๒

อมตาเทวี
๑๖ มม. / สี (โกดาโครม) / เสียง? / ความยาว ..... นาที
๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๒ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ละโว้ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วรรณบูลย์ พิทยาคม
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อุไรวรรณ พงษ์ประยูร
เรื่องย่อ

148 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสาร จอเงิน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

๒๔๙๓

เสือเวาะเมืองชล
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๑ มกราคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ชลบุรีภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ถ. อรุณประเสริฐ
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ชาติชาย
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศิลปินภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมชาย, ล�ำเนา, วิชิต, ประมิน,
รัญจวน, บุญส่ง (หลอ), ฟ้อน, เสน่ห์
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยชะนิด “บู”๊ ท่านชม
มาแล้วหลายเรือ่ ง แต่วา่ ถึง “ขนาดหนัก” ในเชิง “บู”๊ กัน
แล้ว “ชาติชาย” จะไม่ยอมอยู่แนวหลังของเรื่องชนิด
เดียวกันเลย”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓

150 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓

รอยไถ
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ มีนาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
กรุงเทพภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง คุ้ม สังวริบุตร
ผู้ประพันธ์
ไม้ เมืองเดิม
ผู้ก�ำกับ
สดศรี บูรพารมณ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง					
ค�ำรณ สัมบุณณานนท์ เป็น ลือ
พรพรรณ วรรณมาศ เป็น บัวผัน
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
เป็น เปลี่ยน
เจริญศรี วรรณมาศ
เป็น บัวเผื่อน
เค้าเรื่อง
“เป็นเรื่องชีวิตของชาวทุ่งบางเขนที่
คลุกเคล้าอยู่กับควาย โคลนและคล�่ำด้วยแดดลมตาม
ธรรมชาติ ห่างไกลจากการแต่งลวงเยีย่ งคนในกรุง แต่ชวี ติ
นั้นต้องผจญกับความแค้นอย่างแสนสาหัส ด้วยเรื่องรัก
และเหลี่ยมนักเลง เพราะลูกน้อยและเมียรัก จนต้องจับ
ดาบขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเรียกเลือดมาล้างรอยน�้ำตาของ
เขา ... ในด้านรัก เราจะได้เห็นความรักของเจ้าลือที่ซื่อ
ต่อเมียรักและทนุถนอมลูกน้อยเพียงดวงใจ ความรักใน
ฐานชู้ และความรักของสาวเพิ่งรุ่นกับชายอารมณ์เริง
อย่างสุขสด ต่างกันถึงสามรส ในด้านแค้น ก็เกินที่จะ
เปรียบกับเรือ่ งใด นอกจากจะรูแ้ ก่ใจของผูท้ ถี่ กู พรากเมีย
รักและทิง้ ลูกแดงทีย่ งั อ้อนนมไว้ให้เลีย้ ง ซ�ำ้ ถูกพวกนักเลง
เหยียบเกียรติของเขาอีก”

ทีม่ าภาพ (ทัง้ สองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓
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๒๔๙๓

สมิงป่าสัก

Siamese Hill Tribe
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ มีนาคม ๒๔๙๓ นาครสนุข
บริษัทสร้าง
บริษัท เอเซียภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
เชื้อ อินทรทูต
ผู้ก�ำกับ
วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สิน นากเสวี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา
ผู้แสดง
วสันต์ สุนทรปักษิน,
สุดสงวน พวงดารา, พิมพ์ พวงนาค,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
เค้าเรื่อง
จนตัวตาย”

“รั ก ! เพี ย งใจจะขาด พยาบาท!

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

152 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๓

แดนกะเหรีย่ ง
๑๖ มม. / สี (เทคนิค) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ มีนาคม ๒๔๙๓ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง 		
“ถ่ายท�ำในป่าชายเขตแดนสุดเหนือ
บนปางของชาวกะเหรี่ยงร่วมกับชาวเชียงใหม่ มีภาพ
ล่องแก่ง การหนีภาษีด้วยช้างและม้าต่าง ๆ การใช้ธนู
เพลิงเผาหมู่บ้านและชีวิตในป่าสูง สาวสระสนานในธาร
น�้ำใส”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓
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๒๔๙๓

วังหลวง-วังหลัง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ มีนาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง “พรานบูรพ์”
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
“พรานบูรพ์”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ โฉลก แห่งศิลปากร
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
คณะปัญญาพล
ผู้แสดง
ปัญจ สุทธสินทร
เป็น พระราชาสุวภาพ
ลินยู สงวนมณี
เป็น วันทนีย์
จุมพล กาญจนินทุ
เป็น เจ้าฟ้าอนุราชวังหลัง
ปานตา บุษยะจารุ
เป็น อิริยา
สงวน กลิ่นหอม
เป็น พธู
เสงี่ยม กลิ่นหอม
เป็น นายิกา
จงกลณี บ�ำเพ็ญทรัพย์
เป็น นาฎ
ม.ล. โกมล ปราโมช
เป็น ณรงค์ฤทธิ์
เทพ มาศศิริ
เป็น เวไนย์
ศิริ ผิวสังข์
เป็น วุ้ง
วิเชียร แพทย์ดี
เป็น ณรงค์รอน
เรื่องย่อ
พระราชาเมืองภูตคามนครปลอม
พระองค์ เ ป็ น สามั ญ ชนไปล่ า สั ต ว์ บั ง เอิ ญ ได้ พ บกั บ
วันทนีย์ ลูกสาวของพรานชาวเขาสัตบันคีรี ซึ่งไม่ประสีประสาต่อชีวิต วันทนีย์จึงเข้าไปสนิทสนมด้วย แต่บิดา
เข้าใจผิดคิดว่าลูกสาวท�ำผิดประเพณี จึงน�ำตัววันทนีย์เร่
ตระเวนขาย บังเอิญเจ้าฟ้าอนุราชวังหลังผ่านมาพบเข้า
เห็นเป็นเรื่องขบขันจึงซื้อเธอไว้ แต่พระราชาเข้ามาขัด

154 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ทีม่ าภาพ (ทัง้ สองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

ขวางและมอบอิสรภาพแก่วันทนีย์ พร้อมมอบพระธ�ำมรงค์วงโปรดแก่วันทนีย์และรับมาเป็นนางสนมในวัง ต่อ
มา เจ้าฟ้าอนุราชวังหลังกับราชินีคิดกบฏ วางแผนปลง
พระชนม์พระราชา วันทนีย์ได้รู้แผนการโดยบังเอิญ จึง
ไปรวบรวมหญิงสาวชาวเขามาช่วยกันต่อสู้ปกป้องราชบัลลังก์ พระราชาจึงแต่งตั้งให้วันทนีย์เป็นเอกอัครมเหสี
นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓

พันท้ายนรสิงห์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ เมษายน ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
อัศวินภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ประพันธ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ก�ำกับ		
มารุต
ผู้เขียนบท
ประหยัด ศ.นาคะนาท, อุษณา เพลิงธรรม,
ช.แสงเพ็ญ, ถนอม อัครเศรณี
ผู้ถ่ายภาพ
รัตน์ เปสตันยี A.R.P.S.
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับฝ่ายศิลปะ เฉลิม พันธ์ุนิล
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประกอบเสียง พิณ พูนพัฒน์
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ สง่า อารัมภีร์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ชูชัย พระขรรค์ชัย เป็น พันท้ายนรสิงห์ (สิน)
สุพรรณ บูรณะพิมพ์ เป็น นวล
ถนอม อัครเศรณี เป็น พระพุทธเจ้าเสือ
แชน เชิดพงษ์
เป็น พระราชสงคราม
อบ บุญติด
เป็น พระยาราชวังสัน
สิน
เป็น พระพิจิตร
สมพงษ์ พงษ์มิตร เป็น ทองอ่อน
ทัต เอกทัต
เป็น พระยาพิไชย
อุดม ปิติวรรณ
เป็น หลวงก�ำแหง
ทวีสิน ถนอมทัพ เป็น ขุนส�ำแดง
จุมพล ปัทมินทร์ เป็น ช่วง
มงคล จันทนบุปผา เป็น คง
อดิเรก จันทร์เรือง เป็น น้องชายนวล
เรื่องย่อ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคพระเจ้าเสือ
ขุนนางคิดคดทรยศต่อพระเจ้าเสือ น�ำชื่อของพระองค์ไป
แอบอ้างในทางเสียหายท�ำให้ราษฎรรู้จักพระองค์ในทางเลว

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓

ร้าย ไม่ว่าในด้านราชการหรือส่วนพระองค์ จนราษฎรเกลียด
กลัวไม่กล้าพบพระพักตร์ พระองค์จึงต้องปลอมตัวไปสืบหา
ความชั่วของพวกขุนนางที่ท�ำให้พระองค์ถูกมองไปในทางที่
ผิด ทั้งตรวจดูทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระองค์ กระทั่งได้พบ
กับ นายสิน พันท้ายเรือของ พระยาพิชยั ขุนนางในราชส�ำนัก
และรู้สึกพอพระทัยในความสามารถและความเป็นมิตรของ
นายสิน ทัง้ สองจึงเป็นสหายกัน กระทัง่ พระเจ้าเสือทรงเปิดเผย
พระองค์และทรงแต่งตัง้ ให้นายสินเป็น พันท้ายนรสิงห์ คุมเรือ
พระที่นั่ง
วั น หนึ่ ง พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ ท ราบว่ า พระยาพิ ชั ย
เจ้านายเก่าคิดจะลอบปลงพระชนม์พระเจ้าเสือขณะเสด็จ
ประพาสต้นทางเรือพระที่นั่ง ครั้นจะทรงความแก่พระเจ้า
เสือก็กลัวอันตรายถึงเจ้านายเก่า พันท้ายจึงให้ นวล ภรรยาไป
วิงวอนให้พระยาพิชัยเลิกคิดการเสีย เพราะฝ่ายหนึ่งคือ
เจ้านายเก่า ส่วนอีกฝ่ายก็เป็นเจ้านายใหม่ทตี่ นให้ความเคารพ
ทั้งคู่ ฝ่ายนวลเมื่อเดินทางไปถึงก็สามารถวิงวอนพระยาพิชัย
ส�ำเร็จ แต่มาเกิดเหตุกลางทางจนไม่สามารถน�ำความไปบอก
สามีได้ทัน ท�ำให้พันท้ายจ�ำต้องแสร้งบังคับให้หัวเรือชนเข้า
กับกิ่งไม้ จนหัวเรือหักเพื่อหยุดการประพาส และทูลขอให้
พระเจ้าเสือประหารตนเพื่อรักษาจารีตตามกฎมณเฑียรบาล
และเพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย พระเจ้าเสือแม้
จะอภัยโทษให้ แต่พันท้ายกลับไม่รับ พระองค์จึงจ�ำพระทัย
สั่งตัดศีรษะพันท้ายนรสิงห์ด้วยความขมขื่น
ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง พันท้ายนรสิงห์
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ชาติอา้ ยเสือ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ เมษายน ๒๔๙๓ แกรนด์
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ฉลาด เค้ามูลคดี, เล็ก อ�่ำเที่ยงตรง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

สามเสือสุพรรณ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๕ เมษายน ๒๔๙๓ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
นภาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ชวาลา, พันธ์จันทร์, บุศราพันธ์
ผู้แสดง
ชวาลา, พันธ์จันทร์, บุศราพันธ์,
บุญช่วย มหาสารินันท์,
ประหยัด ไทยศิริ, ลัดดา จามรมาลย์

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

เค้าเรื่อง
“จากสารคดีชีวิตจริงของเสือฝ้าย
เสือด�ำ เสือมเหศวร แห่งจังหวัดสุพรรณบุรี”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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บาปทรมาน
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ เมษายน ๒๔๙๓ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
สองสหายภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
สุรศักดิ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ม.ล. รุจิรา, มารศรี อิศรางกูร,
ล้อต๊อก, สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

เหมืองระเบิด
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ เมษายน ๒๔๙๓ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

โจรล้างโจร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ เมษายน ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
หัสดินทรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
สิงห์ อิ่มลาภ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
สนาน-วรรณภา
ผู้แสดง
สิงห์ อิ่มลาภ, เพลิน สุขเจริญ,
พายัพ นฤภัย, เสริม ยนตรกิจ
และนักมวยแห่งเวทีราชด�ำเนิน
เรื่องย่อ
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓

ล้างบาง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
สุเทพภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ทนง ด�ำรงค์กุล, สุวรรณา จันทร์จ�ำ,
ผดุงศักดิ์ บุณยรัตนพันธ์
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ทหารใหม่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓ บางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ราชมิตร์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
จอก ดอกจันทร์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมพงษ์ พงษ์มติ ร, จันตรี สาริกบุตร,
จอก ดอกจันทร์
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

แสนแสบ
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ มิถุนายน ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สดศรี บูรพารมย์
ผู้ประพันธ์
ไม้ เมืองเดิม
ผู้ก�ำกับ		
สดศรี บูรพารมย์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
จ�ำรัส สุวคนธ์ (น้อย) เป็น แผลง
รุณี แก้วเมฆ
เป็น โปรย
ทานทัต วิภาตโยธิน เป็น เทียม
หลวงภรตกรรมโกศล เป็น ลุงเชื่อม
พะนอศรี เนตร์อ�ำพัน เป็น ช้อย
สมโภช เศลากุล
เป็น นายคล้าย
เรื่องย่อ
เมื่อ ผิว พ่อของ แผลง หนุ่มลูกทุ่ง
แสนแสบเสียชีวิตลง แผลงได้มาอาศัยอยู่กับ ลุงเชื่อม ซึ่ง
ช่วยดูแลที่นา ๓๐ ไร่ อันเป็นมรดกของแผลงตามค�ำ
สัง่ เสียของผิว แต่ลงุ เชือ่ มเกิดละโมบอยากจะได้ทนี่ าเป็น
ของตนเอง จึงหาทางก�ำจัดแผลงสารพัดวิธี ทั้งใส่ร้ายว่า
แผลงข่มขืน ช้อย ลูกสาวของตน หลอกให้แผลงไปซื้อ
ควายที่หนองจอกแล้วจ้างคนไปดักฆ่า แม้กระทั่งใส่ร้าย
ว่าแผลงขโมยเงินของตนไป แล้วไปฟ้องให้ ก�ำนันแปลก
จั บ ตั ว แผลง แต่ ก� ำ นั น แปลกเห็ น ท่ า ไม่ ดี จึ ง พยายาม
ไกล่เกลี่ยแต่ไม่เป็นผล แผลงประกาศความแค้นก่อนจะ
ออกจากทุ่งแสนแสบไป
เทียม คู่หมั้นของช้อยสบโอกาสที่แผลงไม่อยู่
หาเรื่องถอนหมั้นช้อยเพราะหมายปอง โปรย คนรักของ

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓

แผลงมานานแล้ว เมื่อแผลงรู้เรื่องเข้าจึงกลับมาแก้แค้น
เทียมและพรรคพวก แผลงหนีมาทีศ่ าลเจ้าพ่อขวัญเจ้าแม่
เรียมและบังเอิญได้พบกับโปรย จึงมีโอกาสปรับความ
เข้าใจกัน ก�ำนันแปลกซึ่งตามมาจับแผลงแอบได้ยินหนุ่ม
สาวสองคนคุยกัน จึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาแผลงถูกลุงเชื่อม
ใส่ร้าย แผลงจึงได้ทั้งที่ดินและคนรักกลับคืนมา
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓

163

๒๔๙๓

โป๊ะแตก
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๓ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
ศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง อรรถ อรรถไกวัลวที, พันค�ำ
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ
ผู้แสดง
ชวาลา, วรนฎ, วิชิต ไวงาน
เค้าเรื่อง
“ด�ำเนินไปบนชายหาดชิดทะเล เจ้า
หนุม่ รุน่ กระทงลูกน�ำ้ เค็มนายหนึง่ เอาแต่หาความสันหลัง
ยาวใส่ตัวจนใคร ๆ หมิ่นเหม่ว่าเป็นคนไม่เอาถ่าน เกิด
รับมือกับเสือร้ายซุ่มหน้าไว้ในหน้ากากแห่งย่านนั้น จน
สามารถพิสูจน์ตัวได้ว่า แท้ที่จริงมันก็ชายชาติชาตรี
เหมือนกัน หลังจากตามล้างตามสังหารกันหลายยก เพื่อ
ชิงสาวรักที่อ้ายโจรฉุดไปข่มขืนคืนมาแล้ว ที่สุดฮีโร่เลือด
ห้าวก็จบชีวิตตัวเองเพราะกระสุนปืนของสาวรัก โดย
เข้าใจว่าเขาเป็นพวกปล้น เรื่องลงเอยโดยนางเอกสติ
วิปริต ถึงขนาดฉีกแบ๊งค์แล้วก็แก้ผ้าเดินลงทะเล”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ดาบทหารเสือ
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๖ กรกฎาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
พันตรีศิลปะ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
“พันตรี”
ผู้ประพันธ์
“ยโสธร” ร่วมกับ “พันตรี”
ผู้ก�ำกับ
“พันตรี”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สุรศักดิ์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค สมจิต
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
“พวงพยอม”
เป็น รุง่
ยุพา อุทยานานนท์
เป็น จัน
สมพัต เรืองนนท์
เป็น เรือง
ชลอ ไตรตรองสอน
เป็น ด้น
สถาพร มุกดาประกร เป็น แม่ทพั ขอม
หลวงภรตกรรมโกศล เป็น โต
ครูบวั วัดอิม่
เป็น สอน
ถนอม โพธิท์ องนาค เป็น เข้ม
เรื่องย่อ
ครอบครัวของ รุ่ง และ จัน ชาว
บ้านด่าน จังหวัดสุโขทัย เคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ตามประสาพ่อแม่ลูก จนกระทั่งวันหนึ่ง สอน เพื่อนบ้าน
ชักชวนให้รุ่งไปประดาบกับนักเลงบ้านหนองดินแดง แต่
รุ่งไม่อยากมีเรื่องตีรันฟันแทงกับใครจึงไม่ขอร่วมด้วย
ปรากฏว่าสอนเสียชีวิตในการประดาบ ชาวบ้านพากัน
รุมประณามรุง่ ซ�ำ้ ร้ายยังพาลรังเกียจครอบครัวของรุง่ ไป
ด้วย จนเป็นเหตุให้ เรือง ลูกสาวเพียงคนเดียวของรุง่ ต้อง
ตายเพราะไม่มีหมอคนไหนยอมรักษาเรืองซึ่งก�ำลังป่วย

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

การสูญเสียเรืองท�ำให้รงุ่ บันดาลโทสะฆ่าหมอตายและหนี
หายไปตั้งแต่วันนั้น
ห้าปีผ่านไป สุโขทัยถูกรุกรานจากศัตรู สาเหตุ
มาจาก โต พ่อของจัน เป็นไส้ศึกให้ฝ่ายเขมร และยังคิด
จะยกลูกสาวให้แม่ทัพเขมรเพื่อแลกกับต�ำแหน่งผู้ครอง
อาณาจักรสุโขทัย รุ่ง ซึ่งบัดนี้กลายเป็นเสือออกปล้น
ชาวบ้าน ได้พบอาจารย์เฒ่าผู้หนึ่งเตือนสติว่า ควรจะเอา
ก�ำลังไปต่อสู้ศัตรูที่ก�ำลังท�ำร้ายสุโขทัย เสือรุ่งจึงจับ
ดาบทหารเสือขึ้นปกป้องบ้านเกิดจากน�้ำมือศัตรู
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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ค่ายบางระจัน (๒๔๘๒)
๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สะใภ้ทาส พ.ศ. ๒๔๙๓
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๒๔๙๓

รักระเบิด
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๓ สิงหาคม ๒๔๙๓ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ		
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๒๔๙๓

ปางเสือไห้
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๓ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
รุ่ง บางหลวง
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ทาษกบฏ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ สิงหาคม ๒๔๙๓ โอเดียน
บริษัทสร้าง
สากลสยามภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มารุต
ผู้ประพันธ์
ช. แสงเพ็ญ จากบทประพันธ์ เรื่อง
ทาษกบฏ
ผู้ก�ำกับ		
มารุต
ผู้เขียนบท
ช. แสงเพ็ญ
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมถวิล มุกดาประกร, แพรวพรรณ
สถิตย์วงศ์, ไศล พระขรรค์ชัย, สุจินต์ สว่างรัตน์, หมื่นนาวาปราบศึก

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓

เค้าเรื่อง
“เปนเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนของ
ชนชั้นทาษเพื่อสู่อิสสระภาพ ซึ่งได้บังเกิดขึ้นในยุคหนึ่ง
ของพลเมืองไทย และโดยพระปรีชาญาณของสมเด็จพระ
ปิยะมหาราชโดยแท้ที่ได้ทรงแก้ไขสถานการณ์อันนั้นลง
สูค่ วามสงบเรียบร้อยได้โดยมิได้มเี หตุการณ์ถงึ ขนาดเลือด
ตกยางออกเกิดขึน้ ดังเช่นทีไ่ ด้ปรากฏแก่ประเทศอเมริกา
ซึ่งประเทศนั้นเหตุการณ์ได้ลุกลามใหญ่โตจนถึงขนาด
กลายเปนศึกกลางเมืองไป”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓
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แดนดาวโจร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ กันยายน ๒๔๙๓ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
สนั่นศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง		

“โลดโผน ตื่นเต้น รักอย่างยั่วยวน!”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน  สยามนิกร ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓

ทุง่ นเรศวร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๖ กันยายน ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์พานิช
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สวาท เสถียร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
สวาท เสถียร, “พงษ์จันทร์”
ผู้เขียนบท
“พงษ์จันทร์”
ผู้ถ่ายภาพ
เปี่ยม ทองปรีชา
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง “พันค�ำ”
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ชัชวาลย์ โชติสุข, ล�ำเนา เดชณรงค์,
เฉลิม บุณยเกียรติ, ประกอบ โพธิโสภณ, เสน่ห์ โกมารชุน,
ขวัญ สุวรรณะ, สงวน กลิ่นหอม, สมพล กงสุวรรณ
เรื่องย่อ
ในอดีต ครูบ่าย เคยรวบรวมก�ำลัง
ชาวบ้านแห่งทุง่ หงษาวดี ร่วมกันต่อสูก้ บั กองโจรพม่า เป็น
เวลาเดียวกับที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชน�ำทัพตีค่าย
หงษาวดี และได้ชัยชนะในที่สุด สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงเปลี่ยนชื่อจาก ทุ่งหงษาวดี เป็น ทุ่งนเรศวร
พร้อมทั้งแต่งตั้งครูบ่ายเป็นหัวหน้าต�ำบล และให้ ครูเอม
ขาบ ขอน ซึ่งเป็นทหารช่วยดูแลชาวบ้าน
ครัน้ เวลาผ่านไป ครูบา่ ยมีลกู ศิษย์มากมาย หนึง่
ในนัน้ คือ ฝน ซึง่ รักอยูก่ บั กุหลาบ ลูกสาวของครูบา่ ย แต่
แล้ววันหนึ่ง ขาบกับขอนมาเยี่ยมครูบ่ายและเกิดถูกใจ
กุหลาบกับ จ�ำปา จึงหาเรื่องวิวาทกับฝนและ จิ๋ม เป็น
ประจ�ำ  ครูบ่ายอ่อนใจจึงขอให้ฝนบวชเรียนเพื่อสงบสติ
อารมณ์
ในวันงานอุปสมบท ครูเอม ขาบ ขอน มาร่วม
งานด้วย และพยายามพูดจายียวนยั่วโมโหฝน ขอนฉวย
โอกาสที่กุหลาบอยู่คนเดียว ฉุดกุหลาบหวังจะปลุกปล�้ำ 
แต่จิ๋มมาช่วยไว้ทันและเกิดประดาบกับขอน ขอนสู้ไม่ได้

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓

จึงไปใส่ร้ายว่าจิ๋มจะฉุดกุหลาบ แพง แม่ของฝนกลัว
เรื่องราวจะบานปลาย พยายามขอร้องให้สงบเรื่อง แต่
กลับถูกขาบท�ำร้าย ฝนเลือดขึน้ หน้าหยิบดาบฟันขอนตาย
ฝนกับจิ๋มจึงพากันหนีไปกบดานในป่า ขาบ
ฉวยโอกาสนี้แอบอ้างชื่อฝนออกปล้นชาวบ้าน วันหนึ่ง
ฝนกลับมาเยี่ยมแม่กับ น้อย น้องสาว ถึงเพิ่งรู้ว่ากุหลาบ
จะเข้าพิธีแต่งงานกับขาบ ฝนตรงไปยังบ้านครูบ่ายเพื่อ
ฉุดกุหลาบหนีไปด้วยกัน ขาบบุกมาบ้านฝนด้วยความ
เคียดแค้น แล้วลงมือข่มขืนน้อย ครูบ่าย ครูเอมรวบรวม
ลูกศิษย์ออกตามจับฝน ฝนต่อสูจ้ นชนะและกราบขอโทษ
ครูบ่าย และขอไปพบแม่เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะไปรับ
โทษตามอาญา
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓
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ยอดสงสาร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ กันยายน ๒๔๙๓ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตรเกษม พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓

ชายใจเพ็ชร์
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ กันยายน ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
วิจิตรเกษมภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฏ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
“ศตวรรษ”
ผู้ถ่ายภาพ
เค. เอ็น. เจ.
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ม.ล. รุจิรา
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เป็น วิทยา
สุพรรณ บูรณะพิมพ์
เป็น สุณี
ปราณี มาลีพันธ์สกุล
เป็น วันทนีย์
วสันต์ สุนทรปักษิน
เป็น พ.ต.อ. พิชิต
ก�ำจาย รัตนดิลก
เป็น จรรยา ภรรยาของ
      
   พ.ต.อ. พิชิต
สัมพันธ์ อุมากูล
เป็น ป๋าของสุณี
เติม โมรากุล
เป็น วันชัย
ไฉน สัตยพันธ์
เป็น บรรพต
ปิติ เปลี่ยนสายสืบ
เป็น เสนาะ
จมื่นมานิตย์นเรศร์
เป็น พระประสาสน์สุขนิกร
ด.ญ. อุราภรณ์ องค์วิศิษฎ์ เป็น วันทนีย์ วัยเด็ก
สถาพร มุกดาประกร, อุโฆษ จันทร์เรือง, ถวัลย์ วรวิบลู ย์,
พรรณี ส�ำเร็จประสงค์, อ�ำไพ รัตนพูล, อบ บุญติด, จ�ำรูญ
หนวดจิม๋ , เสีย่ ล้อต๊อก, เสน่ห์ โกมารชุน, สนั่น สโรภาส,
ทักษิณ แจ่มผล, สมถวิล มุกดาประกร

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ชายใจเพ็ชร์ พ.ศ. ๒๔๙๓

โจรหลังจากแต่งงานกับ สุณี อดีตหญิงงามเมืองและมีลกู
ด้วยกัน เมื่อวิทยาไม่ร�่ำรวยเหมือนเก่าสุณีจึงกลับไปท�ำ
อาชีพเดิม วิทยารูเ้ รือ่ งในเวลาต่อมา พยายามขอร้องแกม
บังคับให้สุณีเลิกเสีย คืนหนึ่ง มีงานเลี้ยงวันเกิดของพระประสาสน์สุขนิกร สุณีขโมยสร้อยข้อมือเพชรในงาน
พ.ต.ต. พิชิต สงสัยวิทยา เพื่อนของตน เพราะเคยได้ข่าว
ว่าวิทยาเป็นเสือกุหลาบแดง สุณีใส่ความวิทยาและไป
หลบอยู่กับ บรรพต ชายชู้ วิทยาตามไปฆ่าบรรพต แล้ว
มอบตัวกับ พ.ต.ต. พิชติ โดยฝากฝังลูกสาวไว้กบั เพือ่ นรัก
๑๗ ปีผ่านไป สุณีผันตัวเป็นแม่เล้าเต็มตัว
โดยมี ป๋าพัน นักเลงใหญ่เป็นผู้สนับสนุน ป๋าพันเห็น
วันทนีย์ ลูกสาวของวิทยาโตขึ้นมาเป็นสาวสวย จึงให้สุณี
ไปทวงลูกคืนกับ พ.ต.ต. พิชิต ข่าวไปถึงหูของวิทยา เขา
จึงหาโอกาสแหกคุกเพื่อก�ำจัดสุณี แต่ต�ำรวจเข้าปราบ
ปรามป๋าพันและสุณไี ว้ทนั ทัง้ สองเสียชีวติ วิทยาสารภาพ
ผิดกับต�ำรวจ และขอร้องให้ได้อยู่ร่วมงานแต่งงานของ
ลูกสาวก่อนไปรับโทษทัณฑ์
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ชายใจเพ็ชร์ พ.ศ. ๒๔๙๓

เรื่องย่อ
วิทยา อดีตโจรฉายา “เสือกุหลาบ
แดง” ซึง่ มีทมี่ าจากทุกครัง้ ทีท่ ำ� การโจรกรรมเสร็จจะวาง
กุหลาบแดงทิ้งไว้เป็นสัญลักษณ์ วิทยาหันหลังให้อาชีพ
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สองเกลอเข้ากรุง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ กันยายน ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมโลก
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

เสือไทยอาละวาด
(สุภาพบุรษุ เสือไทยภาคสมบูรณ์)
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๖ กันยายน ๒๔๙๓ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ฉวีวงศ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เชาวน์ ฉวีวงศ์
ผู้ประพันธ์
เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้ก�ำกับ
เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สถาพร มุกดาประกร? เป็น เสือไทย
มนัส บุณยเกียรติ   เป็น กรอง
ประชุม จันทิมา   เป็น เสือนรกแห่งเมืองสวรรค์
อุไรวรรณ พงษ์ประยูร เป็น โฉม
จ�ำนง คุณะดิลก   เป็น เดช
สกล ผิรังคะเปาระ   เป็น แก่น
ประเสริฐ จัดหาผล   เป็น ใบ
ส�ำเริง กล้าไพรี   เป็น เรือง

ที่มาภาพ ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง เสือไทยอาละวาด

ดังนั้น ด้วยระยะเวลาไล่ ๆ กัน อีกรอง โจนหนี
จากอ้ า ยแม่ น ตามเสื อ ไทยไปติ ด ๆ และไปทั น กั น ที่
กระท่อมร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งภายในกระท่อมมี เสือไทย ซึ่ง
ถูกจองจ�ำครบ ผู้ใหญ่ยิ่ง และผู้ใหญ่แคล้ว ผู้ใหญ่บ้านทั้ง
สองตกลงเป็นเอกฉันท์ว่า จะตัดหัวเสือไทยไป เพราะว่า
ตายหรือเป็น สินบนมันก็ ๕๐๐๐ เท่ากัน
อีกรอง กลับเป็นแม่เสืออีกครั้งหนึ่ง ด้วยการ
เดินลูกไม้แบบรุกเงียบ ลูกไม้ของอีกรอง ท�ำให้เสือไทย
รอดชีวติ ได้แทบไม่นา่ เชือ่ (ลูกไม้อกี รองเด็ดขาดอย่างไร?
เชิญไปชมเอาเอง)
และในขณะที่ อีกรองจะน�ำเสือไทยหนีต่อไป
นั้น คนทั้งสองก็ได้ประจันหน้ากับเสือนรกแห่งเมือง
สวรรค์ ซึ่งหนีหลวงกล้ากลางสมรมาจากเพ็ชรบุรี
เสือนรกแห่งเมืองสวรรค์ จะท�ำความเข้าใจกับ
เสือไทยได้อย่างไร? นี่เป็นปัญหาหนึ่งละ
แต่อย่างไรก็ตามใน “แกงค์” ของเสือนรก
อีกรองได้เผชิญกับคู่ปรับตัวส�ำคัญนั่นคือ “อีโฉม” ซึ่งมี
เค้าเรื่อง		
“เริม่ ตัง้ แต่สภุ าพบุรษุ เสือไทยของเรา ความเก่ ง กล้ า ปานเสื อ และไม่ เ คยกลั ว มนุ ษ ย์ ต นใด
พร้อมด้วยอ้ายแม่น และ อีกรอง หนีต�ำรวจกองปราบซึ่ง มิหน�ำซ�้ำยังฉมังพกมีดคู่เสียด้วย
อีกรองเป็นคนทีไ่ ม่ยอมมนุษย์อยูแ่ ล้ว และเมือ่
อ้ายเดชเพือ่ นเกลอร่วมตายเป็นผูน้ ำ� มาล่า อ้ายคง ตรงไป
ยังวัดร้างท้ายเมือง และได้แต่งงานอ้ายแม่นกับอีกรองต่อ ได้พบกับอีโฉม ซึง่ ไม่ยอมมนุษย์เช่นเดียวกัน ล�ำหักล�ำโค่น
หน้าองค์พระประธาน และวิง่ เตลิดเข้าป่าเยีย่ งเสือล�ำบาก ก็เกิดขึ้น
แต่จะถึงพริกถึงขิงเพียงไรนัน้ เชิญไปชมเอาเอง
นั้น
การก็ปรากฏว่า อีกรองหาได้ท�ำตามค�ำสั่งของ ขอกระซิบเสียหน่อยว่า สนุกกว่าทีเ่ ล่ามานีต้ งั้ ร้อยเท่า.....”
เสือไทยแต่ประการใด อีกรองยึดสัจจะตนเองมั่นอยู่ว่า
“รักแท้ของมันอยู่ที่เสือไทย” หาใช่อ้ายแม่น ถึงเสือไทย ที่มา ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง เสือไทยอาละวาด
จะปล้นเขากิน ชิงเขากิน มันก็ต้องปล้นเขากินชิงเขากิน
ไปด้วย
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เลือดสุพรรณ (๒๔๗๙)
? กันยายน ๒๔๙๓ (?)

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓
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๒๔๙๓

สะใภ้ทาส
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ ตุลาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
นครพิงค์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สนาน - วรรณภา
ผู้ประพันธ์
สนาน คราประยูร
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
วรรณภา วิเศษประภา เป็น เนียน
เชาว์ แคล่วคล่อง
เป็น เชิด
ลิ้นจี่
เป็น คุณนายละเมียด
แกร วิเศษประภา
เป็น พระช�ำนาญยุทธกิจ
อุ่นใจ สุวรรณจิตต์
เป็น ลัดดา
สุณี มาสยะ
เป็น ส่งศรี
ร�ำเพย ณ นคร
เป็น จิตต์

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร
กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

เรื่องย่อ
หลังจากภรรยาเสียชีวติ พระช�ำนาญยุทธกิจ ได้แต่งงานใหม่กับ ละเมียด ซึ่งหวังเพียงทรัพย์
สมบัติของพระช�ำนาญ ละเมียดพยายามยัดเยียด เชิด
ลูกชายของพระช�ำนาญ ให้แต่งงานกับ ลัดดา หลานสาว
ของตน แต่ลัดดามีคนรักอยู่แล้วชื่อ จิตต์ ส่วนเชิดลอบมี
ความสัมพันธ์กับ เนียน สาวใช้ในบ้าน แต่ลัดดาก็หาละ
ความพยายามไม่ เมื่อสบโอกาสที่เชิดเดินทางไปช่วยคุม
กิจการป่าไม้ของพระช�ำนาญ ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ ละเมียด
ก็หลอกพาเนียนไปขายที่ซ่องโสเภณี และใส่ร้ายเนียนว่า
หนีตามผู้ชายไประหว่างที่เชิดไม่อยู่ที่บ้าน เชิดติดกับ
ละเมียดหลงเชือ่ เสียสนิท ด้วยความเสียใจระคนโกรธแค้น
จึงหันหน้าเข้าหาสุรา
เนียนดิ้นรนขัดขืนจึงถูกเจ้าของซ่องท�ำร้ายไม่
เว้นแต่ละวัน โชคดีทมี่ ี ส่งศรี คอยช่วยเหลือ แต่แล้ว เนียน
ก็แทบขาดใจเมื่อเห็นข่าวงานแต่งงานของเชิดกับลัดดา
เนียนจึงก้มหน้ายอมรับชะตากรรมเลี้ยงดูลูกน้อยซึ่งเป็น
หน่อเนื้อของเชิด
แต่นบั วัน เชิดก็ยงิ่ ดืม่ สุราหนักขึน้ และไม่มที ที า่
จะยอมแต่งงานกับลัดดา ละเมียดจึงจัดแจงให้ลัดดาเข้า
มาอยูใ่ นบ้าน เพือ่ หาโอกาสให้เชิดและลัดดาได้อยูใ่ กล้ชดิ
กัน ลัดดายังไม่ยอมตัดขาดจากจิตต์ แถมยังลักลอบเจอ
กันบ่อยครัง้ จนเชิดมาเห็นเข้า จึงเกิดการวิวาทกัน ละเมียด
เข้ามาห้ามถูกลูกหลงโดนกระสุนปืนที่จิตต์ยิงเสียชีวิต
เมื่อเหตุการณ์สงบลง เชิดจึงออกตามหาเนียนเพื่อปรับ
ความเข้าใจกัน
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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เพือ่ นตาย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๖ ตุลาคม ๒๔๙๓ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
8.พ.ล.ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เชื้อ เปรมปรีนนท์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
เบญจมินทร์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ขุนทาษ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๓ เฉลิมนคร
บริษัทสร้าง
เทพศิลป
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ตีระบุตร์
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

เพลงหวานใจ (๒๔๘๐)
๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมกรุง

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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๒๔๙๓

ศาสนารักของนางโจร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๓ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ปรเมรุภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ผู้ประพันธ์
อ. อรรถจินดา
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ไสลทิพย์ ตาปนานนท์,
ยอดยิง่ สุวรรณสาคร, อนินทิตา อาขุบตุ ร
เรื่องย่อ
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นักโทษมหันต์
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ นาครสนุข
บริษัทสร้าง
วิมลลักษณ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา
ผู้แสดง
เจริญ สุวรรณวารี, อิ่ม อุดมสวัสดิ์,
เสน่ห์ ธีรากรณ์, อารีย์ ส.แม่นดี,
สุเทพ เทพพิชัย
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

ต้นรักดอกโศก
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
นครพิงค์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สนาน-วรรณภา
ผู้ประพันธ์
ส.คราประยูร
ผู้ก�ำกับ		
“ทวีวรรณ”
ผู้เขียนบท
“พรานบูรพ์”  
ผู้ถ่ายภาพ
วรรณบูลย์ พิทยาคม
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง
เป็น ณรงค์
วรรณภา วิเศษประภา เป็น สุรีย์
สนาน คราประยูร
เป็น ชอบ
ลัดดา พึงจิตต์
เป็น เรณู
สมชาย ไชยาค�ำ
เรื่องย่อ
ณรงค์ และ วิ ชั ย สองเพื่ อ นรั ก
เดินทางมาหางานทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ บังเอิญเห็น สง่า ถูก
กระชากกระเป๋าจึงไปช่วยเหลือ พร้อมน�ำกระเป๋ามาคืน
สง่าที่บ้าน พอสง่ารู้ว่าทั้งสองก�ำลังหางาน จึงแนะน�ำให้
ณรงค์มาเป็นผูช้ ว่ ยสมุหบ์ ญ
ั ชี ส่วนวิชยั ได้งานทีล่ ำ� ปาง ทัง้
สองจึงแยกจากกัน
ณรงค์สนิทกับครอบครัวของสง่านับแต่นั้นมา
สง่ามีลกู สาวสวยคนหนึง่ ชือ่ สุรยี ์ วันเวลาท�ำให้ทงั้ สองรัก
กัน ต่อมาสง่าเสียชีวิต ณรงค์ได้เลื่อนขั้นเป็นสมุห์บัญชี
แทนสง่าเพราะความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียร และได้
แต่งงานกับสุรีย์ในเวลาต่อมา ชอบ เพื่อนร่วมงานซึ่งเคย
มาสู่ขอสุรีย์เกิดริษยาและแอบวางแผนร้ายอย่างเงียบ ๆ
ไม่นานจึงเริ่มด�ำเนินตามแผนที่ตนวางไว้ โดยการว่าจ้าง
เรณู มายั่วยวนณรงค์ ณรงค์หลงเสน่ห์เรณูอย่างถอนตัว

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

ไม่ขนึ้ กลายเป็นคนส�ำมะเลเทเมา ทิง้ ลูกเมีย ละเลยหน้าที่
การงานจนถูกพักงาน เรณูทวงเงินค่าจ้างหลังจากปฏิบตั ิ
แผนการส�ำเร็จ แต่ชอบบิดพลิ้วแถมตบหน้าเรณู เรณูฮึด
สู้หยิบมีดแทงลงกลางหลังชอบจนเสียชีวิตและหนีไป
ณรงค์ถูกจับแล้วยังรับสารภาพผิดแทนเรณู
ท�ำให้สรุ ยี ต์ อ้ งตกระก�ำล�ำบากหาเลีย้ งลูกด้วยการท�ำขนม
จนถึงวันพิจารณาคดีเรณูมาปรากฏตัวทีศ่ าลและสารภาพ
ว่าเป็นคนฆ่าชอบ ณรงค์จงึ พ้นผิดและได้รบั อิสรภาพ เป็น
เวลาเดียวกับทีว่ ชิ ยั บึง่ รถด้วยความเร็วเพือ่ ให้มาทันฟังค�ำ
ตัดสิน จึงชนณรงค์ซงึ่ ก�ำลังเดินเหม่อลอยจนเสียชีวติ โดย
ไม่มีโอกาสเอ่ยค�ำขอโทษสุรีย์
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ต้นรักดอกโศก พ.ศ. ๒๔๙๓
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ชายสะไบ
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
สุทธาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง น.อ.ม.ล. ประวาศ, สุทธา ชุมสาย
ผู้ประพันธ์
“พันค�ำ” จากบทลคร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
“ทิพยมาลา”, “พงษ์พันธ์”
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ สง่า อารัมภีร์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน, พรรณี ส�ำเร็จประสงค์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พรรณี ส�ำเร็จประสงค์, ทัต เอกทัต, ขวัญ สุวรรณะ, สง่า อินทรวิจิตร,
ม.ล. เตาะ โกมารชุน, อรุณ น้อยทิพย์, จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม,
สุชาติ เตชะเสน, เสน่ห์ โกมารชุน
เค้าเรื่อง
“เรื่องของลูกทุ่งและการล้างทุ่งเพื่อ
แก้แค้นกัน ด้วยหมัดต่อหมัด ดาบต่อดาบ สุรสิทธิ์เป็น
เจ้าหนุม่ เลือดไพร่ ผูเ้ ผยอพิศมัยในลูกสาวของนายทุน จน
กระทั่งพบกับความทารุณกลั่นแกล้งอย่างเจ็บแสบจาก
ทัต เอกทัต หัวแก้วหัวแหวนของนายทุน ผูซ้ งึ่ ปองสาวงาม
นั้นอยู่เหมือนกัน พรรณี ส�ำเร็จประสงค์ แม่สาวผู้นี้ เปน
ตัวการทีค่ วามงามของหล่อนสร้างความเกลียดให้เกิดแก่
ชีวติ ของคนหลายคนเชือ่ มโยงกันไป ดีทสี่ ดุ ทีส่ รุ สิทธิแ์ สดง
ได้ ก็คอื บทบาทเมือ่ เขารูต้ วั ว่าเมียของเขาก�ำลังจะมีลกู ถึง
กับตืน่ เต้นโลดถลาจะไปตามหมอต�ำแยทัง้ ทีเ่ มียเพิง่ ตัง้ ไข่
ได้ ๑ เดือน ดีทสี่ ดุ ของทัต เอกทัต ก็คอื บททารุณทัง้ อย่าง
เลือดร้อนและเลือดเย็นของเขา ดีทสี่ ดุ ในบรรดาตัวประกอบ
ก็คือ ม.ล. เตาะ โกมารชุน ซึ่งแสดงบทบาทเป็นแม่เฒ่า
ของสุรสิทธิไ์ ด้อย่างมีชวี ติ ชีวา และดีทสี่ ดุ ในกะบวนจีเ้ ส้น
ด้วยหน้าตายและหนวดจิ๋มคือจ�ำรูญ หนวดจิ๋ม”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓

ลูกนางนาคพระโขนง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมโลก
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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ทุง่ ทมิฬ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
ภาณุทัตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“บรรเลง” จากบทประพันธ์ เรื่อง
		
จ้าวทุ่ง
ผู้ก�ำกับ		
“พันธ์จันทร์”, “ชวาลา”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
นิตย์ ยวงพานิช
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ
ผู้แสดง
สมพงศ์ จันทรประภา,
ภักดิ์ มหาสารินันท์,
เพ็ญแข กัญจารึก
เค้าเรื่อง
“เป็นเรือ่ งชีวติ ทีเ่ ปนไปได้ของลูกชาว
ทุง่ เปนเรือ่ งของชายใจพระซึง่ ถูกเหตุการณ์และเพือ่ นฝูง
บีบรัดข่มเหงให้เปนโจร แต่เมื่อกลายเปนโจรแล้วก็เปน
โจรทีเ่ ต็มไปด้วยความเมตตาจิตต์และต้องเผชิญกับบรรดา
ศัตรูดว้ ยเล่หเ์ หลีย่ มไหวพริบอย่างคมคายตลอดทัง้ เรือ่ ง”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

186 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓

นางตานี
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ ธันวาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
วราวัตต์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สกล บุณยะรัตเวช
ผู้ประพันธ์
“สุจารีย์”
ผู้ก�ำกับ		
ร. พินัย ราชกิจ
ผู้เขียนบท
ร. เสวี
ผู้ถ่ายภาพ
โกมล บุณยะรัตเวช
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
จรรยา สุวคนธ์, แฉล้ม คงนิยม,
สวัสดิ วิบูลเวช, สุมาลี เศวตเศรณี
เค้าเรื่อง		
“ชื่อ “นางตานี” คงจะบอกท่านว่า
เนือ้ เรือ่ งเปนอย่างไร และแนวทางผิดแผกกว่าภาพยนตร์
ไทยทุกเรื่องที่ผ่านมาแล้วเพียงไหน?”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
ที่มาภาพ (บน) นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
            (ล่าง) นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓
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เพลิงอาฆาต
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๖ ธันวาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
กรุงธนภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ถนอม ธรรมเที่ยง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
คุณพรรณ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้แสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง, เพ็ญสุข โทณะวนิก,
มงคล อมาตยกุล, เสมอ ชาญพิทยกิจ, สัมพันธ์ อุมากูล,
สมศักดิ์ เทพานนท์
เค้าเรื่อง
“ชาญและสมัครเปนเพื่อนรักกันมา
ตั้งแต่เด็ก ๆ ตราบจนกระทั่งโต เขาทั้งสองก็ยังคบหากัน
เปนทีส่ นิทสนม ศึกษาวิชามาในแขนงเดียวกันและในทีส่ ดุ
ก็มคี วามเห็นตรงกันในเรือ่ งของการปลุกเสกชีวติ มนุษย์ที่
สิน้ แล้วดังกล่าวเบือ้ งต้น ซ�ำ้ ร้ายกว่านัน้ ทัง้ ชาญและสมัคร
ต่างรักในหญิงคนเดียวกัน เธอคือวัลลภา ธิดาสาวของ
พระสมบูรณ์ธนทรัพย์ คหบดีผู้มั่งคั่ง
วันหนึ่ง สรศักดิ์ได้รับจดหมายประหลาดขอ
เชิญให้ไปพบที่ ก.ม. ที่ ๑ ทางสายกรุงเทพนครปฐม เพื่อ
จะคลี่คลายปัญหาที่น่าหนักใจให้แก่นายแพทย์สรศักดิ์
ก�ำหนดเวลา ๒๔ น. และขอร้องให้ไปแต่ผเู้ ดียว ในคืนนัน้
นายแพทย์สรศักดิ์ไปตามนัด เมื่อถึงสถานที่นัดหมายก็
รู้สึกว่าถูกบังคับให้ไป ณ สถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัว
พบตัวเองภายในห้องหนึ่งซึ่งไม่มีผู้คนเลย แต่ได้ยินเสียง
พูดแต่ไม่เห็นตัวผู้พูด และในที่สุด นายแพทย์สรศักดิ์ก็ได้
ทราบว่ า พระสมบู ร ณ์ ที่ ไ ด้ ฟ ื ้ น ขึ้ น มาใหม่ นั้ น มิ ใ ช่ พ ระ
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓

สมบูรณ์ที่แท้จริง เป็นอาชญากรตัวฉกาจที่สร้างความ
อลเวงให้เกิดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัย ต่อจาก
นั้น สงครามวิทยาศาสตร์ระหว่างสองพรรคก็ได้บังเกิด
ขึ้น”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓

ตะรุเตา
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ภาพไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิรัตน์ เศรษฐภักดี
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
“ประณม”
ผู้เขียนบท
“พรทิพย์”
ผู้ถ่ายภาพ
สุภระ กาญจนพังคะ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค กิมเค ศรีติราช
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
วีระ
เป็น พร
จีระจิตต์
เป็น บุหงา
สุขจิตต์
เป็น ทัน
ทองหล่อ
เป็น เชี่ยว หัวหน้าสลัด
เทียมบุญ
เป็น ประสิทธิ์
เนียน
เป็น กัปตัน
ป. ภู่ประเสริฐ
เป็น ต้นกล
เรื่องย่อ
พร กับ ทัน สองหนุ่มลูกประมงชาว
ตะรุเตาเป็นเพื่อนรักกัน ทั้งสองหลงรัก บุหงา สาวชาว
เกาะ จึงแข่งกันงมไข่มุก โดยมีเงื่อนไขว่าใครชนะจะได้
บุหงาไปครอง พรเป็นฝ่ายลงไปงมก่อนและหยิบได้หอย
มุกตัวเขื่อง แต่ระหว่างที่จะขึ้นสู่ผิวน�้ำ  เท้าของพรถูก
หอยยักษ์งับ กว่าทันกับบุหงาจะรู้ก็เกือบสายเกินไป ทัน
เห็นท่าทีที่บุหงาแสดงความเป็นห่วงพร ก็พอจะรู้จิตใจ
ของบุหงา จึงเป็นฝ่ายเสียสละตัดใจจากบุหงาและหนีไป
จากเกาะตะรุเตา
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ปะทุขึ้น เข้าสู่ภาวะ
ข้าวยากหมากแพง พรกับบุหงาประทังชีวิตด้วยการน�ำ

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

น�้ำจืดไปแลกข้าวสารที่เรือล�ำหนึ่ง แต่ปรากฏว่าทั้งสอง
ขึ้นเรือผิดกลายเป็นเรือของประสิทธิ์ซึ่งซื้อข้าวสารจาก
ภูเก็ตไปขายปีนัง พรถูกพวกของประสิทธิ์ท�ำร้ายจนสลบ
ส่วนบุหงาถูกฉุดไปเป็นนางนกต่อ จนกระทั่งเรือมาถึง
ภูเก็ต บุหงาได้พบทันอีกครั้ง ซึ่งบัดนี้ทันได้กลายเป็น
ต� ำ รวจ บุ ห งาจึ ง อาสาส่ ง ข่ า วความเคลื่ อ นไหวของ
ประสิทธิ์ ส่วนพรไปรวมกับ สลัดเชี่ยว ปล้นเรือของ
ประสิ ท ธิ์ พรขอร้ อ งเชี่ ย วให้ น� ำ ข้ า วที่ ข โมยมาได้ ไ ป
แจกจ่ายแก่ชาวเกาะตะรุเตา แต่เชี่ยวไม่ยอม พรจึงแทง
เชีย่ วตายเพือ่ เอาข้าวไปแจกชาวเกาะตะรุเตา ทันพยายาม
เกลีย้ กล่อมให้พรมอบตัวโดยสัญญาว่าจะช่วยพรให้พน้ ผิด
แต่บุหงาไม่เชื่อ ยอมสละชีวิตเพื่อให้พรได้หนีไป
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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๒๔๙๓

อ้ายย่ามแดง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมโลก
บริษัทสร้าง
ศิลปินภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
บุญส่ง เคหะทัต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
เค้าเรื่อง		
“ภาพยนตร์ไทยแนวแปลก จากชีวติ
จริง ทีล่ อื กันทุกมุมเมือง รัก คติ ตืน่ เต้น น่าดู หวาดเสียว”
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สะใภ้ทาส พ.ศ. ๒๔๙๓

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๒๔๙๓

ศรพยาบาท
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๓ นิยมไทย
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๓

นิทรา-สายัณห์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส�ำเภา ประสงค์ผล
ผู้ประพันธ์
อิงอร
ผู้ก�ำกับ		
ประสงค์สิงห์ กมลศักดิ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล, ฉลาง ประสงค์ผล
ผู้ล�ำดับภาพ
ฉลาง ประสงค์ผล
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ประเทือง ศรีสุพรรณ
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมบัติ คงจ�ำเนียร
เป็น สายัณห์ สุรวิษิฐ
จรรยา พันธ์ทรัพย์
เป็น นิทรา
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง เป็น เอื้อมพร
ชะนะ พันธ์ทรัพย์
เป็น หมอมโน
โชติ พุกกะพันธ์
เป็น พระรัฐกิจ
บรรจง อุทัยจันทร์
เป็น พนัส
มั่น วินิจนัยภาค
เป็น แช่ม
พนาย ชีวะกานนท์
เป็น ช้อย
เรื่องย่อ
พนัส หนุ่มนักเรียนนอก ก�ำลังตาม
หาภรรยาที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย จนกระทั่งหลง
ทางไปเจอกระท่อมร้างแห่งหนึ่ง เจ้าของกระท่อมเป็น
ชายร่างสูงหน้าตาเหี้ยมเกรียมออกมาต้อนรับ และเล่า
ความหลังให้พนัสฟังว่า ในอดีต คุณพระรัฐกิจ อาศัยอยู่
กับ เอื้อมพร ลูกสาวสองคน วันหนึ่งมีชายชื่อ สายัณห์
สุรวิษิฐ ท่าทางเลื่อนลอยเดินทางมาและบอกว่าอยาก
ออกป่า คุณพระฯ จึงให้เขาพักอยู่ที่กระท่อมและตั้งชื่อ
ว่า “กระท่อมสายัณห์” เอื้อมพรไม่เคยมีความรัก เมื่อได้
มาอยู่ใกล้ชิดสายัณห์จึงตกหลุมรักอย่างง่ายดาย
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

สายั ณ ห์ เ ล่ า เรื่ อ งราวในอดี ต ของตั ว เองให้
เอื้อมพรฟัง เขาเคยมีคนรักชื่อ นิทรา สมัยเรียนด้วยกัน
ที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ เคยสัญญากันไว้ว่าจะ
แต่งงานกันเมื่อจบการศึกษา แต่เมื่อถึงเวลาเข้าจริง ๆ
นิทรากลับไปแต่งงานกับพนัสตามที่ผู้ใหญ่จัดการ นิทรา
ให้สัญญากับสายัณห์ว่าจะมาพบสายัณห์ในวันที่ ๓๑
มกราคมอีกสามปีขา้ งหน้า เหตุนเี้ องสายัณห์จงึ หนีมาอยู่
ต่างจังหวัดเพื่อเยียวยาจิตใจ สายัณห์เริ่มมีใจให้เอื้อมพร
แต่อยู่มาวันหนึ่งมีโทรเลขมาจากนิทรา สายัณห์จึงรีบไป
กรุงเทพ ก่อนจะกลับมาที่บ้านคุณพระฯ อีกครั้งพร้อม
นิทรา เอื้อมพรเสียใจมาก สายัณห์เองก็เสียใจไม่แพ้กัน
ที่ท�ำร้ายความรู้สึกของเอื้อมพร นิทราเริ่มระแคะระคาย
พฤติกรรมของทั้งสอง ก็รู้สึกเสียใจที่ตัวเองเป็นต้นเหตุ
ทัง้ ๆ ทีต่ วั เองก็ไม่สามารถตัดใจจากครอบครัวของตัวเอง
ได้ ในวันที่สายัณห์ไปท�ำธุระในเมือง นิทราจึงจบปัญหา
รักด้วยการฆ่าตัวตาย สายัณห์มาพบเข้าขาดใจตายตาม
นิทราไป เอื้อมพรถือสันโดษนับจากนั้นเป็นต้นมา กว่า
พนัสจะรู้สาเหตุที่ภรรยาหายตัวไปเวลาก็ผ่านไปแล้ว
๒๐ ปี
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓

จองเวร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๙๓ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ปริทรรศน์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ประชุม จุลภมร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประชุม จุลภมร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เลิศชาย นฤภัย, นภาพร ช่วงชัชวาลย์,
เสริม ยนตรกิจ, นิม่ นวล ช่วงชัชวาลย์

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

เค้าเรื่อง
“นิยายชีวติ ซึง่ ด�ำเนินไปบนปลายมีด
และปลายดาบของหนุ่มลูกทุ่ง ต่อสู้กันอย่างไม่ต้องกังวล
ถึงมฤตยู!”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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๒๔๙๔

ทุง่ น�ำ้ ตา
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มกราคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ประดิษฐภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ประดิษฐ น้อยนิยม
ผู้ประพันธ์
ป. น้อยนิยม
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ ป. น้อยนิยม
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุชิน เทวะผลิน เป็น หลวงนิติฯ
เสน่ห์ โกมารชุน เป็น นายวิเศษ
ฟ้อน คุ้มเดช
เป็น ก�ำนันแฉ่ง
เผอิญ ผดุงผล
เป็น เฉิด
ศศิธร เชี่ยวชาญ เป็น ยุพดี
โท
เป็น โต
เรื่องย่อ
แม้จะอยูใ่ นคฤหาสน์ใหญ่โตมโหฬาร
อย่างสุขสบาย แต่ ยุพดี บุตรสาวอันเป็นทีร่ กั ยิง่ ของ หลวง
นิติ ก็หามีความสุขไม่ เมือ่ ถูกหลวงนิตบิ งั คับให้หมัน้ หมาย
กับ วิเศษ หนุ่มนักเรียนนอก เพราะยุพดีได้มอบหัวใจให้
เฉิด คนสวนไปหมดแล้ว วิเศษรู้สึกไม่ถูกชะตากับเฉิดจึง
หาเรื่องจนเกิดชกต่อยกัน จนหลวงนิติเข้ามาห้ามและไล่
ตะเพิดเฉิดออกจากบ้าน เมือ่ พ่อไม่ให้ความยุตธิ รรม ยุพดี
จึงตัดสินใจหนีตามเฉิด เป็นเหตุให้หลวงนิติประกาศตัด
พ่อลูกกับยุพดีนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา
เฉิดและยุพดีพากันไปเช่าบ้านอาศัย แม้จะเป็น
บ้านเล็ก ๆ แต่เฉิดและยุพดีก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔

และมีบตุ รชายด้วยกันหนึง่ คน แต่แล้วความสุขก็พงั ทลาย
ลง เมื่อลูกชายของเฉิดถูกรถชน แต่ทั้งสองไม่มีเงินเพียง
พอจะพาไปรักษา เฉิดมืดแปดด้านจึงคิดโกงเงินผู้จัดการ
ร้าน แต่ลกู ชายไม่ยอม เพราะไม่อยากให้พอ่ ขึน้ ชือ่ ว่าเป็น
คนโกง
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

น�ำ้ ตาโจร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มกราคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
พลอยบุตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง “สายฝน”
ผู้ประพันธ์
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี จากบท
ประพันธ์ สอนลูกให้เป็นโจร  (หนังสือ
แบบเรียน ธรรมจริยา)
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
อิศรา อมันตกุล
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ถวัลย์ วงศ์เทเวศร์, เบ็ญจมินทร์

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

เลือดน�ำ้ เค็ม
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มกราคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
สิงห์ทองภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ดรงค์ สิงห์โตทอง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
พายัพ นฤภัย
ผู้เขียนบท
อร่าม ขาวสะอาด
ผู้ถ่ายภาพ
เชาว์ พัฒนพงศ์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้แสดง
เดชา เปลี่ยนวิถี, เพลิน สุขสวัสดิ,
วอรเตอร์ วองยี, ปรีชา อดุลพิจติ ร, สุชาติ เตชะเสน, แสวง
มณีข�ำ, เชิด อนุวงศ์
เค้าเรื่อง
“จากชีวิตของลูกทะเลที่กร�ำกร้าน
ด้วยแดดลม และระอุด้วยเลือดนักสู้ หมัดต่อหมัด ... มีด
ต่อมีด และการเสียสละ อย่างชวนสลดรันทด”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

“ดูชวี ติ ลูกน�ำ้ เค็ม ทีใ่ ช้ชวี ติ อยูก่ บั ขอบฟ้าเรือใบ”
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สะใภ้ทาส พ.ศ. ๒๔๙๓

196 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ทีม่ าภาพ สมุดภาพยนตร์ เรือ่ ง สะใภ้ทาส พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๔

เลือดรัก - เลือดแค้น
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มกราคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
นครภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔

เค้าเรื่อง
“เรื่องของชีวิตที่แสนจะเหี้ยม เปี่ยม
ไปด้วยความรักและเสียสละ ดูการต่อสูก้ นั ตัวต่อตัวอย่าง
ลูกผู้ชาย ชมฉากธรรมชาติที่สวยสดงดงามของฝั่งทะเล
ภาคใต้”
“ถ้าจะพูดถึงภาพยนตร์ “ชีวิต” ก็พอจะกล่าว
ได้ว่า “เลือดรัก เลือดแค้น” เปนอีกเรื่องหนึ่ง ที่ท่านนัก
ดูไม่ควรพลาด เต็มไปด้วยความรัก และการเสียสละ
ทารุณโหดเหีย้ ม นอกจากแสดงการต่อสู้ และความทรหด
บึกบึนของลูกผู้ชายแล้ว ท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงาม
บริเวณฝั่งทะเลภาคใต้อย่างชัดเจนมากมาย”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔
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สามเกลอตามนาง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มกราคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เสน่ห์ โกมารชุน, จันตรี สาริกบุตร,
เมืองเริง ปัทมินทร์, ชุบ เอกะสิงห์, แป๊ะอ้วน, บังเละ,
ขวัญ สุวรรณะ, ฟ้อน คุ้มเดช
เค้าเรื่อง
“เปนเรื่ อ งรั ก ระคนตลกแบบใหม่
ที่สุด อันเพิ่งจะปรากฏเปนครั้งแรกในวงการภาพยนตร์
ไทย ชาวกรรมกรสามล้อนับจ�ำนวนร้อยเข้าร่วมแสดงด้วย
ครึกครื้นครื้นเครง แต่เบาสมองดีนัก!”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ลานนาไทย
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๕ มกราคม ๒๔๙๔ นิยมไทย
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

199

๒๔๙๔

รอยแค้น
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๕ มกราคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
สุโขทัยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พายัพ โรจณวิภาต
ผู้ประพันธ์
ส. อาจสาลี
ผู้ก�ำกับ		
หลวงภรตกรรมโกศล
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
เปี่ยม ทองปรีชา
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ศักดา จิตรอรุณ, อ�ำภาศรี หุตะจิตร,
สมพงษ์ วงศ์รักไทย, ทองฮะ,
หลวงภรตกรรมโกศล
เค้าเรื่อง
รอบต้นปี ๙๔”

“ภาพยนตร์รักระคนแค้นดุเดือดใน

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๔

ศาลเสือแค้น
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ มกราคม ๒๔๙๔ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ประมินทร์ จารุจารีต,
เผอิญ ผดุงผล, ประไพ อุกฤษชนะ
เรื่องย่อ

201

๒๔๙๔

พันท้ายนรสิงห์ (๒๔๙๓)
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง

202 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

เลือดล้างแค้น
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มีนาคม ๒๔๙๔ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
สนั่นศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สนั่น จรัสศิลป์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้เขียนบท
วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรชาติ ไตรโภค,
นวลทิพย์ นิลประพันธ์,
เสถียร ธรรมเจริญ

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เค้าเรื่อง
“... ภาพยนตร์ชวี ติ ... สีธรรมชาติ ...
ทั้งรัก ทั้งแค้น เสียสละ เสทือนใจยิ่ง เปนงานชิ้นใหม่
ยอดเยี่ยมเหมือนกับรวม น�้ำผึ้ง, เลือด, หัวเราะ, และ
น�้ำตา, ไว้ในเรื่องเดียวกันอย่างสมบูรณ์!”
ที่มา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

203

๒๔๙๔

เสือทุง่
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ มีนาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ไม้ เมืองเดิม
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
ณ ทุง่ เมียหลวง เร่ แอบลักลอบได้เสีย
กับ พิมพ์ แล้วดันไปมีเรื่องกับ ทิพย์ ขณะก�ำลังหลบหนี
เร่บังเอิญไปเจอ แท้ น้องสาวของทิพย์ ก็แอบได้เสียกับ
แท้อีก วันรุ่งขึ้น ทิพย์พาพรรคพวกและก�ำนันมาล้อมจับ
เร่ จนเร่ต้องระหกระเหินเข้าป่าแล้วกลายเป็นโจร ทิ้งให้
แท้ซึ่งก�ำลังตั้งท้องต้องอยู่ตามล�ำพัง
พิมพ์เข้าใจว่าเร่ทรยศความรักของตน จึงหันไป
สนิทชิดเชือ้ กับทิพย์ถงึ ขัน้ ตกลงปลงใจแต่งงาน เมือ่ พิมพ์
ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของทิพย์ ก็คอยหาทางกลั่นแกล้ง
พูดจาเยาะเย้ยถากถางแท้ต่าง ๆ นานา มิหน�ำซ�้ำยังหา
เรื่องใส่ร้ายยุยงจนทิพย์ไล่แท้ออกจากบ้าน แท้อุ้มลูกมา
หาเร่ทศี่ าลเจ้าแม่เมียหลวง เพือ่ ระบายความเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจ
กับเร่ เร่สุดจะทนจึงพาพรรคพวกเข้าไปจับตัวพิมพ์มา
กักขัง แท้รสู้ กึ สงสารพิมพ์จงึ ร้องขอให้เร่ปล่อยตัวพิมพ์ไป
ในขณะที่ทิพย์พาสมุนและก�ำนันมาล้อมปราบเร่อีกครั้ง
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ทางชีวติ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? มีนาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมธานี
บริษัทสร้าง
อมรมิตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ปัญจะ สุทธรินทร์,
อารีย์ เทพประสิทธิ์,
กรองทิพย์ เตมียศิลปิน

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

สาวน�ำ้ เค็ม
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ เมษายน ๒๔๙๔ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
กรุงไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรชาติ ไตรโภค, พัชรินทร์ ดวงหิรัญ
เค้าเรื่อง
“เปนนิทานชีวิตรักของลูกสาวแดน
น�้ำเค็ม บู๊ ตื่นเต้น ผจญภัย”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

206 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๔

ทุง่ สาลี
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ พฤษภาคม ๒๔๙๔ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
พันค�ำ
ผู้แสดง
วิชติ , อุสมาน, พรรณี, ประพาพรรณ
เรื่องย่อ
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รักทรหด
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
คณะปัญญาพล
ผู้แสดง
ทองแป๊ะ, ทองฮะ, อาบัง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

เดนมนุษย์
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มิถุนายน ๒๔๙๔ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
เลิศศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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ร้อยพิศวาส
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๙ มิถุนายน ๒๔๙๔ ศรีอยุยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ธิดา บุนนาค, ชูชัย พระขรรค์ชัย
เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

เสือด�ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ มิถุนายน ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
นาคราชภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ชิตร โปษยานนท์
ผู้ประพันธ์
ป. อินทรปาลิต
ผู้ก�ำกับ		
ชิตร โปษยานนท์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สุจินต์ สุทธิวรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้ล้างฟิล์ม
ม.ร.ว. ทันพงศ์ กฤดากร
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เป็น เสือด�ำ
ยุวดี จันทร์เรือง เป็น วนิดา
วลิต สนธิรัตน์
เป็น มเหศวร

รู้ว่าโดนทรยศจึงรีบรุดหน้าไปช�ำระแค้นเสือมเหศวรโดย
ฉับพลัน ซึ่งขณะนั้นเสือมเหศวรก�ำลังลงมือจะปลุกปล�้ำ
วนิดาพอดีจึงช่วยเธอได้ทัน ท�ำให้วนิดาซาบซึ้งบุญคุณ
ของเสือด�ำและก่อเกิดเป็นความรัก แต่ระหว่างนั้นเอง
ข่าวการปรากฏตัวของสมุนเสือด�ำก็ไปถึงหู ร.ต.ท. ชัยโรจน์
จึงให้ลกู น้องคอยสืบข่าวจนรูท้ หี่ ลบซ่อนของเสือด�ำแน่ชดั
จึงน�ำก�ำลังเจ้าหน้าทีเ่ ข้าปราบปรามเสือด�ำอย่างราบคาบ
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

เรื่องย่อ
หลังจากการตายของ เสือฝ้าย ผูท้ รง
อิทธิพลแห่งเมืองสุพรรณ เศรษฐีแทน ก็เรืองอ�ำนาจและ
ครองตนเป็นนักเลงขาใหญ่ จนชาวบ้านต่างร�่ำลือถึง
กิตติศัพท์เป็นเสียงเดียวกัน เมื่อเรื่องล่วงรู้ไปถึง เสือด�ำ 
และ เสือมเหศวร ซึ่งบัดนี้ก�ำลังพรางตัวเพื่อหลบซ่อน
ทางการจึงมิอาจอยูเ่ ฉยได้  เสือด�ำสืบทราบว่าเศรษฐีแทน
มีลกู สาวสุดสวาทอยูน่ างหนึง่ ชือ่ วนิดา จึงวางแผนจับตัว
วนิดาเรียกค่าไถ่ โดยสั่งให้เสือมเหศวรคอยจับตาดูไม่ให้
วนิดาหลบหนี วนิดาพยายามขบคิดจนหาวิธีที่จะหลุด
พ้นจากเงื้อมมือสองเสือได้ นั่นคือใช้ความเป็นผู้หญิง
หลอกล่อให้เสือมเหศวรหลงใหล จนยอมที่จะหักหลัง
เสือด�ำพาวนิดาหลบหนีออกจากรังโจร
เสือมเหศวรพาวนิดามาพักทีห่ มูบ่ า้ นป่าอันเป็น
ทีพ่ กั พิงของสมุนเก่า แล้วหมายจะได้ตวั วนิดา เมือ่ เสือด�ำ
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โตนงาช้าง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๔ โอเดียน
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง นิตยา หัพนานนท์,
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ประพันธ์
ส. บุญเสนอ
ผู้ก�ำกับ		
แท้ ประกาศวุฒิสาร,
ประชุม จุลละภมร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
แท้ ประกาศวุฒิสาร,
ประชุม จุลละภมร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เป็น วนิช
สอางค์ ทิพย์ทัศน์
เป็น ไพลิน
ประชุม จุลละภมร
เป็น วิชิต
เทพ อักษรอินทร์
เป็น สินธ์
ม.ล. ชูเกียรติ นิลรัตน์ เป็น พิน
เฉลิม บุณยเกียรติ
เป็น พระยาภักดี
ประนอม ณ สงขลา เป็น วนิดา
นุกูล ณ สงขลา
เป็น บุญลือ
กมลศรี จงกลวณิช
เป็น คุณนายสวาท
วิชัย ภูติโยธิน
เป็น เจิม
วิจิตร เลี้ยงเจริญ
เป็น เรือง
ฉัตร โหสุภา
เป็น ฉัตร
สมาน พุกธนนูน
เป็น สมาน
เสรี ห้วยทิพย์
เป็น เสรี
เรื่องย่อ
ความขัดแย้งระหว่างบริษัทเหมือง
ดีบกุ ไทยกับบริษทั ยางไทย  ในการจับจองทีด่ นิ ตรงกลาง
ระหว่างเหมืองดีบุกกับสวนยาง เมื่อเหมืองดีบุกปิดทาง
212 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เข้าออกถนนหลวง ท�ำให้บริษทั ยางไทย ไม่สามารถส่งยาง
ออกจ�ำหน่ายได้ ไพลิน เจ้าของบริษัทยางไทยขอเจรจา
ตกลง แต่ วิชิต ผู้จัดการเหมืองไม่ยอม จนเหตุการณ์เริ่ม
บานปลาย พระยาภักดี ซึ่งเป็นประธานบริษัทเหมือง จึง
ส่ง วนิช ลูกชายคนโตมาแก้ปัญหา วนิชไม่เคยมาที่
เหมืองมาก่อนจึงหลงไปทีส่ วนยาง วนิชฉวยโอกาสปลอม
ตัวเป็นกรรมกรสวนยางเพื่อสืบสาวต้นตอความขัดแย้ง
ฝ่ายพระยาภักดีเมื่อไม่ทราบข่าวลูกชายจึง
เดินทางไปที่เหมือง ระหว่างทางโดนคนร้ายปล้น แต่
โชคดีทไี่ ด้ สินธ์ หัวหน้ากรรมกรเหมืองดีบกุ ไทยมาช่วยไว้
จึงได้รบั รูค้ วามไม่ชอบมาพากลของวิชติ จากสินธ์ ทางด้าน
วิชิตเมื่อรู้ว่าประธานบริษัทจะเดินทางมา ก็สร้างเรื่องให้
คนงานทั้งสองบริษัททะเลาะกัน เพื่อหาจังหวะที่ทุกคน
เผลอ ปล้นเงินบริษัทแล้วหลบหนี แต่แผนการของวิชิตก็
ไม่อาจรอดพ้นสายตาของวนิชกับไพลินไปได้
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๔

๒๔๙๔

อ้ายมหาวายร้าย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? มิถุนายน ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ฉวีวงษ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงษ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
เสนีย์ บุษปะเกษ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ประชุม จันทิมา, ไสล พูนชัย

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔

เค้าเรื่อง
“เพียงแต่ชื่อ “อ้ายมหาวายร้าย”
บางทีจะไม่ต้องเสนอดอกกะมังว่า เนื้อเรื่องด�ำเนินไปใน
ลักษณะใด หากท่านนิยมชมชอบภาพยนตร์ประเภท
แสดงเหลี่ยมนักเลงทั้งชนิดยียวนและไม่ยียวน การต่อสู้
กันอย่างดุเดือดทารุณ และแทรกด้วยความรักอย่างหยาด
เยิม้ อ่อนหวานแล้ว “อ้ายมหาวายร้าย” ก็จะเป็นอีกเรือ่ ง
หนึ่งที่ท่านไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปเสีย”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔

213

๒๔๙๔

ดิน ดาว เดือน
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
พรานบูรพ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ลินยู สงวนมณี, จุมพล กาญจนินทุ,
ม.ล. โกมล ปราโมช,
พรชัย เปรมประสิทธิ์, โชติ สโมสร
เค้าเรื่อง
“เปนเรื่องรักสุดสละของชายใจลึก
ผู้รู้สึกในหัวใจรัก หนักกว่าชีวิตของตนเอง”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๒๔๙๔

เสือสังเวียน
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
ชื่นจิตต์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ป. อินทรปาลิต จากบทประพันธ์
เรื่อง เสือสังเวียน
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ปัญญาพล
ผู้แสดง
ทองใบ ยนตรกิจ, จงรักษ์ ชีพเป็นสุข,
สมเดช ยนตรกิจ

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

ลูกสาวพระอาทิตย์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
อ. อายุการภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
พันค�ำ
ผู้ก�ำกับ		
อุทัย อายุการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
อุทัย อายุการ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน, จ�ำลอง ฉิมคล้าย
ผู้แสดง
มนัส สุขสถิต
เป็น นคร
วิไล บัวสอน
เป็น ค�ำจา
เสงี่ยม ล้อมวงษ์ เป็น เพชร
หมื่นอาจใจรณ เป็น พระอาทิตย์
เรื่องย่อ
ภาพยนตร์รกั ฝันประหลาดของ นคร
กับ ลูกสาวพระอาทิตย์ เมื่อนครกับ เพชร ได้พรวิเศษ
จากศาลเจ้าปู่ให้ขึ้นไปแวะเวียนบนสวรรค์ได้ ทั้งสอง
ท่องเที่ยวจนถึงพระอาทิตย์ บังเอิญเห็นลูกสาวพระอาทิตย์ก�ำลังโดนชาวโลกพระอังคารฉุด จึงเข้าไปช่วย
จนหนีออกมาได้ แต่พระอาทิตย์กลับเห็นว่าลูกสาวตนไป
สนิทสนมกับมนุษย์โลกจึงโกรธมาก เสกให้ลูกสาวตนนั้น
เป็นชาวบ้านป่า แล้วขับไล่ทั้งสามลงสู่โลกมนุษย์
นครสะดุ้งตื่นขึ้น เข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่
ความฝัน จึงชวนเพชรไปเที่ยวในป่า และได้พบรักกับ
ค�ำจา ซึ่งก็คือลูกสาวพระอาทิตย์ที่ถูกเนรเทศมานั่นเอง
แต่นครต้องกลับไปแต่งงานกับ พรทิพย์ คู่หมั้นที่แม่
หมั้นหมายไว้ให้ จนละเลยสัญญารักที่มีให้ค�ำจา
คืนหนึ่ง นครฝันว่าค�ำจาก�ำลังวิ่งหลบหนีชาว
ป่า พระอาทิตย์ซงึ่ เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ ได้เห็นว่านครมัว
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แต่หลงใหลพรทิพย์ จึงใช้ให้คนสนิทลงมารับลูกสาวกลับ
ขึ้นแดนสวรรค์ นครตกใจรีบมาตามค�ำจาแต่สายไปเสีย
แล้ว เพชรวิ่งกระหืดกระหอบมาส่งข่าวว่าแม่ของนคร
เสียชีวติ เพราะตรอมใจทีน่ ครหนีมา นครตัง้ ใจจะบวชเพือ่
ทดแทนบุญคุณ ทันใดนัน้ เอง นครก็ตกใจตืน่ ขึน้ จากความ
ฝัน จึงรีบไปหาค�ำจา พรทิพย์ตามมาเห็น จึงเกิดปากเสียง
กัน นครยอมรับความผิดทุกประการและขอบวชตอบแทน
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย เรื่องจึงลงเอยด้วยดี
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

เก๋งด�ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๔ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

คูป่ รับ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๔ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

อวสานเสือใบ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
สมถวิล, จงรักษ์ ชีพเป็นสุข,
จินตนา, ทวนทอง
เรื่องย่อ
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สุภาพบุรษุ จากอเวจี
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
เนรมิตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จรี อมาตยกุล
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
ไพบูลย์ มาศมัณฑนะ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น ชัย
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น เทพ วรทัศน์
จุรี โอศิริ
เป็น อรทัย
ทัต เอกทัต
เป็น เจ้าคุณสุขุมคัมภีรกิจ
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น ชิต
ดอกดิน กัญญามาลย์ เป็น ดิน
สมพร ยิ่งวัฒนา
เป็น ก้านทอง
อรอนงค์ สืบพงศ์สังข์ เป็น พุฒซ้อน
อธึก อรรถจินดา, มงคล จันทนบุปผา, ศิรพิ งศ์ อิศรางกูรฯ,
สังเวียน หาญบุญตรง, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, บุญช่วย หิรญั สุนทร,
สันต์ โตเจริญ, ประกาศ โปรเทียรย์, สนั่น กลิ่นสุคนธ์
เรื่องย่อ
เทพ วรทัศน์ จ�ำต้องกระโจนเข้าสู่
อ�ำนาจมืดเพื่อล้างแค้นให้ ก้านทอง น้องสาว ซึ่งถูก วินิจ
ศักดา ล่อลวงจนตัง้ ครรภ์และแท้งในเวลาต่อมา เทพท�ำที
ไปปล้นบ้านวินิจแล้วลงมือสังหารชีวิตวินิจให้สมแค้น
การกระท�ำอันอุกอาจของเทพท�ำให้เขาได้รบั ฉายาว่า เสือ
ส�ำอาง
ขุนโจรชัย เห็นฝีมือลายมือของเทพจึงชักชวน
ให้มาเป็นลูกสมุนมือขวา ท�ำให้ ชิต สมุนเก่าตั้งตนเป็น
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

ปรปั ก ษ์ กั บเทพโดยที่ เ ขาไม่ รู ้ ตั ว กระทั่ ง วั น หนึ่ ง ชั ย
วางแผนปล้น สุรินทร์ เศรษฐีโรงเลื่อย ชิตจึงสบโอกาส
ช�ำระแค้น ทรยศชัยด้วยการไปบอกสุรินทร์ ชัยจึงถูก
ต�ำรวจยิงตายในการปล้นครั้งนั้น
เทพมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้าน เจ้าคุณสุขุมคัมภีรกิจ
และได้ช่วย อนุ หรือ ป๊อด ลูกชายของท่านเจ้าคุณ ป๊อด
จึงพาเทพมาแนะน�ำให้รจู้ กั เจ้าคุณสุขมุ และ อรทัย พีส่ าว
ซึ่งเป็นคู่หมั้นของสุรินทร์ เทพและอรทัยได้ใกล้ชิดกันจน
ก่อเกิดเป็นความรัก ความเคลือ่ นไหวของเทพอยูใ่ นสายตา
ของชิตตลอดเวลา ชิตแอบถ่ายภาพระหว่างทีอ่ รทัยก�ำลัง
พลอดรักกับเทพเพื่อเอาไปรีดไถเงินจากเจ้าคุณสุขุม
เจ้าคุณสุขุมกลัวว่าเรื่องจะไปถึงหูสุรินทร์จึงยอมจ่ายเงิน
ปิดปากชิต โดยหารู้ไม่ว่าชิตนั้นคิดไม่ซื่อ ไปรีดไถเงินกับ
สุรินทร์อีกทอด
เจ้าคุณขอร้องให้เทพออกไปจากชีวติ ของอรทัย
เทพท�ำตามแต่โดยดี โดยขอเจ้าคุณพบอรทัยเป็นครั้ง
สุดท้าย ขณะนั้นเอง สุรินทร์ซึ่งเพิ่งรู้ความจริงรีบมาหา
อรทัยที่บ้าน เห็นเทพก�ำลังพูดคุยกับเจ้าคุณด้วยสีหน้า
เคร่งเครียด สุรนิ ทร์เข้าใจว่าเทพก�ำลังข่มขูเ่ จ้าคุณจึงแอบ
โทรศัพท์แจ้งต�ำรวจแต่เมือ่ ได้ยนิ เทพเล่าความจริงทัง้ หมด
ให้อรทัยฟังก็เริ่มเห็นใจเทพ รีบบอกให้เทพหลบหนีก่อน
ต�ำรวจจะมา
เทพกลับมาพบลูกสมุนถูกฆ่า ก้านทองถูกข่มขืน
ก็ไม่อาจระงับความแค้นที่มีต่อชิตได้อีกต่อไป แม้อรทัย
และสุรินทร์จะพยายามห้ามปรามเท่าไหร่ก็ตาม เทพบุก
ไปหาชิตถึงถิ่นโดยไม่หวาดหวั่นสิ่งใดเพียงเพื่อจะลั่นไก
ดับชีวิตชิตด้วยมือของเขาเอง
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ศึกแสนปม
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๔ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ส. อาสนจินดา, กรองจิตต์ เตมียศ์ ลิ ปิน,
จวง ยอดกลกิจ
เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

ในสวนรัก (๒๔๘๑)
?? กรกฎาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง

ที่มาภาพ นิยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ส�ำเภาล่ม
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ สิงหาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมโลก
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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ไผ่ดำ�
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓ สิงหาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมโลก
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

เอือ้ งฟ้า
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๘ สิงหาคม ๒๔๙๔ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ชูชัย พระขรรค์ชัย,
วรรณรัตน์ วรัญญู, บุญประเสริฐ,
อุไร ฉวีวงศ์
เรื่องย่อ
เอื้องฟ้า สาวงามลูก พ่อเฒ่าค�ำปัน
คนสวนของ คุณบุญเลิศ บิดาของ พงศ์ศักดิ์ หนุ่มนักเรียน
นอก เมือ่ พงศักดิก์ ลับจากต่างประเทศ ก็ได้พบกับเอือ้ งฟ้าหลัง
จากที่ต้องแยกจากกันตั้งแต่ยังเด็ก พงศ์ศักดิ์ตกลงหลุมรัก
เอื้องฟ้าในทันที ถึงขนาดจะถอนหมั้นกับ น�้ำทิพย์ หญิงสาว
ซึ่งมีฐานะทัดเทียมกับตน วันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของ
ทัง้ สองค่อย ๆ แนบแน่นขึน้ และถล�ำลึกถึงขัน้ มีลกู ด้วยกัน แต่
พงศ์ศกั ดิต์ อ้ งปกปิดความสัมพันธ์นไี้ ว้เป็นความลับ ด้วยฐานะ
และชนชั้นที่ไม่อาจจะท�ำให้ทั้งสองรักกันได้
แต่แล้วความทั้งหมดล่วงรู้ไปถึงหูของ แม่สร้อย
มารดาของพงศ์ศักดิ์ เธอไม่อาจจะรับได้ จึงสมรู้ร่วมคิดกับ
ทองอินทร์ ชายผู้ปรารถนาในตัวเอื้องฟ้า วางแผนใส่ร้ายว่า
เอื้องฟ้าและค�ำปันขโมยสมบัติของตระกูล แล้วขับไล่สอง
พ่อลูกออกจากบ้าน มิหน�ำซ�้ำยังลักพาตัว ใจฟ้า ลูกสาวของ
เอื้องฟ้า เพื่อที่จะหลอกพงศ์ศักดิ์ให้เข้าใจผิดคิดว่าเอื้องฟ้า
นั้นทิ้งลูกทิ้งผัวแล้วหนีตามไปอยู่กับชู้รัก พงศ์ศักดิ์ผิดหวัง
เสี ย ใจและคิ ด แค้ น เอื้ อ งฟ้ า นั บ จากนั้ น มา สุ ด ท้ า ยก็ ย อม
แต่งงานกับน�้ำทิพย์ตามความปรารถนาของแม่สร้อย
หลังจากที่เอื้องฟ้าและค�ำปันต้องถูกขับออกจาก
บ้าน ทองอินทร์จึงสวมรอยอาสาพามาอยู่ที่บ้าน แต่ไม่นาน

สองพ่อลูกก็เริ่มรู้ธาตุแท้ความเลวทรามของทองอินทร์ ซึ่ง
ท�ำร้ายตบตีและขืนใจเอือ้ งฟ้า ประพฤติตนเสเพล กระทัง่ เริม่
หมดเงินหมดทอง พ่อเฒ่าเองก็เริ่มป่วย ทองอินทร์จึงบังคับ
เอื้องฟ้าให้ไปขายตัวในซ่องโสเภณี แต่แล้ววันหนึ่ง พงศ์ศักดิ์
ก็มาเจอเอื้องฟ้าโดยบังเอิญ พงศ์ศักดิ์ตัดพ้อต่อว่าที่เอื้องฟ้า
ทิ้งตนและลูกไป ทั้งที่เขาไม่เคยได้รู้ความจริง ก่อนจากกัน
เอื้องฟ้าขอพบกับ ใจฟ้า ลูกสาวของเธอสักครั้ง แต่พงศ์ศักดิ์
ปฏิเสธที่จะให้ใจฟ้าได้รับรู้ว่าแม่เป็นหญิงขายตัว แถมยัง
ขอร้องให้เอื้องฟ้าปิดเรื่องนี้เป็นความลับ เพราะบัดนี้ใจฟ้า
เข้าใจว่าน�้ำทิพย์เป็นแม่ของเธอ
เรื่องราวต่าง ๆ เริ่มกลายเป็นชนวน เพราะที่สุด
แล้วแม้เธอจะหาเงินมาได้ดว้ ยการเป็นโสเภณี แต่กไ็ ม่สามารถ
ช่วยพ่อเฒ่าไว้ได้ทันเวลา น�ำมาซึ่งความโศกเศร้าโกรธแค้น
เอื้องฟ้าถึงกับลงมือแทงทองอินทร์ถึงแก่ความตาย เอื้องฟ้า
ต้องโทษติดคุกอยูร่ ว่ มยีส่ บิ ปีกว่าจะพ้นโทษออกมา แล้วจึงมา
ท�ำงานขายของอยู่บนดอยกับ จันทร์หอม เพื่อนสาวคนสนิท
จนวันหนึ่งเอื้องฟ้าได้พบกับใจฟ้า ซึ่งโตเป็นสาวอายุราวยี่สิบ
และก�ำลังจะแต่งงานกับ รณชัย คู่หมั้น เอื้องฟ้าพูดคุยกับ
ใจฟ้าจนเกิดความสนิทสนมแม้ต้องเก็บง�ำความจริงเอาไว้
ก็ตาม
จนเมือ่ วันแต่งงาน เอือ้ งฟ้าน�ำของแทนใจต่าง ๆ ที่
พงศ์ศักดิ์เคยมอบให้เมื่อครั้งเคยครองรักกัน ฝากให้ ก๋อย
คนรับใช้คนสนิทของพงศ์ศักดิ์ไปมอบให้ใจฟ้าเป็นของขวัญ
วันแต่งงาน ก๋อยอดสงสารเอื้องฟ้าไม่ได้เล่าความจริงทั้งหมด
ให้ใจฟ้าฟัง ในขณะเดียวกันทีแ่ ม่สร้อยเองก็พร้อมจะบอกเล่า
ความจริงทั้งหมดที่แม่สร้อยเคยก่อกรรมไว้ให้พงศ์ศักดิ์ได้
รับรู้ ในที่สุด พงศักดิ์ น�้ำทิพย์ ใจฟ้าก็พร้อมที่จะรับเอื้องฟ้า
กลั บ มาในครอบครั ว อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ เ ธอได้ มี ค วามสุ ข ใน
บั้นปลายชีวิต
ที่มา บทพากย์ภาพยนตร์ เรื่อง เอื้องฟ้า
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หนีเมีย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๙ สิงหาคม ๒๔๙๔ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สดศรี
เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

ธารรักในลับแล
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๕ สิงหาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
เชื้อ อินทรทูต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สวัสดิ์ หล่อศิริ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
จมื่นมานิตย์นเรศร์ เป็น พระยาพิชัย
มานิดา พึ่งรัตน์ เป็น วนิดา
ชุมพล มณีเนตร เป็น เอนก
พิมพ์ พวงนาค เป็น หนานตา
อ�ำนวย นพรัก
เป็น ชนา
สุภาณี อินทรชัยศรี, กมล รักตะปูรณะ
เรื่องย่อ
เรื่องราวการผจญภัยอันลึกลับซึ่งมี
สาเหตุมาจากคณโฑสังคโลกเก่าแก่คู่หนึ่ง อันเป็นมรดก
ตกทอดของตระกูลของภรรยา พระยาพิชัย เมื่อภรรยา
เสียชีวติ ลง พระยาพิชยั จึงเก็บรักษาคณโฑไว้รวมกับของ
เก่าทีต่ นสะสม ค�ำ่ วันหนึง่ พระยาพิชยั ได้ยนิ เสียงคนลอบ
เข้ามาในบ้าน จึงเรียกให้ เอนก ลูกชายไปไล่จับ ปรากฏ
ว่าคนร้ายขโมยคณโฑไปได้ใบหนึ่ง ส่วนอีกใบท�ำตกแตก
ไว้ พระยาพิชยั เหลือบไปเห็นลายแทงขุมทรัพย์ซงึ่ ถูกเก็บ
ซ่อนอยู่ในคณโฑที่แตกใบนั้น และรู้ตัวคนร้ายในทันทีว่า
เป็น ชนา ลูกชายที่มีกับภรรยาเดิม
พระยาพิ ชั ย ให้ เ อนกออกตามหาชนาตาม
ลายแทงสมบัติ โดยมี วิทย์ และ วนิดา คูห่ มัน้ ตามไปด้วย
จุดมุ่งหมายคือเทพปรางค์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่การ

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

กระท�ำของพวกเขาก็ไม่อาจเล็ดลอดสายตาของชนา และ
ถูกขโมยลายแทงสมบัติไปในที่สุด เอนก วิทย์ และวนิดา
ได้รับความช่วยเหลือจาก หนานตา คนในพื้นที่ เจ้าของ
ช้างพาไปที่เทพปรางค์ เอนกกับวิทย์ล่วงหน้ามาซุ่มดูจน
เห็นแน่ชัดแล้วว่าชนาพบสมบัติ จึงเข้าไปแย่งชิง วิทย์
ชักปืนขึ้นยิงชนาเพื่อช่วยเอนกที่ก�ำลังเป็นรอง ทันใดนั้น
เทพปรางค์ก็สั่นสะเทือนและค่อย ๆ ถล่มลงมา ท�ำให้
วิ ท ย์ กั บ เอนกต้ อ งรี บ หนี อ อกจากภายในเทพปรางค์
หนานตาซึ่งรออยู่ภายนอก เมื่อเห็นถ�้ำถล่มจึงคิดไม่ซื่อ
หลอกวนิดาให้เข้าเมืองไปเรียกคนมาช่วยวิทย์กับเอนก
แต่แท้จริงแล้วประสงค์ในตัววนิดา เคราะห์ดที มี่ ชี าวลับแล
มาช่วยเอนกไว้ได้ ท�ำให้วนิดารอดพ้นจากหนานตา
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
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เดชกุมภีร์
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ สิงหาคม ๒๔๙๔ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

กฤษดาอภินหิ าร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๔ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ผกาวลี
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เรื่องย่อ
เพราะความลุ่มหลงในอิสตรี ท�ำให้
พระเจ้าเวียงราย ถูกพวกขุนนางชั่วอย่าง อัครมหาเสนาบดีฟ้าเริงรณ กับ ขุนพลสรฤทธิ์ สมคบคิดกันหมาย
ยึดครองราชบัลลังก์ ราชโอรส ร่ายฟ้า เห็นทีจะไม่ได้การ
จึงหนีออกจากวังไปฝึกปรือวิชาอาคมกับ เฒ่านาคี แห่ง
ถ�้ำอภินิหาร จนส�ำเร็จวิชากลายเป็นผู้แก่กล้าและได้รับ
สมญาว่า กฤษดาอภินิหาร
เมือ่ บัดนีแ้ ผ่นดินของตนต้องตกอยูใ่ นก�ำมือของ
สองอ�ำมาตย์ชั่ว กฤษดาฯ จึงวางแผนเข้าต่อสู้โรมรันกับ
พวกมัน แต่ทว่าเขากลับกลายเป็นผู้ถูกตามล่าและถูก
กล่าวหาว่าเป็นโจร กระนั้นกฤษดาก็ยังคอยซุ่มรวบรวม
ก�ำลัง อีกทั้งได้แรงใจจาก องเหม่ สาวชาวบ้านผู้กลายมา
เป็นหญิงคนรักคอยน�ำทาง กระทัง่ ถึงวันทีท่ กุ อย่างพร้อม
กฤษดาฯ จึงไปเผชิญหน้าเพื่อก�ำจัดสองอ�ำมาตย์ชั่วด้วย
อิทธิปาฏิหาริย์ จนสามารถทวงคืนราชบัลลังก์พร้อมกับ
แต่งตั้งให้องเหม่เป็นมเหสี ร่วมสืบทอดนครเวียงราย
สืบไป
ที่มา บทพากย์ภาพยนตร์ เรื่อง กฤษดาอภินิหาร
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๒๔๙๔

เสือผาด
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ สิงหาคม ๒๔๙๔ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ไถง สุวรรณทัต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ลูกและเมียเสือผาดร่วมแสดง
เค้าเรื่อง
สันติราษฎร์”

“เสือผาด ทับ สายทอง ขุนโจรผูพ้ ชิ ติ

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

230 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

มือพิฆาต
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๔ ศรีบางล�ำพู
บริษัทสร้าง
เลิศภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
ใคร”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

“ลึกลับ ตืน่ เต้น โลดโผน ไม่ซำ�้ แบบ

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔
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๒๔๙๔

วิญญาณรักกาหลง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? สิงหาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
นิวฟาร์อิสเตินภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ชุมพล, เชิดชัย, บังอร, สมศรี, สิงห์,
สมบุญ, บุญเรือน
เค้าเรื่อง

“หลายรสหลายแรงในเรื่องเดียว”

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

232 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ศึกกระทุม่ ราย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ กันยายน ๒๔๙๔ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ไม้ เมืองเดิม
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
โชติ สโมสร, สุมนนัส ตู้จินดา

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑ กันยายน ๒๔๙๔

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

รักในเรือนทาษ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ กันยายน ๒๔๙๔ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
นครภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สราวุธ รัตนปรารมย์,
ทัศนีย์ สุวรรณมณี
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทย เปิดเผยชีวิตบุคคล
สมัย “คนเห็นคนไม่ใช่คน” รัก เสียสละ แค้น โหดร้าย
ทารุณ พร้อมทุกรส”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ฝนสัง่ ฟ้า
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๕ กันยายน ๒๔๙๔ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
พันธ์จันทร์
ผู้ก�ำกับ
พรานบูรพ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สงวน รัตนทัศนีย์ เป็น เจิม
เจริญ แสงสุวรรณ เป็น แสง
สาลี สมคะเน
เป็น เจียน
พรรณี พิมพ์เนียม เป็น ปราณี
บุญชอบ, เสถียร, พรรณี
เค้าเรื่อง
เกาะสมุย”

“ดู ชี วิ ต รั ก ของชายอาภั พ กั บ สาว

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๕ กันยายน ๒๔๙๔

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

235

๒๔๙๔

ล่าโจร
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๑๒ กันยายน ๒๔๙๔ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

เหล็กล้างแค้น
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ กันยายน ๒๔๙๔ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
เพลินจิตต์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
หลวงวิจิตรวาทการ
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน และคณะ
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

“เศร้า คติ รัก ตื่นเต้น”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔
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๒๔๙๔

ทาสทรมาน
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ กันยายน ๒๔๙๔ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
ยงศักดิ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ป. อินทรปาลิต
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมชาย สามิภกั ดิ,์ ลินดา ชนม์เกษม,
สุมิตรา เมรุดิษฐ์, เจริญ
เค้าเรื่อง		
ชั้นเยี่ยม”

“ภาพยนตร์ชวี ติ สีธรรมชาติ สวยสด

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

238 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ดอยราง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ กันยายน ๒๔๙๔ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
เชียงใหม่ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

239

๒๔๙๔

ผาโหด
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? กันยายน ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศิริจินดาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บรรจง เลาหะจินดา
ผู้ประพันธ์
อุษา เข็มเพ็ชร์
ผู้ก�ำกับ		
รังษี เสวิกุล
ผู้เขียนบท
รังษี เสวิกุล
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
คารม - พรพรรณ
ผู้แสดง
สถาพร มุกดาประกร เป็น คอน
สมถวิล มุกดาประกร เป็น แวน
ชูเตี้ย
เป็น เผือก
พรพรรณ วรรณมาศ เป็น รุ้ง
บรรจง เลาหะจินดา เป็น น.พ. เริงภิรมย์
ทองค�ำ วรรณมาศ
เป็น ปริง
พูนศักดิ์ สีหะเสน
เป็น เสกสม
ศุภชัย ศุภชัยมานะ เป็น อมรมิตร
เรื่องย่อ
เพราะความแค้นที่ พระยาดิเรกฤทธิ์
ฮุบสมบัติและภรรยา คอน จึงชักชวนเพื่อนนักโทษแหก
คุกออกมาหมายจะล้างแค้นพระยาดิเรกฤทธิ์ให้สาสม
คอนมากบดานทีผ่ าขุนทองและตัง้ ตนเป็นหัวหน้าโจร โดย
รับ รุ้ง ลูกสาวคนเดียวมาอยู่ด้วยกัน ความงามของรุ้ง
ท�ำให้ แวน หลงใหลยิ่งนัก
วันหนึ่ง พวกคอนได้ช่วยเหลือ เสกสม และ
อมรมิตร นักล่าสัตว์ที่มาจากกรุงเทพ ซึ่งพลัดหลงกับ
เพื่อน คอนได้ทีจึงเลียบเคียงถามข่าวคราวของพระยาดิเรกฤทธิ์ ก่อนจะได้รู้ว่าพระยาดิเรกฤทธิ์เสียชีวิตแล้ว
เพราะความหวาดกลัวคอนนัน่ เอง แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้คอนต้อง
ตกตะลึงก็คอื เพือ่ นทีเ่ สกสมและอมรมิตร มาล่าสัตว์และ
240 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

หลงกัน ก็คอื น.พ.เริงภิรมย์ ลูกชายของพระยาดิเรกฤทธิ์
นัน่ เอง คอนไม่รอช้า ใช้เล่หก์ ลน�ำทางเสกสมและอมรมิตร
ไปที่ ห น้ า ผา พอสบโอกาสก็ บี บ คอเสกสมและผลั ก
อมรมิตรตกเขา โดยหารูไ้ ม่วา่ เสกสมเพียงแค่สลบไป เมือ่
เสกสมฟื้นขึ้นมาก็รีบลงเขาไปหมู่บ้านเพื่อจะขอความ
ช่วยเหลือ
เช้าวันต่อมา น.พ.เริงภิรมย์ทกี่ ำ� ลังเดินหลงทาง
อยูใ่ นป่า เห็นกระต่ายก�ำลังกินน�ำ้ อยูร่ มิ ล�ำธารจึงหยิบปืน
ขึ้นเล็ง อนิจจา กระสุนดันพลาดไปถูกรุ้งซึ่งก�ำลังอาบน�้ำ
ในล�ำธาร น.พ.เริงภิรมย์รีบพารุ้งไปส่งที่บ้าน คอนแสยะ
ยิม้ อย่างมีชยั เมือ่ ลูกชายของศัตรูเป็นฝ่ายเข้ามาถึงรัง แต่
อาศัยที่เริงภิรมย์เป็นหมอ รอจนรักษารุ้งให้หายดีก่อน
น.พ.เริงภิรมย์ดูแลรุ้งอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้แวนหึงหวง
เป็นอย่างมากจนระงับใจไม่อยูท่ ำ� ร้าย น.พ.เริงภิรมย์ คอน
เข้ามาห้าม ท�ำให้แวนเข้าใจผิดจึงคิดทรยศ
คืนนัน้ คอนตัดสินใจฆ่า น.พ.เริงภิรมย์ ด้วยมีด
ทีล่ บั มากว่า ๕ ปี จังหวะเดียวกับทีแ่ วนลอบเข้ามาแก้แค้น
จึงเกิดการต่อสูก้ นั คอนพลาดท่าถูกแวนแทงอาการสาหัส
น.พ.เริงภิรมย์รบี เข้ามาช่วยชีวติ คอน ทันใดนัน้ เอง เสกสม
น�ำก�ำลังต�ำรวจบุกมาจับตัวคอน คอนจึงต้องกระเสือกกระสนฝ่าดงกระสุนหนีไปหลบซ่อนตัว แล้วบังเอิญพบ
พระธุดงค์รูปหนึ่งจึงเล่าชะตากรรมของตัวเองให้พระ
ธุดงค์ฟงั น.พ.เริงภิรมย์ซงึ่ วิง่ ตามคอนมาได้ยนิ เข้า ทัง้ สอง
จึงอโหสิกรรมให้แก่กันก่อนที่คอนจะหมดลมหายใจใน
ที่สุด
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

สินในน�ำ้
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? กันยายน ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
หัสดินทร์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง อุ่นเรือน เติมปัญญา
ผู้ประพันธ์
ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
ผู้ก�ำกับ		
ม.ล. เผชิญ หัสดินทร์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ม.ล. เผชิญ หัสดินทร์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิกร และ สอิ้ง
ผู้แสดง
ปรีชา อดุลยพิจิตร เป็น รุ่ง
วิรี รุจิพรรณ
เป็น ลัดดา
ยวนใจ เหนือเมฆ เป็น พยอม
พายัพ นฤภัย
เป็น สนิท
สิงหรา หัสดินทร เป็น อรุณ
ช่วง สนธิวงศ์
เป็น เพิ่ม
ศิริ คุ้มอยู่
เป็น ศรี
แสวง ส. เพ็ชร์น้อย เป็น สิงห์
อรุณ วรรัตน์
เป็น เตี้ย
เรื่องย่อ
ณ เกาะพลอย ชาวบ้านหาเลี้ยงชีพ
ด้วยการหาของทะเลและหาไข่มุก รุ่ง ชอบพออยู่กับ
ลัดดา แต่ถูกกีดกันจากพ่อของเธอเพราะรังเกียจที่เขา
จน วันหนึ่งรุ่งน�ำเขากวางไปแลกเป็นเงินกับ ตาเพิ่ม พ่อ
ของ พยอม ซึ่งแอบมีใจให้ชายหนุ่มโดยที่เขาไม่รู้ตัว รุ่ง
จึงมอบไข่มกุ ทีง่ มได้เป็นการตอบแทนในน�ำ้ ใจของพยอม
ต่ อ มา ไข่ มุ ก ในเกาะพลอยเริ่ ม ร่ อ ยหรอลง
ทุกวัน ชาวบ้านจึงทยอยกันอพยพไปอยู่ในเมือง รวมถึง
ครอบครัวของลัดดา รุ่งจ�ำใจจากลัดดาเพราะไม่มีเงินพอ
จะข้ามฝั่งไปได้ ผ่านไปไม่นาน ลัดดาก็ปันใจไปแต่งงาน

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

กับ สนิท ลูกชายเจ้าของไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาล ใน
ขณะที่รุ่งก้มหน้าก้มตางมไข่มุกเพื่อหาเงินจะข้ามฟาก
พาแม่ไปรักษาตัวและไปหาลัดดายอดรัก ด้วยความ
ช่วยเหลือของ สิงห์ ท�ำให้รุ่งข้ามฟากไปในเมืองได้ส�ำเร็จ
สิงห์ได้มอบไข่มกุ ให้รงุ่ จ�ำนวนหนึง่ แม่ของรุง่ จึงน�ำไปขาย
ทีร่ า้ นแห่งหนึง่ ซึง่ จ�ำลอง เจ้าของร้านเคยมีอดีตกับแม่
ของรุ่ง และชักชวนให้รุ่งกับแม่อาศัยอยู่ด้วยกัน
รุ่งพยายามหาทางติดต่อกับลัดดา ท�ำให้สนิท
เกิดความหึงหวง วางแผนจ้างวานฆ่าศัตรูของหัวใจ ลัดดา
แอบได้ยนิ เข้าจึงขอร้องพยอมช่วยห้ามรุง่ ไม่ให้ออกทะเล
แต่รงุ่ ไม่ฟงั พยอมไปขอร้องสิงห์ และช่วยชีวติ รุง่ ได้สำ� เร็จ
แต่กลับเป็นว่า โดนสนิทใส่ความ รุง่ ท้อใจทีเ่ กิดเป็นคนจน
จึงตัดสินใจกลับเกาะพลอยโดยมีพยอมตามรุ่งกลับมา
ด้วยใจที่ซื่อตรง
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน ๒๔๙๔
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ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
วิจิตรเกษมภาพยนตร์                                                                                                                    
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
“มารยาท”
ผู้เขียนบท
“ศตวรรษ”
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เป็น เรวัต
สุพรรณ บูรณะพิมพ์
เป็น เดือน
ล้อต๊อก
เป็น ประพาส
เสาวณี บุษยะจารุ
เป็น นวล
สัมพันธ์ อุมากูล
เป็น สุขุม
ก�ำจาย รัตนดิลก
เป็น ทิพย์
เอื้อนจิตต์ เก่งปานสิงห์ เป็น ผกา
เรื่องย่อ
พ.ศ. ๒๔๘๔ เพราะพิษสงครามโลก
ในยุโรปท�ำให้ประเทศไทยประสบปัญหาข้าวยากหมาก
แพง แจ่ม ชาวเมืองก�ำแพงเพชร พา เดือน ลูกสาวกับ
นวล เพื่อนสนิท เดินทางมาแสวงโชคที่กรุงเทพ แจ่มเสีย
ชีวติ ระหว่างการเดินทางจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร
เรวัติ กับ ประพาส นายช่างทางหลวงได้ช่วยเหลือเดือน
กับนวลไว้ และเกิดเป็นความรักต่อกัน
นวลชวนเดือนไปพักบ้าน น้าทิพย์ ญาติสนิท
แต่น้าทิพย์เป็นคนเห็นแก่ได้ เดือนจึงต้องยอมสละยา
รักษาโรคทีพ่ อ่ ให้มาขายทีก่ รุงเทพให้นา้ ทิพย์แลกกับทีพ่ กั
แล้ ว จึ ง ไปสมั ค รงานที่ บ ริ ษั ท น�้ ำ มั น พาณิ ช ของ สุ ขุ ม
ตามค�ำแนะน�ำของเรวัติ แต่แล้ววันหนึ่ง เดือนได้อ่าน
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หนังสือพิมพ์ซึ่งลงข่าวการเสียชีวิตของเรวัติ สร้างความ
กระทบกระเทือนใจแก่เดือนจนล้มป่วย ส่วนนวลต้อง
ดิ้นรนหาเงินมารักษาเดือนแม้จะต้องขายตัวก็ตาม เมื่อ
เดือนหายเป็นปรกติจงึ กลับไปท�ำงานกับสุขมุ แต่ถกู สุขมุ
มอมเหล้าและขืนใจ เดือนหันไปหาเงินทางลัดด้วยการ
ประกอบอาชีพโสเภณีเช่นเดียวกับนวล
อยูม่ าวันหนึง่ เรวัตกิ ม็ าปรากฏตัวเพือ่ ขอเดือน
แต่งงานตามสัญญา เดือนหนีจากงานแต่งงานกลางคัน
เพราะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเรวัติ และเปลี่ยนชื่อเป็น
ประภา สมัครเป็นอาสากาชาดประจ�ำโรงพยาบาลสนาม
ที่นั่นเดือนได้พบเรวัติอีกครั้ง เพราะเรวัติโดนสะเก็ด
ระเบิดจนตาบอด เดือนปรนนิบตั เิ รวัตใิ นนามของประภา
เมื่อถึงวันที่หมอเตรียมเปิดตาเรวัติ เดือนก็หนีไปจากเขา
อีกครั้ง
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

โจรบ้านกอไผ่
(ทาษพยาบาท)

๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ไพบูลย์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร
ผู้แสดง
น้อย เฉยสวัสดิ์, ชูใจ แก้วเมฆ,
เทพ มาศศิริ, อุดม ปิติวรรณ
เค้าเรื่อง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

“รัก แค้น เสียสละ ทารุญ”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
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ชัว่ โมงมรณะ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๖ ตุลาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ไทยไตรมิตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง นิทัศน์ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ประพันธ์
บุญมา เกิดสว่าง
ผู้ก�ำกับ		
ประชุม จุลละภมร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
นิทัศน์ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
สอางค์ ทิพย์ทศั น์,
สุธรรม นาวานุเคราะห์
ผู้แสดง
อาคม วัฒนมงคล
เป็น เชษฐ
กรองจิตต์ เตมียศิลปิน เป็น สุรางค์
บัณฑิต สิทธิเสน
เป็น ประสิทธิ์
บุษบา บุนนาค
เป็น โสภา
เสริม ยนตรกิจ
เป็น เสริม
ฉัตร โหสุภา
เป็น ร.ต.อ. ฉัตร์
วิชัย ภูติโยธิน
เป็น วิชัย
สุธรรม นาวานุเคราะห์ เป็น ส.ต.ต. รัตน์
เสน่ห์ โกมารชุน
เป็น ต�ำรวจ
สมาน พุกธนนูน
เรื่องย่อ		
เพราะความทะเยอทะยานของ เชษฐ
ชายหนุม่ วัย ๒๗ ปี ผลักดันให้เขาเข้าไปพัวพันกับอิทธิพล
เถื่อนโดยไม่รู้ตัว เมื่อ ทองพูน แนะน�ำให้เชษฐไปท�ำงาน
กับ ประสิทธิ์ คหบดีผู้มั่งคั่ง ซึ่งเบื้องหน้าเปิดร้านขาย
เครื่องส�ำอาง และมี โสภา เป็นผู้จัดการร้าน แท้จริงแล้ว
ภายใต้ใบหน้าอันสวยงามของโสภา มีไว้เพื่อคอยล้วง
ความลับจาก ร.ต.อ. ฉัตร์ ซึง่ มาติดพันเธอ ท�ำให้ธรุ กิจผิด
กฎหมายของประสิทธิด์ �ำเนินไปด้วยความปลอดภัย
วันหนึ่ง ประสิทธิ์ใช้ให้เชษฐขับรถพาไปส่งที่
244 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

บ้านของ ร.ต.อ. ฉัตร์ เพือ่ เลียบเคียงถามถึงการสืบจับซ่อง
ค้าธนบัตรปลอม ที่นั่น เชษฐได้พบกับ สุรางค์ น้องสาว
ของ ร.ต.อ. ฉัตร์ ซึง่ ออกมาต้อนรับทัง้ สองเป็นอย่างดี หลัง
จากวันนั้น เชษฐเริ่มรู้สึกระแคะระคายพฤติกรรมอัน
แปลกประหลาดของประสิทธิ์และโสภา ได้แต่เก็บง�ำ
ความสงสัยไว้เงียบ ๆ จนกระทั่ง เชษฐแอบเห็นประสิทธิ์
จับคนมาเรียกค่าไถ่ จึงได้รู้ว่าตนเองเดินทางผิดเสียแล้ว
เชษฐต้องจ�ำใจท�ำงานต่อภายใต้ค�ำขู่ฆ่าของประสิทธิ์
โสภาเริ่มเห็นใจและแอบรักเชษฐอยู่ลึก ๆ ในใจ
และแล้วเคราะห์ร้ายก็มาเยือน เมื่อสมุนของ
ประสิทธิ์เกิดพลั้งมือฆ่าเจ้าทรัพย์รายหนึ่ง ในขณะหลบ
หนี เชษฐยอมมอบตัวเพื่อให้โสภาหนีได้ทัน ประสิทธิ์
ร้อนตัวกลัวว่าเชษฐจะเผยความลับจึงวางแผนฆ่าปิดปาก
แต่เชษฐหนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดแล้วมาขอความ
ช่วยเหลือจากสุรางค์ เชษฐมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บางแสน
สมุนของประสิทธิซ์ งึ่ สะกดรอยตามเชษฐจับตัวสุรางค์เป็น
ตัวประกัน เชษฐจึงเร่งเดินทางกลับกรุงเทพแม้จะรูอ้ ยูแ่ ก่
ใจว่าความตายรออยู่ข้างหน้า
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ค่ายลัน่ ฟ้า
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๔ ศรีบางล�ำพู
บริษัทสร้าง
ชวาลาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ชวาลา, บุศราพันธ์, พันจันทร์,
มานิดา, ชูจิตร์, จรี
เค้าเรื่อง
เสียสละ”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๔

“พิ ส ดาร รั ก โศรก ทารุ ณ และ

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๔
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๒๔๙๔

วิญญาณรักของนางนาค
		
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๔ (?)
บริษัทสร้าง
ราชวัตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
รังษี เสวิกุล
ผู้เขียนบท
รังษี เสวิกุล
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
“คารม” กับ “พรพรรณ”
ผู้แสดง
ธงชัย นิลกนิษฐ์ เป็น มาก
ไพบูลย์ เกษมวัน เป็น นาค
พระดรุณรักษา เป็น ก�ำนัน
ชูเตี้ย
เป็น ชู
เสงี่ยม แปดตาโต เป็น อาจารย์เต๊ะ
สมบุญ แว่นตาโต เป็น เถ้าแก่เฮง
ชม ชมพิพัฒน์
เป็น หนอม
สุมาลี เศวตเศรณี เป็น นางแปลง
เรวดี พิมพ์เนียม เป็น เฮียง
เชื้อ สังขวิฑูร
เป็น แช่ม
ประพันธ์ ตรีเนตร์ เป็น เริ่ม
สุระ กุลรัตน์
เป็น มิ่ง
เรื่องย่อ
ในวันสงกรานต์ ณ ต�ำบลพระโขนง
ระหว่างที่หนุ่มสาวก�ำลังร่วมในงานรื่นเริง แต่ที่มุมหนึ่ง
มาก และ นาค สาวงามแห่งทุ่งพระโขนงก�ำลังพลอดรัก
กันอยู่ที่กองฟาง สร้างความริษยาแก่ แม่เฮียง ซึ่งแอบ
หลงรักมากอยูฝ่ า่ ยเดียว ก�ำนัน ลุงของมาก เพือ่ นกินเหล้า
ของ เถ้าแก่เฮง กลับทาบทามแม่เฮียง ลูกสาวของเถ้าแก่
เฮงมาเป็นสะใภ้ ซึ่งเถ้าแก่เฮงก็เห็นดีเห็นงามด้วย เพราะ
มากเป็นชายหนุ่มที่ตั้งใจท�ำมาหากิน นัดหมายเป็นมั่น

246 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ทีม่ าภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

เหมาะว่าจะให้หนุ่มสาวแต่งงานกันในเดือน ๙ โดยมี
ข้อแม้คือให้ก�ำนันช่วยเป็นพ่อสื่อจัดแจงให้ตนได้สมรัก
กับนาค
มากปฏิเสธการแต่งงานอย่างหัวเด็ดตีนขาด แม้
ก�ำนันจะขู่ตัดออกจากกองมรดกก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจ
เขาได้ มากหัวเสียกลับมาที่งานรื่นเริง เห็นเถ้าแก่เฮง
ร�ำเล่นอยู่กับนาคก็ยิ่งฉุนเฉียวหนัก โชคดีที่นาคตามมา
ปรับความเข้าใจและตกลงปลงใจอยูด่ ว้ ยกันนับจากวันนัน้
โดยมี ป้าแช่ม เมียของก�ำนันแอบให้ความช่วยเหลือ
เถ้าแก่เฮงยังไม่ละความพยายามจะเอานาคเป็นเมีย ร่วม
มือกับก�ำนันส่งมากไปเป็นทหารเกณฑ์ ทัง้ ทีน่ าคก�ำลังตัง้
ครรภ์อยู่ กลางดึกคืนหนึง่ นาคเจ็บท้องอย่างหนัก พยายาม
ออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน แต่ขาดใจตาย
กลางคัน เช้าวันรุ่งขึ้น เช้าบ้านช่วยกันน�ำศพนาคไปฝังไว้
ที่ใต้ต้นตะเคียนคู่ ในป่าช้าวัดมหาบุศย์ แต่หลังจากนั้น
วิญญาณของนาคก็ออกอาละวาดชาวบ้านละแวกนัน้ แม้
จะมีหมอผีอาสามาปราบก็ไม่ส�ำเร็จ วันหนึ่ง มากขอลา
กลับมาเยีย่ มลูกเมียทีท่ งุ่ พระโขนง และต้องดีใจทีเ่ ห็นลูก
เมียยืนคอยทีร่ มิ ตลิง่ โดยไม่รเู้ ลยว่านัน่ เป็นเพียงวิญญาณ
รักของนางนาค
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ตุก๊ ตาจ๋า
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๔ ศรีราชวงศ์
บริษัทสร้าง
อัศวินภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
รัตน์ เปสตันยี
ผู้เขียนบท
รัตน์ เปสตันยี
ผู้ถ่ายภาพ
รัตน์ เปสตันยี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น ตุ๊กตา
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น โจ้
ธร ประทีปเสน
เป็น ธร
สัมพันธ์ อุมากูล, ปราณีต คุ้มเดช, เฉลิม ชลกุล,
ทรงกรด บุนนาค
เรื่องย่อ
เพราะ เฉลิม ชลกุล ญาติสนิทปฏิเสธ
การช่วยเหลือเรื่องเงินทอง อุดม ชายโฉดจึงลักพาตัว
ตุก๊ ตา ลูกสาวของเฉลิมไป แต่อดุ มไม่อยากมีภาระ จึงเอา
ตุก๊ ตาไปฝากไว้กบั ละม้าย ญาติซงึ่ ไม่ชอบขีห้ น้าเฉลิม โดย
เสนอว่าจะส่งเงินให้ ละม้ายปฏิเสธการช่วยเหลือจึงถูก
อุดมฆ่าปิดปาก โจ้ กับ ธร ซึ่งนั่งเลื่อยไม้อยู่แถวนั้น ได้ยิน
เสี ย งปื น ดั ง ลั่ น ก็ รี บ วิ่ ง ไปดู ที่ ม าของเสี ย ง พบศพของ
ละม้ายนอนตายอยูก่ ลางทาง และมีตกุ๊ ตานัง่ อยูข่ า้ ง ๆ ศพ
โจ้กับธรจึงเก็บตุ๊กตามาเลี้ยงเพราะความสงสาร
ด้วยความยากมีเงินทอง โจ้กับธรจึงต้องอาศัย
การลักเล็กขโมยน้อยประทังชีวติ ๑๐ ปีผา่ นไป ตุก๊ ตาเริม่
โตพอจะอ่านออกเขียนได้ ธรก็ใช้ความรู้เท่าที่มีสอน
หนังสือให้ตุ๊กตา แล้วโชคชะตาก็พาให้ตุ๊กตาได้พบกับแม่

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ที่แท้จริง เมื่อธรเกิดไปถูกใจสาวสวยคนหนึ่ง แต่ถูกสาว
เจ้าสาดน�้ำใส่ อารามเสียหน้าจึงตั้งใจจะไปขโมยของใน
บ้านของสาวเจ้าเป็นการแก้เผ็ด แต่เมื่อเข้าไปในบ้าน ธร
กลับได้เห็นรูปภาพของเด็กหญิงตุ๊กตาใส่กรอบรูปไว้เป็น
อย่างดี จึงได้รู้ว่าตุ๊กตาเป็นลูกสาวของบ้านนั้นที่หายตัว
ไปพร้อม ๆ กับที่รู้ว่าสาวที่ตนแอบชอบนั้นตาบอด เป็น
พี่สาวของตุ๊กตา ชื่อว่า ไพริน
เมื่อธรแน่ใจจึงเล่าความจริงให้โจ้ฟัง และชวน
กันไปท�ำความรู้จักกับครอบครัวของไพรินในวันต่อมา
มณี แม่ของไพรินได้เห็นตุก๊ ตาก็ถงึ กับตะลึงงัน จึงต้อนรับ
ขับสูแ้ ขกแปลกหน้าทัง้ สามอย่างไม่มที ที า่ รังเกียจ แต่แล้ว
วันหนึ่ง อุดมก็มาปรากฏตัวที่บ้านของธรเพื่อข่มขู่จะเอา
ตัวตุ๊กตา แล้วไปเรียกค่าไถ่จากมณี ธรกับโจ้ปรึกษากัน
เห็ น ว่ า ไม่ มี ท างออกอื่ น นอกจากต้ อ งคื น ตุ ๊ ก ตาให้
ครอบครัวที่แท้จริงเพื่อความปลอดภัยของเด็กน้อย แม้
ทั้งสองจะรักตุ๊กตาประดุจลูกในไส้ก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่
อุดมนัดหมายจะมารับตุ๊กตา ธรเอาตัวเข้าสู้และยิงอุดม
เสียชีวิต แม้ตัวเองจะต้องตายไปด้วยก็ตาม
ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง ตุ๊กตาจ๋า
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๒๔๙๔

ฉมวกหัก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ตุลาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ชลบุรีภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เชาวน์ พัฒนพงศ์
ผู้ประพันธ์
“บัว วังเดิม”
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
เชาวน์ พัฒนพงศ์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ชุติมา สุวรรณรัตน์, เพลิน สุขสวัสดิ์,
ประสิทธิ์พร ปราโมช
เค้าเรื่อง
“เรื่องรักระคนเศร้าเร้าใจ การเสีย
สละและดุเดือดตื่นเต้นตลอดเรื่อง “ฉมวกหัก” นิยายรัก
พิสดาร ซึ่งจะน�ำความสะเทือนใจทุกด้านทุกมุมให้แก่
ผู้ชมอย่างมหัศจรรย์ นอกจากท้องเรื่องอันเต็มไปด้วย
บทบาทดุเดือดหลายพักหลายตอนแล้ว สีที่ปรากฏบน
จอเงิน จะท�ำให้ท่านเพลิดเพลินเจริญตายิ่ง”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ดงนักเลง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ตุลาคม ๒๔๙๔ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
สุภาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ประชุม จุลละภมร,
เทพ อักษรอินทร์, เกื้อกูล อารีมิตร
เรื่องย่อ

249

๒๔๙๔

เดนคนดี
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ตุลาคม ๒๔๙๔ เท๊กซัส
บริษัทสร้าง
สุเทพภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มนตรี ทิพยวรรณ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ช่อทิพย์
ผู้ถ่ายภาพ
ศุภระ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง

“รัก คติ เศร้า เสียสละ”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ม่วยสิน่
๑๖ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
ละโว้ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“พาณี”
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
พูนศักดิ์ กิ่งมณี, บุศรัตน์ เกษสมัย,
ดาวเนตร ดุรยิ ชีวนิ , เอมอร เมสเสน,
พระดรุณรักษา
เค้าเรื่อง
“เรื่องปัญหาชีวิตคลุกเคล้าน�้ำตา มี
แนวแปลกกว่านวนิยายทุกเรื่อง” “เป็นเรื่องรักของหนุ่ม
ไทยกับสาวจีน”

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔

251

๒๔๙๔

บ้านสวนดาล
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
เศร้า ดุเดือด”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔

“ภาพยนตร์ไทยนิยายชีวิตระคนคิด

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔
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๒๔๙๔

แม่เสือสาว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
อรวรรณ
ผู้ก�ำกับ		
ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ธุรกิจกองถ่าย ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร,
สวาท รัตนสาสน์,
อ�ำพัน ศิระสงเคราะห์,
จ�ำนงค์ บุญเหลือ
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เติม โมรากุล
เป็น นายอ�ำเภอ
วารุณี นาคะนาวี
เป็น ร่ม
ตั๋ง เดชพันธ์
เป็น ก�ำนันเรือง
เสนีย์ อุษณีศานต์
เป็น คล้อย
อัมพร มหาสินานนท์ เป็น ปลัดเสนอ

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

เรื่องย่อ
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๒๔๙๔

สมิงลาทุง่
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? พฤศจิกายน ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
เคหะนันทน์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ส. อาสนจินดา
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน และคณะเสน่หศ์ ลิ ป์
ผู้แสดง
ประมินทร์ จารุจารีต,
มานิตย์ อ้นอ�ำพล, อาภรณ์ เคหะนันทน์
เค้าเรื่อง
“รักอย่างหยดย้อยอ่อนหวาน ดุเดือด
ด้วยการต่อสู้ เรื่องของเลือดและน�้ำตา ฯลฯ”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔

“..... ขึน้ ชือ่ ว่า “เสือ” จะยอมให้นกั เลงลบลาย
ง่าย ๆ ไม่ได้ จะต้องแลกกันด้วยเกียรติ์และชีวิต!.. “สมิง
ลาทุ่ง” เปนเรื่องประเภทนี้ และประกอบไปด้วยรัก
สะเทือนใจ... “สมิงลาทุง่ ” เปนภาพยนตร์สธี รรมชาติสวย
สดอีกเรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ม่อยูแ่ นวหลังใครในเรือ่ ง “บู”๊ ประเภท
เดียวกัน ฯลฯ .....”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

สิงห์สงั หาร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? พฤศจิกายน ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
น�ำไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“ทวีวรรณ”
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิมล วัฒนธรรม
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔

เค้าเรื่อง
“ชื่อเรื่องบอกท่านอยู่แล้วว่าจะไป
ในท�ำนองใดและเป็นอย่างไร? คอยดู! “สิงห์สังหาร” “สิงห์สังหาร” หนักไปในทางบู๊ และขบขัน”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔
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๒๔๙๔

สีชงั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
น้อย เฉยสวัสดิ์,
สมานจิตต์ สินธุนาคา
เค้าเรื่อง
“แดนลูกน�้ำเค็มอาละวาด ใช้หมัด
เป็นกฎหมาย ทั้งมีด ทั้งปืน ทั้งสุรา นารี”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

๒๔๙๔

ตลุยล้างแค้น
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
สิทธากรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ประสิทธิ์ แก้วมุกดา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
เฉลียว ปิดทองค�ำ
ผู้เขียนบท
ชลอ บุณยดิษฐ
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง ล้วน ควันธรรม
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุริยะ ปรีชาญาณ, ชูศรี มนต์รังษี
เรื่องย่อ
โปรย ลูกสาวของก�ำนันเปรื่องแห่ง
ทุง่ สามเรือน คบหาดูใจอยูก่ บั ทวน ไอ้หนุม่ ลูกทุง่ แต่แล้ว
ความรักของทั้งสองก็ต้องพบกับอุปสรรค เมื่อ เพชร
ลูกชายของ ผู้ใหญ่พลอยแห่งบ้านหนองแก้วหมู่บ้าน
ข้างเคียงเกิดมาหลงรักโปรย แต่โปรยไม่เคยเหลียวแล
สร้างความอับอายแก่เพชรยิ่งหนัก จึงประกาศตัวเป็นอริ
กับทวนศัตรูของหัวใจ
เพชรเจ็ บ ใจที่ โ ปรยไม่ ใ ยดี ต นจนเกิ ด ความ
ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
เคียดแค้นปนความริษยา วางแผนเผาบ้านทวนท�ำให้
แม่ของทวนต้องเสียชีวิตท่ามกลางเปลวเพลิง เพชร
คึกคะนองออกปล้นชาวบ้านแล้วป้ายความผิดให้ทวน ว่าตัวเองไม่รอดชีวิตแน่ เพชรจึงสารภาพความผิดจน
หน�ำซ�้ำยังเป่าหูก�ำนันเปรื่องกับผู้ใหญ่พลอยให้ตามจับ หมดสิน้ และขอขมาต่อทวน ความสงบสุขจึงกลับมายังทุง่
ทวน ทับทิม น้องสาวของทวนรีบมาแจ้งข่าวและขอร้อง สามเรือน
ให้ทวนไปซ่อนตัวทีช่ ายป่าจนกว่าเรือ่ งจะเงียบ เพชรเกิด
ความล�ำพอง คะยั้นคะยอให้ผู้ใหญ่พลอยมาสู่ขอโปรย ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
ในระหว่างที่ทวนหายตัวไป โดยมีก�ำนันเปรื่องเห็นดีด้วย
แต่ไม่ทนั ทีเ่ พชรจะได้แต่งงานกับโปรย ทวนกับพรรคพวก
ก็ออกจากป่ามาถล่มบ้านหนองแก้วจนสมแค้น เมื่อเห็น
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๒๔๙๔

วิมานทราย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๔ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
สหศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อาภรณ์ จันทรฉาย,
ชัยสิทธิ์ สุดคนึง,
อดิเรก จันทรเรือง
เค้าเรื่อง
“ชีวิตคือความฝัน วิมานใคร ๆ ก็
สร้างได้ แต่ ๙๙ ใน ๑๐๐ เปนวิมานทราย”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๔

เมือ่ นเรศวรกูช้ าติ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๔ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ดุสิตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ที่ปรึกษา		
บุญส่ง เคหะทัต
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ม.ล. โกมล ปราโมช
ผู้เขียนบท
พรานบูรพ์
ผู้ถ่ายภาพ
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
ผู้ล�ำดับภาพ
มนู มณีปันตี
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย เหม เวชกร
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง, จิตรา นาคน้อย,
จุมพล กาญจนินทุ, ม.ล. โกมล ปราโมช, บุญส่ง เคหะทัต,
สงวน กลิ่นหอม, ปริญญา ลีละศร, ชื้น กลีบบัว, เสงี่ยม
กลิ่นหอม, ด.ช.วีระชัย ดวงพัตร, บุญไท, จันทร, หรือ
ค�ำเริง, จันเที่ยง, ทองเมือง, เวียงค�ำ, พ่อเฒ่าหวัง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เค้าเรื่อง
“เกร็ดพงศาวดารไทย ตอนอพยพ
ครัวไทยและมอญสวามิภักดิ์จากหงษาวดี สู่เมืองแครง”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๔

เจ้าจอมหม่อมห้าม (๒๔๙๒)
๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ พัฒนากร

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๔

เจ้าแม่ลานเท
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
สหวุฒิฟิล์ม
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ฉลอง กลิ่นพิกุล
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท		
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อุศมาน ศรแดง, เสน่ห์ โกมารชุน

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เค้าเรื่อง
“ต�ำนานของความรัก การรอคอย
ของหญิงสาวแห่งลานเท อันเป็นต�ำนานอิงประวัตศิ าสตร์
ทางโบราณคดีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๔

พีช่ าย
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ลูกไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จันตรี สาริกบุตร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
เนรมิต
ผู้ถ่ายภาพ
เปี่ยม ทองปรีชา
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น ชอบ
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น ชัย
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น ยิ่ง
ม.ล. รุจิรา, ทัต เอกทัต, จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม, สมพงษ์ พงษ์มิตร,
อธึก อรรถจินดา, ทองอ้อน กมเลศร์, มารศรี อิศรางกูร, จันตรี
สาริกบุตร, รัชนี ชัยเสวต, สงวน รัตนทัศนีย์
เรื่องย่อ
ตลอดหนึ่งปีที่รับโทษในคุก ชอบ และ
ใหญ่ ตัง้ ใจจะกลับตัวเป็นคนดีเพือ่ ครอบครัวหลังจากพ้นโทษ
ผิดกับ ยิ่ง ที่ขอไปเป็นโจรเหมือนเดิม ทั้งสามแยกย้ายกันไป
คนละทาง ชอบกลับไปพบว่าสถานะทางครอบครัวเริม่ ขัดสน
ด้วยเหตุที่แม่ล้มป่วยลง อีกทั้ง ชัย น้องชายก็เป็นนักเขียนบท
ละครที่ขายไม่ออก ส่วน ชัชศรี น้องสาวซึ่งท�ำงานในบาร์ก็
ก�ำลังตกเป็นเป้าหมายของ ด�ำรงฤทธิ์ เจ้าของบาร์
ชอบตระเวนหางานท�ำแต่ความหวังทีจ่ ะได้งานท�ำ
ก็ดูริบหรี่ลง เขาจึงต้องขายทรัพย์สมบัติอันน้อยนิดที่มีติดตัว
เพือ่ น�ำเงินมาประทังชีวติ บังเอิญได้พบใหญ่เกลอเก่าซึง่ ตกอยู่
ในสภาพไม่ต่างกัน ด้วยความอารี ชอบเจียดเงินให้ใหญ่เป็น
ทุนท�ำมาหากิน วันหนึ่ง ยิ่งมาเยี่ยมชอบที่บ้านเพื่อพูดจา
หว่านล้อมให้ชอบไปท�ำงานด้วย ชอบปฏิเสธเสียงแข็งเพราะ
ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายอีก ชัยแอบได้ยินเข้าจึง
เสนอตัวท�ำแทน เพียงเพราะอยากจะหาเงินไปขอ ผาณิต แฟน
สาวแต่งงาน

262 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ชอบวนเวียนมาพบใหญ่อกี ครัง้ ก็ตอ้ งประหลาดใจ
เป็นอันมากทีเ่ ห็นใหญ่รำ�่ รวยขึน้ ผิดหูผดิ ตา ผิดจากคราวก่อน
ใหญ่เฉลยว่า ได้นำ� เงินทีช่ อบให้เอาไปเล่นการพนันท�ำให้กลาย
เป็นเศรษฐีในชัว่ พริบตา ใหญ่จงึ ตอบแทนบุญคุณ ด้วยการพา
ชอบไปฝากฝังให้ทำ� งานทีค่ ณะละคร และมอบเงินจ�ำนวนหนึง่
ให้ เมื่อกลับมาถึงที่บ้าน ชัชศรีกับแม่รีบบอกชอบว่าชัยก�ำลัง
จะไปออกปล้นร่วมกับยิ่ง ชอบกับใหญ่จึงรีบไปที่ซ่องสุมของ
ยิ่งเพื่อตามตัวชัยกลับมา แต่ยิ่งไม่ยอมเพราะชัยรู้แผนการ
ปล้นของตัวเองหมดแล้ว ใหญ่อาศัยจังหวะทีต่ ำ� รวจบุกเข้ามา
ชิงตัวชัยกลับมาจนได้
ใหญ่ช่วยเหลือครอบครัวของชอบ ด้วยการเสนอ
งานประพันธ์ของชัยเรื่อง “พี่ชาย” ให้คณะละครน�ำไปสร้าง
ได้ส�ำเร็จ โดยใช้นามปากกาว่า “เนรมิต” คืนวันปีใหม่ ปีพ.ศ.
๒๔๙๔ อันเป็นวันแรกที่ละครเรื่องพี่ชายจะเริ่มแสดง ทุกคน
ก�ำลังตื่นเต้นกับความส�ำเร็จของชัย โดยไม่รู้ว่าภัยร้ายก�ำลัง
คืบคลานเข้ามา ยิ่งซึ่งเข้าใจว่าชอบเป็นคนพาต�ำรวจมาบุก
ทลายที่ซ่องสุมของตน จึงมาสังหารแม่ของชอบเป็นการ
ล้างแค้น แล้วตรงไปที่โรงละครหมายจะปลิดชีพสองพี่น้อง
เป็นรายต่อไป ชอบจ�ำต้องจับปืนอีกครัง้ เพือ่ ปกป้องอนาคตที่
ก�ำลังจะสดใสของน้องชาย
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๔

เพียงดวงใจ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
กรุงเทพพานิชภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส. เสถียร
ผู้ประพันธ์
“ดาวเหนือ”
ผู้ก�ำกับ		
เปี่ยม ทองปรีชา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
เปี่ยม ทองปรีชา
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้แสดง
เสน่ห์ โกมารชุน
เป็น มาโนช
นงเยาว์ หวังในธรรม เป็น บุปผา
ไฉน สัตยพันธุ์
เป็น เทพ
ยาใจ มนตรีกุล
เป็น อรชร
ถวิล งามวัฒน์
เป็น หมอ
ผาด เนตรอ�ำไพ
เป็น สายหยุด
ทวีสิน ถนอมทัพ
เป็น แป๊ะ
เรื่องย่อ
เพราะไม่อาจขัดใจมารดา มาโนช
ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ คุณนายสายหยุด จึงจ�ำยอม
หมัน้ หมายกับ อรชร ผูม้ ากมีดว้ ยเงินทอง ทัง้ ทีต่ วั เองแอบ
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ บุปผา จนถึงขั้นท�ำเธอท้อง แต่
คุณนายสายหยุดก็ปฏิเสธ ไม่ยอมรับลูกสะใภ้ชาวบ้าน
ซ�้ำร้ายยังร่วมมือกับอรชรพากันไปประณามบุปผาถึงที่
บ้าน ด้วยความรักและปรารถนาดีต่อมาโนช บุปผาจึง
ยอมเป็นฝ่ายจากไป แต่นั่นก็ไม่ได้ท�ำให้ความรักของ
มาโนชที่มีต่อบุปผาลดลง กลับท�ำให้เขายิ่งทวีความรัก
ความคิดถึง ออกตามหาบุปผาไม่เว้นแต่ละวัน และไม่
แยแสอรชรซึ่งบัดนี้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
อรชรได้แต่ขมขื่นเจ็บใจจึงประชดมาโนชด้วยการเที่ยว

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เตร่กบั ผูช้ ายมากหน้าหลายตา กระทัง่ ได้รจู้ กั กับ เทพ โดย
หารู้ไม่ว่าเทพเป็นมิจฉาชีพที่หวังจะปอกลอกอรชร
ฝ่ายบุปผา หลังจากคลอดลูกสาวก็เร่ขายขนม
เพือ่ หาเลีย้ งชีพ เมือ่ โหมท�ำงานหนักจึงล้มป่วยเป็นวัณโรค
บุปผาได้แต่ชอกช�้ำต่อโชคชะตาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย
เคราะห์ดีที่หมอคนหนึ่งช่วยบุปผาไว้ทันและพามารักษา
ที่บ้านจนเธอหายดี บัดนี้ อรชรได้ถูกเทพผลาญทรัพย์
สมบัติหมดสิ้น ต้องขายตัวเพื่อหาเงินประทังชีวิตจนเกิด
ตัง้ ครรภ์ขนึ้ มา อรชรจึงมาขอร้องหมอทีช่ บุ เลีย้ งบุปผาให้
ท� ำ แท้ ง ให้ แต่ ห มอไม่ ย อม บุ ปผาซึ่ ง แอบฟั ง เรื่ อ งราว
ทั้งหมดเกิดความสงสาร จึงร้องขอความช่วยเหลือจาก
หมออีกทาง จนหมอใจอ่อน ทั้งสองรีบออกตามหาอรชร
แต่กส็ ายเกินไป อรชรได้ทงิ้ ร่างด�ำดิง่ ลงในคลองให้สายน�้ำ
พัดผ่านเสียแล้ว เผอิญมาโนชผ่านมาแถวนั้นจึงได้เจอ
บุปผาอีกครั้ง ทั้งสองต่างโผเข้าหากัน หมอได้เห็นความ
รักของบุปผาที่มีต่อมาโนชก็ยอมเสียสละให้บุปผาได้
ครองรักกับชายที่เธอรักยิ่ง
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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ลูกฝาแฝด
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
นครพิงค์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สนาน-วรรณภา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วรรณบูลย์ พิทยาคม
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
พงศ์ศักดิ์ บุนนาค,
เฉลย เทีย่ งนิมติ ร (แสดงเป็นสองคน)
เรื่องย่อ

264 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๔

อาหรับเทีย่ งคืน
๑๖ มม.? / สี (เทฆนิค)? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
สยามภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เรื่องย่อ
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ถิน่ คาวเลือด
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มกราคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมกรุง (ห้องฉายเล็ก)
บริษัทสร้าง
บริรักษ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จันทร์เพ็ญ
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
เอิบ กันตะถาวร
ผู้เขียนบท
เอิบ กันตะถาวร
ผู้ถ่ายภาพ
ผะอบ ฤกษสะสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ไพลิน โพธิ์ไทร, ปฐม คุณะดิลก
เรื่องย่อ
เมือ่ บัญชีรายได้ของบริษทั ไทยป่าสัก
ทีส่ าขานครเชียงใหม่ หายไปจ�ำนวนมาก ทางบริษทั ได้สง่
สด กับ เทพ ไปตรวจสอบหาความจริง โดยมี นิดา ภริยา
ของสดร่วมเดินทางไปด้วย
เมือ่ ไปถึง สดกับเทพได้พบ พนัศ ผูจ้ ดั การสาขา
ของบริษัท และตรวจพบหลักฐานส่อไปในทางทุจริต
มากมาย แต่พนัศกับพรรคพวกไหวตัวทัน จึงฆ่าปิดปาก
เทพกับนิดา แล้วป้ายความผิดให้สด เมือ่ สดไม่มหี ลักฐาน
ยืนยันความบริสุทธิ์ จึงหลบหนีการจับกุมเข้าป่าและได้
พบกับ เสือเผื่อน เสือเผื่อนรู้สึกถูกชะตาสดจึงให้ที่พัก
บัวค�ำ  บุตรสาวของเสือเผื่อนแอบชอบสด ท�ำให้ลูกน้อง
ของเสือเผื่อนอิจฉา จึงจ้องเล่นงานสด ท�ำให้สดมีศัตรูทั้ง
ภายในและภายนอก แต่ในที่สุด สดก็ล้างแค้นพนัศได้
ส�ำเร็จ
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

266 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

สามเกลอถ่ายหนัง
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ มกราคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
พระนครภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก,
ดอกดิน กัญญามาลย์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
สามชาย
ผู้เขียนบท
ดอกดิน กัญญามาลย์
ผู้ถ่ายภาพ
โชน บุนนาค
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น ช่างถ่ายภาพยนตร์
ล้อต๊อก
เป็น ผู้ประพันธ์บท
ดอกดิน กัญญามาลย์ เป็น ผู้ก�ำกับ
สมถวิล มุกดาประกร เป็น เสือฉาย
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น เสือปาน
เมืองเริง ปัทมินทร์
เป็น เสือจอน
กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน เป็น น้อย
ณรงค์ พรโสภณ
เป็น ณรงค์
อบ บุญติด
เป็น ลุงอบ
ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เป็น ชูศรี
อธึก อรรถจินดา
เป็น เสือทึก
บังเละ
เป็น บังเละ
เชษฐ์ มีวุฒิ
เป็น เชษฐ์
		
เรื่องย่อ
เรื่องราวของคณะถ่ายหนังที่ต้องมาสู้
กับผู้ร้ายนอกจอ กรุงเทพ พ.ศ. ๒๔๙๓ เสือฉาย ก�ำลัง
อาละวาดออกปล้นสะดมสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้าน
ร้อนถึงต�ำรวจต้องเร่งปราบปรามขนานนัก เสือฉาย จึงไป
หลบซ่อนตัวที่จังหวัดเพชรบุรี ขณะนั้น สมพงษ์ ล้อต๊อก และ
ดอกดิน สามเกลอหนุ่มเพิ่งเรียนการสร้างหนังจากประเทศ
อเมริกาจบ เกิดร้อนวิชาอยากทดลองฝีมือ อนิจจา สามเกลอ

ทีม่ าภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

สิ้นเนื้อประดาตัวแต่ก็ยังไม่ละความพยายาม ดิ้นรนเอาข้าว
ไปจ�ำน�ำจนสามารถตั้งบริษัท “จิ้งจกภาพยนตร์” ส�ำเร็จ
บริษัทจิ้งจกภาพยนตร์เริ่มถ่ายหนัง โดยมีดอกดิน
เป็นผูก้ ำ� กับ สมพงษ์เป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ ล้อต๊อกเป็นผูร้ า้ ย
และได้ ณรงค์ มาเป็นพระเอก ชูศรี เป็นนางเอก แต่การท�ำงาน
เป็นไปอย่างทุลักทุเล สามเกลอหารือกันว่าจะเปลี่ยนไปถ่าย
หนังที่จังหวัดเพชรบุรี แต่สามีนางเอกเกิดไม่ยอมให้นางเอก
แสดงต่อ สามเกลอเข้าตาจนจึงต้องหาผู้มาแสดงแทน โชคดี
ได้พบสาวชาวไร่ชื่อ น้อย จึงชวนมาเป็นนางเอกโดยไม่รู้ว่า
น้อยเป็นที่หมายปองของเสือฉาย รุ่งขึ้นถึงคิวการถ่ายฉาก
พลอดรักระหว่างพระเอกนางเอก เสือฉายผ่านมาเห็นเข้านึก
ว่าเป็นเรื่องจริงก็เกิดโทสะ วิ่งพรวดเข้าไปชกณรงค์ สมพงษ์
สวมวิญญาณตากล้องถ่ายภาพยนตร์ตอ่ ไป น้อยวิง่ ไปขอความ
ช่วยเหลือจากต�ำรวจที่ขับรถผ่านมาแถวนั้น ต�ำรวจเห็นหน้า
เสือฉายก็จ�ำได้ว่าเป็นมหาโจรที่ทางการก�ำลังต้องการตัวแต่
ไม่เคยมีใครมีภาพถ่ายเสือฉาย เสือฉายฉวยโอกาสหลบหนีไป
สามเกลอกลับมาล้างฟิล์มที่กรุงเทพ เจอข่าวใน
หน้าหนังสือพิมพ์ประกาศให้รางวัลแก่ผู้ที่มีภาพเสือฉาย จึง
ไม่รอช้ารีบเอาฟิล์มไปให้ต�ำรวจ แต่ เสือปาน ลูกสมุนของ
เสือฉายมาดักรอกลางทาง สามเกลอพากันวิ่งหนีจนกระทั่ง
ถึงสถานีต�ำรวจ อารามรีบวิ่งตามสามเกลอเสือปานจึงไม่รู้ตัว
ว่าก�ำลังวิง่ เข้าสถานีต�ำรวจจึงถูกจับเข้าตาราง สามเกลอกลับ
มาถ่ายหนังต่อที่จังหวัดเพชรบุรีและมาสู่ขอน้อยให้พระเอก
เสือฉายสบโอกาสตามมาล้างแค้น แต่พลาดท่าเสียทีถกู ต�ำรวจ
จับเสียเอง รางวัลน�ำจับเสือฉายจึงตกเป็นของสามเกลอคณะ
ถ่ายหนัง เอวังด้วยประการฉะนี้
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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บึงสามพัน
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๕ มกราคม ๒๔๙๕ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
มิตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ศ. พรหมมาศ, ศ. โรภาส
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ขุนโจรใจเพ็ชร์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ มกราคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร
ผู้ประพันธ์
“ไม้ เมืองเดิม” จากบทประพันธ์
เรื่อง หนามยอกหนามบ่ง
ผู้ก�ำกับ		
สดศรี บูรพารมณ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ค�ำรณ สัมบุณณานนท์

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔

วงล้อมไปชิงตัวแววพาไปรักษาตัวทีเ่ วียงคอย พ่อขุนออก
หมายจับธงและพรรคพวก เมื่อทราบที่ซ่อนตัวของธงจึง
น�ำสมุนบุกไปที่เวียงคอย พ่อขุนกับมิ่งตลบหลังธงด้วย
การจับตัวตาเพชรมาขู่ ธงจึงจ�ำใจปล่อยแววให้ตกเป็นเมีย
อ้ายมิ่ง
ที่มา นิยาย เรื่อง หนามยอกหนามบ่ง ของ ไม้ เมืองเดิม

เรื่องย่อ
ความแค้นฝังลึกเกินจะให้อภัย อ้าย
ธง สมุนมือขวาของก�ำนันบ้านนาแค ต้องลุกขึ้นมาช�ำระ
แค้นเพราะถูกก�ำนันที่เคารพรักหักหลังและถูกพราก
คนรักไปต่อหน้า เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ่อขุน ก�ำนัน
บ้านนาแค ใช้ให้ธงไปทวงเงินค่าที่นากับตาเพชร พ่อของ
แวว คนรัก แต่ตาเพชรไม่มีเงิน จึงตัดสินใจขายแววให้
พ่อขุน เป็นการช�ำระหนี้
แววเข้ามาอยู่ในบ้านพ่อขุนในฐานะคนรับใช้
ดวง ลูกสาวของพ่อขุน ความสวยของแววท�ำให้ มิ่ง
ลูกชายของพ่อขุนหลงใหลและพูดจาเกีย้ วพาราสี จนเป็น
เหตุให้มิ่งกับธงวางมวยกัน พ่อขุนลงโทษธงด้วยการขัง
แววเป็นเวลา ๗ วัน และสั่งห้ามไม่ให้ธงพบแววเด็ดขาด
ต่อมาไม่นาน พ่อขุนใช้ให้ธงไปปล้นควาย ธงต่อรองว่าถ้า
ท�ำส�ำเร็จขอให้ปล่อยตัวแวว พ่อขุนจึงตกลง
แต่แล้ว คล้อยหลังธง มิ่งก็ตระเตรียมจัดพิธี
แต่งงานระหว่างตนและแวว ธงซึ่งท�ำงานเสร็จเร็วกว่า
ก�ำหนดจึงได้รู้ว่าตนหลงกลสองพ่อลูกเข้าเต็มเปา ธงฝ่า
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หญิงร้ายชายชัว่
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
กรุงไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรชาติ ไตรโภค,
กรองจิตร เตมีย์ศิลปิน
เรื่องย่อ
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

เปนชายต้องสู้
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทย ตื่นเต้น ดุเดือด ที่
ท่านอยากทราบว่าต้องสู้กับอะไร? ข้าพเจ้าขอเผยว่า
ต้องสูก้ บั “คนตัวผู”้ “คนตัวผู”้ เป็นอย่างไรท่านจะทราบ
ต่อไป”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
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อ้ายมือมาร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ศิลป์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

เลือดกรรมกร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
รังสิตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ปลั่ง ตันติวิโรจน์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ประชุม จุลละภมร
ผู้เขียนบท
ประชุม จุลละภมร
ผู้ถ่ายภาพ
นิทัศน์ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อาคม วัฒนมงคล, นภาพร ช่วงชัชวาลย์, ลักขณา จารุเหติ, เกียรติ์ ธ�ำรง, วิชัย ภูติโยธิน,
เสริม ยนตรกิจ, นคร แตงน้อย, เติ๊ก แนวขุนทอง, พร้อม
ใจเอื้อ
เรื่องย่อ
ชอบ เป็นกรรมกรในโรงเลื่อยจักร
ของ พร้อม ทีป่ ากคลองรังสิต และคบหาอยูก่ บั กรอง สาว
งามประจ�ำโรงเลื่อย ซึ่งเป็นที่หมายปองของใครหลาย ๆ
คน รวมทั้ง ปิติ หลานชายของพร้อม กับ ด�ำรง ผู้จัดการ
โรงเลื่อย ปิติแค้นชอบในฐานะศัตรูของหัวใจจึงไปยุยง
เสริม หัวหน้านักเลงประจ�ำร้านเหล้า ให้น�ำลูกสมุนไป
ท�ำร้ายชอบ แต่เป็นฝ่ายถูกซัดกลับมา
พร้อมจับได้ว่าหลานชายใช้เงินฟุ่มเฟือยจึงสั่ง
ลดเงิน ปิตเิ คียดแค้นจึงคิดหาเงินด้วยวิธที จุ ริต เขาบังเอิญ
ได้ล่วงรู้ว่า สุดใจ พ่อค้าซุงเพิ่งได้รับเงินค่าขายซุงจาก
พร้อมหลายหมื่นบาท จึงร่วมมือกับเสริมดักปล้นสุดใจ
แล้วฆ่าทิง้ ลุงเต็ก ซึง่ สนิทกับชอบก�ำลังตกปลาอยูแ่ ถวนัน้
บังเอิญเห็นเหตุการณ์จงึ รีบไปบอกชอบ เสริมร้อนตัวกลัว
ลุงเต็กเปิดเผยจึงคิดหนี ปิติเกิดความละโมบ วางแผน
ขโมยเงินพร้อมก่อนจะหลบหนี โดยสั่งเสริมให้ตัดซุงเพื่อ

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

หลอกล่อคนงานไปอีกทาง ส่วนตนเองไปวางเพลิงโรงเลือ่ ย
ฉวยโอกาสโกลาหล ขโมยเงินในเซฟของพร้อม หารูไ้ ม่วา่
เสริมวางแผนหักหลังปิติ โดยสะกดรอยตามแล้วดักยิงปิติ
เพือ่ ชิงเงิน ชอบตามมาทัน จึงเกิดการยิงต่อสูก้ นั เสริมเป็น
ฝ่ายแพ้ถูกชอบยิงเสียชีวิต
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

273

๒๔๙๕

หญิงงามเมือง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
สามัคคีภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
จุมพล ปัทมินทร์, เมืองเริง ปัทมินทร์,
รัญจวน สุขสมบูรณ์, บังเละ
เค้าเรื่อง

“ภาพยนตร์ชีวิต เศร้า เสียสละ”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

274 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

ชัว่ นิรนั ดร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทย พริ้งเพรา ยั่วปอด
แยกธาตุอารมณ์สาวที่เชื่อเสน่ห์ตนเองจนเกิดเรื่องยุ่งขิง
แต่ “ชั่วนิรันดร” ประหลาดของหญิงแพศยา”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

275

๒๔๙๕

ยางน่อง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
รังษี เสวิกุล
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“ยางน่อง เปนภาพยนตร์ประเภท
แปลกประหลาด ซึ่งจะน�ำเสนอแก่ท่านผู้ชมเปนครั้งแรก
ที่ศาลาเฉลิมบุรี “ยางน่อง” เต็มไปด้วยการต่อสู้ กล
ซ้อนกล รักซ้อนรัก เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ รังษี
เสวิกุล ได้แสดงฝีมือในการก�ำกับการแสดงของเขาอย่าง
สุดเหวี่ยง”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

276 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

เชลยบาป
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ มีนาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เบ็ญจมินทร์และเพื่อน
ผู้แสดง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เค้าเรื่อง
“หนุ่มเสเพลยังเลี้ยงตัวได้ แต่พอ
รักเกิด จะกลับตัวเป็นคนดีก็ถูกคว�่ำบาตร์ ด้วยอ�ำนาจ
ทุจริต”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

277

๒๔๙๕

วิญญาณปาฏิหาริย์
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ เมษายน ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส. อาสนจินดา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“เกร็ดพงษาวดารสมัยโบราณเก่าแก่
จนเกี่ยวไปถึงสิ่งมหัศจรรย์”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕

278 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

ไซอิว๋ ฉบับครูมี
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ เมษายน ๒๔๙๕ เท๊กซัส
บริษัทสร้าง
ปัญญาพลภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
“ปัญญาพล”
ผู้แสดง
เพ็ญ ปัญญาพล, อาคม ฉายาคม,
พยงค์ มุกดา, บังเละ
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยในนิยายจีน เรื่อง
เยี่ยมไม่ซ�้ำแบบใคร”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕
ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕

279

๒๔๙๕

จอมใจโจรสาว
๑๖ มม. / สี (ธรราติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๘ เมษายน ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ฉวีวงษ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ธิดา บุนนาค
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ลัดดา ปรีดานันท์, ประชุม จันทิมา,
ชลอ ไตรตรองศร, อัมพร ประทีปเสน,  
อุศมาน ศรแดง, ฉันท์ สมิตเวช
เรื่องย่อ

280 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

สิงห์ข้ามดง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๙ เมษายน ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ชลบุรีภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ประเภทโลดโผนตืน่ เต้น
ที่ท่านไม่ควรพลาดอีกเรื่องหนึ่ง คือ ..สิงห์ข้ามดง.. ทุก ๆ
ฟิตของภาพยนตร์เรื่อง “สิงห์ข้ามดง” เต็มไปด้วยความ
ตึงเครียด ชิงรักหักสวาท เลือดล้างแค้น ห�้ำหั่นกันอย่าง
น่าสยดสยอง ฯลฯ ท่านพลาด “สิงห์ขา้ มดง” เท่ากับท่าน
พลาดเรื่องประเภทนี้ทุกเรื่อง...”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

281

๒๔๙๕

ฤกษ์โจร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ เมษายน ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ประดิษฐ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
จงรักษ์ ชีพเปนสุข, สถาพร มุกดาประกร, สมถวิล มุกดาประกร, จินตนา มุกดาประกร,
ชูเตี้ย
เรื่องย่อ
หลังจากที่ วันชัย, ธาตรี, ขวาน และ
ชู ได้รับการปล่อยตัว สี่นักโทษต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต
วันชัยกลับตัวเป็นพลเมืองดี ตั้งใจจะท�ำไร่หากินอย่าง
สุจริต ธาตรีซงึ่ รักสันโดษขอไปล่าสัตว์หาของป่าขาย ส่วน
ชูไม่มเี ป้าหมายใด ๆ ขอให้กนิ อิม่ ทุกมือ้ เป็นพอ และขวาน
ขอกลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงเสือตามเดิม วันหนึ่ง ลุงผัน มาขอ
ความช่วยเหลือจากวันชัย เพราะถูก เสือขวาน ปล้นทรัพย์
แล้วฉุดคร่าลูกสาวของลุงผันไปอีกด้วย วันชัยสั่งลูกน้อง
ไปตามเสือขวานมาเจรจา แต่กลับโดนเสือขวานยั่วโมโห
มิหน�ำซ�้ำยังพูดจาลวนลาม เต็มรัก ที่เผอิญแวะมาเยี่ยม
วันชัย
วันหนึ่ง วันชัยได้พบกับ พรทิพย์ เจ้าของที่ดิน
ทีว่ นั ชัยเช่าอยูโ่ ดยบังเอิญ วันชัยอาสาพาพรทิพย์ไปเทีย่ ว
ยังสถานทีต่ า่ ง ๆ ความใกล้ชดิ สนิทสนมของทัง้ สองท�ำร้าย
จิตใจเต็มรักที่แอบรักวันชัยยิ่งนัก ธาตรีเห็นหญิงสาวที่
ตนเองหลงรักต้องทุกข์ใจก็แค้นแทน จึงชวนชูไปปล้นบ้าน
วันชัย ชูพยายามห้ามปรามธาตรีแต่ก็ไม่เป็นผล จึงรีบไป

282 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕

บอกให้วันชัยรู้ตัว
อีกฟากหนึ่ง เต็มรักมาขอให้เสือขวานไปปล้น
บ้านไร่ของวันชัยแม้ต้องเอาตัวเองเข้าแลกก็ตาม ค�่ำวัน
นั้น วันชัยสั่งให้ลูกน้องรับมือกับธาตรี แต่กลายเป็นว่า
ผู้ที่มาเยือนคือเสือขวาน มันได้อาศัยช่วงชุลมุนจับตัว
พรทิพย์กลับไปยังรังโจรหมายจะเอาเป็นเมีย เต็มรักเกิด
ความหึงหวงจึงส่งข่าวให้วันชัยบุกรังเสือขวานในตอนค�่ำ 
เสือขวานและพรรคพวกท�ำพิธเี อาฤกษ์กอ่ นออกปล้น แต่
ปรากฏเป็นเค้าร้าย เสือขวานซึ่งระแวงเต็มรักอยู่แล้วจึง
ฆ่าเต็มรักทิง้ วันชัยบุกเข้ามาพอดี จึงเกิดการต่อสูก้ นั และ
สังหารเสือขวานได้ส�ำเร็จ
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

นางนาคพระโขนง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
สดศรี บูรพารมณ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

เลือดทรยศ

(ขุนโจรใจเพ็ชร์ ภาคจบ)
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร
ผู้ประพันธ์
“ไม้ เมืองเดิม” จากบทประพันธ์
เรื่อง หนามยอกหนามบ่ง
ผู้ก�ำกับ		
สดศรี บูรพารมณ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ค�ำรณ สัมบุณณานนท์
เป็น เสือธง
สุมลนัส ตู้จินดา
เป็น แวว
ศศิธร เชี่ยวชาญ
เป็น ดวง
สมพล กงสุวรรณ
เป็น มิ่ง
หลวงภรตกรรมโกศล
เป็น ก�ำนันมิ่ง
ทานทัต วิภาตะโยธิน
เป็น ทรัพย์
สวัสดิ์ คุ้มเดช
เป็น เต่า
เรื่องย่อ
ภาคต่อของ ขุนโจรใจเพ็ชร์ หลังจาก
ที่ มิ่ง หักหลัง เสือธง และฉุดคร่า แวว คนรักของเสือธง
เอาไปท�ำเมีย เสือธงหายสาบสูญไปจากบ้านนาแค ปิด
ต�ำนานเสือผู้ยิ่งใหญ่ ปล่อยให้ ดวง น้องสาวของมิ่งซึ่ง
หลงรักเสือธงเฝ้าอาลัย สองปีผา่ นไป แววให้กำ� เนิดลูกชือ่
แดง ส่วนเสือธง เสือทรัพย์ และ เสือเต่า อพยพไปต�ำบล
หนองปรุง ปฏิบัติตนจนเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้าน จน
เสือธงได้รบั การยกย่องให้เป็น ก�ำนันแสนเวียง เสือทรัพย์
ได้เป็น ผู้ใหญ่บ้านพรหม เสือเต่าได้เป็นสารวัตรคล้อย

284 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

แต่ความแค้นของเสือธงก็ยังไม่เสื่อมคลาย จึงหารือกับ
เพื่อนพ้องลอบเข้าบ้านนาแค
แววจ�ำเสือธงได้ จึงนัดพบกันในคืนวันหนึ่ง แต่
หารอดพ้นสายตาของมิ่งไม่ มิ่งท�ำร้ายแววอย่างสาหัส
และไล่แววกับลูกไปอยู่ที่บ้าน ผู้ใหญ่อั้น ต�ำบลบ้านไร่
เพราะตัวเองก�ำลังหมายตา สร้อย น้องสาวของ สอน อริ
เก่าของเสือธง ลูกชายของ ก�ำนันสิน มิ่งระแคะระคายว่า
แววก�ำลังคบชู้กับ อิน ลูกผู้ใหญ่อั้น ก็ตามมาทุบตีแววกับ
ลูกจนแดงสิ้นใจตาย
ก�ำนันแสนเวียงกับพวกคิดจะล้างแค้นครัง้ ใหญ่
จึงส่งจดหมายเตือน ก�ำนันนาแค แต่บัดนี้ก�ำนันนาแค
ก�ำลังป่วยหนัก เริ่มรู้สึกผิดต่อเรื่องในอดีตที่ตนเคยท�ำไว้
จึงใช้ให้ดวงไปพบเสือธงเพือ่ ขอเจรจา ก�ำนันนาแคเล่าว่า
มิ่งทรยศต่อตนซึ่งเป็นพ่อ หนีไปสมทบกับก�ำนันสินอยู่ที่
เวียงดอย ขณะนั้นเอง มิ่งแอบเข้ามาลักพาตัวดวงไป
ก�ำนันแสนเวียงจึงรีบตามไปยังเวียงดอย ก�ำนันแสนเวียง
ใช้อาการป่วยของก�ำนันนาแคล่อมิ่งให้กลับมาที่บ้าน มิ่ง
กลับมาเจอแววดูแลก�ำนันนาแคอยู่ ก็บนั ดาลโทสะฆ่าแวว
ต่อหน้าพ่อของตัวเอง ความโหดร้ายของมิ่งท�ำให้ก�ำนัน
นาแคตรอมใจตาย
ก�ำนันแสนเวียงจับตัวสร้อยกับก�ำนันสินมาเป็น
ตัวประกัน แล้วสั่งให้สมุนไปดักยิงมิ่งที่ก�ำลังมุ่งหน้ากลับ
มาทีเ่ วียงดอย มิง่ ต่อสูก้ บั ก�ำนันแสนเวียงจนเสียชีวติ เมือ่
เรื่องราวสงบลง ก�ำนันแสนเวียงจึงได้ลงเอยกับดวง
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

เวรสวาท
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ฉวีวงศ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ป.อินทรปาลิต
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
พรรณี ส�ำเร็จประสงค์,
ปรีชา บุณยเกียรติ,
เฉลิม บุณยเกียรติ

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

รามเกียรติไ์ ทย

ตอน สิน้ แสงไอยสูรย์
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“ดูหนุมานแผลงฤทธิ์ นางมณโฑถูก
ศรสลับสี กบกายสิทธิแ์ ละของแปลกประหลาดมหัศจรรย์
ตื่นเต้นโลดโผน ฯลฯ”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

286 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

ชีวติ ละครเร่
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
พรานบูรพ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
คณะพรานบูรพ์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
ตามแนวปลาด”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

“ครื้นเครงกล่อมอารมณ์ ให้เปนสุข

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ลูกผูช้ าย
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
มนัส จรรยงค์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง, สาลี สมคะเน,
ร�ำเพย ณ นคร
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยชีวติ ของลูกชาวนาที่
มีมานะอดทน สร้างตัว สร้างสกุล เป็นคติน่าเลื่อมใส”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

288 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

แรงอาฆาต
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
ศีลธรรม”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

“ภาพยนตร์ไทยชนิดดุเดือด ไม่เป็น

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

เจ้าชูแ้ สนกล
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

290 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

อภินหิ ารอาจารย์ทอง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๕ ศรีบางล�ำภู
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ลูกสาว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยชนิดไม่โป๊สมชือ่ แต่
เป็นเรือ่ งการเมืองจริง ๆ ว่ากันเละทีเดียว พรรคก้าวหน้า!
พรรคถอยหลัง! พรรคเดินข้าง ๆ คู ๆ”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕

292 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

แดนอิทธิพล
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ฉวีวงษ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ชอบ เหล่าประเสริฐ, นวลศรี เทพพิพธิ ,
ชลอ ไตรตรองศร, อัมพร ประทีปเสน, สุวพันธ์ คชาชีวะ

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕

เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

รอยกรรม
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ไทย-ไทภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ทองอินทร์ ทองเรืองกุล
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ปานตา บุษยจารุ
เป็น นฤมล
บุษบา บุนนาค
เป็น นิ่มนวล
จ�ำลอง คล้ายนิวรณ์ เป็น พล
วีรพล โฆสิตไพศาล เป็น ทวีพร
กัลยา อุบลวรรณากูร เป็น ระตี
ล้วน พิมพ์กระจ่าง
เป็น คุณแม่
บังอร แสงทองพราว เป็น ดวงทิพย์
เรื่องย่อ
หลังจากหมั้นหมายกับ ระตี พล พา
คู่หมั้นสาวไปเที่ยวบ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรี จุดหมายคือ
โรงระเบิดหิน ซึ่งเป็นที่ท�ำงานเก่าของพล เมื่อถึงที่หมาย
พลพาระตีไปยังหน้าผาแห่งหนึ่ง แล้วเริ่มต้นเล่าเรื่องราว
ความรั ก ที่ แ สนระทมทุ ก ข์ ร ะหว่ า งเขากั บ สองพี่ น ้ อ ง
นิ่มนวล กับ นฤมล
ในอดีต พลเคยเป็นวิศวกรโรงระเบิดหินของ
ขุนโลหะกิจวิจารณ์ บิดาของสองสาวพี่น้อง และได้พบ
รักกับนฤมลจนตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกัน ท่ามกลาง
ความยินดีจากผู้ใกล้ชิด รวมทั้งนิ่มนวล พี่สาวของนฤมล
ด้วย แต่กอ่ นจะถึงงานวิวาห์ มีเหตุให้พลต้องเดินทางกลับ
ไปท�ำงานที่กรุงเทพฯ โดยด่วน ทั้งสองจึงต้องระงับงาน
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕

วิวาห์ไว้ พลให้สญ
ั ญาว่าจะรีบกลับมาภายใน ๘ เดือน แต่
ไม่ทันไร ก็มีคนมาชอบนฤมล นั่นก็คือ ทวีพร บุตรชาย
ผู้จัดการใหญ่แห่งโรงระเบิดหิน ทวีพรคอยตามตื้อนฤมล
อย่างไม่ลดละ แต่นฤมลก็ไม่เคยชายตามอง ทวีพรจึง
หลอกนฤมลไปปล�้ำที่หน้าผา แล้วรับปากจะรับผิดชอบ
นฤมล แต่จนแล้วจนรอดทวีพรก็ไม่มาท�ำตามสัญญา
นฤมลรอคอยจนสิ้นหวัง จึงเก็บผ้าเก็บผ่อนไปตามหา
ทวีพรที่กรุงเทพ กว่าพลจะรู้เรื่องเข้านฤมลก็จากไปเสีย
แล้ว
นฤมลได้มาพบกับความจริงอันขมขื่นเพราะ
ทวีพรมีคู่หมั้นอยู่แล้ว ไม่เพียงเท่านั้น นฤมลยังถูกคู่หมั้น
กับแม่ของทวีพรดูหมิ่นเหยียดหยาม และปฏิบัติต่อเธอ
เยี่ยงคนรับใช้ นฤมลจึงต้องซมซานกลับมาที่บ้าน แต่ก็
ต้องเสียใจซ�้ำอีกเมื่อพบว่านิ่มนวลก�ำลังจะเข้าพิธีวิวาห์
กับพล หัวใจของนฤมลแตกสลายเกินเยียวยา จึงพาร่าง
อันไร้เรี่ยวแรงดิ่งลงสู่หน้าผา พลวิ่งตามมาไม่ทัน ได้แต่
โอบร่างทีไ่ ร้วญ
ิ ญาณของนฤมลไว้ในอ้อมแขน ไม่ทนั ไรเขา
ก็ได้ยินเสียงนิ่มนวลพลัดตกหน้าผาอีกด้านเพราะความ
มืด นิ่มนวลขอร้องพลเป็นครั้งสุดท้ายให้พาร่างของเธอ
ไปใกล้ ๆ น้องสาว ก่อนจะสิ้นใจตามนฤมล
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

ปงแสนทอง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ไทยลานนาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิตต์ ว่องวทัญญู
ผู้ประพันธ์
เสนีย์ บุษปะเกศ จากบทประพันธ์
เรื่อง ถิ่นรัก ถิ่นภัย
ผู้ก�ำกับ
เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
อุดม - ละม่อม
ผู้แสดง
อาคม วัฒนมงคล,
กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน
เรื่องย่อ
ระหว่างเดินทางไปล�ำปาง ช่อทิพย์
วิไลวรรณ แอบเผลอใจปล่อยตัวให้ชายหนุม่ นามว่า เทียว
ด้วยไฟปรารถนา แต่เทียวจ�ำใจจากช่อทิพย์ไปกลางดึก
เพื่ อ ไปท� ำ งานลั บ ตามค� ำ สั่ ง ของพ่ อ เลี้ ย งค� ำ ปั น ที่ ป งแสนทอง ช่อทิพย์ได้พบกับ อินตา ชายหนุ่มที่หลงรักเธอ
มากว่าสิบปีโดยบังเอิญ จึงอาสาพาช่อทิพย์ไปเที่ยวยัง
ฝายสบอาง อินตาล่วงรู้ว่าช่อทิพย์ก�ำลังหนีจากพ่อเลี้ยง
ค�ำปันซึ่งซื้อเธอจากแม่ในราคาแสนบาท อินตาจึงใช้
โอกาสนี้โน้มน้าวให้ช่อทิพย์หันมาชอบตนจนช่อทิพย์
หลงคารมอันเจ้าชู้ กว่าตัวตนที่แท้จริงของอินตาจะเปิด
เผยว่าคือ พ่อเลี้ยงค�ำปัน ช่อทิพย์ก็ตกเป็นของค�ำปัน
เสียแล้ว
เทียวเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อพบกับ มะขิ่น
ซึ่งครอบครองฝิ่นจ�ำนวนมาก ระหว่างการเดินทางเทียว
ถูก หนานค�ำ หักหลัง ด้วยการแอบปล้นรถคาราวานของ
มะขิ่น เทียวได้พบกับมะขิ่นภายหลังและต้องแปลกใจ
ที่ใบหน้าของมะขิ่นช่างละม้ายคล้ายคลึงกับช่อทิพย์

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕

เหลือเกิน หนานค�ำยังไม่สิ้นพิษสง จับตัวเทียวกับมะขิ่น
ขังไว้ด้วยกัน เทียวซึ่งยังคิดถึงรสรักของช่อทิพย์จึงเผลอ
ตัวล่วงเกินมะขิ่น แต่แล้วทั้งคู่ก็หนีออกมาได้ เทียวรีบ
กลับมาหาค�ำปันเพื่อสะสางแค้น ได้เห็นช่อทิพย์ก�ำลังถูก
ค�ำปันข่มเหงจึงเกิดการดวลปืนกัน เทียวพลาดโดนยิงแต่
ไม่ใช่ฝีมือของค�ำปัน แต่เป็น สางหลู่ ชายที่หลงรักมะขิ่น
มะขิน่ แค้นจึงยิงส่างหลู่ ส่วนส่างหลูย่ งิ ตอบโต้ท�ำให้มะขิน่
เสียชีวิต เทียวรวบรวมก�ำลังบอกรักช่อทิพย์ก่อนสิ้นใจ
โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นท�ำให้ค�ำปันส�ำนึกผิด และจัดงาน
ศพให้คนตายทั้งหมดและสัญญาว่าจะเลิกยุ่งกับช่อทิพย์
ก่อนจะพาช่อทิพย์ไปรักษาอาการบาดเจ็บและน�ำส่งกลับ
กรุงเทพตามที่ใจเธอปรารถนา
ที่มา บทพากย์ภาพยนตร์ เรื่อง ปงแสนทอง
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๒๔๙๕

วิวาห์คนจน
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
พรานบูรพ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“ตลก ขบขัน เศร้า เสียสละ และ
น�้ำตา เรื่องชีวิตคนจนซึ่งประกอบด้วยความดี”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

ผูพ้ ชิ ติ กรรม
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
สี่พระยาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อรอนงค์, วิมาน
เค้าเรื่อง
ใจ รักโศก”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

“ภาพยนตร์ชวี ติ ทีเ่ ร้าใจ ชีวติ เสทือน

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

อ้ายค่อม (๒๔๘๑)
๔ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

เจดียห์ กั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๕ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์พานิช
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส.เสถียร
ผู้ประพันธ์
ส. อาสนจินดา
ผู้ก�ำกับ		
เปี่ยม ทองปรีชา
ผู้เขียนบท
สมโพธิ มุกดาประกร
ผู้ถ่ายภาพ
เปี่ยม ทองปรีชา
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง ป. ชื่นประโยชน์
ผู้ก�ำกับดนตรี
ป. ชื่นประโยชน์
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา กับ มารศรี
ผู้แสดง
สมควร กระจ่างศาสตร์
เป็น เพลิง
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น กลอง
เฉลิม บุณยเกียรติ
เป็น พระโกษาธิบดี
สมพร ยิ่งวัฒนา
เป็น สายบัว
สมถวิล มุกดาประกร
เป็น อุยตอง
รัชนี ไชยเสวต
เป็น องค์หญิง
ขวัญ
เป็น อาจารย์
ไฉน สัตยพันธุ์
เป็น แสนยาณรงค์
หลวงภรตกรรมโกศล
เป็น ก�ำนันเทิ้ม
สังเวียน
เป็น มะมังจะ
เสน่ห์ โกมารชุน
เป็น ขุนพยัคฆภูมิ
มงคล จันทนบุปผา
เป็น เตี้ย
ยุพิน จารุวรรณ
เป็น สไบ
เสงี่ยม กลิ่นหอม
เป็น ยายเข็ม
ศิริพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น แมน
ทวน พรหมกฤษณ์
เป็น เหี้ยม
เรื่องย่อ
สมัยกษัตริย์อุทุมพรแห่งอยุธยา พม่า
เริ่มน�ำก�ำลังรุกรานประเทศ จนในที่สุดก็มาถึงบ้านแป้งและ
หัวคู พระยาโกษาธิบดี ขุนคลัง กับ เจ้าหญิงสุชาวดี ได้รับ
ค�ำสั่งให้ตามหา หลวงตาธรรมคง เพื่อหารือเรื่องการซ่อน

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

สมบัติไว้ใต้เจดีย์สี่ทิศ วัดทุ่ง ซึ่งเป็นเจดีย์ประจ�ำหมู่บ้าน
หลวงตาธรรมคงเคยมีศิษย์เอกสองคน คือ เพลิง
กับ กลอง กลองริษยาเพลิงที่ได้ สไบ เป็นเมีย จึงร่วมมือกับ
ก�ำนันเทิม้ พ่อของตนหาเรือ่ งใส่รา้ ยเพลิง เป็นเหตุให้เพลิงต้อง
หลบไปกบดานในป่า พระยาโกษาฯ ที่ก�ำลังออกตามหา
หลวงตาธรรมคง ถูกพวกพม่าดักปล้นแย่งชิงสมบัติ เคราะห์ดี
ทีเ่ พลิงผ่านมาช่วยเหลือไว้ เมือ่ รูจ้ ดุ ประสงค์ของพระยาโกษาฯ
เพลิงก็อาสาน�ำทางไป
ระหว่างทีพ่ ระยาโกษาฯ หารือกับหลวงตาธรรมคง
จู่ ๆ ทหารยามก็มาแจ้งว่าเจ้าหญิงสุชาดาถูกลักพาตัวไป
ทุกคนจึงรีบเดินทางไปช่วย ในขณะที่เพลิงก�ำลังประดาบกับ
ศัตรูคนหนึ่ง เจ้าหญิงตะโกนให้เพลิงหยุด เพราะจ�ำได้ว่าเขา
ผูน้ นั้ คือ หลวงแสนยาณรงค์ ลูกชายของพระยาโกษา ก่อนจะ
ได้รู้ในเวลาต่อมาว่าเป็นไส้ศึกให้ฝ่ายพม่า
และแล้วพม่าก็เริ่มย่างกรายเข้ามาใกล้หมู่บ้าน
เพลิงให้ เตีย้ สมุนเอก ไปแจ้งข่าวให้ชาวบ้านเตรียมตัวบุกค่าย
พม่าในเวลาฟ้าสาง ส่วนตนเองจะลอบเข้าไปในค่ายพม่าก่อน
เพื่อช่วยหลวงตาธรรมคง พระยาโกษาฯ และสไบที่ถูกจับตัว
ไป โดยไม่รู้ว่าทั้งสามถูกทรมานจนเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อเข้าไป
ในค่ายพม่าเพลิงจึงตกเป็นเชลยทันที
คืนนั้น ขุนพยัคฆ์ภูมิ ทหารเอกแห่งกรุงศรีอยุธยา
เข้ามาช่วยเพลิง เมือ่ ฟ้าสาง เตีย้ น�ำทัพชาวบ้านโจมตีคา่ ยพม่า
จนแตกร่นไปถึงเจดีย์สี่ทิศ วัดทุ่ง เป็นเวลาเดียวกับที่ อุยตอง
กับ มะมังจะ สองหัวหน้าทหารของพม่า ก�ำลังลงไปในอุโมงค์
ใต้ดนิ เพือ่ ขโมยสมบัติ ทันใดนัน้ ก็เกิดแผ่นดินไหว ท�ำให้เจดีย์
หักลงมาทับร่างอุยตองกับมะมังจะจนเสียชีวิต ความสงบสุข
จึงกลับมาสู่บ้านแป้งและหัวคูอีกครั้งหนึ่ง
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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นักบินจอมกวน
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๙ กรกฎาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง

ในราชการกองทัพอากาศ
กองดุริยางค์

ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
จุมพล ปัทมินทร์
ผู้แสดง
คณะจุมพลปัทมินทร์
เค้าเรื่อง

“กองทัพเรือ ปะทะ กองทัพอากาศ”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

แม่ผวั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๕ เท๊กซัส
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“ลูกสะใภ้ – แม่ผัวกลัวจงหนัก จะ
ร่วมรักลงรอยน้อยนักหนา ปูนขมิ้นสิ้นชาติญาติกา จะ
พึ่งพาผัวรักก็หนักใจ”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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เสมาทองค�ำ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ปรียะชาติภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ปรียะชาติ เทวะผลิน
ที่ปรึกษาทั่วไป
จมื่นมานิตย์นเรศร์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ประชุม จุลละภมร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ลมัย เทวะผลิน
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ ป. ชื่นประโยชน์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
สุชิน, ปรียะชาติ, ประชุม, นิ่มนวล
ผู้แสดง
อาภรณ์ เคหะนันทน์
เป็น พระอารยะบดี
สุนิภา รัตนกุล
เป็น เจ้าหญิงมลิวัลย์
สุทธาทิพย์ เทวะผลิน เป็น ด.ญ. นันทา ข้าหลวง
วาศ ลัมภเวศ
เป็น ยายเฒ่ามาลี คนเฝ้าสวน
จมื่นมานิตย์นเรศร์
เป็น พาโล อ�ำมาตย์
บุญรอด ตรุษะ
เป็น กาษะ ลูกชายพาโล
หมื่นขับค�ำหวาน
เป็น ขุนคชบาล
ปรียะชาติ เทวะผลิน
เป็น เจ้าชายชัยสิทธิ์
สุชิน เทวะผลิน
เป็น มะกะโท ชาวรามัญ
โฉม ชอบชื่นสุข
เป็น เจ้าหงิก
เรื่องย่อ
พระเจ้าอารยะบดี แห่งกรุงทวารวดี
ทรงหมั้นหมายพระราชธิดาพระนาม เจ้าหญิงมลิวัลย์ กับ
เจ้าชายชัยสิทธิ์ ตั้งแต่ยังอยู่ในพระครรภ์ แต่เจ้าชายชัยสิทธิ์
ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่ ๕ พรรษาพร้อมสร้อยเสมาทองค�ำซึ่ง
จารึกพระนามและวันประสูติ
สิ บ ห้ า ปี ผ ่ า นไป เจ้ า หญิ ง ยั ง พระทั ย ซื่ อ ตรงต่ อ
เจ้าชายชัยสิทธิแ์ ต่ถงึ เวลาต้องออกเรือนตามราชประเพณี จึง
ออกอุบายเลือกคู่ครองที่สามารถโต้วาทีเรื่อง “ไก่มาก่อนไข่
หรือไข่มาก่อนไก่” หากผูใ้ ดตอบได้พระราชธิดาจะสมรสด้วย
ฝ่ายเจ้าชายชัยสิทธิ์ หลังจากถูกลักพาตัวไป สอง
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทย ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

พ่อลูก มะปะ กับ มะกะโท ได้ช่วยไว้ ก่อนมะปะจะเสียชีวิต
ได้สงั่ ให้มะกะโทพาเจ้าชายชัยสิทธิก์ ลับเมาะตะมะเพือ่ อบรม
ประเพณีและเรียนหนังสือไทย เมื่อเจ้าชายชัยสิทธิ์อายุครบ
๒๐ ปี มะกะโทจึงพาเจ้าชายชัยสิทธิ์มากรุงทวารวดี เจ้าชาย
ชัยสิทธิ์ขอให้มะกะโทรอที่หน้าเมืองและจะกลับมาภายใน
๗ วัน
ชัยสิทธิ์เข้าไปในเมืองได้พบ พาโล กับ กาษะ
สองพ่อลูกซึ่งก�ำลังหาคนทายปัญหา พาโลกับกาษะเข้าใจว่า
เจ้าชายชัยสิทธิ์ไขปัญหาได้จึงทุบตีเจ้าชายชัยสิทธิ์จนสลบ
เพือ่ จะสวมรอย แล้วสัง่ ให้ เจ้าหงิก ลากชัยสิทธิไ์ ปทิง้ กลางป่า
แต่เจ้าหงิกน�ำไปฝากยายเฒ่าเพราะสงสาร เจ้าชายชัยสิทธิ์
ซ่อนตัวในกระท่อมเมื่อมีเวลาว่างก็ช่วยท�ำสวน และด้วยอภินิหารบันดาลให้ต้นไม้ในสวนผลิดอกงดงามอย่างมหัศจรรย์
ครบก�ำหนด ๗ วัน มะกะโทไม่เห็นเจ้าชายชัยสิทธิ์
กลับมาจึงผลุนผลันเข้าเมืองทวารวดี มาอาศัยขุนคชบาลใน
โรงช้าง พระเจ้าอารยะบดีพอพระทัยในความเฉลียวฉลาดของ
มะกะโท หมายจะให้มาโต้วาทีกับพระราชธิดา ระหว่างนั้น
ข่าวพระราชอุทยานกลายเป็นสวรรค์แพร่สะพัดไปถึงพระ
กรรณของเจ้าหญิงมลิวัลย์ จึงชวน นันทา ข้าหลวงคนโปรด
ไปทรงทอดพระเนตร จึงได้พบกับเจ้าชายชัยสิทธิ์ ทัง้ สองต่าง
พึงพอใจกัน เจ้าหญิงออกอุบายนัดหมายเจ้าชายชัยสิทธิ์และ
ได้เห็นเสมาทองค�ำจึงรู้ว่านี่คือเจ้าชายชัยสิทธิ์ที่ถูกลักพาตัว
ไป จึงให้เจ้าชายชัยสิทธิ์ไปปรากฏตัวในสนามโต้วาทีในอีก
ไม่กี่วันข้างหน้า กาษะแอบได้ยินสิ่งที่ทั้งสองพูดคุยกัน กลับ
ไปปรึกษาพาโล พาโลตกใจสั่งให้กาษะน�ำหน้ากากเหล็กซึ่งมี
อ�ำนาจให้ผถู้ กู สวมพูดไม่ได้ ไปสวมให้เจ้าชายชัยสิทธิ์ เจ้าหงิก
กับนันทาแอบฟังอยู่จึงรีบไปทูลเจ้าหญิงได้ทันท่วงที
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

พ่อครูเอก
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ สิงหาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
เทพไทยและภาณุทัตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
สาหัส บุญหลง
ผู้เขียนบท
สาหัส บุญหลง
ผู้ถ่ายภาพ
“วัชราภรณ์”
ผู้ล�ำดับภาพ
“วัชราภรณ์”
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
“วัชราภรณ์” และพวงเล็ก
ผู้แสดง
สาหัส บุญหลง เป็น ยาจก
บังเละ
เป็น เชี่ยว
แป๊ะอ้วน
เป็น ฟื้น
ประณีต คุ้มเดช เป็น เฟื่อง
ลัดดา อนันตศัพท์ เป็น ชั้น
ขวัญ สุวรรณะ เป็น ชาญ
ฟ้อน คุ้มเดช
เป็น ฟุ้ง
ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เรื่องย่อ
เรือ่ งราวของ พ่อเฒ่าฟุง้ ชาวพระนคร
ศรีอยุธยา ทีต่ อ้ งการให้ ฟืน้ กับ เฟือ่ ง ลูกชายและลูกสาว
ได้ดีจึงส่งไปร�่ำเรียนและใช้ชีวิตในกรุงเทพจนมีคู่ครอง
แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา
ฟื้นแต่งงานกับ ชั้น น้องสาวของ เชี่ยว ซึ่งเป็น
สามีของเฟือ่ ง ฟืน้ มีอปุ นิสยั เกรงอกเกรงใจเมีย ส่วนเฟือ่ ง
เองก็โดนเชี่ยวท�ำร้ายร่างกายบ่อย ๆ ต่อมาพ่อเฒ่าฟุ้ง
ประสบปัญหาน�้ำท่วมนาข้าวเสียหาย หนี้สินท่วมหัว จึง
เดิ น ทางเข้ า กรุ ง เทพเพื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ จากลู ก
ระหว่างเดินทางได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ เมื่อพ่อเฒ่าฟุ้งมาถึง
กรุงเทพได้พบชัน้ กับเชีย่ วซึง่ ปฏิเสธทีจ่ ะช่วยเหลือพ่อเฒ่า
ฟุ้ง ซ�้ำร้ายยังถูก ชาญ พ่อของเชี่ยวดูถูกอย่างไม่ใยดี ฟื้น
เห็นท่าไม่ดีจึงไปปรึกษาเชี่ยวเพื่อขอวิชาปราบเมีย ทาง

เชี่ยวก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดี เฟื่องเองก็ไปขอค�ำ
ปรึกษากับชัน้ เรือ่ งทีโ่ ดนท�ำร้าย ชัน้ เห็นอย่างนัน้ ก็สงสาร
และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ขณะเดียวกัน พ่อเฒ่าฟุ้งเดินโซซัดโซเซจนถึง
กองสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงน�ำเอาสลากที่ซื้อไปตรวจ
ปรากฏว่าถูกรางวัลที่ ๒ จึงน�ำสลากไปขึ้นเงิน และตั้งใจ
น�ำเงินรางวัลไปแบ่งลูก ๆ เมื่อไปถึงเห็นว่าฟื้นสามารถ
ปราบเมียได้ส�ำเร็จ ส่วนเฟื่องก็สามารถก�ำราบเชี่ยวได้
อยูห่ มัด จนชาญไม่กล้าต่อว่าอะไร เมือ่ เหตุการณ์ผนั แปร
เช่นนี้ทั้งสองครอบครัวจึงอยู่กันเป็นปรกติสุข
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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สิงห์ทมิฬ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๖ สิงหาคม ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
กรุงไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“พ่อเปนนายต�ำรวจ ลูกเปนโจร ไม่
แปลก ... พ่อจับลูก ลูกยอมให้พ่อจับ ไม่แปลก ... แต่เมื่อ
ลูกประกาศสู้พ่อ! และพ่อประกาศจับตายลูก!! นั่นคือ ....
“สิงห์ทมิฬ””
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

304 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

ล่าทรชน
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ในราชการ กรมรถรบ กองทัพบก
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
จุมพล ปัทมินทร์
ผู้แสดง		
เมืองเริง ปัทมินทร์,
กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน
ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เรื่องย่อ

305

๒๔๙๕

เมียแก้วเมียขวัญ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ สิงหาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
จุมพล ปัทมินทร์
ผู้แสดง
เมืองเริง ปัทมินทร์,
กรองจิต เตมีย์ศิลปิน,
จุมพล ปัทมินทร์
เรื่องย่อ
เพราะแรงเสน่หาเป็นเหตุ ท�ำให้เมื่อ
คราวที่ ผานิต เดินทางไปท�ำงานทีอ่ า่ งทองเกิดไปตกหลุม
รัก ลัดดา สาวท้องถิ่นจนลืมลูกน้อยและ พวงแก้ว เมีย
รัก มิหน�ำซ�้ำยังพาลัดดากลับมาหยามน�้ำใจพวงแก้ว จน
เธอชอกช�้ำระเห็จออกจากบ้าน ปล่อยให้ผานิตระเริงสุข
อยู่กับลัดดา แต่ที่แท้ลัดดาคบชู้สู่ชายและวางแผนปอกลอกทรัพย์สมบัติของผานิต
ไม่นานนักโฉมหน้าทีแ่ ท้จริงของลัดดาก็เปิดเผย
เมือ่ ผานิตรูค้ วามจริงจึงขับไล่ลดั ดาไปเสียให้พน้ แต่มหี รือ
ทีล่ ดั ดาจะยินยอม กลับยิง่ คิดแค้นและหวังจะก�ำจัดผานิต
ทว่าลัดดาดันพลาดไปฆ่าชู้รักของเธอเสียชีวิต เมื่อเป็น
ดังนั้น ลัดดาจึงป้ายความผิดไปให้ผานิตจนเขาถูกจับ
พวงแก้วทราบข่าวรีบเดินทางกลับมาหาผานิตด้วยความ
รักทีซ่ อื่ ตรงต่อสามี แม้ผานิตจะถูกคุมขังกลายเป็นนักโทษ
ผานิตจึงได้ส�ำนึกผิดต่อพวงแก้ว จนถึงวันพิจารณาคดี

306 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

โชคดีที่มีคนเห็นเหตุการณ์ท�ำให้ผานิตพ้นโทษ ผานิตจึง
ได้กลับมาครองรักกับพวงแก้วดังเดิม
ที่มา บทพากย์ภาพยนตร์ เรื่อง เมียแก้วเมียขวัญ

๒๔๙๕

ขุนศึก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ สิงหาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ทวีภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ทวี แอคะรัตน์
ผู้ประพันธ์
ไม้ เมืองเดิม จากบทประพันธ์ เรื่อง
ขุนศึก
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
รุจิรา-มารศรี
ผู้แสดง
ชูชาติ คุ้มภัย
เป็น เสมา
ฟูจิตร์ นากบุญ เป็น เรไร

เรื่องย่อ
เรือ่ งราวของ เสมา ช่างตีดาบที่อยาก
เป็นทหารรับใช้ชาติ ในสมัยพระนเรศวรมหาราช เสมามี
ฝีดาบในการต่อสู้เป็นเลิศ พันอินทราช พบเข้าก็ถูกชะตา
และฝากให้เป็นทหารกับ ขุนราม แต่กลับต้องเป็นไม้เบื่อ
ไม้เมากับ หมู่ขัน ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรัก ทั้งสอง
หลงรัก เรไร ลูกสาวของขุนราม แต่เรไรนั้นมีใจเอนเอียง
ให้เสมา หมูข่ นั จึงหาเรือ่ งใส่รา้ ยจนเสมาถูกขุนรามลงโทษ
หลายครัง้ หลายครา แม้วา่ เสมาจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
สูร้ บกับหงสาวดี แต่กไ็ ม่สามารถช่วยให้ขนุ รามนัน้ เห็นใจ
เสมาได้เลย
ครัง้ หนึง่ ในการสูร้ บกับฝ่ายหงสา เสมาได้ปราบ
หงสาจนแตกทัพและล่าถอยไป จึงได้ความดีความชอบ
เป็นหมื่นศึก และตั้งใจกลับมาหาเรไร แต่ก็โดนหมู่ขัน
กล่าวหาให้รา้ ยทัง้ คู่ จนขุนรามเกิดความอับอายอย่างมาก
จึงจับตัวเรไรไปขัง เมื่อเสมาทราบเรื่องก็ตามไปช่วยเรไร
ออกมาแม้ต้องต่อสู้กับทัพของขุนรามก็ตาม
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

307

๒๔๙๕

อวสานขุนโจร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๕ กันยายน ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
กิติวุฒิภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ปรีชา อดุลยพิจติ ร, ดิเรก รัตนเจริญ,
ไพลิน, เฉลิมพจน์
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ประเภทดุเดือด เรื่องบู๊
ที่ไม่อยู่แนวหลังเรื่องบู๊อื่น”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

308 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

ริษยาอาฆาต
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ กันยายน ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

309

๒๔๙๕

ฟ้าก�ำหนด
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ กันยายน ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สิงหกัณฑ์และเพื่อน
ผู้ประพันธ์
ประทีป โกมลภิส
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อารี โทณะวนิก, ลินยู สงวนมณี,
วิจิตร คุณาวุฒิ
เค้าเรื่อง
พรหม”

“ชีวิตทุกชีวิต อยู่ใต้ลิขิตของพระ

ทีม่ า หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

310 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

ค่าน�ำ้ นม
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ กันยายน ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
จ�ำรัส สุวคนธ์ (น้อย)

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

เรื่องย่อ

311

๒๔๙๕

มาริยานางในเกาะนรก
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / เสียง / ความยาว ..... นาที
๓๐ กันยายน ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ไถง สุวรรณทัต, ทศทิศ
ผู้เขียนบท
ไถง สุวรรณทัต, ทศทิศ
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
นายพลตรี พระยาจินดาจักรรัตน์,
นายหลุย คีรวี ตั ร์, พ.อ. พระยาสุรพันธ์เสนีย,์ น.อ. พระยา
ศราภัยพิพัฒน์ ร.น.
เค้าเรื่อง		
“เผยชีวิตในค่ายคุมขังตะรุเตา ชีวิต
จริง ตัวจริง สถานที่จริง ตื่นเต้น ทารุณ รักโศรก เจ้าคุณ
ศราภัย ในบทบาทจริงของท่านก่อนหนี ๑ ชั่วโมง”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

312 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

นางสิงห์
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? กันยายน ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ปริทรรศน์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ประชุม จุลละภมร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
บัณฑิต สิทธิเสน
ผู้เขียนบท
ประชุม จุลละภมร
ผู้ถ่ายภาพ
ประชุม จุลละภมร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
นภาพร ช่วงชัชวาลย์ เป็น นงนุช
ชาญชัย เกียรติกุล
เป็น วิน
ณรงค์ พรโสภณ
เป็น สิน
เสริม ยนตรกิจ
เป็น เพ็ชร
วิชัย ภูติโยธิน
เป็น รอด
นคร แตงน้อย
เป็น จวน
วัชระ จึงแย้มปิ่น
เป็น วิทยา
แขไข ทัศหพันธ์
เป็น เชย
นักขัตร สรวิสูตร
เป็น สายลับ
สุจินต์ เทพสกุล
เป็น สายลับ
ช่วง สนธิวงศ์
เป็น เฉย
เรื่องย่อ
ในยุคทีเ่ มืองไทยเต็มไปด้วยอาชญากรรม นงนุช เสือสาวชือ่ กระฉ่อนทีค่ อยลอบก่อจารกรรม
บ้านเศรษฐีในเมืองไปทั่ว ท�ำให้ทางการต้องส่ง ร้อย
ต�ำรวจเอกวิทยา ออกตามสืบสาวหาตัวนงนุชเพื่อน�ำตัว
เธอมารับโทษ แต่นงนุชก็ไหวตัวทันหลบหนีได้ทุกครั้ง
จนกระทั่งวันหนึ่ง ในขณะที่นงนุชออกโจรกรรมดันมา
ปะทะเข้ากับแก๊งของ วิน นายโจรอีกกลุ่มหนึ่ง จังหวะ
นั้นเองต�ำรวจก็บุกเข้ามา นงนุชและวินจึงต้องพากันหนี

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

ไปพึ่งเจ้านายของวิน แต่ทว่าเจ้านายของวินกลับถูก
หักหลังโดย เจ้าสิน โจรมีชื่อ นงนุชและวินจึงต้องหนีไป
กบดานกับ เสือจวน ลูกพี่เก่าของวิน แต่ก็มิวายที่เจ้าสิน
จะตามมาราวีและกล่อมให้เสือจวนแตกคอกับทัง้ วินและ
นงนุช โดยเจ้าสินยุให้เสือจวนเอาตัวนงนุชไปท�ำเมีย ส่วน
ตัวเองอาสาเป็นคนเอาสมบัตทิ วี่ นิ ขโมยคืนมา แต่เสือจวน
มีเล่ห์เหลี่ยมกว่าจึงหักหลังเจ้าสินและหมายจะเอาไป
ทั้งสมบัติและตัวนงนุช ท�ำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้น ใน
จังหวะเดียวกับที่ร้อยต�ำรวจเอกวิทยาพาก�ำลังต�ำรวจมา
ล้อมจับ เป็นเหตุให้เหล่าบรรดาโจรทั้งหลายต้องตายใน
ที่เกิดเหตุ ส่วนนงนุชกระเสือกกระสนหนีการจับกุมจาก
ต�ำรวจ แต่แล้วก็มาพบทางตันจึงยอมมอบตัวไปรับโทษ
ตามกฎหมาย
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ขุนช้างขุนแผน

ตอน ปีศาจนางวันทองอาละวาด
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ ตุลาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ซากผีดบิ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ ตุลาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
สดศรี บูรพารมณ์
ผู้เขียนบท
สดศรี บูรพารมณ์
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
บุญเกตุ เสงี่ยมงาม
เป็น ดร. ชาญ
สุมิตรา เมรุดิษฐ์
เป็น ผ่องพรรณ
สุวัฒน์ ณไพบูลย์
เป็น สาโรช
หลวงภรตกรรมโกศล
เป็น ขุนจ�ำนง
ช่วง สนธิวงศ์
เป็น ผู้วิเศษ
ผาด เนตรอ�ำไพ
เป็น พ่วง
แนบ เนตรานนท์
เป็น พริ้ง
เสริม สุขสันต์
เป็น หมอผี
สวัสดิ์ คุ้มเดช
เป็น สวัสดิ์
เสน่ห์ เครือนาคพันธุ์
เป็น เสน่ห์

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

คืนหนึง่ ขุนจ�ำนงฝันว่ามีผวู้ เิ ศษมาเข้าฝัน บอก
ให้ขุนจ�ำนงเอาตะกั่วหลอมเป็นลูกกลม ๆ เอาไปใส่น�้ำยา
สมุนไพร น�ำไปบวงสรวงและฝังกลางโบสถ์ร้าง เมื่อครบ
ก�ำหนด ๓ วัน ๓ คืน ให้ไปขุดขึ้นมา ก้อนตะกั่วจะกลาย
เป็นแก้วสารพัดนึก สามารถขอพรได้ ๓ ประการ ขุนจ�ำนง
ท�ำตามความฝันโดยมี ดร.ชาญ ตามไปด้วย
แต่แล้ว ดร.ชาญ ผู้ไม่เชื่อเรื่องผีสางก็ถูกผีบีบ
คอตายอย่างน่าสยดสยอง เมือ่ ครบก�ำหนดขุนจ�ำนงไปขุด
เอาแก้วสารพัดนึก แล้วให้ภรรยานึกสิ่งที่ต้องการคนละ
๑ ข้อ ไม่นานนักทุกคนในบ้านก็ถูกลอตเตอรี่พร้อมกัน
เป็นไปตามที่พวงขอ ส่วนพริ้ง ไม่มีใครล่วงรู้ว่าขอเรื่อง
อะไร จนกระทั่ง ผีดิบ ดร.ชาญ ตามมาอาละวาดที่บ้าน
ทุกคนจึงได้รู้ว่าพริ้งขอให้ ดร.ชาญ ฟื้นคืนชีพ
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เรื่องย่อ
ดร.ชาญ จบจากประเทศฝรั่งเศส
เป็นคนไม่เชื่อว่าผีมีจริงในโลก ได้โคจรมาพบ ผ่องพรรณ
ลูกสาวของ ขุนจ�ำนง และเริ่มชอบผ่องพรรณ แต่เธอมี
คนรักแล้วคือ สาโรช ขุนจ�ำนงมีภรรยาชื่อ พวง เป็น
ภรรยาหลวง และ พริ้ง เป็นภรรยาน้อย แม่พริ้งยังสาว
และสวยอยู่ ส่วนขุนจ�ำนงวัน ๆ เอาแต่หมกมุน่ อยูก่ บั การ
เล่นแร่แปรธาตุ เมื่อ ดร.ชาญ มาคลุกคลีในบ้านขุนจ�ำนง
นานเข้า ทั้งสองจึงเล่นชู้กัน
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๒๔๙๕

มารสวาท
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๑ ตุลาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
สมพงษ์, ล้อต๊อก,
กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน
เค้าเรื่อง		
บาดตาย”

“เรื่ อ งดี เด่ น ดุ เ ดื อ ดถึ ง คอขาด

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๕

สุภาพบุรษุ ทมิฬ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จุมพล ปัทมินทร์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์,
จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม
เรื่องย่อ

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

หนีก้ รรม
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
เลิศภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“..สาวสวย สาวจึงตามฆ่า นักเลงต่อ
นักเลง ล้างชีวิตกันอย่างเลือดเย็น”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

318 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๕

เจ้าสาวจอมเสือ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ ตุลาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง

ทีม่ าภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕

“ภาพยนตร์ไทยชนิดแปลกถึงใจยิง่ ”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

พระเจ้ากรุงธนบุรี
Taksin the Great
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
บันเทิงไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง อุดมลักษณ์, สหัท มหาคุณ,
ก�ำธร วิสุทธิผล, วิโรจน์ ล�่ำซ�ำ,
ฮ้อนฝ่า ลิ่วเฉลิมวงษ์, เผน โพนลอ
ผู้ประพันธ์
หลวงวิจิตรวาทการ
ผู้ก�ำกับ		
เชื้อ อินทรทูต
ผู้เขียนบท
เชื้อ อินทรทูต
ผู้ถ่ายภาพ
ที.วี. วอง
ผู้ล�ำดับภาพ
ตั้งเง้กจั้ว
ผู้ล�ำดับเรื่อง
ชอุ่ม เศวตร์ครุตมัต
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบฉาก วิรตั น์ เงยไพบูล, ประสิทธิ์ รัตนปัทมะ
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สุดสวย สุมิตินันท์
ผู้ประพันธ์เพลง นารถ ถาวรบุตร
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ถนอม อัครเศรณี, สวลี ผกาพันธุ์,
ม.ล. รุจริ า, ประทุม ประทีปเสน, ถวัลย์ คีรวี ตั , ปิน่ นเรศร์
ศรีนาคา, เอิบ โพธิ์ไพโรจน์, แสวง พลนิเทศ, ประดิษฐ์
กัลย์จาฤก, จ�ำลอง คล้ายนิวรณ์
เรื่องย่อ
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ที่มาภาพ (บน) นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
            (ล่าง) นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕

ดงอันธพาล
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ตุลาคม ๒๔๙๕ เท๊กซัส
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
“ปัญญาพล”
ผู้แสดง
ผดุงศักดิ์, อ�ำนวย
เรื่องย่อ
ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ
๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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ไพรทมิฬ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
วิจิตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
โชติ สโมสร, สุมิตรา เมรุดิษฐ์
เค้าเรื่อง
“ดูสาวคุมป่า.... ด้วยปืน ดูนกั เลงปืน
ปะทะกันเลือดคะนองป่า ยิ่งล้างป่า... ยิ่งถึงเลือด”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ
๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ไข่มกุ ด�ำ
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
บริษัทประชาช่าง แผนกภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ชีวิตของพวกสิบแปดมงกุฎ
ซึ่งเต็มไปด้วยการหักหลังและล้างชีวิตกันอย่างดุเดือด!”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

รอยมัจจุราช
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ชายชาติเสือ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผดุงศักดิ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สิงหรา, พรรณี
เค้าเรื่อง

“ดุเดือด, ตืน่ เต้น, รักโศรก, เสียสละ”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

ชายสามโบสถ์
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ไม้ เมืองเดิม
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ค�ำรณ สัมบุณณานนท์
เรื่องย่อ		
ว่าด้วยเรื่องราวความแค้นที่ยากจะ
ระงับของ ผง ชายหนุ่มบ้านสามเรือนซึ่งก�ำลังบวชเพื่อ
ทดแทนบุญคุณมารดา แต่เหมือนเทวดาจะกลัน่ แกล้ง เมือ่
โรย หญิงคนรักถูกพ่อบังคับให้แต่งงานกับ เพียร เศรษฐี
ใหม่ ทรัพย์ ลูกน้องที่ภักดีรีบน�ำข่าวร้ายมาบอกผง เมื่อ
ไม่อาจระงับโทสะได้ ผงจึงจ�ำต้องสึกเพื่อมาช�ำระแค้น
ทั้งสองรวบรวมสมัครพรรคพวกบุกไปท�ำลายเรือนหอ
ของเพียรพินาศย่อยยับ สมุนของเพียรตามล่าตัวผงอย่าง
บ้าคลั่ง ผงพลาดท่าถูกฟันแผลฉกรรจ์จึงไปกบดานยัง
บ้านสร้าง
๒ ปีผ่านไป โรยลอบเล่นชู้กับทรัพย์และหนี
มาพึ่งใบบุญของก�ำนันบ้านสร้าง แต่เพียรก็ไม่ได้ยี่หระ
เพราะเวลานี้เพียรหมายมั่นจะเอา รื่น น้องสาวของโรย
เป็นเมีย แต่รื่นได้มอบใจให้ผงไปแล้ว เพราะผงเป็นคน
เดียวที่คอยออกรับแทนเวลาที่รื่นท�ำผิดตอนยังเด็ก แม้
รื่นจะรู้ว่าผงเอ็นดูเธออย่างน้องสาวก็ตาม ข่าวลือว่าพระ
ที่มาธุดงค์ปักกลดยังบ้านสามเรือนหน้าตาคล้ายผงได้
แพร่สะพัดออกไป รื่นรีบจัดแจงน�ำอาหารไปบิณฑบาต
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และเล่าข่าวคราวของโรยและตนให้ผงฟัง ว่าก�ำลังถูก
เพียรคุกคามอย่างหนัก ด้วยความแค้นแต่หนหลังจึงง่าย
ที่ผงจะตัดสินใจลาสึกอีกครั้งเพื่อหาทางช่วยรื่น
เวลานี้โรยก�ำลังล�ำบากหนักเพราะหมดเงินจึง
ส่งจดหมายขอความช่วยเหลือจาก ก�ำนันเพลิน ซึ่งเป็น
พ่อ เพียรจึงยื่นข้อเสนอกับก�ำนันเพลินว่าจะรับโรยกลับ
มายังบ้านสามเรือนโดยมีขอ้ แม้วา่ จะขอรืน่ เป็นเมีย แต่ผง
มาชิงตัวรื่นไปได้ทัน ผงกับรื่นมีเวลาอันแสนสุขเพียง
สั้น ๆ ก่อนที่สมุนของเพียรจะตามตัวทั้งสองเจอและฆ่า
รืน่ ตายต่อหน้าผง ผงอาละวาดหนักฆ่าเพียรและสมุนตาย
ก่อนจะหันหน้าเข้าหาร่มกาสาวพัสตร์อีกครั้งเพื่อดับ
ความเสียใจต่อการจากไปของรื่น
ที่มา นิยายเรื่อง ชายสามโบสถ์ ของ ไม้ เมืองเดิม

๒๔๙๕

อยุธยาแห่งความหลัง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ เฉลิมนคร
บริษัทสร้าง
กองทหารบก ลพบุรี
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เกชา เปลี่ยนวิถี, พิม พวงนาค,
ทัต เอกทัต, สุนัน สุทธิสุข
เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

สามล้อประจันบาน
๑๖ มม. / ขาวด�ำ / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ ธันวาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
พัธนากรฟิล์ม
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์, อัมพร
ผู้แสดง
จุมพล, สมพงษ์, ล้อต๊อก,
เสน่ห์, ชลอ, อัมพร, ทองฮะ,
สุคนธ์, อุเทน, สวัสดิ์
เรื่องย่อ

328 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๕

พรานโลกีย์
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

ฆ่าชูแ้ ม่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ ธันวาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์,
จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม,
สมควร กระจ่างศาสตร์
เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

สาวเกาะสมุย
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๕ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
สนั่นศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สนั่น จรัสศิลป์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสร้าง ประการ แสงอุไร
ผู้ประพันธ์
สุนทร จันทรัมพร
ผู้ก�ำกับ
ชาครีย์ ทีรฆะพันธ์
ผู้เขียนบท
มนัส จรรยงค์
ผู้ถ่ายภาพ
สนั่น จรัสศิลป์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง นารถ ถาวรบุตร, ล้วน ควันธรรม
ผู้พากย์
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น ดวงใจ
รุตม์ สุวรรณรักษ์
เป็น เรือโทนาวี
วิโรจน์ สายวัฒนะ
เป็น เรือโทยงยุทธ
สนั่น นักรบ
เป็น เจอด
อัครเดช พันธุมสุต
เป็น ร้อยโทธวัช
ผิว
เป็น พายัพ ผูจ้ ดั การเหมืองแร่
บุบผา ชมพูพวง
เป็น บุบผา
ทองอ่อน ยุกตะนันท์
เป็น พ่อของดวงใจ
ประสิทธิ์ เกษุบุตร
เป็น อ้ายยอด
ฉลอง
เป็น ผูใ้ หญ่บา้ น ต�ำบลอ่างทอง
อ�ำเภอเกาะสมุย
เค้าเรื่อง

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

“เป็นภาพยนตร์เพลงเคล้าชีวิต”

ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สาวเกาะสมุย พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๔๙๕

นาทีนรก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๕ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ในราชการต�ำรวจ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
พ.ต.ต.อัศวิน ตุงคะเดชะ,
นิตย์ มหากนก,
จันจรูญ อมาตยกุล
เค้าเรื่อง

“รบ รัก ทารุณ”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

332 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๕

ห้าชีวติ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์,
สมควร กระจ่างศาสตร์
เรื่องย่อ
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๒๔๙๕

เขีย้ วเสือเล็บสิงห์		
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๕

รอยพิมพ์ใจ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๕ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖

“ภาพยนตร์ไทยรัก โศรก หึงษ์ หวง”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒๔๙๖

ช้อยนางร�ำ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ มกราคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ศศิธร เชีย่ วชาญ, ชัชวาล โชติสขุ สวัสดิ์
เค้าเรื่อง		
“ลูกทุง่ หยามเจ้าทุง่ พานางร�ำไต่จมูก
เขาจึงต้องตลุยดงดาบ... เป็นเรื่องของนางร�ำ ที่คนเขาว่า
กันว่าหลายใจ แต่ที่แท้ใจเดียว”
ที่มา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

เทพบุตรจากโลกันต์
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ มกราคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ส. อาสนจินดา
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์,
จ�ำรูญ หนวดจิม๋ , สมควร กระจ่างศาสตร์
เรื่องย่อ

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒๔๙๖

สาวเครือฟ้า
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ มกราคม ๒๔๙๖ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
ไทยไตรมิตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง กมล โกมลมิศร์
ผู้ประพันธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ผู้ก�ำกับ
“มารุต”
ผู้เขียนบท
ทวี ณ บางช้าง
ผู้ถ่ายภาพ
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
นิทัศน์ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบงานศิลป์ “เสวี” แห่ง “สยามสมัย”
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เป็น เครือฟ้า
ชลิต สุเสวี
เป็น ร.ต. พร้อม ณรงค์รักษ์
สุจิตรา ทิพยทัศน์
เป็น จ�ำปา
ฉัตร โหสุภา
เป็น พระรามพลพ่าย
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น พลทหารเขียว
จมื่นมานิตย์นเรศร์
เป็น เจ้าสายน�้ำผึ้ง
พลอยศรี เมฆขยาย
เป็น ค�ำแก้ว
รัตนา ทิพยทัศน์
เป็น ค�ำเจิด
สถิตย์ เลียงมหาราช
เป็น หนานนิล
บุญตา จันทะแก้ว
เป็น พ่อเฒ่าสน
บัวเขียว จันทะแก้ว
เป็น แม่เฒ่าบุญตรู
สนิท เหมือนประสิทธิเวช เป็น คนขับรถม้า
รางวัล
ตุก๊ ตาทอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ สาขาผูแ้ สดง
น�ำหญิง วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เรื่องย่อ
เช้าวันหนึง่ ณ เมืองเชียงใหม่ มีโทรเลข
ถึงอดีตทีป่ รึกษาข้าหลวง แจ้งข่าวการเสียชีวติ ของ นายพลตรี
หลวงณรงค์รักษ์ศักดิ์สงคราม อดีตสหายรักที่ห่างหายกันไป
นาน โศกนาฏกรรมในอดีตจึงผุดขึ้นมาในห้วงค�ำนึง
เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ ๓๐ ปีก่อน ท่านที่ปรึกษา
ข้าหลวงได้มีโอกาสต้อนรับ หลวงณรงค์ฯ หรือ ร้อยตรีพร้อม
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ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ณรงค์รักษ์ ซึ่งมาประจ�ำการยังเชียงใหม่ ร้อยตรีพร้อมพบรัก
กับสาวช่างฟ้อน ชื่อ เครือฟ้า จนให้ก�ำเนิดพยานรักขึ้นมาคน
หนึ่ง แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อร้อยตรีพร้อม
ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรุงเทพกะทันหัน กว่า ๒ ปี
ทีเ่ ครือฟ้าเฝ้านับวันรอคอยการกลับมาของสามีซงึ่ ดูจะไร้วแี่ วว
จดหมายทีส่ ง่ ไปไม่เคยได้รบั การตอบกลับ ระหว่างนัน้ แม้ชาย
อืน่ จะมาสูข่ อเครือฟ้าแต่งงานแต่เธอก็ยงั คงซือ่ ตรงต่อสามี จน
กระทั่งวันหนึ่ง ที่ปรึกษาข้าหลวงมาแจ้งข่าวว่าร้อยตรีพร้อม
ก�ำลังเดินทางกลับเชียงใหม่ หัวใจที่เคยห่อเหี่ยวก็เบิกบาน
อีกครั้ง
เครือฟ้าจัดแจงเตรียมส�ำรับเพื่อต้อนรับสามีแต่ก็
ต้องผิดหวัง เมื่อร้อยตรีพร้อม ซึ่งบัดนี้ได้เลื่อนยศเป็น นาย
พลตรีหลวงณรงค์รกั ษ์ศกั ดิส์ งคราม มาขอแยกทาง เพราะถูก
บิดาบังคับให้แต่งงานกับ จ�ำปา ทีก่ รุงเทพ เมื่อผัวรักลืมความ
หลังครั้งเก่าจนหมดสิ้น ลืมทั้งเมืองเชียงใหม่ ทั้งเครือฟ้า ลืม
แม้กระทั่งเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเอง เครือฟ้าได้แต่กล�้ำกลืน
น�้ำตาด้วยความระทมใจจนคิดฆ่าตัวตาย เครือฟ้าขังตัวอยู่ใน
ห้องพระ ร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังพลางเย้ยหยันทีบ่ ชู าความรัก
มากกว่าชีวิตของตัวเอง แล้วจรดปลายมีดกดลงบนคอ ก่อน
ทีร่ า่ งของเครือฟ้าจะล้มลงบนพืน้ ห้อง ร้อยตรีพร้อมก็พงั ประตู
เข้ามา ประคองร่างเครือฟ้าทีก่ ำ� ลังจะหมดลมหายใจ เครือฟ้า
ฝากฝังลูกน้อยด้วยน�้ำเสียงอันแผ่นเบา แล้วจากไปอย่างไม่มี
วันกลับ
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สาวเครือฟ้า พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

พรานนาวี
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ มกราคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
นาคราชภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ชิต โปษยานนท์
ผู้ประพันธ์
อรวรรณ
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สุจินต์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
ร.ท. ชอบ ศิริวัฒน์ ร.น., จงรักษ์
ชีพเป็นสุข, ร.ท. ด�ำรงค์ เสขะนันทน์ ร.น., วลิต สนธิรตั น์,
แป๊ะอ้วน, น.ต. มนัส จารุภา
เรื่องย่อ		
หลั ง เสร็ จ สิ้ น การรบ นาวิ น และ
เชิดชัย สองนักเรียนนายเรือเพื่อนรัก ก็ขึ้นฝั่ง ณ หาด
หัวหินเพื่อพักผ่อนกันตามประสา ทว่าทั้งสองกลับต้อง
มามีเรื่องกินแหนงแคลงใจกัน เมื่อทั้งนาวินและเชิดชัย
เกิดไปตกหลุมรักผูห้ ญิงคนเดียวกัน เธอคนนัน้ คือ วันเพ็ญ
ลูกสาว นายบุญลือ พ่อค้าของเถื่อน แต่แล้วนาวินก็เป็น
ฝ่ายพิชิตใจของวันเพ็ญไปพร้อมกับการได้รับกระบี่เป็น
นายเรือ สวนทางกับเชิดชัยที่ช�้ำรักจนสอบตกและต้อง
สอบใหม่จนได้ยศที่ต�่ำกว่านาวิน
แต่ก็ใช่ว่านาวินจะสมหวังไปทุกอย่าง เมื่อนาย
บุญลือหมายจะยกวันเพ็ญให้ เสี่ยเส็ง คู่ค้าของตน ด้วย
กลัวว่านาวินจะมารูเ้ ห็นการค้าผิดกฎหมายของตน จึงพา
วันเพ็ญหนีมาอยูห่ มูบ่ า้ นชายทะเลแห่งหนึง่ เมือ่ นาวินกับ
เชิดชัยเวียนมาพบกันอีกครัง้ แม้ทงั้ สองจะเคยบาดหมาง
ใจกัน ก็ยอมร่วมมือเพื่อช่วยวันเพ็ญให้พ้นจากเงื้อมมือ
ของนายบุญลือและเสีย่ เส็ง จนนาวินต้องถูกเหล่าร้ายจับ
เป็นตัวประกัน การต่อสู้จึงเกิดขึ้น

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒๔๙๖

เมียน้อยเมียหลวง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๓ มกราคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
“ปัญหาโลกแตกที่ถกกันอยู่ไม่รู้จบ
ทั้งท่านชายทั้งท่านหญิงจะวิ่งกันมาดู”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

สมิงสาว
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ มกราคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อรอนงค์ อรุณศรี,
เสน่ห์ โกมารชุน, อบ บุญติด, จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม, อธึก
อรรถจินดา, เชื้อ, จ่าหอม
เค้าเรื่อง
เรื่องโจร)”

ทีม่ าภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

“เรือ่ งของสาวก๋ากัน่ ไม่กลัวชาย (ไม่ใช่

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒๔๙๖

เมืองทมิฬ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

342 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

หนีผวั
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ทักษิณ แจ่มผล, แน่งน้อย แสงสุวมิ ล
เค้าเรื่อง		
“ดู! การโลดเต้นของชีวิต หนุ่ม ๆ
สาว ๆ ในยุคปรมาณู แรงร้อนด้วยอารมณ์ สะวิงชนิด
เหลือรั้ง”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒๔๙๖

ทหารเอกพระบัณฑูร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
สุวรรณภูมิภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สมาน พงษ์สุวรรณ
ผู้ประพันธ์
ไม้ เมืองเดิม
ผู้ก�ำกับ		
สุมทุม บุญเกื้อ
ผู้เขียนบท
สุมทุม บุญเกื้อ
ผู้ถ่ายภาพ
อาสา วสุวัต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
สุวัฒน์ เกษรกุล
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
แสงดารา บุญราศรี กับ สุรางค์ ข�ำศรี
ผู้แสดง
ละเอียด พิบูลสวัสดิ์ เป็น หลวงกลาโหมราชเสนา (เดือน)
จงรักษ์ ชีพเปนสุข เป็น องค์หญิง ธิดาของพระบัณฑูร
เกษม สวาวสุ
เป็น สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์
มนต์ชัย มังกรพันธ์ เป็น ขุนจิตรสุนทร (ใย)
เสาวภาคย์ อนันตศักดิ์ เป็น ยม
กริช สุนทรกนิษฐ
เป็น ครูดาบ
สันต์ สวาวสุ
เป็น จมื่นศรีสรลักษณ์ (ฉิม)
มณเฑียร ถาวร
เป็น ขุนฤทธิ์
ธีระชาติ ชุมากร
เป็น นายภูบาล
สุข ประสาทหินพิมาย เป็น ขุนราชมสงคราม

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

344 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

เรื่องย่อ
ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราช
แห่งกรุงศรีอยุธยา เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ พระมหาอุปราช
ถูก จมื่นศรีสรลักษณ์ กับ เจ้าสามกรม ใส่ความว่าลอบ
คบชูก้ บั เจ้าฟ้านิม่ พระสนมเอกของพระราชบิดา จนต้อง
โทษประหารชีวิต มิหน�ำซ�้ำยังสั่งให้ ขุนจิตร์สุนทร กับ
ขุนฤทธิภ์ กั ดี ควบคุมตัว องค์หญิง พระขนิษฐาของเจ้าฟ้า
ธรรมาธิเบศร์ไปคุมขัง แต่ หลวงกลาโหม ราชองครักษ์
เอกผู้คุมหมู่ทหารพระบัณฑูรของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์มา
ขัดขวางและฆ่าขุนฤทธิ์ฯ เสียชีวิต หลวงกลาโหมพา
เจ้าหญิงไปประทับที่ต�ำหนักของเจ้าฟ้าอุทุมพร เสด็จฯ
อาขององค์หญิง ก่อนจะหนีไปหลบซ่อนตัว
หลังจากนัน้ ไม่นาน สมเด็จพระบรมราชาธิราช
เสด็จสวรรคต เจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งตามประเพณีต้องขึ้น
ครองราชย์ ได้ถวายให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์ขนึ้ ครองราชย์แทน
พระองค์ที่ประสงค์จะทรงผนวช แต่สมเด็จพระเอกทัศน์
ทรงลุม่ หลงในความมัวเมา ขุนนางทีม่ กั ใหญ่ใฝ่สงู จึงคิดคด
ถึงขนาดเหิมเกริมจะโค่นราชบัลลังก์ ร้อนถึงกรมหมื่นเทพพิพิธและขุนนางที่จงรักภักดีต้องร่วมมือกันวางแผน
ให้เจ้าฟ้าอุทุมพรกลับมาขึ้นครองราชย์ตามเดิม แต่
แผนการรั่วไหลท�ำให้กรมหมื่นฯ และพรรคพวกรวมทั้ง
หลวงกลาโหมถูกจับกุม
ระยะนัน้ เอง ฝ่ายพม่าได้ยกกองทัพเข้ามาล้อม
กรุงศรีอยุธยา เหล่านักโทษถูกเกณฑ์ออกมาสูศ้ กึ กับพม่า
รวมทัง้ หลวงกลาโหมได้เข้าร่วมในศึกครัง้ นีด้ ว้ ย ฝ่ายพม่า
ตีร่นมาถึงพระนคร หลวงกลาโหมจึงรีบไปช่วยองค์หญิง
อย่างไม่ห่วงชีวิต องค์หญิงทรงซาบซึ้งพระทัยที่หลวง
กลาโหมช่วยชีวิตพระองค์ไว้ถึงสองครา จึงทรงสละ
ฐานันดรศักดิ์เพื่อครองรักกับหลวงกลาโหม
ที่มา สมุดภาพยนตร์เรื่อง ทหารเอกพระบัณฑูร พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

พญากง-พญาพาน

๑๓ เมษายน ๒๔๙๖

๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
อ. อายุการภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
พันค�ำ
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อาภรณ์ เคหะนันท์, ธาดา อายุการ,
ทวี จงสมจิตร์
เรื่องย่อ
ดัดแปลงจากต�ำนานพื้นบ้านว่าด้วย
เรื่องของ พญากง ซึ่งมีพระมเหสีพระนามว่า พระนาง
สุมาลี คืนหนึ่งพระนางสุมาลีทรงฝันร้าย โหรท�ำนาย
ความฝันของพระนางสุมาลีว่าจะได้พระโอรส แต่ในภาย
ภาคหน้าพระโอรสจะกระท�ำปิตุฆาต วันเวลาผ่านไป
พระนางสุมาลีทรงประสูติพระโอรสตามค�ำท�ำนายของ
โหร พญากงนึกหวั่นจึงรับสั่งให้น�ำพระโอรสใส่หม้อแล้ว
ไปลอยในแม่นำ 
�้ พระนางสุมาลีทลู วิงวอนขอเห็นหน้าพระ
โอรสเป็นครัง้ สุดท้าย แต่เมือ่ อุม้ พระโอรสขึน้ มา พระโอรส
เกิดดิ้นไปถูกขอบพานท�ำให้เลือดไหล ด้วยความรักและ
อาลัยของผูเ้ ป็นแม่ พระนางสุมาลีจงึ ผูกธ�ำมรงค์ตดิ ข้อมือ
พระโอรสไว้ แล้วปล่อยหม้อที่บรรจุพระโอรสล่องลอย
จากนครปาวายไปตามกระแสธารา เคราะห์ดที หี่ ม้อลอย
ไปถึงหมู่บ้านท่าเกวียน ยายหอม ผู้มั่งคั่งมาพบหม้อที่ใส่
พระโอรสไว้จึงเก็บพระโอรสมาเลี้ยงดู เมื่อพินิจใบหน้า
เด็กน้อยมีรอยแผลเป็นรูปร่างคล้ายพาน จึงตั้งชื่อให้ว่า
“พาน”

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖

ยายหอมทะนุถนอมพานจนเติบใหญ่จงึ ส่งให้ไป
ร�ำ่ เรียนวิชากับ อาจารย์เถียร ด้วยความทีม่ สี ายเลือดของ
กษัตริย์ พานจึงเชี่ยวชาญในทางอาวุธ และแอบรวบรวม
กองก�ำลัง คิดการใหญ่หมายจะโจมตีนครปาวาย ฝ่าย
พญากง เมื่อทหารรายงานว่าบัดนี้มีกองโจรก�ำลังซ่องสุม
ตามแนวชายแดน จึงจัดทหารไปปราบปรามแต่ได้รับ
ความพ่ายแพ้กลับมา พานเหิมเกริมตั้งตนเป็น “พญา
พาน” และให้ หาญ คนสนิทน�ำสาสน์ท้าชนช้างไปส่งให้
พญากง ผลปรากฏว่าพญากงถูกฟันด้วยของ้าวขาดสะพาย
แล่งสิ้นพระชนม์ในสนามรบ พญาพานยึดนครปาวาย
ทันที มิหน�ำซ�้ำยังคิดจะเอาพระนางสุมาลีเป็นพระมเหสี
วิญญาณของพญากงจึงจ�ำแลงเป็นแมวและบอกความจริง
กับพญาพาน พญาพานส�ำนึกผิดจึงได้สร้างเจดีย์เพื่อล้าง
บาปที่ตนได้กระท�ำปิตุฆาต
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒๔๙๖

เกาะเทพบุตร
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สนาน - วรรณภา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
สนาน - วรรณภา
ผู้แสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง,
นงเยาว์ ลักษณะลม้าย,
จมื่นมานิตย์นเรศร์
เค้าเรื่อง		
ชาวเกาะ”

“อยู ่ เ กาะต้ อ งสู ้ สาวนั ก สู ้ จึ ง รั ก

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖

346 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

ยอดนักเบ่ง
๑๖ มม. / สี (ธรรมดา) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ชลอ ไตรตรองศร
ที่ปรึกษา
สาหัส บุญหลง
ผู้ประพันธ์
ชลอ ไตรตรองศร
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
พันค�ำ
ผู้ถ่ายภาพ
ผอบ ฤกษสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อัมพร ประทีปเสน
เป็น อัมพร
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น สม
จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม
เป็น จิ๋ม
เชาว์ แคล่วคล่อง, สาหัส บุญหลง, จันตรี สาริกบุตร,
วลิต สนธิรตั น์, ศิรพิ งษ์ อิศรางกูรฯ, ประทุม ประทีปเสน,
วัฒนา บุณยเกียรติ
เรื่องย่อ
แม้จะเป็นเพียงคนแจวเรือจ้าง แต่
สม จิ๋ม และ อัมพร ก็ยังมีความฝัน สมฝันอยากเป็น
พระเอกลิเก ส่วนจิม๋ ฝันไกลอยากเป็นประธานาธิบดี ส่วน
อัมพรฝันอยากเป็นนักร้อง ความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
คนทั้งสามคือการแลกเปลี่ยนความฝัน และร้ อ งเพลง
อย่างส�ำราญ ไม่มีใครคาดฝันว่าฝันนั้นจะกลายเป็นจริง
วันหนึ่งทั้งสามเผอิญไปเจอชายฉกรรจ์ก�ำลังจะปลุกปล�้ำ
หญิงสาวทั้งสามจึงรี่เข้าไปช่วย ไม่ได้รู้เลยว่านั่นเป็นฉาก
หนึ่งในหนังที่ก�ำลังถ่ายท�ำอยู่ ผู้ก�ำกับเห็นความงามของ
อัมพรจึงชักชวนมาแสดงหนังรวมทั้งสมกับจิ๋มด้วย

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖

เหมือนเทวดาเล่นตลก สมได้รวู้ า่ ตนเป็นลูกชาย
เจ้าของบริษัทหนังที่หายตัวไป ผู้ก�ำกับรีบเอาใจเจ้าของ
บริษัทด้วยการเปลี่ยนให้สมเป็นพระเอก และให้ เชาวน์
พระเอกคนก่อนไปแสดงเป็นผู้ร้าย กองถ่ายหนัง เรื่อง
“คดี ส ร้ อ ยเพชร” เริ่ ม ทั น ที ใ นคื น นั้ น ที่ เ วที พั ฒ นากร
เชาวน์แค้นใจที่ถูกปลดกลางคันจึงขอสวมบทคนร้าย
ตัวจริง จับตัวอัมพรไปขังไว้ที่บ้านร้าง อัมพรใช้เสน่ห์
ล่อหลอกให้ผู้คุมทะเลาะกันเอง และอาศัยช่วงชุลมุนหนี
ออกมาที่ท่าเรือจ้าง ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจึง
รอดเงื้อมมือเชาวน์มาได้อย่างหวุดหวิด ทั้งสามกลับมา
ตายรังทีท่ า่ เรือจ้างและไม่นกึ อยากฝันเป็นอะไรอืน่ อีกเลย
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒๔๙๖

ฟ้าค�ำรณ
๑๖ มม. / สี (วิจติ ร, เทฆนิค) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ มีนาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
เสน่ห์ โกมารชุน, จ�ำลอง ฉิมคล้าย
ผู้แสดง
เสน่ห์ โกมารชุน และคณะ
เค้าเรื่อง		
เป็นกษัตริย์”

“ดู! สงครามชิงรัก ดู! ชาวป่าบุกขึ้น

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

348 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

ทาษน�ำ้ เงิน
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ มีนาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

เรื่องย่อ

349

๒๔๙๖

พระเจ้าช้างเผือก (๒๔๘๔)
๒๕ มีนาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

350 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ไซอิว๋
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ มีนาคม ๒๔๙๖ เท๊กซัส
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
อบ บุญติด, ล้อต๊อก, รัชนี, ก�ำจาย
เค้าเรื่อง		

“ภาพยนตร์ไทยในเรื่องจีน”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

351

๒๔๙๖

ทาษวังหลัง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ มีนาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ไพลิน โพธิ์ไทร
เค้าเรื่อง
“ยอดเยี่ยมนิยายอิงประวัติศาสตร์
ท้าสู้ “พญากง พญาพาน” และ “ยอดนักเบ่ง”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

352 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๒๔๙๖

ทะเลรัก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๐ เมษายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ภาพนิมิต
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ผู้ประพันธ์
“กาญจนาคพันธุ์”
ผู้ก�ำกับ
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประสาท สุขุม A.S.C.
ผู้ล�ำดับภาพ
ชาญ กาญจนาคพันธุ์
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบฉาก
โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์
ผู้บันทึกเสียง
ชาญ บุนนาค
ผู้ประพันธ์เพลง
ที่ปรึกษาฝ่ายดนตรี ศุภชัย วานิชวัฒนา
ผู้พากย์
ผู้แสดง
พิชัย วาศนาส่ง
เป็น หมึก
ไขศรี ชุมะศารทูล
เป็น มุกดา
ประจวบ กาญจนลาภ เป็น สรร
อาจศรี บุนนาค
เป็น ผกาแก้ว
ประภัสสร์ มัณฑุสินธุ์ เป็น จ�ำแลง
เรื่องย่อ
ความรักของ หมึก มีอนั ต้องพังทลาย
ลง เมื่อ มุกดา คนรักแอบมีใจให้ จ�ำแลง นายหน้าขาย
ของทะเลจอมเจ้าเล่ห์ ชายผู้หลอกเอาตัวมุกดารวมทั้ง
ไข่มุกอันเลอค่าที่หมึกทุ่มเทแรงกายตามหามาให้มุกดา
ดีที่ นายสรร เจ้านายผู้แสนดีของหมึกล่วงรู้เหตุการณ์จึง
หาวิธีเปิดโปงความชั่วของนายจ�ำแลง จนมุกดารู้ความ
จริง ด้วยความแค้นเคือง เธอจึงตัง้ ใจจะลงมือสังหารนาย
จ�ำแลงเสียให้ตายแต่นายจ�ำแลงไหวตัวทัน คว้ามีดแทง
มุกดาถึงแก่ชีวิต ฝ่ายหมึกที่ไม่สามารถช่วยชีวิตมุกดา จึง
มุ่งตรงเข้าต่อสู้กับนายจ�ำแลงจนนายจ�ำแลงพลาดท่า

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตกเขาตาย กระนั้นหมึกก็ได้แต่ร้องไห้คร�่ำครวญถึงการ
จากไปของมุกดายอดรักของเขา
ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง ทะเลรัก

353

๒๔๙๖

ไทรโยคแปลง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ เมษายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
อิศรา อมันตกุล
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ละเอียด พิบลู สวัสดิ,์ ศศิธร เชีย่ วชาญ,
ถนอม อัครเศรณี
เค้าเรื่อง

“เชิงรัก ฉันท์ต้องหัก กันด้วยชีวิต”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

354 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

พรหมบันดาล
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ เมษายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
วิจิตร คุณาวุฒิ
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
วิจิตร คุณาวุฒิ

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

เค้าเรื่อง
“โจรจะกลั บ ใจ อย่ า เอาไฟไปจุ ด
เพราะจุดไฟในหัวอก โจรใหญ่จงึ แหกตรางออกอาละวาด”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

355

๒๔๙๖

ศึกรักของดวงใจ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ เมษายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
ปัญหา”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

“ภาพยนตร์ ไ ทย เรื่ อ งรั ก ที่ เ ป็ น

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

356 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

คูส่ ร้าง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ เมษายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง หอมหวล
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส�ำเภา, สวาท

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

เรื่องย่อ

357

๒๔๙๖

สองเสือสาว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ เมษายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ประชุม จันทิมา, พัชรินทร์ ดวงหิรญ
ั
เค้าเรื่อง

“สองสาวร่วมซ่องเสือ”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

358 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

คนองแค้น
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๓๐ เมษายน ๒๔๙๖

เรื่องย่อ

359

๒๔๙๖

ลูกฝาแฝด (๒๔๙๔)
๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี

360 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

รอยบุญ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ชลอ ไตรตรองศร
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ชลอ ไตรตรองศร
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง
ถนน”

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

“ภาพยนตร์ไทยลีลาชีวิตจากข้าง

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

361

๒๔๙๖

ทาษรัก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส�ำเภา ประสงค์ผล
ที่ปรึกษา
สมบัติ คงจ�ำเนียร
ผู้ประพันธ์
มนัส จรรยงค์
ผู้ก�ำกับ		
รังสี ทัศนพยัคฆ์, ประเทือง ศรีสพุ รรณ
ผู้เขียนบท
รังสี ทัศนพยัคฆ์, ประเทือง ศรีสพุ รรณ
ผู้ถ่ายภาพ
ฉลาง ประสงค์ผล
ผู้ล�ำดับภาพ
ฉลาง ประสงค์ผล
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้สร้างฉาก
แนมศิลป
ฝ่ายเทคนิค
จุมพล กาญจนินทุ
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ประทิน ศรีสุพรรณ
ผู้จัดดนตรี
ร.ท. สมหมาย สุขะพันธ์ ร.น.
ธุรกิจทั่วไป
ส�ำเภา ประสงค์ผล
ผู้พากย์
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง เป็น อรชร
สมบัติ คงจ�ำเนียร
เป็น ดิเรก
สมพิศ วรางคณา
เป็น มัณฑนา
ทวนทอง วิมลรัตน์
เป็น สมาน
เรวัต รัตนะ
เป็น ปรีชา
สกล วรฉัตร์
เป็น นิพนธ์
นอบ ดิษฐพันธ์
เป็น แม่
สน�่ำ สวนสุจริต
เป็น คง
พยอม ปฐมพล
เป็น สมุนโจร
วิเชียร แพทย์ดี
เป็น ประพันธ์
เรื่องย่อ
เมื่อ ดิเรก ถูก สมาน เพื่อนร่วมงาน
บังคับขูเ่ ข็ญให้ชว่ ยกันใส่รา้ ยเจ้านาย เขาจึงจ�ำต้องปฏิเสธ
ไปด้วยความมีมนุษยธรรม สมานจึงส่ง มัณฑนา สาวสวย
มาหว่านเสน่ห์ให้ดิเรกหลงเชื่อจนก่อเกิดเป็นความรัก
ทั้ง ๆ ที่ดิเรกมี อรชร น้องสาวบุญธรรมที่คอยช่วยเหลือ
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ทาษรัก พ.ศ. ๒๔๙๖

และแอบรักเขาอยู่
นานวันเข้า ดิเรกก็ยังไม่มีทีท่าจะร่วมมือกับ
สมาน แถมมัณฑนาก็ดูจะมีใจเอนเอียงไปหาดิเรก สมาน
ซึง่ เป็นเจ้าของมัณฑนามาก่อนจึงอดรนทนไม่ไหว ท้าดิเรก
ชกกันตัวต่อตัว แต่ดิเรกถูกมารดาห้ามไว้เขาจึงตัดสินใจ
หนีไปอยูห่ วั หิน และได้พบกับกลุม่ โจรกลุม่ หนึง่ ซึง่ เห็นใจ
ดิเรกที่ต้องถูกหลอกลวงและคิดจะหาทางช่วยเขา แล้ว
โอกาสแก้แค้นก็มาถึง เมื่อสมานและมัณฑนาเดินทางมา
เที่ยวหัวหิน ดิเรกและเพื่อนโจรวางอุบายหลอกสมานมา
ที่ไร่แห่งหนึ่งเพื่อชกให้สมแค้น แต่ดิเรกดันพลาดท่า
เกือบถูกมัณฑนายิง ดีที่เธอยังมีใจให้ดิเรกจึงอ้อนวอน
ขอให้เรื่องต่าง ๆ จบลง และอวยพรให้ดิเรกสมหวังกับ
อรชรหญิงที่รักเขาจริง ๆ สมานเริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่ท�ำลง
ไปจึงกลับใจเลิกท�ำเรื่องชั่วร้าย ทุกฝ่ายจึงกลับมาคืนดี
และมีความสุขด้วยกันในที่สุด
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ทาษรัก พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

สามเกลอกระยาจก
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร,
ดอกดิน กัญญามาลย์
เค้าเรื่อง		
ไม่ซ�้ำแบบใคร”

“คอยชม! ภาพยนตร์ตลก ชัน้ แนวหน้า

ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สาวเครือฟ้า พ.ศ. ๒๔๙๖

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

เชิงทะเล
๑๖ มม. / สี (ธรรมดา) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ร�ำเพย ณ นคร
เค้าเรื่อง		
“เรือ่ งจริงทีค่ รึกโครมในหน้าหนังสือพิมพ์ ตอนผู้ยิ่งใหญ่เบ่งใส่ชาวประมง”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

เสียงสาป
๓๕ มม.? / สี (วิจิตร) / เสียง / ความยาว ..... นาที
๔ มิถุนายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริษัทภาพยนตร์สถาพร
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส.ฑิฆัมพร
ผู้ประพันธ์
แชน เชิดพงศ์ จากบทละคร เรื่อง
เสียงสาปจากโลกันต์
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ช.แสงเพ็ญ
ผู้ถ่ายภาพ
ไพบูลย์ มาศมัณฑนะ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
พิน พูนพัฒน์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต,
ชลิต สุเสวี, เฉลิม บุณยเกียรติ, เชาว์ แคล่วคล่อง, สุพรรณ
บูรณพิมพ์, ประภาพรรณ นาคทอง, อัมพร ประทีปเสน

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖

เค้าเรื่อง
“ส�ำเนียงนั้นแผ่วโผยมาในอากาศ
เป็นส�ำเนียงที่พลิกชีวิตหนึ่งให้กระเจิงไป ...ส�ำเนียง
ประหลาดนั้น เป็น! “เสียงสาป”		
“เมียน้อยฆ่าเมียหลวง แล้วคบชู้ฆ่าผัว ลึกลับ
โลดโผน รักเร้าน�้ำตา และบีบหัวใจ”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒๔๙๖

วิญญาณคนอง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๖ มิถุนายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ธงชัย นิลกนิษฐ์, ไพบูลย์ เกษมมาลัย,
พระดรุณรักษา, สมบุญ แว่นตาโต
เค้าเรื่อง		
“นางนากพระโขนงแผลงฤทธิ์ อี ก
นิยายใหม่ของนางนาก”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖
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ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

น้องชาย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ชลอ ไตรตรองศร
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ชลอ ไตรตรองศร
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖

“เรื่องโศรก ตลก”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖

367

๒๔๙๖

พลายมลิวลั ย์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ถนอม มหาเปารยะ จากบทประพันธ์
เรื่อง พลายมลิวัลย์
ผู้ก�ำกับ		
ฉลาด วัลลิสุต
ผู้เขียนบท
สด กูรมะโรหิต
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบศิลป์ ศิววงศ์ กุญชร
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
คณะกมลพิสมัย
ผู้แสดง
วสันต์ สุนทรปักษิน,
จมื่นมานิตย์นเรศ,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ลัดดา, วลิต
เค้าเรื่อง
“ชมบทรักที่หวานซาบซึ้ง การเสีย
สละทุกสิ่งทุกอย่างของ ม.จ.สุริยา เยี่ยมสกุล จนในที่สุด
แลกด้วยชีวิต เสียอนาคตของโอรสสุดสวาท และชายา
สาวสวย ท่านจะได้ชมบทบาทของช้างแสนรู้”
ที่มา หนังสืือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๒๔๙๖

ชายพเนจร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

369

๒๔๙๖

จอมหิว
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ลูกไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง “เบ็ญจะ”
ที่ปรึกษา
อ�ำนวย นฤปกรณ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ทองอ้อน กมเลศร์
ผู้เขียนบท
ทองอ้อน กมเลศร์
ผู้ถ่ายภาพ
หนุ่ม เต็งบุญชู
ผู้ล�ำดับภาพ
พรทิพย์
ผู้ก�ำกับภาพ
ศุภระ กาญจนะภังคะ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดฉาก
เสรีศิลปิน
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา
ผู้แสดง
ดอกดิน กัญญามาลย์
เป็น อัศวิน
บุญยงค์ ยุทธนากร
เป็น องอาจ
จันตรี สาริกบุตร
เป็น จันทรา
เฉลิม บุณยเกียรติ
เป็น บิดาของจันทรา
ประวิทย์ สุจริตจันทร์ เป็น นายอ้น
แป๊ะอ้วน
เป็น พี่หมู
เยิ้ม จีรพันธ์
เป็น เกิด
สมโภช เสลากุล
เป็น คง
สมัย ก�ำเหนิดงาม
เป็น ด�ำ
ผาสุข คงสถิตย์
เป็น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
สมาน ปิ่นประทีป
เป็น หัวหน้าคณะนักมวย
ดาบน่า ศ. บางคอแหลม เป็น นักมวย
ชิดหลี ศรีก�ำพุธ
เป็น กรรมการมวย
เรื่องย่อ
เรื่องราวของสองพี่น้อง องอาจ ซึ่ง
เป็นพวกชอบคิดแต่ไม่ชอบท�ำ กับ อัศวิน ซึ่งเป็นจอมหิว
ด้วยความระอาความไม่เอาไหนของลูกชายทั้งสอง นาย
อ้น ซึ่งเป็นพ่อจึงไล่ตะเพิดอัศวินกับองอาจออกจากบ้าน
370 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง จอมหิว พ.ศ. ๒๔๙๖

หลายวันผ่านไป องอาจกับอัศวินเร่รอ่ นไปตามยถากรรม
จนมาเจอเกวี ย นตกหล่ ม อั ศ วิ น จอมหิ ว ซึ่ ง มี นิ สั ย
ประหลาด คือเมื่อโมโหหิวจะมีพละก�ำลังมหาศาล จึงไป
ช่วยชาวบ้านยกเกวียน จึงได้อาหารเป็นการตอบแทน
สองพีน่ อ้ งยังคงระหกระเหร่อนเร่หาวิธปี ระทัง
ความหิวไปวัน ๆ แม้บางครัง้ อับจนขนาดต้องกินหินแทน
ข้าว องอาจพยายามคิดหาวิธีต่าง ๆ เช่น ให้อัศวินปลอม
ตัวเป็นคนพิการขอทานประทังชีวิต แต่ความก็แตกทุก
ครัง้ เพราะอัศวิน จนวันหนึง่ ทัง้ สองมาจนถึงสวนสัตว์และ
พบ จันทรา ก�ำลังถูกนักเลงรังเก อัศวินซึ่งก�ำลังโมโหหิว
จึงเข้าไปช่วย จันทราตอบแทนบุญคุณทัง้ สองด้วยการให้
กล้วยหอมซึง่ ทีแรกกะจะน�ำมาให้ลงิ วันต่อมา องอาจพา
อัศวินมาสมัครเป็นนักมวย และต่อยชนะเพราะโมโหหิว
นัน่ เอง โชคชะตาพาให้สองพีน่ อ้ งได้พบกับจันทราอีกครัง้
ที่บาร์เหล้าซึ่งบิดาของจันทราเป็นเจ้าของ จันทราเล่าให้
บิดาฟังว่าองอาจกับอัศวินเคยช่วยชีวติ จันทราไว้ บิดาของ
จันทราจึงรับทั้งสองเข้าท�ำงาน อัศวินใช้พลังให้เป็น
ประโยชน์ในการจัดการนักเลงซึง่ มาเบ่งกินฟรีทบี่ าร์ ส่วน
องอาจก็ได้ใช้ความคิดพิชิตใจจันทรา
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง จอมหิว พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

สุภาพบุรษุ ทนง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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วายร้ายท่าเรือ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
จุมพล ปัทมินทร์, บังเละ
เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

สามเกลอเจอผี
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ดอกดิน กัญญามาลย์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ล้อต๊อก, ดอกดิน, สมพงษ์ พงษ์มิตร

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สาวเครือฟ้า พ.ศ. ๒๔๙๖

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ตลก-แปลก และใหม่
ที่สุด ไม่ซ�้ำแบบใคร”
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สาวเครือฟ้า พ.ศ. ๒๔๙๖
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ผูร้ า้ ยผูด้ ี
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
อุสมาน ศรแดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

นางแมวป่า
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ สิงหาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
โยคีทองพูน แผนกภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ทองพูน พึ่งสุนทร
ผู้ประพันธ์
ช่อลิลลี่ – พริ้มเพรา
ผู้ก�ำกับ
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ช. แสงเพ็ญ
ผู้ก�ำกับบท
อนุมาศ บุนนาค
ผู้ถ่ายภาพ
สุจินต์ สุทธิวรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
อ�ำนวย กลัสนิมิ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย คลอใจ บุณยสิงห์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง เป็น นิด
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น ร.ต.อ. ไชยา
ศิริพร ศรีจามร
เป็น ชนินท์
วิโรจน์ สายวัฒนะ
เป็น ร.ต.ต. ประกิจ
วลิต สนธิรัตน์
เป็น วิศิษฐ์
ประเสริฐ จุลเกตุ
เป็น สนั่น
ทัต เอกทัต
เป็น เสือคล้อย
สงวน รัตนทัศนีย์
เป็น นางสาย
มนัส บุณยเกียรติ
เป็น ราณี
ทัศนี เฉียงกุล
เป็น ครูอ�ำไพ
วงษ์ ศรีสวัสดิ์
เป็น เจ้าคุณทรงอานุภาพ
เรื่องย่อ
๑๗ ปีก่อน สาย คนใช้ในตระกูลของ
เจ้าคุณทรงอานุภาพ ขโมยลูกสาววัยแบเบาะของเจ้าคุณ
เพราะความแค้นที่ตัวเองต้องตกเป็นเมียเก็บ สายหนีมา
กบดานยังรังโจรของ เสือคล้อย ที่จังหวัดเพชรบุรี เสือคล้อย
ออกอาละวาดปล้นทรัพย์จนชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก
ทางการจึงส่ง ร.ต.อ. ไชยา มาจับกุม แต่ไม่ทนั จะปฏิบตั หิ น้าที่
เขาก็กลับถูก นิด นางแมวป่าปล้นหมวกกับปืนไปหน้าตาเฉย
ขณะนัน้ ราณี คูห่ มัน้ ได้ยกโขยงเพือ่ นมาเยีย่ มไชยา
ถึงที่พัก แต่กลับไม่เจอไชยา แท้ที่จริงแล้ว วิศิษฐ์ สมาชิก
คนหนึ่งติดตามมาเพื่อขายกระสุนให้เสือคล้อย ค�่ำนั้นเอง
ไชยาน�ำก�ำลังต�ำรวจบุกรังเสือคล้อย นิดผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์ชว่ ย

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง นางแมวป่า พ.ศ. ๒๔๙๖

ชีวติ ไชยาซึง่ เกือบจะถูกเสือคล้อยแทงไว้ทนั ไชยาจึงตอบแทน
บุญคุณนิดด้วยการรับอุปการะเด็กสาว และพานิดไปเที่ยวที่
บังกะโลหัวหินด้วย วิศิษฐ์ฉวยโอกาสลวนลามนิดแต่ถูกนิด
ต่อยหงายหลัง ราณีหาเรื่องอาละวาดนิด ไชยาจึงตัดร�ำคาญ
ให้ ชนินท์ น้องสาว พานิดไปฝากกับ ครูอ�ำไพ ที่กรุงเทพ
เพื่ออบรมบ่มนิสัย แต่นิดต้องมาเจอเด็กในบ้านของครูอ�ำไพ
กลั่นแกล้งต่าง ๆ นานา
อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าคุณทรงอานุภาพและ ไพฑูรย์
หลานชายมาขอพบไชยา เพราะบังเอิญได้เห็นนิดทีห่ วั หิน และ
จ�ำได้ว่าเป็นลูกสาวของตนที่ถูกลักพาตัวไป เจ้าคุณเล่าเรื่อง
ในอดีตให้ไชยาฟัง ขณะเดียวกัน เสือคล้อยกับนางสายมา
รวมหัวกับวิศิษฐ์หมายจะจับตัวนิดเรียกค่าไถ่ วิศิษฐ์นึกแผน
ชั่วออก ตรงดิ่งไปเป่าหูราณีว่า สาเหตุที่ไชยาส่งนิดมาอบรม
นิสยั เพราะต้องการแต่งงานกับนิดเป็นแน่ ราณีหน้ามืดไปด้วย
โทสะตามไปแฉก�ำพืดของนิดถึงทีบ่ า้ นครูอำ� ไพเพราะเข้าใจว่า
นิดเป็นลูกโจร นิดเก็บข้าวของตั้งใจจะกลับเพชรบุรี แต่ถูก
นักเลงลวนลามแล้วหลงมายังซ่องนางโลมของ สดใส จึงขอ
อาศัยอยู่ที่นั่น
ไชยาตระเวนหาตัวนิดตามสถานนางโลมต่าง ๆ
สดใสเห็นท่าไม่ดีจึงเสนอขายนิดให้วิศิษฐ์ วิศิษฐ์ไม่รอช้า
รีบโทรไปเรียกค่าไถ่จากเจ้าคุณและคุณหญิงทรงอานุภาพ โดย
นัดหมายแลกเปลี่ยนนิดบริเวณหอนาฬิกา ที่สวนลุมฯ ใน
เวลากลางคืน แต่เสือคล้อยกับวิศษิ ฐ์กลับคิดชัว่ หมายจะขืนใจ
นิดก่อนส่งตัว สายเกิดสงสารนิดขึ้นมาจึงยุให้เสือคล้อยกับ
วิศษิ ฐ์ผดิ ใจกันและหาทางพานิดหนี แต่วศิ ษิ ฐ์ไหวตัวทันสัง่ ให้
สมุนขังตัวนิด พอไชยาบุกเข้ามา เสือคล้อยใช้ปืนขู่ให้นิด
ยอมรับว่าตกเป็นเมียของวิศษิ ฐ์แล้ว สายซึง่ ซ่อนตัวอยูต่ ะโกน
สวนออกมาว่าไม่เป็นความจริงจึงถูกยิงจนเสียชีวติ ต�ำรวจน�ำ
ก�ำลังเข้าจับกุมเสือคล้อยกับวิศิษฐ์ได้ส�ำเร็จ ไชยาจึงพานิดไป
คืนให้พ่อแม่ที่แท้จริง
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง นางแมวป่า พ.ศ. ๒๔๙๖
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จับตาย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ สิงหาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
มนัส จรรยงค์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
จ�ำรัส สุวคนธ์ (น้อย)
เรื่องย่อ		
ชายป่าลึกอันไกลโพ้นจากตัวเมือง
จั ง หวั ด ยะลา อั น เป็ น สถานที่ ที่ นั ก โทษถู ก เกณฑ์ ม า
แผ้วถางทางเพื่อท�ำถนน ในป่าลึกเช่นนี้ พร หนึ่งใน
นักโทษได้หลงรัก หวัน หญิงสาวที่สวยราวกับดอกไม้
ป่า และตัง้ ปณิธานไว้วา่ แม้จะหมดโทษก็จะขออยูท่ วี่ งั ไทร
กับสาวนางนี้ ความหวังต้องมาพังทลายเมื่อสาวเจ้าไป
รักกับ ประสิทธิ์ เจ้าพนักงานเพื่อนสนิทของ สกล ผู้คุม
ซึ่งสนิทกับพร แต่เลือดนักสู้ของพรท�ำให้เขาไม่ยอมแพ้
ยิ่งเมื่อประสิทธิ์หักหน้าพรต่อหน้าหวัน สองหนุ่มจึงเกิด
ชกต่อยกัน พรแย่งปืนของประสิทธิ์และหนีหัวซุกหัวซุน
เข้าไปในป่า
สกลฝืนใจเข้าป่าเพื่อจับตัวพรโดยมีค�ำสั่งให้
จับตาย ในขณะที่สกลออกติดตามพรไปในป่าลึก ในใจ
ของสกลต้องเลือกว่าจะผดุงกฎหมายหรือจะช่วยเพื่อน
มนุษย์ และแล้วในเย็นวันหนึ่ง ชาวบ้านก็มาแจ้งเบาะแส
ว่าพบพรมาแอบนอนในกระท่อมร้างในสวนยางแถว
ธารโต สกลไม่รอช้ารีบตามไปยังที่นั่นแต่คนที่อยู่ในนั้น
ไม่ใช่พรแต่เป็นหวัน มาขอยาให้พรซึง่ ก�ำลังเจ็บหนัก สกล
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ให้คนคอยสะกดรอยตามหวันหวังจะสาวให้ถึงตัวพรแต่
ก็คลาดสายตาไปได้
๑๕ วันผ่านไป สกลยังตามล่าตัวพรอย่างไม่
ลดละ ทุกครั้งที่ได้ข่าวว่ามีคนถูกพรขโมยอาหาร สกล
จะรีบไปถึงทีก่ อ่ เหตุอย่างรวดเร็ว จนกระทัง่ คืนหนึง่ สกล
ได้ซ่อนตัวเพื่อคอยดักจับพร ในความมืดมิด สกลเห็น
ดวงตาคูห่ นึง่ ก�ำลังไหวตัวอยูใ่ นป่าจึงยกปืนขึน้ ยิง ผลของ
คืนนั้นท�ำให้สกลจับไข้ไปหลายวัน เมื่อฟื้นไข้ลูกน้องของ
สกลรีบมาปลุกเขาไปดูซากศพที่เขายิงในคืนนั้น แต่กลับ
เจอร่างของพรนอนนิ่งแน่เน่าเฟะตายอย่างน่าอนาจ
เพราะพิษไข้ป่าและความอดอยาก สกลได้แต่นิ่งงันที่ไม่
สามารถช่วยชีวิตพรไว้ได้
ที่มา เรื่องสั้น จับตาย ของ มนัส จรรยงค์

๒๔๙๖

นักเลง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๑ สิงหาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
กรุงเทพภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
อ. อรรถจินดา
ผู้ก�ำกับ		
อ. อรรถจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผูแ้ สดง
ธงชัย นิลกนิษฐ์, พรพรรณ วรรณมาศ
เรื่องย่อ

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

377

๒๔๙๖

อัศวินหุน่ เหล็ก
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ สิงหาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

378 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

เมียหลวง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
เสนาะ ศรีพยัคฆ์ - สนาน - วรรณภา
ผู้แสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง,
วรรณภา วิเศษประภา,
อรวรรณ เนียรช�ำนาญ,
สนาน คราประยูร
เรื่องย่อ

379

๒๔๙๖

ชีวติ แม่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ไพลิน โพธิ์ไทร
เรื่องย่อ

380 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

สุดขอบฟ้า
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

381

๒๔๙๖

แม่คา้ ปลาสด
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ กันยายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ดอกดิน กัญญามาลย์,
กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, ชูศรี
เรื่องย่อ

382 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

น้องนางบ้านนา
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๑ กันยายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

383

๒๔๙๖

ทะเลทม
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ กันยายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
เนรมิตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จรี อมาตยกุล
ผู้ประพันธ์
แชน เชิดพงษ์
ผู้ก�ำกับ
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, ทัต เอกทัต, สมควร,
จ�ำรูญ, เฉลิม, วลิต,
อัจฉราวรรณ ณ เชียงใหม่
เค้าเรื่อง
“นิยายรักรันทดของชาวทะเล ซึง่ หนี้
ของความแค้นต้องล้างด้วยเลือด! และ...ชีวิต!”
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

384 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

ฝนซาฟ้าสรวง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ กันยายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เบญจมินทร์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

385

๒๔๙๖

แม่เลีย้ ง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ กันยายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
เสนาะ - สนาน - วรรณภา
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

386 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

ด้วยน�ำ้ มือนาง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓ ตุลาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
สมพงษ์ วงษ์รักไทย - พวงเล็ก
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

387

๒๔๙๖

ลูกก�ำพร้า
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๖ ตุลาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ป.อินทรปาลิต
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สรสิทธิ, กรองจิตร์
เรื่องย่อ

388 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ มูลนิธิหนังไทย

๒๔๙๖

ดวงใจของชายชัว่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๙ ตุลาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
เสน่ห์ โกมารชุน, ไพลิน โพธิ์ไทร
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

389

๒๔๙๖

นรกในดวงใจ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง		
“วางยาหญิงสาว แล้วพร่าพรหมจรรย์
เป็นเรื่องของหญิงสาวบุตรเศรษฐี ที่ตกไปอยู่ในเงื้อมมือ
อันธพาล ผ่านมือปืน มือนักเลง เป็นทอด ๆ ไป”
ที่มา มูลนิธิหนังไทย

390 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ มูลนิธิหนังไทย

๒๔๙๖

ดรรชนีนาง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
พนาสิทธิ์ฟิล์ม
ผู้อ�ำนวยการสร้าง รัศมี จันทวิโรจน์, อรกิจ อมาตยกุล,
ศักดิ์เกษม หุตาคม
ที่ปรึกษา
ชิน ทิวารี, วัชระ กบิลกาญจน์
ผู้ประพันธ์
อิงอร
ผู้ก�ำกับ
สมชาย อาสนจินดา, ศักดิเ์ กษม หุตาคม
ผู้เขียนบท
อิงอร
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ท. ภีมะโยธิน
ช่างแต่งหน้า
แววรัตน์ อมาตยกุล
ผู้ประพันธ์เพลง ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง,
ชลหมู่ ชลานุเคราะห์
ผู้พากย์
พันค�ำ - สวลี - ฉลอง
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ำรง
สุทิน บัณฑิตกุล
เป็น ดรรชนี
สวลี ผกาพันธุ์
เป็น ศิริยุคล
วิโรจน์ สายะวัธนะ, ส่องศรี บัณฑิตกุล, ขวัญ สุวรรณะ,
มัน่ วินจิ ฉัยภาค, ชุม ศรีแหลมสน, กิติ เจริญ, วิเชียร จักรกรด,
ด.ญ. อรวรรณ กบิลกาญจน์
เรื่องย่อ
หญิงสาวคนหนึ่งก�ำลังอ่านนิยายของ
อิงอรและหลับตาเพือ่ นึกภาพของ ม.จ.นิรนั ดร์ฤทธิธ์ ำ� รง นาย
นาวาตรีแห่งรัฐนาวีไทย ซึ่งออกเดินทางไปส�ำรวจแผนที่ ณ
แหลมสน จังหวัดสงขลา  ในระหว่างส�ำรวจพืน้ ที่ เผอิญได้เจอ
สาวชาวบ้านก�ำลังเก็บเกี่ยวผลไม้อยู่แถวนั้น ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์
ธ�ำรงตกใจในความงามของหญิงสาวจึงเข้าไปคุยด้วย แต่เธอ
หนีไปเสียก่อน วันรุ่งขึ้น ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ำรงจึงกลับมาที่
แหลมสนอีกครั้งเพื่อตามหาหญิงสาว และได้รู้จากชาวบ้าน
ละแวกนั้นว่า เธอชื่อ ดรรชนี อาศัยอยู่กับพ่อสองคน ม.จ.
นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ำรงออกอุบายให้ดรรชนีช่วยพายเรือไปส่งที่ฝั่ง
จนดรรชนีระอาใจยอมท� ำตาม ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ� ำรงยื่น

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ธนบัตรให้หวังตอบแทนในน�้ำใจของดรรชนี แต่หญิงสาวคิด
ว่าเขาดูถูกจึงฉีกธนบัตรเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโยนทิ้งลงทะเล
วันรุ่งขึ้น ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ำรงมาหาดรรชนีเพื่อ
ปรับความเข้าใจ เมื่อความโกรธทุเลาลง ดรรชนีจึงเชื้อเชิญ
ให้เขานั่งเพื่อดื่มน�้ำมะพร้าว แต่เพราะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับ
ตัว ดรรชนีจึงเฉาะลูกมะพร้าวพลาดโดนนิ้วชี้ของตนเองเข้า
ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ำรงช่วยท�ำแผลให้ดรรชนีอย่างนุ่มนวล
ท�ำให้ดรรชนีเผลอใจมอบกายให้ ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ำรง พ่อ
ของดรรชนีกลับจากไปหาปลา พบดรรชนีตกเป็นของชาย
หนุม่ ก็โกรธมาก ไล่ตะเพิด ม.จ.นิรนั ดร์ฤทธิธ์ ำ� รง และบันดาล
โทสะเฆี่ยนเข้าที่แสกหน้าดรรชนี
ที่เมืองหลวง หนังสือพิมพ์ลงข่าวการแต่งงาน
ระหว่าง ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ำรงกับ ศิริยุคล สาวในวงสังคม
อย่างครึกโครม ดรรชนีได้อ่านข่าวจึงเดินทางมาที่บ้านของ
ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ำรง เพราะบัดนี้ดรรชนีได้คลอดลูกซึ่งเกิด
จาก ม.จ.นิรนั ดร์ฤทธิธ์ �ำรง แต่กลับโดน ม.จ.นิรนั ดร์ฤทธิธ์ �ำรง
ปฏิเสธอย่างไร้ส�ำนึก ดรรชนีและพ่อจึงพากันกลับชายทะเล
ไม่นานพ่อของดรรชนีก็ตรอมใจตาย
ในห้องนอนของคูว่ วิ าห์ใหม่ มีหอ่ ไปรษณียห์ อ่ หนึง่
จ่าหน้าถึง ม.จ.นิรัน ดร์ฤทธิ์ธ�ำรง พร้อมจดหมายตัดพ้อ
ชะตากรรมจากดรรชนี ศิริยุคลเห็น ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ำรงมี
สีหน้าไม่สู้ดี จึงถือวิสาสะแกะห่อปริศนา แล้วก็ต้องผงะตกใจ
สุดขีด เพราะของขวัญชิ้นนั้นเป็นขวดแก้ว ซึ่งมีนิ้วคนลอยอยู่
ด้านใน นิ้วซึ่งมีรอยแผลบาดลึกเหมือนความทรงจ�ำที่ฝังลึก
ในใจของผู้มอบ ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ธ�ำรงจึงเกิดความละอายใจ
เดินทางมาหาดรรชนีทแี่ หลมสน แต่ทกุ อย่างได้สายไปเสียแล้ว
ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง ดรรชนีนาง
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๒๔๙๖

ต�ำรวจชายแดน
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ม.ล. รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
พรรณี ส�ำเร็จประสงค์,
สุรชาติ ไตรโภค, สาหัส บุญหลง,
วิชิต ไวงาน, ทัต เอกทัต
		
เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

อ้ายคนเวร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

สมิงเหล็ก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง		
“นาทีสุดท้ายอยู่ที่ดาบ! พอกลแตก
วายร้ายก็เตรียมบุก แต่ในที่สุด...พ่ายราบเป็นหน้ากอง!
ฟันดาบ-หมัดมวย-รักแซกขบขัน-ครบทุกรส”
ที่มา มูลนิธิหนังไทย

394 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ มูลนิธิหนังไทย

๒๔๙๖

ลูกสะใภ้ แม่ผวั
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

ฟ้ามุย่
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
วิจิตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์,
ทักษิณ แจ่มผล, จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม, สมพล กงสุวรรณ,
แน่งน้อย แสงสุวิมล
เค้าเรื่อง
“สีธรรมชาติ งามระยับ พร้อมทัง้ บท
รัก สะเทือนใจ มีทุกรสทุกแบบ ไม่ซ�้ำเรื่องใด ๆ”
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖
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ที่มาภาพ (บน) นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖
            (ล่าง) นิตยสารตุ๊กตาทอง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

ลูกอนาถา
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

397

๒๔๙๖

แม่เสือไพรวัลย์
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ศิริจินดาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บรรจง เลาหะจินดา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ชลอ ไตรตรองศร
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เทพากับพรพรรณ์
ผู้แสดง
อัมพร ประทีปเสน
เป็น ไพรวัลย์
เมืองเริง ปัทมินทร์
เป็น ชาย
สมถวิล มุกดาประกร เป็น ศักดิ์
กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน เป็น กาหลง
ชูศรี โรจน์ประดิษฐ์, ล้อต๊อก, อบ บุญติด, ชลอ ไตรตรองศร,
ทองฮะ, บังเละ, สมพงษ์, แป๊ะอ้วน, สมโภชน์, มงคล,
ชูเตี้ย
เรื่องย่อ
ชาย มาท่องเทีย่ วในป่า เห็น ไพรวัลย์
ก�ำลังจะตกน�ำ้ ก็หวั เราะข�ำ หญิงสาวไม่พอใจจึงเกิดทะเลาะ
กัน รุง่ ขึน้ ชายไปกินข้าวทีร่ า้ นอาหารไพรวัลย์ และได้ชว่ ย
ก�ำธร จากเหตุทะเลาะวิวาทกับ ศักดิ์ นักเลงขาใหญ่ ก�ำธร
ตอบแทนบุญคุณชายด้วยการชวนมาท�ำงานในต�ำแหน่ง
ผู้จัดการงานป่าไม้ และแนะน�ำให้ชายได้รู้จักกับ กาหลง
ซึ่งศักดิ์แอบหลงรักอยู่ เป็นเหตุให้ศักดิ์เกลียดขี้หน้าชาย
มากยิ่งขึ้น
วันหนึ่ง เจ้าคุณวานให้ชายไปรับเงินที่ร้าน
ไพรวัลย์ ศักดิ์สบโอกาสแก้แค้น ลอบยิง พร พ่อของ
ไพรวัลย์ถึงแก่ชีวิตแล้วตีหัวชายจนสลบ จัดฉากว่าชาย
เป็นฆาตกร ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของศักดิ์ ไพรวัลย์
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ที่มาภาพ นิตยสารตุ๊กตาทอง ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

ปักใจเชือ่ ว่าเป็นฝีมอื ของชาย มิหน�ำซ�ำ้ กาหลงยังถูกลักพา
ตัวไป พอชายทราบเรื่องก็รีบไปหาพรรคพวกให้ช่วยกัน
ออกตามหาตัวกาหลง โดยบุกไปที่รังของศักดิ์เป็นที่แรก
ศักดิ์ถูกชายยิงตาย เจ้าคุณ ก�ำธร และไพรวัลย์เดินทาง
มาพร้อมต�ำรวจ ความจริงจึงปรากฏว่าชายเป็นนายอ�ำเภอปลอมตัวมาสืบราชการ
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

สาวเครือฟ้า ภาคจบ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
จ�ำรัส สุวคนธ์ (น้อย)
เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

ไฟรัก-ไฟบาป
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, แก้วฟ้า,
ทัต เอกทัต, สมจิตร, เฉลิม, สงวน,
จ�ำรูญ, มนัส, ชาลี
เรื่องย่อ

400 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๖

พ่อเลีย้ ง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สราวุธ, ไพลิน, พวงรัตน์, ประมินทร์
เรื่องย่อ
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จันทโครพ
๑๖ มม. / สี (กายสิทธิ์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
โรงถ่ายของ ส. อาสนจินดา
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส. อาสนจินดา
ที่ปรึกษา
“อิงอร”
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
เปี่ยม ทองปรีชา
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
วรรณดี พุกชาญค้า
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย พนม สุวรรณบุณย์
ผู้ประพันธ์เพลง ไพบูลย์ บุตรขัน
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมควร กระจ่างศาสตร์,
สวลี ผกาพันธุ์, ทักษิณ แจ่มผล,
จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม, สมพล กงสุวรรณ
เรื่องย่อ		
นิ ท านพื้ น บ้ า นว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของ
จันทโครพ เจ้าชายแห่งเมืองพาราณสี ซึ่งไปฝึกวิชากับ
พระฤาษีจนส�ำเร็จ พระฤาษี อาจารย์ ได้มอบผอบให้
จันทโครพก่อนเดินทางกลับบ้าน และก�ำชับไม่ให้เปิด
ผอบแก้วจนกว่าจะถึงบ้าน ความอยากรู้อยากเห็นของ
จันทโครพมีมากเกินกว่าจะระงับใจให้ท�ำตามสั่งของ
พระฤาษี จึงเปิดผอบระหว่างทาง ปรากฏว่ามีนางโมรา
โผล่ออกมา อิสตรีที่เป็นเหตุให้จันทโครพต้องพบกับ
ความยุ่งเหยิง
ที่มา นิทานพื้นบ้านเรื่อง จันทโครพ
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ที่มาภาพ มูลนิธิหนังไทย

๒๔๙๖

ปูเ่ จ้าสมิงพราย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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หยกฟ้า
JOGFA

๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ งามวิจิตร) / พากย์
ความยาว ..... นาที
๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
โยคีสถานสีพ่ ระยา แผนกภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ
นาคทอง, จรรจรูญ อมาตยะกุล, มนูญ สารเทียน
เค้าเรื่อง

“รักโศรก เสทือนใจ”

ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖
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ที่มาภาพ นิตยสารตุ๊กตาทอง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖

มารชีวติ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ ธันวาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

ลูกเมียน้อย
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ ธันวาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
จันตรี สาริกบุตร, พเยาว์ สาริกบุตร,
กิตติ เพ็ญจันทร์
เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

ขุนช้างขุนแผน

ตอน วันทองหึงษ์ลาวทอง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๘ ธันวาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ

407

๒๔๙๖

วนิดา
๓๕ มม.? / สี (วิจิตร) / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๕ ธันวาคม ๒๔๙๖ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
ละโว้ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง อุบล ยุคล ณ อยุธยา
ผู้ประพันธ์
“วรรณสิริ”
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
รุจิรา - มารศรี - รัตนาภรณ์
ผู้แสดง
ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร,
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง,
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

แต่งงานกับเศรษฐีสูงวัย ส่วน พิสมัย คู่หมั้นของพันตรี
ประจักษ์เมื่อรู้เรื่องเข้า ก็หัวเสียเป็นอันมาก พยายาม
สารพัดวิธีเพื่อกลั่นแกล้งวนิดาโดยมีคุณนายน้อมให้การ
สนับสนุน ส่วนพันตรีประจักษ์ หลังจากแต่งงานก็หาทาง
หลีกเลี่ยงวนิดาโดยการออกไปท�ำงานตลอด จึงไม่รู้เห็น
ว่าพิสมัยร้ายกาจกับวนิดาเพียงใด วนิดาที่ไม่รู้เบื้องหลัง
การแต่งงานครั้งนี้ จึงหากิจกรรมในยามว่างโดยการ
ท�ำงานบ้าน ปลูกพืชสวนครัว และได้รู้จักอ�ำพันกับอ�ำไพ
สองพี่น้องบ้านข้างเคียง ซึ่งเล่าเรื่องราวในอดีตของบ้าน
เรื่องย่อ
ด้วยความแก่นเซีย้ วของ วนิดา ท�ำให้ มหศักดิ์ให้วนิดาฟัง
คุณนายน้อมกับพิสมัยกุวา่ วนิดาเล่นชูก้ บั อ�ำพัน
นายดาว วงศ์วิบูลย์ ผู้เป็นบิดาต้องปวดหัวยิ่งนัก จึงคิดที่
จะหาสามีให้วนิดาแต่งงานออกเรือน โดยเลือกจากบัญชี พันตรีประจักษ์แทนที่จะดีใจกลับรู้สึกหึงหวง และเริ่ม
รายชื่อลูกหนี้และสะดุดตาชื่อ นายประจวบ มหศักดิ์ จึง แสดงตัวเป็นเจ้าของวนิดา ท�ำให้พสิ มัยยิง่ ทวีความเกลียด
เรียกมาที่บ้านเพื่อยื่นเงื่อนไขให้ประจวบแต่งงานกับ ชังวนิดา วันหนึ่ง วนิดาไปเที่ยวชะอ�ำกับอ�ำพันและอ�ำไพ
วนิดาแลกกับการยกหนี้สินทั้งหมด หะแรกประจวบ พันตรีประจักษ์ตามมาหึงหวงวนิดา วนิดาน้อยใจจึงหนี
ยืนกรานเสียงแข็งไม่ยอมท�ำตามเงื่อนไขที่นายดาวเสนอ ไปขีม่ า้ คนเดียวและพลัดตกม้า พันตรีประจักษ์ตามมาเจอ
เพราะมีคนรักอยูแ่ ล้วชือ่ ปราณี แต่นายดาวขูจ่ ะประจาน และช่วยวนิดาได้ทัน ทั้งสองจึงได้รู้ว่าต่างก็มีใจให้กันใน
สกุลมหศักดิ์ ท�ำให้นายประจวบจนใจกลับมาสารภาพกับ คราวนั้นเอง
หลังจากนัน้ ไม่นาน นายประจวบก็กลับมาทีบ่ า้ น
คุณนายน้อม มหศักดิ์ ผูเ้ ป็นมารดาฟัง คุณนายน้อมถึงกับ
ลมจับ เนื่องจากในอดีต เคยใส่ความจนพี่สาวของนาย มหศักดิ์พร้อมเงินชดใช้หนี้ สร้างความดีใจแก่คุณนาย
ดาวถูกขับไล่ออกจากบ้านมหศักดิ์ คุณนายน้อมขอร้อง น้อมและพิสมัยยิ่งนัก ปราณีรีบกลับมาหานายประจวบ
ให้พันตรีประจักษ์หาทางช่วยน้องชาย แต่หนี้สินของ แต่นายประจวบพบรักกับ ชุมศรี เมือ่ ครัง้ ไปท�ำงานทีภ่ าค
ุ นายน้อม
นายประจวบนั้นเยอะเกินก�ำลังของพันตรีประจักษ์จะ ใต้ และเริม่ ขัดค�ำสัง่ คุณนายน้อม เป็นเหตุให้คณ
ช่วยเหลือได้ นายประจวบจึงหนีไปภาคใต้เพื่อหาเงินมา ยอมลดทิฐิลง และปล่อยให้ลูกชายทั้งสองได้เลือกคนรัก
ชดใช้หนี้สิน พันตรีประจักษ์จึงต้องเป็นฝ่ายแต่งงานกับ ของตนเอง
วนิดา เด็กสาวที่เย่อหยิ่ง แทนประจวบที่หายตัวไป
ปราณีเมื่อรู้ว่านายประจวบเป็นหนี้ก็หนีไป ที่มา นิยายเรื่อง วนิดา ของ “วรรณสิริ”
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๒๔๙๖

ตรางดวงใจ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
แข ณ วังน้อย
ผู้ก�ำกับ		
“ทวีวรรณ”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิมล วัฒนธรรม, ดี แอนด์ พี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เป็น เอก
สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย เป็น จิตรี
อบ บุญติด
เป็น เจ้าคุณพินิจมนตรี
ก�ำจาย รัตนดิลก
เป็น คุณหญิงพินิจมนตรี
สง่า อินทรวิจิตร
เป็น ชัยวัฒน์
สงวน รัตนทัศนีย์, มนัส บุญยเกียรติ

ที่มาภาพ นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

ชัยวัฒน์จึงถูกจับเข้าคุก คุณหญิงพินิจมนตรีพยายาม
แก้ตัวใหม่ คะยั้นคะยอให้จิตรีไปขอคืนดีกับเอก แต่เอก
ไม่มใี จให้จติ รีอกี แล้ว ยิง่ รูจ้ ากจิตรีวา่ ลูกชายโดนฆ่าตายก็
โกรธแค้นอย่างหนัก อาละวาดคลุ้มคลั่งดั่งคนเสียสติ
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

เรื่องย่อ
จิตรี ลูกสาวของ เจ้าคุณพินิจมนตรี
แอบอยู่กินกับ เอก อย่างลับ ๆ จนมีลูกด้วยกันหนึ่งคน
ชีวิตคู่ของจิตรีไม่ราบรื่นอย่างที่หวัง เนื่องจาก คุณหญิง
พินิจมนตรี ผู้เป็นแม่รังเกียจเอกว่าเป็นคนไม่มีหัวนอน
ปลายเท้า จึงกีดกันความรักของทั้งคู่และบังคับให้จิตรี
แต่งงานกับ ชัยวัฒน์ คู่หมั้นเดิม โดยหารู้ไม่ว่าภายนอก
ของชัยวัฒน์ที่ดูมียศถาบรรดาศักดิ์นั้น แท้จริงแล้วเป็น
ผีพนัน
กว่าคุณหญิงพินิจมนตรีจะรู้ตัวก็ถูกชัยวัฒน์
ผลาญทรัพย์สมบัติแทบหมดสิ้น เจ้าคุณกับคุณหญิงจึง
หาทางออกด้วยการยกมรดกทีย่ งั เหลือให้กบั อนุสรณ์ ลูก
ของจิตรีทเี่ กิดกับเอก ไม่มใี ครคาดคิดว่าชัยวัฒน์จะเหีย้ ม
โหดขนาดฆ่าเด็กน้อยได้ลงคอ โชคดีทมี่ คี นเห็นเหตุการณ์

409

๒๔๙๖

วังน�ำ้ วน
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๖

กากี
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๖ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ทัศน์ศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง		
“เป็นภาพยนตร์สวี จิ ติ รพิศดาร ไม่ซำ�้
รอยใคร เหาะเหินเดินอากาศ แปลงกาย หายตัว วิเศษ
นัก มีเพลงบรรเลงไพเราะ ตามหลักภาพยนตร์เพลงและ
เทพนิยาย แต่ไม่ใช่แบบลิเกหรือละครร�ำ”
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สะใภ้ทาส พ.ศ. ๒๔๙๓
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๒๔๙๖

มงกุฏไพร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
บริรักษ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมควร กระจ่ า งศาสตร์ , ทั ก ษิ ณ
แจ่มผล, จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม, ไพริน โพธิไทร, จรรจรูญ
อมาตกุล, อรุณศรี น้อยทิพย์
เค้าเรื่อง
“ชม! การต่อสู้บนหลังม้าทั้งกองทัพ
ฟันดาบอย่างถึงใจ พร้อมบท รัก-ริษยา ของสองหญิง”
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖

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

ราชาธิราช

ตอน ศึกพระเจ้ากรุงจีน
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๙๖ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก,
ดอกดิน กัญญามาลย์
เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

เบญจเพศ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓ มกราคม ๒๔๙๗ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
มิตรภาพฟิล์ม
ผู้อ�ำนวยการสร้าง อุบล หลิ่มสกุล
ผู้ประพันธ์
ส. แก้วบรรณา
ผู้ก�ำกับ
ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร
ผู้เขียนบท
เสณี อุษณีษาณฑ์
ผู้ถ่ายภาพ
ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ก�ำกับแสง
จ�ำนงค์ บุญเหลือ
ผู้ออกแบบฉาก
ยาจิตร สิงหวนิช
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้แต่งหน้า
สุรพงษ์ โปร่งมณี
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ ไศลโสภิณ
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุทธินี คุรุวงศ์
เป็น ภาวดี
โชติ สโมสร
เป็น พงษ์ศักดิ์
สุนันทา ศิระฉายา
เป็น น้อย
นิตย์ มหากนก
เป็น พิชิต
แน่งน้อย แสงสุวิมล เป็น ลัดดา
ไพลิน โพธิ์ไทร, เติม โมรากุล, เกตุ อรรถจินดา, สอางค์
ปัญจะตระกูล, ทิพวัลย์ ชินวงศ์, ผาด เนตรอ�ำไพ

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ไล่พงษ์ศักดิ์ออกจากบ้านและประกาศตัดพ่อตัดลูก แม้
ภาวดีจะพยายามเกลี้ยกล่อมบิดาอย่างไรก็ไม่เป็นผล
ภาวดีจึงตัดสินใจออกจากบ้านไปพร้อมพงษ์ศักดิ์ เหลือ
เพียง น้อย น้องสาวคนเล็กเผชิญชะตากรรมเพียงล�ำพัง
หลังจากนั้นไม่นานคุณหลวงก็เสียชีวิต ลัดดา
อ้างสิทธิ์ความเป็นภรรยายึดบ้านและทรัพย์สมบัติไว้
คนเดียว ในเวลาไล่เลี่ยกัน ภาวดีได้รับข่าวว่าเครื่องบิน
ของ วิทยา คนรัก พลัดตกระหว่างทางกลับกรุงเทพ ภาวดี
เสียใจอย่างหนัก โชคดีที่ได้ ชัยพร พี่ชายของเพื่อนคอย
ปลอบประโลมใจ ภาวดีเห็นว่าชัยพรมีฐานะมัน่ คงจึงตอบ
รับค�ำขอแต่งงานเพราะต้องการส่งเสียให้นอ้ งได้เรียนจน
จบ แต่จู่ ๆ วิทยาก็กลับมาหาภาวดี ชัยพรมาเห็นเข้า นึก
ว่าภาวดียังมีใจให้วิทยาจึงเป็นฝ่ายขอถอนตัว
เมื่ อ ไม่ มี ชั ย พรคอยเลี้ ย งดู ภาวดี จ� ำ ต้ อ งไป
ขายตัวตามค�ำแนะน�ำของเพื่อนเพื่อหาเงินมาจุนเจือ
ครอบครัว พงษ์ศกั ดิม์ าพบเข้าในวันหนึง่ พยายามขอร้อง
ให้พี่สาวเลิกเสีย เพราะบัดนี้ตนเองเรียนจบและได้เป็น
ต�ำรวจแล้ว พิชิต พ่อม่ายซึ่งหมายตาภาวดีมาตั้งแต่
คุณหลวงยังมีชีวิตอยู่ พอรู้ว่าภาวดีจะเลิกขายตัว ก็ขู่จะ
เรื่องย่อ
นับแต่ ลัดดา ก้าวเข้ามาในชีวิตของ เปิดโปงเรื่องที่พงษ์ศักดิ์ติดหนี้ตน ภาวดีจึงตัดสินใจฆ่า
ภาวดี ในฐานะแม่เลี้ยงในวันที่เธอย่างเข้าสู่วัยเบญจเพส พิชิตเพื่อปกป้องน้องชาย โดยยอมให้พงษ์ศักดิ์เป็นผู้
ชีวติ ของภาวดีกต็ อ้ งพังพินาศจากทีเ่ คยอยูอ่ ย่างสุขสบาย จับกุมแต่โดยดี
คุณหลวง พ่อของภาวดีซึ่งตกเป็นพุ่มม่ายอยู่หลายปี
ในที่สุด ก็ยอมแต่งงานกับลัดดาที่จ้องตะครุบสมบัติของ ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง เบญจเพศ
คุณหลวง ในค�่ำวันหนึ่ง พงษ์ศักดิ์ น้องชายของ ภาวดี
เมากลับมาบ้าน ลัดดาสบโอกาสเข้าไปยั่วยวนพงษ์ศักดิ์
แล้วใส่ความว่าถูกขืนใจ คุณหลวงเชื่อลัดดาอย่างสนิทใจ
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๒๔๙๗

๒ เกลอเห่อรัฐธรรมนูญ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ มกราคม ๒๔๙๗ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ชูเตี้ย, อุเทพ
เรื่องย่อ

415

๒๔๙๗

มาตุภมู ิ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ มกราคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา,
สมควร กระจ่างศาสตร์,
สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ทัต เอกทัต,
ทักษิณ แจ่มผล,
อัจฉราวรรณ ณ เชียงใหม่,
วลิต สนธิรัตน์
เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

เหยือ่ อาชญากรรม
Who is the Murderer
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๓ มกราคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
โรงเรียนสืบสวน กรมต�ำรวจ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พ.ต.อ. เยื้อน ประภาวัต
ผู้อ�ำนวยการแสดง จรี อมาตยกุล
ผู้ประพันธ์
พ.ต.ต. สง่า กิตติขจร
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ช. แสงเพ็ญ
ผู้ถ่ายภาพ
สุจินต์ สุทธิวรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
พ.ต.ท. พันศักดิ์ วิเศษภักดี, พ.ต.ท. พุฒ
บูรณสมภพ, พ.ต.ท. วิชิต รัตนภานุ, ส. อาสนจินดา,
สุวรรณา กังสดาร, ทัต เอกทัต, ไพริน, อัมพร ประทีปเสน
เรื่องย่อ

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

ศรีราชา
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ มกราคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ส. อาสนจินดา
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ม.ล. รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, สวลี ผกาพันธุ,์ สมควร
กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล, จ�ำรูญ หนวดจิม๋ , สมพล
กงสุวรรณ
เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

เข้าวังนางละเวง
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
พัธนากรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เค้าเรื่อง		
“เปนเรือ่ งพระอภัยมณีฉะบับพิเศษ...
จากสมุดปกเขียวได้เรื่องที่สุนทรภู่นอน ในคุกเก่าเมือง
นคร”
ที่มา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๒๔๙๗

มนต์รกั อสูร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
โยคีสถานสี่พระยา
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
วสันต์ สุนทรปักษิน, สวลี ผกาพันธุ์,
พรรณี ส�ำเร็จประสงค์, สมชาย, ทัต เอกทัต, มนัส
บุณยเกียรติ
เรื่องย่อ
ม.จ.อิศรา และ ม.จ.วิชชา สองพีน่ อ้ ง
ตระกูลสุริยัน มีนิสัยต่างกันอย่างสิ้นเชิง ม.จ.อิศรา ผู้พี่
เปิดคลินกิ ส่วนตัวทุม่ เทชีวติ ให้การท�ำงาน ส่วน ม.จ.วิชชา
ผูน้ อ้ งชอบเข้าสังคม สองพีน่ อ้ งหลงรักสาวคนเดียวกัน คือ
พรรณราย ม.จ.วิชชา รูเ้ ข้าก็ตอ่ ว่า ม.จ.อิศรา อย่างเสียหาย
ส่วน ม.จ.อิศรา เข้าใจว่าพรรณรายไม่รักตน จึงหันหลัง
ให้กับความรัก หมกมุ่นอยู่กับการเล่นแร่แปรธาตุ จน
ประสบอุบัติเหตุจากการทดลองได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า
ม.จ.วิชชา ฉวยโอกาสกุวา่ ม.จ.อิศรา เป็นบ้า และ
ปล่อยข่าวว่าตนกับพรรณรายหมั้นหมายกัน ม.จ. อิศรา
ผิดหวังอย่างหนักหนีออกจากโรงพยาบาล กิจการโรงงาน
ระเบิดหินที่สระบุรีของตระกูลสุริยันค่อย ๆ เสื่อมโทรม
ลง หลังจากที่ ม.จ.อิศรา หายสาบสูญไป เพราะ เทิ้ม
หัวหน้าคนงานโกงเงินบริษทั ไปเล่นการพนัน หนักข้อเข้า
ก็ตงั้ ตนเป็นนักเลง ขูดรีดชาวบ้านละแวกนัน้ ยกเว้น หมอ
ไอสูรย์ ซึ่งเพิ่งย้ายมาใหม่ที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้เทิ้ม
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ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

บ่ายวันหนึ่ง เทิ้มถูกลอบยิงที่ข้างบ้านหมอ
ไอสูรย์ จึงปักใจเชือ่ ว่าเป็นฝีมอื ของหมอ บังเอิญ ม.จ.วิชชา
พาพรรณรายคูห่ มัน้ มาพักผ่อนทีโ่ รงงานระเบิดหิน ทราบ
ข่าวว่าเทิ้มถูกยิงก็รีบไปเยี่ยม เฟื่องรัตน์ น้องสาวของ
พรรณรายตามมาเจอ และเปิดเผยว่าตนเป็นภรรยาของ
ม.จ.วิชชา พรรณรายเสียใจวิ่งหลงไปในเขตระเบิดหิน
ประสบอุบัติเหตุ ชาวบ้านพาไปรักษายังบ้านหมอไอสูรย์
จึงได้ทราบตัวจริงของหมอไอสูรย์ ม.จ.วิชชา ตรงไปบ้าน
หมอไอสูรย์เพือ่ จะแก้แค้นให้เทิม้ แต่พรรณรายห้ามปราม
ไว้ และบอกว่าหมอไอสูรย์แท้จริงคือ ม.จ.อิศรา  ม.จ.วิชชา
จะเข้าไปขอโทษพีช่ ายก็ถกู เฟือ่ งรัตน์ยงิ ตายเพราะแรงหึง
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗

เจ้าแม่อยูห่ วั ศรีสดุ าจันทร์
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ในราชการกรมต�ำรวจ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ฉลอง สิมะเสถียร, วารุณี นาคะนาวี,
สถาพร มุกดาประกร,
พะเยาว์ สาริกบุตร

ร่วมมือกันปลงพระชนม์ขุนวรวงศาฯ และท้าวศรีสุดาจันทร์ เสียบหัวประจานไว้ที่วัดแร้ง และทูลขอให้พระเฑียรราชาขึ้นครองบัลลังก์
ที่มา บทพากย์ภาพยนตร์ เรื่อง เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์

เรื่องย่อ
หลัง สมเด็จพระไชยราชาธิราช ยึด
ราชบัลลังก์ และให้ส�ำเร็จโทษ พระรัษฎาธิราช ตามราชประเพณี รวมถึงสั่งประหารขุนนางทุจริตทุกคน และขึ้น
ครองราชสมบัติ แต่เพราะทรงออกรบปราบหัวเมืองอยู่
เนือง ๆ จึงได้แต่งตั้ง พระเฑียรราชา ขึ้นเป็นอุปราช
ว่าราชการอยู่ที่กรุงอโยธยาแทน กระนั้นพระมเหสีของ
พระไชยราชา คือ ท้าวศรีสุดาจันทร์ หญิงงามผู้สืบ
เชือ้ สายราชวงศ์อทู่ องเห็นทีวา่ พระสวามีไม่อยูจ่ งึ ลักลอบ
มีความสัมพันธ์กับ ขุนชินราช และสมคบคิดลอบวางยา
พิษปลงพระชนม์พระไชยราชา น�ำบัลลังก์คืนสู่ราชวงศ์
อู ่ ท อง และสถาปนาขุ น ชิ น ราชขึ้ น เป็ น กษั ต ริ ย ์ ทรง
พระนามว่า ขุนวรวงศาธิราช
นับตั้งแต่สิ้นรัชกาลพระไชยราชา พระเฑียร
ราชาจึงทรงผนวชเพื่อเลี่ยงภัยจากชู้รักทั้งสอง กระทั่ง
ขุนพิเรนทรเทพ ขุนอินทรเทพ หมื่นราชเสน่หานอก
ราชการ และ หลวงศรี ย ศ คิ ด กอบกู ้ ร าชบั ล ลั ง ก์ จึ ง
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๒๔๙๗

แผ่นดินเดือด
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ประมินทร์, พวงรัตน์, สยุมพร,
นวลศรี, สมบูรณ์, ทองชวน
เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

นกป่า
๑๖ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ควีนส์
บริษัทสร้าง
สถาพรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส.ทิฆัมพร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ไพบูลย์ มาศมัณฑนะ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สวลี ผกาพันธุ์
เป็น โนรี
ประโชติ สโมสร
เป็น นายอ�ำเภอ
ทัต เอกทัต
เป็น พรานบุญ
ทานทัต วิภาตะโยธิน เป็น พรานเอก
เชาว์ แคล่วคล่อง
เป็น จามร
ประกอบ โพธิโสภณ เป็น ท�ำนุ
อุทิศ โหมดประดิษฐ์ เป็น ไพลิน
เรื่องย่อ
เรื่องราวของสาวชาวป่าที่ถูกพิษรัก
จากนายอ�ำเภอหนุ่มเมืองกรุง ท�ำให้เธอยอมสละทุกสิ่ง
เพื่อชายคนรัก โนรี ลูกสาวคนเดียวที่ พรานบุญ เลี้ยงดู
อย่างทะนุถนอม เธอสวยสะคราญเป็นที่หมายปองของ
ชายหนุ่มบ้านป่า มีเพียง พรานเอก ที่สนิทชิดเชื้อกัน
ตั้งแต่เด็กที่สามารถใกล้ชิดโนรีเพียงคนเดียว
บ้านป่าทีเ่ คยสงบสุขต้องมาเปลีย่ นผัน โนรีตอ้ ง
เข้าไปพัวพันกับเหตุฆาตกรรมอย่างไม่ทันตั้งตัว เมื่อ
จามร ชายแปลกหน้าบุกเข้ามาบ้านป่าและขอร้องให้โนรี
พาไปหาที่ซ่อนตัว โดยมี นายอ�ำเภอ หนุ่มติดตามจามร
มาอย่างประชัน้ ชิดจึงได้พบกับโนรี ชายหนุม่ ต่างเมืองกับ
หญิงสาววัยขบเผาะ เมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกันไฟเสน่หาจึงลุก

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารตุ๊กตาทอง กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗

โชน โนรีตกเป็นของนายอ�ำเภออย่างรวดเร็ว และพลั้ง
ปากบอกที่ซ่อนตัวของจามร
โนรีตามไปอยูก่ บั นายอ�ำเภอทีเ่ มืองกรุง แต่ตอ้ ง
พบกับความจริงอันขมขื่นว่าเขามีภรรยาแล้ว โนรีต้อง
กล�้ำกลืนรับสภาพการเป็นเมียน้อย แต่ยังไม่ร้ายเท่าถูก
ภรรยาของนายอ�ำเภอโขกสับ ท�ำร้ายให้โนรีต้องชอกช�้ำ
ทั้งกายและใจ จนโนรีต้องซมซานกลับมาที่บ้านป่า แม้
โนรีจะเคยตกเป็นของชายอื่น แต่พรานเอกก็ไม่รังเกียจ
เธอเลย คอยปรนนิบัติจนโนรีหายเป็นปรกติ แต่ในเวลา
ไม่นาน นายอ�ำเภอก็ตามมาขอโทษโนรี ความปลิน้ ปล้อน
ของนายอ�ำเภอท�ำให้พรานเอกระงับใจไม่ไหว ชักปืนขึ้น
ยิง หมายจะปลิดชีพคนที่ท�ำร้ายคนที่ตนรัก แต่ทันใดนั้น
โนรีกโ็ ผตัวเข้าหามัจจุราชความตาย เพือ่ ปกป้องชายหนุม่
ที่เธอรักสุดหัวใจ
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗
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๒๔๙๗

มุมลับสาวสังคม
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

เกาะมุกดาด�ำ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
รัษฎาฟิล์ม
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สุชาดา
เรื่องย่อ
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เพลิงชีวติ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๖ มีนาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
ปักษิณภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้แสดง
ฉลอง สิมะเสถียร, สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย, กรองจิตต์ เตมียศ์ ลิ ปิน, ก�ำจาย รัตนดิลก, สมพงษ์,
เสี่ยล้อต๊อก
เค้าเรื่อง		
“เรื่องของชายใจเพ็ชร์ที่ชตากรรม
บรรดาลให้เขาเป็น ผู้ร้ายฆ่าคน ดู! ชีวิตอันแสนเศร้าของ
หญิงผูอ้ าภัพต้องยอมชัว่ เสียคนเพราะความรักลูกและผัว
ชม! “ติ๋ม” ดาราน้อยเจ้าน�้ำตาในบทของหนูน้อยผู้มี
กรรม”
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง พ.ศ. ๒๔๙๗
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ที่มาภาพ นิตยสารตุ๊กตาทอง พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗

เจ้าสาวก�ำพร้า
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๑๑ มีนาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศิลปินภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง, วิชิต ไวงาน,
สวลี สมคะเน, จงรักษ์ เวชจินดา
เรื่องย่อ

427

๒๔๙๗

ค�ำสัง่ ค�ำสาป

Dead Man’s Voice
๓๕ มม.? / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๘ มีนาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้อ�ำนวยการแสดง เบอร์นี ลามอนต์
ผู้ประพันธ์
ขุนลีลาศาสตร์สุนทร
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
กุมุท จันทร์เรือง
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง 		
อารี โทณวณิก
เป็น ชัยศิริ ลีลาศาสตร์สุนทร
สวลี ผกาพันธุ์
เป็น เครือมาศ
เฉลิม เศวตนันทน์
เป็น ขุนลีลาศาสตร์สุนทร
จมื่นมานิตย์นเรศ
เป็น นายพูน
วสันต์ สุนทรปักษิน
เป็น ดร. ทองค�ำ
มารศรี อิศรางกูร
เป็น แม่ผัน
อัมฤต ตันกุลรัตน์
เป็น หมอกลางบ้านของ
นายพูน
อุโฆษ จันทร์เรือง
เป็น น้องของชัยศิริ
ประหยัด ศ. นาคะนาท เป็น อาจารย์เป้า
พจนา สาคริก
เป็น นายใบ้
พ.ต.ท. อมร เศวตนันทน์ เป็น พ.ต.ต. ว่อง วุฒิไกร
เรื่องย่อ
ดร.ทองค�ำ เป็นนักวิทยาศาสตร์ทยี่ ดึ
มั่นในลัทธิประชาธิปไตย มีสานุศิษย์เคารพเป็นจ�ำนวน
มาก เมื่ อ ดร.ทองค� ำ  เสี ย ชี วิ ต นายพู น พี่ ช ายของ
ดร.ทองค�ำ ซึ่งเป็นผู้ร่วมอุตสาหกรรม “น�้ำพูนจิตต์” รับ
เครือมาศ ลูกสาวคนเดียวของ ดร.ทองค�ำ  มาดูแล นาย
พูนได้สร้างอนุสาวรีย์ ดร.ทองค�ำ ขึน้ และพยามยามชักจูง
428 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารตุ๊กตาทอง พ.ศ. ๒๔๙๗

ผูท้ เี่ คยเลือ่ มใส ดร.ทองค�ำ ให้มาเลือ่ มใสตน แต่เบือ้ งหลัง
กลับวางแผนการก�ำจัดเครือมาศโดยการวางยาท�ำลาย
เส้นประสาท เครือมาศรู้ตัวทันจึงลอบหนีไปหา ขุนลีลาศาสตร์สุนทร เพื่อนรักของ ดร.ทองค�ำ  ขุนลีลาศาสตร์สุนทรอาศัยอยู่กับ ชัยศิริ บุตรชายซึ่งมีอาชีพเป็นนักสืบ
ชัยศิริจึงรับปากจะช่วยเครือมาศ
ชัยศิรลิ อบเข้าบ้านพูนโพคาเพือ่ สืบหาหลักฐาน
สาเหตุการเสียชีวิตของ ดร.ทองค�ำ นายพูนมาพบเข้าจึง
เกิดการต่อสูก้ นั นายพูนและแม่ผนั แยกกันหนี แม่ผนั ออก
ไปทางลับเพื่อเรียกคนมาช่วย ส่วนนายพูนหนีไปทางตึก
ที่มีรูปปั้น ดร.ทองค�ำ ชัยศิริซ้อนกลนายพูนต่อหน้าคนที่
แม่ผันเรียกมา โดยท�ำให้รูปปั้นเปิดโปงว่านายพูนทรยศ
ต่อ ดร.ทองค�ำ  และออกค�ำสั่งให้จัดการนายพูนเสีย แต่
นายพูนพยายามแย่งระเบิดจากคนใกล้ ๆ พ.ต.ต. ว่อง
โดดออกมาจากด้านหลังรูปปั้นเข้าแย่งระเบิดไว้ทัน และ
ใส่กญ
ุ แจมือนายพูนติดไว้กบั รูปปัน้ แต่ไม่ทนั ไรรูปปัน้ นัน้
ก็ล้มทับนายพูนตายคาที่
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗

แผลเก่า
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ..... นาที
๒๕ มีนาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส�ำเภา ประสงค์ผล
ที่ปรึกษา
ประเทือง ศรีสุพรรณ
ผู้ประพันธ์
ไม้ เมืองเดิม
ผู้ก�ำกับ
อรรถ อรรถไกวัลวที
ผู้เขียนบท
“พรานบูรพ์” และ “สุรีย์”
ผู้ถ่ายภาพ
ฉลาง ประสงค์ผล
ผู้ล�ำดับภาพ
ฉลาง ประสงค์ผล
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ก�ำกับภาพ
“สุรีย์”
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ประทิน ศรีสุพรรณ
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ เชาว์ แคล่วคล่อง
ผู้ประพันธ์เพลง “พรานบูรพ์”
ธุรการ
ประเทือง ศรีสุพรรณ
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ชีพ ชูพงษ์
เป็น ขวัญ
พรทิพย์ โกศลมัชชกิจ เป็น รังรอง - เรียม
ทวนทอง วิมลรัตน์
เป็น สมชาย
เรวัต รัตนะ
เป็น สงัด
อดินันท์ สิงห์หิรัญ
เป็น จ้อย
ด.ช. เสน่ห์
เป็น รอด
ด.ช.พานิช พัฒนา, ชื่น เจริญ ดี, ระพิ น ทร์ ยั ง เลิ ศ ,
ไสว กลั่นล้อม, วิเชียร แพทย์ดี, พวง ช่วงอาญา, สนั่น
ส�ำเนียงดัง
เรื่องย่อ
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ คฤหาสน์โลจนะรัตน์
ก�ำลังจะมีพธิ วี วิ าห์ในวันรุง่ ขึน้ ระหว่าง รังรอง โลจนะรัตน์
ลูกสาวสุดที่รักของเจ้าของคฤหาสน์ กับชายที่เธอไม่เคย
รู้จักมาก่อน รังรองได้แต่มองการ์ดแต่งงานด้วยความ
เจ็บช�ำ 
้ ก่อนจะฉีกมันทิง้ เป็นชิน้ เล็กชิน้ น้อย แล้วตัดสินใจ
เก็บเสือ้ ผ้าใส่กระเป๋าเดินทางไปหลบทีท่ งุ่ วังทองหลางซึง่
เมือ่ สมัยเด็กรังรองเคยมาเก็บค่าเช่าทีน่ ากับแม่อยูบ่ อ่ ย ๆ

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ค�่ำแล้ว รังรองยังไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้จึง
ลงมาเดินเล่น และได้พบกับหนุม่ นัง่ เป่าขลุย่ อยูใ่ ต้ตน้ ไทร
หญิงสาวเกิดความสนใจจึงเข้าไปคุยด้วย ก่อนจะตกใจจน
สลบไปเมือ่ รูว้ า่ เขาเป็นวิญญาณ ผัวเมียเจ้าของบ้านจึงเล่า
เรื่องราวในอดีตที่ท�ำให้วิญญาณของชายหนุ่มยังคงสถิต
อยูท่ ตี่ น้ ไทร เขาชือ่ ว่า ขวัญ ในอดีตเคยรักอยูก่ บั หญิงสาว
ชื่อ เรียม ทั้งสองให้สัตย์สาบานต่อศาลไทรว่าจะรักและ
ซื่อตรงต่อกัน แม้นใครผิดค�ำสาบานขอให้มาตายอยู่ใต้
ต้นไทรต้นนี้ แต่เพราะตระกูลของชายหนุ่มหญิงสาวเป็น
ศัตรูคู่อาฆาตกัน ขวัญจึงถูก เรือง พ่อของเรียมกีดขวาง
ความรักโดยการจับเรียมไปกักขัง ก่อนจะขายเรียมให้
คุ ณ นายทองค� ำ  และส่ ง ตั ว ไปอยู ่ บ างกอกด้ ว ยความ
เห็นแก่เงิน ขวัญได้แต่นบั วันรอคอยการกลับมาของเรียม
คุณนายทองค�ำปฏิบตั ติ อ่ เรียมประหนึง่ ลูกสาว
เพราะคุณนายนัน้ เคยเสียลูกสาวไป เมือ่ ถูกปรนเปรอด้วย
เสื้อผ้าอาภรณ์ราคาแพง เรียมก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละ
คน รวมทัง้ หัวใจของเธอก็เอนเอียงไปให้ สมชาย อดีตว่าที่
ลูกเขยของคุณนายทองค�ำทีม่ าชอบเรียม ครัน้ มีโอกาสได้
กลับมาเยี่ยมแม่ที่ก�ำลังป่วยหนัก ขวัญจึงหาโอกาสมา
ทวงถามความรักต่อเรียม หญิงสาวจึงได้ระลึกถึงความ
หลังครั้งเก่า และค�ำสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อหน้าเจ้าพ่อไทร
แต่ในไม่ช้าสมชายก็ก�ำลังจะพาเรียมกลับกรุงเทพ ความ
สับสนและความกลัวว่าสาวคนรักจะเปลีย่ นใจท�ำให้ขวัญ
บุ่มบ่ามท�ำลายเรือของสมชายพังยับเยิน สมชายแค้นจัด
เป็นตัวตั้งตัวตีน�ำชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์ขวัญ ขวัญ
พยายามตะเกียกตะกายไปที่ศาลไทรโดยมีเรียมว่ายน�้ำ
ตามมา เมื่ อ เห็ น ว่ า ขวั ญ ก� ำ ลั ง จะสิ้ น ใจเรี ย มจึ ง ใช้ มี ด
ปลิดชีพตนตายตามคนรัก ณ ที่ที่เคยสาบานรักกัน
ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง แผลเก่า
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๒๔๙๗

นางไพร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ มีนาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ม.ล. รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
จรรจรูญ อมาตยกุล,
ทานทัต วิภาตะโยธิน,
สรสิทธิ แสงชัยวรรณ,
หลวงภรตกรรมโกศล
เรื่องย่อ
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๒๔๙๗

หนูจา๋
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ เมษายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
นครไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา,
ม.ล. รุจิรา, มารศรี,
สุพรรณ บูรณะพิมพ์
เค้าเรื่อง
“นิยายชีวิตที่ท่านจะหัวเราะและ
ร้องไห้... เราพากภูมิใจที่เสนอท่านด้วย.. เรื่องที่ซาบซึ้ง
ตรึงใจที่สุด พร้อมทั้งบทบาทที่ดีที่สุด.. ดู... บทบาทของ
อรสา เด็กสาวสวยคนเดียวในเมืองไทย ที่ได้รับรางวัล
ถ้ ว ยเกี ย รติ ย ศจาก อั ศ วิ น ภาพยนตร์ และสนั่ น ศิ ล ป์
ภาพยนตร์ ว่าแสดงบทบาทเย้ยดาราฝรั่งใน “ตุ๊กตาจ๋า”
คอยดู..หนูจ๋า-หนูจ๋า”
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗

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

431

๒๔๙๗

ตุก๊ ตาจ๋า (๒๔๙๔)
๒๓ เมษายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๙๗

สามเกลอปราบวายร้าย
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ เมษายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, จุมพล
ปัทมินทร์, อบ บุญติด, ฟ้อน, ตาล กิ่งเพ็ชร์, ทานทัต,
ประสาร ยรรยงค์, ปราณีต, ทัศนีย์, พิศมัย, ล้อต๊อกน้อย

ที่มาภาพ นิตยสารข่าวภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๔๙๗

เรื่องย่อ

433

๒๔๙๗

เสียงสาป (๒๔๙๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๙๗

แม่จา๋
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ทักษิณภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
นวลศรี สิงหเสนีย์
เป็น เอื้อน
พวงรัตน์ รัตนปรารมย์ เป็น ดวงใจ
เฉลิมศักดิ์ สายวรรณะ เป็น สุชาติ
ตะวัน รัตนนาคินทร์
เป็น หลวงบรรณกรรม
สราวุธ รัตนปรารมย์
เป็น ธวัช
อ�ำภาศรี หุตะจิตต์
เป็น พิศมัย

ทีม่ าภาพ นิตยสารข่าวภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

จะเอาชีวิตสุชาติ แต่สุชาติแย่งปืนไปได้และยิงพิศมัยเสีย
ชีวติ เมือ่ ไม่เห็นทางออกอืน่ ทีจ่ ะช่วยลูกสาวให้พน้ จากคน
ชัว่ เอือ้ นจึงตัดสินใจลงมือฆ่าสุชาติจนตกเป็นผูต้ อ้ งหาฆ่า
คนตาย หลวงบรรณกรรมสุดจะสงสารเอื้อน จึงยอมผิด
สัญญาบอกดวงใจว่าเอื้อนคือแม่ที่แท้จริงของเธอ
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

เรื่องย่อ
หลังจากนายจ้างถูก สุชาติ ลอบยิง
เสียชีวิต เอื้อน จึงไปสมัครเป็นแม่บ้านของ ดวงใจ จน
กระทั่งได้พบ หลวงบรรณกรรม จึงได้รู้ว่าดวงใจคือ
ลูกสาวของตนที่ ๑๕ ปีก่อนเธอได้มอบให้หลวงบรรณกรรมเลีย้ งดู เอือ้ นตัดสินใจจะลาออกทันทีเพราะไม่อยาก
ให้ดวงใจรู้ความจริง แต่บังเอิญได้เห็นสุชาติมาติดพัน
ดวงใจอยู่ จึงเปลี่ยนใจไม่ลาออกเพื่อคอยขัดขวางสุชาติ
ดวงใจไม่พอใจที่เอื้อนกีดขวางความรักของ
ตนเอง จึงหาทางกลัน่ แกล้งเอือ้ นต่าง ๆ นานา ฝ่ายสุชาติ
กลัวเอื้อนจะเปิดเผยความลับ ก็ออกอุบายหลอกดวงใจ
ว่าหลวงบรรณกรรมก�ำลังจะบังคับให้ดวงใจแต่งงานกับ
ชายอื่น แล้วชวนดวงใจหนี เอื้อนรีบไปบอก พิศมัย
ภรรยาสุชาติ ความหึงหวงผลักดันให้พศิ มัยคว้าปืนหมาย

435

๒๔๙๗

สามเสือสมุทร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง

สหนาวีไทยภาพยนตร์
ในความร่วมมือของกรมสวัสดิการ
ทหารเรือ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
ผู้อ�ำนวยการแสดง น.อ. ยงยุทธ อาชวาคม
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
อนุมาศ บุนนาค
ผู้เขียนบท
เพียงพร พลาดิสัย
ผู้ถ่ายภาพ
วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ปรานี วงศ์ยศไกรเกรียงเดช, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์,
ศิริพงศ์ อิศรางกูร, สัมพันธ์ อุมากูล, สมพล กงสุวรรณ
เค้าเรื่อง
“เนื้ อ เรื่ อ ง หนั ก ไปในเรื่ อ งชาติ
เหมาะสมกับเหตุการณ์อนาคต ซึ่งไทยประเทศอาจจะ
ต้องประสบก็อาจเปนได้ แสดงให้เห็นถึงความรักชาติไทย
ของเหล่าลูกนาวี เน้นให้เห็นถึงความรักระหว่างอากับ
หลานระหว่างชาติไทยอันเปนสุดทีร่ กั ของเขา แสดงให้ซงึ้
ถึงชีวิตของลูกดอกประดู่ซึ่งจะไม่รู้วันโรย การยกพลขึ้น
บุก ยุทธวิธีการโจมตี ฯลฯ”
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

436 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

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

๒๔๙๗

ค�ำสาบาล
๑๖ มม. / สี (วิจิตรตระการตา) / พากย์?
ความยาว ..... นาที
๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๗ ควีนส์
บริษัทสร้าง
วิจิตรเกษมภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บัณฑูรย์ องควิศิษฐ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุพรรณ บูรณะพิมพ์, พรรณี ส�ำเร็จประสงค์, สถาพร มุกดาประกร, “ชวาลา”, ก�ำจาย รัตนดิลก,
สัมพันธ์ อุมากูล, เติม โมระกุล หลวงภรตกรรมโกศล

ที่มาภาพ นิตยสารตุ๊กตาทอง มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗

เค้าเรื่อง
“เรือ่ งของความรัก ความแค้น ความ
เสียสละ ความรันทด และน�้ำตาที่ไหลริน! ๘ ชีวิตแห่ง
ความหมุนเวียน”
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗

437

๒๔๙๗

มารหัวใจ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
กุหลาบทิพยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
สนมวังใน
ผู้เขียนบท
สนมวังใน จากเพลง “มารหัวใจ”
ของ ป.ชื่นประโยชน์
ผู้ถ่ายภาพ
ฉลอง กลิ่นพิกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
จ� ำ รั ส สุ ว คนธ์ (น้ อ ย), รวงทอง
ไชยนันทน์, จินตนา กุหลาบทิพย์, เฉลิม แก้วสมัย, บู๊,
สรพล, เจิม, พรเพ็ญ, เลื่อน, พิศสมร, ศักดิ์สงวน
เรื่องย่อ		
ด้วยความเป็นคนเกเรเที่ยวเตร่ติด
อบายมุข ท�ำให้ อารมณ์ ลูกชายของ นายเอม เศรษฐี
เมืองกรุง โดนบิดาไล่ออกจากบ้าน อารมณ์จึงต้องร่อนเร่
ไปตามที่ต่าง ๆ จนได้พบกับ รวงทอง สาวงามเมืองชะอ�ำ
และได้มารดาของรวงทองอุปการะไว้ อารมณ์จึงแคล้วคลาดปลอดภัย
นานวันรวงทองเริ่มหวั่นไหวต่อหนุ่มเมืองกรุง
อย่างอารมณ์ จนทั้งสองสมรักกันและได้แต่งงานกันใน
เวลาต่อมา แต่แล้วนายเอมก็ออกข่าวประกาศให้อภัย
ลูกชายตนผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ อารมณ์จึงคิดจะกลับ
กรุงเทพฯ แต่ก็ไม่ลืมที่จะพารวงทองกลับไปด้วย โดยมี
ข้อแม้ว่ารวงทองจะต้องไม่บอกครอบครัวของอารมณ์ว่า
เขาและเธอแต่งงานกันแล้ว เพราะครอบครัวของอารมณ์
ได้เตรียมการให้อารมณ์ได้แต่งงานกับ อมรา อดีตคู่หมั้น
ด้วยความรักของรวงทอง จึงต้องจ�ำใจทนเห็น
อารมณ์และอมราไปไหนมาไหนด้วยกัน กระทั่งอารมณ์

438 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗

จะเข้าพิธีแต่งงานกับอมรา รวงทองจึงตัดสินใจหนีออก
จากบ้านด้วยความช�ำ้ ชอก ทุกคนจึงรูว้ า่ แท้ทจี่ ริงรวงทอง
เป็นภรรยาของอารมณ์ นายเอมสั่งให้ลูกชายตามไปเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อรวงทอง แต่สายไปเสียแล้ว
เพราะรวงทองร้องไห้จนเธอต้องเสียดวงตาทั้งสองข้าง
อารมณ์จึงได้รู้สึกผิดและพารวงทองกลับมาอยู่ด้วยกัน
ในขณะที่อมราคู่หมั้นก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึง
ตัดสินใจออกบวช เพื่อให้อารมณ์และรวงทองได้ครองคู่
กันสืบไป
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗

กุลปราโมทย์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
โยคีสถานสีพ่ ระยา แผนกภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ประพันธ์
กุลปราณี
ผู้ก�ำกับ		
วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้เขียนบท
วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ถ่ายภาพ
รัตน์ เศรษฐภักดี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง เป็น กุลปราโมทย์
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น พึงใจ
จันทร์แรม โทณวนิก
เป็น วดี
มานิต อภิวัต
เป็น ยศ
มนูญ สารเทียน
เป็น ผจญ
สมชาย สามิภักดิ์
เป็น ด�ำรง
นูน บุญยรัตนพันธ์
เป็น พระยาราชมณเฑียร
นวล ศักดิ์สงคราม
เป็น คุณหญิงราชมณเฑียร
เยี่ยม มานิตยกุล
เป็น จ�ำรัส
ณงค์ สุกสุยานนท์
เป็น พระราญรณเดช
จ�ำรัส ผลศิริ
เป็น ยักษ์ใหญ่
เรื่องย่อ		
เพราะความลึ ก ลั บ ของตึ ก โบราณ
ข้างบ้านที่ชาวบ้านต่างลือว่ามีผีสิง ท�ำให้ กุลปราโมทย์
ลูกสาวของ พระยาราชมณเฑียร เกิดความอยากรู้อยาก
เห็นและได้เข้าไปพัวพันกับโศกนาฏกรรมทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
ความโลภของมนุษย์ กุลปราโมย์ได้ทราบจาก หลวงเวช
ซึ่งเป็นหมอประจ�ำตระกูลว่าตึกหลังนั้นเป็นตึกของ ท่าน
สรกิจพิศาล เสนาบดีเก่า ซึ่งมีลูกชายชื่อ พระวิเศษ กับ
ลูกสาวชื่อ จ�ำรัส แต่เพราะจ�ำรัสเกิดไปได้เสียกับทนาย

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ประจ�ำตระกูลจนตั้งครรภ์ ท่านสรกิจจึงพลั้งมือลงโทษ
จ�ำรัสจนเสียโฉม หลังจากที่ท่านสรกิจถึงแก่กรรม พินัยกรรมระบุว่า ท่านสรกิจฯ ยกมรดกทั้งหมดให้จ�ำรัส แต่
หลังจากจ�ำรัสคลอดบุตรชายก็หายตัวไป
ด้วยเหตุนี้ พระวิเศษจึงกลายเป็นผู้ดูแลทรัพย์
สมบัติของตระกูล ยศ ลูกชายของจ�ำรัสก็ถูกเลี้ยงเยี่ยง
ลูกคนใช้ เมื่อกุลปราโมทย์ทราบดังนั้นก็เกิดสงสารใน
ชะตากรรมของยศ จึ ง คอยมาให้ ก� ำ ลั ง ใจยศที่ บ ้ า น
พระวิเศษอยูเ่ สมอ พร้อมกับวางแผนสืบหาความจริงเรือ่ ง
การหายตั ว ไปของจ� ำ รั ส กระทั่ ง กุ ล ปราโมทย์ ไ ด้ รู้ว่า
พระวิเศษสั่งให้ลูกน้องย้ายบางอย่างที่อยู่ในบ้าน กุลปราโมทย์พร้อมด้วยคนใช้จึงบุกเข้าไปเปิดโปงความจริง
จนรู้ว่า พระวิเศษแอบขังจ�ำรัสไว้ในตึกเพราะหวังจะฮุบ
มรดกเป็นของตน จ�ำรัสถูกฆ่าตาย แต่ก่อนตายเธอได้
เขียนพินัยกรรมมอบมรดกให้ยศ ส่วนพระวิเศษก็สติ
วิปลาสจนถึงแก่ความตาย ยศจึงกลายเป็นเจ้าของตระกูล
และได้ครองรักกับกุลปราโมทย์อย่างมีความสุข
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
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๒๔๙๗

เจ้าสาวชาวไร่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ม.ล. รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
ฉลอง สิมะเสถียร, กรองจิตร เตมีย์ศิลปิน, เมืองเริง ปัทมินทร์, เฉลิม บุณยเกียรติ, ประไพ
ค�ำเรียบร้อย, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์,
วลิต สนธิรัตน์
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ประเภทตลกขบขัน แนว
ใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่จะท�ำให้ท่านท้องคัดท้องแข็งตลอด
เวลาที่นั่งชม”
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
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ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗

อัศวินสาว
๑๖ มม. / สี (โกดัค๊ โครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมไทย, แกรนด์
บริษัทสร้าง
นครพิงค์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สนาน - วรรณภา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เทพา, เสนาะ, วรรณภา
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น ร.ต.ต. หญิงมาริน
ทัต เอกทัต
เป็น เชิงชาย
เชาว์ แคล่วคล่อง
เป็น ร.ต.อ. อัศนี
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น จ่าเอกสมพงษ์
วรรณภา วิเศษประภา เป็น อารมณ์
อนุชา บุนนาค
เป็น บรรชา
ทัศนีย์ ชูวัสวัต
เป็น ร.ต.ต. หญิงทัศนีย์
ดารณี ณ วังอินทร์
เป็น ร.ต.ต. หญิงดารณี
เรื่องย่อ
เชิงชาย กับ อัศนี สองเพื่อนรักต้อง
มาผิดใจกันเพราะต่างก็หลงรัก อารมณ์ หลายปีผ่านไป
อัศนีได้เป็นนายต�ำรวจและได้รับมอบหมายให้ตามล่า
สมุนของเชิงชายที่ค้าของเถื่อน เชิงชายทราบข่าวจึงสั่ง
ฆ่าอัศนี ท�ำให้อารมณ์กลายเป็นภรรยาหม้าย ต้องเลี้ยง
มาริน ลูกสาวเพียงผู้เดียว
เวลาผ่านไป มารินโตเป็นสาวสะพรั่งเข้าศึกษา
นักเรียนนายร้อยต�ำรวจหญิงเพือ่ สืบทอดเจตนารมณ์จาก
พ่อ แต่ก่อนมารินส�ำเร็จการศึกษาเพียงไม่กี่วันอารมณ์ก็
ถูกฆ่าตาย ขณะนั้นเอง ทางราชการสั่งให้มารินปลอมตัว
สมัครไปเป็นเลขานุการิณขี องเชิงชาย ท�ำให้ตำ� รวจสามารถ

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

บุกทลายที่ซ่องโจรของเชิงชายได้ส�ำเร็จ เชิงชายจับตัว
มารินหนีไปกบดานที่หัวหินโดยมี บรรชา ลูกชายของ
เชิงชายไปด้วย มารินหาโอกาสทีเ่ ชิงชายเผลอ ฆ่าเชิงชาย
เพื่อล้างแค้นแทนพ่อ แม้ตนเองจะรักบรรชาอยู่ก็ตาม
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

441

๒๔๙๗

ล่องแพ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
เลิศศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“พาณี”
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ไพลิน โพธิไ์ ทร, อรวรรณ เนียนช�ำนาญ,
นิพนธ์ เนตรนัย, ยศ รักษาพันธ์, วัชระ จึงแย้มแป้น
เค้าเรื่อง
“คุณแม่ครับ! ต่อไปนีผ้ มคงไม่ได้เรียน
หนังสือแน่แล้ว”
“มึงจ�ำได้ไหม? ครัง้ หนึง่ เมือ่ กูเด็ก ๆ มึงจะฆ่ากู
มึงกดน�้ำกูอย่างงี้ ๆ ๆ”
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
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ที่มาภาพ นิตยสารข่าวภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗

น�ำ้ ตาชาย
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๗ ควีนส์
บริษัทสร้าง
บาร์โบสภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิเชียร ฉวีวงศ์
ผู้ประพันธ์
พิษณุรักษ์ รังษิธร
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง		
สวลี ผกาพันธุ์
เป็น นิ่ม
สงวน รัตนทัศนีย์ เป็น น่วม
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น พร
เมืองเริง ปัทมินทร์ เป็น ภราดร
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ส. อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์,
ทัต เอกทัต, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สาหัส บุญหลง, จ�ำรูญ
หนวดจิ๋ม, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, เชาว์ แคล่วคล่อง
เรื่องย่อ
ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา
ทุกท้องที่ถูกปกคลุมไปด้วยสภาพอันแร้นแค้น พร เด็ก
ขายหนังสือพิมพ์ อายุ ๑๒ ปี ได้ช่วยเหลือ นิ่ม กับ น่วม
สองแม่ลกู ให้รอดพ้นจากความอดอยาก พรเก็บหอมรอมริบมานะอุตสาหะจนได้ทำ� งานเป็นช่างเรียงประจ�ำโรงพิมพ์
ด้วยความใฝ่ฝันจะเป็นนักประพันธ์
นิ่มเติบโตเป็นสาวงามวิไลและใฝ่ฝันอยากเป็น
นางเอกคณะละคร จึงชอบชวนพรไปโรงละครอยู่เสมอ
แม้จะยากจนข้นแค้น ไม่มเี งินซือ้ ตัว๋ ขอได้เพียงแค่ฟงั เสียง
ทีเ่ ล็ดลอดออกมาจากโรงละครก็เป็นพอ คืนหนึง่ หลังจาก
ละครเลิ ก นิ่ ม นึ ก สนุ ก ขึ้ น ไปแสดงท่ า ทางเลี ย นแบบ
นางเอกละคร เจ้าของโรงละครเห็นเข้า สัญญาว่าจะ

ที่มาภาพ นิตยสารตุ๊กตาทอง สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

สนับสนุนให้ทั้งสองได้ท�ำตามสิ่งที่ใฝ่ฝัน
นิ่ ม จั บ พลั ด จั บ ผลู ขึ้ น ไปแสดงละครแทนตั ว
นางเอกที่เบี้ยวงาน ในนามของ “นิ่มนวล” และแจ้งเกิด
ในชั่วข้ามคืน ทุกคนต่างพะเน้าพะนอนางเอกคนใหม่จน
ลืมตัว คว้า ภราดร อาเสี่ยกระเป๋าหนักเป็นคู่ควง ภราดร
เสนอตัวเป็นนายทุนโรงละครนับแต่บัดนั้นแล้วเข้ามา
เจ้ากี้เจ้าการจนพรทนไม่ได้ เผลอตอบโต้ภราดรด้วยค�ำ
ผรุสวาท นิม่ นวลจึงตบหน้าพร ความเจ็บใจหรือจะสูค้ วาม
ชอกช�้ำที่ถูกหญิงคนรักตบหน้า พรหันเข้าหาสุราแล้วไป
มีเรื่องกับเพื่อนซึ่งมาว่าร้ายนิ่มนวล โชคร้ายที่เพื่อนของ
เขาเซไปถูกตู้กระจกแตกบาดคอขาด พรถูกจับเข้าคุก
ทันที
นิม่ นวลย้ายไปอยูใ่ นบ้านของภราดร ทิง้ ให้นว่ ม
อยู่ที่กระท่อมซอมซ่อของพรโดยไม่มาเหลียวแล จน
กระทั่งพรได้รับการปล่อยตัว จึงบากหน้าไปที่โรงละคร
เพื่อบอกนิ่มว่าน่วมป่วยหนัก แต่เธอก็ไม่สะทกสะท้าน
เจ้าของโรงละครตามพรให้กลับมาประพันธ์ละครอีกครัง้
หลังจากทีน่ มิ่ นวลลาออกจากคณะละครไม่นานก็ประสบ
อุบตั เิ หตุรถคว�ำ่ พร้อมภราดร นิม่ นวลตาบอดสนิททัง้ สอง
ข้าง ภราดรบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เมื่อหายเป็นปรกติก็
หนีออกจากโรงพยาบาลไปมีเมียใหม่ ทิ้งให้นิ่มนวลรอ
คอยอย่างสิ้นหวัง และเริ่มส�ำนึกความผิดที่ตนก่อไว้ ใน
ทีส่ ดุ ภราดรก็กลับมา แต่กลับมาเพือ่ เอาชีวติ ของนิม่ นวล
ที่มา นิตยสารดาวกระจาย สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

443

๒๔๙๗

ฟ้าแลบบนสาปไตย
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๓ กันยายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
แข ณ วังน้อย
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สง่า อินทรวิจติ ร, ศรินทิพย์ ศิรวิ รรณ

ที่มาภาพ มูลนิธิหนังไทย

คื น นั้ น วสั น ต์ ฉ วยโอกาสที่ ท ้ อ งทะเลก� ำ ลั ง
คุ้มคลั่ง ฆ่าลิ้มไต้ง้วนเพื่อขโมยเงินเอามาเป็นทุนตั้งต้น
ชีวติ แล้วรีบมาบอกมาลาตี ทันใดนัน้ เอง เสียงเคาะประตู
ก็ดังขึ้น เป็นกัปตันเรือที่เดินตามรอยเลือด ซึ่งหยดเป็น
ทางจนมาสุดที่ห้องของมาลาตี มาลาตีหยิบมีดตัดนิ้ว
ตัวเองเพื่อเบนความสนใจ กัปตันเรืออาสาไปหยิบกล่อง
ปฐมพยาบาล มาลาตีจึงเร่งเร้าให้วสันต์ไปจัดการศพ
ลิ้มไต้ง้วน มาลาตีขอร้องให้วสันต์โอนเงินคืนห้างและ
ช่วยงานห้างจนส�ำเร็จเพื่อไม่ให้เกิดพิรุธ
เรื่องย่อ
หลังจากกลับมาที่สิงคโปร์ วสันต์
แม้วสันต์จะรีบพามาลาตีไปโรงพยาบาลทันที
ชายหนุ่มที่เคยเป็นคนอัธยาศัยดีก็เงียบขรึมจนเป็นที่ ที่เรือถึงกรุงเทพ แต่ก็สายไปเสียแล้ว เชื้อโรคได้ลุกลาม
ประหลาดใจของเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่การเจรจาธุรกิจครั้ง จนหมอต้องตัดมือของมาลาตี ในระหว่างที่มาลาตีนอน
นั้นประสบความส�ำเร็จได้ด้วยดี ประจวบเหมาะกับที่ รักษาตัวที่โรงพยาบาล สามีของมาลาตีคอยดูแลเธออยู่
ลิ้มไต้ง้วน ผู้จัดการห้างประสบอุบัติในการเดินทางครั้ง ไม่ห่าง จนวสันต์รับรู้ได้ถึงความห่วงใยที่เขามีให้เธอ
นั้น วสันต์จึงได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการห้างลิ้มไต้ง้วน วสันต์จึงเป็นฝ่ายเดินออกมาจากชีวิตของมาลาตีอย่าง
ซึ่งตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ เพื่อนร่วมงานจับกลุ่มนินทาไปต่าง ๆ เงียบ ๆ เหลือเพียงมือของมาลาตีที่เขาน�ำกลับมา เป็น
นานาเรือ่ งทีว่ สันต์เอามือทีด่ องไว้ในขวดแก้วกลับมาด้วย อนุสรณ์ความรักบนเรือสาปไตย
มีเพียงวสันต์เท่านั้นที่รู้ความหมายของมัน
หลายเดื อ นก่ อ น วสั น ต์ ติ ด ตามลิ้ ม ไต้ ง ้ ว น ที่มา เรื่องสั้น ฟ้าแลบบนสาปไตย ของ แข ณ วังน้อย
ผู้จัดการห้างไปเจรจาธุรกิจที่กรุงเทพ บนเรือเดินทะเล
“สาปไตย” ทีล่ อยเอือ่ ยบนท้องทะเลวันแล้ววันเล่า วสันต์
ได้แต่หมกตัวท�ำงานให้ลมิ้ ไต้งว้ นอยูใ่ นห้องส่วนตัวแคบ ๆ
เมื่อได้พบกับ มาลาตี หญิงสาวเพียงคนเดียวบนเรือ
วสันต์จึงไม่รีรอจะเข้าไปทักทายเพื่อท�ำความรู้จัก ความ
เบือ่ หน่ายบนเรือท�ำให้วสันต์กระโจนเข้าสูไ่ ฟราคะทีก่ �ำลัง
มอดไหม้หวั ใจตนเอง ทัง้ ทีร่ อู้ ยูเ่ ต็มอกว่ามาลาตีมสี ามีแล้ว
จนถล�ำลึกวางแผนหนีตามกันทันทีทสี่ าปไตยเทียบท่าเรือ
คลองเตย ติดอยู่เพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องเงิน
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๒๔๙๗

แม่คา้ หาบเร่
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๒๒ กันยายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
สองสาวภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เติม โมรากุล, เมืองเริง ปัทมินทร์,
ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, กรองจิตต์
เตมีย์ศิลปิน, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ทัศนีย์ ชูวัสวัต
เรื่องย่อ
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แม่ศรีเรือน
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ ตุลาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริษทั สหสันติ์ จ�ำกัด (แผนกภาพยนตร์)
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เอกคุณ คุณามาตย์
ผู้ประพันธ์		
ผู้ก�ำกับ		
สวาท รัตนสาสน์
ผู้เขียนบท
ไพบูลย์ บุตรขัน
ผู้ถ่ายภาพ
เอกคุณ คุณามาตย์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
พจณีย์ โปร่งมณี
เป็น ชไมพร
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น  โดม
สมถวิล มุกดาประกร เป็น เจ้านายของโดม
ก�ำจาย รัตนดิลก
เป็น คุณนายแช่มช้อย
จงรักษ์ ชีพเป็นสุข
เป็น วัทณีย์
ชนะ ศรีอบุ ล, จันทร์แรม โทณวณิก, จินตนา มุกดาประกร
เรื่องย่อ
เพราะทนถูกนายจ้างเอาเปรียบเรือ่ ง
เงินเดือนไม่ได้ โดม จึงตัดสินใจลาออกจากงานมาเป็น
พ่อบ้าน ชไมพร ภรรยาที่ท�ำหน้าที่เป็นแม่บ้านจึงจ�ำต้อง
ออกไปหางานท�ำแทนสามี กระทัง่ ได้งานทีบ่ ริษทั สตรีไทย
ของ คุณนายแช่มช้อย บริษทั ทีอ่ อกกฎห้ามพนักงานหญิง
มีสามี ชไมพรจึงต้องปิดบังเรื่องโดมไว้เป็นความลับ
ความสามารถของชไมพรเป็นทีป่ ลาบปลืม้ ของ
คุ ณ นายแช่ ม ช้ อ ย จึงพยายามจับ คู่ช ไมพรให้ ชวลิ ต
ลูกชาย ฟากโดมก็ได้รู้จักกับ วัทณีย์ ลูกสาวเจ้าของบ้าน
เช่าที่ตนอาศัยอยู่ ความรักระหว่างโดมกับชไมพรจึง
ส่อแววเข้าใจผิดเป็นเหตุให้เกิดเรื่องยุ่ง ๆ ตามมา กระทั่ง
ความลั บ ถู ก เปิ ด เผย ในจั ง หวะเดี ย วกั บ ที่ ช วลิ ต และ
วัทณียด์ นั มาชอบกันโดยบังเอิญ ด้วยความเมตตาชไมพร
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ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คุณนายแช่มช้อยจึงยกเลิกกฎ และให้ชไมพรได้ท�ำงาน
ต่อไป ฝ่ายโดมหลังจากว่างงานมานานก็ได้กลับมาท�ำงาน
อีกครัง้ ด้วยความช่วยเหลือจากวัทณีย์ เรือ่ งจึงจบลงด้วย
ความสุขสมหวังทุกประการ
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗

สามชาย
๑๖ มม. / ขาวด�ำ? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ประเทืองภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“ปริญญา”
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง, สมชาย ตัณฑ์กำ� เนิด,
จ�ำรัส สุวคนธ์ (น้อย), แน่งน้อย แสงสุวมิ ล, สมพล กงสุวรรณ,
เกษรา ณ มหาชัย

ที่มาภาพ นิตยสารข่าวภาพยนตร์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

เค้าเรื่อง		
“ภาพยนตร์ชวี ติ ต่อสู้ และรักของลูก
ผู้ชายหลาย ๆ แบบ”
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
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สามเกลอแผลงฤทธิ์
๑๖ มม. / สี (ฮาวาย) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
วชิราภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้แสดง
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น ขุนรักษา
เสน่ห์ โกมารชุน
เป็น เสน่ห์
แป๊ะอ้วน
เป็น แป๊ะ
ทองฮะ วงษ์รักไทย
เป็น ฮะ
รัชนี ไชยเสวต
เป็น นารี
สมพล กงสุวรรณ
เป็น สมพล
พร พลับศิริ
เป็น เสือโพล้ง

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ก�ำลังถูก สมพล วายร้ายสะกดรอยตามหวังชิงยาวิเศษ
ขุนรักษาลงมือปรุงยาทันควัน แล้วสั่งให้สาม
เกลอไปขุดศพ เสือโพล้ง ทีป่ า่ ช้ามาท�ำการทดลองชุบชีวติ
เรื่องย่อ
หลังจากเกษียณราชการ ขุนรักษา เสือโพล้งฟื้นคืนชีพมาอาละวาดบีบคอเสน่ห์แล้วจับตัว
พยายามคิดค้นยาชุบชีวิตคนตายให้กลายเป็นคนเป็น นารีไป สามเกลอรีบตามไปชิงตัวนารีคนื แล้วฉีดยาพิษใส่
เพราะหวังจะร�่ำรวยมีเงินทอง แต่ยังขาดตัวยาอยู่สอง เสือโพล้งให้ตายดังเดิม ส่วนขุนรักษาที่รออยู่ที่บ้าน ถูก
ขนาน บังเอิญ เสน่ห์ แป๊ะ และ ฮะ มาติดพัน นารี ลูกสาว สมพลจับตัวไปขู่จะเอายาวิเศษ โชคดีที่ เฉย คนใช้ช่วย
สุดที่รักของขุนรักษา แกจึงออกอุบายให้สามเกลอไปหา ขุนรักษาไว้ได้ ขุนรักษากลับมาปรุงยาอีกครัง้ และประสบ
ตัวยาวิเศษกับเจ้าทองค�ำที่เชียงใหม่ โดยสัญญาว่าจะยก ผลส�ำเร็จ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะสามเกลอแผลงฤทธิน์ ำ� พาความ
ลูกสาวให้ถ้าท�ำส�ำเร็จ
ปรกติสุขกลับมา
สามเกลอไม่รอช้า มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ แม้เจ้า
ทองค�ำจะขายตัวยาให้ธนาคารที่ล�ำปางไปแล้วก็ตามไป ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
ซื้อจนส�ำเร็จ และเดินทางต่อไปยังปราสาทหินพิมายซึ่ง
เป็นจุดหมายของตัวยาขนานสุดท้าย เมือ่ หาตัวยาได้ครบ
ก็รีบเดินทางกลับมารับรางวัลที่กรุงเทพ โดยไม่รู้ตัวว่า
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๒๔๙๗

กังวานไพร
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ก�ำกับแสง
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้ด�ำเนินงาน
ผู้พากย์

สวัสดิการกรมป่าไม้
พล.ต.ต.ละม้าย อุทยานานนท์
สุดาวดี
ส. อาสนจินดา
ประทีป โกมลภิส, ศรี ชัยพฤกษ์
วิชัย ทรงเยาว์ศรี
สมชาย อาสนจินดา
ประพันธ์ ฉายประเสริฐ
วันดี พุกชาญค้า
ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง,
ม.ล. ประพันธ์ สนิทวงศ์,
ประภาศรี นาคะนาท
กริต สายะพุทธ์, ดุสิต พานิชพัฒน์
ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร,
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้แสดง		
นวลสวาท ลังการ์พินธุ์
เป็น เบญจวรรณ
สมพงษ์ ปโชติการ
เป็น เชิดชัย วนพงษ์
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น ทักษ์ เรืองผล
หลวงวิเศษพจนกรณ์
เป็น สกล
นิภา สิงหเสนี
เป็น กรรณิการ์
ดารา พุกกะมาน
เป็น สาริณี
ประโลมจิตต์ ชัยวงศ์
เป็น บัวเขียว
รัตน์ พนมขวัญ
เป็น เสี่ยหวั่ง
วิฑูร อรรถจินดา
เป็น สัมพันธ์
อรัญ โสโน
เป็น ประสาน
ทวีผล บ�ำราศอรินทร์พ่าย เป็น เสวก
บุญส่ง สรรพศรี
เป็น พินิต
ประสงค์ สุขรังสรรค์
เป็น รมย์
มงคล จันทนบุปผา
เป็น ไข่
เจ้าน้อย แสนสิริพันธ์, เชื่อม กลิ่นพยอม, จินดา จึงประเสริฐ,
พยนต์ มหาวัจน์ ร่วมด้วย ข้าราชการกรมป่าไม้เขตแพร่และ
นิสิตวิทยาลัยวนศาสตร์แพร่

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

เรื่องย่อ
หลังจากวางหูโทรศัพท์จากสายข่าวว่า
ป่าไม้แขวงจังหวัดแพร่คนใหม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่า เชิดชัย
วนพงษ์  สกล ผู้อ�ำนวยการบริษัท สกลพานิช จ�ำกัด ก็ไม่รอ
ช้าคิดแผนชั่วหาทางชักชวนเชิดชัยมาเป็นพวก เหมือนฟ้าจะ
เข้าข้าง เพราะ กรรณิการ์ ลูกสาวของสกลเป็นคู่รักของ
เชิดชัย สกลจึงหลอกให้กรรณิการ์ชวนเชิดชัยมาท�ำงานที่
บริษัท กรรณิการ์ดีอกดีใจเพราะไม่รู้เบื้องหลังธุรกิจของพ่อ
แต่ เ ชิ ด ชั ย ปฏิ เ สธ คื น วั น หนึ่ ง เชิ ด ชั ย แวะไปดู ห นั ง ที่ โ รง
ภาพยนตร์ ก มลวั ฒ นา และบั ง เอิ ญ ได้ ท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ
เบญจวรรณ น้องสาวของ บัวเขียว ภรรยาของทักษ์ ซึ่งเพิ่ง
เรียนจบกลับมาที่แพร่ ทั้งสองก็เริ่มไปมาหาสู่กัน
ทักษ์ เรืองผล สมุนของสกลซึ่งหวังจะรวบหัว
รวบหางกรรณิการ์ทั้งที่ตัวเองมีเมียอยู่แล้ว คิดแผนชั่วหมาย
จะก�ำจัดเสี้ยนหนามทางธุรกิจและหัวใจให้พ้นทาง แม้ทักษ์
จะจ้องก�ำจัดเชิดชัยทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ก็ยังไม่ส�ำเร็จ เชิดชัย
เริ่มรู้ตัวว่าก�ำลังถูกทักษ์หมายหัว ก็ส่งคนไปสืบจนรู้แน่ชัดว่า
ทักษ์แอบร่วมมือกับเสีย่ หวัง่ จะหักหลังสกล เชิดชัยจึงเปิดโปง
ว่าทักษ์เป็นนกสองหัว ทักษ์แค้นมาก ปล่อยข่าวว่ามีคนลอบ
เข้าไปตัดไม้ทผี่ าน้อยแล้วส่งมือปืนไปดักยิงเชิดชัย เบญจวรรณ
เผอิญล่วงรูแ้ ผนการของทักษ์จงึ รีบไปห้ามเชิดชัยแต่ไม่ทนั กาล
จึงต้องย้อนไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ พวกของ
ทักษ์เผาป่าเพือ่ ล้อมเชิดชัยและพรรคพวก เบญจวรรณทีต่ าม
มาทีหลังหาตัวเชิดชัยจนพบ และแล้วเชิดชัยก็ได้ประจัญหน้า
กับทักษ์โดยมีเบญจวรณคอยช่วย ทักษ์พลาดท่าระหว่างการ
ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ เสียชีวิตในป่าเพลิงนั้นเอง
ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง กังวานไพร
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วิวาห์นำ�้ ตา
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ค�ำรณ สัมบุณณานนท์, วารี นุชน้อย,
ชูศรี โรจนประดิษฐ์, บังเละ,
เสน่ห์ โกมารชุน,
เค้าเรื่อง
“หนีวิมานวิวาห์ไปหาความรักอื่น
สร้ า งจากบทเพลงอั น ลื อ ชื่ อ ของ สมยศ ทั ศ นพั น ธ์
ซาบซึ้งตรึงใจ ยิ่งกว่าบทเพลง เรียกน�้ำตา น่าสงสาร
ยิ่งกว่าเรื่องใด ๆ”
ที่มา มูลนิธิหนังไทย
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ที่มาภาพ มูลนิธิหนังไทย

๒๔๙๗

ธิดายาจก
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ศิริจินดาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ศิริ ศิริจินดา
ผู้ประพันธ์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ก�ำกับ		
พันค�ำ
ผู้เขียนบท
ประทีป โกมลภิส
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
วิ ไ ลวรรณ วั ฒ นพานิ ช , พั น ค� ำ ,
ประภาพรรณ นาคทอง, สาหัส บุญหลง, สงวน รัตนทัศนีย,์
ศิริ ศิริจินดา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดอกดิน กัญญามาลย์
เรื่องย่อ
เพราะเกิดไปได้เสียกับชายต�่ำศักดิ์
อรพิน จึงถูก คุณพระบุรีรักษ์ภูบาล ขับไล่ออกจาก
ตระกูล ไม่เว้นแม้แต่ น้อย ลูกสาวของอรพินซึ่งคุณพระ
สั่งให้คนเอาไปทิ้ง เคราะห์ดีที่ ยายจัน ผ่านมาเห็นจึงเก็บ
ไปเลี้ยง แม้ล�ำพังยายจันจะยากจนแสนเข็ญเพียงใด ก็สู้
อุตส่าห์ขอทานเพื่อเลี้ยงดูน้อยด้วยความรักประหนึ่งลูก
ของตนเอง
เมือ่ น้อยโตพอจะช่วยยายจันหาเงิน ก็ออกช่วย
ขอทานอี ก แรงพร้ อ มกั บ จิ๋ ว ซึ่ ง ยายจั น เก็ บ มาเลี้ ย ง
เช่นเดียวกัน แต่บดั นี้ เรีย่ วแรงของยายจันถดถอยลงมาก
จึงเป็นลมล้มลงในวันหนึ่ง บังเอิญ หมอชัย ผ่านมาจึงพา
ยายจันไปรักษา แต่สายเกินกาล ยายจันได้จากโลกนี้ไป
แล้ว ทิง้ ให้นอ้ ยกับจิว๋ ต้องเผชิญโลกต่อไป หมอชัยจึงเสนอ
ตัวให้ทพี่ กั พิงแก่ทงั้ สอง แต่ความสวยของน้อย ท�ำให้ ยุวดี
ภรรยาหมอชัย เกิดความหึงหวง น้อยกับจิ๋วจึงตัดสินใจ
ออกจากบ้านของหมอชัยเพื่อยุติปัญหา

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

หลังจากไล่อรพินออกจากตระกูลเมื่อหลายปี
ก่อน คุณพระได้แต่ระทมทุกข์กับความโหดร้ายที่ตนก่อ
ไว้จนล้มป่วยลง ในบั้นปลายชีวิตจึงลดทิฐิ ยกโทษให้
อรพิ น ก่ อ นจะสิ้ น ใจในเวลาต่ อ มา อรพิ น ไม่ ล ะความ
พยายามที่จะตามหาลูก ร่องรอยเดียวคือสร้อยล็อกเก็ต
รูปกระต่ายชมจันทร์ทอี่ รพินห้อยคอลูกน้อยไว้ จนในทีส่ ดุ
ก็ได้เบาะแสจากหมอชัยซึ่งเป็นหมอประจ�ำตระกูล
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง พ.ศ. ๒๔๙๗

451

๒๔๙๗

ชตารัก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ..... นาที
๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริษัท ภาพยนตร์สถาพร จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส. ทิฆัมพร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ช. แสงเพ็ญ
ผู้ถ่ายภาพ
สุจินต์ สุทธิวรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมพิศ วรางคณาง
เป็น รัมภา
ชลิต สุเสวี
เป็น ชลิต
ไพลิน โพธิ์ไทร
เป็น สุนทรี
ไสว ทรัพย์สุนทร
เป็น ประวิทย์
สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช เป็น สุเทพ
เรื่องย่อ		
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท�ำให้
รัมภา แพทย์สาวแสนสวยมอบใจให้ สุเทพ ทั้ง ๆ ที่สุเทพ
เป็นคนเจ้าชู้เหลวแหลก แม้ หมอชลิต แพทย์หนุ่มที่แอบ
ชอบเธอจะคอยเตือน แต่ใครก็มอิ าจห้ามหัวใจของเธอได้
จนวันหนึง่ สุเทพเกิดไปได้เสียกับ สุนทรี น้องสาวของหมอ
ชลิตจนสุนทรีติดโรคร้ายจากสุเทพ รัมภาจึงได้เห็นธาตุแท้ของเขา และบอกให้สุเทพรับผิดชอบสุนทรี แต่คนที่
ช�ำ้ หนักไปกว่ารัมภาคือ ประวิทย์ คูห่ มัน้ ของสุนทรีทแี่ ทบ
กลายเป็นบ้าหลังรูว้ า่ คนรักไปมีอะไรกับชายอืน่ หมอชลิต
จึงแนะน�ำให้รัมภาใช้วิชาแพทย์รักษาจิตใจให้ประวิทย์
แต่ปรากฏว่าประวิทย์กลับตกหลุมรักรัมภาและขอเธอ
แต่งงาน ด้วยไม่อยากให้ประวิทย์ตอ้ งตกอยูใ่ นสภาพเดิม
อีก รัมภาจึงจ�ำตอบรับค�ำขอแต่งงานของประวิทย์
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗

แต่เรื่องร้ายก็เกิดขึ้นซ�้ำสอง เมื่อสุนทรีกลับมา
ขอคืนดีกบั ประวิทย์ แต่ประวิทย์หมดรักสุนทรีแล้ว จึงไม่
คิดจะกลับไปหาสุนทรีอีก สุนทรีโกรธแค้นจึงใช้มีดแทง
ประวิทย์ ในจังหวะเดียวกับทีส่ เุ ทพโผล่เข้ามาในเหตุการณ์
สุเทพทีร่ งั เกียจสุนทรีอยูเ่ ป็นทุนเดิมจึงถือโอกาสฆ่าสุนทรี
แล้วป้ายความผิดไปให้ประวิทย์จนเขาต้องติดคุก เมื่อ
หมอชลิตรูค้ วามจริง จึงออกตามหาสุเทพ แต่เพราะสุเทพ
ยังไม่ทิ้งลายความเจ้าชู้จึงถูกคนท้องถิ่นฆ่าตายฐานที่ไป
คบชูก้ บั เมียชาวบ้าน ก่อนตายสุเทพได้สารภาพความจริง
เพื่อล้างผิดให้ประวิทย์ แต่ช้าไปแล้วเพราะประวิทย์
แหกคุกมาหารัมภาจนถูกต�ำรวจยิงตาย หมอชลิตจึงรับ
เยียวยาหัวใจของรัมภา
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗

นางกลางเมือง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
อัศวินภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุย์ ุคล
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุย์ ุคล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สมจิ ต ต์ ทรั พ ย์ ส� ำ รวย, กั ณ ฑรี ย ์
นาคประภา, ฉลอง สิมะเสถียร, สถาพร มุกดาประกร,
ก�ำจาย รัตนดิลก, สมถวิล มุกดาประกร, ล้อต๊อก, อธึก
อรรถจินดา
เรื่องย่อ
จิ๋ว เด็กหญิงบ้านนอกถูกฝากเป็น
คนใช้บ้าน นายเผดิม คหบดีกังฉิน นายเผดิมล่อลวงจิ๋ว
จนตั้งครรภ์ แต่กลัวความจะรู้ถึงหู คุณนายแช่ม ภรรยา
จึงใส่ความว่าจิว๋ ท้องกับ นายแสวง คนขับรถ คุณนายแช่ม
จึงไล่จิ๋วออกจากบ้าน จิ๋วไม่มีที่ไปจึงขอความช่วยเหลือ
จากนายแสวง เวลาผ่านไปจากความเห็นอกเห็นใจกลาย
เป็นความรัก ทั้งสองตกลงปลงใจร่วมหัวจมท้ายกัน
นายแสวงตรากตร� ำ ท� ำ งานเพื่ อ หาเลี้ ย งดู
ครอบครัวจนกระทั่งป่วยเป็นโรคร้าย จิ๋วไม่รู้จะบ่ายหน้า
พึ่งใครจึงตัดสินใจขายตัวตามค�ำชักจูงของ เอี่ยม เวลา
ผ่านไปนายแสวงและลูกเริ่มหายเป็นปรกติ จิ๋วตั้งใจจะ
เลิกขายตัวอย่างเด็ดขาดแต่เอี่ยมไม่ยอม จึงแฉเรื่องที่จิ๋ว
ขายตัว แสวงเสียใจระคนโกรธ จิ๋วจึงหอบลูกหนีไปอยู่
สถานบันเทิงของเอีย่ ม และกลับไปเป็นนางกลางเมืองอีก

ทีม่ าภาพ นิตยสารข่าวภาพยนตร์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗

ครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น แม่เสริม
ความงามของจิ๋วท�ำให้หนุ่ม ๆ เข้ามาข้องแวะ
รวมทัง้ คุณพร ทีห่ ลงรักจิว๋ อย่างจริงจัง แต่จวิ๋ ไม่ขอรับรัก
คุณพรเพราะเกรงว่าคุณพรจะเสียชือ่ เสียง แต่เพราะเห็น
ในความดีของคุณพรจึงขอร้องให้คุณพรรับอุปการะลูก
ของตน โดยจิ๋วแอบมาหาลูกเป็นประจ�ำ 
สิบปีผ่านไป ภรรยาของคุณพรซึ่งรัก พงษ์ ลูก
ของจิ๋วประหนึ่งลูกของตัวเอง กลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าแม่
ทีแ่ ท้จริงของพงษ์มอี าชีพเป็นนางกลางเมือง จึงห้ามไม่ให้
จิ๋วเข้าใกล้พงษ์อีก และส่งพงษ์ไปเรียนวิชากฎหมายยัง
ต่างประเทศ ชีวติ ของจิว๋ แย่ลงเรือ่ ย ๆ จนจิว๋ คิดฆ่าตัวตาย
แต่เอี่ยมมาพบเข้าและได้ชวนให้จิ๋วมาช่วยดูแลบ้านแสน
ส�ำราญ ที่บางกะปิ ซึ่งเป็นสถานบ�ำเรอชายแห่งใหม่
วันหนึ่ง เผดิมมาเจรจาธุรกิจกับ ค�ำปัน พ่อค้า
ของเถื่อนทางภาคเหนือที่บ้านแสนส�ำราญ แต่เกิดผิดใจ
กัน เผดิมจึงวางแผนฆ่าค�ำปันแล้วป้ายความผิดให้จวิ๋ พงษ์
กลับมาจากต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นอัยการ
ว่าความคดีทจี่ วิ๋ ตกเป็นผูต้ อ้ งหาฆ่าคนตาย จิว๋ รับสารภาพ
ว่าตนเป็นผู้ฆ่าค�ำปัน แต่ไม่ทันที่ศาลจะตัดสิน จิ๋วก็ปลิด
ชีวิตตัวเองทิ้ง โดยที่พงษ์ไม่มีโอกาสรู้เลยว่า แท้จริงแล้ว
คนที่เขาว่าความให้คือแม่บังเกิดเกล้าของตน
ที่มา นิตยสารดาราไทย ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
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๒๔๙๗

โอเคสังข์ทอง
๑๖ มม. (ซีนีมาสโคป) / สี (วิจิตร) / พากย์
ความยาว ..... นาที
๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี

บริษัทสร้าง
กมลศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง น้อย กมลวาทิน
ผู้ประพันธ์
ดั ด แปลงจากพระราชนิ พ นธ์ ข อง
รัชกาลที่ ๕ (โฆษณาลงนิตยสาร)
ผู้ก�ำกับ		
พงษ์จันทร์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สวัสดิ์ หล่อศิริ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ศิริสวัสดิ์ และ พรรณรังษี
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
สมพงษ์ พงษ์มิตร, บุญส่ง เคหทัต,
ปรีชา บุญเกียรติ, วัฒนารี ยมกานนท์,
ปราณีต คุม้ เดช, ประเสริฐ กมลวาทิน
เรื่องย่อ
ท้าวสามล เป็นกษัตริย์ ณ สามล
พระนคร มีเอกอัครชายาชื่อ มณฑาเทวี มีพระราชธิดา
๗ พระองค์ องค์สุดท้องชื่อ รจนา วันหนึ่งท้าวสามลและ
นางมณฑาเทวีใช้ให้ ขุนหมืน่ ไปเชิญหน่อกษัตริยร์ อ้ ยเอ็ด
หัวเมืองมาชุมนุมให้ธิดาทั้งเจ็ดพระองค์เลือกเป็นคู่ครอง
ธิดาทั้ง ๖ เลือกหน่อกษัตริย์ที่ตนพึงใจ เว้นเสียแต่รจนา
ที่เลือกเอาเจ้าเงาะหน้าตาอัปลักษณ์เป็นคู่ แม้เสด็จพ่อ
เสด็จแม่จะห้ามปรามยังไงก็ไม่ฟัง
รจนาและเจ้าเงาะครองสุขได้ไม่นานก็ถกู กลัน่ แกล้งให้ไปหาปลา นายเงาะหรือพระสังข์ก็ไปหามาได้
ซ�้ำยังแกล้งตัดจมูกหกเขยเสียด้วย ต่อมานายเงาะก็ถูก
เกณฑ์ให้ไปหาเนือ้ อีกนายเงาะจึงแกล้งตัดหูหกเขย เวลา
ผ่านไปเจ้าเงาะไม่ยอมถอดรูปออกจึงร้อนไปถึงสวรรค์
พระอินทร์ออกอุบายแปลงตนมาชิงเมืองท้าวสามล ท้าว
สามลส่งใครไปรบก็แพ้ ส่ง ๖ เขยไปต่อสูก้ แ็ พ้ มองไม่เห็น
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ที่มาภาพ นิตยสารดาราไทย ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ทางออกใดจึงจ�ำยอมเชิญเจ้าเงาะมาช่วยรบ เจ้าเงาะยอม
ไปรบโดยถอดรูปเงาะและรบได้ชัยชนะกลับมา ขับไล่
พระอินทร์เหาะขึ้นฟ้าไป เมื่อท้าวสามลและนางมณฑา
เห็นเจ้าเงาะถอดรูปก็หลงใหล ยิง่ รูว้ า่ เจ้าเงาะคือ พระสังข์
ราชบุตรท้าวยศวิมลกับนางจันทร์เทวี ก็ยงิ่ ปลาบปลืม้ ยก
สมบัติพัสถานให้สังข์ทอง
ที่มา นิตยสารดาราไทย ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗

วิวาห์มจั จุราช
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ ธันวาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
จ�ำรัส สุวคนธ์ (น้อย),
รจนา มาลัยทอง, ประยูร สดแจ่มศรี,
เค้าเรื่อง
พยาบาท!”

“เมื่ อ เสื อ ถู ก สั ง หาร ลู ก เสื อ ตาม

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน เดลิเมล์ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
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๒๔๙๗

แรงพิศวาท
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๙ ธันวาคม ๒๔๙๗ แกรนด์
บริษัทสร้าง
บาร์โบสภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงษ์
ผู้ประพันธ์
เตมีย์ วิทยะ
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, สวลี ผกาพันธุ,์ มาลิน
เลขะวัฒนพิจารณ์, ล้อต๊อก, วิชติ ไวงาน, สมพงษ์ พงษ์มติ ร,
พร ไพโรจน์, สมพล กงสุวรรณ, เตมีย์ วิทยะ
เรื่องย่อ
ไพรั ช ซื้ อ กิ จ การป่ า ไม้ ที่ จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ต่อจาก หลวงวนา เพื่อหลีกหนีความเจ็บปวด
ที่ถูก แน่งน้อย ภรรยาสวมเขา ระหว่างเดินทางมาที่ ที่มาภาพ (บน) นิตยสารข่าวภาพยนตร์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
            (ล่าง) นิตยสารข่าวภาพยนตร์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗
ป่าไม้ ไพรัชได้ช่วย ผาด ซึ่งก�ำลังถูกพวกของ สมพร รุม
ท�ำร้าย ไพรัชเห็นว่าผาดมีความช�ำนาญเรื่องป่าไม้จึงจ้าง
มาช่วยงาน จู่ ๆ แน่งน้อยก็มาปรากฏตัวที่เพชรบูรณ์ แทนไพรัช ก้านจึงได้ส�ำนึกแล้วส�ำเร็จโทษคนที่ยิงมาลี
ความสวยของแน่งน้อยท�ำให้ผาดหลงเสน่ห์ แต่กพ็ ยายาม เมื่อกลับมาถึงเพชรบูรณ์ ไพรัชถึงได้รู้ว่าแน่งน้อยหนีไป
ระงับอารมณ์ไว้เพราะระลึกในบุญคุณของไพรัช สมพร กับสมพร จึงรีบไปชิงตัวแน่งน้อยกลับมา
ตามมาล้างแค้นไพรัช หวังจะปลุกปล�้ำแน่งน้อย แต่ผาด
มาขัดขวางจึงถูกสมพรยิงตาย แน่งน้อยต้องตกเป็นของ ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
สมพร เพราะถูกสมพรขู่ว่าจะป่าวประกาศว่าแน่งน้อย
เป็นคนฆ่าผาด
ไพรัชต้องเดินทางไปท�ำธุระในเมืองเป็นประจ�ำ 
สมพรจึงบังคับให้แน่งน้อยหนีไปกับตน ระหว่างการ
เดินทาง ไพรัชถูกพวกของก้านดักยิง เนือ่ งจากไม่พอใจที่
มาลี สาวคนรักปันใจให้ไพรัช มาลีเอาตัวรับกระสุนปืน

456 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๗

สามหัวใจ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
โยคีทองพูน
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
สุวัฒน์ วรดิลก จากบทละคร
ผู้ก�ำกับ
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ - จุรี โอศิริ
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พันค�ำ, สวลี ผกาพันธ์, ทัต เอกทัต, กรองจิตต์
เตมียศิลปิน, เชาว์ แคล่วคล่อง, ทานทัต วิภาตะโยธิน,
สงวน รัตนทัศนีย์

ที่มาภาพ ซีเนมาสโคป ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

เค้าเรื่อง		
“ลครปิดโรง! แต่ศิลปินไม่อดตาย
เพราะ ... สุวัฒน์ วรดิลก ก�ำหนดให้ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ขึ้น
ชกมวยเลี้ยงแม่ “พันค�ำ” ไปสมัครเรียนกฎหมายเอา
ตัวรอด วิไลวรรณ วัฒนพานิช ท�ำงานแลกข้าวไปวัน ๆ
ทัต เอกทัต กลายเป็นพรานล่าพรหมจรรย์ผู้หญิง สวลี
ผกาพันธ์ ลากคอคนรักเข้าตะแลงแกง ท่านเชื่อไหม? ไม่
เชื่อไปรับรู้ความเป็นจริง ในภาพยนตร์สีธรรมชาติ”
ที่มา ซีเนมาสโคป ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
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สันติ-วีณา
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที
๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
หนุมานภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง โรเบิร์ต จี นอร์ธ, รักษ์ ปัณยารชุน
ผู้ประพันธ์
โรเบิร์ต จี นอร์ธ
ผู้ก�ำกับ		
มารุต
ผู้เขียนบท
ทวี ณ บางช้าง, วิจิตร คุณาวุฒิ
ผู้ถ่ายภาพ
รัตน์ เปสตันยี A.P.R.S.
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
อุไร ศิริสมบัติ
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
พูนพันธ์ รังควร
เป็น สันติ
เรวดี ศิริวิไล
เป็น วีณา
วิชัย ภูติโยธิน
เป็น ไกร
จมื่นมานพนริศร์
เป็น หลวงตา
ร.ท. นูญ บุญรัตน์พันธ์
เป็น เสริม
ด.ช.วีระชัย แนวบุญเนียร เป็น สันติ (วัยเด็ก)
ด.ญ.ปิยะฉัตร
เป็น วีณา (วัยเด็ก)
ด.ช. พิบูล ทุมมานนท์
เป็น ไกร (วัยเด็ก)
เรื่องย่อ
สั น ติ เด็ ก ชายก� ำ พร้ า วั ย ๑๒ ปี
จากเหตุการณ์ภูเขาถล่มเป็นเหตุให้เขาสูญเสียแม่ทั้ง
นัยน์ตาสองข้างในเวลาเดียวกัน ทุกเช้า วีณา เพื่อนบ้าน
วัยไล่เลี่ยกันจะช่วยจูงสันติไปโรงเรียน ถึงแม้สันติจะ
ตาบอดก็ยงั ถูก ไกร ซึง่ มีนสิ ยั เกเรแกล้งอยูเ่ ป็นนิจ โดยหัก
ขลุ่ยอันเป็นที่รักของสันติหักคามือ วันหนึ่งพระภิกษุ
วัยชราเพิ่งกลับจากธุดงค์แวะมาเยี่ยมสันติ และขอรับ
สันติไปอยู่ที่วัดเขาน้อย
ตลอดเวลาที่อยู่ในถ�้ำกับหลวงตา วีณายังคง
แวะเวียนไปหาสันติอย่างสม�่ำเสมอ สร้างความไม่พอใจ
ให้ไกรซึ่งหมายปองวีณาอย่างมาก ทุก เย็น ก่อนพระ
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ที่มาภาพ ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา

อาทิตย์จะตกดิน สันติจะนัง่ เป่าขลุย่ บนก้อนหินข้างถ�้ำ รอ
คอยการมาของวีณา แต่แล้ววันหนึ่งวีณาก็หายไป สันติ
ปฏิบตั อิ ย่างเดิมวันแล้ววันเล่า โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ วีณาถูกกักตัว
ให้อยู่แต่ในบ้าน เพราะแม่ของไกรมาสู่ขอวีณา วีณาหนี
ออกมาได้ในวันหนึ่งและมาขอร้องให้สันติช่วยพาเธอหนี
ไกรแค้นมากสั่งลูกน้องตามล่าสันติกับวีณาแทบพลิก
แผ่นดินเมื่อพบทั้งสองก็กระหน�่ำชกสันติไม่ยั้ง วีณารีบ
ไปตามหลวงตามาช่วยได้ทัน
สันติยืนยันกับหลวงตาว่าจะหาทางหนีอีกครั้ง
แต่กไ็ ม่สำ� เร็จเช่นเคย วีณาถูกพาตัวกลับไปบ้าน ส่วนสันติ
ถูกท�ำร้ายจนสลบ หลวงตาจึงพาสันติกลับมายังวัดถ�้ำ 
สันติเหม่อลอยไร้สติอย่างหนักยิ่งรู้ว่าจวนถึงวันแต่งงาน
ของวี ณ า จนไม่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งหิ น ที่ ก� ำ ลั ง ร่ ว งหล่ น ในถ�้ ำ 
หลวงตารีบวิ่งเข้าไปฉุดสันติ ส่วนตนเองถูกก้อนหินทับ
ตาย ตาของสันติมองเห็นอีกครั้ง ภาพแรกที่สันติเห็นคือ
ภาพความตายของหลวงตาซึ่งเลี้ยงดูสันติมาตั้งแต่เด็ก
สันติจึงตัดสินใจบวชเพื่อหาความสุขสงบอย่างแท้จริง
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สันติ-วีณา พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗

หัวใจมาร
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๗ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
เฉลิมบุรี - กุหลาบทิพย์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
จ�ำรัส สุวคนธ์ (น้อย),
เกษร สิงห์ตระกูล, มานิต ปานมณี
เรื่องย่อ
ร.ต.ต. เชิด รองสารวัตรกองต�ำรวจ
ภูธรอยุธยา ต้องพ่ายแพ้ในความรักให้กับ เทพ เพื่อนรัก
ในวัยเด็ก ที่สามารถพิชิตใจ น้อย แม่ค้าสาวงาม กระนั้น
ร.ต.ต. เชิด ก็ยินดีที่น้อยได้เทพเป็นคู่ครอง ส่วนตัวเอง
หลบไปเลียแผลใจที่กรุงเทพฯ
เทพกับน้อยช่วยกันสร้างครอบครัวจนน้อย
ตัง้ ครรภ์ จนวันหนึง่ เทพถูกเรียกตัวไปท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ
แม้จะห่วงเมียที่ก�ำลังตั้งครรภ์แต่ด้วยหน้าที่เทพจึงต้อง
ปฏิบัติตาม โดยสัญญาว่าสัปดาห์หน้าจะกลับมาหาน้อย
เทพเข้าเมืองกรุงได้ไม่กี่วัน ก็หลงระเริงไปกับอบายมุข
แล้วยังถล�ำตัวไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ สุนันท์ สาวสังคม
ถึงขัน้ อยูก่ นิ กัน ความหวังทีผ่ วั รักจะกลับมาดูจะริบหรีล่ ง
ทุกวัน ในที่สุดน้อยจึงอุ้มลูกไปตามหาผัวที่กรุงเทพฯ
น้ อ ยตามหาเทพจนเจอในสภาพที่ ต าบอด
มิหน�ำซ�้ำยังถูกสุนันท์ชู้รักของผัวไล่ตะเพิดอย่างเสียหาย
น้อยจ�ำใจอยู่กรุงเทพต่อเพราะไม่อยากกลับไปอยุธยาให้
ตกเป็นขีป้ ากชาวบ้าน โดยยอมพลีกายขายตัวเพือ่ หาเงิน
เลีย้ งลูก หลังจากนัน้ ไม่นาน เทพก็ถกู สุนนั ท์เขีย่ ทิง้ เพราะ

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘

หมดประโยชน์ เทพช�ำ้ ใจมากกินเหล้าหัวราน�ำ 
้ จนบังเอิญ
มาพบน้อยที่ซ่องนางโลม เทพอ้อนวอนให้น้อยยกโทษ
ให้ แต่นอ้ ยตัง้ มัน่ ไม่ยอมใจอ่อน เทพร้องไห้ฟมู ฟายถึงขัน้
เสียสติ น้อยก้มหน้าท�ำงานให้ผ่านไปวัน ๆ เพียงแค่หวัง
จะเก็บเงิน แต่ถูก ฉกาจ หนุ่มแมงดารีดไถจนหนักข้อเข้า
น้อยก็สุดจะทนจึงฆ่าฉกาจเสียชีวิต ร.ต.ต. เชิด ซึ่งก�ำลัง
เข้าเวรมาพบเข้าจึงจับกุมตัวน้อยก่อนที่เธอจะถูกศาล
ตัดสินให้จ�ำคุกเป็นเวลา ๒๐ ปี
ถึงก�ำหนดที่น้อยได้รับการปล่อยตัว ซึ่งตรงกับ
วันที่ ดิ๊ค ลูกสาวของน้อยก�ำลังจะเข้าพิธีวิวาห์กับ ร.ต.อ.
เฉลิม น้อยรีบมาหาเพื่ออยากเห็นวันที่ลูกมีความสุข แต่
พ.ต.ต. เชิด มาขวางไว้เพราะกลัวดิค๊ จะอับอาย มรสุมชีวติ
ทีน่ อ้ ยต้องเผชิญท�ำให้นอ้ ยตัดสินใจบวชชี และได้พบเทพ
ซึ่งละทางโลกแล้วเช่นกัน
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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โบตัน๋
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๕ มกราคม ๒๔๙๘ คาเธ่ย์
บริษัทสร้าง
เนรมิตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จรี อมาตยกุล
ผู้อ�ำนวยการแสดง เนรมิต
ผู้ประพันธ์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ช. แสงเพ็ญ
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ - จุรี
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น มาโนช
วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เป็น โบตั๋น
ทัต เอกทัต
เป็น ย้ง
ชาลี อินทรวิจิตร
เป็น ธ�ำรง
ประภาพรรณ นาคทอง
เป็น เพียงใจ
เสน่ห์ โกมารชุน
เป็น โค้ว
สาหัส บุญหลง
เป็น พระบริรักษ์
สงวน รัตนทัศนีย์
เป็น คุณหญิงวิสุทธิบาล
ส�ำราญ เหมือนประสิทธิเวช เป็น เจ้าคุณ
จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม
เป็น หยุด
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
เป็น จริยา
ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เป็น เง็กท้อ
วลิต สนธิรัตน์
เป็น สารวัตร
ด.ญ. เหมศิริ
เป็น เพียงใจวัยเด็ก
รางวัล
ตุ๊กตาทอง ปีพ.ศ. ๒๕๐๐ สาขาการ
พากย์ ๑๖ มม. เสน่ห์ - จุรี
เรื่องย่อ
โบตั๋น กับ โค้ว สองพ่อลูกชาวจีน
อาศัยอยู่หลังบ้านของ มาโนช ลูกชายของ เจ้าคุณ และ
คุณหญิงวิสทุ ธิบาล โบตัน๋ กับมาโนชสนิทสนมกลมเกลียว
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กันมาตั้งแต่เด็ก จนถึงวันที่มาโนชต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ทั้งสองจึงต้องแยกย้ายจากกัน เมื่อมาโนชเรียน
จบกลับมา จึงได้พบกับโบตัน๋ ซึง่ สวยหยดย้อยราวกับดอก
โบตัน๋ มาโนชไม่รรี อทีจ่ ะสานสัมพันธ์กบั โบตัน๋ ทันที ความ
สนิทสนมในวัยเด็กก่อตัวเป็นความรักอย่างรวดเร็ว ทั้ง
สองแอบคบกันโดยปิดบังผูใ้ หญ่ จนโบตัน๋ ให้กำ� เนิดพยาน
รักขึ้นมาหนึ่งคน
ย้ง แอบรักโบตั๋นมาตลอด เมื่อรู้ว่าโบตั๋นให้
ก�ำเนิดบุตรสาวจึงเกิดความริษยา ฉวยโอกาสทีม่ าโนชไป
ท�ำงานทีต่ า่ งจังหวัด เอาเรือ่ งไปบอกเจ้าคุณและคุณหญิง
วิสุทธิบาล คุณหญิงโกรธมาก หาเรื่องใส่ร้ายโค้วว่าขโมย
เครื่องเพชรของตน แล้วจับตัวลูกสาวของโบตั๋นไว้เป็น
ตัวประกัน คุณหญิงข่มขู่โบตั๋นให้เลือกว่าจะช่วยโค้วให้
พ้นคุกหรือจะช่วยลูกสาว ความกตัญญูต่อบิดาที่เลี้ยง
โบตัน๋ มาตัง้ แต่เด็กท่วมท้นจนโบตัน๋ จ�ำต้องทิง้ ลูกเพือ่ ช่วย
บิดา แล้วออกจากบ้านวิสุทธิบาลโดยไม่มีโอกาสร�่ำลา
สามี ย้งแสร้งท�ำเป็นไม่รู้เรื่อง ยื่นมือช่วยเหลือโบตั๋นกับ
พ่อ แต่ไม่นานก็ออกลาย มาโนชกลับมาที่บ้านได้ฟังเรื่อง
โกหกจากแม่ก็หลงเชื่อ ตัดสินใจแต่งงานกับคู่หมั้นคน
ก่อน ทิ้งให้โบตั๋นเผชิญชตากรรมโดยล�ำพัง
ที่มา นิตยสารดาราไทย มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘, นิตยสารผดุงศิลป์
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หญิงสามผัว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ มกราคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
วิจิตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ส. อาสนจินดา
ผู้ก�ำกับ		
สดศรี บูรพารมณ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น สารภี
สถาพร มุกดาประกร เป็น นิกร
สรสิทธิ แสงชัยวรรณ เป็น เอนก
ค�ำรณ สัมบุณณานนท์ เป็น หวล
เสี่ยล้อต๊อก, มารศรี อิศรางกูรฯ, ปราณีต คุ้มเดช
เรื่องย่อ
สารภี สาวงามประจ�ำหมู่บ้านเป็นที่
หมายปองของหนุม่ ๆ มีเพียง หวล เท่านัน้ ทีพ่ ชิ ติ ใจสารภี
ได้ วันหนึง่ มีหนุม่ ชาวกรุงชือ่ นิกร มาท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ น
และเกิดหลงใหลในความงามของสารภีเข้า นิกรพยายาม
หาโอกาสท�ำความรู้จักกับสารภีและอาสาพาไปนั่งรถ
เทีย่ ว จนสารภีเริม่ หวัน่ ไหวทิง้ หวลกับป้าหนีตามนิกรเข้า
กรุงเทพ ก่อนจะพบว่านิกรมีภรรยาอยู่แล้ว
นิกรฝากสารภีไว้กับ เอนก เพื่อนร่วมอาชีพค้า
ของเถื่อน จนเมื่อตกลงกับ จิตรา ภรรยาหลวงได้จึงพา
สารภีไปอยู่ด้วย นิกรปรนนิบัติสารภีเป็นอย่างดียกเว้น
เมือ่ ดืม่ สุรา เขาจะอาละวาดทุบตีสารภีทกุ ครัง้ ไป คืนหนึง่
นิกรถูกต�ำรวจจับเพราะท�ำงานพลาด สารภีจงึ ไปขออาศัย
อยู่กับเอนกชั่วคราว เอนกหลงเสน่ห์สารภีเป็นทุนเดิม
เมือ่ รูว้ า่ นิกรถูกตัดสินจ�ำคุกหลายปี จึงฉวยโอกาสใช้กำ� ลัง
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ข่มเหงบังคับสารภีเอาเป็นเมียของตน ข่าวรั่วไหลไปถึงหู
นิกร ท�ำให้นิกรโกรธแค้นมาก แหกคุกมาฆ่าเอนก สารภี
ซมซานกลับมาอยูท่ บี่ า้ นเกิดซึง่ บัดนีป้ า้ ได้เสียชีวติ ลงแล้ว
เหลือเพียงหวลทีย่ งั มัน่ คงในความรัก รอคอยการกลับมา
ของสารภี สารภีจงึ เริม่ ต้นชีวติ ใหม่อกี ครัง้ กับหวล แต่แล้ว
นิกรก็มาปรากฏตัว หวลเข้าไปช่วยแต่ถูกนิกรฆ่าตาย
สารภีใจสลายหวังจะใช้ปนื ปลิดชีวติ ตน แต่บงั เอิญเหลือบ
ไปเห็นพระธุดงค์ผ่านมาจึงล้มเลิกความคิดและหันหน้า
เข้าสู่ทางธรรม
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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ยมนาเวศน์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ มกราคม ๒๔๙๘ เฉลิมชาติ
บริษัทสร้าง
ประเทืองภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ยาขอบ
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
อุดม – ละม่อม
ผู้แสดง
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น ประพาสน์
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น หม่อมเจ้าหญิงโสภิดา
       เทพโกสินทร์
สงวน รัตนทัศนีย์
เป็น มารดาของประพาสน์
รัมภา นาคเสวี
เป็น อ�ำภา
แน่งน้อย แสงสุวมิ ล, สมพล กงสุวรรณ, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เรื่องย่อ
ด้วยพิษสุราท�ำให้ ประพาสน์ เกิด
ได้เสียกับผู้หญิงคนหนึ่งอันเป็นต้นเหตุให้ประพาสน์
ยักยอกเงินบริษัทจนถูกฟ้องร้อง ประพาสน์จึงหนีมา
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กบดานที่ประจวบคีรีขันธ์ โดยขอซื้อที่ดินจาก ก�ำนันพุ่ม
เพื่อท�ำไร่ แต่ยังไม่วาย ออกไปดื่มสุราในยามค�่ำคืน
คืนหนึ่ง ประพาสน์ได้ช่วยหญิงสาวซึ่งนอน
สลบอยูบ่ นหาดทราย รุง่ เช้า เมือ่ หญิงสาวฟืน้ สติจงึ เล่าว่า
อาศัยอยู่ที่ต�ำหนักยมนาเวศน์กับท่านหญิงซึ่งก�ำลังหลบ
หนีการแต่งงาน ประพาสน์เริ่มสนิทสนมกับหญิงสาว
จนกระทั่งวันหนึ่งคนงานของประพาสน์มาบอกว่าท่าน
หญิงต้องการให้ประพาสน์นำ� ผักและไข่ไก่ไปให้ทตี่ ำ� หนัก
ยมนาเวศน์ จึงได้รู้ว่าท่านหญิงหรือ หม่อมเจ้าหญิง
โสภิดา เทพโกสินทร์ ก็คือหญิงสาวที่เขาช่วยชีวิตไว้
ท่านหญิงรับฟังเรือ่ งราวในอดีตของประพาสน์
โดยไม่มีทีท่ารังเกียจ เวลาผ่านไป แม่ของประพาสน์
และ อ�ำภา คู่หมั้น เดินทางมาแจ้งข่าวว่าประพาสน์พ้น
โทษแล้ว แม่ของประพาสน์ขอร้องให้เขาแต่งงานกับ
อ�ำภาโดยเร็วทีส่ ดุ ท่านหญิงบังเอิญได้ยนิ เรือ่ งทัง้ หมด จึง
แสร้งบอกประพาสน์ว่าจะเสด็จกลับไปเข้าพิธีสมรสกับ
องค์ชายที่กรุงเทพ ประพาสน์จึงตัดสินใจแต่งงานกับ
อ�ำภาโดยไม่รู้ว่าท่านหญิงก�ำลังประชวรหนัก คืนวิวาห์
ประพาสน์ได้รับจดหมายจากท่านหญิง ซึ่งประสงค์มอบ
ต� ำ หนั ก ยมนาเวศน์ ใ ห้ เ ป็ น ของขวั ญ วั น แต่ ง งานแด่
ประพาสน์ เขาเสียใจมากเพราะบัดนี้ ท่านหญิงได้จากเขา
ไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

เริงริษยา
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ มกราคม ๒๔๙๘ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สวลี ผกาพันธุ์
จันทร์แรม โทณวนิก
โชติ สโมสร
จ�ำลองลักษณ์
ด.ญ. ตุ๊กตา โกมลธร
ด.ช. นิมิตร บุนนาค
สุดใจ ศรีเบญจา
ศิริ คุ้มอยู่
สุวิทย์

รัตนภาพยนตร์
รัตน์ เศรษฐภักดี
ส�ำเนาว์ หิริโอตัปปะ
จ�ำลองลักษณ์, สวาท รัตนสาสน์
พรานบูรพ์
รัตน์ เศรษฐภักดี
ที่มาภาพ นิตยสารข่าวภาพยนตร์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘

เสนาะ ศรีพยัคฆ์-วรรณภา-เทพนม
เป็น นรี
เป็น นรา
เป็น มนตรี
เป็น พระยาปัจจัย
เป็น นิรันดร์
เป็น นิรุทธ
เป็น จ้อน
เป็น เมี้ยน
เป็น ปรีชา

เรื่องย่อ
นรา กับ นรี สองศรีพี่น้องลูกสาวของ
พระยาปัจจัย ที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้ว กล่าวคือ นรา ผู้พี่เป็นคน
ขี้อิจฉาริษยา ผิดกับนรีผู้น้องซึ่งเป็นคนโอบอ้อมอารีมีน�้ำใจ

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

วันหนึ่ง มนตรี กับ จ้อน คนใช้ในบ้าน เอ่ยปากขอยืมเงินนรา
เพือ่ เป็นทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ นอกจากนราจะไม่ให้แล้ว
ยังดูถูกเหยียดหยามเขาอีกด้วย จ้อนแนะน�ำให้มนตรีลอง
เขียนจดหมายไปขอยืมเงินจากนรี ซึ่งเธอยินดีช่วยเหลือโดย
การมอบแหวนให้มนตรีเพราะไม่มีเงินสดเพียงพอ นราไม่
พอใจเป็นอย่างมาก ยุแยงให้พระยาปัจจัยตัดนรีออกจากกอง
มรดก
แม้นรีจะถูกตัดขาดก็ยงั คอยพยาบาลพระยาปัจจัย
ที่ก�ำลังป่วยหนัก ในขณะที่นราเอาแต่เที่ยวเตร่ หลงระเริงใน
ความมัวเมา ไม่นานพระยาปัจจัยก็เสียชีวิต นราจึงแต่งงาน
กับ ปรีชา ชายหนุ่มที่พบกันในสถานบันเทิง สองปีผ่านไป
มนตรีเรียนจบกลับมาหางานท�ำเป็นหลักเป็นแหล่ง และได้
ช่วยเหลือนรีที่ก�ำลังจะถูกปรีชาปลุกปล�้ำ  มนตรีฉุดนรีออก
จากขุมนรกไปอยูร่ ว่ มกันจนมีลกู ด้วยกันสองคน ชือ่ ว่า นิรนั ดร์
กับ นิรุทธ์
ชีวิตที่สงบสุขของนรีต้องพังทลายอีกครั้ง เมื่อนรา
ซมซานมาขออาศัย เพราะทนพฤติกรรมของปรีชาไม่ไหว
แทนทีน่ ราจะส�ำนึก กลับริษยาน้องสาวทีม่ สี ามีดี ยัว่ ยวนมนตรี
หมายจะเอามาเป็นสามีของตน แล้วยังใส่ความว่านรีเป็นชูก้ บั
ปรีชา นรีคับแค้นใจหนีไปอยู่ที่ระยอง ปล่อยให้นิรันดร์กับ
นิรุทธ์ถูกนราทารุณไม่เว้นแต่ละวัน จนกระทั่งวันหนึ่ง มนตรี
ถูกย้ายไปท�ำงานที่ระยองจึงพานราและลูกไปอยู่ด้วย ปรีชา
ตามมาขู่กรรโชกเงินกับนราแต่ถูกนราหักหลังจ้างคนมาลอบ
ท�ำร้าย จ้อนช่วยชีวิตปรีชาไว้ ปรีชาจึงสารภาพความจริงให้
จ้อนฟัง แล้วร่วมมือกันเปิดโปงนราซึง่ ก�ำลังวางยาพิษนิรนั ดร์
นรากลัวความผิดจึงพยายามวิ่งหนี แต่พลาดตกเขาเสียชีวิต
ที่มา นิตยสารดาราไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘
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หลีหวัน่
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
โยคีสถานสีพ่ ระยา (แผนกภาพยนตร์)
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้เขียนบท
วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น หลีหวั่น
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น ร.ต.ท. ยุ้ยคิ้ม
จ�ำรัส ผลศิริ
เป็น งกซือ
เกษม มั่นเสมอ
เป็น พ.อ. ฮง
เรื่องย่อ
เพราะติดพนันอย่างหนัก พันเอกฮง
จึงสิน้ เนือ้ ประดาตัวจนต้องน�ำ หลีหวัน่ ภรรยาไปประกัน

เงินกู้กับ งกซือ หัวหน้าอั้งยี่กลุ่มมังกรแดง ซึ่งมีเบื้องหน้า
เป็นคณะงิ้ว แม้หลีหวั่นจะตกเป็นเมียของงกซือ แต่ในใจ
ยังคงซือ่ ตรงต่อสามี จึงแอบขโมยเอกสารสัญญาทีพ่ นั เอก
ฮงท�ำไว้กับงกซือมาเผาท�ำลาย เมื่องกซือรู้ก็โกรธมาก จึง
สั่งให้ลูกน้องจับหลีหวั่นขังและทรมานอย่างแสนสาหัส
ระหว่างนัน้ ทางการได้มอบหมายให้ ร.ต.ท. ยุย้ คิม้
เข้ามาแฝงตัวในกลุม่ มังกรแดง ด้วยรูปโฉมอันงดงามของ
ร.ต.ท. ยุ้ยคิ้ม ท�ำให้งกซือหลงใหลเป็นอันมาก ไว้ใจให้
ยุ้ยคิ้มบัญชาการแทนเมื่อตนเองไม่อยู่ วันหนึ่ง ต�ำรวจ
วางแผนจ้างคณะงิ้วของงกซือไปแสดงที่ต่างจังหวัด แล้ว
น�ำก�ำลังเข้าท�ำลายซ่องของกลุม่ มังกรแดง หลีบญ
ุ ลูกชาย
ของหลีหวั่นแอบตามงกซือไปด้วย โดยปลอมตัวเป็นงิ้ว
แล้วลอบฆ่างกซือขณะแสดงงิ้วอยู่บนเวที เพื่อล้างแค้น
แทนหลีหวั่นที่ถูกงกซือทรมาน พันเอกฮงและหลีหวั่นจึง
ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง
ที่มา นิตยสารดาราไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๒๔๙๘

คนจริง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ปิยะมิตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ปิยะ ชวนเสถียร
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ปิยะ ชวนเสถียร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
สรสิทธิ์ แสงชัยวรรณ, อัมพร ประทีปเสน, ประชุม จันทิมา, ชลอ ไตรตรองสอน, พายัพ นฤภัย,
ปิยะ ชวนเสถียร

ที่มาภาพ นิตยสารข่าวภาพยนตร์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘

เค้าเรื่อง
“อัมพร ประทีปเสน มาในบทบาท
“มือปืน” เป็นภาพยนตร์สีธรรมชาติ บู๊ ดุเดือด ถึงใจ ดู
คนจริงพบกับคนจริง บุกกันแค่แหลก ตลุยกันเสมอตาย”
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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เหนือธรณี
๑๖ มม. / สี (โกดักโครมเดอลุกซ์) / พากย์
ความยาว ..... นาที
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
น�ำไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สนั่น วิมุกติพันธ์
ผู้ประพันธ์
ประทีป โกมลภิส
ผู้ก�ำกับ		
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
มาวีรัตน์
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง มงคล อมาตยกุล
ผู้พากย์
อุดม สุนทรจามร - ละม่อม กมลวาทิน
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เป็น ภูษิต
สัมพันธ์ อุมากูล
เป็น ก�ำนันพุฒ
แน่งน้อย แสงสุวิมล
เป็น มารตี
ประมินทร์ จารุจารีต
เป็น นเรนทร์
กรองกาญจน์ บงกชรัตน์ เป็น นาตยา
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น ทัต
สมถวิล กมลทิพย์
เป็น อรสา
ขุนสุพรรณวรพินิต
เป็น พระดุลย์
สุขุม พิณพิพัฒน์
เป็น เติม
ฉลวย ศรีรัตนา
เป็น แมน
เรื่องย่อ
ภูษิต กับ มารตี สองสามีภรรยา พา
กันมาตั้งรกรากที่ริมล�ำน�้ำโขง อ�ำเภอเชียงแสน หักร้าง
ถางพงจนเป็นไร่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผล ที่ดินของ
ภูษิตจึงราคาสูงขึ้นเป็นที่หมายตาของผู้มีอิทธิพลละแวก
นัน้ โดยเฉพาะ ก�ำนันพุฒ กับ พัน น้องชาย ทีใ่ ช้วธิ สี กปรก
หวังจะยึดทีด่ นิ ของภูษติ จนกระทัง่ วันหนึง่ พันไปหาเรือ่ ง
วิวาทกับภูษติ ในตลาดแล้วพลาดถูกกระสุนปืนของตัวเอง
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ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘

ตาย แต่สมุนของพันพากันปรักปร�ำภูษิตท�ำให้เขาถูก
จ�ำคุก ระหว่างที่ภูษิตติดตะราง นเรนทร์ คนรักเก่าของ
มารตีมาขอฟื้นความสัมพันธ์ ความเหงาและความเปล่าเปลี่ยว ท�ำให้มารตีเผลอตัวและเผลอใจหนีตามนเรนทร์
ไปอยู่ที่ล�ำปาง
สามปีกว่าที่ภูษิตจะได้รับอิสรภาพ แต่บัดนี้
ภูษติ ไร้เพือ่ น ไร้คนทีร่ ใู้ จ จึงคิดจะขายทีแ่ ล้วออกเดินทาง
อย่างไร้จุดหมาย ดีที่ พระดุลย์ ผู้ใหญ่ที่ภูษิตนับถือได้
ทักท้วงไว้ ท�ำให้ภษู ติ กลับมามานะบากบัน่ ฟืน้ ฟูไร่ของตน
ที่ถูกทิ้งให้รกร้าง แล้วมีรักใหม่กับ นาตยา ลูกสาวคนเล็ก
ของพระดุลย์ ฝ่ายนเรนทร์ ยังไม่ทิ้งลายความเจ้าชู้ ไปมี
สัมพันธ์กับ อรสา พี่สาวของนาตยา แล้วไล่มารตีกับลูก
ออกจากบ้าน
ก�ำนันพุฒยังเข้าใจว่าภูษิตเป็นฆาตกรฆ่าน้อง
ชายของตน จึงลอบเข้าไปยิงภูษิตถึงที่นอนแต่โชคดีที่
ภูษิตไหวตัวทัน แล้วได้ช�ำระแค้นสมุนของก�ำนันพุฒ
อีกครั้งในวันต่อมา
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

เสือน้อย
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ มีนาคม ๒๔๙๘ คาเธ่ย์
บริษัทสร้าง

บาร์โบสภาพยนตร์ ในความร่วมมือ
ของกองเรือต�ำรวจน�้ำ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงศ์
ผู้ประพันธ์
อิงอร จากนิยายเรื่อง ดรรชนีน้อย
ผู้ก�ำกับ
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร, วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น ม.ร.ว. นเรนทร์ ธ�ำรง
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น เสือน้อย
วิชิต ไวงาน
เป็น เสือใหญ่
สมพล กงสุวรรณ เป็น เสือเมฆ
สวลี ผกาพันธ์ุ
เป็น ทรายแก้ว
เทวทินนา พัฒนภักดี เป็น ม.ร.ว. หญิงศิรนิ ริ นั ดร์
เมืองเริง ปัทมินทร์ เป็น กัปตันเรือ
สาหัส บุญหลง
เป็น ม.จ. นิรันดร์ฤทธิ์ ธ�ำรง
พันค�ำ, เสี่ยล้อต๊อก, จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม
เรื่องย่อ
ที่เกาะนางค�ำ  อันเป็นที่ที่ เสือใหญ่
และ เสือน้อย สองโจรสลัดพ่อลูกใช้เป็นที่ปล้นทรัพย์เรือ
ส�ำราญที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังแถบนี้ ไม้เว้นแม้แต่เรือ
ของ ม.ร.ว.ศิรินิรันดร์ ลูกสาว กับ ม.ร.ว.นเรนทร์ หลาน
ชายของ พลเรือโท ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ ธ�ำรง ก็ตกเป็นเหยื่อ
ด้วยเช่นกัน นเรนทร์พยายามใช้ไหวพริบพูดจาหว่านล้อม
ให้เสือน้อยเปลี่ยนใจ แต่ กัปตันเมือง กลับหักหลัง ก�ำจัด
เสือน้อยลงทะเล ทว่ากัปตันเมืองก็ไม่สามารถลอยนวล
ต่อไปได้ เมือ่ เสือน้อยพาสมุนมาแก้แค้นแล้วจับทุกคนบน
เรือเป็นตัวประกัน ปล่อยให้นเรนทร์กลับกรุงเทพเพียง
คนเดียว

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

นเรนทร์เก็บความแค้นไว้ในใจ แล้วตั้งหน้า
ตั้งตาร�่ำเรียนเป็นต�ำรวจเพื่อจะกลับมาแก้แค้นเสือน้อย
ท่ามกลางโจรสลัดที่โหดเหี้ยม ศิรินิรันดร์ หญิงสาวเพียง
คนเดียวจึงตกเป็นเป้าสายตาของบรรดาโจรสลัดอย่างไม่
อาจหลีกเลี่ยง ในที่สุด คืนหนึ่ง ศิรินิรันดร์ก็ถูก เสือเมฆ
เข้าบุกปล�้ำ  เคราะห์ดีที่เสือน้อยมาช่วยไว้ทัน เสือเมฆ
เจ็บใจไปชักชวนกัปตันเมืองและชวน เทิ้ม หัวหน้าเกาะ
จับตัวศิรินิรันดร์เรียกค่าไถ่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทจาก ม.จ.
นิรันดร์ฤทธิ์ โดยอ้างชื่อเสือน้อย เรื่องราวกลับตาลปัตร
เพราะเสือน้อยเป็นลูกของ ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ ที่เกิดจาก
ดรรชนี สาวชาวเกาะเมื่อหลายปีก่อน
ม.จ.นิรนั ดร์ฤทธิ์ รีบเดินทางไปเกาะนางค�ำโดย
มีเสือเมฆและก�ำนันเทิ้มน�ำทาง เสือใหญ่และเสือน้อยน�ำ
สมุนมาคอยดักจัดการกับเสือเมฆได้ทัน แล้วยังปล่อยตัว
ศิรินิรันดร์โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ แต่แล้ว ม.จ.
นิรันดร์ฤทธิ์ กลับขอซื้อตัวเสือน้อย ความจริงจึงถูกเปิด
เผยขึ้น เสือใหญ่ยืนกรานไม่รับข้อเสนอ ส่วนเสือน้อย
ด่าทอ ม.จ.นิรันดร์ฤทธิ์ ที่ทิ้งแม่อย่างไม่เหลียวแล ทันใด
นั้นเอง นเรนทร์ได้น�ำก�ำลังต�ำรวจน�้ำมาบุกท�ำลายซ่อง
โจรสลัดเกาะนางค�ำ  เสือน้อยจึงฉวยโอกาสจับตัวศิรินิรนั ดร์แล้วหนีไปซ่อนตัวในกระท่อมซึง่ เคยเป็นทีอ่ ยูข่ อง
ดรรชนี แต่พอรุ่งสาง นเรนทร์ก็ตามมาพบและเกิดการ
ดวลปืนขึ้น แม้นเรนทร์จะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ก็ไม่ยอม
ยิงเสือน้อย เสือน้อยชิงปืนมาได้ แทนที่จะยิงนเรนทร์
กลับใช้ปืนจบชีวิตอันอาภัพของตน
ที่มา นิตยสารดาราไทย มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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มิตรในเรือน
๓๕ มม. / ขาวด�ำ? / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๒ มีนาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
บริษัท ฟิล์มไทย จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ชาย โชติประสิทธิ์
ผู้ประพันธ์
สันต์ เทวรักษ์
ผู้ก�ำกับ		
สระ “ศตวรรษ” สัจจาน�ำ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
จงรักษ์ ชีพเป็นสุข, ลินยู สงวนมณี,
เติม โมรากุล, สุรชาติ ไตรโภค,
ทองย้อย ทัตตวร
เค้าเรื่อง		
“จารสตรีตา่ งด้าวเข้าสูไ่ ทย หลงมนต์
สวาท นายทหารไทยจนลืมหน้าที่”
ที่มา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

468 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๒๔๙๘

ซนแต่สวย
๑๖ มม. / สี (โกดัก๊ โครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ มีนาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
แผนกสวัสดิการ กรมต�ำรวจ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
อ. อรรถจินดา
ผู้ก�ำกับ		
พ.ต.ต. อรรถ อรรถจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
พ.ต.ต. อรรถ อรรถจินดา
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
วารุณี นาคะนาวี เป็น ประยงค์,
สมควร กระจ่างศาสตร์, สวลี ผกาพันธ์,ุ อบ บุญติด, สมศรี
อรรถจินดา, จันตรี สาริกบุตร, ศิริพงษ์ อิศรางกูร, พรชัย
เปรมประสิทธิ์, มารศรี มุกดาประกร, อธึก อรรถจินดา
ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

เรื่องย่อ
เพราะความแก่นแก้วของ ประยงค์
ท�ำให้เธอถูกพ่อแม่ส่งตัวไปอยู่กับ เจ้าคุณนิพนธ์ ญาติที่
กรุงเทพเพือ่ ขัดเกลานิสยั แต่เพียงวันแรกทีม่ าถึง ประยงค์
ก็ท�ำข้าวของบ้านเจ้าคุณเสียหายเพราะความซุกซนของ
เธอ ในสายตาของ นิเวศม์ ลูกชายคนโตของเจ้าคุณนิพนธ์
และน้องชายจึงมองว่าประยงค์เป็นเพียงสาวบ้านนอก
เวลาผ่านไปลุงกับป้าเริม่ กลุม้ ใจพฤติกรรมของ
หลานสาว จึงจ้างครูมาสอนหนังสือและอบรมเรื่องกิริยา
มารยาท ครูต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะสอน
ให้ประยงค์เชื่อฟัง แต่ด้วยความน่ารักที่มีอยู่เป็นทุนเดิม
เมื่อประยงค์ถูกลอกคราบจึงสวยขึ้นผิดหูผิดตา ท�ำให้
นิเวศม์เริม่ คิดกับประยงค์เกินกว่าความเป็นพีช่ าย ประยงค์
รับหมั้น มานิตย์ หนุ่มนักศึกษาที่มาหลงรักเธอเพื่อยั่ว
โมโหนิเวศม์ ทั้งที่ความจริงประยงค์ก็มีใจให้นิเวศม์ เมื่อ
มีโอกาสปรับความเข้าใจกัน ประยงค์จึงขอถอนหมั้น
มานิตย์ แต่ฝา่ ยชายไม่ยอมท�ำให้นเิ วศม์ไม่พอใจ เกิดเรือ่ ง

ชกต่อยกัน น้องชายของนิเวศม์เองก็เริ่มมีใจให้ประยงค์
ปัญหาทีร่ มุ เร้า ท�ำให้นเิ วศม์กบั ประยงค์ตดั สินใจขับรถหนี
ตามกันไปอย่างไร้อนาคต และตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อม
กัน ผลปรากฏว่านิเวศน์สลบคาที่ ส่วนประยงค์กระจก
บาดหน้าจนเสียโฉมอาการสาหัส
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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นางทาษ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ มีนาคม ๒๔๙๘ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
ละโว้ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา
ผู้ประพันธ์
วรรณสิริ จากนวนิยายชุด
“สร้อยนพเก้า”
ผู้ก�ำกับ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น เย็น
สุพรรณ บูรณะพิมพ์ เป็น สาลี่
สถาพร มุกดาประกร เป็น สีหโยธิน
ก�ำจาย รัตนดิลก
เป็น คุณหญิง
แพรวศิริ บุญแก้ว
เป็น อุ่นเรือน
พระดรุณรักษา
เป็น ยุ้ย
ชั้น เฉิดฉวี
เป็น พุ่ม
จุรัย เกษมสุวรรณ
เป็น โอฬาร
สุคนธ์, ชื้นแฉะ, ซาเล้ง, เล็ก อ�่ำเที่ยงตรง, สุวพจน์,
อรุณี จุลกะ, นิภา, เดนนี่, อรอุษา, เอมอร
เรื่องย่อ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ณ บ้านเจ้าคุณสีหโยธิน ได้มีทาสใหม่มาคนหนึ่งชื่อ
เย็น เป็นลูกสาว ก�ำนันยุ้ย ซึ่งติดการพนันจนต้องขาย
ลูกสาวให้เป็นทาษ ด้วยความงามของเย็นท�ำให้เจ้าคุณ
แต่งตั้งเป็น เมียทาษ จนเป็นที่อิจฉาของเหล่าอนุภรรยา
โดยเฉพาะ สาลี่ เวลาผ่านไปคุณหญิงซึ่งเป็นภรรยาเอก
กับเย็นได้ตั้งครรภ์ขึ้นพร้อม ๆ กัน เมื่อถึงก�ำหนดคลอด
คุณหญิงได้บุตรชายแต่เสียชีวิตในทันที ส่วนเย็นได้บุตร
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ที่มาภาพ (บน) นิตยสารผดุงศิลป์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
            (ล่าง) นิตยสารข่าวภาพยนตร์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

สาวต้องจ�ำใจยกลูกให้คุณหญิง โดยที่เจ้าคุณไม่มีโอกาส
ได้รู้ว่าใครเป็นแม่ที่แท้จริงของ อุ่นเรือน
สาลี่พยายามก่อเหตุท�ำให้เย็นต้องถูกจ�ำตรวน
และถูกใช้ให้ท�ำงานอย่างหนักจึงไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับ
อุ่นเรือนอีกเลย เมื่ออุ่นเรือนเริ่มเข้าวัยสาว โอฬาร เข้า
มาพัวพันและลักลอบรักใคร่กนั โดยทีเ่ จ้าคุณและคุณหญิง
ไม่รู้ จนกระทั่งเจ้าคุณแนะน�ำหนุ่มชาวจีนให้มาสู่ขอ
อุ่นเรือน สาลี่จึงยุให้อุ่นเรือนหนีตามโอฬาร ส่วนตัวเอง
สมคบกับ คล้อย ชู้รักวางแผนลักพาตัวอุ่นเรือนไปเรียก
ค่าไถ่ เย็นรูเ้ รือ่ งเข้าจึงออกขัดขวางจนเกิดเรือ่ งอือ้ ฉาวไป
ทั้งบ้าน สาลี่ใส่ความเย็นท�ำให้เจ้าคุณสั่งจ�ำหลักเย็นเพื่อ
เฆีย่ นหลัง ฝ่ายโอฬารก็ได้รเู้ รือ่ งว่าอุน่ เรือนและเย็นก�ำลัง
จะได้รับโทษจึงรีบตรงไปหาเสด็จในกรมให้มาช่วยเหลือ
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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เกวียนหัก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ มีนาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร์
ผู้ประพันธ์
“ไม้ เมื อ งเดิ ม ” จากนิ ย ายเรื่ อ ง
เกวียนหัก
ผู้ก�ำกับ		
สดศรี บูรพารมณ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง		
ค�ำรณ สัมบุณณานนท์, อรวรรณ
เนียนช�ำนาญ, สมพล กงสุวรรณ, สรสิทธิ แสงชัยวรรณ,
เสี่ยล้อต๊อก
เรื่องย่อ
แฝง นักเลงหัวไม้ประจ�ำบ้านทุ่ง ซึ่ง
มีใจมัน่ รักอยูก่ บั เรียง ลูกสาวก�ำนัน ด้วยฐานะทีแ่ ตกต่าง
กันทั้งสองจึงต้องคบกันอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ อยู่มา
วันหนึง่ เกิดเหตุปล้นในต�ำบลนัน้ แฝงตกเป็นผูต้ อ้ งสงสัย
จึงถูกเรียกตัวมาสอบสวนทีเ่ รือนของก�ำนัน หลายคนเห็น
แผลทีแ่ ขนของแฝงก็ปกั ใจเชือ่ ว่าแฝงเป็นคนร้าย เรียงจึง
ช่วยเป็นพยานและสารภาพว่าเป็นคนฟันแขนของแฝงเอง
ท�ำให้แฝงรอดพ้นจากข้อกล่าวหามาได้หวุดหวิด ท่าม
กลางความไม่พอใจของก�ำนัน รอง พี่ชายของเรียง และ
ชื้น ลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่หลงรักเรียงอยู่ฝ่ายเดียว
ชื้นเจ็บใจที่เรียงไม่ตอบรับรัก จึงไปฟ้องก�ำนัน
ว่าเรียงแอบคบหากับแฝง เรียงจึงถูกก�ำนันเฆี่ยนและจับ
ขังไว้บนเรือน แฝงรู้ข่าวก็ลอบปีนขึ้นเรือนมาฝากรักกับ
เรียงในคืนนั้น
แฝงกลับมาที่เรือนก็พบว่าพ่อถูกจับตัวไป ทิ้ง
ไว้แต่รอยคราบเลือด แฝงเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของ
รองและชื้น จึงรีบรุดไปยังเรือนก�ำนันเพื่อเค้นถามความ
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จริง ขณะเดียวกันนัน้ รองและชืน้ ทีเ่ พิง่ ฆ่าพ่อของแฝงตาย
ก็ได้จับตัวเรียงขึ้นเกวียนเพื่อพาหนีไปอยู่ที่บ้านญาติต่าง
หมู่บ้าน เมื่อแฝงได้รู้เรื่องราวทั้งหมด จึงรวบรวมพรรค
พวกออกตามล่ารองและชืน้ หมายจะล้างแค้นให้พอ่ และ
ชิงตัวคนรักของตนกลับคืนมา
เมื่อเกวียนของเรียงมาถึงที่ศาลเจ้าพ่อเกวียน
ล่ม ซึ่งเป็นที่สักการะของเหล่าผู้เดินทางทั้งหลาย ชื้น
บังคับให้เรียงสาบานรักกับตนต่อหน้าศาลเจ้าพ่อ เรียง
ต้องสาบานด้วยความจ�ำยอม แต่ในใจนั้นแอบอธิษฐาน
ว่า หากแฝงก�ำลังตามหาตนอยู่ ก็ขอให้เกวียนที่ตนนั่งมา
จงหยุดรออยู่ที่นี่ เพื่อให้แฝงตามมาทัน
แฝงกับพรรคพวกตามมาทันตามค�ำอธิษฐาน
ของเรียง ด้วยความแค้นที่สุมอก แฝงควบเกวียนของตน
เข้าพุง่ ชนเกวียนทีช่ นื้ รอง และเรียงนัง่ มาอย่างรุนแรง จน
เกวียนนั้นหักกระเด็น เมื่อแฝงได้สติก็พบว่าเรียงถูก
เกวียนทับขาจนกระดูกหัก ชื้นถูกไม้กงเสียบทะลุอกตาย
คาที่ ส่วนรองนั้นหนีไปได้
บัดนี้ เรียงกลายเป็นคนพิการทีข่ าทัง้ สองใช้การ
ไม่ได้อีก แต่ถึงกระนั้น แฝงก็ขอสาบานต่อศาลเจ้าพ่อ
เกวียนหัก ว่าจะรับเรียงเป็นเมียและขอรักนางตลอดไป
ที่มา นิยายเรื่อง เกวียนหัก ของ ไม้ เมืองเดิม
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ล้มบาง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๘ เมษายน ๒๔๙๘ ควีนส์
บริษัทสร้าง
บาร์โบสภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิเชียร ฉวีวงษ์
ผู้ประพันธ์
ส. อาสนจินดา
ผู้ก�ำกับ		
วิเชียร ฉวีวงษ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เทพพนม – ปราศัย – พวงเล็ก
ผู้แสดง
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น ทวน
มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์ เป็น โฉม
ทัต เอกทัต
เป็น เสือเข้ม
สวลี ผกาพันธุ์
เป็น จ�ำปา
ล้อต๊อก
เป็น สี
สมถวิล มุกดาประกร
เป็น เพิ่ม
วิชิต ไวงาน
เป็น อ่วม
เมืองเริง ปัทมินทร์
เป็น อั้น
สุนิภา พิศนุรักษ์
เป็น เนื้ออ่อน
ไฉน สัตยพันธ์
เป็น ปลัดศักดิ์
เรื่องย่อ
ทวน กับ สี เป็นลูกจ้างของ ผู้ใหญ่อ่วม
ผู้ใหญ่บ้านบางซื่อ มีหน้าที่คุมข้าวไปขายยังต่างถิ่น วันหนึ่ง
ระหว่างเดินทางกลับจากการขายข้าวทั้งสองถูกโจรดักปล้น
ทวนพลั้งมือฆ่าโจรตายจึงไปแจ้งกับก�ำนันบ้านทุ่งเสือข้าม
ก�ำนันกลับเพิกเฉย เพราะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์
ครัง้ นี้ ในการร่วมมือกับผูใ้ หญ่อว่ มก�ำจัดทวนให้พน้ ทาง เพราะ
ผู้ใหญ่อ่วมต้องการได้ อั้น เป็นลูกเขยแต่ จ�ำปา ลูกสาวของ
ผู้ใหญ่อ่วมดันไปรักกับเจ้าทวน
เสือเข้ม เดินทางจากทุ่งเสือข้ามขนสมบัติของ
ตนจากบ้านของ โฉม ภรรยา เพื่อจะน�ำมาฝากผู้ใหญ่อ่วม
เพื่อนเก่า เนื่องจากรู้ว่าโฉมนอกใจเป็นชู้กับ ปลัดศักดิ์ แต่พอ
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คล้อยหลังเสือเข้ม ผู้ใหญ่อ่วมรวมหัวกับปลัดศักดิ์สะกดรอย
ตามเสือเข้มเพื่อจับกุม เคราะห์ดีที่เกวียนของทวนผ่านมาจึง
ช่วยเสือเข้มไว้ทัน
ทวนรีบกลับมาหาจ�ำปา แต่ผู้ใหญ่อ่วมกับอั้นพา
ปลัดศักดิ์มาจับทวนข้อหาฆ่าคนตาย ทวนหนีไปได้และย้อน
กลับมาช่วยสีแต่ไม่สำ� เร็จ จึงพาจ�ำปาหนีไปด้วยกัน สร้างความ
แค้นใจให้อั้นมาก วางแผนปล่อยตัวสีแล้วให้เพิ่มสะกดรอย
ตามไปจนเจอทวน เป็นเหตุให้ทวนถูกจับตัวไปที่บ้านผู้ใหญ่
อ่วม แต่ทวนก็หาทางหนีออกมา เจอเพิ่มก�ำลังจะขืนใจจ�ำปา
ทวนจึงคว้าดาบฟันเพิ่มเสียชีวิต ผู้ใหญ่อ่วมตามมาถึงจะจับ
ตัวทวนอีกครั้ง แต่จ�ำปาขอร้องไว้และยอมกลับไปกับผู้ใหญ่
อ่วม ทวนโกรธมากเพราะเข้าใจว่าจ�ำปารู้เห็นเป็นใจ
ขณะเดียวกัน เสือเข้มตัง้ ใจจะไปล้มบ้านบางซือ่ ให้
หายแค้น แต่ถูกปลัดศักดิ์ฆ่าตายเสียก่อน ทางบ้านบางซื่อ
ก�ำลังจัดงานแต่งงานระหว่างจ�ำปากับอัน้ ผูใ้ หญ่อว่ มประหลาดใจมากเมือ่ บังเอิญเห็นแหวนทีน่ วิ้ ของจ�ำปา ยิง่ ได้รวู้ า่ ทวนเป็น
คนมอบให้ก็ยิ่งตกใจ เพราะแหวนวงนี้เป็นแหวนซึ่งตนเคย
มอบให้เมียเก่าที่เลิกร้างกันไป ผู้ใหญ่อ่วมจึงได้รู้ว่าทวนเป็น
ลูกของตน
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ลีห่ ลิน
๑๖ มม. / สี (โกดักโครม เดอลุกซ์) / พากย์
ความยาว ..... นาที
๙ เมษายน ๒๔๙๘ บรอดเวย์
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย

ภาพยนตร์สหนาวีไทย
สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
จอก ดอกจันทร์
สมควร กระจ่างศาสตร์
ส. อาสนจินดา
อรกิจ อมาตยกุล

ผู้ประพันธ์เพลง

ผู้พากย์
สมพงษ์ วงษ์รักไทย – พวงเล็ก
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น ลี่หลิน
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น ศักดิ์
สัมพันธ์ อุมากูล, จันตรี สาริกบุตร, ศิริพงษ์ อิศรางกูร,
วลิต สนธิรัตน์, แป๊ะอ้วน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ชูเตี้ย
เรื่องย่อ
คุณหลวงบ�ำรุงบ�ำเรอราษฎร์ เป็นคหบดี
มั่งคั่งแต่ติดสุราอย่างหนัก แม้ คุณนายพะเยีย ผู้เป็นภรรยา
จะอาละวาดทุกครั้งที่คุณหลวงดื่มสุรา ก็ไม่สามารถท�ำให้
คุณหลวงเลิกสุราได้ ทุกครั้งทีค่ ณ
ุ หลวงหายเมามักจะจ�ำไม่ได้
ว่าไปท�ำอะไรมาบ้าง วันหนึ่งคุณนายพะเยียไปตรวจโรงสีใน
ต่างจังหวัด คุณหลวงได้ทีจึงดื่มสุราเต็มที่ เมื่อดื่มมากเข้าก็
พาลน้อยใจจะฆ่าตัวตาย ที่สุดคุณหลวงออกจากบ้านไป
เขาดินแล้วปีนราวสะพานหมายจะกระโดดน�้ ำฆ่าตัวตาย
บังเอิญ ศักดิ์ ซึ่งเป็นพนักงานท�ำความสะอาดของเขาดิน
เห็นเข้า จึงวิ่งเข้าไปช่วยไว้ทัน คุณหลวงคุยถูกคอกับศักดิ์จึง
ชวนไปดืม่ สุรา เมือ่ เมาได้ทคี่ ณ
ุ หลวงจึงชวนศักดิไ์ ปนอนทีบ่ า้ น
และบังคับให้ใส่ชุดนอนของภรรยา รุ่งเช้าคุณนายพะเยียเข้า
มาเห็นสภาพของทั้งสองจึงคาดคั้นคุณหลวง แต่คุณหลวง
ปฏิเสธเพราะจ�ำอะไรไม่ได้ ศักดิ์จึงรีบหนีเพราะกลัวเรื่องจะ
บานปลาย
ที่เขาดิน ศักดิ์พบชายสามคนก�ำลังขโมยเงินของ
ลีห่ ลิน หญิงตาบอดซึง่ ขายอ้อยควัน่ จึงเข้าไปช่วย และบังเอิญ
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ได้ยินเสียง กิมเจ็ง สามีของลี่หลิน คุยกับผู้หญิงว่าไม่อยากได้
ภรรยาเป็นคนตาบอดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าของร้านขาย
ข้าวสารไม่ใช่คนแบกข้าวเหมือนแต่ก่อนแล้ว ศักดิ์เกิดเห็นใจ
ลี่หลิน คืนนั้นคุณหลวงเมามาที่เขาดินอีก ศักดิ์กลัวจะซวย
แบบคราวก่อนจึงไม่อยากยุ่ง แต่แล้วศักดิ์ก็คิดวิธีหาเงินช่วย
ลีห่ ลินขึน้ มาได้ โดยการขอเงินคุณหลวงสีห่ มืน่ บาท คุณหลวง
ก�ำลังเมาก็ตอบตกลง ศักดิ์จึงน�ำเงินไปให้ลี่หลิน แต่พอวัน
รุง่ ขึน้ คุณนายพะเยียน�ำต�ำรวจมาจับศักดิ์ ศักดิเ์ ห็นว่าไม่มที าง
รอดพ้นจึงโกหกกับลี่หลินว่าตนต้องไปต่างประเทศ
เวลาผ่านไปหลายปี ตาของลี่หลินหายเป็นปรกติ
ลี่หลินน�ำเงินที่เหลือมาเปิดร้านรับตัดเสื้อ กิจการดีขึ้นตาม
ล�ำดับ ลีห่ ลินรับเด็กหญิงตาบอดชือ่ ลีห่ ลิว มาเลีย้ งดู ส่วนศักดิ์
ได้รับการปล่อยตัวและมาท�ำงานเป็นคนสวนบ้านของลี่หลิน
ศักดิ์จ�ำลี่หลินได้แต่ไม่กล้าจะพูดด้วย ลี่หลินกลายเป็นที่
หมายปองของใครต่อใคร หนึ่งในนั้นมีกิมเจ็งรวมอยู่ด้วย แม่
ของลี่หลินคะยั้นคะยอให้แต่งงานกับกิมเจ็ง ก่อนวันหมั้น
กิมเจ็งวางแผนปล้นของมีคา่ จากแขกในงาน ศักดิไ์ ด้ยนิ จึงแอบ
แจ้งต�ำรวจ เมื่อสมุนของกิมเจ็งเริ่มปฏิบัติการต�ำรวจก็เข้า
จับกุม กิมเจ็งกับศักดิ์ต่อสู้กันจนกิมเจ็งถูกฆ่าตาย คุณหลวง
กับคุณนายพะเยียซึ่งได้รับเชิญมางานหมั้น พอคุณหลวงดื่ม
สุราก็จ�ำศักดิ์ได้ ในที่สุดลี่หลินจึงได้รู้ว่าศักดิ์คือคนที่เคยช่วย
เหลือเธอ ลีห่ ลินไปตามหาศักดิท์ เี่ ขาดิน และพบศักดิใ์ นสภาพ
คนโซแต่ลี่หลินก็ไม่รังเกียจศักดิ์แต่อย่างใด
ที่มา นิตยสารดาราไทย เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

473

๒๔๙๘

สามเสือ
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ เมษายน ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ศิริพงษ์ อิศรางกูร, ประชุม จันทิมา,
แพรวพรรณ สิทธิรักษ์
เค้าเรื่อง		
“ล้างอ้ายเสือครัง้ ใหญ่ ยิงกันสนัน่ กรุง
ตะลุมบอนกันบนบกและในน�้ำ หมัดต่อหมัด ปืนต่อปืน”
ที่มา มูลนิธิหนังไทย		

474 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ มูลนิธิหนังไทย

๒๔๙๘

เทวีขวัญฟ้า
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ เมษายน ๒๔๙๘ ควีนส์
บริษัทสร้าง
สหศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เอกคุณ คุณามาตย์
ผู้ประพันธ์
สุวัฒน์ วรดิลก
ผู้ก�ำกับ
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
เอกคุณ คุณามาตย์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เทพา -  อาภรณ์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วารุณี นาคะนาวี,
ละเอียด พิบลู สวัสดิ,์ จ�ำรูญ หนวดจิม๋ , แน่งน้อย แสงสุวมิ ล,
สัมพันธ์ อุมากูล, สมศรี อรรถจินดา, นิภา พิศณุรักษ์
เรื่องย่อ
กว่า ๕ ปี ที่ นายรังสรรค์ และ นาง
อนงค์ ตั้งตารอการกลับมาของลูกชายที่ส่งไปเรียนยัง
ต่างประเทศ กลับสร้างความช�ำ้ ชอกใจยิง่ นัก เพราะแทนที่
ทั้งสองจะไปเรียนตามที่นายรังสรรค์วาดฝัน อุไภย คนพี่
กลับไปเรียนดนตรีทปี่ ระเทศอเมริกา ส่วน สีทอง คนน้อง
กลับไปเรียนยูโดที่ประเทศญี่ปุ่น กระนั้นสองพี่น้องก็
รับปากเป็นมั่นเหมาะว่าจะใช้วิชาที่ได้ไปร�่ำเรียนมาให้
เป็นผล นายรังสรรค์จึงให้ยืมเงินเป็นทุนในการตั้งกิจการ
โดยมีสัญญาว่าจะต้องใช้เงินคืนภายใน ๖ เดือน
สีทองเปิดกิจการสอนกายกรรมแต่ดทู า่ จะไม่รงุ่
ผิดกับอุไภยซึง่ เปิดบาร์พาราไดส์เป็นทีน่ ยิ มมาก  อุไภยได้
รู้จักกับ ศรินทร์ สาวสังคมและหลงศรินทร์จนหัวปัก
หัวป�ำไม่เป็นอันท�ำงาน ท�ำให้กิจการตกต�่ำจนเป็นหนี้สิน
ไม่มีเงินใช้คืนพ่อตามสัญญา อุไภยจึงเอาตัวรอดด้วยการ
หนีออกจากบ้าน ยังความกลุ้มใจให้นางอนงค์เนื่องจาก
ไปสู่ขอ ชื่นธิดา ลูกสาวของ คุณหญิงผกา ไว้ นางอนงค์
จึงแก้ปัญหาด้วยการให้สีทองแต่งงานแทนพี่ชาย

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารข่าวภาพยนตร์ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

อุไภยหนีไปทีเ่ กาะพิทกั ษ์ ปากน�ำ้ ตะโก จังหวัด
ชุมพร และขออาศัยอยูก่ บั นายวงศ์ ชายตาบอดและ เจิด
ลูกสาว เจิดหลงรักอุไภยจึงยินยอมทอดกายให้ แต่สีทอง
ก็ตามมาจนเจอและพาอุไภยกลับกรุงเทพ อุไภยกลับมา
แต่งงานกับศรินทร์ตามความต้องการของแม่ ส่วนเจิด
คลอดลูกสาวและตั้งชื่อว่า ดวงใจ
๓ ปีผ่านไป อุไภยและศรินทร์มาพักผ่อนที่
ชุมพร อดีตของอุไภยจึงเปิดเผยขึ้น ศรินทร์ซึ่งไม่มีลูกอยู่
แล้วจึงจ้างคนให้ไปขโมยลูกสาวเจิด เจิดกับวงศ์จงึ เดินทาง
ไปขอความช่วยเหลือจากสีทองเพื่อฟ้องร้องต่อศาล แต่
ศรินทร์ชนะคดีความ ไม่นานอุไภยก็จับได้ว่าศรินทร์ท�ำ
ทารุณต่อลูกสาวของตน อุไภยโกรธมากและส�ำนึกผิดจึง
พาดวงใจไปหาเจิด ซึ่งขณะนั้นเจิดได้เสียสติไปแล้ว แต่
เมื่อเจิดได้ยินเสียงของดวงใจเรียกตัวเองว่าแม่ เจิดจึง
ได้สติกลับคืนมา
ที่มา นิตยสารดาราไทย เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

475

๒๔๙๘

แม่พระ
๑๖ มม. / สี (โกดัก๊ โครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ เมษายน ๒๔๙๘ ควีนส์
บริษัทสร้าง
คณะทิดเขียวภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
พันค�ำ
ผู้เขียนบท
พันค�ำ
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ – อัมภาพรรณ
ผู้แสดง
สวลี ผกาพันธ์, ฉลอง สิมะเสถียร,
สาหัส บุญหลง, ทัต เอกทัต, สงวน รัตนทัศนีย์, กรองจิต
เตมีย์ศิลปิน, ประกอบ โพธิโสภณ, ติ๋ม
เค้าเรื่อง
“สวลี ผกาพันธ์ มาในบทบาทของ
หญิงใจงามสมนามว่า “แม่พระ” ฉลอง สิมะเสถียร เป็น
ผัวใจชั่วไล่เมียออกจากบ้านเพราะ ... หลงเสน่ห์ “เมีย
น้อย”
ที่มา นิตยสารดาราไทย เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

476 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารดาราไทย เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

นางแก้ว
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๘ แกรนด์
บริษัทสร้าง
ผูอ้ ำ� นวยการสร้าง เนรมิต, สุวฒ
ั น์ วรดิลก
ผูป้ ระพันธ์
สุวฒ
ั น์ วรดิลก
ผูก้ ำ� กับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ผูถ้ า่ ยภาพ
สุจนิ ต์ สุทธิวรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผูแ้ สดง
เย็นจิตต์ สัมมาพันธ์ เป็น ชบา
เชาว์ แคล่วคล่อง
เป็น วิชติ
ประจวบ กาญจนลาภ เป็น สุรพล
วงศ์ ศรีสวัสดิ,์ ถวัลย์ วรวิบลู ย์, ทานทัต วิภาตะโยธิน, มงคล
จันทนบุปผา, ดอกดิน กัญญามาลย์, วิเชียร ภูโ่ ชติ, บังเละ,
จรัสศรี พิมพ์สวัสดิ,์ ด.ญ.ชาลินี ส่งศรีสขุ
เรื่องย่อ
เหตุฆาตกรรมที่บาร์ “ซิลเวอร์มูน”
เป็นทีป่ ระหลาดใจแก่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เนือ่ งจากผูต้ อ้ งหา
เป็นหญิงสาวรูปร่างบอบบาง จึงน�ำตัวเธอไปสอบสวนที่
สถานีต�ำรวจได้ความว่า เธอชื่อ ชบา เป็นคนจังหวัด
อยุธยา หลังจากที่บิดาถูกจับเข้าคุก วิชิต ซึ่งเป็นโจรได้
รับอุปการะชบาและส่งเสียให้ได้เรียนหนังสือ ชบาพบรัก
กับ เรือเอกสุรพล แต่ต้องยอมตีตัวออกห่าง เพราะรู้ว่า
วิชิตมีใจให้ตนเอง
คืนหนึ่ง วิชิตถูกทหารญี่ปุ่นจับโทษฐานที่ไป
ปล้นโกดัง ชบาจึงต้องไปอาศัยอยู่กับ ไปล่ สมุนของวิชิต
ที่คิดจะขืนใจชบา สุรพลเป็นห่วงชบาพยายามจะช่วย
เหลือหญิงสาว ทันใดนั้นเอง วิชิตก็โผล่เข้ามาในสภาพ
ยับเยิน มือพิการเพราะถูกทหารญีป่ นุ่ ทารุณ เมือ่ รูว้ า่ ไปล่

ทีม่ าภาพ (บน) นิตยสารตุก๊ ตาทอง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
            (ล่าง) นิตยสารภาพยนตร์ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

ทรยศก็ฆ่าไปล่ทิ้ง ชบาปฏิเสธความช่วยเหลือจากสุรพล
เนื่องจากต้องการปรนนิบัติวิชิต เมื่อเริ่มฝืดเคืองเงินทอง
ชบาจึงต้องหันไปเป็นพาร์ตเนอร์ที่บาร์ “ซิลเวอร์มูน”
เป็นเหตุให้วิชิตหนีหายสาปสูญเพราะความเสียใจ สุรพล
ยังคงห่วงใยชบาจึงพาไปอยู่ที่บ้าน แต่ไม่นานชบาก็ต้อง
กลับไปประกอบอาชีพเดิม เพราะแม่ของสุรพลไม่ยอมรับ
ชบาเป็นลูกสะใภ้
วิชิตยังคงวนเวียนอยู่กับชบา คอยดูแลชบาอยู่
ห่าง ๆ โดยที่เธอไม่รู้ตัว วันหนึ่ง วิชิตเห็นสุรพลยื้อยุดฉุด
มือชบาก็เกิดเข้าใจผิดเข้าไปชกสุรพลและเกิดการต่อสูก้ นั
แต่ความจริงแล้วสุรพลเพียงแค่มาตามชบากลับไปอยูด่ ว้ ย
วินาทีทวี่ ชิ ติ ก�ำลังจะลงมือฆ่าสุรพล ชบาจึงตัดสินใจลัน่ ไก
ไปที่วิชิตอย่างไม่ลังเล เมื่อต�ำรวจได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด
จึงปล่อยตัวชบาให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง
ทีม่ า นิตยสารภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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๒๔๙๘

สิงห์ สาว เสือ
๑๖ มม. / สี (โกดักโครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สรสิทธิ แสงชัยวรรณ,
กรองจิต เตมียศิลปิน
เค้าเรื่อง
“หนึ่ง รักระหว่างพี่กับน้อง สอง รัก
ระหว่างชายกับหญิง กว่าจะรู้ว่ารักแท้ตกอยู่กับฝ่ายไหน
ก็ตอ้ งละเลงกันด้วยเลือด รักระหว่างกระสุนเหล็ก ตืน่ เต้น
เร้าใจ”
ที่มา มูลนิธิหนังไทย

478 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ มูลนิธิหนังไทย

๒๔๙๘

สาวเวียงฟ้า
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๘ เฉลิมชาติ
บริษัทสร้าง
เฉลิมชาติภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วัธนี สุจิตภารพิทยา
ผู้ประพันธ์
อดุลย์ ราชวังอินทร์ จากบทประพันธ์
เรื่อง ล่องอเวจี
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น ขุนประกิต
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น ฟ้างาม, ฟองจันทร์
พันค�ำ
เป็น น.ต. ไกรสีห์ มหาโยธา
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น ปาน
สาหัส บุญหลง
เป็น จมื่นเพชรศรีสรราช
สมศรี อรรถจินดา
เป็น คุณหญิงสมทรง
ระเบียบ อาชนะโยธิน เป็น ระรินทิพย์
เมืองเริง ปัทมินทร์
เป็น ยอด
จุมพล ปัทมินทร์
เป็น สังข์
อธึก อรรถจินดา
เป็น ส.ท. ดิ่ง
จันตรี สาริกบุตร
เป็น พวงแก้ว
สนสวย ปาลกะวงศ์ฯ
เป็น มลฤดี
เรื่องย่อ
จมืน่ เพชรศรีสรราช เลีย้ ง ฟองจันทร์
กับ ปาน มาตั้งแต่เป็นทารกด้วยความเคียดแค้น เพราะ
แม่ของฟองจันทร์หนีตามผู้ชายไปกรุงเทพ เมื่อถูกทิ้งก็
ซมซานกลับมา ส่วนแม่ของปานเป็นน้องสาวแท้ ๆ ของ
จมื่นเพชรศรีสรราชมีชะตากรรมที่ไม่ต่างกัน
๒๐ ปีผา่ นไป ฝันร้ายของจมืน่ เพชรฯ ก็กลับมา

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ พฤษภาคม ๒๔๙๘

หลอกหลอนอีกครัง้ ฟองจันทร์หนีตาม ไกรสีห์ มหาโยธิน
นั ก บิ น เสรี ไ ทยที่ โ ดดร่ ม มาที่ ไ ร่ ข องจมื่ น เพชรฯ และ
ตกหลุมรักฟองจันทร์ โดยต่างไม่รวู้ า่ มีพอ่ คนเดียวกัน คือ
พระยาประกิต ซึง่ เคยมีความสัมพันธ์กบั ฟองงาม แม่ของ
ฟองจันทร์
คุณหญิงสมทรง รังเกียจลูกสะใภ้ไม่มชี าติตระกูล
จึงหาทางกลั่นแกล้งฟองจันทร์ ประจวบเหมาะกับที่
ไกรสีห์ได้รับมอบหมายให้ไปเรียนการบินที่ต่างประเทศ
เป็นเวลา ๒ ปี จึงหาเรื่องเฉดหัวฟองจันทร์ออกจากบ้าน
มิหน�ำซ�้ำยังขโมยลูกของฟองจันทร์ไป ไกรสีห์ประสบ
อุบัติเหตุเครื่องบินตก เป็นเหตุให้ไกรสีห์ความจ�ำเสื่อม
คุณหญิงสมทรงรีบจัดแจงให้ไกรสีหแ์ ต่งงานกับ
ระรินทิพย์ ลูกสาวของ มลฤดี และยังเป็นแม่ทแี่ ท้จริงของ
ปาน ฟองจันทร์หาเลี้ยงชีพด้วยการขายขนมที่โรงเรียน
แห่งหนึ่ง โดยมีปานคอยช่วยเหลือ และได้พบกับ อู๊ด ซึ่ง
เป็นลูกของตนที่ถูกคุณหญิงขโมยไป ก็พากันกลับมา
พึ่งใบบุญของจมื่นเพชรฯ แต่ไม่นานนักไกรสีห์ก็ตาม
ฟองจันทร์มา
ที่มา นิตยสารดาราไทย พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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เมียแก้ว
๑๖ มม. / สี (ประกายแก้ว) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริการสากลภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สกุล เกตุพันธ์
ผู้ประพันธ์
ส. อาสนจินดา
ผู้ก�ำกับ		
สมควร กระจ่างศาสตร์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี – สมควร
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น อรรถ อรรถมนู
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น อนุ อรรถมนู
มารศรี อิศรางกูร
เป็น แก้ว
ทัต เอกทัต
เป็น เจ้าคุณอรรถมนู
สาหัส บุญหลง
เป็น เจ้าคุณอนุบาลราชกิจ
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น ผุสดี
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น เบ้งเฮก
พะเยาว์ สาริกบุตร
เป็น สุนทรี
สมศรี อรรถจินดา
เป็น คุณหญิงอรรถมนู
ด.ญ. อู๊ด
เป็น ด.ญ. อ้อย
หลวงภรตกรรมโกศล, อธึก อรรถจินดา, จันตรี สาริกบุตร,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, สนสวย ปาลกะวงศ์ฯ, สุลาลีวัลย์
สุวรรณทัต, ประณีต คุ้มเดช, จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม
เรื่องย่อ
แก้ว และ แม่กิ่ง เป็นคนใช้บ้าน
เจ้าคุณ และ คุณหญิงอรรถมนู สองสามีภรรยาซึ่งเป็น
เศรษฐีแต่เปลือกนอก แก้วแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ
อรรถ ลูกชายคนโตของเจ้าคุณ แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าชาย
หนุ่มหมั้นหมายกับ ผุสดี แล้ว จนในวันหนึ่งความก็แตก
เพราะแก้วตัง้ ท้องขึน้ แก้วใจแข็งไม่ยอมปริปากว่าใครเป็น
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พ่อเด็ก คุณหญิงจึงเฆี่ยนตีแก้วโทษฐานที่สร้างความ
เสื่อมเสียมาให้ครอบครัว อนุ น้องชายของอรรถเกิด
เวทนาแก้วจึงออกรับแทน คุณหญิงจึงไล่ทงั้ สามออกจาก
บ้าน
วันหนึ่ง เจ้าคุณอนุบาลราชกิจ กับ สุนทรี บุตร
สาวมาทวงเงินค่าที่ดินกับเจ้าคุณอรรถมนู แต่เจ้าคุณ
อรรถมนูไม่ให้แถมยังตีรวน เจ้าคุณอนุบาลจึงเสนอจะยก
หนีใ้ ห้ถา้ อรรถยอมแต่งงานกับสุนทรี แต่เจ้าคุณอรรถมนู
ก็ไม่ยอมเจ้าคุณอนุบาลจึงต้องหัวเสียกลับไป ไม่นานนัก
อรรถก็แต่งงานกับผุสดี และต้องตกเป็นเหยือ่ ของ เบ้งเฮก
สามีลับ ๆ ของผุสดีขู่กรรโชกเงินทุกเดือน
แก้วกลับมาอยู่ที่บ้านเดิมของแม่กิ่ง และได้มา
รู้ความจริงว่าเจ้าคุณอนุบาลเป็นพ่อที่แท้จริง เจ้าคุณ
อนุบาลจึงรับอุปการะแก้วและลูกน้อย ส่วนทีบ่ า้ นอรรถมนู เจ้าคุณและคุณหญิงต้องปวดหัวเมื่อเงินเริ่มร่อยหรอ
เพราะถูกเบ้งเฮกรีดไถ เมือ่ แก้วทราบเรือ่ งจึงยืน่ มือเข้าไป
ช่วย
ที่มา นิตยสารดาราไทย พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

ยอดคน
๑๖ มม. / สี (วิโรจน์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ควีนส์
บริษัทสร้าง
สยามภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บรรเจิด ทวี
ผู้ประพันธ์
อรวรรณ
ผู้ก�ำกับ
ประทีป โกมลภิส
ผู้เขียนบท
ประทีป โกมลภิส
ผู้ถ่ายภาพ
ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์
ผู้ล�ำดับภาพ
ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ – จุรี โอศิริ
ผู้แสดง
เกชา เปลี่ยนวิถี
เป็น ภูมิ สีหราช
ผุสดี ยมาภัย
เป็น เกษรา
สมถวิล มุกดาประกร
เป็น ก�ำนันอุ่น
สวัสดิ์ บุนนาค
เป็น ชวลิต
มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์ เป็น สุมาลย์
ประภาพรรณ นาคทอง
เป็น สุมน
พิมลชัย โกมลภิส
เป็น เด็กชัช
พรชัย ไพโรจน์
เป็น ปฐมสุข
จิตรากร วงษ์สุวรรณ
เป็น เชิดชาย
สุมาลย์
เป็น แม่เลี้ยง
ทานทัต วิภาตะโยธิน
เป็น เสือกลัด
ประมินทร์ จารุจารีต
เป็น รุ่งดี
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
เป็น เกิด พลายแก้ว
นีนา พัดแก้ว, เสี่ยล้อต๊อก
เรื่องย่อ
ภูมิ สีหราช ขุนโจรนักแม่นปืนยอม
มอบตัวกับต�ำรวจเพราะอยากจะเลิกเป็นโจร แต่ถูก
ก�ำนันอุ่น พ่อของ เกษรา คนรักล้อมยิง จึงหนีออกจาก
สามร้อยยอดและได้พบกับ หมอชวลิต ซึ่งชวนภูมิมา
ท�ำงานด้วย หมอชวลิตมอบหมายให้ภมู ชิ ว่ ยดูแลงานแทน

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ยอดคน พ.ศ. ๒๔๙๘

ระหว่างที่ตนเดินทางไปกรุงเทพ ไม่กี่วันหลังจากนั้น
ปฐมสุข กับ เชิดชาย เพื่อนของ สุมาลย์ ภรรยาของหมอ
ชวลิตก็เดินทางมาเพื่อขอซื้อที่ดิน แต่ภูมิไม่ยอมเพราะ
เห็นความไม่ชอบมาพากล
หลังจากที่ภูมิหายตัวไป ก้าน รุ่งดี ก็ร่วมมือกับ
ก�ำนันอุน่ เข้ายึดครองสามร้อยยอด เกษรารวบรวมคนเก่า
แก่ของภูมเิ พือ่ จะต่อสูแ้ ต่ถกู ก้านจับตัวไป เกิด พลายแก้ว
สมุนเก่าซึ่งจงรักภักดีต่อภูมิน�ำก�ำลังบุกรังของก้าน และ
เข้าไปช่วยเกษราไว้ได้ เกษรากับเกิดจึงเริ่มออกตามหา
ภูมิและได้พบกันในที่สุด ปฐมสุขวางแผนฆ่าหมอชวลิต
แต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาของภูมิ เมื่อช่วยหมอชวลิตได้แล้ว
ภูมิจึงกลับไปช�ำระแค้นและได้ครองรักกับเกษราในที่สุด
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ยอดคน พ.ศ. ๒๔๙๘
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เหมยฟ้าบางกอก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
จ.ส.ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เสนาะ ชีราพร
ผู้ประพันธ์
ส�ำเนา หิริโอตัปปะ
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สุรชาติ ไตรโภค, ดุษดี บุนนาค,
ประกอบ โพธิโสภณ, เจริญ โทณวณิช
เค้าเรื่อง
“ชีวิตรักรันทด ของเหมยวัยรุ่นผู้
อาภัพ ภายใต้ฟ้าเมืองไทย”
ที่มา มูลนิธิหนังไทย
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ห้วงรักเหวลึก
๑๖ มม. / สี (วิจิตร์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๙ มิถุนายน ๒๔๙๘ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
บริพัตร์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ชอุม่ วิสุทธิผล
ผู้ประพันธ์
หลวงวิจิตรวาทการ จากบทประพันธ์
เรื่อง ห้วงรัก-เหวลึก
ผู้ก�ำกับ		
สมควร กระจ่างศาสตร์
ผู้เขียนบท
เพ็ญศรี ไพฑูรย์
ผู้ถ่ายภาพ
วัน.โท.เอง., ทวีวงศ์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
สมพงษ์ วงษ์รักไทย – พวงเล็ก
ผู้แสดง
สุพรรณ บูรณะพิมพ์
เป็น ประพิมพรรณ
สมควร กระจ่างศาสตร์
เป็น ทรงวุฒิ
ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร
เป็น อรรถทิพย์
เติม โมรากุล
เป็น มาโนช
จันตรี สาริกบุตร
เป็น ถนอมขวัญ
ส�ำราญ เหมือนประสิทธิเวช เป็น พรเพิ่ม
มารศรี อิศรางกูร, สาหัส บุญหลง, ล้อต๊อก, สมพงษ์, ชูศรี
เรื่องย่อ
อรรถทิพย์ รับว่าความให้ ประพิมพรรณ
ซึง่ ถูกจับข้อหาฆ่าคนตาย ประพิมพรรณให้การว่า คืนเกิดเหตุ
มาโนช ผู ้ ต ายมาหาที่ บ ้ า นในสภาพเมามายและใช้ ก� ำ ลั ง
ปลุกปล�้ำ ประพิมพรรณจึงยิงเขาตาย แต่ต่อมามีชายคนหนึ่ง
น�ำจดหมายมาให้อรรถทิพย์ เป็นจดหมายที่ประพิมพรรณ
เรียกมาโนชไปฆ่า อรรถทิพย์ไม่อยากเสียชื่อเสียงจึงเอาเงิน
ซื้อจดหมายฉบับนั้น ประพิมพรรณจึงได้รับการปล่อยตัว
ประพิมพรรณรีบไปขอบคุณอรรถทิพย์ทสี่ ำ� นักงาน อรรถทิพย์
น�ำจดหมายฉบับนั้นให้ประพิมพรรณดู เธอจึงเล่าว่าในอดีต
เธอกับมาโนชเป็นคู่รักกัน แต่ไม่สามารถแต่งงานกันได้จึง
สัญญากันว่าจะมาพบกันทุกครั้งที่ พรเพิ่ม สามีไม่อยู่ แต่ใน
ระยะหลังมาโนชเริม่ ไม่ทำ� ตามสัญญา ประพิมพรรณจึงฆ่าเขา
หลังถูกปล่อยตัวประพิมพรรณหย่าขาดกับพรเพิม่

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

และไปท�ำงานที่ส�ำนักงานทนายความของอรรถทิพย์ วันหนึ่ง
อรรถทิพย์จดั งานเลีย้ งและมี เทียมจันทร์ ม่ายสาวมาร่วมงาน
เมื่องานเลี้ยงเลิก อรรถทิพย์อาสาไปส่งประพิมพรรณ แต่
เมื่อกลับมาถึงที่บ้านก็พบว่า ถนอมขวัญ ภรรยาเสียชีวิต
ประพิมพรรณถูกใส่รา้ ยว่าเป็นคนฆ่าถนอมขวัญ จึงไปปรึกษา
ทรงวุฒิ และได้รู้ว่าเทียมจันทร์เป็นภรรยาลับของอรรถทิพย์
ประพิมพรรณกับทรงวุฒริ ว่ มมือกันวางแผนจับตัวเทียมจันทร์
จนส�ำเร็จ ประพิมพรรณเริ่มเบื่อหน่ายความวุ่นวายจึงคิดจะ
ไปอยู่ต่างจังหวัด แต่พรเพิ่มยังคงส่งจดหมายมาก่อกวน
ประพิมพรรณทนการดูหมิ่นของพรเพิ่มไม่ไหวจึงลวงพรเพิ่ม
ไปฆ่า และทิง้ กรุงเทพไว้เบือ้ งหลังเดินหน้าเพือ่ ตัง้ ต้นชีวติ ใหม่
ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง ห้วงรักเหวลึก
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สาวสวรรค์
๑๖ มม. / สี (สวรรค์) / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๐ มิถุนายน ๒๔๙๘ ศรีราชวงศ์
บริษัทสร้าง
มหามงกุฏภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
สุวัฒน์ วรดิลก
ผู้ก�ำกับ		
อรรถ อรรถไกรวัลวที
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
มนูญ ขัตติยะอารีย์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
สมพิศ วรางคณา เป็น โสภี และ ศุภวัลย์
จ�ำรูญ สินธุเศรษฐ์ เป็น องอาจ และ โกสิตร์
เชาว์ แคล่วคล่อง เป็น นายแพทย์บุญชัย
ชื่นจิตต์
เป็น เกสรี
วิชิต ไวงาน
เป็น นายช่างตฤณ
เรื่องย่อ
โศกนาฏกรรมของ โสภี ลูกสาวของ
มหาโจรซึ่ง คุณหญิงรัตนา รับไปเลี้ยงดู โสภีถูกประคบประหงมจนเป็นคนอ่อนต่อโลกจึงตกเป็นของ องอาจ นัก
ต้มตุน๋ จนตัง้ ท้อง คุณหญิงรัตนาพาโสภีไปท�ำแท้งกับหมอ
บุญชัย แต่หมอบุญชัยไม่ยอมและเสนอตัวเป็นธุระหาคน
รับเลี้ยงลูกของโสภี
ด้วยความเป็นแม่ โสภีจึงไม่อาจทิ้งลูกไปได้
จึงไปหาหมอบุญชัยเพื่อขอลูกคืน แต่หมอบุญชัยไม่ยอม
เปิดเผยว่าใครเป็นผู้รับเลี้ยงลูกของโสภี เมื่อมาหาหมอ
บุญชัยหลายครั้งเข้าทั้งสองจึงเกิดหลงรักกัน แต่แล้ว
องอาจก็ปรากฏตัวขึ้นหมายจะข่มขู่เอาเงิน ยิ่งได้รู้ว่า
แท้จริงแล้วองอาจเป็นพี่น้องแม่เดียวกันกับโสภีก็โกรธ
แค้นมาก บันดาลโทสะยิงองอาจเสียชีวิต
๑๗ ปีผ่านไป โสภีร่อนเร่ขายลอตเตอรี่ และได้
พบกับ ศุภวัลย์ ลูกสาวของตน ซึ่ง นายช่างตฤณ รับเลี้ยง
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ไว้พร้อมกับ เกสรี ลูกสาวของตน ศุภวัลย์มนี สิ ยั เรียบร้อย
อ่อนหวานผิดแผกจากเกสรีทมี่ นี สิ ยั ขีอ้ จิ ฉา ท�ำให้ โกสิตร์
ทนายความหนุ่มหลงรัก แต่เพราะศุภวัลย์ไม่ใช่ลูกสาว
ทีแ่ ท้จริงของนายช่างตฤณ โกสิตร์จงึ ต้องแต่งงานกับเกสรี
โดยปราศจากความรัก เกสรีจึงเกลียดชังศุภวัลย์มาก วัน
หนึ่งจึงแอบตัดเบรกรถยนต์ของศุภวัลย์ แต่โสภีบังเอิญ
ทราบเรื่ อ ง จึ ง กระโดดขวางเพื่ อ หยุ ด รถของศุ ภ วั ล ย์
โกสิตร์ขอหย่าขาดจากเกสรี กว่าศุภวัลย์จะรู้ว่าโสภีเป็น
แม่ของเธอโสภีก็เสียชีวิตลงแล้ว
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

ผูช้ นะ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ปทุมมาลย์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บัญญัติ หุ่นธานี
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ณรงค์ ศรีพันธ์
ผู้เขียนบท
ณรงค์ ศรีพันธ์
ผู้ถ่ายภาพ
บัญญัติ หุ่นธานี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
วิศิษฐ์ วงศ์อภัย, รัศมี ไพบูลย์วงศ์,
ประเสริฐ สรรพกิจ

ที่มาภาพ นิตยสารข่าวภาพยนตร์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘

เค้าเรื่อง
“ฝ่ า ยหนึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ล ลู ก สาวสวย
ร�่ำรวยขึ้นมาด้วยการขูดรีดประชาชน อีกฝ่ายหนึ่งเป็น
นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรนง พยายาม
สร้างตัวเองเพือ่ เป็นตัวอย่างแก่เพือ่ นบ้าน แต่ถกู ขัดขวาง
ใครจะเป็นผู้ชนะ”
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
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พรานสมุทร
๑๖ มม.? / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
กุหลาบทิพย์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ประชุม จันทิมา, เครือวัลย์,
สวาท นาคศิริ
เรื่องย่อ
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๒๔๙๘

หญิงคนชัว่
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
โยคีสถานสีพ่ ระยา แผนกภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ประพันธ์
ก. สุรางคนางค์
ผู้ก�ำกับ		
วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สวัสดิ์ หล่อศิริ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา – มารศรี – พรพรรณ
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น รื่น
ประเสริฐ สีแสด
เป็น เทพ
เมืองเริง ปัทมินทร์
เป็น วิชัย
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น พร
ฉลอง สิมะเสถียร
เป็น วิทย์
ดอกดิน กัญญามาลย์
เป็น ดิน
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น สมร
เรื่องย่อ
ชะตากรรมของสาวชาวบ้านที่หลง
คารมหนุ่มชาวกรุงจนต้องกลายเป็นหญิงคนชั่ว รื่น สาว
สวยประจ�ำหมูบ่ า้ นทีท่ ะเยอทะยานอยากรวยทางลัด เลย
ตกเป็นเหยื่อของ วิชัย หลอกไปขายในซ่องของ ป้าตาด
ในเมืองหลวง
วิทย์ กับ ดิน สองเพื่อนรักเป็นขาประจ�ำซ่อง
ของป้าตาด เมื่อได้เห็นรื่นก็หลงเสน่ห์ในความงามอย่าง
ถอนตัวไม่ขึ้น วิทย์ถล�ำลึกจนถึงขั้นมีลูกกับรื่น เมื่อบิดา
ของวิทย์ทราบเรือ่ งเข้าจึงหาทางกีดกันความสัมพันธ์ของ
ทั้งสองโดยการส่งวิทย์ไปเรียนที่เมืองนอก
ด้วยความเป็นห่วงลูกในท้อง รืน่ จึงพยายามหนี
ออกจากซ่องของป้าตาด โดยได้รับความช่วยเหลือจาก

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

สมร แม้จะหนีออกมาได้ แต่สุดท้าย รื่นก็ต้องหวนกลับ
ไปเป็นนางกลางเมืองเพราะต้องเลี้ยงดูลูกน้อยเพียงคน
เดียว
๕ ปีผ่านไป วิทย์กลับมาจากต่างประเทศและ
รีบตรงดิง่ ไปหารืน่ ทีซ่ อ่ งป้าตาด แม้จะพยายามขอร้องให้
รื่นเลิกเป็นนางกลางเมืองเท่าไหร่รื่นก็ปฏิเสธ เพราะไม่
อยากให้สามีและลูกน้อยต้องแปดเปือ้ นเพราะหญิงคนชัว่
อย่างเธอ
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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ราตรีในโตเกียว
A Night in Tokyo

๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
เนรมิตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จรี อมาตยกุล
ผู้ประพันธ์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ - จุรี โอศิริ
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น ชาย
ทัต เอกทัต
เป็น ทัตสึโอะ
มิชิโกะ วากาสุกิ
เป็น มิชิโกะ
เสน่ห์ โกมารชุน
เป็น เสน่ห์
จารุนันท์ อิศรานุรักษ์ เป็น สุนันท์
มารี นากายามา
เรื่องย่อ
เมื่อเรียนจบวิชาการบัญชีในระดับ
วิทยาลัยทีเ่ มืองโอซาก้า สุนนั ท์ เด็กสาวชาวไทยก็เดินทาง
มาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่โตเกียว โดยอาศัยอยู่
กับ เสน่ห์ พีช่ าย สุนนั ท์ได้รจู้ กั ชาย เพือ่ นนักบินของเสน่ห์
ที่แสดงท่าทีไม่เป็นมิตรอย่างออกนอกหน้า เสน่ห์จึงต้อง
เป็นคนอธิบายสาเหตุที่ชายแสดงท่าทีเกลียดผู้หญิงให้
สุนันท์ฟังว่า ในอดีต ชายเคยหลงรัก มิชิโกะ สาวญี่ปุ่นที่
ชายเคยช่วยไม่ให้เธอฆ่าตัวตาย เพราะทนถูก ทัตสึโอะ
สามีชาวญี่ปุ่นกดขี่ไม่ไหว
ทัตสึโอะเข้าใจผิดคิดว่ามิชิโกะคบชู้กับชาย
มิชิโกะจึงจะคว้านท้องเพื่อพิสูจน์ความจริง แต่เสน่ห์เข้า
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ที่มาภาพ (บน) นิตยสารข่าวภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
            (ล่าง) นิตยสารภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

มาขวางไว้และอธิบายความจริงจนทัตสึโอะเข้าใจ
สุนันท์พยายามปลอบใจชายที่ก�ำลังเป็นทุกข์
เพราะผิดหวังในความรัก แต่กลับถูกชายเข้าใจผิดคิดว่า
เธอมาเยาะเย้ย คืนหนึ่ง ชายได้พบมิชิโกะโดยบังเอิญใน
สวนดอกไม้ เป็นโอกาสให้ทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกัน
สุ นั น ท์ เ ผอิ ญ มาเห็ น ชายกั บ มิ ชิ โ กะก� ำ ลั ง โผกอดกั น ก็
เสียอกเสียใจคิดว่ามิชิโกะจะกลับมารักชาย สุนันท์จึงคิด
จะจบชีวิตตัวเอง
ที่มา นิตยสารดาราไทย กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

ดงตาล
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ควีนส์
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ปริญญา ลีละศร
ผู้เขียนบท
พรานบูรพ์
ผู้ถ่ายภาพ
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง
เป็น แก้ว
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น ขวัญ
มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์ เป็น ช้อย
วิชิต ไวงาน
เป็น นายช้าง
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, มงคล จันทนบุปผา
เรื่องย่อ
แก้ว และ ขวัญ ประกอบอาชีพท�ำ
น�้ำตาลในหมู่บ้านดงตาล จังหวัดเพชรบุรี ทั้งสองเป็น
เพือ่ นกันมาตัง้ แต่สมัยเด็ก แก้วเป็นคนขยัน ส่วนขวัญเป็น
คนช่างส�ำรวย ขวัญคบหาอยู่กับ ช้อย ลูกสาวของ นาย
ช้าง แต่นายช้างไม่ชอบนิสยั ขวัญจึงบังคับให้ชอ้ ยแต่งงาน
กับแก้วซึ่งแอบชอบพอช้อยอยู่เช่นกัน
หลังแต่งงาน แก้วขยันท�ำงานมากขึน้ เพื่อเลีย้ ง
ดูช้อยให้อยู่อย่างสุขสบาย วันหนึ่งขณะที่แก้วไม่อยู่บ้าน
ขวัญแอบมาพบช้อยเพื่อตัดพ้อต่อว่า ช้อยยังมีใจให้ขวัญ
อยู่ ทัง้ คูจ่ งึ แอบคบชูก้ นั ไม่นานนักแก้วเริม่ ระแคะระคาย
เมือ่ เห็นมีดปาดตาลของขวัญอยูบ่ นทีน่ อนของตน แก้วจึง
ออกอุบายมอมเหล้าขวัญ เมือ่ ขวัญเมาได้ทจี่ งึ สารภาพว่า
เป็นชูก้ บั ช้อย นานวันเข้า ช้อยเริม่ ส�ำนึกผิดจึงคิดจะกลับตัว แต่ขวัญไม่ยอมจึงลงมือปลุกปล�้ำ  แก้วเข้ามาเห็นจึง

ที่มาภาพ นิตยสารดาราไทย กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

บันดาลโทสะแทงขวัญตาย ช้อยเกิดความละอายใจจึงใช้
มีดปาดตาลของแก้วฆ่าตัวตาย แก้วพยายามหลบหนีแต่
ในที่สุดก็ถูกต�ำรวจจับตัว
ที่มา นิตยสารดาราไทย กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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๒๔๙๘

สิงห์ทา่ เรือ
๑๖ มม.? / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๒๐ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
วีภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง V.
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ส. วีระเทวิน
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ทวี ครุฑปิยะ, วาสนา พรหมมา,
ประชุม จันทิมา
เรื่องย่อ
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ที่มาภาพ (บน) นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน ๒๔๙๘
            (ล่าง) นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘

๒๔๙๘

ตังเก
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ กรกฎาคม ๒๔๙๘ เฉลิมชาติ
บริษัทสร้าง
บาร์โบสภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส. อาสนจินดา
ผู้ประพันธ์
แกม มหรณพ
ผู้ก�ำกับ		
ประชุม จุลภมร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประชุม จุลภมร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
สถาพร มุกดาประกร, สมถวิล,
เทวทินนา, มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์,
วิชิต, สมพล, มยุรี
เรื่องย่อ
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีชาว
ประมงสองกลุ่มเป็นคู่แข่งกันในการจับปลา กลุ่มแรกน�ำ
โดย กังวาล เจ้าของเรือสิงห์สมุทรซึง่ ให้ ทองหล่อ ลูกชาย
ท�ำหน้าที่ควบคุมเรือ และให้ ผา เป็นไต้ก๋งเรือ อีกกลุ่ม
ควบคุมโดย เม้ง มีลูกชายชื่อ ยี่ปลิว เป็นผู้ดูแลกิจการ
และมี จ่าย เป็นไต้ก๋ง ทองหล่อคบหาอยู่กับ หงษ์ฟ้า
ลูกสาวของเม้ง ส่วนยี่ปลิวหลงรักสร้อยแต่สร้อยกลับไป
ชอบผา เป็น เหตุให้ยี่ป ลิว หาเรื่องทองหล่ อ กั บผาอยู ่

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารตุ๊กตาทอง กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

เนือง ๆ วันหนึ่งผาโดนสร้อยปฏิเสธจึงหนีกลับไปชุมพร
บ้านเกิดเพราะเข้าใจผิดคิดว่าสร้อยไม่สนใจตน
เมือ่ ถึงฤดูมรสุม ชาวตังเกต้องย้ายไปหาปลาใน
เขตปากน�้ำชุมพร ยี่ปลิวกับจ่ายวางแผนก�ำจัดทองหล่อ
โดยให้ฉายไปสมัครเป็นไต้กง๋ เรือสิงห์สมุทร ในขณะทีอ่ อก
เรือฉายก็แอบตีศีรษะทองหล่อตกทะเล กัลปังหา ชาว
เกาะพบทองหล่อโดยบังเอิญจึงช่วยชีวิตไว้ ผารู้ข่าวว่า
ทองหล่อพยายามสืบหาคนร้าย ฉายกลัวจะถูกจับได้
จึงไปขอเงินค่าแรงกับยีป่ ลิวแต่กลับโดนฆ่าปิดปาก ยีป่ ลิว
วางแผนกับจ่ายจะฉุดสร้อย จ่ายยอมร่วมมือแต่มีข้อแม้
ว่าขอหงษ์ฟ้าเป็นสิ่งตอบแทน ยี่ปลิวรับค�ำด้วยความไม่
เต็มใจ
คืนนั้น ทองหล่อมองเห็นส�ำเภาใหญ่ทอดสมอ
อยู่จึงไปขอให้กัลปังหาพายเรือไปส่ง ส่วนยี่ปลิวหลังจาก
ฉุดสร้อยมาได้ก็หักหลังฆ่าจ่ายทิ้ง เมื่อทองหล่อมาถึงเรือ
ส�ำเภาจึงได้รู้ว่าเป็นเรือของเม้ง และถูกลูกน้องของเม้ง
ท�ำร้าย ขณะนัน้ เอง ผาพร้อมพวกชาวเกาะมาช่วยทองหล่อ
เม้งเห็นท่าไม่ดีคว้าดาบจะมาแทงทองหล่อแต่หงษ์ฟ้า
เอาตัวมาขวางถึงแก่ความตาย เม้งเสียใจจึงฆ่าตัวตายตาม
ท� ำ ให้ เ หตุ ร ้ า ยสงบลง สร้ อ ยปรั บ ความเข้ า ใจกั บ ผา
ทองหล่อกลับไปหากัลปังหา ซึ่งก็คือน้องสาวของผา
นั่นเอง
ที่มา นิตยสารดาราไทย กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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๒๔๙๘

ผารีซอ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๖ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ศรีราชวงศ์
บริษัทสร้าง
หนังสือพิมพ์ปิยะมิตร
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิรัตน์ คูห์สุวรรณ
ผู้ประพันธ์
ศรีรตั น์ สถาปนวัฒน์ จากบทประพันธ์
เรื่อง สิ้นธรณี
ผู้ก�ำกับ		
คุณาวุฒิ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
สวลี ผกาพันธุ์
เป็น นะหลี
ฤทธิ์ อินทนันท์
เป็น เมฆ ชุมแสง
มนูญ ชูเกษ
เป็น บาบ่า
วิรัติ ภู่จีนาพันธ์
เป็น เลาจิง
กู้เกียรติ นิลประภา
เป็น “กุ๊ก” หมอผี
เสี่ยล้อต๊อก
เป็น เลาอ้าย
ด.ช. ส�ำรวย นิลประภา เป็น เลาเอ้อ
บุญส่ง บุญเรือง
เป็น หัวหน้าพวกฮ่อ
ชิดเชื้อ
เป็น พ่อค้าฝิ่นเมืองใต้
เรื่องย่อ
เมฆ หนุ่มเมืองใต้หนีซมซานไปบน
ดอย หลังพลั้งมือฆ่าคนตายในบ่อน ลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง
เมฆก็พบว่าตัวเองอยูใ่ นกระท่อมของหญิงสาวชาวเขาเผ่า
ลีซอ หญิงสาวเล่าว่า บาบ่า หัวหน้าเผ่า กับเธอ นะหลี
ลูกสาว ช่วยเมฆเอาไว้ เมื่ออาการของเมฆหายเป็นปรกติ
กุ๊ก หมอผีประจ�ำเผ่ายื่นค�ำขาดให้เมฆออกจากหมู่บ้าน
โดยอ้างว่า หากดึงดันรับคนใต้ไว้ในหมูบ่ า้ นจะพบภัยพิบตั ิ
แต่บาบ่าเห็นว่าเมฆแม่นในทางปืน น่าจะช่วยปกป้อง
หมู่บ้านได้ จึงไม่เชื่อค�ำท�ำนายและรับเมฆเข้าหมู่บ้าน
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ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

คืนต่อมา หมู่บ้านลีซอถูกพวกยางกะเลอปล้น
ชาวเขาช่วยกันต่อสู้ เมฆล่อให้กุ๊กลงไปดักยิงที่เชิงเขา
ส่วนตัวเขาย้อนไปกระหน�่ำยิงกุ๊กจนสิ้นลมหายใจ บาบ่า
ไว้ใจเมฆมากถึงขนาดยกนะหลีให้เป็นเมีย จนกระทั่ง
นะหลีตั้งครรภ์ เมฆขอไปเยี่ยมญาติที่ภาคใต้ พอเมฆ
คล้อยหลังไป พ่อค้าฝิ่นขบวนฮ่อก็มาขอรับฝิ่นกับบาบ่า
และยืนยันว่าช�ำระเงินให้เมฆไปแล้ว ทุกคนจึงได้รับรู้
ความชัว่ ร้ายของเมฆ ขบวนฝิน่ ฮ่อแค้นใจบุกมาเผาหมูบ่ า้ น
ลีซอพังพินาศ
ชาวเขาที่หลงเหลือชีวิตย้ายไปอยู่บนดอยอีก
ลูกหนึ่ง รวมทั้งบาบ่าและนะหลีซึ่งบัดนี้คลอดลูกเป็น
ผู้ชายชื่อว่า เลาเอ้อ นะหลีแต่งงานใหม่กับ เลาจิง หนุ่ม
ชาวเผ่าเดียวกันที่รักนะหลีมานาน วันหนึ่ง เลาเอ้อพบ
ชายคนหนึง่ ก�ำลังจะจมน�ำ้ จึงช่วยชีวติ ไว้และพามาทีบ่ า้ น
นะหลีเห็นหน้าก็จำ� ได้ทนั ทีวา่ คือเมฆ ซึง่ ยังไม่เลิกสันดาน
ชั่วพยายามปลุกปล�้ำนะหลี นะหลีพยายามขัดขืนแต่ไม่
สามารถสู้ก�ำลังเมฆจึงคว้าลูกดอกอาบยาพิษแทงขาตัว
เองตาย เมฆพาเลาเอ้อกระเสือกกระสนหนีลงดอย บาบ่า
เลาจิงและคนอื่น ๆ ตามเมฆไปและเกิดการยิงต่อสู้กัน
เมฆเผลอไปถูกลูกดอกอาบยาพิษ ร่างของเขาตกลงไปใน
กระแสน�้ำอันเชี่ยวกราก โดยไม่มีใครช่วยทัน
ที่มา นิตยสารดาราไทย กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

หงษ์เหิร
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ภาณุทัตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ส. หิริโอตัปปะ
ผู้ก�ำกับ		
สาหัส บุญหลง
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ฉลอง กลิ่นพิกุล, พ�ำนัก บุญบ�ำรุง
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
มนูญ สาระเทียน, ลินยู สงวนมณี,
สาหัส บุญหลง, ด.ญ. ตุก๊ ตา โกมลธร,
สยุมพร รัตนปรารมย์, เสริม ยนตรกิจ
เรื่องย่อ		
เพราะความหึงหวงของ ชาติ ที่เกรง
ว่า เชษฐ ลูกชายซึ่งเป็นว่าที่นายร้อยต�ำรวจจะลอบเป็น
ชูก้ บั ขวัญอ่อน ภรรยาสาวคนใหม่ของตน ชาติจงึ ด่าทอ
ขวัญอ่อนอย่างเสีย ๆ หาย ๆ จนขวัญอ่อนสุดจะทน
เธอจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับ อ้อย ลูกที่
เพิ่งเกิด แล้วไปอยู่กับ นายแสง ชายที่พร้อมจะดูแล
ขวัญอ่อนและลูกน้อยอย่างไม่คิดรังเกียจเดียดฉันท์
เวลาผ่านไป ๗ ปี นายแสงกลับกลายเป็นชาย
ขี้เมาที่วัน ๆ เอาแต่ทุบตีขวัญอ่อนและอ้อยอยู่เสมอ จน
ขวัญอ่อนล้มป่วยลงและเสียชีวิต อ้อยจึงกลายเป็นเด็ก
ก�ำพร้าแม่ ดีที่ สุทธิ และ วัลภา สองสามีภรรยาผู้ยากไร้
ซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันให้ความเอ็นดู ทั้งสองจึงขอรับ
อ้อยมาไว้เป็นบุตรบุญธรรม กระนั้นทั้งสุทธิและวัลภาก็
ใช่จะมีปัญญาเลี้ยงดูอ้อย กอปรกับวัลภาต้องล้มป่วยลง
ด้วยโรคร้าย อ้อยจึงตัดสินใจไปเป็นขอทานแต่กม็ วิ ายเกิด
เรือ่ งถูกขโมยเงิน ดีทเี่ ชษฐซึง่ ตอนนีก้ ลายเป็นร้อยต�ำรวจ
เอกได้เข้ามาดูแลเรื่อง และเกิดต้องชะตากับอ้อยจึงขอ

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

อ้อยมาดูแลเพื่อไม่ให้สุทธิและวัลภาต้องเดือดร้อนอีก
ต่อไป ครั้นเมื่อเชษฐพาอ้อยกลับมาที่บ้าน ชาติได้เห็น
ต�ำหนิบนตัวอ้อยจึงซักถามจนรูว้ า่ แท้จริงอ้อยก็คอื ลูกสาว
ของตนกับขวัญอ่อน จึงรูส้ กึ ปีตเิ ป็นอย่างมากทีโ่ ชคชะตา
ได้น�ำพาให้อ้อยกลับคืนสู่อ้อมอกอีกครั้ง
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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ยอดรักคนยาก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๘ บรอดเวย์
บริษัทสร้าง
วชิราภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สวาท เสถียร
ผู้ประพันธ์
พันตรีศลิ ปะ จากบทละคร เรือ่ ง ธารชีวติ
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
ยูไมชิน
เป็น ตุ๊กตา
ส. อาสนจินดา
เป็น เช็ง
ทองฮะ วงษ์รักไทย
เป็น ฮะ
ผาด เนตรอ�ำไพ
เป็น นางชุ้น
หลวงภรตกรรมโกศล
เป็น หลวงวุฒิกรรมโกสัย
จันตรี สาริกบุตร
เป็น ต่อจันทร์
แน่งน้อย แสงสุวิมล
เป็น แน่งน้อย
เมืองเริง ปัทมินทร์
เป็น เชิด
ปราณีต คุ้มเดช
เป็น แป้น
ด.ญ. ฉันทนา สาริกบุตร เป็น ตุ๊กตุ่น
ประทุม ประทีปเสน
เป็น ประทุม
ทม วิศวชาติ
เป็น ธรรมศักดิ์
สุคนธ์, สมพงษ์, ล้อต๊อก
เรื่องย่อ
เช็ง เป็นลูกชาวไร่ อยู่ปากน�้ำปราณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาศึกษาที่กรุงเทพพร้อม
กับ ฮะ เพื่อนสนิท และเช่าที่ดินเพื่อท�ำสวนท�ำไร่หารายได้
เลีย้ งตนและสมทบเงินที่ นางชุน้ มารดาส่งเสีย จนในทีส่ ดุ เช็ง
สอบได้ชั้นมัธยมปีที่ ๖ และฮะสอบประถมปีที่ ๓ เช็งแอบคบ
อยู่กับ ตุ๊กตา ลูกสาวของหลวงวุฒิกรรมโกสัย ซึ่งอยู่ใกล้สวน
ผักของเขา ส่วนฮะรักอยู่กับ จันทร์ สาวใช้ของตุ๊กตา วันหนึ่ง
หลวงวุฒิกรรมโกสัยจับได้ขณะที่เช็งกับตุ๊กตาก�ำลังพลอดรัก
กัน จึงลงโทษเช็งและตุก๊ ตาอย่างสาหัส ตุก๊ ตาทนไม่ไหวจึงหนี
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ที่มาภาพ นิตยสารดาราไทย สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ออกจากบ้านพร้อมกับจันทร์ เช็งพาตุ๊กตากลับไปยังต�ำบล
ปากน�้ำปราณ และได้ทราบว่ามารดาก�ำลังตกอยู่ในความ
ล�ำบากจึงออกหางานท�ำ
เช็งได้งานเป็นเลขานุการของ แน่งน้อย ซึ่งเป็น
ภรรยาของ เชิด มิจฉาชีพซึ่งก�ำลังต้องโทษอยู่ในคุก แน่งน้อย
ปรนเปรอเช็งด้วยเสือ้ ผ้าและกามารมณ์จนเช็งหลงลืมแม่และ
ภรรยาที่ก�ำลังตั้งท้อง วันหนึ่งตุ๊กตาหอบลูกมาตามหาเช็งที่
กรุงเทพ แต่เช็งปฏิเสธความรับผิดชอบและไม่แยแสต่อตุก๊ ตา
ตุก๊ ตาจึงซมซานกลับไปหาพ่อ แต่หลวงวุฒกิ รรมโกสัยเสียชีวติ
แล้ว ตุ๊กตาคิดจะจบชีวิตลงในแม่น�้ำเจ้าพระยา แต่ คุณนาย
ประทุม และ ธรรมศักดิ์ ลูกชายนั่งเรือยนต์ผ่านมาช่วยชีวิต
ตุ๊กตาไว้ทัน เมื่อฟังเรื่องราวของตุ๊กตาคุณนายประทุมจึงรับ
เธอไว้เป็นบุตรบุญธรรมเพราะความเห็นอกเห็นใจ
เชิดได้รับการปล่อยตัวออกจากคุก แน่งน้อยจึง
กลับไปหาเชิด เช็งโกรธมากจึงยิงเชิดเสียชีวิต เช็งจึงต้อง
ติดคุกเป็นเวลา ๓ ปี เมือ่ พ้นโทษ เช็งจึงขีส่ ามล้อรับจ้างหาเงิน
ประทังชีวิต แล้วบังเอิญเจอตุ๊กตาและลูก เช็งพยายามซ่อน
ตัวทั้ง ๆ ที่อยากใกล้ชิดกับลูก แต่ด้วยความเป็นพ่อท�ำให้
เช็งอดที่จะแอบมาหา ตุ๊กตุ่น ลูกสาวไม่ได้ ทั้งที่โดนนางชุ้น
และจันทร์กีดกัน วันหนึ่งตุ๊กตุ่นไม่ยอมกินยา และร้องจะให้
เช็งเป็นผู้ป้อนยา เช็งจึงถูกเรียกตัวไป เช็งพยายามปิดบัง
ตัวตนท�ำให้ตุ๊กตุ่นมองหน้าไม่ชัด จึงถอดหมวกของเช็งออก
ทุกคนตกใจเมื่อเห็นว่าเป็นเช็ง เช็งสารภาพผิดแต่ไม่มีใคร
ยกโทษให้จึงคิดจะจบชีวิตตัวเองบนทางรถไฟ ธรรมศักดิ์
เกลี้ยกล่อมให้ตุ๊กตาอภัยให้เช็ง ขณะนั้นเอง ตุ๊กตาเหลือบไป
เห็นตุ๊กตุ่นวิ่งตามเช็งอยู่บนทางรถไฟจึงวิ่งไปหา เช็งรีบผละ
จากทางรถไฟ แต่รถไฟวิ่งเข้าหาร่างของตุ๊กตุ่นเสียแล้ว
ที่มา นิตยสารดาราไทย สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

หม้ายสามเรือน
๑๖ มม.? / สี / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๓ สิงหาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ไม้ เมืองเดิม
ผู้ก�ำกับ		
กิ่ง พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ผู้เขียนบท
กิ่ง พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
ก�ำพล วัชรก�ำพล, นาฏยา รัมภเวช
เรื่องย่อ
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โตเกียวพิศวาส
๑๖ มม. / สี (วิโรจน์ตระการตา) / พากย์?
ความยาว ..... นาที
๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๘ เฉลิมชาติ
บริษัทสร้าง
เฉลิมชาติภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วัธนี สุจิตภารพิทยา
ผู้ประพันธ์
ประทีป โกมลภิส
ผู้ก�ำกับ		
พันค�ำ
ผู้เขียนบท
พันค�ำ, ประทีป โกมลภิส
ผู้ถ่ายภาพ
ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์, วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
พันค�ำ
เป็น เทวัญ สุริยง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น ยูสิโก๊ะ
สมศรี อรรถจินดา
เป็น คุณนายเนื่อง  แม่ของ
      พิศมร
กัณฑรีย์ นาคประภา เป็น พิศมร
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น ผกามาศ
อบ บุญติด, วลิต สนธิรัตน์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, อธึก
อรรถจินดา, ชูเตี้ย, ส�ำราญ

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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เรื่องย่อ		
ความรักทีเ่ บ่งบานในโตเกียวระหว่าง
เทวัญ สุริยง หนุ่มนักศึกษาไทย กับ ยูสิโก๊ะ สาวงามแดน
อาทิตย์อุทัย ท�ำให้เทวัญตัดสินใจพายูสิโก๊ะกลับมาอยู่
ด้วยกันที่เมืองไทยหมายจะแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราว
ทว่า คุณนายเนือ่ ง มารดาของเทวัญกลับไม่พอใจทีล่ กู ชาย
จะไปมีภรรยาเป็นสาวชาวต่างชาติ จึงพยายามหาทาง
กลั่นแกล้งใส่ร้ายยูสิโก๊ะ จนเธอหนีออกจากบ้าน ดีที่ได้
หลวงสมบัติ เจ้าหนี้ของคุณนายเนื่องผ่านมาพบเข้า จึง
ให้ความช่วยเหลือและรับเธอมาอยู่ในความดูแล
วันเวลาผ่านไป ยูสโิ ก๊ะได้ขา่ วว่า เทวัญก�ำลังจะ
แต่งงานกับผู้หญิงอื่น เธอจึงตัดสินใจเดินทางกลับญี่ปุ่น
ในจังหวะเดียวกับที่หลวงสมบัติแอบเห็นจี้ห้อยคอซึ่งใส่
ภาพแม่ของยูสิโก๊ะ หลวงสมบัติจึงรู้ว่า ยูสิโก๊ะคือหลาน
สาวแท้ ๆ เพราะคนในภาพเป็นน้องสาวของหลวงสมบัติ
ซึ่งหนีไปแต่งงานกับคนญี่ปุ่น เมื่อรู้ว่าเทวัญยังรักยูสิโก๊ะ
หลวงสมบัติก็สั่งเทวัญให้ไปตามยูสิโก๊ะ แล้วจะยกสมบัติ
ให้ทั้งหมด เมื่อเทวัญรู้ดังนั้น ประกอบกับรู้ว่าหญิงที่เขา
จะแต่งงานด้วยหมายจะปอกลอกเงินทอง จึงเดินทางไป
ตามหายูสโิ ก๊ะ และปรับความเข้าใจกัน ทัง้ สองจึงได้ครอง
รักกันสมปรารถนา
ที่มา นิตยสารดาราไทย สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

เกียรติศกั ดิทหารไทย
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ สิงหาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
นราศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
พรรณี ส�ำเร็จประสงค์,
ชาลี อินทรวิจิตร
เรื่องย่อ
เมื่อราชสมบัติของ องเชียงสือ ผู้
ปกครองแผ่นดินญวนถูก ไกเซิน ก่อกบฏ องเชียงสือจึง
ต้องหนีมาพึง่ ความช่วยเหลือจากทางแผ่นดินไทย กระนัน้
องเชียงสือก็ได้ซอ่ งสุมก�ำลังของตนไว้ทเี่ กาะกูดหวังจะชิง
บัลลังก์ของตนกลับคืนมา แต่ครัน้ จะหนีไปเกาะกูดก็เกรง
ว่าฝั่งไทยจะหาว่าตนทรยศ องเชียงสือจึงลอบมอมสุรา
เพื่อลักพา หมู่จันทร์ นายทหารไทยกับสหายอีกสองคน
ไปยังเกาะกูด เพือ่ เป็นพยานยืนยันว่าตนมิได้คดิ คดทรยศ
ครั้นหมู่จันทร์ฟื้นคืนสติก็ได้พูดคุยกับองเชียงสือ จนได้เข้าใจเหตุผล จึงตกลงจะอยู่ช่วยองเชียงสือกู้
บัลลังก์ แต่ในระหว่างนัน้ หมูจ่ นั ทร์กไ็ ด้พบรักกับ หยาเคือง
หลานสาวขององเชียงสือ ในขณะทีไ่ กเซินซึง่ ครองบัลลังก์
ญวนอยู่ ก็สบื รูว้ า่ องเชียงสือก�ำลังจัดทัพมาทวงราชสมบัติ
ไกเซินจึงส่งสมุนไปฆ่าองเชียงสือ โดยวิธแี รกทีพ่ วกมันท�ำ
คือลอบเข้าไปเป็นพวกเดียวกับองเชียงสือบนเกาะกูด
และหาทางใส่ร้ายป้ายสีให้หมู่จันทร์กลายเป็นคนทรยศ
เพือ่ หลีกทางให้พวกมันสังหารองเชียงสือได้โดยง่าย แต่ดี

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ที่หยาเคืองมาช่วยให้หมู่จันทร์รอดจากการจับกุม หมู่
จันทร์จึงกลับมาหมายจะฆ่าทั้งองเชียงสือที่หักหลังตน
และเหล่าสมุนไกเซิน แต่ในระหว่างที่หมู่จันทร์จะลงมือ
สังหาร สมุนไกเซินก็ก�ำลังจะปลุกปล�้ำ  หยาเคือง คนรัก
ของหมู่จันทร์ หมู่จันทร์จึงต้องรามือไปช่วย ในจังหวะ
เดียวกับที่องเชียงสือก็ก�ำลังจะถูกสมุนของไกเซินฆ่า แต่
โชคดีที่พวกมันเกิดพลาดฆ่ากันเอง องเชียงสือจึงได้รู้
ความจริงว่าหมู่จันทร์มิใช่คนทรยศ เรื่องจึงจบลงด้วยดี
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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สุดทีร่ กั
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส�ำเภา ประสงค์ผล
ผู้ประพันธ์
พรานบูรพ์
ผู้ก�ำกับ		
ประเทือง ศรีสุพรรณ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประเทือง ศรีสุพรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง,
พรรณรังษี และทานตวัน
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง เป็น ค�ำล่า
สมพิศ วรางคณา
เป็น เรณู
พรทิพย์ โกศลมัชชกิจ เป็น ดวงใจ
ประวีณ เอมอร
เป็น ธาดา ไกรวงศ์ และทม
ดอกดิน กัญญามาลย์
เป็น ต่อม
โชติ พุกกะพันธุ์
เป็น คุณพระนิติไพศาล
เถลิง วิจารณบุตร
เป็น ก�ำพล
อดินันท์ สิงห์หิรัญ
เป็น ฝ้าง
เรื่องย่อ
ธาดา ไกรวงศ์ นักธุรกิจหนุม่ เนือ้ หอม
เป็นที่หมายปองของหญิงสาว ในงานรื่นเริงงานหนึ่ง เขา
ได้พบกับ เรณู สาวสวยและตกหลุมรักทันที แต่แล้วจู่ ๆ
ธุรกิจของธาดาที่ก�ำลังเจริญรุ่งเรืองก็ประสบความล้ม
เหลวท�ำให้ธาดาสิ้นเนื้อประดาตัว เขาตรงไปที่บ้านเรณู
เพือ่ จะสารภาพว่าตนกลายเป็นบุคคลล้มละลาย แต่กลับ
พบเรณูอยูก่ บั ก�ำพล หนุม่ เศรษฐีนกั เรียนนอก ด้วยความ
ชอกช�ำ 
้ ธาดาหนีจากกรุงเทพมุง่ หน้าไปจังหวัดแพร่ เปลีย่ น
ชื่อตัวเองเป็น ทม และขอท�ำงานกับ คุณพระนิติไพศาล
เป็นคนงานคุมเกวียนไปซื้อยาสูบในจังหวัดต่าง ๆ
ทมและดวงใจ ลูกสาวของคุณพระมีโอกาสได้
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ใกล้ชิดกันจนเกิดเป็นความรัก แต่แล้ววันหนึ่งมีโทรเลข
จากหลานสาวของคุณพระแจ้งว่าจะมาพักที่จังหวัดแพร่
คุณพระจึงสั่งให้ทมและต่อม คนงานไปรับหลานสาวที่
สถานีรถไฟ เมื่อรถไฟเทียบชานชลาปรากฏว่าหลานสาว
ของคุณพระก็คือ เรณู คนรักเก่าของทมซึ่งบัดนี้ถูกก�ำพล
สลัดรักจนสิ้น ทมจึงหนีอีกครั้งพร้อมกับต่อมไปยังเมือง
สองและได้พบกับ ค�ำล่า สาวชาวบ้านซึง่ หลงรักทมตัง้ แต่
ครั้งที่ทมมาตระเวนหาซื้อใบยาสูบที่เมืองสอง แต่ทมนั้น
เอ็นดูค�ำล่าเหมือนน้องสาว ทมครุ่นคิดถึงความดีของ
ดวงใจ จึงตัดสินใจที่จะกลับแพร่เพื่อปรับความเข้าใจกับ
เรณูและดวงใจ
ค�ำล่าแอบตามกองเกวียนของทม พ่อของค�ำล่า
โกรธมากจึงตามกองเกวียนของทม หวังจะฆ่าทมและ
ค�ำล่าเสีย เคราะห์ดีที่คุณพระนิติไพศาล เรณู และดวงใจ
ก�ำลังเดินทางมาพบทมเช่นเดียวกันจึงเข้าห้ามปรามได้
ทันท่วงที
ที่มา นิตยสารดาราไทย สิงหาคม พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

สองเกลอเจอล๊อตเตอรี่
๑๖ มม.? / ขาวด�ำ? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๑ กันยายน ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดอกดิน
กัญญามาลย์, จุมพล ปัทมินทร์, อธึก อรรถจินดา, สมถวิล
มุกดาประกร

ที่มาภาพ ซีเนมาสโคป กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

เรื่องย่อ
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วารุณี
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ กันยายน ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
ภาพนิมิต
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ผู้ประพันธ์
กาญจนาคพันธุ์ จากบทประพันธ์
เรื่อง วารุณี
ผู้ก�ำกับ		
ขุนวิจิตรมาตรา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประสาท สุขุม A.S.C.
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
สมพิศ วรางคณา
เป็น วารุณี
ประจวบ กาญจนลาภ เป็น จิต
อนุสรณ์ สุทธศิลป์, สุนันท์ สิทธิสุข, อุทัย กฤษณ์เศรณี,
พิชัย วาสนาส่ง
เรื่องย่อ
เมือ่ ร้อยกว่าปีมาแล้วมีคนตายทีบ่ า้ น
ของ จิต นักโบราณคดี ในตัวผูต้ ายมีลายแทงกับก�ำไลข้าง
หนึ่งซึ่งเหมือนกับก�ำไลโบราณที่จิตมีอยู่ ก�ำไลนี้มีลาย
สวัสดิกะสลักอยู่ ซึง่ เมือ่ พันให้ตรงกันจะเกิดเป็นประกาย
ไฟลุกขึ้น ตามลายแทงนั้นว่าก�ำไลนี้จะสามารถชุบชีวิต
พระนางวารุณี ซึ่งถูกสาปเป็นหินอยู่ในถ�้ำใต้ปราสาทหิน
พิมายให้คืนชีพขึ้นมาได้ จิตจึงชวนบุษบา น้องสาวและ
เชิด คนรักของบุษบาเดินทางไปปราสาทหินพิมายด้วย
กัน โดยมีเมฆเป็นผู้น�ำทางผ่านดงพญาไฟ ระหว่างทาง
พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิงสาราสัตว์ต่าง ๆ
จิตและคณะถูกคนป่าพวกช่าย่าเหินซึ่งบูชา
พระนางวารุ ณี จับ ตัว ปรากฏว่าแท้จริงแล้ว เมฆเป็ น
หัวหน้าคนป่านั่นเอง เมฆสั่งประหารจิตแต่เชิดมาช่วยไว้
ได้ เมื่อทั้งหมดเดินทางต่อจนถึงปราสาทหินพิมายก็เกิด

500 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

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

แผ่นดินไหว แต่ในที่สุดก็สามารถหาทางเข้าถ�้ำได้ และได้
พบกับพระนางวารุณีซึ่งนอนเป็นหินอยู่บนแท่น จิตใช้
ก�ำไลวิเศษชุบชีวติ พระนางท�ำให้พระนางฟืน้ และเล่าอดีต
เมื่อหนึ่งพันปีก่อน ผู้ที่ไปตายบ้านจิตก็คือ ขุนพลกัมพุช
ซึ่งกลับชาติมาเกิดและพยายามชุบชีวิตพระนางแต่ไม่
ส�ำเร็จ ทันใดนัน้ ก็เกิดแผ่นดินไหวขึน้ ท�ำให้หนิ ถล่มมาปิด
ทางเข้าถ�ำ 
้ พระนางวารุณวี งิ่ กลับไปหาร่างของขุนพลฯ ที่
เป็ น หิ น แต่ เ พดานถล่ ม ลงมาทั บ พระนางเสี ย ก่ อ น
พระนางบอกทางออกให้จติ เชิด และบุษบาก่อนจะสิน้ ลม
หายใจ
ที่มา นิตยสารดาราไทย สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

สาวสมัยใหม่
๑๖ มม. / สี (โกดั๊กโครม เดอลุกซ์) / พากย์?
ความยาว ..... นาที
๗ กันยายน ๒๔๙๘ ควีนส์
บริษัทสร้าง
นราศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ลม่อม สุสังกรกาญจน์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ส. คราประยูร
ผู้เขียนบท
“ปฤศนา”
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
สมพงษ์ พงษ์มิตร, นาฏยา รัมภเวช,
สาหัส บุญหลง, ชูศรี โรจนประดิษฐ์,
ประณีต คุ้มเดช, ชูเตี้ย

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

เรื่องย่อ
“ดู! วิธีการหาผัวแบบใหม่ของสาว
ยุคปรมาณู ดู! บทบาทของเศรษฐีสมพงษ์รับจ้างไปติด
สาว ดู! แล้วท่านจะต้องหัวเราะและร้องไห้สงสารเศรษฐี
ไม่มีจะกิน ดู! ดาวตลกแสดงเรื่องชีวิตแนวประหลาด”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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เพียงดวงใจ (๒๔๙๔)
๑๓ กันยายน ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
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๒๔๙๘

อัศวินเหล็ก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ กันยายน ๒๔๙๘ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
ภาณุฑัตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ประสม ภาณุทัต
ผู้ประพันธ์
ช่อทิพวรรณ
ผู้ก�ำกับ
“มนตรี”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
“สุภระ”
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
ฉลอง สิมะเสถียร
เป็น ด่วม, โสภณ
ลินยู สงวนมณี
เป็น บุษบง
ประไพ ค�ำเรียบร้อย เป็น บุษบา
จ�ำลอง สินธุสิงห์
เป็น ธ�ำรง
ม.ล. แจ่ม อิศรางกูรฯ เป็น บรรลือฤทธิ์
เกรียงศักดิ์
เป็น ร.ต.อ. เผชิญ
ดอกดิน, บังเละ, สมบูรณ์
เรื่องย่อ
บุษบง และ บุษบา สองศรีพี่น้องซึ่ง
ก�ำลังเป็นสาวสะพรัง่ สร้างความกลุม้ อกกลุม้ ใจแก่ นายพลตรี
บรรลือฤทธิ์ ผู้เป็นบิดา เพราะเริ่มมีหนุ่ม ๆ มาจีบลูกสาวของ
ตนโดยเฉพาะบุษบงผู้พี่ ซึ่งมี ธ�ำรง มาติดพัน แม้บรรลือฤทธิ์
จะปรามด้วยว่าบุษบงมีคหู่ มัน้ อยูแ่ ล้ว แต่กถ็ กู บุษบงตอกกลับ
ทุกครั้ง เพราะไม่เคยเห็นหน้าตาคู่หมั้นที่พ่อกล่าวอ้าง รู้เพียง
ว่าชื่อ เปีย
วันหนึ่ง ด่วม ลูกชายผู้ว่าเชียงใหม่เกลอเก่าของ
บรรลือฤทธิ์ มาศึกษาต่อที่กรุงเทพและขออาศัยที่บ้านของ
บรรลือฤทธิ์ บุษบงมองด่วมด้วยสายตาดูถูก แถมยังบังคับไม่
ให้บษุ บาไปสุงสิงกับด่วม บรรลือฤทธิไ์ ด้แต่ระอาใจ จึงขอร้อง
ให้ดว่ มช่วยดูแลบุตรีในระหว่างทีต่ นเองไปท�ำธุระทีป่ ากน�ำ้ โพ
ท�ำให้ด่วมมีเรื่องชกต่อยกับธ�ำรงที่ดึงดันจะพาบุษบงไปเที่ยว
บุษบงไม่เข็ดหลาบขอพ่อไปเทีย่ วบางแสนกับ ธ�ำรง
บรรลือฤทธิ์อนุญาตโดยมีข้อแม้ว่าต้องมีด่วมไปด้วย ธ�ำรง

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘

เกลียดด่วมเป็นทุนเดิมจึงไปจ้างวานนักเลงท้องถิ่นให้ฆ่าด่วม
แต่กลับตาลปัตรเพราะนักเลงคนนั้นนับถือด่วมมาก จึงตลบ
หลังขูดรีดเงินจากธ�ำรง ซ�้ำยังขู่ให้ธ�ำรงรีบไสหัวกลับกรุงเทพ
ที่บางแสนนี่เองที่บุษบงได้รู้ว่าด่วมมีอีกชื่อ คือ โสภณ
จู่ ๆ บุษบาก็โทรเลขมาแจ้งว่าบรรลือฤทธิ์หายตัว
ไป โสภณสังหรณ์ใจว่าจะเกิดเหตุร้ายจึงรีบไปแจ้งต�ำรวจ
ท�ำให้คลาดสายตาจากบุษบง ธ�ำรงส่ง สกล มาหลอกบุษบง
ว่าธ�ำรงถูกรถชนอาการปางตาย บุษบงหลงเชื่ออย่างง่ายดาย
กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็ต่อเมื่อพบว่าธ�ำรงเป็นคนจับตัว
บรรลือฤทธิ์ไปทรมาน เพื่อเค้นถามที่ซ่อนอาวุธของรัฐบาล
ร.ต.อ. เผชิญ กับ ร.ต.อ. โสภณ น�ำก�ำลังต�ำรวจ
มาล้อมที่บ้านธ�ำรง เกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัวแต่ไม่เป็นผล
โสภณร้อนใจแอบปีนหน้าต่างเข้าไปภายในตึกและเกิดการ
ต่อสู้กับธ�ำรงขึ้น โสภณฟันธ�ำรงเสียชีวิตและช่วยบุษบงออก
มาได้ส�ำเร็จ หลังเกิดเหตุ สิทธิศักดิ์ พ่อของโสภณเดินทาง
จากภาคเหนือมาเยี่ยมลูกชาย บุษบงจึงได้รู้ความจริงว่า
แท้จริงแล้ว ด่วม หรือ โสภณ ก็คอื เปีย คูห่ มัน้ ปริศนาทีบ่ ษุ บง
ไม่เคยเห็นหน้านั่นเอง
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘
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รักในสายเลือด
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ เฉลิมชาติ
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ

ภิญญาภาพยนตร์
เสมอใจ ภิญญาเกษม
ไพรพรรณ
ประเสริฐ จินตกวงศ์,
อุทิศ ภิญญาเกษม

ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผูป้ ระพันธ์เพลง ไพบูลย์ บุตรขัน
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน - จุรี โอศิริ
ผู้แสดง
พรชัย เปรมประสิทธิ,์ อรวรรณ เนียนช�ำนาญ, ประกอบ โพธิโสภณ, ทองฮะ วงษ์รกั ไทย, วัลลภา
สุทธิสอาด, สุชาดา เรือนจรัสศรี
เค้าเรื่อง
“พี่น้องท้องเดียวกันจากกันแต่เล็ก!
คนน้องไปอยู่กรุง คนพี่อยู่ชนบท แต่ลิขิตบรรดาลให้เขา
ทั้ ง สองมาพบกั น รั ก กั น และจะแต่ ง งานกั น ดั ง นี้ จึ ง
มาเปน...รักในสายเลือด”
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘
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ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

ลูกเครือฟ้า
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ ควีนส์
บริษัทสร้าง
สุเทพภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
พระวรวงศ์เธอกรมพระนราธิปพงษ์ประพันธ์
ผู้ให้เค้าโครงเรื่อง พระนางเธอลักษมีลาวัณย์
ผู้ก�ำกับ		
สยุมพร
ผู้เขียนบท
ช่อทิพยวรรณ
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสนาะ ศรีพยัคฆ์ และคณะ
ผู้แสดง
ชนะ ศรีอุบล
เป็น เครือณรงค์
เฉลิม บุณยเกียรติ เป็น พระยารามฯ
อรพิน วิลัยลักษณ์ เป็น พวงแก้ว
โหมด อาจวิไล เป็น ค�ำเจิด
เรื่องย่อ
ร.ต.พร้อม ได้รบั พระราชทานยศเป็น
พระยาณรงค์ จึ ง รั บ เครื อ ณรงค์ ลู ก ชายที่ เ กิ ด กั บ
เครือฟ้า มาเลี้ยงดู ท่ามกลางการกลั่นแกล้งของคุณหญิง
จ�ำปา ภรรยากับ จ�ำลักษณ์ ลูกชาย กระทั่งวันหนึ่ง
เครือณรงค์ได้รู้ว่าตัวเองไม่ใช่ลูกของคุณหญิงจ�ำปา จึง
ชวน ค�ำเจิด พี่เลี้ยงเก่าของเครือฟ้าออกจากบ้านไปเช่า
ห้องอยู่ โดยได้รับความอุปการะจาก พระยารามพลพ่าย
และเกิดรักใคร่ พวงแก้ว ลูกสาวพระยารามฯ
สองปี ผ ่ า นไปเครื อ ณรงค์ ส อบเป็ น นั ก เรี ย น
นายร้อยและถูกส่งไปประจ�ำการที่นครราชสีมา วันหนึ่ง
คุณหญิงจ�ำปาพาจ�ำลักษณ์มาเยี่ยมพระยารามฯ และได้
พบกับพวงแก้ว คุณหญิงจ�ำปาหมายมั่นปั้นมือจะเอา
พวงแก้วเป็นลูกสะใภ้ให้ได้ จึงพยายามใส่ไฟพระยารามฯ

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ว่าเครือณรงค์เป็นคนเลว จนพระยารามฯ หลงเชื่อ และ
บังคับให้พวงแก้วแต่งงานกับจ�ำลักษณ์ เมื่อเครือณรงค์
ทราบเรือ่ งจึงรีบบุกมาในงานแต่งงานและพยายามอธิบาย
ความจริงให้พระยารามฯ เข้าใจ แต่ไม่เป็นผล เครือณรงค์
จึงพาพวงแก้วหนีในวันรุ่งขึ้น วิญญาณของเครือฟ้ามา
ปรากฏร่างเพื่อเตือนสติเครือณรงค์ให้พาพวงแก้วไปคืน
แต่สายเกินไป เพราะจ�ำลักษณ์ยงิ ตัวตายเสียแล้ว คุณหญิง
จ�ำปาส�ำนึกผิดที่ตนเองเป็นต้นเหตุจึงออกบวชเพื่อชดใช้
กรรมที่เคยก่อไว้
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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พิมพิลาไลย
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ กันยายน ๒๔๙๘ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
วิจิตรเกษมภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
“พันค�ำ”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
เค.เอ็น.เจ.
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เป็น พิมพิลาไลย
ประภาพรรณ นาคทอง
เป็น ลาวทอง
สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย
เป็น แก้วกิริยา
มนัส บุณยเกียรติ
เป็น สายทอง
สงวน รัตนทัศนีย์
เป็น ทองประศรี
สมควร กระจ่างศาสตร์
เป็น ขุนแผน
ฉลอง สิมะเสถียร
เป็น พลายงาม
เล็ก อ�่ำเที่ยงตรง
เป็น ขุนช้าง
ทัต เอกทัต
เป็น พระพันวษา
สาหัส บุญหลง
เป็น จมื่นศรี
เชาวน์ แคล่วคล่อง, ล้อต๊อก, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เรื่องย่อ
ทองประศรี ต้องเลี้ยงดู พลายแก้ว
แต่เพียงผู้เดียวหลังจากที่ ขุนไกร ต้องโทษประหารชีวิต
๑๕ ปีผ่านไป พลายแก้วบวชเรียนสั่งสมวิชาจนเก่งกล้า
วันหนึ่งเณรแก้วออกเทศน์ท�ำให้ พิมพิลาไลยหลงใหลใน
ส�ำเนียง เณรแก้วไม่สามารถระงับกิเลสจึงลาสิกขาบทมา
หานางพิมและแต่งงานกันในเวลาต่อมา เป็นผลให้ ขุนช้าง
แค้นพลายแก้วเพราะหมายปองนางพิมอยู่
ขุ น ช้ า งฉวยโอกาสกราบทู ล พระพั น วษาให้
แต่งตั้งพลายแก้วไปคุมทัพปราบเชียงทอง ในระหว่างที่
506 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

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

พลายแก้วไม่อยูก่ อ็ อกอุบายต่าง ๆ เพือ่ ให้นางพิมแต่งงาน
ด้วยแต่กไ็ ม่ส�ำเร็จ ต่อมานางพิมล้มป่วย ขรัวตาจึงเปลีย่ น
ชื่อเป็น วันทอง เพื่อสะเดาะเคราะห์ ขุนช้างกุเรื่องหลอก
นางวันทองจนส�ำเร็จและได้แต่งงานกับนางวันทอง
พลายแก้วน�ำทัพชนะได้รบั พระราชทานยศเป็น
ขุนแผน พร้อมได้ลาวทอง ชาวเชียงทองเป็นภรรยาอีก
คน วันทองดีใจที่พลายแก้วไม่ตายแต่ก็เสียใจที่ตกเป็น
ของขุนช้างแล้ว ขุนแผนกับขุนช้างได้รบั ราชโองการให้ไป
รับราชการ ขุนช้างฟ้องพระพันวษาว่าขุนแผนทิ้งหน้าที่
หนีไปหาลาวทองที่สุพรรณบุรี ขุนแผนจึงถูกเนรเทศไป
เป็นนายด่านเมืองกาญจนบุรี ขุนแผนแค้นขุนช้างมากจึง
สร้างดาบฟ้าฟืน้ ปลุกเศกกุมารทองและค้นหาม้าสีหมอก
ตามต�ำราพิชัยสงคราม แล้วบุกไปชิงนางวันทองที่เรือน
ขุนช้าง
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

แดนมิคสัญญี

(แดนดาวโจร ภาคสมบูรณ์)
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๘ ตุลาคม ๒๔๙๘ ควีนส์
บริษัทสร้าง
สนั่นศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สนัน่ จรัสศิลป์
ผู้ประพันธ์
เสนีย์ บุษปะเกศ จากบทประพันธ์
เรื่อง แผ่นดินเดือด
ผู้ก�ำกับ
เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สนั่น จรัสศิลป์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
สุรชาติ ไตรโภค
เป็น แพง
เลิศลักษมี จันทรมาลัย
เป็น โรย
แน่งน้อย แสงสุวิมล
เป็น รอย
ไสล พูนชัย
เป็น แซม
ประกอบ โพธิโสภณ
เป็น พยัคฆ์
จ�ำนง คุณะดิลก
เป็น ผ่อง
เรื่องย่อ
หลังจาก เสือพราน ผูเ้ ป็นพ่อเสียชีวติ
โรย ต้องระหกระเหินไปหลบอยูก่ บั กองโจรชาวแม้วพร้อม
กับ เสือแพง ลูกสมุนเก่าของเสือพราน ความสวยของโรย
ท�ำให้หวั หน้ากองโจรพยายามจะปลุกปล�ำ้ แต่เสือแพงช่วย
ไว้ทันเพราะตนเองก็ต้องการตัวโรย โรยใช้มารยาหลอก
ล่อยึดปืนและม้าหนีเสือแพงไปได้ และได้พบกับ รอย สาว
จอมขโมยในขณะหลบหนี ทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนกัน
เสือแพงออกปล้นเกวียนแต่ตอ้ งแย่งชิงกับ แซม
และ ผ่อง จึงเกิดการปะทะกันขึ้น โรยช่วยเสือแพงในที
แรกเพราะต้องการส่วนแบ่งแต่ถูกเสือแพงจับมัดหวังจะ

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘

ข่มขืน แซมกับผ่องซึง่ ตามมาล้างแค้นเสือแพง จึงช่วยโรย
ไว้ ทั้งสามจึงกลายเป็นพวกเดียวกัน ส่วนรอยลอบเข้าไป
รังเสือพยัคฆ์ เพื่อขโมยของแต่ถูกจับท�ำเมีย เสือพยัคฆ์
พูดจาหว่านล้อมจนแซมและเสือแพงยอมมาเป็นพวก
เดียวกัน แล้วสัง่ การให้สองเสือคุมขบวนไปปล้นทีช่ ายแดน
โดยตกลงกันว่าจะแบ่งรายได้ให้เท่า ๆ กัน
เสือพยัคฆ์ฉวยโอกาสที่แซมกับเสือแพงออก
ปล้น ใช้ก�ำลังปลุกปล�้ำโรย โชคดีที่รอยเข้ามาขวางไว้
เสือพยัคฆ์สงั่ ให้ลกู น้องน�ำสองสาวไปขัง โรยกับรอยจึงได้
รู้ว่า เสือพยัคฆ์วางแผนดักยิงทั้งหมดขณะเดินทางกลับ
แถวช่องเขาขาด เสือพยัคฆ์เริ่มด�ำเนินการตามแผน การ
ห�้ำหั่นระหว่างหมู่เสือจึงเกิดขึ้น
ที่มา นิตยสารดาราไทย ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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กรรมบันดาล
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส�ำราญ น้อยเมฆี, เครือทิพย์ ก�ำแพงสวรรค์, ค�ำแหง ก�ำแพงสวรรค์, ถวิล สิงห์วิจารณ์
เรื่องย่อ
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ทางเปลีย่ ว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ..... นาที
๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ปรเมรุภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส�ำเนา เศรษฐบุตร,
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ผู้ประพันธ์
หฤทัย จากบทละครของคณะกมลพิศมัย
ผู้ก�ำกับ		
วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้เขียนบท
เศวต ด�ำรงรัศม์, วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้ถ่ายภาพ
เฉลิม กาญจนรัตน์, อัคนีย์ บุญจริง
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับภาพ
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ผู้ควบคุมแสง
มณีรัตน์, ใหญ่ มิ่งขวัญ
ผู้ออกแบบฉาก
สม สุนทรปักษิน
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ให้เสียง
คณะกมลพิศมัย
ผู้ประพันธ์เพลง สมาน กาญจนะผลิน, สง่า อารัมภีร์,
สุรัสน์ พุกกะเวส
ธุรการ
อ�ำนวยพร อติสิงห์
ผู้แสดง
วสันต์ สุนทรปักษิน
เป็น ชาย
ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์
เป็น อัญชลี
สมถวิล กิตติกุล
เป็น อัญชัญ
ประยงค์พรรณ สวนสมภาค เป็น บุษบา
วันชัย อรรถเวทย์วรวุฒิ
เป็น วิศิษฏ์
อัมพร ณ ป้อมเพชร
เป็น ประสบ
ราตรี ท้วมอุธรรม
เป็น อุสา
ด.ญ. กรรณิการ์ ฉั่วตระกูล เป็น อัญชลี (อายุ ๖ ขวบ)
ด.ญ. ธิดา ดิลกวิลาศ
เป็น อัญชลี (อายุ ๑๔ ขวบ)
ด.ญ. ศรีสุภา เทียนศิริ
เป็น บุษบา (อายุ ๑๔ ขวบ)
พงศ์ สืบอุดม
เป็น ดุสิต
ลมุน ลิขัณฑกสมิต, ศรีสุภา เนียนศิริ, สิน นาคเสวี
รางวัล
รางวัลตุก๊ ตาทอง ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๐๐
สาขาก�ำกับการแสดงยอดเยี่ยม วสันต์ สุนทรปักษิน

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เรื่องย่อ
ในวัย ๖ ขวบ พ่อแม่ของ อัญชลี หย่าร้าง
กัน อัญชลีตามพ่อมาอยู่ไร่ที่นิคมเขื่อนเพชร จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีตุ๊กตาเก่า ๆ เป็นของเล่นเอาไว้ดูต่างหน้าแม่ ไม่นานพ่อ
ก็มีภรรยาใหม่ชื่อ อุสา เป็นแม่หม้ายลูกติด อุสาใช้งานอัญชลี
ประหนึง่ ทาสและบังคับไม่ให้เรียนต่อ ทุกครัง้ ทีท่ กุ ข์ใจอัญชลี
จะเขียนจดหมายไปถึงแม่ ซึ่งแต่งงานใหม่กับ ดุสิต พ่อหม้าย
ลูกติด จนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกเฆี่ยนตีอย่างรุนแรงจึงขอร้อง
ให้แม่มารับไปอยู่ด้วย อัญชลีจากพ่อมาพร้อมตุ๊กตาตัวเดิม
ซึ่งบัดนี้กลายเป็นของดูต่างหน้าพ่อ
ดุสติ เป็นคนมีฐานะจึงเลีย้ งบุษบากับวิศษิ ฏ์ ลูกสาว
และลูกชายให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อ ดังนั้นอัญชลีจึงตกเป็นเป้าให้
ทั้งสองถากถาง คืนหนึ่งที่หัวหิน แม่แนะน�ำให้อัญชลีรู้จักกับ
ชาย ชวาลา นายวงดนตรีชื่อดัง ชายสนใจอัญชลีซึ่งเป็นหญิง
เรียบร้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนผู้หญิงทั่วไป อาชีพของชายต้อง
คอยปากหวานเอาใจผู้อื่น ท�ำให้มหี ญิงสาวมากมายมาติดพัน
แม้แต่แม่ของอัญชลีเอง จนเป็นเหตุให้แม่ลูกต้องตัดขาดกัน
อัญชลีหนีไปพึง่ ชาย แต่ชายห้ามไม่ให้เธอแสดงตัว
เป็นภรรยาของเขาเด็ดขาด จนกระทั่งอัญชลีตั้งครรภ์ แฟน
เพลงของชายรู้เข้าต่างแสดงความยินดี แต่ชายกลับปฏิเสธ
ท�ำให้แฟน ๆ ผิดหวังและเกลียดชายไปตาม ๆ กัน ชาย
กล่าวหาว่าอัญชลีเป็นต้นเหตุ และหันเข้าหาเหล้ายาการ
พนัน อัญชลีพบตุ๊กตาคู่ชีวิตนึกอยากจะกลับไปหาพ่อที่ไร่
ขึ้นมา แต่ขณะที่ยืนอยู่หน้าบ้าน มีชายคนหนึ่งมาถามหา
อัญชลีและบอกให้เธอเซ็นรับเงินสดหมืน่ บาท ซึง่ เป็นเงินทีพ่ อ่
มอบให้เธอก่อนเสียชีวิต อัญชลีเหม่อลอยเหมือนยืนอยู่บน
ทางเปลี่ยว
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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สร้อยฟ้าขายตัว
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ ตุลาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
ศิริจินดาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ศิริ ศิริจินดา
ผู้อ�ำนวยการแสดง แก้วฟ้า
ผู้ประพันธ์
ชอุ่ม ปัญจพรรค์ จากนิยายเรื่อง
สร้อยฟ้าขายตัว
ผู้ก�ำกับ		
ดอกดิน กัญญามาลย์
ผู้เขียนบท
สุวัฒน์ วรดิลก
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ก�ำกับศิลป์
อุไร ศิริสมบัติ
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน,
พรพรรณ วรรณมาศ และอัมภาพันธ์
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง, ศิริ ศิริจินดา, กัณฑรีย์ นาคประภา, สมศรี อรรถจินดา, สาหัส
บุญหลง, เติม โมรากุล, ทองฮะ วงษ์รักไทย, สมพงษ์,
ล้อต๊อก, ดอกดิน
เรื่องย่อ		
หลังจากที่พ่อซึ่งเป็น เสาหลัก ของ
ครอบครัวเสียชีวิต ชีวิตของ สร้อยฟ้า ก็เปลี่ยนจากหน้า
มือเป็นหลังมือ สร้อยฟ้าจ�ำต้องลาออกจากมหาวิทยาลัย
เพื่อท�ำงานหาเลี้ยงแม่และน้องสาว แต่ไม่นานสร้อยฟ้า
ก็ถกู ไล่ออก เพราะขาดงานมาดูแลแม่ทลี่ ม้ ป่วย สร้อยฟ้า
เกิดท้อใจจึงคิดจะฆ่าตัวตาย โดยกระโดดตัดหน้ารถยนต์
แต่เจ้าของรถเบรกทันแล้วช่วยชีวิตเธอไว้ หลังจากต่อว่า
ต่อขานหญิงสาวแล้ว รัมย์ นกุล เจ้าของรถก็ใจเย็นลงจึง
ถามไถ่สาเหตุที่ท�ำให้เธอคิดสั้น เมื่อสร้อยฟ้าเล่าต้นสาย
ปลายเหตุจบลง รัมย์จึงยื่นข้อเสนอจะรับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายในครอบครัวให้ โดยสร้อยฟ้าต้องแต่งงานกับเขา
และไปอยู่ดูแลบ้านพุดตาลในระหว่างที่เขาไปเรียนที่
ฝรั่งเศสเป็นเวลา ๓ ปี เป็นการตอบแทน สร้อยฟ้ารับข้อ
ตกลงทันทีอย่างไม่ลังเล
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สร้อยฟ้าพาครอบครัวไปอยู่บ้านพุดตาล ที่
ปากน�้ำโพ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยต้นพุดตาลรอบตัวบ้าน
บรรยากาศที่บริสุทธิ์ท�ำให้อาการป่วยของแม่สร้อยฟ้า
ค่อย ๆ ดีขึ้น วันหนึ่ง สร้อยฟ้าก็ได้รับข่าวสะเทือนใจว่า
เครื่องบินที่รัมย์โดยสารหายไป ไม่นานหลังจากนั้น ก็มี
แขกมาเยือนที่บ้านพุดตาลแสดงตัวว่าเป็นแม่ของรัมย์
และแนะน�ำตัวว่าชือ่ วรรณ ซึง่ อ้างสิทธิค์ วามเป็นเจ้าของ
บ้านพุดตาล และต้องการให้สร้อยฟ้าพร้อมครอบครัวย้าย
ออกจากบ้านพุดตาลโดยเร็วที่สุด สร้อยฟ้าจึงเปิดเผยว่า
ตนเป็นภรรยาของรัมย์โดยถูกต้องตามกฎหมาย และจะ
ดูแลบ้านพุดตาลต่อไปจนกว่าจะมีการยืนยันว่ารัมย์ได้
เสียชีวิตไปแล้วจริง
แม่ของสร้อยฟ้าต่อว่าเธอขนานใหญ่ที่บังอาจ
แอบแต่งงานโดยไม่ขออนุญาต สร้อยฟ้าเสียใจวิง่ หนีออก
จากบ้าน และบังเอิญชนรัมย์ที่กลับมาบ้านในสภาพ
ทรุดโทรม ทั้งสองตัดพ้อกันด้วยความน้อยใจ เพราะ
สร้อยฟ้าเพิง่ รูจ้ ากวรรณว่ารัมย์หมัน้ หมายแล้วกับ กฤษณา
ส่วนรัมย์ได้รบั จดหมายจาก ศิรณ
ิ า น้องสาวของสร้อยฟ้า
ที่โกหกว่าสร้อยฟ้าอยากกลับไปอาศัยที่กรุงเทพ รัมย์จึง
ขอยกเลิกสัญญาที่เคยท�ำไว้กับสร้อยฟ้าแต่จะยกมรดก
ทั้งหมดให้ แล้วจึงกลับมาอยู่ที่กรุงเทพ เมื่อกฤษณารู้ว่า
รัมย์กลับมาก็พยายามขอคืนดี แต่พอรู้ว่ารัมย์สิ้นเนื้อ
ประดาตัวก็รีบตีตัวออกห่าง มีเพียงสร้อยฟ้าเท่านั้นที่ยัง
คงรอเขาอยู่ที่บ้านพุดตาลด้วยใจที่มั่นคง
ที่มา นิยายเรื่อง สร้อยฟ้าขายตัว ของ ชอุ่ม ปัญจพรรค์

๒๔๙๘

ทหารเสือพระเจ้าตาก
๑๖ มม. / สี (โกดักโครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๘ ควีนส์
บริษัทสร้าง
วิจิตรเกษมภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
เค.เอน.เจ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง เป็น ร�ำยง
สุรชัย ลูกสุรินทร์
เป็น ทองดี
วารี นุชน้อย
เป็น พุมเรียง
ไฉน สัตยพันธ์
เป็น ทองอินทร์
จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม
เป็น บุญเกิด
เรื่องย่อ
ณ ต�ำบลท่าเสา เมืองตาก ร�ำยง กับ
พุมเรียงเป็นสาวใช้พระยาตาก วันหนึ่งขณะที่ทั้งสองคน
ก�ำลังว่ายน�้ำอยู่ในล�ำธาร ทองอินทร์ ทหารของพระเจ้า
ตากเดินผ่านมาพยายามเกี้ยวพาราสี สองสาวเห็นท่าไม่
ดีจึงตะโกนขอความช่วยเหลือ ทองดีกับบุญเกิด หนุ่ม
พเนจรเดินผ่านมาจึงเข้าช่วยเหลือ ทองอินทร์สู้ไม่ได้จึง
หนีไป ทองดีกบั บุญเกิดจึงได้รจู้ กั ร�ำยงกับพุมเรียง เมือ่ คุย
ถูกคอความรักจึงเกิดขึ้น
หลังจากนั้นไม่นานพระยาตากจัดงานเฉลิม
ฉลองสมโภชเนื่องในงานพิธีถือน�้ำพิพัฒน์สัตยาในพระบาทสมเด็ จ พระที่ นั่ ง สุ ริ ย าบริ น ทร์ บริ เ วณจวนผู ้ ว ่ า
ราชการเมือง และโปรดให้มีการชกมวยต่อหน้าพระยา
ตาก ทองดีกับบุญเกิดยืนดูการชกมวยอยู่ก็เกิดคันไม้
คั น มื อ ประกาศขอท้ า ครู ม วยจนเกิ ด การแข่ ง ขั น ขึ้ น
ด้วยฝีมือเก่งกาจของทองดีท�ำให้สามารถล้มครูมวยได้
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ทองอินทร์ปราดเข้ามาพร้อมหอกคู่มือ เดชะบุญ พระยา
ตากร้องห้ามไว้ทันเพราะพอใจในฝีมือของทองดี จึงให้
เข้ารับราชการเป็นทหารยามอยู่ในวัง เมื่อได้เข้ามาอยู่ใน
วังท�ำให้ทองดีและร�ำยงใกล้ชิดกันมากขึ้น ทองอินทร์ซึ่ง
หมายปองร�ำยงอยู่ก็เกิดริษยา และหวิดจะมีเรื่องกับ
ทองดีอยูห่ ลายครัง้ จนพระยาตากคาดโทษทองอินทร์ ด้วย
ความแค้นในตัวพระเจ้าตาก ทองอินทร์ลอบเข้าไปในหอ
นอนหมายจะลอบปลงชีวิต ทองดีซุ่มดูเหตุการณ์ช่วย
พระเจ้าตากไว้ได้ เป็นเหตุให้ทองอินทร์ถูกเนรเทศ ส่วน
ทองดีได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น หลวงพิชยั อาษา นายทหาร
คนสนิท และได้แต่งงานกับร�ำยง
ในเวลานั้น กรุงศรีอยุธยาก�ำลังถูกข้าศึกบุก
ประชิด พระยาตากได้รับค�ำสั่งให้น�ำก�ำลังไปช่วยรบ จึง
ได้พาหลวงพิชัยไปด้วย สถานการณ์ของกรุงศรีอยุธยา
ก�ำลังเสียเปรียบ พระเจ้าตากจึงบัญชาให้หลวงพิชัยฝ่า
วงล้อมไปรวมก�ำลังที่ระยอง จึงสามารถกู้กรุงศรีอยุธยา
ไว้ ไ ด้ วี ร กรรมคราวนี้ ท� ำ ให้ ห ลวงพิ ชั ย เลื่ อ นยศเป็ น
เจ้าพระยาว่าราชการเมืองพิชยั ต่อมาเมือ่ พระเจ้าตากสิน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้น
ครองราชย์ ด้วยความกตัญญูเจ้าคุณพิชยั จึงยอมปลิดชีวติ
ตัวเอง ไม่ยอมเป็นบ่าวสองนาย
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๒๔๙๘

น�ำ้ ใจสาวจีน
๑๖ มม. / สี (โกดักโครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๘ คาเธ่ย์
บริษัทสร้าง
เทพธิดาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ประภาพรรณ นาคทอง
ผู้ประพันธ์
ป. อินทรปาลิต
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท		
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน – จุรี โอศิริ
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เป็น เง็กลั้ง
ส. อาสนจินดา
เป็น วิม
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น วิมล
สมศรี อรรถจินดา
เป็น คุณหญิงทิพย์
เสน่ห์ โกมารชุน
เป็น ยกเซ็ง
เมืองเริง ปัทมินทร์
เป็น เวก
กัณฑรีย์ นาคประภา
เป็น วัชรินทร์
ทานทัต วิภาตะโยธิน
เป็น ซ้ง
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
เป็น ยุพดี
อธึก อรรถจินดา
เป็น ถึก
ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เป็น ยั่วะยัวะ
ดวงแก้ว อมรดิษฐ์
เป็น จินตนา
ปราณีต คุ้มเดช, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต
เรื่องย่อ
อุปสรรคความรักระหว่างหนุม่ ชาวไทย
กับสาวจีน เง็กลั้ง ลูกสาวแสนสวยของ ยกเซ็ง คนขายกาแฟ
ชาวจีน มีหนุ่มมากมายมาข้องแวะเง็กลั้งอยู่เสมอ แต่เธอก็ยัง
ไม่คิดจะให้ใจกับใคร จนเมื่อได้พบกับ วิม หนุ่มไทยฐานะดี
เง็กลั้งก็ตกอยู่ในห้วงรักจนยากจะถอนตัว
ความรักของทั้งสองต้องมาสะดุดลง เพราะ คุณหญิงทิพย์ กับ วัชรินทร์ แม่และพี่สาวของ วิม ตั้งแง่รังเกียจ
เง็กลั้ง ถึงขนาดตามไปด่าที่ร้านกาแฟ แต่วิมยังคงดึงดันจะ
แต่งงานกับเง็กลั้ง คุณหญิงทิพย์เห็นท่าไม่ดีจึงแสร้งท�ำเป็น
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ยอมรับความสัมพันธ์ของทัง้ สอง แต่วางแผนกลัน่ แกล้งเง็กลัง้
เมือ่ เข้ามาอยูใ่ นบ้าน มีเพียง วิมล น้องสาวของวิมทีด่ กี บั เง็กลัง้
ไม่นานนักเง็กลัง้ ก็ตงั้ ครรภ์ วัชรินทร์ไปหายาท�ำลาย
เด็กมาบังคับให้เง็กลั้งกิน แต่เง็กลั้งขัดขืนจึงถูกวัชรินทร์ตบตี
ซ้ง ซึ่งแอบรักเง็กลั้งเสมอมาทนดูเง็กลั้งถูกท�ำร้ายไม่ไหว พูด
แกมขอร้องให้เง็กลัง้ หนีไปเสีย แต่เง็กลัง้ ยืนกรานจะไม่ไปไหน
วิมกลับมาบ้านพอดี คุณหญิงทิพย์จึงใส่ร้ายว่าเง็กลั้งตบ
วัชรินทร์ ยิ่งเห็นเง็กลั้งอยู่ในห้องกับซ้งสองต่อสองก็เกือบจะ
เข้าใจผิด โชคดีที่วิมลเห็นเหตุการณ์จึงอธิบายให้วิมฟัง
วิมพาเง็กลัง้ ออกจากบ้านไปอยูก่ นั ทีร่ า้ นกาแฟ เป็น
เหตุให้คณ
ุ หญิงทิพย์ลม้ ป่วย วิมเห็นแก่ความเป็นแม่ลกู จึงกลับ
มาอยู่ที่บ้านพร้อมเง็กลั้งและลูกชาย แต่คุณหญิงทิพย์ยังราวี
เง็กลั้งไม่เลิก รวมหัวกับวัชรินทร์จับลูกชายของเง็กลั้งโยนลง
บ่อ เดชะบุญที่วิมมาช่วยไว้ทัน ยกเซ็งสุดจะทนกับพฤติกรรม
ของคุณหญิงทิพย์ จึงส่งเง็กลั้งกับลูกชายไปอยู่ที่หัวหิน
บัดนี้ คุณหญิงต้องทุกข์ระทมกับกรรมทีต่ นเคยก่อ
ไว้ เพราะวิมตามไปอยูก่ บั เง็กลัง้ ทีห่ วั หิน ส่วนวัชรินทร์หนีตาม
เวก ชู้รักไป ก่อนตายคุณหญิงขอให้เง็กลั้งอโหสิกรรมให้ และ
ยกสมบัตทิ กุ อย่างให้วมิ วัชรินทร์ซมซานกลับมาขอความช่วย
เหลือจากวิม ทีแรกวิมไม่ยอม แต่ด้วยน�้ำใจของเง็กลั้ง วิมจึง
ใจอ่อนอนุญาตให้วชั รินทร์อาศัยในบ้าน เวกตามมาขูว่ ชั รินทร์
ว่าจะฆ่าลูกของวิม ซ้งมาเห็นเข้าจึงยิงเวกตายก่อนจะยอม
มอบตัว และฝากฝังให้วิมดูแลเง็กลั้งซึ่งเขารักสุดหัวใจ
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

สลัดด�ำ

(ขวัญใจสลัดด�ำ)
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
สิงห์ทองภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ดรงค์ สิงห์โตทอง
ผู้ประพันธ์
อดุลย์ ราชวังอินทร์
ผู้ก�ำกับ		
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
“ทวีรัตน์”
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
เชาว์ พัฒนพงษ์
เป็น ร.อ. ม.จ. กมลสุริยา
อุทัย กระจ่างแสง
เป็น นางจ�ำปา
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เป็น ไชยยศ
แน่งน้อย แสงสุวิมล เป็น ชะบา
พุฒ จินตเศรณี
เป็น ค�ำรณ
เชษฐ์ วานิชทัต
เป็น ทองสัช
ชาลี อินทรวิจิตร
เป็น ทองจันทร์
ศรินทิพย์ อินทรวิจิตร เป็น ม.ร.ว. หญิงปัทมาวดี
สมโภชน์ เสลากุล
เป็น โผน
วารุณี นาคะนาวี
เป็น สาหร่าย
สมพงษ์ พงษ์มิตร, วิชัย วานิชทัต
เรื่องย่อ
ชะตากรรมของสีพ่ นี่ อ้ งต่างสายเลือด
ไชยยศ ค�ำรณ ทองสัช และทองจันทร์ เด็กก�ำพร้าสี่คน
ซึ่งร้อยเอกหม่อมเจ้ากมลสุริยารับมาเลี้ยงดู เมื่อโตขึ้น
ทั้งสี่ต่างหมายปอง ม.ร.ว.หญิงปัทมาวดี ลูกสาวของ
หม่อมเจ้ากมลสุริยา แต่สุดท้ายไชยยศก็เป็นฝ่ายพิชิตใจ
ม.ร.ว.หญิงปัทมาวดี และแอบได้เสียกันจนกระทัง่ ม.ร.ว.
หญิงปัทมาวดี ตั้งครรภ์
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วันหนึ่ง หม่อมเจ้ากมลสุริยาอยากลองใจลูก
ทั้งสี่ จึงออกอุบายว่าแผนป้องกันประเทศหายไปและ
สงสัยว่าหนึ่งในสี่จะเป็นผู้ขโมย ปรากฏว่าไชยยศ ค�ำรณ
และทองสัชต่างก็หนีออกจากบ้านโดยเขียนจดหมาย
เหมือนกันว่าตนเองเป็นผู้ขโมย ในไม่ช้าเรื่องที่ปัทมาวดี
ท้องก็เปิดเผย หม่อมเจ้ากมลสุริยาโกรธมากบังคับให้
ปัทมาวดีฆา่ ตัวตาย แต่ทองสัชออกรับแทนว่าเป็นพ่อของ
เด็ก ทั้งคู่จึงได้แต่งงานกัน
ไชยยศหลบไปอยู่กับนางจ�ำปาซึ่งเป็นแม่ ชบา
ญาติหา่ ง ๆ เกิดมาหลงรักไชยยศ ท�ำให้ โผน ลูกชายก�ำนัน
สังข์ ซึ่งหลงรักชบาไม่พอใจจึงหาเรื่องจับตัวไชยยศ เป็น
เหตุให้นางจ�ำปาถูกลูกหลงโดยยิงเสียชีวิต ไชยยศโกรธ
มากจึงหนีไปเป็นโจรสลัดกับทองสัชและค�ำรณ แต่ก่อน
ออกเรือ ชบาแอบได้เสียกับค�ำรณเพราะความเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นไชยยศ
ไชยยศออกไปปล้นเรือของ สาหร่าย โจรสลัด
หญิง กลุ่มนางนวลทะเลและจับมาอยู่บนเรือ ค�ำรณที่ถูก
บังคับให้รบั เป็นพ่อของลูกชบาก็รสู้ กึ ไม่พอใจจึงคิดจะฆ่า
ไชยยศ แต่สมุนโจรสลัดไม่ยอมร่วมมือด้วย ค�ำรณจึงถูก
ฆ่าฐานคิดทรยศ โผนพาลูกน้องปล้นเรือของไชยยศ
ม.จ. กมลสุริยาและเรือตรีทองจันทร์น�ำก�ำลังกองทัพเรือ
มาจับกุมโจรสลัด เป็นเหตุให้ทองสัชถูกทองจันทร์ยงิ ตาย
หม่อมเจ้ากมลสุรยิ าพยายามเกลีย้ กล่อมไชยยศให้มอบตัว
แต่เขาไม่ยอมมิหน�ำซ�้ำยังใช้ปืนขู่หม่อมเจ้ากมลสุริยาให้
น�ำก�ำลังกลับ ส่วนตัวเองลงเรือหนีไปกับสาหร่าย
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘
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๒๔๙๘

นางนาคพระโขนง
๑๖ มม.? / ขาวด�ำ? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง		
ทิดทุ้ย, ลุงเฉย สนธิวงศ์,
สวัสดิ์ อนุวงศ์, สุพร จวงจันทร์
เรื่องย่อ

514 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๘

รักคูฟ่ า้
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
วิจิตรเกษมภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้เขียนบท
แก้วฟ้า – สันตสิริ
ผู้ถ่ายภาพ
เค.เอน.เจ., สนั่น จรัสศิลป์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เทพา – อาภรณ์
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เป็น พร
หลีมี่
เป็น กิมลั้ง
วารุณี นาคะนาวี
เป็น รัตนา
ก�ำจาย รัตนดิลก
เป็น แม่ยายของพร
หวังหลุง
เป็น เศรษฐีจีน
มนัส บุณยเกียรติ
เป็น แม่เลี้ยง
กมลพันธ์ สันติธาดา เป็น ชายชู้
ด.ญ. สัตยวดี สัตยวงศ์ เป็น ลูกของกิมลั้ง
ล้อต๊อก, ชูศรี, ทองต่อ, จางกวงเช่า
เรื่องย่อ
เรื่องราวเกิดขึ้นในวันที่ฝนก�ำลังตก
หนัก ขณะที่ กิมลั้ง ก�ำลังจะผูกคอตายใต้ต้นไม้ เหลือบ
ไปเห็นชายตาบอดหกล้มลง จึงช่วยประคองเขาไปส่งที่
กระท่อม ชายตาบอดแนะน�ำตัวว่าชือ่ พร เป็นอดีตวิศวกร
ซึ่งประสบอุบัติเหตุท่อแก๊สระเบิด ท�ำให้ตาบอดสนิททั้ง
สองข้าง หลังจากนั้น แม่ยายและภรรยาก็เริ่มตีตัวออก
ห่าง พรจึงถอนเงินที่เหลือเพียงน้อยนิดมาปลูกกระท่อม
อยู่
ส่วนกิมลัง้ เป็นลูกสาวเศรษฐีจนี ซึง่ ชีวติ พลิกผัน
หลังจากที่พ่อแต่งงานใหม่ แม่เลี้ยงไม่ค่อยถูกชะตากับ

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘

กิมลั้งนัก ยิ่งเมื่อพ่อตาย สามีใหม่ของแม่เลี้ยงก็พยายาม
จะข่มขืนเธอ แม่เลี้ยงมาเห็นเข้ากลับกล่าวหาว่ากิมลั้ง
ยั่วสามีใหม่ ไล่ตะเพิดกิมลั้งออกจากบ้าน พรให้ก�ำลังใจ
กิมลั้งและชวนมาอยู่ด้วยกันที่กระท่อม
กิมลั้งซาบซึ้งในบุญคุณของพร ตั้งหน้าตั้งตา
ท�ำงานเก็บเงินค่ารักษาดวงตาของพร แต่ก็ยังไม่พอ เมื่อ
มีคนเสนอให้ไปท�ำงานเป็นสาวเสิรฟ์ ในบาร์ กิมลัง้ จึงตอบ
ตกลงอย่างง่ายดาย ความสวยของกิมลั้งก็ไปเตะตาเสี่ย
คนหนึง่ มาเสนอเงินก้อนใหญ่โดยมีขอ้ แม้ให้กมิ ลัง้ ไปเทีย่ ว
ด้วย กิมลั้งจ�ำใจเพราะอยากให้พรมองเห็นเร็ว ๆ
พรเข้ารับการผ่าตัด เมื่อถึงก�ำหนดวันเปิดผ้า
พันตา ผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น แสดงตัวว่าเป็น
ภรรยาของพรที่ชื่อ วารุณี และเล่าให้กิมลั้งฟังว่าพร
เข้าใจผิดที่คิดว่าเธอเป็นอื่น กิมลั้งเห็นใจจึงเป็นฝ่ายจาก
ไปอย่างเงียบ ๆ โชคร้ายที่กิมลั้งถูกรถชน
เมือ่ เปิดผ้าพันตา คนแรกทีพ่ รมองเห็นกลับเป็น
วารุณี ผู้หญิงที่สร้างความช�้ำชอกให้พรมาตลอด วารุณี
พยายามอธิบายความจริงจนทั้งสองเข้าใจกัน แต่วารุณี
สัมผัสได้ว่าพรไม่เหลือที่ว่างในใจให้เธอแล้ว จึงเขียน
จดหมายทิ้งไว้ว่าจะออกตามหากิมลั้ง แต่วารุณีต้องมา
ด่วนสิ้นใจเสียก่อน
เวลาผ่านไป กิมลัง้ กลายเป็นหญิงตาบอด ต้อง
ให้ลกู สาวตระเวนขอทาน จนมาบรรจบทีบ่ า้ นของพรโดย
ไม่รู้ตัว พรได้ยินเสียงเพลงที่เด็กสาวร้องก็จ�ำได้ รีบออก
มาหากิมลั้งและลูกสาวที่พรากจากกันไปนานแสนนาน
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘
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ชะอ�ำอ�ำพราง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ บรอดเวย์
บริษัทสร้าง
พิฆเนศภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ประสิทธิ์ ยุวะพุกกะ
ผู้ประพันธ์
“จ.จ.ร.” จากบทประพันธ์ เรือ่ ง
แม่ยา่ นาง
ผู้ก�ำกับ
สุพรรณ บูรณะพิมพ์
ผู้เขียนบท
พรานบูรพ์
ผู้ถ่ายภาพ
มนู มณีปันตี
ผู้ล�ำดับภาพ
ปริญญา ลีละศร
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
สุพรรณ บูรณะพิมพ์ – เบญจมินทร์
ผู้แสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง, สุพรรณ บูรณะพิมพ์,
จุมพล กาญจนินทุ, มนัส บุณยเกียรติ, สิงห์ มิลินทาศัย,
อดินันท์, มยุรี, วันดี, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
เรื่องย่อ
ระหว่างการเดินทางไปเที่ยวที่บ้าน
ของ ท�ำเนา เพื่อนรักที่ชะอ�ำ  กลับท�ำให้ ฤทธิ์ ฤทธาวุธ
ไปพัวพันกับเรื่องราวอลวน นับแต่ฤทธิ์ช่วยสาวสวย
คนหนึ่งตามหาสุนัขและหลงเข้าไปในบ้านของ พระยาปราบพาลพ่าย จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด เพราะเจ้าของ
บ้านคิดว่าฤทธิ์เป็นขโมย โชคดีที่หญิงสาวที่เขาช่วยตาม
หาสุนัขเข้ามาอธิบาย ก่อนจะรู้ว่าเธอชื่อ มุกดา ซึ่งเป็น
น้องสาวของท�ำเนานั่นเอง
พระยาปราบฯ ไปแจ้งความกับต�ำรวจว่ามี
คนร้ายหญิงชาย ขโมยแหนบโกษาปานของเก่าแก่ของตน
ไป แล้วให้ ชวน ลูกชายไปกระจายข่าวตามจับหัวขโมย
กับชาวบ้าน บังเอิญวันนั้น เคเอ็นหลิน และ วิไลลักษณ์
หลานสาวก�ำลังจะมาเอาของผิดกฎหมายทีเ่ คยฝากไว้กบั
ยอดรัก คนเก่าแก่ในบ้านของท�ำเนา จึงแกล้งท�ำทีเป็นรถ
เสียแล้วขอพักทีบ่ า้ นของท�ำเนา แต่ทกุ คนพากันเข้าใจว่า
ทั้งสองคือสองหัวขโมย แผนการจึงไม่ส�ำเร็จ
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ที่มาภาพ (บน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
            (ล่าง) นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘

เหตุการณ์เลวร้ายลงอีก เมื่อฤทธิ์พบแหนบ
โกษาปานอยู่ในกระเป๋าเสื้อของตัวเอง จึงตัดสินใจน�ำไป
คืนพระยาปราบฯ บังเอิญได้ยินยอดรักก�ำลังต่อรองขอ
ซื้อบรั่นดีคืนจากพระยาปราบ เพราะเป็นของที่เคเอ็นหลินเคยน�ำมาฝากไว้ ปรากฏว่าพระยาปราบฯ จะขาย
คืนแต่ขวดเปล่าเท่านั้น ยอดรักจ�ำต้องซื้อขวดเปล่าคืน
ด้วยความกลัดกลุ้ม
เช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อเคเอ็นหลินและวิไลลักษณ์ได้
ขวดบรั่นดีคืนสมปรารถนาก็พากันกลับ แต่ไปได้ไม่นาน
เคเอ็นหลินก็กลับมาต่อว่ายอดรักเสียยกใหญ่ เมื่อพบว่า
ของเหลวในขวดกลายเป็นน�ำ้ เปล่า ยอดรักจึงรับสารภาพ
ว่าได้เอาบรั่นดีไปขายให้พระยาปราบฯ เมื่อนานมาแล้ว
พระยาปราบฯ อับอายที่ความจริงได้ปรากฏต่อหน้า
ธารก�ำนัล จึงขอยอมความ เรื่องจึงสงบลงได้ด้วยดี
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ พฤศจิกายน ๒๔๙๘

๒๔๙๘

ดาวใกล้รงุ่
๑๖ มม. / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
สิงห์ อิ่มลาภ, จารุพรรณ,
อัศนี จุไรรัตน์
เรื่องย่อ
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๒๔๙๘

ขวัญใจคนจน
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ ธันวาคม ๒๔๙๘ บรอดเวย์
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท		
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
มารศรี อิศรางกูรฯ
สมถวิล มุกดาประกร
สาหัส บุญหลง
สมศรี อรรถจินดา
ทม วิศวชาติ
ยูไมชิน
ชูศรี โรจนประดิษฐ์
ทองฮะ วงษ์รักไทย
สังเวียน หาญบุญตรง
สิวลี โพธิโสภณ
เรวัต สายะบุตร

โรงถ่าย ส. อาสนจินดา
สมใจ อาสนจินดา
ส. อาสนจินดา
ส. อาสนจินดา
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร

เทพา – อาภรณ์
ร่วมด้วย ส. อาสนจินดา และคณะ
เป็น กุ่ยเล้ง, เรียม
เป็น ซูหยิน
เป็น กิมซ้ง
เป็น เจ้าสัวกิม
เป็น ซูหลิน
เป็น โรม
เป็น กิมสีหลิน
เป็น เพ็กลั้ง
เป็น ฮะ
เป็น เลียงจุ๊ย
เป็น กิมลั้ง
เป็น โป้

เรื่องย่อ
ด้วยความโลภมากของ ซูหลิน หลาน
สาวแท้ ๆ ของ เจ้าสัวกิม ที่หวังจะฮุบสมบัติไว้คนเดียว จึง
วางแผนให้ กิมซ้ง ผัวรักรวบหัวรวบหาง ซูหยิน ลูกสาวคน
เดียวของเจ้าสัวกิม แต่แผนการก็ไม่ราบรื่นอย่างที่สองสามี
ภรรยาคาดการณ์ ตั้งแต่ กุ่ยเล้ง หนุ่มรถลากปรากฏตัว
ในที่สุด กิมซ้งก็ลอบฆ่าเจ้าสัวกิมได้ส�ำเร็จ กุ่ยเล้ง
จึงรีบพาซูหยินหนีไปอยู่ด้วยกัน จนมีลูกชายด้วยกันสองคน
แม้เวลาจะผ่านไปถึงสามปี แต่กิมซ้งก็ไม่ยอมรามือ เพราะ
เจ้าสัวกิมได้ระบุไว้ในพินัยกรรม ยกมรดกให้คนที่มีแหวน
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ประจ�ำตระกูล กิมซ้งจึงควานหาตัวทั้งสอง ก่อนจะลงมือฆ่า
กุ่ยเล้ง และจับตัวซูหยินมาบังคับขืนใจจนมีลูกสาวด้วยกัน
คนหนึ่งชื่อ กิมสีหลิน
๒๐ ปีผ่านไป เรียม ลูกชายคนโตของกุ่ยเล้ง มานะ
บากบัน่ เรียนหนังสือจนได้เป็นครูประชาบาล หน้าตาของเรียม
ช่างละม้ายกุ่ยเล้งนัก ส่วน โรม น้องชายของเรียมเป็นคนรัก
สบาย ยิ่งรู้ว่าแม่ที่หายตัวไปมีฐานะดีก็เอาแต่ตามหาตัวแม่
เพราะหวังในทรัพย์สมบัติ และแล้ววันหนึ่ง โชคชะตาก็น�ำพา
ให้เรียมได้พานพบกับ กิมสีหลิน น้องสาวต่างบิดาที่ก�ำลังจะ
ถูกสมุนของกิมซ้งลวนลาม
กิมซ้งยังไม่ทงิ้ สันดานชัว่ เอากิมสีหลินมาหลอกล่อ
ให้โรมยอมเปิดเผยทีซ่ อ่ นของแหวนประจ�ำตระกูล โรมรีบกลับ
บ้านไปเค้นถามเรียมแต่ก็ไม่ได้ความ จึงถูกกิมซ้งจับตัวเพื่อ
เป็นเหยือ่ ล่อให้ซหู ยินยอมบอกทีซ่ อ่ นของแหวน ซูหยินสงสาร
ลูก สารภาพหมดเปลือกว่าตนได้ให้แหวนไว้กับกุ่ยเล้งและฝัง
ไปพร้อมศพของกุ่ยเล้ง กิมซ้งจึงตรงไปที่กระท่อมเก่าของ
กุ่ยเล้งเพื่อขุดหาแหวนประจ�ำตระกูล เรียมซึ่งตามกิมซ้งมา
เห็น เจ้าโป้ สมุนของกิมซ้งหักหลังเจ้านาย แต่กิมสีหลินที่
มาถึงทีหลังเข้าใจผิดคิดว่าเรียมจะฆ่าพ่อจึงยิงเรียมล้มลง
กิมซ้งได้เห็นหน้าชัด ๆ ของเรียมก็นึกว่าผีกุ่ยเล้งมาเล่นงาน
ตน ตกใจวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปชนรถทับถึงแก่ความตาย
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

ยอดกตัญญู
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ ธันวาคม ๒๔๙๘ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
วิจิตรเกษมภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้เขียนบท
“แก้วฟ้า”
ผู้ถ่ายภาพ
เค.เอ็น.เจ.
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
คณะวิจิตรเกษม
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เป็น ชลิต
วารุณี นาคะนาวี เป็น สุชาดา
“แก้วฟ้า”
เป็น ประพันธ์
เมืองเริง ปัทมินทร์ เป็น ภิญโญ
มนัส บุณยเกียรติ เป็น วลัย
กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, ล้อต๊อก, สมพงษ์,
ทองต่อ จาตุรงคกุล, จ�ำนง คุณะดิลก และอารอล (สุนัข
แสนรู้จากฮ่องกง)
เรื่องย่อ
คืนหนึง่ ประพันธ์ และ วลัย สองสามี
ภรรยาได้ยินเสียงสุนัขเห่าเสียงดังผิดปกติ จึงออกไปเห็น
อารอล สุนัขแสนรู้ตัวชุ่มไปด้วยเลือด ประพันธ์ซึ่งเป็น
สัตวแพทย์จึงน�ำตัวมารักษา จากนั้นจึงตามรอยเลือดไป
จนถึงตึกร้างแห่งหนึ่ง พบศพมีรอยเขี้ยวสุนัขกัดยับเยิน
นอนเรียงรายกันสามศพ หนึ่งในนั้นเป็นศพของ ภิญโญ
ลูกชายเจ้าของเหมืองทีเ่ ขาคุน้ เคย ประพันธ์ถกู เชิญไปให้
ปากค�ำทีส่ ถานีตำ� รวจและได้ทราบว่า ชลิต ซึง่ เป็นเจ้าของ
สุนัขตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะหายตัวไปหลายวัน
เมื่อวางแผนจนสามารถจับกุมตัวชลิตและน�ำ
ตัวมาสอบสวน ชลิตเท้าความตั้งแต่วันแรกที่มาเริ่มงาน
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เป็นนายช่างเหมือง ได้เห็นชายคนหนึ่งก�ำลังปลุกปล�้ำ
หญิงสาว แต่ไม่ทันที่เขาจะเข้าไปช่วย อารอลก็กระโจน
กัดชายคนนัน้ มาทราบทีหลังว่าผูห้ ญิงทีถ่ กู ปล�ำ้ ชือ่ สุชาดา
เป็นลูกสาวของเจ้าของเหมือง ส่วนชายคนนัน้ คือ ภิญโญ
มีศักดิ์เป็นพี่บุญธรรมของสุชาดา ภิญโญเป็นคนนิสัย
อันธพาลและจ้องจะเอาสุชาดาเป็นเมีย ท�ำให้บดิ ากลุม้ ใจ
มาก
เจ้าของเหมืองพอใจการท�ำงานของชลิตมาก
ยิง่ รูว้ า่ ชลิตกับสุชาดารักกัน ก็สง่ เสริมให้ทงั้ สองได้แต่งงาน
มิหน�ำซ�้ำยังยกต�ำแหน่งประธานเหมืองให้ชลิต เป็นเหตุ
ให้ภิญโญทวีความเคียดแค้นเฝ้านับวันรอคอยที่จะก�ำจัด
ชลิต จนกระทั่งวันหนึ่ง ชลิตต้องเดินทางไปเจรจาซื้อ
เหมือง ภิญโญจึงใช้ให้สมุนไปดักท�ำร้ายและโยนชลิตลง
หน้าผา
แม้ชลิตจะหายตัวไป สุชาดาก็ยังไม่มีทีท่าจะ
ชายตามองภิญโญ ภิญโญจึงคิดแผนชั่ว สั่งให้สมุนขโมย
ลูกของสุชาดาไปฆ่าทิ้ง ชลิตซึ่งยังไม่ตายมาได้ยินดังนั้น
จึงใช้ให้อารอลแอบไปคาบลูกของชลิตมาได้ และเกิดการ
ต่อสูก้ บั พวกของภิญโญโดยมีอารอลคอยช่วย เมือ่ ต�ำรวจ
ได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมด จึงปล่อยตัวชลิตให้กลับมาอยู่
กับครอบครัวอย่างมีความสุข
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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ขุนโจรสามร้อยยอด
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓ ธันวาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
เพื่อนประชาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง รังษี เสวิกุล
ผู้ประพันธ์
เค้าเรื่อง
จากบันทึกของกรมต�ำรวจ
ผู้ก�ำกับ
รังษี เสวิกุล, สมพล ภมรจันทร์
ผู้เขียนบท
รังษี เสวิกุล
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
จรัสศรี สายะศิลปี
เป็น เจียน
ประชุม จุลละภมร
เป็น เสือผิน
วารี นุชน้อย
เป็น นิด
ราชันย์ กาญจนมาศ เป็น เสือเยื่อ
ทองใบ ยนตรกิจ
เป็น เสือหรีด
สมพล ภมรจันทร์
เป็น เสือพาน
เสริม ยนตรกิจ
เป็น เสือน้อย
หลวงภรตกรรมโกศล เป็น ผู้ใหญ่หนุน
พระดรุณรักษา
เป็น เติม
เสงี่ยม แปดตาโต
เป็น เจิ่น
ธวัช เกิดไพบูลย์
เป็น เสือชู
เหี้ยมหาญ คร�่ำครื้น เป็น เสือพลอย
บังเละ, สมโภชน์, สมบุญ แว่นตาโต,
พล.ต.ต. ประชา บูรณะธนิต พร้อมทั้งต�ำรวจภูธร เขต ๗
เรื่องย่อ
สภาพบ้ า นเมื อ งอั น แร้ น แค้ น หลั ง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง บีบคัน้ ให้ชาวบ้านธรรมดาต้องผัน
ตัวเป็นเสือออกปล้นเพื่อประทังชีวิต และอาละวาดหนัก
ราวปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ทางการจึงออกมาตรการกวาดล้าง
ขุนโจรขนานใหญ่ เสือผิน เสือพาน และ เสือหรีด สาม

520 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ขุนโจรสามร้อยยอด เขตปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จึงเริ่มหารือเรื่องการมอบตัว เสือพานได้ยินเข้าก็หัวเราะ
เยาะว่าเสือผินกับเสือหรีดขีข้ ลาด แล้วสวมรอยใช้ชอื่ เสือ
หรีดออกปล้น แต่สดุ ท้ายทัง้ เสือพานและเสือหรีดก็หนีไม่
พ้นการจับกุม ยกเว้นเสือผินซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่กับ นิด
ภรรยาและลูกโดยอ�ำพรางตัวเป็นคนหาปลา
เมื่อเหตุการณ์เป็นปรกติสุข ชาวบ้านหนอง
เตาปูนก็ย้ายกลับมาถิ่นฐานเดิม เสือพานแหกคุกมาหา
ผู้ใหญ่หนุน ซึ่งเป็นสายให้พวกเสือ แล้วใช้แผนชั่วหลอก
ให้เสือผินกลับมาร่วมโจรกรรม วันหนึง่ สมุนของเสือพาน
ไปรีดไถเงินจากญาติของ เยื่อ แต่ไม่ส�ำเร็จ เสือพานจึงใช้
สมุนไปปล้นวัวทั้งฉุด เจียน คนรักของเยื่อ แต่เยื่อก็ช่วย
เจียนมาได้และเมื่อทราบว่าผู้ใหญ่หนุนอยู่เบื้องหลัง เยื่อ
จึงชวน ชู กับ พิศ บุกไปฆ่าผู้ใหญ่หนุน ทั้งสามจึงต้อง
กลายเป็นเสือเพราะความจ�ำเป็น
เสือสองกลุ่มจึงท้าดวลปืนกัน เสือเยื่อไปรอ
บริเวณทีน่ ดั พบ แต่พวกเสือผินกับเสือพานไม่ยอมมา ตาม
เวลาที่ก�ำหนด ผลสุดท้ายเสือพิศซึ่งเฝ้าต้นทางถูกยิงตาย
ทางการได้สั่งให้ พ.ต.อ.ประชา บูรณะธนิต ผู้บังคับการ
ต�ำรวจภูธรภาค ๗ เป็นผู้อ�ำนวยการปราบปรามภายใน
สามเดือน เป็นเหตุให้เสือพาน เสือผินและสมุนถูกยิงตาย
ส่วนเยือ่ กับชูทตี่ อ้ งเป็นเสือด้วยความจ�ำเป็น ก็เข้ามอบตัว
เพื่อรับผิดตามกฎหมายแต่โดยดี
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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เหยือ่ กามเทพ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓ ธันวาคม ๒๔๙๘ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
ดุสิตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
พรานบูรพ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ชูเกียรติ, สีนวล, มนัส บุณยเกียรติ
ผู้แสดง
ไพลิน โพธิ์ไทร เป็น พวงเพ็ญ
เชาว์ แคล่วคล่อง เป็น หนุ่มชาวไร่
อดินันท์ สิงห์หิรัญ เป็น นายเพียน
มนัส บุณยเกียรติ, อบ บุญติด, วิชติ ไวงาน, สมพงษ์, ล้อต๊อก
เรื่องย่อ
พวงเพ็ญ ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวน
ของ นายเพียน คหบดีผู้มั่งคั่งซึ่งก�ำลังลงสมัครผู้แทน
ราษฎร ถูกพ่อซึง่ เป็นคนหัวโบราณน�ำไปกักตัวไว้ในทีห่ า่ ง
ไกลผู้คน เพราะห่วงว่าลูกสาวจะตกเป็นทาสสังคมสมัย ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ใหม่ แต่เมื่อถึงวัยก�ำลังอยากรู้อยากเห็น พวงเพ็ญจึง
คบคิดกับพี่เลี้ยงปลอมตัวไปคลุกคลีกับชาวไร่ จนพบรัก
พวงเพ็ญซึ่งไม่อยากแต่งงานกับคนแก่คราว
กับหนุ่มชาวไร่ซึ่งเข้าใจว่าพวงเพ็ญเป็นสาวใช้ และตกลง พ่อ จึงประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าหนุม่ ชาวไร่เป็นสามี
ปลงใจปลูกเรือนอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา
ของตน นายเพียนจึงใจอ่อนยกพวงเพ็ญให้หนุม่ ชาวไร่ใน
นายเพียนได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎร โดย ที่สดุ
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีของเพือ่ นเก่า จึงคิดตอบแทน
บุญคุณเพื่อนด้วยการประกาศยกลูกสาวกลางงานเลี้ยง ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘
หนุ่มชาวไร่ซึ่งบังเอิญเข้ามาในงานเลี้ยงได้ยินเข้า คิดว่า
พวงเพ็ญเห็นชาวไร่เป็นของเล่น มิหน�ำซ�้ำคนในงานยัง
ดูถูกเหยียดหยาม หนุ่มชาวไร่จึงประจานพวงเพ็ญด้วย
ความน้อยเนื้อต�่ำใจ เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
หนุ่มชาวไร่เอาชนะลูกผู้ดีได้ แล้วจากไปอย่างไม่แยแส
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ศรีสะใภ้
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ ธันวาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
เลิศศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ศิริยศ
ผู้เขียนบท
ช. แสงเพ็ญ
ผู้ถ่ายภาพ
ต. ยงเฉียบ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
พรทิพย์ โกศลมัชชกิจ เป็น สมศรี
ฉลอง สิมะเสถียร
เป็น บุญชอบ
ขวัญ สุวรรณะ
เป็น บิดาของบุญชอบ
สุนันท์ อมาตยกุล
เป็น มารศรี
นคร มงคลายน
เป็น นักศึกษา
สยุมพร
เป็น หนุ่มสังคม
ด.ช. ไมตรี
เป็น ลูก
บังเละ, “หรรษา”
เรื่องย่อ
ด้วยความฝันจะเป็นนายอ�ำเภอ พ่อ
ของบุญชอบจึงส่งเสียให้บญ
ุ ชอบได้รำ�่ เรียนทีม่ หาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์ แต่หลังจากที่บุญชอบกลับมาเยี่ยมแม่
ซึง่ ก�ำลังป่วยหนักก็ถกู ตัดสิทธิการเป็นนักศึกษา บุญชอบ
จึงกลับมาช่วยพ่อท�ำไร่ที่บ้านเกิด
พ่ อ ของบุ ญ ชอบส่ ง เสริ ม ให้ เ ขาแต่ ง งานกั บ
สมศรี หญิงสาวบ้านเดียวกัน ทั้งสองครองรักกันอย่างมี
ความสุข จนเมื่อเวลาผ่านไป ๕ ปี มหาวิทยาลัยประกาศ
ว่าเปิดรับนักศึกษาที่เคยโดนตัดสิทธิ บุญชอบจึงขอพ่อ
กลับไปเรียน โดยมีสมศรีช่วยขอร้องอีกแรง
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ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘

บุญชอบมุมานะด้วยส�ำนึกในพระคุณพ่อ แต่
หลังจากที่บุญชอบรู้จักกับ มารศรี เพื่อนนักศึกษา ก็เริ่ม
ท�ำตัวเหลวไหล เอาเงินค่าเล่าเรียนไปบ�ำรุงบ�ำเรอมารศรี
เสียหมด จนพ่อต้องจ�ำน�ำบ้านและที่นา
แล้วเรือ่ งไม่คาดฝันก็เกิดขึน้ เมือ่ ในหมูบ่ า้ นเกิด
โรคระบาด ชาวบ้านต่างอพยพออกจากหมู่บ้าน เหลือ
เพียงครอบครัวของบุญชอบที่ไม่มีเงินจะตะเกียกตะกาย
หาทีอ่ าศัยใหม่ เมือ่ อับจนหนทางถึงทีส่ ดุ สมศรีจงึ ตัดสินใจขายลูกเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิตพ่อสามีที่ก�ำลัง
ล้มป่วย เมื่อพ่อของบุญชอบรู้เข้าก็ตรอมใจตาย
กว่าบุญชอบจะรูว้ า่ ถูกมารศรีปอกลอกก็ถงึ กับ
สิ้นเนื้อประดาตัว บุญชอบกลับตัวตั้งใจเรียนจนได้ใบ
ปริญญา แล้วจึงกลับมาหาสมศรีเมียรักซึ่งยังรอเขาด้วย
ใจที่ซื่อตรง
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

ล่องสมุทร์
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๘ ควีนส์
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เชาวน์ ฉวีวงศ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
คณะบาร์โบส
ผู้แสดง
เมืองเริง ปัทมินทร์, สรสิทธิ์ แสงชัยวรรณ, สมพล กงสุวรรณ, เสถียร ธรรมเจริญ, ทองฮะ,
มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์

ที่มาภาพ นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์สีเรื่องผจญภัยของลูก
น�้ำเค็ม! ชมการต่อสู้ของเหล่าร้ายกับผู้รักษากฎหมาย”
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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ชีวติ ใหม่
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๘ กรุงเกษม
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เนรมิต, สุวัฒน์ วรดิลก
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
เนรมิต
ผู้เขียนบท
สุวัฒน์ วรดิลก
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ สง่า อารัมภีร์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน, จุรี โอศิริ
ผู้แสดง
โกวิท อิทธิกุล, เย็นจิตต์ สัมมาพันธ์,
ประภาพรรณ นาคทอง, ทัต เอกทัต, เชาว์ แคล่วคล่อง,
วิชิต ไวงาน, ล้อต๊อก, เบญจมินทร์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เรื่องย่อ
แผน ปรีชา เดินทางมายังควนหินมุย้
เมืองชุมพร บ้านเกิด เนื่องจากพ่อป่วยหนักจนเสียชีวิต
แผนซึง่ มีฐานะยากจนจึงพาแม่เข้ากรุงเทพเพือ่ เรียนให้จบ
ขณะเดียวกันก็ต้องหางานท�ำไปด้วย
รวง หญิงสาวซึง่ แผนเคยเลีย้ งดูตอนเด็กถูก ชด
ผูเ้ ป็นพ่อบังคับให้แต่งงานกับ โกส่าย เจ้าของบ่อนเพือ่ ใช้
หนี้ รวงไม่เต็มใจแต่งงานจึงหนีมาพึง่ น้าใบซึง่ ขายขนมอยู่
ที่กรุงเทพ
น้าใบช่วยให้รวงได้งานเป็นลูกจ้างซักรีดทีบ่ า้ น
หลวงเรืองรัตนา แต่ไม่นานรวงก็ถกู หลวงเรืองข่มขืน รวง
จึงมาขอความช่วยเหลือจากแผน แต่แผนเปลี่ยนไปแล้ว
กลายเป็นคนลืมตัวเพราะไปหลงรัก พรเพ็ญ สาวสวยมี
ชาติตระกูล รวงจึงไปขอให้นา้ ใบช่วยอีกครัง้ น้าใบหลอก
รวงให้หม่อมทองแถม หลวงเรืองและโกส่ายมาพบรวง
ที่บ้านผู้หญิงหากินชั้นสูงของหม่อมทองแถมต่างจับจอง
รวง หม่อมทองแถมสั่งให้ ราศี เกลี้ยกล่อมรวง แต่ราศี
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ)  นิตยสารตุ๊กตาทอง มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

กลับเห็นใจรวงและช่วยน�ำจดหมายของรวงไปให้แผน
แต่ไม่พบเพราะแผนไปหัวหินกับพรเพ็ญ ทีน่ นั่ เองแผนได้
ประจักษ์ความจริงว่า ทีพ่ รเพ็ญมาสุงสิงกับตนเพียงเพราะ
ต้องการยั่วให้เรือเอกทวีรีบขอเธอแต่งงาน แผนจึงกลับ
กรุงเทพและได้อา่ นจดหมายจากรวง แผนรีบไปช่วยเหลือ
รวงได้สำ� เร็จ และตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนส�ำเร็จการศึกษา
เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับรวง
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๘

ทาษเทวี
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บริการสากลภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สกุล เกตพันธุ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
สมควร กระจ่างศาสตร์
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี – สมควร
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, จุฑารัตน์ จินรัตน์,
สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต, มารศรี อิศรางกูร,
สาหัส บุญหลง, สมพล กงสุวรรณ, สมศรี อรรถจินดา,
จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม, สมพงษ์ พงษ์มติ ร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์,
วลิต สนธิรัตน์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สังเวียน หาญบุญตรง,
ปราณีต คุ้มเดช, สุมิตรา เตชะวณิช
เรื่องย่อ
เพราะความมักใหญ่ใฝ่สูง ทองหยด
หัวหน้าทาสกับ จ�ำปา เมียน้อยของเจ้าพระยาอภิลักษณ์
ราชเลขาซึ่งแอบลอบคบชู้กัน ได้ร่วมมือลอบฆ่าเจ้าพระยาฯ และป้ายความผิดให้ พัน ลูกชายนอกสมรสของ
เจ้าพระยาฯ เพื่อสมบัติจะได้ตกเป็นของ หลวงไมตรี
ลูกชายของเจ้าพระยาฯ แต่เพียงผู้เดียว
๒๐ ปีผ่านไป หลวงไมตรีได้เลื่อนยศเป็นพระ
ไมตรี มีนิสัยเจ้าชู้ไม่แพ้พ่อ ได้เอา นวล ทาสสาวคนใหม่
มาเป็นเมีย เคราะห์กรรมของนวลที่ต้องมาตั้งท้องพร้อม
กับ ทองย้อย เมียหลวงของพระไมตรี แต่ลูกชายของ
ทองย้อยเสียชีวิตหลังจากคลอดไม่นาน ทองหยด ซึ่งเป็น
พี่ของทองย้อยจึงขโมยลูกของนวลไปให้น้องสาว ด้วย
ความรักและเป็นห่วงลูก นวลจึงจ�ำใจอยู่บ้านพระไมตรี
ต่อไปแม้จะถูกจ�ำปาโขกสับก็ตาม

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘

จ�ำปาและทองหยดรอคอยจนเวลาผ่านไป ๑๕
ปี เพือ่ ให้ บุษบา ลูกสาวของทองย้อยโตเป็นสาว แล้วค่อย
ให้ ทองหยิบ ลูกชายของทองหยดกับเมียเก่าเข้าหาบุษบา
แต่โชคดีที่ ล�ำดวน เมียเก่าของพันกับ พร ลูกชายมาช่วย
ไว้ทัน ความจริงจึงเปิดเผยว่า แม่ที่แท้จริงของบุษบาคือ
นวล บุษบาได้ยินดังนั้นก็รีบตามหานวลทันที
เวลานั้น พันซึ่งเพิ่งจะพ้นโทษได้มาเตร็ดเตร่ที่
บ้านพระยาไมตรี และได้มาพบล�ำดวนกับลูก ทองหยด
ซึ่งกลัวความผิดจะเปิดเผยจึงน�ำทาสมาจับกุมตัวพัน แต่
เสียงระฆังอันเป็นสัญลักษณ์วา่ พระพุทธเจ้าหลวงประกาศ
เลิกทาสดังขึ้นเสียก่อน นวล บุษบา และพระยาไมตรีจึง
ได้ปรับความเข้าใจกัน ส่วนทองหยดกับจ�ำปาก็ไม่อาจ
รอดพ้นความผิดโทษฐานฆ่าเจ้าพระยาอภิลกั ษณ์ฯ ไปได้
ถูกจับตัวไปด�ำเนินคดี
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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๒๔๙๘

ปูโ่ สมอาละวาด
๑๖ มม.? / สี? / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ล้อต๊อก, ชูศรี โรจนประดิษฐ์,
สมพงษ์ วงษ์รักไทย, เสน่ห์,
แน่งน้อย, ทองฮะ, ทองแป๊ะ
เรื่องย่อ
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๒๔๙๘

เพลิงโลกันต์
๑๖ มม. / สี (วิจิตร์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘ เฉลิมชาติ
บริษัทสร้าง
เอราวัณภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้เขียนบท
เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้ถ่ายภาพ
วิชัย ทรงเยาว์ศรี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง		
ไสล พูนชัย
   เป็น เลิศลอย,
กมลพันธ์ สันติธาดา   เป็น โรม
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สวลี ผกาพันธุ,์ มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์,
สุรชาติ ไตรโภค, แน่งน้อย แสงสุวมิ ล, มนูญ ชูเกษ, สุมนต์
สุมนเตมีย์, สันติธาดา, บรรณบุษบา, ยโสธร, เวทางค์

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารดาราไทย พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

เค้าเรื่อง
“ดู...! บทรักทีเ่ ข้มข้นหลายรส..... บท
กร้าวของคนหนุ่ม และ... การต่อสู้ของลูกผู้ชาย..... เขา
ชนะเธอด้วย...เงิน..เขากระชากจิตต์ใจของเธออย่าง
ยับเยิน นั่นคือการก่อความแค้นแก่ชีวิตถึง ๒ ชีวิต ความ
รักของหล่อนรุนแรง... เสน่ห์ของหล่อนคือจุดดับ.. แห่ง
ชีวิตของเขา..... เธอถูกประนามว่า..... “รักร้อนละลาย
เร็ว” แต่ส�ำหรับเขา...เธอมั่นคงด้วยสัตย์ซื่อจากหัวใจ.....
เธอบอกว่า.. “โรมอยู่ที่ไหน ฉันจะอยู่ที่นั่น” แต่แล้วชีวิต
ของเธอก็ต้องตกอยู่บน “พรหมลิขิต”
ที่มา นิตยสารดาราไทย กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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๒๔๙๘

สีส่ งิ ห์นาวี
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘ บรอดเวย์
บริษัทสร้าง

กรมสวัสดิการทหารเรือ,
ภาพยนตร์สหะนาวีไทย
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
“ศตวรรษ”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พันค�ำ, วลิต, ชาลี, ศิรพิ งษ์, ชูเตีย้ , สุคนธ์, แน่งน้อย,
แป๊ะอ้วน, สัมพันธ์, ทองฮะ, สุนิภา รัตนกุล
เค้าเรื่อง

“รบ! รัก! ชีวิต เสียสละ”

ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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ที่มาภาพ นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๘

ชัว่ ฟ้าดินสลาย
Forever Yours

๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที
๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๘ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
หนุมานภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง รัตน์ เปสตันยี
ผู้ประพันธ์
เรียมเอง จากนิยายเรือ่ ง ชัว่ ฟ้าดินสลาย
ผู้ก�ำกับ
มารุต
ผู้เขียนบท
ทวี ณ บางช้าง, วิจิตร คุณาวุฒิ
ผู้ถ่ายภาพ
รัตน์ เปสตันยี A.R.P.S.
ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ อนันต์ อินละออ
ผู้ล�ำดับภาพ
จุรัย เกษมสุวรรณ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบฉาก สุกิจ สุขธรรมเกษม
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้บันทึกเสียง
ปง อัศวินิกุล
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
ชนะ ศรีอุบล
เป็น ส่างหม่อง
งามตา ศุภพงศ์
เป็น ยุพดี
เฮม สุขเกษม
เป็น พะโป้
ประจวบ ฤกษ์ยามดี เป็น ทิพย์
ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร
รางวัล
ตุ๊กตาทอง ปีพ.ศ. ๒๕๐๐ สาขา
บทประพันธ์ยอดเยี่ยม เรียมเอง, สาขาบันทึกเสียง ปง
อัศวินิกุล, สาขาการถ่ายภาพ ๓๕ มม. รัตน์ เปสตันยี
เรื่องย่อ
พะโป้ ราชาป่าไม้แห่งท่ากระดาน
จังหวัดก�ำแพงเพชร ซึ่งอายุกว่า ๕๐ ปี ได้ตัดสินใจ
แต่งงานใหม่กับ ยุพดี สาวน้อยวัยเพียง ๒๐ ปี ซึ่งมี
ความรู้สูง เข้าสังคมเก่ง ยุพดีเดินทางมาอยู่ที่ค่ายท่า
กระดาน และได้พบกับ ส่างหม่อง หลานชายวัย ๒๔ ปี
ของพะโป้ ซึ่งส�ำเร็จวิชาการป่าไม้จากประเทศพม่า และ
ได้รับมอบหมายให้ท�ำงานแทนอาของเขา ส่างหม่องเป็น

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ชายหนุม่ รูปงามจึงท�ำให้ยพุ ดีสนใจเขามากกว่าคนอืน่ เมือ่
มีโอกาสได้ใกล้ชิดกัน ยุพดีจึงตัดสินใจได้ว่า คนที่เธอ
ต้องการคือส่างหม่องมิใช่พะโป้
เวลาผ่านไป ยิ่งท�ำให้ความสนิทสนมของคน
ทั้งสองยิ่งเพิ่มมากขึ้น ยุพดีได้มีโอกาสบรรลุถึงความ
ปรารถนาของตัวเอง แล้วทั้งสองก็แอบลักลอบพบกันอยู่
เสมอ ๆ โดยเฉพาะช่วงที่พะโป้ไปท�ำธุระในเมือง
วันหนึง่ พะโป้ออกอุบายว่าจะไปธุระในเมืองอีก
เพื่อหาโอกาสจับผิดบุคคลทั้งสองจนทราบความจริง
พะโป้ได้แสดงความใจกว้างกับคนทั้งสองเพื่อให้เป็นไป
ตามความต้องการของยุพดีและส่างหม่องว่า “เราจะรัก
กันชั่วฟ้าดินสลาย” พะโป้จึงใส่กุญแจมือทั้งคู่ให้อยู่ด้วย
กันตลอดเวลา ชีวติ ทีเ่ ริม่ ต้นด้วยความรักความสดชืน่ เมือ่
ต้องถูกพันธนาการ ความรักที่เคยมีต่อกันก็เริ่มลดน้อย
ลงจนกลายเป็นความชิงชังหน่ายแหนง จนเมื่อยุพดีตั้ง
ท้อง ความอดทนของส่างหม่องก็ถึงวาระสุดท้าย เขาได้
ลากยุพดีไปหาพะโป้ เพื่อขออิสรภาพคืน
ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย

529

๒๔๙๘

โรมรัญจวน
๑๖ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที
๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๘ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
วิจิตรเกษมภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
พันค�ำ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
พันค�ำ, อ�ำภาพรรณ
ผู้แสดง
พันค�ำ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เรื่องย่อ
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ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘

ปริศนา
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ..... นาที
? ธันวาคม ๒๔๙๘ เฉลิมชาติ
บริษัทสร้าง
เฉลิมชาติภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วัธณี สุจิตภารพิทยา
ผู้ประพันธ์
ว. ณประมวญมารค จากนิยาย เรื่อง
ปริศนา
ผู้ก�ำกับ
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สุจินต์ สุจิตภารพิทยา, วิจารณ์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้แสดง
อมรา อัศวนนท์, ระเบียบ,
มารศรี ยุวมากรณ์, จุไร เทพชวนะ
เรื่องย่อ		
เมื่ อ อายุ ไ ด้ ๑๙ ปี ปริ ศ นากลั บ มา
ประเทศบ้านเกิดอีกครั้ง หลังจากถูกส่งไปอยู่กับ วิรัช ซึ่งมี
ศักดิ์เป็นอาที่อเมริกา การก�ำเนิดของปริศนาเป็น “ปริศนา”
สมดังชื่อ เพราะเธอเกิดหลังจากที่ พระวินิจมนตรี บิดา
เสียชีวิตได้ ๖ เดือน คุณนายสมร ผู้เป็นมารดาจึงถูกตราหน้า
ว่ามีชู้
ชีวิตความเป็นอยู่ที่อเมริกาท�ำให้ปริศนามีความ
มัน่ ใจในตัวเอง ท�ำให้ชายไทยหลายคนตกหลุมรักปริศนา ทันที
ที่เห็นรูปลักษณ์อันปราดเปรียวและทันสมัย รวมทั้ง ประวิช
ที่ก�ำลังตามจีบ อนงค์ พี่สาวของปริศนาก็หันมาจีบปริศนา
แทน
ปริศนาสมัครเป็นครูสอนภาษา เมื่อเห็นครูยังเด็ก
ท่านหญิงรัตนาวดี กับผองเพื่อนจึงรุมแกล้ง แต่ด้วยความมี
ไหวพริบของปริศนาก็สามารถก�ำราบนักเรียนจนอยู่หมัดใน
เวลาอันรวดเร็ว และกลายเป็นที่รักใคร่ของเหล่านักเรียน
ช่วงเวลานั้น คนรอบข้างของ ม.จ. พจน์ปรีชา
เอาแต่พูดถึงหญิงสาวที่ชื่อปริศนา ทั้ง ประวิช ลูกพี่ลูกน้อง
และ ท่านหญิงรัตนาวดี น้องสาว กระทั่งท่านพจน์ได้เจอ
ปริศนาตัวจริง ก็ต้องตกตะลึงเพราะความมีเสน่ห์สมค�ำร�่ำลือ
ท�ำให้ท่านพจน์ตกหลุมรักปริศนาอย่างเฉียบพลัน

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ประวิชผู้ซึ่งคลั่งไคล้ปริศนาอย่างหนัก ขอร้องให้
ท่านพจน์ช่วยเป็นพ่อสื่อชักน�ำความรักให้ ปริศนาเข้าใจผิด
คิดว่าท่านพจน์ไม่ได้รักตนจึงโกรธท่านพจน์เป็น อัน มาก
ส่วนประวิช หลังจากช�้ำรักจากปริศนาก็กลับไปหาอนงค์และ
สมหวังในภายต่อมา
ระหว่างนั้น ปริศนามีเพื่อนชายใหม่ ชื่อ อานนท์
ซึ่งอาศัยอยู่ข้างบ้าน ด้วยความที่ไปร�่ำเรียนมาจากเมืองนอก
เหมือนกันท�ำให้ทั้งสองคุยกันถูกคอและสนิทสนมกันอย่าง
รวดเร็ว ผู้คนต่างลือกันไปว่าปริศนาคบหากับอานนท์ ท่าน
พจน์จงึ หนีไปเชียงใหม่เพือ่ รักษาแผลใจ เป็นเหตุให้ลม้ ป่วยลง
ปริศนาเพิง่ รูห้ วั ใจตนเองจึงรีบมาพยาบาลท่านพจน์จนอาการ
ดีวันดีคืน ในที่สุด ทั้งสองก็เข้าใจกันและตกลงหมั้นหมายกัน
อย่างเงียบ ๆ
คุณหญิงราชวัลลภ แม่ของ รตี น้องสาวต่างมารดา
ของประวิช ที่ตั้งใจจะจับท่านพจน์เป็นลูกเขย รีบไปใส่ไฟ
เกี่ยวกับชาติตระกูลของปริศนาให้เสด็จอาของท่านพจน์ฟัง
แต่กลายเป็นว่าคุณหญิงราชวัลลภต้องหน้าหงาย เมื่อวิรัช
ปรากฏตัวพร้อมจดหมายของพระวินจิ มนตรีทรี่ ะบุวา่ ปริศนา
เป็นลูกสาวของตน ปริศนาทั้งได้คลี่คลายลงไปพร้อม ๆ กับ
เรื่องน่ายินดีระหว่างท่านพจน์และปริศนา
ที่มา นิยาย เรื่อง ปริศนา ของ ว.ณประมวญมารค
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๒๔๙๙
๒๔๙๘

วังนางโรม
๓๕ มม.? / สี (เทฆนิค) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
? ๒๔๙๘ (?)
บริษัทสร้าง
ละโว้ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง อุบล ยุคล ณ อยุธยา
ผู้ประพันธ์
อรวรรณ จากบทประพั น ธ์ เรื่ อ ง
อธิราชทมิฬ
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
ชูชัย พระขรรค์ไชย, พันค�ำ
วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เรื่องย่อ
พระยาวุฒศิ กั ดิธ์ ำ� รง ถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลล้มละลาย จึงพาครอบครัวและหลวงราชไมตรี
คนเก่าแก่ย้ายจากพระนครไปอยู่เกาะทมิฬ วรรณจิรา
ลูกสาวคนโตได้รู้จัก แพน หนุ่มชาวเกาะและเกิดรักใคร่
กัน อยู่มาวันหนึ่งเกิดกาฬโรคขึ้นบนเกาะ ผู้คนล้มตาย
เป็นจ�ำนวนมาก กร้าว หัวหน้าชาวเกาะเชือ่ ว่าเป็นเพราะ
เทพแห่งสมุทรลงโทษที่ชาวเกาะรับคนแปลกถิ่นไว้ เจ้าคุณซึ่งมีความรู้ด้านการแพทย์จึงช่วยรักษาชาวเกาะ
แต่ตนเองต้องสูญเสีย วาทินี ลูกสาวคนเล็กไป
เมือ่ โรคร้ายผ่านพ้นไป ชาวเกาะจึงจัดพิธสี งั เวย
เทพพระสมุทร โดยน�ำ  โรย หญิงสาวที่สวยที่สุดในเกาะ
ให้เทพพระสมุทรเข้าทรงเพือ่ เลือกเจ้าบ่าว โรยซึง่ แอบรัก
แพนจึงเลือกแพนแต่แพนปฏิเสธ วรรณจิราเห็นใจแพน
ทัง้ สองจึงไปปลูกเรือนหอไว้เชิงผาวังนางโรม ซึง่ มีตำ� นาน
ว่าเมือ่ ห้าร้อยปีกอ่ น มีนายทหารหนุม่ รักกับสาวชาวเกาะ
ชื่อ นางโรม นายทหารสัญญาว่าจะกลับมารับนางโรมไป
เป็นภรรยา แต่นางโรมรอเท่าไหร่ทหารหนุ่มก็ไม่มา จึง
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ที่มาภาพ นิตยสารดาราไทย ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ตัดสินใจกระโดดจากหน้าผาและสาปแช่งไว้ว่าหากชาว
เกาะคนใดผิดหวังในความรักให้มากระโดดที่หน้าผานี้
กร้าวซึง่ แอบรักโรยกล่าวหาว่าแพนดูหมิน่ เทพ
พระสมุทร จึงยกก�ำลังคนไปกวาดล้างชาวพระนคร แพน
ขัดขวางและท้ากร้าวต่อสู้ด้วยขวานยาวตัวต่อตัวตาม
ประเพณีโบราณ กร้าวเสียชีวิตจากการแข่งขัน แพนจึง
ขอให้ สังค์ เป็นหัวหน้าชาวเกาะต่อไป
วันหนึ่งมีคนน�ำข่าวมาแจ้งว่าพระยาวุฒิศักดิ์
ธ�ำรงพ้นมลทิน เจ้าคุณจึงจะกลับพระนคร วรรณจิราขอ
อยู่กับแพนต่อที่เกาะนี้แต่หลวงราชไมตรีไม่เห็นด้วย
วรรณจิรากลัวหลวงราชฯ จะฆ่าแพนจึงต้องยอมกลับ
พระนครโดยผูกผ้าโพกผมไว้เป็นพยานรัก แพนรีบมาหา
วรรณจิราทันทีที่รู้ข่าวแต่ไม่ทัน จึงตรงไปยังผานางโรม
โดยปฏิญาณว่า ถ้าวรรณจิราไม่กลับมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินจะสังเวยชีวิตตน อีกด้านหนึ่ง เรือของพระยาวุฒิศักดิธ์ ำ� รงเกิดขัดข้อง วรรณจิราจึงตัดสินใจกระโดดลงน�ำ้
ว่ายกลับมาหาแพน แต่ไม่ทนั ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน แพน
จึงจบชีวิตตัวเอง
ที่มา นิตยสารดาราไทย ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๙

พรจากนรก
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ มกราคม ๒๔๙๙ เฉลิมชาติ
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้เขียนบท
เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้ถ่ายภาพ
วิชัย ทรงเยาว์ศรี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ ไพบูลย์ บุตรขัน
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
สุดใจ ศรีเบญจา และคณะ
ผู้แสดง
สรสิทธิ,์ สวลี ผกาพันธุ,์ ไสล, สุรชาติ,
แน่งน้อย, มนูญ, สุมนต์, สันติธาดา,
บรรณบุษบา, ยโสธร และ เวทางค์

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

เรื่องย่อ
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๒๔๙๙

สุดฟากฟ้า
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๒ มกราคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
สถาพรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
อิงอร
ผู้ก�ำกับ
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ช. แสงเพ็ญ, สุวัฒน์ วรดิลก
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ – จุรี
ผู้แสดง
มิชิโกะ วากาสุกิ, ฉลอง สิมะเสถียร,
ชนะ ศาสตราภัย, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, ชูศรี โรจนประดิษฐ์,
ทัต เอกทัต, สมพงษ์ พงษ์มิตร, วิเชียร ภู่โชติ, อาลีขา่ น,
ล้อต๊อก, เสถียร ธรรมเจริญ, สมศรี อรรถจินดา, สุลาลีวลั ย์
เรื่องย่อ
เพราะอุบตั เิ หตุเครือ่ งบินตกในสงคราม
ท�ำให้ รุง่ ทิวา แอร์โฮสเตส แฟนสาวของ ระวินทร์ นายทหาร
หนุม่ หายไปอย่างไม่ทราบข่าวคราว ระวินทร์จงึ เข้าใจผิด
คิดว่ารุ่งทิวาเสียชีวิตแล้ว ครั้นเมื่อเดินทางไปสงครามที่
เกาหลีเขาจึงพบรักกับ ซิหลิน สาวเกาหลี จึงพาเธอกลับ
มาหมายจะแต่งงาน ทว่าระวินทร์ตอ้ งพบกับความจริงว่า
รุ่งทิวายังไม่ตาย แต่เพราะรุ่งทิวานั้นรักระวินทร์จึงยอม
เสียสละระวินทร์ให้ได้แต่งงานกับซิหลิน เขาจึงต้อง
จ�ำยอม เมื่อถึงวันแต่งงาน ซิหลินกลับรู้สึกว่าเธอคงจะ
เข้ากับขนบธรรมเนียมไทยไม่ได้จึงจ�ำใจจาก ให้ระวินทร์
ได้ครองรักกับรุ่งทิวาตามเดิม
ที่มา บทพากย์ภาพยนตร์ เรื่อง สุดฟากฟ้า
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ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

จอมใจแม่
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ มกราคม ๒๔๙๙ ควีนส์
บริษัทสร้าง
บริษัท วิสันภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มร. ที. วิสัน
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ช. แสงเพ็ญ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สุจินต์ สุทธิวรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย, มนัส บุณยเกียรติ, ประจวบ กาญจนลาภ, สมพงษ์ พงษ์มติ ร, ก�ำจาย
รัตนดิลก

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยสีสวยสดุดตา สร้าง
อย่างสุดฝีมือจากนวนิยายลือชื่อของพี่น้องชาวจีน... ดู
ความรักของแม่ที่รักลูกยิ่งชีวิต.. ดูความรักระแวงของ
หนุม่ สาว.. ดูการแสดงห้อยโหนซึง่ หาชมได้ยาก ดูบทตลก
ที่ไม่ซ�้ำใคร.....”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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๒๔๙๙

รักนิรนั ดร์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๖ มกราคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
รวมมิตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช, แน่งน้อย
แสงสุวิมล, ปิ่นนเรศ ศรีนาคา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์
คิ้วเหลี่ยม, ด.ญ. ฉันทนา
เค้าเรื่อง
“เป็นภาพยนตร์ชวี ติ ของลูกผูห้ ญิงที่
หัวเราะไม่ออกต้องว่ายเวียนอยู่ในห้วงน�้ำตา วิไลวรรณ
จะท�ำให้ท่านสงสารยิ่งกว่าเรื่องใด ๆ”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

536 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

๒๔๙๙

สร้อยไข่มกุ ด์
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
ส. วัฒนาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส�ำเนียง - จินตนา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ส. คราประยูร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วรรณบูล พิทยาคม
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสนาะ ศรีพยัคฆ์, สนาน - วรรณภา
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง, โชติ สโมสร,
อบ บุญติด, สาหัส บุญหลง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี
โรจนประดิษฐ์, สิงห์ มิลินทาศัย, พัชนี อุรารักษ์, เจริญ
แสงสุวรรณ

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

เค้าเรื่อง		
“เหมยรุน่ ผูไ้ ร้เดียงสา จากลูกสาวจีน
ชาวนา มาพบชีวิตรักในคฤหาสน์ของผู้ดีตระกูลสูงศักดิ์
ม่วยสาวก็ต้องร�่ำไห้ เมื่อพบว่าไม่มีใครหวังดีต่อเธอ ถูก
กีดกันเพราะความต�่ำศักดิ์ในที่สุด”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

537

๒๔๙๙

คลุมถุงชน
๑๖ มม. / สี (วิโรจน์แบบเทฆนิค) / พากย์
ความยาว ..... นาที
๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ศรีสวัสดิ์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วงษ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ประพันธ์
หลวงวิจิตรวาทการ
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สุจินต์ สุทธิวรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
พจณีย์ โปร่งมณี, สมควร กระจ่างศาสตร์,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, สมศรี อรรถจินดา,
วงษ์ ศรีสวัสดิ์, สงวน, ทัศนีย์

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

เกิดเป็นความรัก ซึง่ ความรักทีเ่ กิดจากความผูกพันและการที่
ได้เห็นน�้ำใจกันทั้งสองฝ่ายนั้น ย่อมยั่งยืนกว่าความรักที่เกิด
ขึน้ เพียงเพราะทัง้ คูพ่ งึ พอใจในรูปโฉมภายนอกของกันและกัน
ซึง่ นัน่ เรียกได้วา่ เป็นเพียงแต่ความใคร่เท่านัน้ ความใคร่ทยี่ อ่ ม
มิอาจอยูค่ งทนได้นาน เพราะต่างฝ่ายเมือ่ หมดความใคร่ในตัว
กันและกันแล้วก็มักจะพาลหมดรักตามไปด้วย
เรื่องย่อ
ตัวเอกของเรือ่ งนีเ้ ป็นบุตรชายคนโตของ
หลังจากเขาตรึกตรองอย่างถีถ่ ว้ นแล้วจึงยอมสมรส
ตระกูลผู้ดีเก่า เขาได้รับการอบรมที่เข้มงวดจากคุณพ่อ เพื่อ กับดวงแข ชีวิตคู่ของเขาและเธอเป็นไปอย่างมีความสุข แต่
ให้เขาเป็นคนมีอนาคต ครั้งหนึ่ง เขาแอบไปรักใคร่ชอบพอ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกลับไม่มีลูกด้วยกันเลย แม้ว่าเขาจะ
กับหลานสาวของคนสวนประจ�ำบ้าน คุณพ่อไม่พอใจเรื่องนี้ พยายามอย่างไรก็ไม่สำ� เร็จ ทัง้ ๆ ทีห่ วังจะมีทายาทไว้สบื สกุล
อย่างยิ่ง สั่งไล่ทั้งคนสวนและหลานสาวออกจากบ้าน แต่ คุณพ่อได้เสนอให้เขาพาดวงแขไปทีเ่ มืองไกล ๆ ทีไ่ ม่มใี ครรูจ้ กั
ไม่นานก็เรียกตัวกลับมา เพราะไม่มใี ครช่วยดูแลต้นไม้ดอกไม้ แล้วจัดหาชายคนหนึง่ ทีร่ ปู ร่างหน้าตาใกล้เคียงกับเขา มาพบ
ในสวน และเพื่อตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก คุณพ่อจึงได้ส่ง ดวงแขในห้องมืด เพื่อเป็นผู้ท�ำให้ดวงแขตั้งครรภ์
เขาไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส
วิ ธี นี้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ดวงแขตั้ ง ครรภ์ ต ามใจ
๕ ปี ผ่านไป เขาเดินทางกลับมาไทย หลังจากเรียน ปรารถนา แต่เธอก็นึกเสียใจอยู่ไม่น้อยที่ลูกคนแรกของเธอ
จบ และได้ทราบว่าหลานสาวคนสวนที่ตนเคยหลงใหลได้ กลับไม่ได้เกิดกับสามีที่เธอรัก เขาจึงได้เฉลยว่าทั้งหมดเป็น
แต่งงานย้ายออกจากบ้านไปเสียแล้ว ส่วนตัวเขาได้ถกู หมัน้ ไว้ แผนของคุณพ่อเท่านัน้ ผูช้ ายในห้องมืดครัง้ นัน้ ก็คอื ตัวเขา ซึง่
กับหญิงคนหนึง่ ทีเ่ ขาไม่เคยรูจ้ กั มาก่อนเลย เธอชือ่ ว่า ดวงแข   แท้ที่จริงแล้ววิธีการนี้เป็นเพียงอุบายทางจิตวิทยา เพราะ
ในครั้งแรกที่ได้รับรู้เรื่องนี้ เขาแปลกใจที่คุณพ่อซึ่งเป็นคน ดวงแขมีความรู้สึกที่ฝังอยู่ลึก ๆ ในจิตใต้ส�ำนึกว่าเขาและเธอ
หัวสมัยใหม่ แต่กลับใช้วิธีการคลุมถุงชนตามแบบโบราณ อาจจะมีลกู ด้วยกันไม่ได้ จึงส่งผลบางอย่างกับร่างกายเธอจน
คร�่ำครึมาบังคับเขา
ไม่อาจตัง้ ครรภ์ได้จริง ๆ แต่ถา้ แกล้งหลอกว่าเป็นคนอืน่ ก็อาจ
แต่ เ มื่ อ นานวั น ไป เขานึ ก ทบทวนถึ ง เหตุ ผ ลที่ จะช่วยสร้างความหวังสักนิด ท�ำให้เธอตั้งครรภ์ซึ่งก็ได้ผล
คุณพ่อท�ำเช่นนี้ นัน่ เป็นเพราะท่านเห็นความส�ำคัญของความ ส�ำเร็จ
เป็นครอบครัว ซึ่งชีวิตสมรสที่เริ่มต้นจากการเป็นคนแปลกหน้าต่อกัน แล้วค่อย ๆ เกิดความรู้สึกผูกพันกันทุก ๆ วันจน ที่มา เรื่องสั้น คลุมถุงชน ของ หลวงวิจิตรวาทการ
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หงษ์หยก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ กรุงเกษม
บริษัทสร้าง
เนรมิตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จรี อมาตยกุล
ผู้ประพันธ์
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ช. แสงเพ็ญ
ผู้ถ่ายภาพ
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
อ�ำนวย กลัสนิมิ
ผู้ก�ำกับศิลป์
วิทย์ อัคนียากร
ผู้สร้างฉาก
โรงถ่ายภาพยนตร์ ส. อาสนจินดา
ผู้ก�ำกับแสง
โรงถ่ายภาพยนตร์ ส. อาสนจินดา
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย นิภา อมาตยกุล
ผูท้ ำ� ดนตรีประกอบ พงศ์อมาตย์ - ชูวิทย์, จิตต์ น้อยรอด
ผู้ประพันธ์เพลง สง่า อารัมภีร์, ชาลี อินทรวิจิตร
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน - จุรี โอศิริ
ผู้แสดง
เกอหล่าน
เป็น หลินฟ้า
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เป็น ธาดา วิเศษสรการ
ชาลี อินทรวิจิตร
เป็น ชาลี
ล้อต๊อก
เป็น เก็กฮวย
เสน่ห์ โกมารชุน
เป็น ฮวงมุ้ย
จุรี โอศิริ
เป็น อิวหล่าน
ทัต เอกทัต
เป็น เล่าตั๊ก
สาหัส บุญหลง
เป็น พระวิเศษสรการ
สงวน รัตนทัศนีย์
เป็น คุณนายอุบล
กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน เป็น พรพิมล
ส. อาสนจินดา
เป็น นายบานเย็น
ทองแป๊ะ สินจารุ
เป็น ผู้จัดการอู่รถ
แป๊ะอ้วน
เป็น คนขายเต้าฮวย
ล้อต๊อกน้อย
เป็น เจ้าเปีย
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
เป็น หญิงพาร์ทเนอร์
เสถียร ธรรมเจริญ
เป็น ผู้จัดการไนต์คลับ
ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ส�ำราญ เหมือนประสิทธิเวช,
แถมสิน รัตนพันธ์, ชูเตี้ย, บังเละ

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เรื่องย่อ
ธาดา ทายาทตระกูลวิเศษสรการ
เดินทางมาท�ำธุรกิจที่ฮ่องกง และได้ตกหลุมรัก หลินฟ้า
สาวชาวเรือ อิวหล่าน แม่ของหลินฟ้าก�ำลังป่วยหนัก
ธาดาจึงจ้างหมอมารักษาเพราะสงสารหลินฟ้า แต่กลับ
ถูกอิวหล่านแสดงท่าทีรังเกียจเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนไทย
ธาดาไม่ละความพยายาม ตามตื้อจนหลินฟ้าใจอ่อน
แต่หลังจากนั้นไม่นานธาดาก็ถูกตามตัวกลับกรุงเทพ
อิวหล่านจะบังคับให้หลินฟ้าแต่งงานกับเล่าตัก๊ เธอจึงหนี
ตามธาดามาเช่าบ้านของ นายบานเย็น ที่กรุงเทพ
ธาดาซึ่งไม่เคยล�ำบากก็ล้มป่วยลง หลินฟ้า
พยายามหาเงินด้วยการร้องเพลงในไนท์คลับ แต่ถกู ธาดา
เข้าใจผิดคิดว่าเธอนอกใจ ธาดาจึงกลับไปหาครอบครัว
เพื่อจะแต่งงานกับ พรพิมล ตามความต้องการของแม่
แต่พรพิมลไม่ได้รกั ธาดา ความเป็นอยูข่ องหลินฟ้าค่อย ๆ
ขัดสน เมือ่ นายบานเย็นมาเก็บค่าเช่า หลินฟ้าจึงต้องปลด
สร้อยคอ “หงษ์หยก” ที่แม่เคยมอบให้แทนค่าเช่า เมื่อ
นายบานเย็นเห็นสร้อยคอหงษ์หยกก็จ�ำได้ว่า เป็นสร้อย
คอทีต่ นเคยมอบให้กบั ผูห้ ญิงทีต่ นรักเมือ่ ๒๐ ปีกอ่ น นาย
บานเย็นจึงรีบขับรถไปหาหลินฟ้า ด้วยความประมาทจึง
ชนอิวหล่านเสียชีวติ นายบานเย็นพยายามแก้ตวั โดยการ
เกลี้ยกล่อมให้ธาดาหายเข้าใจผิด แต่สายเกินไปเพราะ
หลินฟ้าหนีกลับไปฮ่องกงแล้ว
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙
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วิมานชีวติ
๑๖ มม. / สี (โกดักโครม) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ ควีนส์
บริษัทสร้าง
วิจิตรเกษมภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
“แก้วฟ้า”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
เค.เอ็น.เจ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
หลีมี่
เป็น ดวงเดือน
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เป็น ชาญ
สนิท เกษธนัง
เป็น บุญช่วย
หวั่งหลง
เป็น เสี่ยเภา
เมืองเริง ปัทมินทร์ เป็น เกษม
ชูศรี โรจนประดิษฐ์ เป็น ชูศรี
ล้อต๊อก
เรื่องย่อ
โศกนาฏกรรมความรักของ ดวงเดือน
เด็กก�ำพร้าซึ่งถูกขายเพื่อชดใช้หนี้สิ้นที่พ่อของเธอก่อไว้
เมือ่ โตเป็นสาว เศรษฐีทรี่ บั เลีย้ งพยายามจะเอาดวงเดือน
เป็นเมียน้อย ดวงเดือนพยายามพูดจนเศรษฐีเห็นใจแต่ก็
ต้องแต่งงานกับ บุญช่วย ลูกน้องของเศรษฐีซึ่งร่างกาย
พิการ แต่ในใจของดวงเดือนนัน้ เป็นทาสรักของ ชาญ น้อง
ชายของบุญช่วยโดยที่เขาไม่เคยล่วงรู้ จึงหาทางหนีเข้า
กรุงเทพเพื่อใกล้ชิดกับชาญด้วยความช่วยเหลืออย่างดี
ของเกษม แต่เมื่อมาถึงกรุงเทพ เกษมก็เผยธาตุแท้ออก
มาเพราะหวังจะเอาดวงเดือนเป็นเมีย ดวงเดือนหนีรอด
มาได้ และไปอยู่กับเสี่ยเภาที่บ้านบางกะปิ
บุญช่วยตรอมใจทีด่ วงเดือนจากไปจึงขอร้องให้
ชาญช่วยตามดวงเดือนกลับมา แต่บัดนี้ดวงเดือนก�ำลัง
540 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารภาพยนตร์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

หลงระเริงในทรัพย์สินเงินทองที่เสี่ยเภาปรนเปรอ ชาญ
ผิดหวังในตัวดวงเดือนจึงไม่คิดจะพาเธอกลับไป เสี่ยเภา
นึกว่าดวงเดือนก�ำลังคบชู้กับชาญจึงไล่ตะเพิดดวงเดือน
ออกจากบ้าน เมื่อไม่มีคนส่งเสียเรื่องเงินดวงเดือนจึงหัน
ไปเป็นพาร์ตเนอร์กับชูศรี
อาการของบุญช่วยทรุดหนักลง จนชาญทนดู
พี่ชายพร�่ำเพ้อถึงดวงเดือนไม่ไหว จึงไปขอร้องให้ดวง
เดือนช่วยกลับมาดูใจบุญช่วยเป็นครั้งสุดท้าย ดวงเดือน
ยอมท�ำตามค�ำขอของชาญ รุ่งขึ้น ชาญมาเยี่ยมบุญช่วย
ในวันถัดมา กลับพบหลุมศพของพี่ชายและกระดาษห่อ
ยาพิษในบ้าน จึงเข้าไปต่อว่าดวงเดือนเพราะคิดว่าเธอ
เป็นคนลงมือฆ่าพี่ชาย ดวงเดือนสารภาพว่าตั้งใจจะท�ำ
เช่นนัน้ เพราะคนทีด่ วงเดือนรักคือชาญเพียงคนเดียว แต่
บุญช่วยมาชิงตายเสียก่อน ชาญแสดงท่าทีรังเกียจดวง
เดือน ท�ำให้ดวงเดือนเสียใจมากจึงฆ่าตัวตายด้วยยาพิษ
เสียเอง
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

โอ้ชนกชนนี

๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง
นภาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
“สนมวังใน”
ผู้เขียนบท
“สนมวังใน”
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง ไพบูลย์ บุตรขันธ์
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
ชาลี อินทรวิจิตร, อรวรรณ เนียนช�ำนาญ, พรชัย เปรมประสิทธิ์, วันทนีย์ อิศรางกูร,
ประกอบ โพธิโสภณ, เฉลิม แก้วสมัย, เสริม ยนตรกิจ

เค้าเรื่อง		
“ชาลี อินทรวิจิตร ดาวรุ่งแห่งโลก
ภาพยนตร์ยุคก้าวใหม่ และดาราสดใสเหนือเวทีละคร
ในอดีต ซึ่งเป็นดาวส่องแสงในทางเสียงอยู่ในวงดนตรี
“ประสานมิตร” มารับบทเศรษฐีผมู้ จี ติ ใจเปีย่ มล้นไปด้วย
ความดี แต่ปญ
ั หารักท�ำให้เขาต้องหนักใจมาก สาวหนึง่ มี
ความงามเสมือนดอกฟ้า แต่สงั คมจัด อีกสาวหนึง่ มีความ
ดีเด่นไปอีกคนละแนว ปัญหามีว่า เขาควรจะเลือกใครไว้
ในอ้อมอก”
ที่มา หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙
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แก้วตานาง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ คิงส์
บริษัทสร้าง
รองรัตน์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง หรุ่น รองรัตน์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท		
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เทพา – อาภรณ์ และจ�ำลอง ฉิมคล้าย
ผู้แสดง
วิภา วัฒนธ�ำรง
เป็น แก้วตา
ส. อาสนจินดา
เป็น ศรายุทธ
จุฑารัตน์ จินรัตน์
เป็น กรองกาญจน์
สง่า อารัมภีร์
เป็น ก้าน ก้อนทิพย์
สมควร กระจ่างศาสตร์
เป็น ร.ต.ท. แชน
สมถวิล มุกดาประกร
เป็น กิ่ง
สมพล กงสุวรรณ
เป็น โผน
สมศรี อรรถจินดา
เป็น คุณนายแนบ
สังเวียน หาญบุญตรง
เป็น หมออุกฤษ
ทานทัต วิภาตะโยธิน
เป็น ถม
ร�ำพึง ตัณตรียานนท์
เป็น กาญจนา
จันตรี, ปราณีต, ล้อต๊อกน้อย, ด.ญ. ฉันทนา, สุลาลีวัลย์, อธึก
เรื่องย่อ
ก้าน ก้อนทิพย์ นักแต่งเพลงซึ่งในอดีต
เขาเลือกที่จะแต่งงานกับหญิงคนจน จึงเสียสละมรดกให้ กิ่ง
น้องชาย ก้านมีลูกสาวชื่อ แก้วตา ซึ่งมีพรสวรรค์ในการแต่ง
เพลงเหมือนกับเขา แต่เคราะห์ร้ายที่แก้วตาประสบอุบัติเหตุ
ท�ำให้ดวงตาทั้งสองบอดสนิท กิ่งสงสารพี่ชายและหลานจึง
พามาอยู่ที่บ้าน โดยมีกาญจนาลูกสาวของกิ่งคอยให้ความ
ช่วยเหลือ แต่แนบภรรยาของกิ่งกับกรองกาญจน์ ลูกสาว
คนโตไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะศรายุทธชายหนุ่มมีฐานะ
ที่กรองกาญจน์หมายปองเริ่มมีใจให้แก้วตา
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ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙

ก้านกับแก้วตาอึดอัดใจจึงขอกลับไปอยูท่ กี่ ระท่อม
ดังเดิม ทว่าเพลงที่ก้านแต่งเริ่มขายไม่ออก ก้านเครียดจัดจน
ล้มป่วยลง แต่กรองกาญจน์ยงั ไม่เลิกพยาบาทแก้วตา จ้างโผน
กับถมไปท�ำลายความบริสุทธิ์ของแก้วตา แต่ตัวเองกลับจะ
โดนข่มขืนเสียเอง ดีที่แก้วตาเข้ามาขัดขวาง โผนถูก ร.ต.ท.
แชน จับเข้าคุกจึงอาฆาตแก้วตา
แม้แก้วตาจะช่วยกรองกาญจน์เอาไว้ แต่ไฟริษยา
ยังลุกโชนในใจของกรองกาญจน์ เมื่อศรายุทธพาแก้วตาไป
บางแสน กรองกาญจน์จึงผลักแก้วตาตกเหวแต่แก้วตารอด
มาได้ กรองกาญจน์ส�ำนึกผิดวิ่งเตลิดตกเขาได้รับบาดเจ็บ
ต่อมามีหมอชื่อ อุกฤษ เสนอตัวผ่าตัดดวงตาให้แก้วตาโดย
ไม่ยอมบอกว่าใครเป็นผู้จ่ายเงินค่ารักษา แต่เมื่อถึงก�ำหนด
เปิดตา แก้วตาก็ต้องผิดหวังที่ยังคงมองไม่เห็น ซ�้ำยังได้
ข่าวว่าศรายุทธก�ำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับกรองกาญจน์ วัน
แต่งงานถมมาบอกแก้วตาว่าโผนแหกคุกออกมาจะท�ำร้ายเธอ
ร.ต.ท. แชน และพรรคพวกช่วยแก้วตาไว้ทัน โผนถึงแก่ความ
ตาย ส่วนแก้วตาถูกเหวี่ยงจนสลบไป เมื่อฟื้นขึ้นมาดวงตาที่
เคยมืดสนิทกลับมองเห็นได้ กรองกาญจน์เสียสละศรายุทธ
ให้แก้วตา และความจริงก็เปิดเผยว่าผูท้ อี่ อกเงินให้หมออุกฤษ
รักษาแก้วตาคือกรองกาญจน์นั่นเอง
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

นางใบ้
๑๖ มม. / สี (ประกายดาว) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ คาเธ่ย์
บริษัทสร้าง
วีนัสภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิชัย วานิชทัตต์
ผู้ประพันธ์
เพลินพิศ เลิศยานันท์ จากนิยาย เรือ่ ง
ชั่วนิรันดร์
ผู้ก�ำกับ
เนรมิต
ผู้เขียนบท
สุวัฒน์ วรดิลก
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
ประภาศรี สาทรกิจ, เกชา เปลีย่ นวิถ,ี
ประภาพรรณ นาคทอง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ล้อต๊อก, สมศรี อรรถจินดา, ทัต เอกทัต, ชาลี
อินทรวิจิตร

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙

เค้าเรื่อง
“เรื่องความอาภัพของลูกผู้หญิงที่
ธรรมชาติก็ไม่ให้ความยุติธรรมแก่เธอ แล้วซ�้ำมนุษย์ยัง
โหดร้ายต่อเธออีกเป็นซ�้ำสอง”
ที่มา นิตยสารดาราไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙

“ท่านจะรันทดใจและเสียน�้ำตาบ้างในความ
อาภัพของเด็กสาวผูน้ า่ สงสาร .. โดยก�ำเหนิดธรรมชาติได้
ลงโทษเธอมา แต่ยังปราณีในการสร้างความงามให้เหนือ
กว่าหญิงใด ๆ ในด้านความรักเธอก็ไม่ด้อยกว่าใคร แม้
กระนั้นมนุษย์ก็ยังทารุณกลั่นแกล้งเธอต่าง ๆ นา ๆ นับ
แต่แม่ผัวตลอดจนน้องผัว”
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙
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ธารชีวติ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
สหศิลป์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เอกคุณ คุณามาตย์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
เนรมิต
ผู้เขียนบท
เนรมิต
ผู้ถ่ายภาพ
เอกคุณ คุณามาตย์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสถียร ธรรมเจริญ, อ�ำภาพรรณ
ผู้แสดง
เสถียร ธรรมเจริญ
เป็น เชิดศักดิ์
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น ภารดี
พะเยาว์ สาริกบุตร
เป็น ฟองแก้ว
สาหัส บุญหลง
เป็น ค�ำฟ้า
ผาด เนตรอ�ำไพ
เป็น คุณหญิงอรพิน
จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม
เป็น เปิด
จันตรี สาริกบุตร
เป็น จิต
ด.ญ. ชาริณี ส่งศรีสุข เป็น แก้วตา
เรื่องย่อ
หลั ง จากกลั บ จากสงครามเกาหลี
พันตรีเชิดศักดิ์ เดินทางไปแจ้งข่าวการตายของลูกชาย
ของ ค�ำฟ้า ที่บ้าน ท�ำให้เขาได้รู้จัก ฟองแก้ว ลูกสาวของ
ค�ำฟ้าและหลงรักในทันที ทั้งสองแต่งงานกันในเวลาต่อ
มา แต่ไม่นาน เชิดศักดิก์ ไ็ ด้รบั จดหมายว่า คุณหญิงอรพิณ
มารดา ก�ำลังป่วยหนัก จึงรีบเดินทางกลับกรุงเทพโดยพา
ค�ำฟ้ามาด้วย
แท้จริงแล้วเป็นอุบายของ ภารดี คู่หมั้นของ
เชิดศักดิ์ทั้งสิ้น ทันทีที่เห็นหน้าฟองแก้ว คุณหญิงและ
ภารดีพร้อมใจกันรังเกียจสะใภ้ที่ไม่ได้รับเชิญ แต่ไม่นาน
คุณหญิงก็ใจอ่อนเมื่อได้เห็นกิริยามารยาทอันอ่อนน้อม
ของฟองแก้ว และส่งเสริมให้ทั้งสองแต่งงานกัน ยิ่งรู้ว่า
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ที่มาภาพ (บน) นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙
            (ล่าง) นิตยสารดาราไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙

ฟองแก้วก�ำลังตัง้ ครรภ์คณ
ุ หญิงก็ยงิ่ ปลาบปลืม้ เป็นอันมาก
ภารดีไม่ลดละความพยายาม ฉวยโอกาสที่
คุณหญิงล้มป่วย กีดกันไม่ให้ฟองแก้วได้ปรนนิบตั คิ ณ
ุ หญิง
คุณหญิงจึงเข้าใจว่าฟองแก้วเนรคุณ สั่งให้เชิดศักดิ์ไล่
ฟองแก้วออกจากบ้าน ก่อนจะกลับไปหาค�ำฟ้า ฟองแก้ว
ได้มอบเสื้อผ้าชุดหนึ่งให้ จิต คนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ แต่จิต
ประสบอุ บั ติ เ หตุ ใ นเวลาต่ อ มาในขณะที่ ส วมชุ ด ของ
ฟองแก้ว ทุกคนจึงเข้าใจว่าฟองแก้วเสียชีวิตแล้ว
ภารดีได้แต่งงานกับเชิดศักดิส์ มใจและให้กำ� เนิด
บุตรชายหนึ่งคนแต่เสียชีวิต ภารดีเลี้ยงดู แก้วตา ลูกสาว
ของฟองแก้วอย่างทารุณ เมื่อแก้วตาเริ่มเข้าสู่วัยเรียน
เชิดศักดิ์จึงประกาศหาครูมาสอนแก้วตาที่บ้าน ฟองแก้ว
ปลอมตัวมาสมัครเป็นครูด้วยความคิดถึงลูกในไส้ที่ไม่มี
โอกาสได้เลี้ยงดู ฟองแก้วคอยปลอบประโลมแก้วตาใน
ยามที่ถูกภารดีท�ำร้าย จนกระทั่งวันหนึ่ง ฟองแก้วแอบ
เห็นภารดีกำ� ลังวางยาพิษแก้วตา จึงเผยตัวต่อภารดี ภารดี
กลัวความผิด หนีออกจากทีน่ นั่ ด้วยความลนลานจึงถูกรถ
ชนเสียชีวิต ฟองแก้วจึงได้กลับมาอยู่กับครอบครัว
ที่มา นิตยสารดาราไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

ศึกถลาง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒ มีนาคม ๒๔๙๙ ควีนส์
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ

บูรพาภาพยนตร์
สายสนิท ทัศนียกุล
“รักร้อย”
“พรานบูรพ์”
ฉลาง ประสงค์ผล, มนู มณีปันตี,
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร, สวัสดิ์ หล่อศิริ
สุธรรม เชาว์สนิท

ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้ออกแบบฉาก จุมพล กาญจนินทุ
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ เชาวน์ แคล่วคล่อง
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
ชัช หอทอง
เป็น พระยาถลาง
เนียน วโรทัย
เป็น คุณหญิงจันทร์
ลมัย สุวรรณะ
เป็น ท่านมุกด์
เชาว์ แคล่วคล่อง เป็น พระไชยฯ
สุรชาติ ไตรโภค เป็น หลวงประชา
จุมพล กาญจนินทุ เป็น ขุนยศ
เปรื่อง แสนฤทธิ์ เป็น จ่าพลาย
ปัญจะ สุทธรินทร์ เป็น เดี่ยว ใจซื่อ
จิตรา นาคน้อย เป็น แวว
สุจินดา ข�ำขจร เป็น ใย
คล้อง วัชโรบล เป็น ญี่หวุ่น
วิเชียร แพทย์ดี เป็น เตรชะวา

เรื่องย่อ
พ.ศ. ๒๓๒๘ เจ้าปดุง กษัตริย์เมือง
พม่ า ส่ ง ญี่ ห วุ ่ น มาเป็ น แม่ ก องยกทั พ ตี เ มื อ งตะกั่ ว ป่ า
ตะกั่วทุ่ง จนกระทั่งถึงเมืองถลาง ขณะนั้นพระยาถลาง
เจ้าเมืองก�ำลังป่วยหนักใกล้ถึงอนิจกรรม คุณหญิงจันทร์

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ภรรยาจึงชักชวน มุกด์ น้องสาวช่วยกันปกป้องเมืองถลาง
แต่ในเวลานั้นขุนยศ ทหารไทยคิดคดน�ำพวกไปสมคบ
พม่า เพราะทะเยอทะยานอยากครองเมืองถลาง และ
เสนอว่าจะปล้นเสบียงเพื่อขอแลกกับต�ำแหน่งเจ้าเมือง
ขุนยศใช้ให้เดี่ยวไปปล้นเสบียง
เดี่ยว ใจซื่อ น�ำความไปบอกใย ใยกับแวว สาว
เมืองถลางจึงสกัดแผนการของขุนยศ ขุนยศลงโทษเดี่ยว
ด้วยการให้ฉดุ แววคนรักมาสังเวย ท�ำให้ทงั้ สองโดนขัง ขุน
ยศซึ่งท�ำงานพลาดไปจึงขอโอกาสแก้ตัวกับแม่กองพม่า
แต่ไม่ทันเสียแล้ว คุณหญิงจันทร์กับน้องสาวรวมก�ำลัง
ชาวบ้านบุกฐานที่ตั้งทัพของพม่า ขุนยศถูกเดี่ยวฆ่าตาย
ในกองเพลิง พระไชยเผาฐานทัพจนทหารพม่าถอยร่นหนี
ลงทะเล คุณหญิงจันทร์กับน้องสาวสามารถน�ำทัพส�ำเร็จ
จึงได้รับพระราชทานยศเป็น ท้าวเทพสตรีกับท้าวศรีสุนทร
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙
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สุดสายใจ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๘ มีนาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
กมลศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สิทธิชัย กมลนาวิน
ผู้ประพันธ์
อิงอร
ผู้ก�ำกับ
สวาท รัตนสาสน์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
สวัสดิ์ หล่อศิริ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง เป็น ดาวน้อย
เสถียร ธรรมเจริญ
เป็น ธรณินทร์ ศัลยกิจวิเทศ
จุฑารัตน์ จินรัตน์
เป็น ศิริวรรณ
บุญส่ง เคหะทัต
เป็น จ้าวระวีวงศ์
สมศรี อรรถจินดา
เป็น วัลลีย์
ชวาลา
เป็น พระศัลยกิจวิเทศ
ปรีชา บุณยเกียรติ
เป็น อัคนี
ประมินทร์ จารุจารีต
เป็น อนุวัฒน์
วุธ มหาศร
เป็น พ.ต.ต. สม
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
เป็น สุคนธ์
เรื่องย่อ
ระหว่างที่ วุฒิ วราภรณ์ คหบดีผมู้ งั่ คัง่
เจ้าของกิจการปางไม้เดินทางไปญี่ปุ่น จ้าวระวีวงศ์ ซึ่ง
ช่วยดูแลกิจการจับได้วา่ อนุวฒ
ั น์ ผูจ้ ดั การปางไม้วางแผน
โกงบริษัทจึงไล่เขาออก อนุวัฒน์เคียดแค้นมาก แอบมา
ขืนใจ ดาวน้อย เด็กใบ้ที่มีปานด�ำบนหน้าบุตรบุญธรรม
ของวุฒิในคืนนั้น วัลลีย์ ชายาของจ้าวระวีวงศ์ ซึ่งลอบ
เป็นชูก้ บั อัคนี หลานชายของวุฒิ พยายามผลักดันให้อคั นี
ได้เป็นผู้จัดการปางไม้คนใหม่ แต่ ศิริวรรณ ลูกสาวของ
วุฒิไม่เห็นด้วย เพราะอัคนียังเด็กเกินไป ระหว่างที่ก�ำลัง

546 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

ถกเถียงกัน วงสนทนาก็ได้รับข่าวร้ายว่าวุฒิเสียชีวิตที่
ญี่ปุ่น
เคราะห์กรรมจึงตกมาทีด่ าวน้อยซึง่ ได้รบั มรดก
เป็นกิจการปางไม้ วุฒิระบุในพินัยกรรมว่าดาวน้อยเป็น
ลูกสาวแท้ ๆ ของตนเอง แต่ต้องปิดบังไว้เพราะอายที่
ดาวน้อยพิการและหน้าตาอัปลักษณ์ วุฒิจึงขอมอบปาง
ไม้แก่ดาวน้อยเพือ่ เป็นการไถ่บาป โดยให้อยูใ่ นความดูแล
ของจ้าวระวีวงศ์จนกว่าดาวน้อยจะโตเป็นผูใ้ หญ่ ศิรวิ รรณ
ดีใจที่รู้ว่าดาวน้อยเป็นน้องจริง ๆ ของตน ผิดกับวัลลีย์ที่
เก็บง�ำความคิดอันชั่วร้ายภายใต้รอยยิ้มบนใบหน้า
ศิรวิ รรณรูส้ กึ เป็นห่วงดาวน้อยเพราะเห็นความ
ไม่ชอบมาพากลของวัลลีย์ แต่ไม่ทันไร ศิริวรรณก็ต้อง
ตกใจเมื่อทราบข่าวจากหมอว่าดาวน้อยตั้งครรภ์ได้ ๓
เดือน ศิริวรรณจึงขอร้องให้ ธรณินทร์ คู่หมั้นของตน
แต่งงานกับดาวน้อยเป็นการบังหน้าเพื่อช่วยคุ้มครอง
ดาวน้อยผู้น่าสงสาร
คืนวันแต่งงาน อนุวัฒน์ลอบเข้ามาขู่กรรโชก
เงินกับดาวน้อยในห้องนอนตามค�ำยุยงของวัลลีย์ แต่เมือ่
อนุวฒ
ั น์ทำ� ตามแผนกลับถูกวัลลียแ์ ละอัคนีหกั หลังจึงเกิด
การต่อสู้ขึ้น อัคนีถูกยิงเสียชีวิต ธรณินทร์ได้ยินเสียงปืน
จึงวิง่ เข้ามา วัลลียจ์ งึ ใส่รา้ ยว่าธรณินทร์เป็นฆาตกร พ.ต.ต.
สม สั่งให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจควบคุมตัวธรณินทร์ไปขัง ส่วน
ตัวเองแอบสะกดรอยตามวัลลีย์จนรู้ว่าใครเป็นคนร้าย
อนุวัฒน์ซึ่งซ่อนตัวอยู่จึงฆ่าวัลลีย์ปิดปากแล้วรีบหลบหนี
แต่พลาดตกเขาเสียชีวิต ธรณินทร์จึงได้รับการปล่อยตัว
และได้ครองรักกับศิริวรรณ คนรักที่แท้จริง
ที่มา นิตยสารดาราไทย มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

ฟ้าธรรมาธิเบศร์
๑๖ มม. / สี (สวยสด) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ มีนาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
ภาพยนตร์สหนาวีไทย
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
ผู้ประพันธ์
ประทีป โกมลภิส
ผู้ก�ำกับ
พันค�ำ
ผู้เขียนบท
ประทีป โกมลภิส
ผู้ถ่ายภาพ
วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
เหม เวชกร
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เป็น สังวาลย์
พันค�ำ
เป็น เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์
สาหัส บุญหลง
เป็น สมเด็จพระบรมโกศ
สัมพันธ์ อุมากูล
เป็น เจ้าพระยากลาโหม
สมถวิล มุกดาประกร
เป็น กรมขุนนเรนทร์ฯ
วลิต สนธิรัตน์
เป็น ฤทธิ์
ศิริพงษ์ อิศรางกูร
เป็น ออกขุนเพชฌฆาต
สุนิภา รัตนกุล
เป็น ซ่อนกลิ่น
สมพงษ์ พงษ์มิตร, อบ บุญติด, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เรื่องย่อ
ดัดแปลงจากประวัติเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ หรือ “เจ้าฟ้ากุง้ ” เจ้าฟ้านักกวี พระราชโอรสของ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เรื่องราวของสังวาลย์ หญิงสาว
ชาวบ้านกุ่ม จังหวัดอยุธยา ที่เกิดมีความรักกับ อิน ชาย
พเนจร อินให้ค�ำมั่นกับสังวาลย์ว่าจะมาหาอีกครั้งในวัน
สงกรานต์ ฤทธิ์ ลูกเศรษฐีซึ่งหมายปองสังวาลย์มานาน
เห็นเหตุการณ์ก็ไม่สบอารมณ์จึงสั่งสมุนไปท�ำร้ายอิน แต่
กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ความจริงแล้วอินคือ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ปลอมตัวมาท่องเที่ยว โดยความรู้เห็นเป็นใจของ
เจ้าพระยากลาโหมกับกรมขุนนเรนทร์ฯ
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ป ลอมตั ว เป็ น อิ น ไปหา

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สังวาลย์ตามสัญญา แต่ระหว่างทางกลับพระราชวังถูก
ฤทธิ์ดักท�ำร้าย บัว พ่อของสังวาลย์ได้ยินเสียงจึงลงมาดู
และจับตัวอินไว้ รุ่งขึ้นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จมา
ทอดพระเนตรการซ่อมเพนียด บัวขอเข้าเฝ้าพระเจ้าอยูห่ วั
พร้ อ มสั ง วาลย์ ความงามของสั ง วาลย์ ต ้ อ งพระทั ย
พระเจ้าอยู่หัว จึงตรัสขอลูกสาวกับบัว เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ต้องสะเทือนพระทัยที่บัดนี้หญิงสาวที่พระองค์รัก
เป็นของพระราชบิดาเสียแล้ว
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์หนั ไปหา ซ่อนกลิน่ ลูกสาว
ของเจ้าพระยากลาโหม ท�ำให้กรมขุนนเรนทร์ฯ ซึง่ เฝ้ารัก
ซ่อนกลิ่นแค้นใจ คืนหนึ่ง เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ได้พบ
สังวาลย์โดยบังเอิญจึงนัดพบกันที่สวนของบัว กรมขุน
นเรนทร์ฯ ทราบข่าว จึงวางแผนฆ่าบัว โยนความผิดให้
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ และใส่ร้ายสังวาลย์ว่าคบชู้ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงมีพระบรมราชโองการประหารชีวิต
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ เจ้าพระยากลาโหมทราบข่าว รีบมา
กราบทูลความจริง ประกอบกับบัวยังมีชีวิต กรมขุน
นเรนทร์ฯ จึงถูกทหารส�ำเร็จโทษ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
มีพระราชสาสน์พระราชทานอภัยโทษ แต่ทหารมาช้าเกิน
ไป เพชฌฆาตได้ลงดาบเสียแล้ว
ที่มา นิตยสารดาราไทย มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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สายรุง้
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ มีนาคม ๒๔๙๙ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
นางลอยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ฉวี ทัศนปรีดา
ผู้ประพันธ์
“ปฤศนา”
ผู้ก�ำกับ
ส. คราประยูร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
สนาน – วรรณภา และวรรณลักษณ์
ผู้แสดง
เรณู พิบูลภาณุวัฒน์ เป็น ราณี
สมชาย สามิภักดิ์
เป็น ร.อ.เวหาศ
พัชนี อุรารักษ์
เป็น สายรุ้ง
ชาลี อินทรวิจิตร
เป็น พินิจ
เจริญ บัวพันสาย
เป็น คุณหญิงราชทัณฑ์
อบ บุญติด
เป็น งกกี่
ชูศรี โรจนประดิษฐ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูเตี้ย, ด.ช. อ้วน
เรืองศิริ
เรื่องย่อ
ร.อ.เวหาศ ถูก คุณหญิงราชทัณฑ์
ผู้เป็นแม่บังคับให้แต่งงานกับ สายรุ้ง ลูกสาวของ บุตรี
กับ เถ้าแก่งกกี่ เจ้าของโรงเลื่อยโรงสี แต่เวหาศรักอยู่กับ
ราณี จึงพยายามปฏิเสธการแต่งงานเรือ่ ยมา สายรุง้ เองก็
ไม่ได้มีใจให้เวหาศ เพราะคบหาอยู่กับพินิจและก�ำลังตั้ง
ครรภ์ แต่สุดท้ายทั้งเวหาศและสายรุ้งก็ทนค�ำรบเร้าของ
ผู้เป็นแม่ไม่ได้
คืนวันแต่งงาน สายรุ้งสารภาพกับเวหาศว่า
ตัวเองตั้งครรภ์ได้สองเดือนแล้ว แต่แฟนหนุ่มเดินทางไป
เรียนต่อที่อังกฤษโดยไม่รู้ว่าเธอตั้งครรภ์ เวหาศจึงเกิด
เห็ น ใจสายรุ ้ ง และให้สัญญาว่าจะเป็นสามีแต่ในนาม
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ที่มาภาพ (บน) นิตยสารดาราไทย มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
            (ล่าง) นิตยสารผดุงศิลป์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

เท่านั้น หลังจากคลอดลูก สายรุ้งเพิ่งได้รู้ว่าแท้จริง
เวหาศมีคนรักอยู่แล้ว จึงหาทางท�ำให้เวหาศและราณี
กลับมารักกัน ส่วนตนเองหอบลูกน้อยหนีออกจากบ้าน
เวลาผ่านไป สายรุ้งทราบข่าวว่าพินิจเรียนจบ
กลับมา จึงหอบลูกไปหาทีบ่ า้ น แต่กลับถูกพินจิ ประณาม
และไม่ยอมรับว่าเป็นลูกของตน สายรุง้ เสียใจเดินตากฝน
กลับบ้านและล้มป่วยลง โชคดีที่เวหาศตามมาพบจึงพา
ไปรักษาตัว เวหาศส�ำนึกที่สายรุ้งช่วยให้ตนเองสมรักกับ
ราณี จึงไปอธิบายเรื่องทั้งหมดกับพินิจแต่กว่าพินิจจะ
เข้าใจก็สายไปเสียแล้ว
ที่มา นิตยสารดาราไทย มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

ธาตุโลกีย์
๑๖ มม. / สี (สด) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ มีนาคม ๒๔๙๙ ควีนส์
บริษัทสร้าง
บาร์โบสภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงศ์
ผู้ประพันธ์
“เรียมเอง” จากบทประพันธ์ เรื่อง
ธาตุดิน
ผู้ก�ำกับ
ประชุม จุลภมร
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประชุม จุลภมร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
โชติ สโมสร
เป็น เจิด
พัชรินทร์ ตาบุรี
เป็น บังอร
สังเวียน หาญบุญตรง
เป็น ประจัน อารีพ่าย
สมพล กงสุวรรณ
เป็น พะสะอู
ล้อต๊อก, อรพันธ์ ดวงรัตน์, บังเละ
เรื่องย่อ
เพราะความแค้ น ฝั ง อก เมื่ อ รู ้ ว ่ า
ประจัน อารีพ่าย พี่ชายก�ำลังจะแต่งงานกับบังอร สาว
เชียงราย เจิดและพรรคพวกจึงบุกไปลักพาตัวเจ้าสาวใน
คืนแต่งงาน ด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็นบังอรจึงไปค้นหีบ
เหล็กของเจิดและพบว่าในนัน้ มีโกฏและเสือ้ ผ้าของผูห้ ญิง
เจิดมาเห็นเข้าจึงเล่าความลับของตัวเองให้บังอรฟัง
สิบปีก่อน เจิดรักใคร่อยู่กับ ทับทิม และก�ำลัง
จะแต่งงานกัน แต่แล้วในคืนแต่งงาน เจิดต้องมาพบ
ทับทิมกับประจันก�ำลังมีอะไรกัน จึงบันดาลโทสะฆ่า
ทับทิมตายท�ำให้ต้องถูกจ�ำคุก เจิดผูกใจเจ็บจึงแหกคุก
มาล้างแค้นประจัน เมื่อรู้ว่าประจันมาเป็นนายอ�ำเภอที่
เชียงรายจึงแอบกบดานอยู่ที่หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง

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

กะเรจอ หัวหน้าชาวกะเหรีย่ งได้ขา่ วว่าประจัน
น�ำก�ำลังมาจับตัวเจิด จึงรีบมาบอกให้เจิดไปหลบในป่า
เจิดจึงน�ำตัวบังอรไปด้วย ระหว่างทางหลบหนี บังอร
จับไข้หนักท�ำให้เจิดเปลีย่ นใจพาบังอรกลับมายังหมูบ่ า้ น
และยอมมอบตัว ประจันจึงได้มีโอกาสอธิบายให้เจิดฟัง
ว่าความจริงทับทิมเคยเป็นภรรยาของเขามาก่อน เจิดจึง
คลายความแค้นและอยู่ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงต่อไป
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙
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เสียแรงรัก
๑๖ มม. / สี (สวยสด) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ มีนาคม ๒๔๙๙ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
เมืองหลวงภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ถนอม ทิพยเศวต
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ดอกดิน กัญญามาลย์
ผู้เขียนบท
เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ก�ำกับศิลป์
อุไร ศิริสมบัติ
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน, คารม, พรพรรณ
ผู้แสดง
จรัสศรี สายะศิลปี
เป็น ชวนพิศ
ศิริ ศิริจินดา
เป็น ณรงค์
เดชา ปราการะนันท์
เป็น บุญธรรม
กัณฑรีย์ นาคประภา
เป็น ชดช้อย
สุนิตย์ คเณจร ณ อยุธยา เป็น นางชิ้น
ดอกดิน กัญญามาลย์
เป็น ดิน
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น พงษ์
สุวีระ คเณจร ณ อยุธยา
เป็น เกษม
รวี พรเลิศ, ด.ญ. กฤษฎา ส่งศรีสุข
เรื่องย่อ
เพราะความมักใหญ่ใฝ่สงู ของชดช้อย
เมื่อเห็น ชวนพิศ น้องสาว คบหาอยู่กับ ณรงค์ ซึ่งมากมี
ในเงินทองจึงเกิดความริษยา ด้วยหน้าที่การงานท�ำให้
ณรงค์ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ�ำ  จึงไม่รู้ว่า
ชวนพิศก�ำลังตั้งครรภ์ ชดช้อยฉวยโอกาสใส่ร้ายว่าชวน
พิศคบชูก้ บั บุญธรรม คนขับรถแท็กซี่ ณรงค์ซงึ่ ก�ำลังช�ำ้ ใจ
ดื่ ม เหล้ า ย้ อ มใจจนเมามาย ชดช้ อ ยจึ ง ยั่ ว ยวนและ
ตกเป็นของณรงค์สมอารมณ์หมาย ไม่นานนักทั้งสองก็
จดทะเบียนแต่งงานกัน

550 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙

ชวนพิศก้มหน้าท�ำงานเลีย้ งดูลกู คนเดียวล�ำพัง
โชคดีที่มีบุญธรรมคอยช่วยเหลือ แต่เคราะห์ซ�้ำกรรมซัด
เจ้าของรถแท็กซีข่ นึ้ ค่าเช่า บุญธรรมไม่มเี งินจ่ายจึงถูกยึด
รถคืน เมื่อหมดทางท�ำมาหากินบุญธรรมจึงไปวิ่งราว แต่
ถูกต�ำรวจจับ ส่วนชดช้อยเริม่ เบือ่ หน่ายณรงค์จงึ แอบคบชู้
กับ เกษม คนรักเก่าแถมสมคบกันวางยาณรงค์ ดีทณ
ี่ รงค์
รูท้ นั จึงแจ้งต�ำรวจ ณรงค์จงึ ตาสว่างทีเ่ คยหูเบาจนทอดทิง้
ชวนพิศให้เผชิญชะตากรรมโดยล�ำพัง
ที่มา นิตยสารดาราไทย เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

โบตัน๋ (๒๔๙๘)
๖ เมษายน ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
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๒๔๙๙

ดอกฟ้าและโดมผูจ้ องหอง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ เมษายน ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
โยคีสถานสีพ่ ระยา แผนกภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ประพันธ์
ก. สุรางคนางค์ จากนิยายเรือ่ ง ดอกฟ้า
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
ชลิต สุเสวี
เป็น โดม
เรวดี ศิริวิไล
เป็น ม.ร.ว. แสงระวี ทิวากร
กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน เป็น สารภี
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น วิจิตรา
ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เป็น แวว
นูน บุญรัตพันธุ์
เป็น ม.จ. พงษ์ทิวา
วิโรจน์ สายวัฒนะ
เป็น พรเลิศ
ศรินทิพย์ อินทรวิจิตร เป็น นิยะดา
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น ผ่อน
แฉล้ม โทณวนิก
เป็น ม.จ. หญิงสุภาวดี
ก�ำจาย รัตนดิลก, เมืองเริง ปัทมินทร์, พิชัย จิตต์ตรีขันธุ์,
เจริญ แสงสุวรรณ
เรื่องย่อ
เมื่อหมดตัว โดม จึงถูก สารภี คนรัก
เก่าทอดทิ้ง เป็นเหตุให้โดมเกลียดชังผู้หญิงนับแต่นั้นมา
แต่มีหรือที่โดมจะหนีพ้น เพราะถูกจับคู่กับ ม.ร.ว.แสงระวี ทิวากร หญิงสูงศักดิ์ผู้เย่อหยิ่ง เมื่อต้องมาเจอโดม
ผู้จองหอง ทั้งสองจึงต่อปากต่อค�ำกันทุกครั้งที่เจอหน้า
อย่างไม่ลดราวาศอกกัน
แต่ในที่สุด ทั้งสองก็แต่งงานกัน ความสัมพันธ์
ฉันท์สามีภรรยาก็เกิดขึ้น เมื่อ ม.ร.ว.แสงระวี เริ่มเห็น
552 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนตร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙

ความดีในการหยิ่งในศักดิ์ศรีของโดม ส่วนโดมนั้นแอบ
ชอบ ม.ร.ว.แสงระวี เป็นทุนเดิม ความรักจึงเกิดขึ้นโดย
ง่าย แต่ไม่วายก็มเี รือ่ งให้ทงั้ สองขุน่ ข้องหมองใจ เมือ่ สารภี
มาแสดงตัวว่าเป็นเมียเก่าของโดม
และแล้ว วันที่โดมเลิกจองหองก็มาถึง เมื่อ
ม.ร.ว.แสงระวี ตั้งครรภ์ โดมยอมลดศักดิ์ศรี ไม่สนกับค�ำ
ครหาที่ว่าเกาะแสงระวีกิน ย้ายเข้าไปอยู่ในวังทิวาเวศม์
แต่ครัน้ โดนท่านป้าของ ม.ร.ว.แสงระวี ด่ากระทบกระเทียบ
อยู่บ่อย ๆ อาการจองหองของโดมก็ก�ำเริบ หนีไปท�ำ
เหมืองอย่างสมถะตามเดิม โดมหักโหมท�ำงานจนล้มป่วย
ละเมอเรียกหาแต่ เมียรัก เมื่อ ม.ร.ว.แสงระวี รู้เรื่องก็รีบ
มุ่งไปหาโดมแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคอย่างไรก็ตาม
ที่มา นิตยสารดาราไทย เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

ริมธารรัก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๐ เมษายน ๒๔๙๙ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
รัตนภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง รัตน์ เศรษฐภักดี
ผู้ประพันธ์
ส�ำเนาว์ หิริโอตัปปะ
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
“พรานบูรพ์”
ผู้ถ่ายภาพ
รัตน์ เศรษฐภักดี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
อัมภาพรรณ
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เป็น เง็กท้อ
ฉลอง สิมะเสถียร
เป็น วิชิต
ประภาพรรณ นาคทอง
เป็น ฮวยเกียว
สาหัส บุญหลง
เป็น เอิบ
เจริญ แสงสุวรรณ
เป็น คุณหญิงเกษร
ดวงมาลย์ สุดคนึง
เป็น อมรา
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เรื่องย่อ
เพราะฐานะทีต่ า่ งกันราวฟ้ากับเหว เมือ่
วิชิต ริอาจเด็ดดอกฟ้าอย่าง อมรา จึงถูก คุณหญิงเกษร
รังเกียจเดียดฉันท์ ยิ่งวิชิตย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ของฝ่าย
หญิงหลังแต่งงาน ความสัมพันธ์ของแม่ยายลูกเขยก็ดูจะ
รุนแรงขึ้น
ไม่ไกลจากคฤหาสน์ของคุณหญิงเกษร มีกระท่อม
หลังเล็กของ เง็กท้อ ม่ายสาวซึง่ ก�ำลังพยาบาลแม่ทกี่ ำ� ลังป่วย
หนัก เพราะความข้นแค้นอย่างสาหัสท�ำให้เง็กท้อไม่มีเงินไป
ซื้อยาให้แม่ เมื่อเห็นวิชิตท�ำกระเป๋าเงินตก จึงไม่อาจระงับใจ
เอื้อมมือไปขโมยกระเป๋าที่ตกอยู่ แต่วิชิตหันมาเห็นทัน ซัก
ถามจนได้ความก็เกิดเห็นใจเง็กท้อ และให้เงินช่วยเหลือแม้
จะไม่สามารถช่วยแม่ของเง็กท้อได้ทันเวลาก็ตาม
ฮวยเกียว เพือ่ นของเง็กท้อซึง่ ด�ำรงชีพด้วยการเป็น
โสเภณี ช่วยหางานเย็บผ้าให้เง็กท้อท�ำประทังชีวิต ส่วนวิชิต
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ซึ่งอยากลบค�ำปรามาสของแม่ยายจึงเคี่ยวกร�ำท�ำงานจน
ตาบอดสนิท คุณหญิงเกษรฉวยโอกาสยุแยงให้อมราเลิกกับ
วิชิตไม่เว้นแต่ละวัน จนกระทั่งวิชิตถูกคุณหญิงเกษรด่าว่า
เป็นตัวท�ำลายชีวติ ของอมรา เขาจึงยอมออกจากชีวติ ของเมีย
รักด้วยความเต็มใจ จนกระทั่งมาล้มอยู่ที่หน้ากระท่อมของ
เง็กท้อ
อมราเสาะหาวิชติ อย่างไม่ลดละ แม้จะถูกคุณหญิง
เกษรทัดทานเพียงใด โดยไม่รู้ว่าวิชิตมาพักที่กระท่อมของ
เง็กท้อ ด้วยส�ำนึกในบุญคุณเป็นทุนเดิมเง็กท้อจึงทอดกายให้
ชายหนุม่ แม้จะรูว้ า่ เขามีภรรยาแล้วก็ตาม เง็กท้อยังพยายาม
หาเงินมารักษาตาของวิชิตถึงขนาดยอมขายตัว จนหาเงิน
ผ่าตัดดวงตาให้วิชิตได้ส�ำเร็จ เมื่อใกล้ถึงวันที่หมอจะเปิดผ้า
เปิดตา เอิบ คนสนิทของอมราสืบหาวิชิตจนพบ และเล่าว่า
อมรายังคงซื่อตรงต่อวิชิต เง็กท้อได้ยินเข้าก็สะท้อนใจ เมื่อ
หมอเปิดตาวิชิต จึงหลอกว่าตนเป็นเพื่อนของเง็กท้อ
วิชติ เห็นเง็กท้ออยูต่ วั คนเดียวจึงชวนมาอยูด่ ว้ ย ไม่
นานนักเง็กท้อก็แสดงอาการว่าตัง้ ครรภ์ แม้จะคาดคัน้ แค่ไหน
ก็ไม่ยอมปริปากบอกว่าใครเป็นพ่อของลูกในท้อง จนวิชติ โมโห
ขับไล่เง็กท้อออกจากบ้านเพราะกลัวเสือ่ มเสียชือ่ เสียง เง็กท้อ
เดินโผเผมายังท่าน�้ำใกล้กระท่อมซึ่งเคยมาพลอดรักกับวิชิต
อย่างหมดเรีย่ วแรง โชคดีทฮี่ วยเกียวซึง่ แวะมาเยีย่ มเง็กท้อ จึง
เล่าความจริงให้วิชิตฟัง วิชิตกับอมราจึงรีบมุ่งหน้ามายัง
กระท่อมของเง็กท้อด้วยความร้อนใจ
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สิบเก้ามงกุฎ
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ เมษายน ๒๔๙๙ ศรีราชวงศ์
บริษัทสร้าง
โรงถ่ายภาพยนตร์ ส. อาสนจินดา
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สมใจ อาสนจินดา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ฉกรรจ์ บัลลังก์รัตน์
ผู้ก�ำกับศิลป์
วิทย์ อัคนียากร
ผูส้ ร้างฉากและก�ำกับแสง โรงถ่ายภาพยนตร์ ส. อาสนจินดา
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง สง่า อารัมภีร์
ผู้พากย์
เทพา – อาภรณ์ กับ “ขุนแผน”
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น เมฆ บางไทร
จุฑารัตน์ จินรัตน์
เป็น สร้อย
สาหัส บุญ-หลง
เป็น ตาสาย
สมถวิล มุกดาประกร
เป็น ทิดโกรก
เมืองเริง ปัทมินทร์
เป็น ทิดกลั่น
แน่งน้อย แสงสุวิมล
เป็น นวล
สังเวียน หาญบุญตรง
เป็น เสือแผน
ทม วิศวชาติ
เป็น ร.ต.ท. ชาญ
อธึก อรรถจินดา
เป็น เสือแถม
เศก สิทธิพร
เป็น แสง
แดง ดุรงคเสนี
เป็น มาลี
เสี่ยล้อต๊อก
เป็น ต๊อก
ล้อต๊อกน้อย
เป็น เด็กเปีย
เรื่องย่อ
เมือ่ เห็น นวล เมียรักก�ำลังเล่นชูต้ อ่ หน้า
เมฆ บางไทร จึงบันดาลโทสะฆ่าชู้รักเสียชีวิตจนต้องติดคุก
หลายปีผ่านไป ความแค้นที่สั่งสมท�ำให้เมฆตัดสินใจแหกคุก
ทันทีที่เหยียบชายแดนบ้านซาก เมฆก็ได้รับการ
ต้อนรับด้วยห่ากระสุนจากสามพ่อลูก ตาสาย สร้อย ลูกสาว
และ แสง ลูกชายคนเล็ก เพราะถูกเข้าใจผิดคิดว่าเมฆเป็น
นักเลง เมื่อหนีรอดมาได้เมฆจึงหาทางไปเจรจากับตาสาย จึง
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ได้รู้ว่าครอบครัวของตาสายถูก ทิดโกรก กับ ทิดกลั่น ตาม
รังควาญอยู่ เพราะสร้อยไม่ยอมเป็นเมียทิดกลัน่ มิหน�ำซ�ำ้ สาย
ยังเอา มาลี หญิงสาวทีท่ ดิ โกรกฉุดคร่ามาไว้ในครอบครอง เมฆ
ตกตะลึงเมื่อเห็นหน้ามาลี เพราะเป็นน้องสาวของตน
รุ่งขึ้น ทิดโกรกกับทิดกลั่นประกาศศักดาท้าดวล
ปืนกับเมฆ ในอีก ๔ วันข้างหน้า ที่ดอนตาหลับ เมฆรับค�ำท้า
อย่างไม่มที ที า่ เกรงกลัว สร้อยเห็นดังนัน้ ก็ยนิ ยอมทอดกายให้
เมฆด้วยความเต็มใจ คืนนั้น ต๊อก ลูกสมุนของทิดโกรกแอบ
ลอบเข้ า มาเพื่ อ ฆ่ า เมฆแต่ เ ป็ น ฝ่ า ยเสี ย ที ซ ะเอง เมฆเก็ บ
กระดาษทีจ่ ดรูปพรรณของตนทีต่ อ๊ กเผลอท�ำตกไว้ แล้วก็ตอ้ ง
สะดุดใจกับลายมืออันคุ้นเคย ซึ่งละม้ายลายมือของนวลซึ่ง
บัดนีต้ กเป็นเมียของทิดโกรก เมฆรีบหุนหันไปบ้านซาก ทิง้ ให้
สร้อยถูกตาสายตราหน้าว่าโดนสิบแปดมงกุฎอย่างเมฆหลอก
อ้ายเสือแผน เกลอของทิดโกรกตามมาเอาชีวิต
เมฆถึงบ้านซาก โชคดีที่ ร.ต.ท. ชาญ ซึ่งก�ำลังตามจับเมฆช่วย
ชีวิตเขาไว้ เมฆขอเวลา ๒ วันเพื่อไปสะสางหนีแค้นและจะ
ยอมมอบตัวแต่โดยดี ครบก�ำหนด ๔ วัน เมฆมาตามค�ำท้า แต่
เมฆก็ตอ้ งเป็นฝ่ายล่าถอยเมือ่ รูว้ า่ ทิดโกรกจะต่อสูด้ ว้ ยปืน ปืน
ซึ่งเมฆสาบานไว้ว่าจะไม่ขอแตะต้องอีกตลอดชีวิต ทิดกลั่น
แอบหยิบปืนที่เมฆโยนทิ้งไปฆ่าตาสาย ท�ำให้สร้อยเข้าใจผิด
เมฆจึงตกอยู่ในวงล้อมของความตาย นวลซึ่งส�ำนึกผิดแล้วจึง
เอาตัวบังกระสุนไว้ เมฆจึงตัดสินใจหยิบปืนยิงทิดโกรกและ
ทิดกลั่นและมอบตัวกับ ร.ต.ท.ชาญ ตามสัญญา
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ลูกโจร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๔ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ควีนส์
บริษัทสร้าง
สหมิตรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
พรานบูรพ์
ผู้ก�ำกับ		
ปริญญา ลีละศร
ผู้เขียนบท
ปริญญา ลีละศร
ผู้ถ่ายภาพ
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
อัจฉรา พิสุทธิ, วิชิต ไวงาน, เชาว์
แคล่วคล่อง, ชาลี อินทรวิจติ ร, สมพล กงสุวรรณ, อดินนั ท์
สิงห์หิรัญ, เบ็ญจมินทร์, มงคล จันทนบุบผา, สมพงษ์,
ล้อต๊อก, เพลินตา อุมาแมน
เรื่องย่อ
เสือวัน และ เสือแคล้ ว สองเสื อ
มหาโจรที่ถูกทางการหมายหัว คืนหนึ่ง ทั้งสองออกไป
ปล้นบ้านเศรษฐีและถูกต�ำรวจน�ำก�ำลังเข้าจับกุม ใน
ระหว่างทีเ่ สือวันพยายามหลบหนี ก็ได้ยนิ เสียงเด็กร้องไห้
ด้ ว ยความสงสารจึ ง อุ ้ ม เด็ ก คนนั้ น มาด้ ว ย และในวั น
เดียวกันนัน้ เอง ส.ต.อ.เพิม่ ซึง่ ถูกยิงใกล้เสียชีวติ ได้ขอร้อง
เสือวันให้ช่วยส่งเสียเงินทองแก่ลูกชายของตน เสือวัน
รับปาก นับตั้งแต่วันนั้นเสือวันจึงกลับใจเลิกเป็นโจร
เวลาผ่านไปยีส่ บิ กว่าปี วันทนีย์ ลูกสาวของเสือ
วันโตจนเรียนจบมหาวิทยาลัย และมีคนรักชือ่ ร.ต.ต.พงษ์
เสือวันจ�ำได้ทันทีว่าเป็นลูกชายของ ส.ต.อ.เพิ่ม ซึ่งเขา
คอยส่งเสียเงินทองมาตลอดหลังจาก ส.ต.อ.เพิม่ เสียชีวติ
โดยไม่เคยเปิดเผยตัว แต่แล้ววันหนึ่ง เสือแคล้วก็ปรากฏ
ตัวขึ้นพร้อม เคลิ้ม ลูกชาย เพราะหมายมั่นจะให้เคลิ้มได้
แต่งงานกับวันทนีย์ แต่เสือวันไม่ยอมเพราะรูว้ า่ เสือแคล้ว
ยังไม่เลิกเป็นโจร เสือแคล้วเจ็บใจจึงให้เคลิ้มลักพาตัว
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วันทนีย์ เพราะรู้ดีว่าเสือวันไม่กล้าแจ้งต�ำรวจ
ร.ต.ต.พงษ์ เมื่อรู้ว่าวันทนีย์ถูกจับตัวไปก็ไม่รอ
ช้ารีบไปช่วย เสือวันกลัวว่า ร.ต.ต.พงษ์ จะถูกเสือแคล้ว
ท�ำร้าย จึงแอบบุกไปหาเสือแคล้ว แต่ถูกวันทนีย์ซึ่งรู้
เรื่องราวในอดีตจากเสือแคล้วตัดพ้อต่อว่า เสือวันเสียใจ
เป็นอันมากจึงส่งปืนให้วันทนีย์ยิงตัวเองให้หายแค้น แต่
วันทนีย์ก็ไม่อาจท�ำได้ เสือแคล้วฉวยโอกาสที่พ่อลูก
ทะเลาะกันหยิบปืนเล็งไปที่เสือวัน แต่ ร.ต.ต.พงษ์ และ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมาได้ทนั ท่วงที จึงยิงเสือแคล้วและเคลิม้
เสียชีวติ เมือ่ เหตุการณ์สงบ เสือวันจึงเล่าเรือ่ งราวในอดีต
ทั้งหมดให้วันทนีย์และ ร.ต.ต.พงษ์ ฟังอย่างละเอียด
ร.ต.ต.พงษ์ รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อเสือวันมาก ส่วน
วั น ทนี ย ์ ซึ้ ง น�้ ำ ใจเสื อ วั น จึ ง เขี ย นประวั ติ ข องตั ว เองส่ ง
มหาวิทยาลัยอย่างไม่อายว่าเป็น “ลูกโจร”
ที่มา นิตยสารดาราไทย พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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พรานสังคม
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ปริญญา ลีละศร
ผู้เขียนบท
เบญจมินทร์
ผู้ถ่ายภาพ
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ
ผู้แสดง
ม.ร.ว. หญิงฤดีมน ชมภูนุช เป็น นงนุช
เพลินตา อุมาแมน
เป็น รจนา
เชาว์ แคล่วคล่อง
เป็น ชัช
วิชิต ไวงาน, จันตรี สาริกบุตร, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, จรูญ
สินธุเศรฐ, สมพล กงสุวรรณ, มงคล จันทบุบผา, ร�ำเพย
ณ นคร
เรื่องย่อ
เพราะไม่เคยมีความรัก เมื่อถูก ชัช
หนุม่ นักศึกษาป้อนค�ำหวาน นงนุช จึงตกหลุมพรางอย่าง
ง่ายดาย แม้นงนุชจะอายุมากกว่าชัชกว่าสิบปีก็ตาม
นงนุชเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่งตัวทันสมัยขึ้น จนใน
ที่สุด ก็ตกเป็นของชัชด้วยความยินยอม แม้ชัชจะกลับไป
เรียนต่อที่กรุงเทพ นงนุชก็ยังคงปรนเปรอชัชทั้งร่างกาย
และเงินทอง
แต่เมือ่ ชัชกลับมาทีก่ รุงเทพ กลับแอบไปมีความ
สัมพันธ์กบั รจนา นักศึกษาสาวจนเธอตัง้ ครรภ์ ชัชปฏิเสธ
ความเป็นพ่อและไล่ให้รจนาไปท�ำแท้งโดยอ้างว่าไม่มเี งิน
เลี้ยงดู แต่รจนายืนยันว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะพี่สาวที่
คอยส่งเสียเธอมีฐานะดี ชัชจึงยอมตกลงแต่งงาน รจนา
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กลับไปบอกเรื่องราวที่บ้านเกิดและโทรเลขตามชัชเพื่อ
เข้าพิธีแต่งงาน
ชัชตามมาทีบ่ า้ นของรจนาแล้วก็ตอ้ งตกใจเป็น
อันมาก เพราะที่นั่นคือบ้านของนงนุช นงนุชพยายามขัด
ขวางการแต่งงานท�ำให้ชัชไม่พอใจถึงกับจ้างคนมาฆ่า
นงนุชแต่ไม่ส�ำเร็จ ส่วนรจนาไม่เข้าใจว่าท�ำไมพี่สาวถึง
คัดค้านการแต่งงานทั้งที่ตอนแรกอนุญาต นงนุชจึงเล่า
เรือ่ งราวทัง้ หมดให้รจนาฟัง รจนาผิดหวังเสียใจมากจึงยิง
ชัชเพราะความเคียดแค้น
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

ดาวเรือง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ คาเธ่ย์
บริษัทสร้าง
รัตนภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สมจินต์ รัตนพล
ผู้ประพันธ์
“พรานบูรพ์”
ผู้ก�ำกับ
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
รัตน์ เศรษฐภักดี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เทพา – อาภรณ์
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง
เป็น ดาวเรือง
ฉลอง สิมะเสถียร
เป็น สันทราย
สาหัส บุญหลง
เป็น พัศดี
จุมพล กาญจนินทุ
เป็น จิตรกร เจนจิตร
เมืองเริง ปัทมินทร์, สมถวิล มุกดาประกร, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน
เรื่องย่อ
ดาวเรือง กับ สันทราย เกิดและเติบโตที่
อ่าวเกล็ดแก้ว ทั้งสองเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เป็นเด็ก จน
กระทั่งเพาะบ่มเป็นความรักฉันท์หนุ่มสาว วันหนึ่ง มีนักวาด
ภาพชื่อ จิตกร เจนจิตร มาขอให้ดาวเรืองเป็นแบบวาดภาพ
ชื่อ “นางเงือก” และเสนอเงินค่าตอบแทนให้ ดาวเรืองรีบน�ำ
เงินกลับมาที่บ้าน แต่กลับพบเจ้าหนี้ก�ำลังมาทวงเงิน
แม้จะเอาเงินค่าจ้างเป็นแบบจ่ายหนี้ไปแล้ว แต่ก็
ยังใช้หนี้ไม่หมด ดาวเรืองจึงตัดสินใจไปหางานท�ำที่กรุงเทพ
ตามค�ำชักชวนของ หาด เพื่อนบ้าน และไปท�ำงานที่ร้าน
อาหาร ทีน่ นั่ ดาวเรืองได้พบกับเจ้าของโรงแรมนิทราซึง่ ก�ำลัง
หาคนไปท�ำงานด้วย ดาวเรืองจึงชวนสันทรายและวารี พี่สาว
มาท�ำงานด้วยกัน แต่จู่ ๆ ตาของสันทรายก็เกิดอาการปวด
และเริ่มมองไม่เห็น
ดาวเรืองยอมท�ำงานทุกชนิด เพราะหวังจะเก็บเงิน
ไปใช้หนี้ เมือ่ ลัดดากับเฉียบ สองนักพนันมาเสนอให้ดาวเรือง
เป็นนางนกต่อในบ่อนของท่านอิทธิพลดาวเรืองจึงตกปาก
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รับค�ำอย่างว่าง่าย ท่านอิทธิพลเอ็นดูดาวเรืองประหนึง่ ลูกสาว
ซื้อสิ่งของมากมายประเคนจนเธอหลงระเริงในทรัพย์สมบัติ
ทีไ่ ด้รบั หารูไ้ ม่วา่ ท่านอิทธิพลวางแผนจะเอาดาวเรืองเป็นเมีย
โดยสร้างสถานการณ์อนั แยบคายจัดฉากให้ดาวเรืองเป็นผูร้ า้ ย
ฆ่าคน ดาวเรืองตกหลุมพรางจึงขอร้องให้ท่านอิทธิพลช่วย
และตกเป็นของท่านอิทธิพลตามแผน
จนกระทั่งวันหนึ่ง ดาวเรืองแอบเห็นชายฉกรรจ์
ที่ตัวเองฆ่าในบ้านของท่านอิทธิพล จึงได้รู้ว่าตัวเองถูกหลอก
ดาวเรืองเสียใจมากจึงหนีกลับไปที่อ่าวเกล็ดแก้ว ซึ่งบัดนี้ แม่
บังเกิดเกล้าได้เสียชีวิตไปแล้ว ส่วนสันทรายกลายเป็นคน
ตาบอด ท่านอิทธิพลกลัวดาวเรืองจะเปิดเผยเรื่องของตนจึง
สั่งให้เฉียบไปจับดาวเรืองมาขังในซ่องลับ เฉียบขู่ให้ดาวเรือง
กลับไปท�ำงานต้มตุ๋นเหมือนเคยไม่งั้นจะโดนสาดน�้ำกรด
แต่ดาวเรืองไม่ยอม เมื่อหันไปฟ้องอิทธิพลกลับถูกตบตี ขวด
น�ำ้ กรดทีว่ างอยูห่ กราดใบหน้าดาวเรือง ดาวเรืองกระชากปืน
จากอิทธิพลยิงกระหน�่ำเฉียบ ลัดดา และอิทธิพลเพื่อระบาย
ความแค้น แต่ตัวเองก็ต้องโดนจับต้องโทษประหารชีวิต
ระหว่างทีด่ าวเรืองถูกคุมขังอยูใ่ นคุก มีนกั วาดภาพ
คนหนึ่งมาติดต่อพัสดีให้หาคนหน้าตาอัปลักษณ์มาเป็นแบบ
วาดภาพ “ผีเสือ้ สมุทร” พัศดีจงึ พาดาวเรืองออกมา บัดนีน้ าง
เงือกได้กลายร่างเป็นผีเสือ้ สมุทรเสียแล้ว จิตรกรสงสารในโชค
ชะตาของดาวเรื อ ง จึ ง ไปตามสั น ทรายและวารี ม าร�่ ำ ลา
ดาวเรืองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะไปรับโทษทัณฑ์ที่ดาวเรือง
ท�ำไว้
ที่มา นิตยสารดาราไทย พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

557

๒๔๙๙

สามเกลอหักด่าน
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๙ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง

ยูเนี่ยน ฟิล์ม โปรดักชั่น (UNION
FILM PRODUCTION) ร่วมกับ กอง
ดุริยางค์ กองทัพบก
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พ.ท. ศิริ ถิรพันธ์
ผู้อ�ำนวยการแสดง ศุภอัฐ ชวะโนทัย
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
สมพงษ์ พงษ์มิตร
ผู้เขียนบท
จุมพล ปัทมินทร์
ผู้ถ่ายภาพ
วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, จุมพล
ปัทมินทร์, เสน่ห์ โกมารชุน, อบ บุญติด, ชูศรี โรจน์ประดิษฐ์, ยรรยง, แป๊ะอ้วน, อธึก อรรถจินดา
เรื่องย่อ
เรื่องราวความโกลาหลของ สมพงษ์
คนกวาดถนนทีถ่ งึ คราวต้องไปรับใช้ชาติ สมพงษ์สงั กัดอยู่
ในกรมกองเดียวกับ ล้อต๊อก และ หมู่จุมพล อริเก่า และ
เพิง่ จะรูว้ า่ ซูหยิน หญิงสาวทีเ่ ขาหลงรักเป็นน้องสาวของ
ล้อต๊อก ส่วน สารภี คนรักของล้อต๊อกก็บังเอิญเป็นน้อง
สาวของสมพงษ์ ทัง้ สามเกลอจึงลืมเรือ่ งบาดหมางในอดีต
และปรองดองกัน
ขณะนั้ น ศั ต รู ป ระกาศรุ ก รานประเทศไทย
ทหารสามเกลอถูก ส่งตัว ไปท�ำหน้าที่พลลาดตระเวน
สอดแนมข้าศึก ภายใต้ความรับผิดชอบของ ร.ต.อธึก
ระหว่างนั้น พลประสาน ปัทมเวณูได้หายตัวไป ทุกคนจึง
ออกตามหา สามเกลอซึง่ ก�ำลังลอบเข้าไปค่ายข้าศึก แอบ
ได้ยนิ แผนการโจมตีประเทศไทย และได้เห็นพลประสาน
ก�ำลังถูกข้าศึกทรมานเสียชีวติ สามเกลอใช้ความพยายาม
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ขโมยแผนการโจมตีลับได้ส�ำเร็จ ล้อต๊อกกลับไปแจ้งข่าว
กับผูบ้ ญ
ั ชาการ กองทัพไทยจึงยกทัพเข้าโจมตีจนเกิดการ
รบขึ้น ล้อต๊อกตรึงก�ำลังอยู่และได้เห็นว่าข้าศึกมีก�ำลัง
เยอะกว่า จึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมายับยั้งการบุกโจมตี
ของกองทัพไทย เมื่อรวบรวมก�ำลังคนได้เท่าเทียมกับ
ข้าศึก กองทัพไทยจึงเข้าต่อสู้อีกครั้ง พลทหารสมพงษ์ได้
เสียสละชีวิตกระโดดเข้ารับลูกระเบิดเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเป็น
อันตราย ประเทศไทยจึงรอดพ้นจากการรุกรานของข้าศึก
มาได้
ที่มา นิตยสารดาราไทย พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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ปีศาจคะนองรัก
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
กองสวัสดิการกรมต�ำรวจ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
อ. อรรถจินดา
ผู้ก�ำกับ
พ.ต.ท. อรรถ อรรถจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
พ.ต.ท. อรรถ อรรถจินดา
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
ฉลอง สิมะเสถียร
เป็น ดนัย
มารศรี มุกดาประกร เป็น เรียม
จุฑารัตน์ จินรัตน์
เป็น ปิศาจสาว
อบ บุญติด
เป็น บิดาของดนัย
วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์ เป็น กานดา
สาหัส บุญหลง
เป็น ผ่อน
วีระ
เป็น นายใหญ่
จันตรี สาริกบุตร, ส�ำราญ เหมือนประสิทธิเวช, ปราณีต
คุ้มเดช, เสี่ยซาเล้ง, วิทย์ สุจริตจันทร์
เรื่องย่อ
ดนัย นักประพันธ์หนุ่มถูกพ่อบังคับ
ให้แต่งงานกับ กานดา ลูกสาวของเพื่อน ดนัยทนพ่อ
รบเร้าไม่ได้จึงตอบตกลงแต่งงาน โดยมีเงื่อนไขว่าจะขอ
ไปเขียนหนังสือทีอ่ ยุธยาให้เสร็จเสียก่อน ดนัยไปพักอยูท่ ี่
บ้านเก่า ๆ หลังหนึ่งที่อยุธยาซึ่ง ผ่อน เลขานุการของพ่อ
จัดการหามาให้
ที่บ้านหลังนี้ ดนัยได้พบปิศาจสาวที่ปรากฏตัว
มาต่อว่าดนัยทีม่ าอยูบ่ า้ นหลังนีโ้ ดยไม่บอกกล่าวเสียก่อน
แต่ในที่สุดปิศาจก็รับว่าล้อเล่นเพราะรู้จักดนัยเป็นอย่าง
ดี วันหนึง่ ดนัยได้พบกับ เรียม ทีว่ งั โบราณและตกหลุมรัก
ทันทีที่เห็นเช่นเดียวกับเรียม แต่เรียมโดนพ่อบังคับให้
แต่งงานกับ นายใหญ่ ผู้มีอิทธิพล
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เรียมพยายามขอร้องไม่ให้ดนัยติดต่อกับเธอ
เพราะกลัวนายใหญ่ท�ำร้าย ดนัยจึงขอให้ปิศาจสาวช่วย
เหลือ ปิศาจสาวปฏิเสธและเล่าให้ดนัยฟังว่า เมือ่ สองร้อย
ปีก่อน ตนเคยถูกบังคับให้เป็นบาทบริจาริกาของสมัย
พระพุทธเจ้าเสือ แต่ขดั ขืนเพราะรักอยูก่ บั ชายคนหนึง่ จึง
ฆ่าตัวตาย ผู้ชายคนที่ว่านั้นได้กลับมาเกิดใหม่คือดนัย
นั่นเอง
ต่อมา ดนัยได้รับจดหมายจากเรียมเรียกให้
ไปพบ แต่เมื่อไปถึงที่หมายกลับพบนายใหญ่และพ่อของ
เรียมรุมท�ำร้าย ปิศาจสาวมาช่วยไว้ทัน เรียมส่งจดหมาย
หาดนัยหลังจากนั้นเพื่อบอกว่าได้แต่งงานแล้วกับนาย
ใหญ่เพราะไม่อยากให้ดนัยโดนท�ำร้ายอีก ดนัยเสียใจมาก
หันเข้าหาสุรา ปิศาจสาวปรากฏตัวให้ดนัยเห็นเป็นครั้ง
สุดท้ายพร้อมกับบอกว่าอีก ๓๐ ปี จึงจะได้พบกันอีกที่
บ้านหลังนี้ ดนัยจึงกลับไปแต่งงานกับกานดา เมื่อถึง
ก�ำหนด ดนัยกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับปิศาจสาวและ
เสียชีวิตที่บ้านหลังเดิม ปิศาจสาวจึงมารับวิญญาณตาม
สัญญา
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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ไฟชีวติ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๙ นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เกรียงศักดิ์ หาญวานิช
ผู้ประพันธ์
สด กูรมะโรหิต
ผู้ก�ำกับ		
ลัดดา สารตายน
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ทีมงานอื่น ๆ
ขุนลีลาศาสตร์สุนทร ควบคุมปัญหา
ชีวิตในเรื่อง
ผู้แสดง
สวลี ผกาพันธุ์
เป็น จวนฟาง
สุรชัย ลูกสุรินทร์
เป็น มนู
จรูญ สินธุเศรษฐ
เป็น เทพ
เกษแก้ว มาสะวิสุทธิ เป็น แย้ม
สมศรี เทียมก�ำแหง เป็น กล�่ำ
ชาญ เทียมประสิทธิ์ เป็น เกริก
ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เรื่องย่อ
มนู ไปศึกษาวิชาแพทย์ทมี่ หาวิทยาลัย
ฮ่องกงและได้พบกับ จวนฟาง สาวจีนทีน่ นั่ ทัง้ สองคบหา
กันและสัญญาว่าจะกลับมาแต่งงานที่เมืองไทย แต่ความ
สัมพันธ์ของทั้งสองก็ต้องจบลงหลังการปรากฏตัวของ
เทพ ญาติของมนูที่ถูกส่งมาเป็นผู้จัดการบริษัทที่ฮ่องกง
เทพหลงรักจวนฟางและพยายามสานสัมพันธ์ จวนฟาง
ไม่กล้าปฏิเสธเพราะเห็นว่าเป็นญาติของมนู จนกระทั่ง
วั น หนึ่ ง มนู นั ด จวนฟางไปเลี้ ย งฉลองรั บ ปริ ญ ญา แต่
จวนฟางมาช้า มนูสงั หรณ์ใจว่าจวนฟางอาจจะไปหาเทพ
จึงตามไปพบทั้งสองอยู่ด้วยกัน และเข้าใจผิดว่าจวนฟาง
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นอกใจ มนูเสียใจมากจึงตัดสินใจกลับเมืองไทยทันที  
๕ ปีผ่านไป มนูย้ายไปท�ำไร่ “ภูไท” ที่หน้าเขา
ทโมน แย้ม ลูกสาวผู้ใหญ่แหยมมาหลงรักมนู วันหนึ่งมนู
ได้รับจดหมายจากเทพบอกว่าจะมาพักผ่อนที่ไร่เพราะ
ป่วยเป็นโรคประสาท ท�ำให้มนูได้พบกับจวนฟางอีกครั้ง
เทพกับจวนฟางมีลกู ชายด้วยกันหนึง่ คน มนูได้พดู คุยกับ
เทพและได้รู้ว่าเมื่อห้าปีก่อนจวนฟางไม่ได้นอกใจเขา
ท�ำให้มนูรู้สึกผิดและอยากปรับความเข้าใจกับจวนฟาง
เทพยอมสละจวนฟางให้มนู และออกจากไร่ภูไทในคืน
นั้น ส่วนที่ไร่ภูไท จวนฟางตามหา หนูใหญ่ ลูกชายไม่พบ
จึงเข้าใจว่าเทพพาไปด้วย มนูช่วยออกตามหาหนูใหญ่
ขณะทีเ่ ทพเดินผ่านหน้าผา โดยไม่รตู้ วั ว่าหนูใหญ่เดินตาม
มา ทันใดนั้นเอง เสียงระเบิดหินดังสนั่นขึ้น เทพหันไป
เห็นหนูใหญ่จึงรีบวิ่งไปช่วย แต่สายไปเสียแล้ว
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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เกียรติศกั ดิร์ กั ของข้า
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๙ กรุงเกษม
บริษัทสร้าง
โยคีทองพูน
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
สุวัฒน์ วรดิลก
ผู้ก�ำกับ		
เนรมิต
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ - จุรี
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, สมจิตต์ ทรัพย์สำ� รวย,
สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต, เชาว์ แคล่วคล่อง,
ล้อต๊อก, อบ บุญติด, เกรียวทอง อิศรศักดิเ์ สนา
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เรื่องย่อ
เรื่องราวของหนุ่ม ปาน กับสาว เนิ่น
ซึ่งอาศัยอยู่ที่ต�ำบลหาดตะโก ทั้งสองรักและตกลงจะอยู่
ด้วยกัน ความสวยของเนิ่นไปต้องตา หมู่เจิม เป็นเหตุให้
ปานถูกยัดข้อหาฆ่าคนตาย ปานแหกคุกออกมาพร้อมกับ
ความแค้นแน่นอก ยิง่ เมือ่ รูว้ า่ เนิน่ ต้องยอมแต่งงานกับหมู่
เจิมเพราะอิทธิพลของก�ำนัน จึงบันดาลโทสะลงมือฆ่า
ก�ำนัน ท�ำให้ปานต้องหนีการจับกุมอีกครั้ง
หมู่เจิมได้แต่งงานกับเนิ่นสมใจและรับเลี้ยงดู
ลูกในท้องซึ่งเกิดกับปาน หลายปีต่อมา ปานกลายเป็น
เสือคนส�ำคัญทีท่ างราชการต้องการตัว เสือปานออกปล้น
เงินเศรษฐีเพื่อมาแจกจ่ายคนยากจน เป็นที่รักใคร่ของ
ชาวบ้านและช่วยให้เขาไม่ถูกต�ำรวจจับ เสือปานเฝ้าหวัง
อยากเจอลูกชายของตัวเองสักครัง้ จนในทีส่ ดุ ทัง้ สองก็ได้
โคจรมาพบกันแต่ในฐานะต�ำรวจกับผู้ร้าย
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙
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ลูกแก้วเมียขวัญ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๙ คาเธ่ย์
บริษัทสร้าง
สุเทพภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สมบูรณ์ จันทรสมบูรณ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
มนตรี
ผู้เขียนบท
ช่อทิพย์วรรณ
ผู้ถ่ายภาพ
ส. สุเทพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
สมควร กระจ่างศาสตร์ เป็น กิมเจ็ง
สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย เป็น เง็กลั้ง
อบ บุญติด
เป็น แป๊ะล้ง
สงวน รัตนทัศนีย์
เป็น ลี่คิ้ม
วลิต สนธิรัตน์
เป็น เชิดศักดิ์
นาฏยา รัมภเวช
เป็น ผกาพรรณ
ล้อต๊อก, สมพงษ์, สมบูรณ์ จันทรสมบูรณ์, บังเละ,
ด.ช. สุเทพ
เรื่องย่อ
ความใฝ่ฝันที่จะเรียนมหาวิทยาลัย
ของ กิมเจ็ง ส�ำเร็จลงในวันหนึ่ง แม้เขาจะแต่งงานกับ
เง็กลั้ง จนมีลูกแล้วก็ตาม เมื่อ กิมตี่ บุตรชายอายุได้ ๕
ขวบ กิมเจ็งได้รับการสนับสนุนจากอาให้ไปเรียนต่อที่
กรุงเทพฯ แป๊ะล้ง ผูเ้ ป็นบิดาจึงยินยอม โดยมี ตัว๊ ปุย๊ ญาติ
สนิทร่วมทางไปด้วย
กิมเจ็งมุมานะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี
จนเหตุการณ์เริม่ พลิกผัน เมือ่ เขายืน่ มือไปช่วย ผกาพรรณ
ที่ก�ำลังถูก เชิดศักดิ์ ท�ำร้าย กิมเจ็งหลงเสน่ห์ผกาพรรณ
จนละทิ้งการเรียน มิหน�ำซ�้ำยังโกหกทางบ้านเพื่อขอเงิน
ไปปรนเปรอผกาพรรณจนครอบครัวต้องย้ายไปอยูก่ ระท่อม
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หลังน้อย ไม่นาน ลี่คิ้ม ผู้เป็นแม่ก็เสียชีวิต
ผ่านไปไม่นานผกาพรรณก็เริม่ เบือ่ หน่ายกิมเจ็ง
จึงกลับไปเล่นชู้กับเชิดศักดิ์อีกครั้ง ตั๊วปุ๊ยมาเห็นเข้าจึง
เข้าไปต่อว่า แต่ผกาพรรณไหวตัวทันโวยวายลั่นว่าตั๊วปุ๊ย
ลวนลามตัวเอง กิมเจ็งเพิ่งกลับมาถึงบ้านไม่รู้ต้นสาย
ปลายเหตุก็ออกปากไล่ตั๊วปุ๊ยออกจากบ้านโดยไม่ฟังค�ำ
อธิบายใด ๆ ด้วยหลงผกาพรรณอย่างโงหัวไม่ขึ้น
ตั๊วปุ๊ยเขียนจดหมายไปเล่าความจริงทั้งหมด
ให้ทางบ้านของกิมเจ็งฟัง แป๊ะล้งก�ำลังป่วยหนัก รูข้ า่ วเข้า
ก็ตรอมใจ แต่หลังจากนั้นไม่นาน กิมเจ็งก็ได้ประจักษ์ว่า
ผกาพรรณคบชู้ ด้วยความโมโหจึงเกิดมีเรื่องกับเชิดศักดิ์
โชคร้ายที่เชิดศักดิ์ล้มทับมีดของตัวเองตายท�ำให้กิมเจ็ง
ตกเป็นฆาตกร
หลังจากที่พ่อและแม่ของสามีตาย เง็กลั้งกับ
กิมตีต่ อ้ งอาศัยศาลเจ้าเป็นทีซ่ กุ หัวนอน เคราะห์กรรมซ�ำ้
หนักเมือ่ เง็กลัง้ ล้มป่วย กิมตีจ่ งึ ต้องออกขอทานหาเงินมา
ประทังชีวิต สองแม่ลูกเผอิญเห็นข่าวกิมเจ็งบนหน้า
หนังสือพิมพ์ จึงพากันไปเยี่ยมกิมเจ็งที่ห้องขัง กิมเจ็งพ้น
ข้อกล่าวหาในที่สุด ชีวิตนักโทษ ๖ เดือน ท�ำให้กิมเจ็ง
ส�ำนึกผิด จึงกลับตัวกลับใจมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง
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กัปตันยุทธ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
กองทัพเรือ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ทองแถม ศาสตระรุจี
ผู้ประพันธ์
พรพรหม
ผู้ก�ำกับ
ทักษิณ แจ่มผล
ผู้เขียนบท
ทักษิณ แจ่มผล
ผู้ถ่ายภาพ
วิชัย ทรงเยาว์ศรี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น ร.อ. ยุทธ ยุทธนาวิน
ชาริโต โซลิส (CHARITO SOLIS) เป็น โรซิต้า
ร.ต. สุโรจน์ เลขยานนท์ ร.น. เป็น ร.อ. สุรพล
ร.ท. ช่วง เกศะปิณฑ์ ร.น. เป็น ด�ำรง
สงวน โชติรส
เป็น เดช
ศรีสมร ภัทรนาวิก
เป็น จันทร์ทิพย์
สายสุนี อัศวนนท์, สุคนธ์ คิว้ เหลีย่ ม, เฉลิม แก้วสมัย และ
ข้าราชการในกองทัพเรือ
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ ร.อ. ยุทธ ยุทธนาวิน
ร.น. หรือทีท่ กุ คนเรียกว่า กัปตันยุทธ ซึง่ เคยเป็นทีร่ กั ใคร่
ของเพือ่ นทหารเรือ แต่จู่ ๆ ก็กลายเป็นขีเ้ มาอาละวาดจน
ถูกสั่งปลดราชการมิหน�ำซ�้ำยังถูกตัดออกจากตระกูล
กัปตันยุทธจึงตอบแทนด้วยการถอนหมั้น สายสุนี แล้ว
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ร.อ. สุรพล เพื่อนสนิทของกับตันยุทธได้รับ
ค�ำสัง่ ให้ไปราชการทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ เขาได้พบกับโรซิตา้ ซึง่ เข้า
มาท�ำความสนิทสนม โดยมีเบื้องหลังเพื่อหว่านล้อมให้
สุรพลช่วยติดตั้งปืนบนเรือบังคับด้วยกระแสคลื่นวิทยุ
ตามค�ำแนะน�ำของยุทธ แต่โรซิตา้ เกิดหลงรักสุรพลจริงจึง

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

บอกความจริงทั้งหมดแก่สุรพล สุรพลโกรธมากจึงต่อว่า
โรซิต้า ยุทธ ด�ำรง และพรรคพวกซึ่งแอบสังเกตการณ์อยู่
จึงจับตัวสุรพลไปขัง
สุรพลโดนทรมานแสนสาหัส แต่ก็ยังไม่ยอม
ร่วมมือกับด�ำรง ในเวลานั้นสมุนของเดชได้ฆ่านักสืบ
กองทัพเรือไทยซึ่งมีไม้ขีดหมายเลข ๑๓ อยู่ในตัว ด�ำรง
จ�ำได้ว่าเคยเห็นยุทธพกไม้ขีดไฟลักษณะเดียวกันแต่เป็น
หมายเลข ๑๙ จึงรู้ว่ายุทธเป็นนักสืบของกองทัพเรือ แต่
ยุทธไหวตัวทันช่วงชิงแผนผังการต่อเรือของไทยทีห่ ายไป
มาได้และรีบหนีออกมา
โรซิต้าหาทางช่วยชีวิตสุรพลแต่ตัวเองถูกสมุน
ของด�ำรงยิงจนเสียชีวิต ยุทธหนีการไล่ล่าของด�ำรงและ
เกิดการต่อสู้กัน ด�ำรงพลาดท่าจมน�้ำเสียชีวิต ส่วนยุทธ
ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส ก่อนสิ้นใจยุทธมอบแผนผังการ
ต่อเรือและไม้ขีดไฟประจ�ำตัวให้สุรพลน�ำไปมอบผู้บังคับ
บัญชากองเรือ
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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ค�ำอธิษฐานของดวงดาว
๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
บูรพาศิลปภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
“ดวงดาว”
ผู้ก�ำกับ
สุภระ กาญจนพังคะ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ประเทือง ศรีสุพรรณ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง เป็น ดวงดาว
ราชพร จุลวงศ์ ร.น.
เป็น ม.จ. จิรพันธ์
โชติ พุกกะพันธ์
เป็น นายสุรฤทธิ์
วัลลี ปัญญากาจน์
เป็น นางสุรฤทธิ์
วิโรจน์ สายวัฒนะ
เป็น วิวัฒน์
เรื่องย่อ
ในงานเลี้ยงปีใหม่ ณ คฤหาสน์ของ
คหบดีบริพันธ์ ดวงดาว หลีกหนีความวุ่นวายในงานเลี้ยง
มาเดินเล่นที่ชายทะเล และหวนนึกถึงวันปีใหม่เมื่อห้าปี
ก่อนซึ่งเธอเคยมีความสุข แต่ทุกสิ่งต้องพังทลายเมื่อพ่อ
ของดวงดาวล้มละลาย ดวงดาวจึงต้องมาอาศัยอยู่กับ
คหบดีบริพนั ธ์ซงึ่ มีศกั ดิเ์ ป็นปู่ แม้ตอ้ งทนถูกดูหมิน่ เหยียด
หยามจากบรรดาหลาน ๆ ของ คุณใหญ่ อาของดวงดาว
ซึ่งอาศัยในบ้านเดียวกัน
ดวงดาวได้แต่อธิษฐานกับดวงดาวขอให้เธอพ้น
จากความทุกข์โดยเร็ว ทันใดนั้นเอง มีชายคนหนึ่งวิ่งตรง
มาขอร้องให้ดวงดาวช่วยหาทีห่ ลบซ่อนต�ำรวจ ด้วยความ
มีเมตตาดวงดาวจึงให้ที่หลบซ่อนแก่โจรผู้นั้น โดยไม่ทัน
ได้ถามชื่อ วันถัดมาดวงดาวได้ยินเสียงบรรดาหลานสาว
ของคุณใหญ่พดู ถึง ม.จ. จิรพันธ์ ซึง่ ก�ำลังเป็นทีห่ มายปอง
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ของบรรดาสาว ๆ และต่างแต่งตัวแข่งขันกันเพื่อไปร่วม
งานเลี้ยงส่งท่านชายกลับกรุงเทพ ดวงดาวจึงปลีกตัวไป
เดินเล่นทีช่ ายหาดกับ สีนลิ สุนขั คูใ่ จอย่างเงียบ ๆ แต่แล้ว
ดวงดาวก็ได้เจอกับโจรที่เธอช่วยหาที่หลบซ่อนให้ใน
คืนวันปีใหม่ ชายหนุม่ สารภาพว่ามาดักรอดวงดาวเพราะ
ตั้งใจจะไปประกอบอาชีพสุจริต ดวงดาวจึงให้สมบัติชิ้น
สุดท้ายของเธอเป็นเงินทุนแก่ชายหนุ่ม
หลังจากนัน้ ไม่นาน รุง่ อาของดวงดาวมารับตัว
ดวงดาวไปอยู่ที่กรุงเทพ และพาดวงดาวไปงานเลี้ยงวัน
เกิดของ ม.จ. จิรพันธ์ ดวงดาวจ�ำได้ว่าบรรดาหลานสาว
ของคุณใหญ่ต่างใฝ่ฝันถึง ม.จ. จิรพันธ์ แต่ด้วยความ
เกรงใจอารุง่ จึงยอมไปร่วมงาน และต้องตะลึงเพราะ ม.จ.
จิรพันธ์ ก็คือนายโจรที่เธอช่วยไว้ในคืนวันปีใหม่นั่นเอง
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

สามชาติ

เรือ่ ง นางนาคพระโขนงคืนชีพ
๓๕ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ศรีราชวงศ์
บริษัทสร้าง
เนรมิตภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
เสน่ห์ - จุรี
ผู้แสดง
เสน่ห,์ เสีย่ ล้อต๊อก, ชูศรี, ล้อต๊อกน้อย
เค้าเรื่อง		
“3 เรือ่ ง... 3 รส รวมอยูใ่ นภาพยนตร์
เรือ่ งเดียวกัน นางนาคพระโขนงคืนชีพ หวาดเสียว ตืน่ เต้น
สนุกสนานด้วยอภินิหารแบบใหม่ ระบ�ำผี นาฏศิลปแบบ
ใหม่ ของ... ดินแดนอาทิตย์อุทัย เทพธิดาด�ำ นิยายชีวิต
รัก เศร้า เสทือนใจของเด็กสาวในมุมมืดแห่งนครปารีส”

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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เลือดนาวี
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ควีนส์
บริษัทสร้าง
กองทัพเรือ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พลเรือโทเสนาะ รักธรรม ร.น.
ผู้ประพันธ์
พลเรือโทเสนาะ รักธรรม ร.น.
(ให้เค้าโครงเรื่อง)
ผู้ก�ำกับ		
พ.จ.อ. ทักษิณ แจ่มผล
ผู้เขียนบท
ผู้แต่งบทพากย์
สุวัฒน์ วรดิลก
ผู้ถ่ายภาพ
ประภาส บุญชูช่วย
ผู้ล�ำดับภาพ
เนรมิต
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร,
เสน่ห์ โกมารชุน และคณะ
ผู้แสดง
ร.อ. ด�ำรงค์ เสขะนันท์ ร.น. เป็น ร.อ. มานะ เทอดไทย ร.น.
ร.อ. โกเมท สุขประสิทธิ์ ร.น. เป็น ร.อ. อุสาหะ รักไทย ร.น.
พรรณี ส�ำเร็จประสงค์
เป็น เพียงจันทร์ เชี่ยวเชิงบิน
พิมพา จารนัย
เป็น วิภา รัชวรรณ
ร.อ. ผัด ชุดชลามาศ รน. เป็น หมื่นเชี่ยวเดินสมุทร
ร.ท. สุดใจ เสวตรุณ รน.
เป็น หมื่นกล้าทะเล
พ.จ.อ. ทักษิณ แจ่มผล
เป็น พ.จ.อ. ประวิทย์ เดชโยธา
ร.อ. เติม จันทรางศุ รน.
เป็น น.อ. ผจญ เชีย่ วเชิงบิน ร.น.
พ.จ.ท. สุวรรณ เพชรกุล
เป็น พ.จ.ต. สมพล ติดตาม
ผัน จันทรางศุ
เป็น คุณนายวาด เชี่ยวเชิงบิน
ด.ญ. พาชื่น จันทรางศุ
เป็น เพียงจันทร์ (วัยเด็ก)
ด.ช. เรวัต กระบวนรัตน์
เป็น มานะ (วัยเด็ก)
ด.ช. เกรียงศักดิ์ พิริยะพันธ์ เป็น อุสาหะ (วัยเด็ก)
เรื่องย่อ
มานะ และ อุสาหะ เป็นเพื่อนรักกัน
ตั้งแต่สมัยเด็ก ทั้งสองไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ เมื่อ
เรี ย นจบมานะและอุ ส าหะได้ รั บ ค� ำ สั่ ง ให้ ไ ปประจ� ำ การที่
กองพั น นาวิ ก โยธิ น สั ต หี บ วั น หนึ่ ง คณะคุ รุ ส ภาได้ จั ด
ทัศนาจรที่สัตหีบโดยมีเพียงจันทร์ ลูกสาวผู้บังคับบัญชา
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กรมนาวิกโยธินเป็นผูน้ ำ 
� มานะและอุสาหะจ�ำได้วา่ เพียงจันทร์
คือเพื่อนสมัยเด็ก ซึ่งในอดีตทั้งสองเคยช่วยเพียงจันทร์ขณะ
ถูกประวิทย์รังแก มานะอาสาพาเพียงจันทร์ไปเที่ยว โดยมี
อุสาหะและ วิภา ผู้ช่วยเพียงจันทร์ร่วมด้วย เพียงจันทร์เริ่ม
รู้สึกถึงความรักที่ทั้งสองมีให้แต่ยังคงรักษาระยะห่างไว้
ในการฝึกของหน่วยคอมมานโด พ.จ.อ.ประวิทย์
ซึ่งอยู่กองพันเดียวกันหาเรื่องมานะกับอุสาหะ เพราะแค้น
เรื่องในอดีต ท�ำให้มานะได้รับบาดเจ็บ ขณะนั้นศัตรูรุกราน
ชายทะเลไทย กองพันนาวิกโยธินได้รับค�ำสั่งให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือประเทศชาติ เพียงจันทร์ก็สมัครเป็นหน่วย
อาสากาชาด มานะและอุสาหะได้รับบาดเจ็บขณะน�ำทัพ แต่
เพียงจันทร์คอยดูแลมานะคนเดียว ท�ำให้อุสาหะน้อยใจกลับ
ไปสมรภูมิรบอีกครั้งและเสียชีวิตในเวลาต่อมา วิภาซึ่งแอบ
รักอุสาหะอยู่ฝ่ายเดียวได้แต่เสียใจในการจากไปของอุสาหะ
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

บ้านทรายทอง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๘ สิงหาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
โยคีสถานสี่พระยา
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ประพันธ์
ก. สุรางคนางค์
ผู้ก�ำกับ
วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้เขียนบท
วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ถ่ายภาพ
สิน นาคเสวี
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เทพา – อาภรณ์ และจิตรา
ผู้แสดง
เรวดี ศิริวิไล
เป็น พจมาน พินิตนันทน์
ชนะ ศรีอุบล
เป็น ม.ร.ว. ภราดา (ชายกลาง)
สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย เป็น ม.ร.ว. ภารดี (หญิงใหญ่)
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น ม.ร.ว. ภาวิณี (หญิงเล็ก)
ก�ำจาย รัตนดิลก
เป็น หม่อมพรรณราย
ปรีชา บุณยเกียรติ เป็น ม.จ. อเนกนพรัตน์
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น นายจร
พริ้ง บัวสีม่วง
เป็น ยายเอม
ต่วน ยาวะประภาษ, เดชา เวศอุไร, แฉล้ม โทณวนิก, พิชยั
จิตรีขันธ์, ประพิศ ทัตตานนท์, บุษบง ศิริกายะ, สุนันท์
สิทธิสุข, ทวน พรมกฤต, สันติชัย นาคเสวี
เรื่องย่อ
เจ้ า พระยาราชาพิ พิ ธ ต้ น ตระกู ล
พินิตนันท์ เจ้าของคฤหาสน์บ้านทรายทอง มีลูกชายสอง
คน คนโตคือ พระยาราชาพิพิธ เจริญรอยตามพ่อ ส่วน
สุรพล ลูกชายคนรอง ไม่ยอมท�ำงานราชการจึงถูกตัดออก
จากกองมรดก ภริยาของเจ้าพระยาฯ เป็นห่วงลูกชายคน
เล็กจึงท�ำพินัยกรรมยกบ้านทรายทองให้เป็นสมบัติแก่
สุรพล แต่พระยาราชาพิพิธไม่ยอมปฏิบัติตาม ยึดเอา
บ้านทรายทองเป็นของตน

ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สุรพลมีลกู ชายชือ่ พนา นิสยั คล้ายตนเอง ขยัน
ท�ำงานจนได้เป็น พระยาดุลยธรรมพินจิ พนาแต่งงานกับ
หญิงชาวบ้านและมีลูกสามคนคือ พจมาน พจนา และ
พจนีย์ ก่อนตายได้สั่งเสียให้พจมานไปอยู่กับ หม่อม
พรรณราย ลูกสาวของพระยาราชาพิพิธที่บ้านทรายทอง
หม่อมพรรณรายเป็นคนเห็นแก่ตัว มีบุตรกับหม่อมเจ้า
สว่างวงศ์สี่คนคือ ม.ร.ว.ภารดี หรือ หญิงใหญ่ ม.ร.ว.
ภราดา หรือ ชายกลาง ม.ร.ว. ภาวินี หรือ หญิงเล็ก และ
ม.ร.ว. ภาณุทัต หรือ ชายน้อย หม่อมพรรณรายไม่อยาก
รับอุปการะพจมาน จึงร่วมกับหญิงเล็กกลัน่ แกล้งพจมาน
มีเพียงหญิงใหญ่กับชายกลางที่คอยช่วยเหลือ แต่เมื่อ
ชายกลางต้องไปท�ำงานต่างประเทศ หม่อมพรรณรายกับ
หญิงเล็กก็รวมหัวกันวางแผนท�ำร้ายพจมาน แต่กรรม
ตามสนอง เพราะท�ำให้ หม่อมเจ้าเอนก คู่หมั้นของหญิงเล็กเห็นธาตุแท้จึงขอถอนหมั้น
พระยาราชาพิพิธซึ่งก�ำลังอยู่ในบั้นปลายชีวิต
เริม่ รูส้ กึ ผิดในสิง่ ทีต่ นเองท�ำไว้ จึงคิดจะคืนบ้านทรายทอง
แต่พจมานปฏิเสธและกลับไปหาแม่ทอี่ ยุธยา เมือ่ ชายกลาง
กลับจากต่างประเทศจึงรีบลงเรือไปตามพจมาน และ
ขอร้องให้พจมานเลือกว่าจะแต่งงานกับใครระหว่าง
เศรษฐีอยุธยาหรือหม่อมเจ้าอเนก แต่พจมานไม่ขอเลือก
ทั้งสองคนเพราะได้มอบหัวใจให้ชายกลางซึ่งคอยช่วยเหลือเธอมาโดยตลอด
ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง บ้านทรายทอง
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สองดาบ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๙ ศรีราชวงศ์
บริษัทสร้าง
โรงถ่ายภาพยนตร์ส. อาสนจินดา
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สมใจ อาสนจินดา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ฉกรรจ์ บัลลังก์รัตน์
ผู้ก�ำกับศิลป์
วิทย์ อัคนียากร
ผู้ออกแบบและสร้างฉาก อุไร ศิริสมบัติ, ชลอ ชมน้อย
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ท�ำดนตรีประกอบ สง่า อารัมภีร์
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ - อ�ำภาพรรณ
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น ข้อยอ้าย
ยูไมชิน
เป็น เง่กลั้ง
ทานทัต วิภาตะโยธิน
เป็น ข้อยน้อย
แน่งน้อย แสงสุวิมล
เป็น อ่อนส่วย
สมถวิล มุกดาประกร
เป็น ท้าวพยาก
เมืองเริง ปัทมินทร์
เป็น แสนพญา
สาหัส บุญหลง
เป็น ฮั่นโฮ้ว
เสี่ยล้อต๊อก
เป็น ต๊อก
สังเวียน หาญบุญตรง
เป็น ท่านเซอวเซอว
อารยา ทรัพย์สมิง
เป็น กิมสี
พร้อมด้วยนักดาบแห่งลูกบ้านช่างหล่อ
เรื่องย่อ
ราว พ.ศ. ๑๕๐๐ หลังจากเจ้าเมือง
อ้ายพญาของไทยเสียชีวิตลง บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย
ข้อยน้อย ราชโอรสองค์เล็กหนีไปอยู่ป่า ปล่อยให้ ข้อย
อ้าย พระเชษฐาซึ่งอ่อนแอปกครองบ้านเมือง ท�ำให้ท้าว
พยากและแสนพญา ทหารใจคดคบคิดกันทรยศ โดยให้
อ่อนส่วย พระสนมเอกปั่นหัวข้อยอ้าย คอยยุยงให้ข้อยอ้ายคุมทหารออกปล้นหัวเมืองใหญ่น้อยต่าง ๆ
568 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

ขณะนั้นเอง พระเจ้าเง่กโกวโจว แห่งเมือง
เง่กลั้ง เมืองหน้าด่านของจีน ต้องการเชื่อมสัมพันธไมตรี
กับเมืองอ้ายพญา จึงให้ เซอวเชอว มหาเสนาบดีน�ำตัว
เจ้าหญิงเง่กลั้งไปอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเมืองอ้ายพญา
ระหว่างทางขบวนถูกปล้นจากกองโจร เจ้าหญิงเง่กลั้ง
จึงสลับตัวกับ กิมสี สาวใช้อ�ำพรางตัว ข้อยน้อยซึ่งเห็น
เหตุการณ์รีบเข้าไปช่วยและตามมาคุ้มครอง เมื่อมาถึง
ท้องพระโรงอ้ายพญา ข้อยน้อยก็โจมตีทา้ วพยากทันที แต่
ไม่สามารถเอาชนะได้จึงรีบหลบหนีไปพร้อมเง่กลั้ง ท้าว
พยากจับตัวกิมสีเพราะเข้าใจว่าเป็นราชธิดา เมื่อความ
แตกก็ร่วมมือกับแสนพญาและอ่อนส่วยบุกเข้าจับเง่กลั้ง
ข้อยอ้ายจะยกทัพคนป่าของข้อยน้อยเข้าโจม
ตีท้าวพยาก แสนพญาหลอกล่อเซอวเชอวให้ร่วมมือกัน
โดยสัญญาว่าจะมอบเจ้าหญิงเง่กลั้งเป็นของเซอวเซอว
ข้างฝ่ายอ่อนส่วยพยายามปัน่ หัวให้ขอ้ ยน้อยทรยศพีช่ าย
แต่ข้อยน้อยไม่หลงกล ข้อยอ้ายกับข้อยน้อยจึงร่วมดาบ
ต่อสู้ศัตรูอย่างไม่ลดละเพื่อปกป้องเมืองอ้ายพญา
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สองดาบ พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

สุดหล้าฟ้าเขียว
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๗ สิงหาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
จรัญภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จรัญ ปัญญาพริ้ง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้เขียนบท
เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ถ่ายภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ล�ำดับภาพ
ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา - มารศรี
เสน่ห์ - จุรี
ผู้แสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เป็น มะลิ
เชาว์ แคล่วคล่อง
เป็น เกื้อ
เสน่ห์ โกมารชุน
เป็น ธารา
พิมพ์ประไพ ค�ำเรียบร้อย เป็น ประไพ
แน่งน้อย แสงสุวิมล
เป็น แน่งน้อย
สงวน รัตนทัศนีย์
เป็น คุณหญิงสงวน
ส�ำราญ เหมือนประสิทธิเวช เป็น พระยายุทธไกร
ล้อต๊อก
เป็น ต๊อก
ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เป็น ศรี
ทองแป๊ะ สินจารุ
เป็น ขุนบ�ำบัดโรคา
ทองฮะ วงษ์รักไทย
เป็น เถ้าแก่เฮง
ล้อต๊อกน้อย
เป็น เปีย
แป๊ะอ้วน
เป็น โต
บังเละ
เป็น บังหมัด
จรูญ เจริญสุข
เป็น นายแพทย์จรูญ
อุเทน
เป็น เทน
สวัสดิ์
เป็น สวัสดิ์
เฉลิม (ก๊กเฮง)
เป็น เฉลิม
วรรณี ศรวิลัย
เป็น วรรณี
ตุ๋ย
เป็น ตุ๋ย

ที่มาภาพ นิตยสารดาราไทย สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

เรื่องย่อ
มะลิ สาวใช้บ้าน พลเรือโทพระยา
ยุทธไกร และ คุณหญิงสงวน แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับ ธารา ลูกชายของคุณหญิงสงวนจนตั้งครรภ์ ธาราไม่
กล้าบอกความจริงกับพ่อแม่ ประจวบกับที่เขาต้องย้าย
ไปประจ�ำที่สถานทูตไทยในอังกฤษ จึงให้สัญญากับมะลิ
ว่าจะเขียนจดหมายมาสารภาพความจริงกับพ่อแม่ใน
ภายหลัง
เมื่อคุณหญิงรู้ว่ามะลิตั้งครรภ์ก็ลงโทษเฆี่ยนตี
และคาดคั้นจากมะลิว่าใครเป็นพ่อของเด็ก แต่มะลิก็ไม่
ยอมปริปากบอก เกื้อ คนขับรถทนเห็นมะลิถูกทรมาน
ไม่ได้จงึ รับว่าเป็นพ่อของเด็ก คุณหญิงไล่ทงั้ สองออกจาก
บ้าน เกือ้ พามะลิไปเช่าห้องแถวเก่า ๆ และพยายามหาเงิน
ทุกวิถที างเพือ่ เลีย้ งดูมะลิและลูก แม้จะต้องเป็นโจรก็ตาม
วันหนึง่ เกือ้ ไปวิง่ ราวกระเป๋าของ แน่งน้อย ต�ำรวจจึงตาม
มาจับตัวเกื้อที่บ้าน แน่งน้อยเห็นสภาพความเป็นอยู่ของ
เกื้อจึงรับอุปการะมะลิและลูก
เวลาผ่านไป ธารากลับจากอังกฤษหวังจะได้พบ
หน้าลูกเมียแต่ไม่พบ พระยายุทธไกรจึงเล่าเรื่องราว
ทั้งหมดให้ธาราฟัง ธาราออกตามหามะลิและลูกทันที
ส่วนเกื้อหลังจากพ้นโทษก็ตามมาหามะลิที่สงขลา ใน
ขณะที่มะลิก�ำลังจะตัดสินใจแต่งงานกับเสี่ยเม้ง เพื่อ
ทดแทนบุญคุณแน่งน้อยที่รับหน้าที่แม่สื่อ
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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แผ่นดินว่างกษัตริย์
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
ปรเมรุภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส�ำเนา เศรษฐบุตร
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มาลัย ชูพินิจ,
สงบ (สันตสิริ) สวนศิริ,
ขจาย ราเชนทร์, ชุมพล พงศ์พิชิต
ผู้ประพันธ์
เรียมเอง จากเค้าเรื่อง ตายเพื่อเกิด
ผู้ก�ำกับ 		
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ผู้ช่วยผู้ก�ำกับ
ประชุม จุลละกมร
ผู้เขียนบท
เศวต ด�ำรงรัศม์, ประจิต จุลพันธ์
ผู้ถ่ายภาพ
ไตรพันธุ์ สนิทวงศ์,
สมบูรณ์ พจนสิทธิ์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับภาพ
ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ผู้ก�ำกับศิลป์
แสงและสถานที่ รมย์จิตต์ จุลละทรัพย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ม.ล. ชูเกียรติ นิลรัตน์
ผู้ประพันธ์เพลง
ธุรการ
ไตรพันธุ์ สนิทวงศ์, สมจิตร์ หวังธารา
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เป็น ขุนพิชติ จตุรงค์,
ประชุม จุลละภมร, ลักษมี จันทรมาลัย, ชาลี อินทรวิจติ ร,
ศุภลักษณ์ เสวตชาติ, ทิพย์ ทองอินทร์, อนันต์ สังขประสิทธิ,์
ฉลวย ศรีรัตนา, ช่วง สนธิวงศ์, กร้าว ชมะรัตน์, ประกาศ
โปรเทียน, บัญญัติ อมรบุตร์

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครัน้ ไปถึงบ้านแหลม ขุนพิชติ ก็รวบรวมไพร่พล
เรื่องย่อ		
หลังเสียกรุงครั้งที่สอง พระเจ้าตาก ออกวางอุบายเพื่อจะขนถ่ายทรัพย์เสบียงไปให้ถึงทัพ
ผูน้ ำ� การกอบกูเ้ อกราช ได้สงั่ ให้ ขุนพิชติ จตุรงค์ นายทหาร พระเจ้าตาก แต่ทว่าระหว่างทางลักลอบขุนพิชิตกลับถูก
ฝีมือดีชาวบ้านแหลม ไปท�ำการขนส่งทรัพย์เสบียงมา หักหลัง จนเกิดการต่อสู้ เป็นเหตุให้ขุนพิชิตต้องตายใน
จากบ้านแหลม แม้ว่าพระองค์จะรู้ว่าทหารพม่านั้นอยู่ สนามรบ ฝากไว้ซึ่งความความเสียสละต่อชาติบ้านเมือง
รายล้อม การออกไปท�ำหน้าที่ของขุนพิชิตจึงท�ำให้เขา ที่น่ายกย่อง
ตกอยู่ในอันตราย
ที่มา บทพากย์ภาพยนตร์ เรื่อง แผ่นดินว่างกษัตริย์
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๒๔๙๙

ลันตาบูลงั
๑๖ มม. / สี (ประกายพฤกษ์) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๙ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
กองดุริยางค์ทหารเรือ
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา และคณะ
ผู้แสดง
พิภพ, พรชัย, ประไพ, ศรีสอางค์
เค้าเรื่อง		
“ประเดิมภาพยนตร์ไทยเรือ่ งแรกใน
ความส�ำเร็จของ กองดุริยางค์ทหารเรือ”		

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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ยิงทิง้

๗ กันยายน ๒๔๙๙

๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๗ กันยายน ๒๔๙๙ บรอดเวย์
บริษัทสร้าง

ยูเนียนฟิล์ม
(UNION FILM PRODUCTION)
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ศุภอัฐ ชวะโนทัย
ผู้ประพันธ์
“ตุล”
ผู้ก�ำกับ
ปริญญา ลีละศร
ผู้เขียนบท
ปริญญา ลีละศร
ผู้ถ่ายภาพ
ฉลอง กลิ่นพิกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
อดินันท์ สิงห์หิรัญ
เป็น จวบ เพียรฉลาด
เชาว์ แคล่วคล่อง
เป็น พัฒ แสงทอง
สมพล กงสุวรรณ
เป็น สนิท
จรูญ สินธุเศรษฐ
เป็น ส.ต.อ. จรินทร์ เริงฤทธิ์
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด
เป็น แสง
อัจฉรา พิสุทธิ์
เป็น สุดา
ชุติมา สิริพันธ์
เป็น ศรี
ราเชนทร์ วัฒนปรีชากุล เป็น วิง
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
เป็น มาลี
มงคล จันทนบุปผา
เป็น เตี้ย
วิชิต ไวงาน
เป็น เริ่ม
เฉลิม แก้วสมัย
เรื่องย่อ
สร้างจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
เกี่ยวกับคดีเก๋งด�ำจับคนไปยิงทิ้งบนทางสายเปลี่ยวยาม
ดึก
รุง่ สางวันหนึง่ ต�ำรวจได้รบั รายงานว่าคนขับรถ
บรรทุกพบศพสภาพสยดสยองของชายนิรนาม ถูกยิงทิ้ง
ข้างถนน ทราบภายหลังว่าเป็นศพของ นายวิง หนึ่งใน
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ที่มาภาพ (บน) นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙
            (ล่าง) นิตยสารผดุงศิลป์ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

แก๊งโจรปล้นบริษทั ประกันภัย ต�ำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะ
ถูกฆ่าปิดปากเพราะขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ และรีบน�ำ
ก�ำลังไปจับ พัฒ แสงทอง และ จวบ เพียรฉลาด เพื่อน
ร่วมแก๊งของ วิง ส.ต.อ.จรินทร์ เริงฤทธิ์ จึงได้รบั มอบหมาย
ให้ไปสืบคดีจากพัฒและจวบ โดยปลอมตัวเป็นนักโทษ
ชายเข้าไปในคุกในนามของ เหิม บุญยืม
เหิ ม เข้ า ไปคลุ ก คลี กั บ แก๊ ง ของพั ฒ จนได้ รั บ
ความไว้วางใจ จนร่วมมือกันแหกคุกในวันหนึ่ง และกลับ
ไปประกอบมิจฉาชีพดังเดิม ทัง้ สามไปเข้ากับแก๊งของ เริม่
วางแผนปล้นเงินธนาคาร โดยแสร้งท�ำเป็นสร้างภาพยนตร์
บังหน้า แผนการปล้นส�ำเร็จไปด้วยดี แต่เริ่มกับสมุน
ยักยอกเงิน แก๊งโจรจึงแตกคอกันขึ้น เหิมหาจังหวะแอบ
รายงานไปยังผู้ก�ำกับการต�ำรวจแต่ถูกพัฒกับสนิทจับได้
จึงถูกจับเป็นตัวประกัน
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

ยอดดรุณี
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ กันยายน ๒๔๙๙ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
นพรัตน์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง นพรัตน์ คีตาชีวะ
ผู้ประพันธ์
อรวรรณ
ผู้ก�ำกับ
รังษี ทัศนพยัคฆ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
รัตน์ เศรษฐภักดี
ผู้ล�ำดับภาพ
รัตน์ เศรษฐภักดี
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ – จุรี
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง เป็น แอ๊ว
ชัช แมนกุล
เป็น ศักดา
บุญส่ง เคหะทัต
เป็น พระสรไกร
สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย เป็น อ่อน
กัณฑรีย์ นาคประภา
เป็น คุณหญิงสุดา
ทัต เอกทัต
เป็น พระยาสราวุธฯ
สมศรี อรรถจินดา
เป็น อร่าม
วิชิต คีตาชีวะ
เป็น หลวงอนุศาสตร์
อธึก อรรถจินดา
เรื่องย่อ
ศักดา กับ พระสรไกร สองเพื่อนรัก
เดินทางไปพักผ่อนทีห่ วั หิน ระหว่างทางรถยางแตกแต่ได้
แอ๊ว ช่วยไว้ แอ๊วพาไปที่บ้านโดยมี อ่อน มารดาให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดี รุ่งขึ้นศักดาพาแอ๊วไปเที่ยวที่โฮเต็ล
หัวหิน คุณหญิงสุดาซึ่งหมายมั่นจะจับศักดาเห็นก็ไม่
พอใจ จึงเยาะเย้ยถากถางแอ๊ว ขณะนั้นศักดาได้พบ
พระยาสราวุธ คนรู้จักพาลูกสาวมาเที่ยวหัวหินเช่นกัน
แอ๊วมองพระยาสราวุธอยู่กับลูกสาวท่าทางมีความสุขก็
เศร้าใจที่ตนไม่มีพ่อ
ศั ก ดาเริ่ ม เข้ า หาแอ๊ ว มากขึ้ น สร้ า งความไม่

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

สบายใจแก่อ่อน เพราะไม่อยากให้ลูกสาวยุ่งเกี่ยวกับ
คนกรุง ความสัมพันธ์ของทัง้ สองรูไ้ ปถึงหูคณ
ุ หญิงสุดา จึง
ร่วมมือกับอร่ามหาเรื่องใส่ร้ายแอ๊วแต่ไม่มีใครเชื่อ ศักดา
ทราบจากแอ๊วว่า หลวงอนุศาสตร์ ผู้เป็นตาป่วยเป็นโรค
ตาต้อจึงยื่นมือเข้าช่วย หลวงอนุศาสตร์เปิดเผยแก่ศักดา
ว่า ชื่อจริงของอ่อนคือ นงเยาว์ ซึ่งถูกหนุ่มชาวกรุงทิ้งไป
ตอนตั้งท้อง ผู้ชายที่ทิ้งอ่อนก็คือพระยาสราวุธนั่นเอง
เมื่อพระยาสราวุธได้รู้ความจริงจากศักดา จึง
รีบไปสารภาพผิดกับนงเยาว์แต่เธอไม่ยอมให้อภัย และ
ขอให้คืนสมบัติแก่แอ๊วผู้เป็นลูก ศักดากับพระสรไกร
พยายามช่วยประสานรอยร้าว โดยพาแอ๊วไปหาพระยาสราวุธบ่อย ๆ ส่วนพระสรไกรพยายามเป็นแม่สอื่ ระหว่าง
แอ๊วกับศักดา หลวงอนุศาสตร์เตือนสติอ่อนให้เห็นแก่
ความสุขของลูก แอ๊วกับศักดาจึงสมหวังในความรัก ส่วน
พระยาสราวุธก็ตอ้ งผิดหวังเพราะความใจแข็งของนงเยาว์
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙
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สุดทางรัก
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๙ กันยายน ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
อารยะภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ประไพ ศรีสมวงศ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ทองต่อ จาตุรงคกุล
ผู้เขียนบท
จ�ำลองลักษ์
ผู้ถ่ายภาพ
ชัย พันทวี
ผู้ล�ำดับภาพ
ชัย พันทวี
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
ดรุณี สุขสาคร
เป็น น้อมจิตต์
ศิริพงษ์ อิศรางกูรฯ
เป็น พร
ชื้นแฉะ
เป็น แฉะ
ทองต่อ จาตุรงคกุล
เป็น ตากล�่ำ
เชื้อ สังขวิบูลย์
เป็น ยายนอบ
สาคร
เป็น พิมพ์
เมืองเริง ปัทมินทร์
เป็น ประภัทร
ผาสุข คงสถิต
เป็น เจริญ
ก�ำจาย รัตนดิลก
เป็น เฉิดโฉม
ทานทัต วิภาตะโยธิน เป็น จ�ำเนียร
พรชัย เปรมประสิทธิ์ เป็น พจน์
นาฏยา รัมภเวช
เป็น ไฉไล
มาลี
เป็น ไพพรรณ
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, อี๊ด จาตุรงคกุล

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

เจริญมาด้วยพยายามเกลี้ยกล่อมให้น้อมจิตต์สละสิทธิ์
จากกองมรดก แต่สุดท้ายน้อมจิตต์และครอบครัวก็
เดินทางมารับมรดกที่กรุงเทพ
น้อมจิตต์ได้พบกับ เฉิดโฉม น้องเมียของเศรษฐี
จ�ำนงทีค่ อยดูแล จ�ำเนียร ลูกชายคนเดียวของเศรษฐีจำ� นง
ซึง่ ป่วยเป็นโรคประสาท เมือ่ เฉิดโฉมรูว้ า่ น้อมจิตต์ไม่ยอม
สละสิทธิจ์ งึ พยายามยัดเยียดให้นอ้ มจิตต์แต่งงานกับ พจน์
ลูกชายของตัวเองเป็นอันส�ำเร็จ จนกระทั่งมีลูกด้วยกัน
และแล้วโอกาสฮุบสมบัติก็มาถึง เมื่อน้อมจิตต์
เดินทางไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัด เฉิดโฉมและ ไฉไล
ลูกสาว จัดฉากให้น้อมจิตต์กลับมาพบพจน์ก�ำลังนอน
กับผู้หญิงอื่น เป็นเหตุให้น้อมจิตต์ยอมหย่าขาดจากพจน์
ทิ้งมรดก ทิ้งลูก ทิ้งผัว หนีกลับบ้านเกิดด้วยความเสียใจ
อย่างสุดก�ำลัง
พจน์เพิ่งจะมารู้ความจริงว่าเรื่องราวทั้งหมด
เกิดจากการรวมหัวของเฉิดโฉม ไฉไล และประภัทร ชู้รัก
ของทัง้ สอง ก็เกิดความสังเวชใจ หอบลูกชายออกตามหา
น้อมจิตต์เมียรักที่บ้านแพ ปล่อยให้แม่กับพี่สาวแย่งชิง
ชู้รักกัน จ�ำเนียรเกิดคุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้าน เป็นเหตุให้
ทุกคนจบชีวิตในกองเพลิง
พจน์เดินทางมาพบน้อมจิตต์ก�ำลังจะจัดงาน
แต่งงานกับ พร ชายซึง่ หลงรักน้อมจิตต์มาโดยตลอด พจน์
เรื่องย่อ
ชีวติ อันสุขสงบของครอบครัว ตากล�ำ 
่ ซึ้งใจในน�้ำใจของพรที่คอยดูแลน้อมจิตต์และครอบครัว
ชาวกสิกรรม ต.บ้านแพ จ.ราชบุรี ต้องพบกับเรือ่ งยุง่ เหยิง จึงยอมเป็นฝ่ายจากไป แต่ปรากฏว่าเมือ่ ถึงวันแต่งงานพร
หลังจากการมาเยือนของแขกแปลกหน้าสองคนในวัน ได้หายตัวไป ทิง้ จดหมายไว้วา่ ขอเป็นฝ่ายเสียสละ เพราะ
หนึ่ง ประกอบด้วย เจริญ ทนายความประจ�ำตระกูลของ เห็นแก่ความสุขของน้อมจิตต์
เศรษฐี จ� ำ นง มาแจ้ ง ว่ า เศรษฐี จ� ำ นงได้ ม อบมรดกให้
น้อมจิตต์ ลูกสาวของตากล�่ำ  แม้ ประภัทร ซึ่งติดตาม ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙
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๒๔๙๙

เสน่หส์ าวฮ่องกง
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ กันยายน ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ชอุ่ม วิสุทธิผล
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ศตวรรษ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ – อ�ำภาพรรณ
ผู้แสดง
ดรุณี สุขสาคร
เป็น ลีนา
ฉลอง สิมะเสถียร
เป็น สุชาติ
ฮ่อมั่นฝ่า
เป็น ม่านหว่า
สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย เป็น พรรณี
ชูศรี โรจนประดิษฐ์ เป็น หลีม้า
แน่งน้อย แสงสุวิมล เป็น อรอนงค์
สัมพันธ์ อุมากูล
เป็น ประเสริฐ
กว๋องเฉ้า
เป็น วอง
หย่น
เป็น หยู
เรื่องย่อ
เรื่องราวความรักของหนุ่มไทยกับ
สาวฮ่องกง สุชาติ มาเรียนวิชาการค้าทีฮ่ อ่ งกง และได้พบ
กับ ลีนา สาวฮ่องกงซึ่งตรากตร�ำท�ำงานหนักเพื่อหาเงิน
มารักษา หลีม้า ผู้เป็นแม่ที่ก�ำลังไม่สบาย สุชาติเห็นใจ
ลีนาจึงช่วยเงินค่ารักษาพยาบาล วันหนึ่ง โกริ้ว และ
เลีย่ งก�ำ 
่ อันธพาลประจ�ำถิน่ วางแผนฉุดลีนาเพือ่ จะไปขาย
เป็นโสเภณี แต่ หยู และสุชาติช่วยไว้ทัน ท�ำให้ลีนาซึ้ง
น�้ำใจสุชาติจนก่อเกิดเป็นความรัก
ประเสริฐ กับ พรรณี พ่อและแม่ของสุชาติเริ่ม
สงสัยทีล่ กู ชายใช้เงินเปลืองผิดปรกติ พอปิดเทอมจึงเรียก

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙

ตัวสุชาติกลับ สุชาติจึงพาลีนากลับมาด้วยโดยแนะน�ำว่า
เป็นเพื่อนนักเรียน ท�ำให้ อรอนงค์ หลานของประเสริฐที่
แอบรักสุชาติเสียใจ ประเสริฐวางแผนให้สุชาติไปท�ำธุระ
ที่ต่างจังหวัด ส่วนตัวเองนั้นหาทางปลุกปล�้ำลีนา เมื่อ
ลีนาขัดขืนก็เฆีย่ นหลังลีนาอย่างทารุณ พรรณีบงั เอิญเห็น
ลีนาเดินออกจากห้องประเสริฐในสภาพอ่อนแรงก็เข้าใจ
ผิด ด้วยความหึงหวงจึงหยิบมีดตรงไปหวังจะฆ่าลีนาแต่
เมื่อเข้าไปในห้อง เห็นหลังของลีนาเต็มไปด้วยรอยเฆี่ยน
ตีจึงเข้าใจในเหตุการณ์ทันที
ลีนาสารภาพความจริงกับพรรณีวา่ เป็นภรรยา
ของสุชาติ ประเสริฐมาได้ยนิ เข้าจึงส�ำนึกผิด และตัง้ ใจจะ
จัดงานแต่งงานให้ทั้งสอง แต่ลีนาผิดหวังกับชีวิตในเมือง
ไทยจึงหนีกลับไปหาหลีม้าที่ฮ่องกง ทว่าหลีม้าเสียชีวิต
แล้ว สุชาติตามลีนามายังหลุมฝังศพของหลีม้าและปรับ
ความเข้าใจกัน
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙
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๒๔๙๙

สามชีวติ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์? / ความยาว ..... นาที
๒๙ กันยายน ๒๔๙๙ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ส. อาสนจินดา
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา, สาหัส, จ�ำรูญ,
ล้อต๊อก, ค�ำรณ, กุญชร, บังเละ,
ทองฮะ, จ�ำรัส, ชูศรี, สมศรี, อรุณศรี
เรื่องย่อ
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

มรสุมสวาท
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
พาณิชย์ภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
อิศรา อมันตกุล
ผู้ก�ำกับ
“คุณาวุฒิ”
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
ขิ่นเลส่วย
เป็น เมียวดี
จงรักษ์ จ�ำรัสโรมรัน เป็น นารถ
เกษม สวาวสุ
เป็น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น สมพงษ์
ถวัลย์ คีรีวัต
เป็น มุตอ
มะเอตะ
เป็น มะสะยอง
เขียน คงราศี
เป็น บาตัน
เรื่องย่อ
ความรักของหนุ่มไทยกับสาวพม่าที่
มรสุมชักพาให้ทงั้ สองได้พบกัน นารถ นักข่าวหนังสือพิมพ์
กับ สมพงษ์ ช่างภาพคู่ใจ เดินทางไปท�ำข่าวการประชุม
สภากรรมกรที่อินเดีย แต่ระหว่างการเดินทางเครื่องบิน
เจอมรสุมขนาดหนักจึงต้องแวะพักทีเ่ มืองย่างกุง้ ประเทศ
พม่า ทั้งสองจึงชวนกันไปเที่ยวเมืองเป็นการฆ่าเวลา
ที่เจดีย์ชเวดากอง นารถกับสมพงษ์ได้พบกับ
เมียวดี มัคคุเทศก์สาวซึ่งพูดภาษาไทยได้ และอาสาพา
ชายหนุม่ ต่างเมืองเทีย่ ว นารถแอบเสียดายอยูล่ กึ ๆ ทีต่ อ้ ง
แยกจากเมียวดี แต่โชคชะตาก็ท�ำให้ทงั้ สองได้พบกันครัง้
เมือ่ นารถท�ำกระเป๋าสตางค์หาย เมียวดีจงึ เสนอให้ทงั้ สอง
มาพักที่บ้านระหว่างรอการติดต่อจากบริษัท

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙

ความสัมพันธ์ของนารถกับเมียวดีท�ำท่าว่าจะ
ไปได้ดี ถ้าหากไม่มี มุตอ คูห่ มัน้ ของเมียวดีซงึ่ ไม่พอใจมาก
ที่เห็นนารถมาติดพันเมียวดี จึงรีบมาทวงสัญญาล้างหนี้
กับ บาตัน พ่อของเมียวดี เร่งรัดการแต่งงานให้เร็วที่สุด
หัวใจของเมียวดีซึ่งมอบให้นารถไปหมดแล้ว จึงไม่อาจ
บังคับใจให้แต่งงานกับชายอื่นได้ ความอัดอั้นในใจของ
เมียวดีท�ำให้โรคหัวใจก�ำเริบ นารถรีบโทรเลขไปขอเงิน
ทางกรุงเทพเพื่อมาช่วยเมียวดี
ทั้งสองพยายามใช้เวลาที่เหลือท่องเที่ยวตาม
สถานที่ต่าง ๆ แต่แล้ววันหนึ่ง เมียวดีเกิดอุบัติเหตุพลัด
ตกจากเนินเขา มุตอโมโหสุดขีดเมื่อรู้ว่าเมียวดีได้รับ
บาดเจ็บ ตรงเข้าไปท�ำร้ายนารถ จนบาตันต้องห้ามปราม
บาตันพยายามเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้นารถฟังและ
ขอร้องให้นารถกลับกรุงเทพเพื่อเห็นแก่ครอบครัว นารถ
ยอมท�ำตามแต่โดยดี แต่เมื่อเมียวดีฟื้นคืนสติและพบว่า
คนรักได้จากไปแล้ว ก็เพ้อคลั่งจนหัวใจวายตาย
ที่มา นิตยสารดาราไทย ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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๒๔๙๙

ขุนไพร
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ ตุลาคม ๒๔๙๙ พัฒนากร
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
วาสุเทพ – อมรา
ผู้แสดง		
ปิ่นนเรศ, วิชิต ไวงาน,
		
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ดวงพร
เค้าเรื่อง
“เพียงลูกบ้านท�ำตนเป็นโจร ราษฎร
ก็เดือดร้อนกันจนนอนไม่หลับ แต่เมือ่ ผูใ้ หญ่บา้ นเป็นโจร
เสียเอง เรื่องมันก็ถึงแหลกกันเท่านั้น!”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

สเว๊ตเตอร์สแี ดง
๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๙ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
วัฒนาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จินตนา ไชยกุล
ผู้ประพันธ์
ตุ้ง เต็ลมา
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
รัตน์ เศรษฐภักดี, วิจารณ์ ภักดีวจิ ติ ร
ผู้ล�ำดับภาพ
“ฉกรรจ์”
ผู้ก�ำกับศิลป์
ประทีป, วิทย์ อัคนียากร
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ – จุรี โอศิริ
ผู้แสดง
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง เป็น หวั่นจิต ทิวา
ส. อาสนจินดา
เป็น นเรนทร์ ลูกรังสิต
เสี่ยล้อต๊อก
เป็น บุญเชย
มิวเรียล
เป็น มิวเรียล
สาหัส บุญหลง
เป็น ขจร
แจ๊ค โมเสส โทมาแฮ๊ก, ประทุม ประทีปเสน, ฟ้อน คุม้ เดช,
สังเวียน หาญบุญตรง, สุพจน์ เกศานนท์, แรม รามบุตร์,
กัณหา ปรีดานันท์, วันชัย วิสุทธิกรันต์
เรื่องย่อ
ความรักระหว่างลูกสาวเศรษฐีกับ
ลูกชาวนาซึ่งมาพบกันที่อเมริกา หวั่นจิต ทิวา ลูกสาว
เศรษฐี ซึง่ เดินทางมาเรียนต่อด้วยเงินทุนของพ่อแม่จงึ ใช้
เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย ผิดกับ นเรนทร์ ลูกรังสิต นักศึกษา
ศิลปะที่ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด เพราะทางบ้านขาย
ที่นาเพื่อส่งเขามาเรียน นเรนทร์จึงมุ่งมั่นฝักใฝ่แต่การ
เรียนไม่สนใจความรัก และปฏิเสธหวั่นจิตอย่างไร้เยื่อใย
ความจองหองท� ำ ให้ ห วั่ น จิ ต อยากเอาชนะ
นเรนทร์ แต่เมือ่ มาพบว่านเรนทร์พกั อยูใ่ นบ้านทีม่ ลี กู สาว
สวยชือ่ มิวเรียล ก็เข้าใจผิด คิดว่านเรนทร์มใี จให้มวิ เรียล
จึงพูดจากระแนะกระแหนดูถูกที่นเรนทร์เป็นลูกคนจน

ทีม่ าภาพ สมุดภาพยนตร์ เรือ่ ง สเว๊ตเตอร์สแี ดง พ.ศ. ๒๔๙๙

และรีบออกจากบ้านพักของนเรนทร์ด้วยความช�้ำใจ
แต่ไม่นาน ชีวิตของหวั่นจิตก็เกิดพลิกผัน เมื่อ
พ่อของเธอเสียชีวิต หวั่นจิตถูกเรียกตัวกลับประเทศไทย
โดยด่วน แต่ด้วยความทะนง ท�ำให้หวั่นจิตไม่ยอมกลับ
เมืองไทย มุง่ หน้าหาผูอ้ ปุ การะทุนการศึกษา โดยมีนเรนทร์
คอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่าง จนสุดท้ายก็มีผู้ให้ทุนการศึกษา
แก่เธอ
หวัน่ จิตดีใจมาก รีบไปแจ้งข่าวกับนเรนทร์ และ
ตั้งใจจะมอบสเว๊ตเตอร์สีแดงให้เขา สเว๊ตเตอร์ที่หวั่นจิต
ถักกับมือและตั้งใจจะมอบให้คนที่เธอรัก ความดีใจของ
หวัน่ จิตมลายลงอย่างเฉียบพลัน เพราะถูกนเรนทร์ปฏิเสธ
อีกครัง้ และด่าว่าอย่างเสียหาย ความผิดหวังซ�ำ้ สองท�ำให้
หวั่นจิตหันหน้าเข้าหาการเรียนจนจบในเวลาต่อมา
ความลับกว่าสามปีก็ถูกเปิดเผย เมื่อหวั่นจิต
ตั้งใจจะไปขอบคุณกับ มิสเตอร์แนโรว์ แฮริส ผู้มอบทุน
การศึกษาแก่เธอก่อนกลับ แท้จริงแล้ว มิสเตอร์แนโรว์
เป็นเพื่อนของนเรนทร์ ชื่อ ขจร ที่ปลอมตัวมาช่วยส่งเสีย
ค่าเล่าเรียนแก่หวั่นจิต เงินซึ่งนเรนทร์ได้ขอให้ทางบ้าน
ขายที่นาจนหมดไม่มีเหลือถึงตัวเอง หวั่นจิตกลับมา
แต่งงานที่กรุงเทพ ในวันพิธี ขจรมาแจ้งข่าวว่านเรนทร์
ป่วยเป็นวัณโรคนอนรอความตายอยู่ที่โรงนาคลองรังสิต
หวั่นจิตรีบตรงดิ่งไปหาเขาแม้มันจะสายเกินไปก็ตาม
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สเว๊ตเตอร์สีแดง พ.ศ. ๒๔๙๙
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ขุนศึกน่านเจ้า
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ในความร่วมมือของกองทัพบก
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ไถง สุวรรณทัต
ผู้เขียนบท
ไถง สุวรรณทัต
ผู้ถ่ายภาพ
ไถง สุวรรณทัต
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ม.ล. รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
พิภพ ภู่ภิญโญ, เพ็ชรัตน์
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ สมัย
จักรพรรดิก์ บุ ไลข่านบุกไทย... เรือ่ งใหญ่ยงิ่ ใช้ผแู้ สดงกว่า
๒ พันคนและใช้เวลาสร้าง ๒ ปี...”
ที่มา มูลนิธิหนังไทย

580 ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ที่มาภาพ มูลนิธิหนังไทย

๒๔๙๙

นักสืบพราน

ตอน จ�ำเลยไม่พดู
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ด�ำเนินงาน
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท

ราชการกรมต�ำรวจสันติบาล
พ.ต.อ. พุฒ บูรณสมภพ
พ.ต.ต. ประชา พูนวิวัฒน์
“๔๔๑๑”
มารุต
ทวี ณ บางช้าง, วิจิตร คุณาวุฒิ,
ถาวร สุวรรณ
อรกิจ อมาตยกุล
อรกิจ อมาตยกุล

ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ผู้แสดง
“๔๔๑๑”
เป็น พราน เจนเชิง
วาสนา รอดศิริ
เป็น กัลยา ชาญวิทยา
พ.ต.อ. พันธุ์ศักดิ์ วิเศษภักดี เป็น ร.ต.อ. พจน์
พ.ต.อ. วิชิต รัตนภาณุ
เป็น ร.ต.อ. ผจญ
พานทอง ทองเจือ
เป็น เกรียง ศักดา
อุโฆษ จันทร์เรือง
เป็น พิชิต สุรพล
สิงห์ มิลินทาศัย
เป็น ร.อ. วิษณุ
พ.ต.ต. ทวี วิชัยศิษฐ
เป็น ร.อ. เถกิง
สัมพันธ์ อุมากูล
เป็น ขุนวนกิจบ�ำรุง
สุทิน บัณฑิตกุล
เป็น อรัญญา
พงษ์ลดา พิมลพันธ์
เป็น มยุรี ส่งศรี
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น ชวน
ทองแป๊ะ สินจารุ, ร.ต. สมจิตร์ ก้องสมุทร์ ร.น.
รางวัล		
ตุก๊ ตาทอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ สาขาผูแ้ สดง
ประกอบฝ่ายหญิง พงษ์ลดา พิมลพันธ์
เรื่องย่อ
ขุนวนกิจบ�ำรุง ติดต่อให้ พราน เจนเชิง
นักสืบหนุม่ ช่วยคลีค่ ลายคดีฆาตกรรมซึง่ อรัญญา ลูกสาวของ

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง นักสืบพราน ตอนจ�ำเลยไม่พูด

ตนตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม วิกรม สามีเศรษฐีอยุธยา
เพราะอรัญญาปิดปากเงียบไม่ยอมให้การใด ๆ หลังจากถูก
จับกุม ท�ำให้การสืบสวนเป็นไปอย่างยากล�ำบาก
พรานเริ่มงานโดยให้ เกรียง ศักดา สืบความเป็น
มาของวิกรม อรัญญา และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ตลาดหัวรอ
จ.อยุธยา และให้ พิชิต ผู้ช่วยอีกคนไปขอภาพถ่ายวันเกิดเหตุ
จากต�ำรวจ ส่วนตัวเองไปสืบข้อมูลจาก ร.อ. เถกิง พี่ชายของ
อรัญญา และได้รู้ว่าอรัญญากับวิกรมมีเรื่องระหองระแหงกัน
เรื่องชู้สาวมาสักระยะ ในวันเกิดเหตุ อรัญญาไปหาวิกรมที่
อยุธยาเพราะโมโหทีถ่ กู ถอดชือ่ ออกจากกรมธรรม์ การสนทนา
จบแต่เพียงนี้ เมื่อ ร.อ. วิษณุ เพื่อนของเถกิงเข้ามาขัดจังหวะ
ร.ต.อ. ผจญ เจ้าของคดีรู้สึกเสียหน้ามากที่พราน
เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดี จึงสั่งให้คนสะกดรอยตาม เกรียงสืบได้
ว่าวิกรมแอบเล่นชู้กับ มยุรี ส่งศรี และถูก ประพาศ สามีของ
ตนรีดไถ พรานวางแผนหลอกล่อต�ำรวจจนสืบข้อมูลจากมยุรี
ได้ส�ำเร็จ ก่อนที่ ร.ต.อ. ผจญ จะจับมยุรีไปกักขัง
คืนนั้น พรานได้รับโทรศัพท์จากชายลึกลับเรียก
ไปพบตอนตีสอง ที่ถนนสนามม้า พรานโทรศัพท์ไปบอก
ร.ต.อ. ผจญ แต่ถกู เยาะเย้ยหาว่าโกหก จึงไปที่นัดหมายเพียง
คนเดียว เมือ่ ถึงเวลา เก๋งด�ำคันหนึง่ ห้อมาด้วยความเร็วสูงและ
กระหน�่ำยิงนักสืบพรานจนแน่นิ่ง ร.ต.อ. พจน์ ซึ่งรู้เรื่องใน
ภายหลังรีบน�ำก�ำลังต�ำรวจติดตามและต้อนเก๋งด�ำจนจนมุม
ปรากฏว่ามือปืน คือ ร.อ. วิษณุ นั่นเอง ต�ำรวจรีบไปช่วยชีวิต
พราน แต่พบกับหุ่นจ�ำลองที่พรานใช้ตบตาเพื่อจับกุมคนร้าย
อรัญญาจึงได้รบั การปล่อยตัวให้เป็นอิสระโดยความช่วยเหลือ
จากนักสืบพราน
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง นักสืบพราน ตอนจ�ำเลยไม่พูด พ.ศ. ๒๔๙๙

581

๒๔๙๙

สามรักในปารีส
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ

เนรมิตภาพยนตร์
จรี อมาตยกุล
เนรมิต
แท้ ประกาศวุฒิสาร,
ไพรัช สังวริบุตร

ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ – จุรี
ผู้แสดง
ลีแซตต์ เลอบอง, งามตา ศุภพงศ์,
อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทัต เอกทัต, เสน่ห์ โกมารชุน, เชาว์
แคล่วคล่อง, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
เรื่องย่อ
เรือ่ งราวความรักทีเ่ กิดขึน้ ทีก่ รุงปารีส
ทวิช พ่อค้าไทยเปิดร้านจ�ำหน่ายสินค้าไทยกับ เชิด น้อง
ชาย การค้าขายประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ทวิชได้
ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ มาเดอลีน หญิงสาวชาวฝรั่งเศสโดย
น�ำมาอุปการะในบ้าน ด้วยความส�ำนึกในการช่วยเหลือ
ของทวิช ท�ำให้มาเดอลีนเต็มใจที่จะแต่งงานกับทวิช
แม้ว่าทั้งสองจะมีอายุต่างกันราวกับพ่อลูก
วันหนึ่งทวิช ได้รับจดหมายให้ตามตัว ยุทธนา
หลานชายซึ่ ง เรี ย นอยู ่ ที่ ป ระเทศอั ง กฤษ การมาของ
ยุทธนาสร้างความตื่นเต้นให้มาเดอลีนเป็นอย่างมาก
เพราะยุทธนานั้นเป็นคนรักเก่าของเธอที่ได้พลัดพราก
จากกันเมื่อเกิดสงคราม มาเดอลีนบอกกับยุทธนาว่าเธอ
พร้อมที่จะหย่าขาดจากทวิช แต่ยุทธนาไม่ปรารถนา
ภาวิณี นักเรียนไทยในกรุงปารีส เกิดหลงรักยุทธนาอย่าง
เงียบ ๆ ด้วยความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นท�ำให้ยุทธนาพร้อมที่
จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับภาวิณี
ที่มา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๒๔๙๙

7 มุมเมือง
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ เท็กซัส
บริษัทสร้าง
เพ็ญศิริภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ถวัลย์ ภาสะพงษ์
ผู้ด�ำเนินงาน
ร�ำไพ เพ็ญศิริกุล
ผู้ประพันธ์
ช. แคล่วคล่อง
ผู้ก�ำกับ
ทัต เอกทัต
ผู้เขียนบท
ช. แสงเพ็ญ
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
อ�ำนวย
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา – มารศรี
ผู้แสดง
ทัต เอกทัต
เป็น สพรั่ง
วิชิต ไวงาน
เป็น พ่อเลี้ยง
เชาว์ แคล่วคล่อง
เป็น ชล
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น แพรว
สมพล กงสุวรรณ
เป็น เพลิง
ทานทัต วิภาตะโยธิน เป็น เหยี่ยว
อดินันท์ สิงห์หิรัญ
เป็น กบินทร์
เยาวนารถ ปัญญะโชติ เป็น ระวิวรรณ
วันชัย ไววิทยา
เป็น ร.ต.อ. ปราโมทย์
เรื่องย่อ
ณ กองปราบสามยอด บนโต๊ะของ
ร.ต.อ.ปราโมทย์ สารวัตรใหญ่เต็มไปด้วยแฟ้มประวัติ
อาชญากรที่ก�ำลังออกอาละวาดอยู่ทุกมุมเมือง คนแรก
คือพ่อเลีย้ งผูม้ อี ทิ ธิพลทางภาคเหนือประกอบการค้าของ
ผิดกฎหมาย อีกคนคือ สะพรั่ง มือปืนชื่อดังในจังหวัด
สุพรรณบุรี จากปากน�้ำโพจนถึงตะพานหินไม่มีใครไม่
รู้จัก แพรว นักต้มตุ๋น เหยี่ยว ขโมยมือฉมังชื่อดังในปักษ์
ใต้ กบินทร์ นักย่องเบาฉายาไอ้ตีนแมวอาละวาดแถบ
อรัญประเทศ ชล ฆาตรกรซึ่งฆ่าคนมาแล้วทั่วจังหวัด

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙

ชลบุรี และ เพลิง นักรีดไถประจ�ำจังหวัดเพชรบุรี สารวัตร
ใหญ่คดิ จะใช้ไม้เบาจึงเรียกโจรทัง้ ๗ มุมเมืองเข้ากรุงเทพ
เพือ่ ตักเตือน แต่กลายเป็นการเปิดโอกาสให้ทงั้ เจ็ดจับมือ
กันปล้นกรุงเทพ โดยที่ต�ำรวจไม่สามารถจับกุมได้
วันหนึ่ง ชลพบ เคลือ นอนสลบอยู่กลางถนน
จึ ง น� ำ ตั ว มาพั ก ฟื ้ น ที่ รั ง โจร เคลื อ มี อ าการอ่ อ นเพลี ย
เนือ่ งจากอดอาหารและไม่มที อี่ ยู่ ทัง้ เจ็ดจึงขอให้เธอช่วย
ดูแลเรื่องอาหารและท�ำความสะอาดรังโจรแลกกับที่อยู่
อาศัย ทัง้ เจ็ดเริม่ ขัดแย้งกันเพราะต่างหลงใหลในตัวเคลือ
ยกเว้นชลที่คอยสังเกตอยู่เงียบ ๆ
วันหนึง่ ต�ำรวจได้เบาะแสว่าทัง้ เจ็ดจะปล้นบ้าน
เศรษฐี จึงส่งก�ำลังออกไปจับกุมแต่ทั้งเจ็ดก็หนีรอดไปได้
ชลถูกกระสุนบาดเจ็บแต่ได้เคลือช่วยพยาบาล ชลจึงเริ่ม
รักเคลือ ต่อมาพ่อเลี้ยงวางแผนปล้นโรงภาพยนตร์ โดย
ตกลงกันว่าจะท�ำเป็นครัง้ สุดท้าย แต่ตำ� รวจตามติดมาถึง
รังโจรจนเกิดการปะทะกันขึน้ กบินทร์กบั เพลิงขัดแย้งกัน
เรื่ อ งส่ ว นแบ่ ง จึ ง ฆ่ า กั น เอง ส่ ว นที่ เ หลื อ ถู ก ต� ำ รวจยิง
เสียชีวิต ยกเว้นชลที่ยอมจ�ำนนรับโทษในคุก
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙
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สุภาพบุรษุ เสือผา
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ แกรนด์
บริษัทสร้าง
สหะนาวีไทย
ผู้อ�ำนวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ
อนุมาศ บุนนาค
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
พันค�ำ, พวงเล็ก
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เป็น เสือผา
วิภา วัฒนธ�ำรง เป็น แก้วตา
อบ บุญติด, ประมินทร์ จารุจารีต, สมถวิล มุกดาประกร,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, วลิต สนธิรัตน์, แน่งน้อย แสงสุวิมล,
แป๊ะอ้วน, ทองฮะ, ศิริพงษ์, ล้อต๊อกน้อย
เค้าเรื่อง
“เป็นเรือ่ งของคนดี ๆ ต้องกลับกลาย
เป็นเสือไป เพราะความทารุณโหดร้ายของผู้ทรงอิทธิพล
บุคคลที่ขึ้นชื่อว่ามีการศึกษาดี แต่ความเป็นเสือของเขา
หาใช่เป็นเสือร้ายใจทมิฬหินชาติทไี่ หนไม่ แต่กลับเป็นเสือ
ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมมุ่งสังหารแต่คนที่ผิดเท่านั้น จึงได้
รับการยกย่องว่าเป็น “สุภาพบุรุษ”
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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กาหลงรัง
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ ธันวาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
วชิราภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ยุทธ จันทรประทีป
ผู้ประพันธ์
แม่เรไร
ผู้ก�ำกับ		
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ยุทธ จันทรประทีป
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
ศรเสน่ห์ - สุมิตรา
ผู้แสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วารุณี นาคะนาวี,
สมพล กงสุวรรณ,  จันตรี สาริกบุตร,
ทองฮะ วงษ์รกั ไทย, ผาด เนตรอ�ำไพ
		
เรื่องย่อ
เพราะความใสซือ่ บริสทุ ธิข์ อง บัวงาม
สาวคนงานในบ้านของ พ่อเลี้ยงพร เศรษฐีเชียงใหม่
ท�ำให้เธอต้องถูก นายก�ำพล คนสนิทของพ่อเลี้ยงหลอก
ลวงและพรากพรหมจรรย์ของเธอไปเสียสิน้ ซ�ำ้ นายก�ำพล
ยังใช้ความเลวของตนลักลอบเป็นชู้กับ ปราณีต ภรรยา
สาวของพ่ อ เลี้ ย งและพาปราณี ต หนี ไ ปเสวยสุ ข กั น ที่
สงขลา เมื่อความรู้ไปถึงพ่อเลี้ยงจึงบอกให้บัวงามไปตาม
ก�ำพลกลับมาเพือ่ ท�ำทุกอย่างให้ถกู ต้อง แต่กำ� พลกลับไม่
ยอมท�ำตามด้วยเห็นว่าบัวงามเป็นเพียงหญิงยากจน ผิด
กับปราณีตทีพ่ ร้อมจะปรนเปรอเขาด้วยรสรักและเงินทอง
บัวงามจึงต้องชอกช�ำ้ กลับมา แต่ในระหว่างทีเ่ ดินทางกลับ
บัวงามได้พบกับ ดุสิต และ วณี สองสามีภรรยาผู้แสนดี
ซึ่งได้มาเห็นสภาพของบัวงามที่ก�ำลังโศกเศร้าจึงเข้ามา
ปลอบโยน

ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙

ที่มา นิตยสารดาราไทย พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙
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สร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๑ ธันวาคม ๒๔๙๙ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
ศรีบูรพาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
สดศรี บูรพารมณ์
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ฉลอง ภักดีวิจิตร, วิจารณ์
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์, จุรี, ศรีนวล
ผู้แสดง
ส. อาสนจินดา
เป็น ขุนแผน
สาหัส บุญหลง
เป็น พระพันวษา
ทักษิณ แจ่มผล
เป็น พระไวย
เพลินจันทร์ ศิริวรรณ เป็น ศรีมาลา
แน่งน้อย แสงสุวิมล
เป็น สร้อยฟ้า
ล้อต๊อกน้อย
เป็น กุมารทอง
ทองอ่อน ยุกตะนันท์ เป็น เถรขวาด
ปราณีต คุ้มเดช
เป็น เม้ย
ทองต่อ จาตุรงคกุล, เสี่ยล้อต๊อก, หลวงภรตกรรมโกศล
เรื่องย่อ
จมื่นไวย์วรนารถ หรือ พลายงาม
ลูกชายของนางวันทองกับขุนแผนรับราชการอยู่กรุงศรีอยุธยา อาศัยอยู่กับ ทองประศรี ซึ่งเป็นย่ากับ พลาย
ชุมพล น้องชาย จมื่นไวย์มีนิสัยถอดแบบมาจากขุนแผน
ทุกประการ ทัง้ ความเก่งกล้าและความเจ้าชู้ โดยมีภรรยา
สองคนคือ สร้อยฟ้า ลูกสาวเจ้าเมืองเชียงอินทร์ กับ ศรีมาลา ลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตร
สร้อยฟ้าและศรีมาลามักจะมีเรือ่ งทะเลาะเบาะ
แว้งเพราะความหึงหวงกันอยู่เสมอ วันหนึ่งคนสนิทของ
ทั้งสองทะเลาะกัน เจ้านายเลยเข้าไปช่วย เมื่อจมื่นไวย์
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กลับจากงานจึงถามสาเหตุ แต่สร้อยฟ้ากลับถลาเข้าหา
ศรีมาลา จมื่นไวย์เหลืออดตบหน้าสร้อยฟ้า เป็นเหตุให้
สร้อยฟ้าเจ็บใจหันไปพึ่ง เถรขวาดกับเณรจิ๋ว ท�ำเสน่ห์
ให้จมื่นไวย์และทองประศรีลุ่มหลง
หลังจากนั้นศรีมาลาเหมือนตกอยู่ในขุมนรก
เพราะถูกสร้อยฟ้าหาเรือ่ งไม่เว้นแต่ละวัน พลายชุมพลซึง่
เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอด ทนดูความอยุติธรรมไม่ไหว
จึงไปเล่าให้ขนุ แผนฟัง สร้อยฟ้าใส่ไฟกล่าวหาว่าศรีมาลา
มีชู้ ศรีมาลาเสียใจมากจะผูกคอฆ่าตัวตาย แต่ขุนแผน
พระพิจิตรและพลายชุมพลมาทันเวลา พระพิจิตรไป
กราบทูลพระพันวษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พระพันวษา
ให้พลายชุมพลและกุมารทองไปจับตัวเถรขวาดกับเณร
จิ๋ว ทั้งสองสารภาพและแก้เสน่ห์ให้ พระพันวษาให้
สร้อยฟ้าและศรีมาลาพิสูจน์ความจริงด้วยการลุยไฟ
ศรีมาลาผู้บริสุทธิ์สามารถเดินผ่านกองไฟได้แต่สร้อยฟ้า
ไม่กล้า พระพันวษาจึงตัดสินประหารชีวิตสร้อยฟ้า แต่
ศรีมาลาขอร้องให้พระพันวษาเห็นแก่ชีวิตที่ก�ำลังอยู่ใน
ครรภ์ ข องสร้ อ ยฟ้ า พระพั น วษาจึ ง ยอมอภั ย โทษแต่
เนรเทศสร้อยฟ้าออกจากกรุงศรีอยุธยา
ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ ธันวาคม ๒๔๙๙

๒๔๙๙

เศรษฐีอนาถา
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง
เอส. อาร์. ฟิล์ม
ผู้อ�ำนวยการสร้าง จ�ำนงค์ ไรวา
ผู้ประพันธ์
สันต์ เทวรักษ์
ผู้ก�ำกับ		
วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้เขียนบท
วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้ถ่ายภาพ
ส. วีระเทวิน
ผู้ล�ำดับภาพ
ส. วีระเทวิน
ผู้ก�ำกับศิลป์
เทวิน
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง		
ระเบียบ อาชนะโยธิน เป็น กันทิมา บางคอแหลม
เสถียร ธรรมเจริญ
เป็น ประพนธ์ ธนพิทักษ์
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น ประไพพรรณ ธนพิทักษ์
เจิม ปั้นอ�ำไพ
เป็น จอน บางคอแหลม
จ�ำนง คุณะดิลก
เป็น สวัสดิ์ ค�ำชื่น
สมชาย สามิภักดิ์
เป็น พ.ต.ต. อาคม
สมศักดิ์ วีระเทวิน
เป็น ศักดิ์ระบือ
ทัศนีย์ ชูวสั วัต, ดอกดิน กัญญามาลย์, เจริญ แสงสุวรรณ,
จิตรกร สุนทรปักษิน, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, นวลจันทร์
วรรณวีรากร
รางวัล
ตุ๊กตาทอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ สาขา
ผู้แสดงประกอบฝ่ายชาย  เจิม ปั้นอ�ำไพ, ส�ำเภาทอง ปี
พ.ศ. ๒๕๐๐ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เงินให้นายจอนสิบล้านบาท หลังจากที่คุยกันถูกคอเรื่อง
ความรวยความจน โดยมีข้อแม้ว่านายจอนจะต้องใช้เงิน
คืนเขาให้หมดภายในหนึ่งปีก่อนจะแยกจากกัน
เรื่ อ งด� ำ เนิ น ไปด้ ว ยความครื้ น เครง กระทั่ ง
ประพนธ์รู้ว่านายจอนคือพ่อของกันทิมา จึงพยายามหา
ทางพิชิตใจเธอ แต่ความก็ดันมาแตก กันทิมาน้อยใจคิด
ว่าประพนธ์วางแผนเพื่อให้ได้ตัวเธอ นายจอนจึงต้องเข้า
มาช่วยประสานรอยร้าวให้ทงั้ สองเข้าใจกัน ประพนธ์และ
กันทิมาจึงได้รักกันสมปรารถนา
ที่มา ภาพยนตร์ เรื่อง เศรษฐีอนาถา

เรื่องย่อ
เรือ่ งราวเกิดขึน้ ทีส่ ถานีรถไฟหัวล�ำโพง
วันนี้ นายจอน บางคอแหลม ก็เมาหัวราน�้ำสร้างความ
อิดหนาระอาใจต่อเพื่อนเจ้าหน้าที่รถไฟเหมือนอย่าง
ทุกวัน แต่วนั นี้ เขาโชคดีได้มาเจอกับ ประพนธ์ ธนพิทกั ษ์
หนุ่มมหาเศรษฐีที่เพิ่งอกหักจาก กันทิมา ช่างตัดเสื้อสาว
จึงมานั่งดื่มเหล้าคลายเครียดบนรถไฟและนึกสนุกมอบ
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รักคุณเข้าแล้ว
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๙ บรอดเวย์
บริษัทสร้าง
สหไทยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง เอกคุณ คุณามาตย์
ผู้ประพันธ์
ผู้ก�ำกับ		
ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท
ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
สมพงษ์ - พวงเล็ก
ผู้แสดง
สมควร กระจ่างศาสตร์, วิภา วัฒนธ�ำรงค์, สาหัส บุญหลง, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สุรชาติ
ไตรโภค, บังเละ วงศ์อาบู

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

นักหนังสือพิมพ์ของสารเสรี ซึ่งก�ำลังดีอกดีใจที่ กานดา
ธิดาสาวของเจ้าคุณโหราธิบดีจะแต่งงานด้วย แต่แล้ว
วันต่อมา นายสมศักดิ์ก็ส่งเสียงดังโวยวายอีกในเวลาเดิม
แต่คราวนี้เป็นเพราะถูกกานดายกเลิกการแต่งงาน จน
แล้วจนรอด วัชรีกไ็ ม่เคยพบหน้าเจ้าขีเ้ มาข้างห้อง เพราะ
เวลางานที่แตกต่างกัน กระทั่งวันหนึ่ง วัชรีได้พบสมศักดิ์
ที่ป้ายรถเมล์ในยามเช้า ชายหนุ่มตกหลุมรักวัชรีตั้งแต่
แรกเห็น และพยายามหาทางท�ำความรูจ้ กั แต่กต็ อ้ งคลาด
กันทุกที
ทนง หัวหน้าโรงงานน�ำ้ อัดลมซึง่ วัชรีทำ� งานอยู่
เรื่องย่อ		
โทรเลขฉบับหนึง่ ท�ำให้ วิเชียร มานะดี เป็นผูม้ นี สิ ยั เห็นผูห้ ญิงเป็นของเล่น เล็งวัชรีเป็นเป้าหมาย
ถูก ปราณีต เมียรักเพ็งเล็งอีกครัง้ เพราะเคยเป็นคนเจ้าชู้ ต่อไป แต่วัชรีไม่คล้อยตาม มิหน�ำซ�้ำยังเอาเรื่องไปฟ้อง
มาก่อน แต่แท้จริงแล้วผู้ที่ส่งโทรเลขมาคือ วัชรี มานะดี ผู้จัดการจนทนงถูกไล่ออก ทนงผูกใจเจ็บ จ้างนักเลงมา
หลานสาวซึ่งก�ำลังจะมากรุงเทพ เมื่อถึงวันที่ ๑๒ วิเชียร ดักท�ำร้ายวัชรี แต่สมศักดิ์มาช่วยไว้ทัน
ไปรับวัชรีที่สถานีรถไฟตามนัดหมาย แต่ก็หาได้เล็ดลอด
วัชรีทราบว่าหนุ่มนักหนังสือพิมพ์ที่ช่วยเธอไว้
สายตาของปราณีตไม่ เพราะนางได้แอบสะกดรอยตาม ก็คือขี้เมาข้างห้อง จึงหาโอกาสตอบแทนด้วยการแอบ
ผัวอย่างไม่คลาดสายตา วิเชียรไหวตัวทันถีบสามล้อหนี เข้าไปท�ำความสะอาดห้องให้ หนุ่มสาวข้างห้องเริ่มโคจร
การจับกุมของผู้ที่เป็นเมีย
มาพบกันด้วยดี ถ้าหากไม่เข้าใจผิดกันเสียก่อน เพราะใน
อะไร ๆ ก็ดทู า่ จะไม่ราบรืน่ ไปซะหมด เมือ่ วิเชียร ขณะนัน้ ปราณีตก�ำลังมาขอค�ำปรึกษาจาก สมศักดิ์ หลาน
พาวัชรีมายังหอพักที่ตนแอบเล็งไว้ ผู้ดูแลซึ่งหูหนวก ชาย ส่วนวิเชียรฉวยโอกาสทีเ่ มียไม่อยูแ่ วะมาเยีย่ มหลาน
และเจ้าระเบียบก็ดันเข้าใจผิดคิดว่านายวิเชียรเป็นพวก สาว ความโกลาหลจึงเกิดขึ้น
มารสังคม กว่าจะอธิบายจนเข้าใจก็เล่นเอาเหนื่อยหอบ
พอหาหอพักให้หลานสาวได้ส�ำเร็จกลับเจอปราณีตยืน ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
จังก้าอยู่หน้าหอ วิเชียรจึงหาทางออกด้วยการแกล้ง
เป็นลม
ค�่ำวันนั้น วัชรีต้องใจหายใจคว�่ำเพราะเสียง
โหวกเหวกของขีเ้ มาข้างห้อง ทราบชือ่ ว่าคือ สมศักดิ์ หนุม่
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เทพธิดาฮ่อ
๑๖ มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๙ กรุงเกษม
บริษัทสร้าง
ศิริจินดาภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ศิริ ศิริจินดา
ผู้ประพันธ์
ประทีป โกมลภิส
ผู้ก�ำกับ		
ประทีป โกมลภิส
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
วิเชียร วีระโชติ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เสน่ห์ - จุรี
ผู้แสดง
งามตา ศุภพงษ์
เป็น ฮ่องฟ้า
ประมินทร์ จารุจารีต เป็น ก้องฟู่
ศิริ ศิริจินดา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, อบ บุญติด, สมถวิล มุกดาประกร, วลิต สนธิรัตน์, ไฉน สัตยพันธ์, ยศ รักษาพันธ์, มงคล
จันทนบุปผา, สุวรี ะ คเนจร ณ อยุธยา, สุนติ ย์ คเนจร ณ อยุธยา,
สุพัตรา สีทองสุก, แป๊ะอ้วน, ด.ช. กษม ลักษณะอักษร
เรื่องย่อ
๑๙ ปีก่อน น้อย ต้องสูญเสียพ่อแม่ใน
คราวเดียวกัน เพราะถูก บุญตา และ ค�ำปัน โจรป่าดักปล้น
ระหว่างเดินทางไปเชียงใหม่ เคราะห์ดที ี่ เลากวางสือ หัวหน้า
ชาวฮ่อมาช่วยไว้และเก็บน้อยไปเลี้ยงดู กว่า โห้ คนสนิทของ
ขุนประจญศัตรูพ่าย พ่อของน้อย จะรู้สึกตัวชาวฮ่อก็เอาตัว
น้อยไปเสียแล้ว ขุนประจญศัตรูพา่ ยสัง่ เสียเป็นครัง้ สุดท้าย ขอ
ให้โห้ออกตามหาน้อยและช่วยดูแล ใหญ่ ลูกชายคนโต
เลากวางสือตั้งชื่อให้น้อยใหม่ว่า เลากวางรุ่ง จน
กระทั่งเลากวางรุ่งโตเป็นหนุ่มก็ได้รับความไว้วางใจจาก
เลากวางสือให้ช่วยดูแลงานแทน วันหนึ่ง เลากวางสือให้
เลากวางรุ่งเข้าไปในเมืองเชียงใหม่เพื่อดูลาดเลาก่อนท�ำการ
ซื้อขายฝิ่นเถื่อนกับบุญตาและค�ำปัน ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็น
พ่อเลีย้ งทรงอิทธิพลทีส่ ดุ ในจังหวัด ก่อนออกเดินทาง ฮ่องฟ้า
ลูกสาวคนเดียวของเลากวางสือมาระบายความรู้สึกที่มีต่อ
เลากวางรุ่ง แม้จะส�ำนึกในบุญคุณของเลากวางสือและรู้ดีว่า
ก้องฟู่ แอบรักฮ่องฟ้ามานานแล้ว แต่เลากวางรุง่ ก็ไม่อาจห้าม
หัวใจของตัวเองได้

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

อี ก ฟากหนึ่ ง พ่ อ เลี้ ย งบุ ญ ตาก� ำ ลั ง เตรี ย มการ
ต้อนรับผู้ก�ำกับต�ำรวจคนใหม่ คือ พ.ต.ท. เผชิญ เทพยากร
และจ่าโห้ ญาติสนิท โดยการน�ำของ ร.ต.ท. เติมชัย วรพงษ์
พ่อเลีย้ งบุญตาตัง้ ใจจะโน้มน้าวให้ พ.ต.ท. เผชิญ มาเป็นพรรค
พวกของตน แต่ก็ต้องเป็นฝ่ายตกใจเมื่อได้เห็นหน้า พ.ต.ท.
เผชิญ เพราะ พ.ต.ท. เผชิญ คืออดีตคนขับรถของตนนั่นเอง
พ่อเลี้ยงบุญตาซ่อนความกลัวไว้ในใจเอ่ยปากเกลี้ยกล่อม
พ.ต.ท. เผชิญ แต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จ ค�่ำวันหนึ่ง จ่าโห้ลอบเข้า
มาสืบหาหลักฐานทีเ่ ฝ้าติดตามมาสิบกว่าปี เขามัน่ ใจว่าบุญตา
และค�ำปันคือสองโจรที่ฆ่าเจ้านายของตน เลากวางรุ่งซึ่งมา
หาบุญตาตามเวลานัดหมาย ได้พบจ่าโห้โดยบังเอิญ คืนวัน
แห่งความแค้นจึงหมุนย้อนมาเตือนทั้งสองอีกครั้ง
เมื่อถึงวันนัดซื้อขายฝิ่น ก้องฟู่เดินทางมาที่บ้าน
บุญตาพร้อมแผนการฮุบเงินค่าฝิ่น ส่วน พ.ต.ท. เผชิญ ซุ่ม
วางก�ำลังจับกุมพ่อเลี้ยงบุญตา ร.ต.ท. เติมชัย เห็นท่าไม่ดีจึง
หาทางเอาตัวรอด สารภาพว่าตนเป็นสายให้พ่อเลี้ยงบุญตา
ยังไม่ทันขาดค�ำ  ร.ต.ท. เติมชัย ก็ถูกสมุนของพ่อเลี้ยงฆ่า
ปิดปาก ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใคร พ่อเลี้ยงบุญตาเองก็
หวังจะโกงค่าฝิ่น ทั้งสองฝ่ายจึงเกิดการปะทะกัน ค�ำปันถูก
ก้องฟู่ยิงเสียชีวิตและหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เลากวางรุ่ง
สบโอกาสยิงบุญตาเพื่อแก้แค้นให้พ่อแม่ เมื่อเหตุการณ์
คลี่คลาย พ.ต.ท. เผชิญ ขอให้น้องชายกลับมาอยู่ด้วยกัน แต่
เลากวางรุ่งปฏิเสธเพราะเป็นห่วงเลากวางสือ เลากวางรุ่งรีบ
กลับไปที่แม่เสลี่ยงซึ่งบัดนี้ตกอยู่ในกองเพลิงด้วยน�้ำมือของ
ก้องฟู่ ชาวฮ่อหลายคนต้องเสียชีวิตลงรวมทั้งเลากวางสือ
ก้องฟู่จับตัวฮ่องฟ้าพาไปยังดอยอีกลูกหนึ่ง เลากวางสือแอบ
สะกดรอยตามก้องฟู่เพื่อไปช่วยชีวิตฮ่องฟ้า
ทีม่ า หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ประมวญภาพยนตร์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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จันทร์เจ้าขา
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๙ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง
นางลอยภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง ฉวี ทัศนปรีดา
ผู้ประพันธ์
“พรานบูรพ์”
ผู้ก�ำกับ
สนาน คราประยูร
ผู้เขียนบท
“พรานบูรพ์”
ผู้ถ่ายภาพ
วรรณบูลย์ พิทยาคม
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
ผู้แสดง
ชนะ ศรีอุบล
เป็น ร.ต. จิตต์ พีระกุล
วิภา เลิศพจนา เป็น เจียม แจ่มจันทร์
ผาด เนตรอ�ำไพ เป็น นางมงคล
เล็ก อ�่ำเที่ยงตรง เป็น หลวงสัทธนะสิทธิ์
สมพงษ์ พงษ์มิตร เป็น สิบตรีปิ๋ว
ชูศรี โรจนประดิษฐ์ เป็น อิม
เฉลิม แก้วสมัย เป็น หวิง
ทัศนีย์
ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) สมุดภาพยนตร์ เรื่อง จันทร์เจ้าขา พ.ศ. ๒๔๙๙

เรื่องย่อ
ความรักระหว่าง เจียม แจ่มจันทร์
สาวใสซื่อบริสุทธิ์ กับ ร.ต. จิตต์ พีระกุล นายทหารหนุ่ม
ถูกกีดกันจาก นางมงคล ป้าของเจียม ที่ต้องการให้เจียม
ได้แต่งงานกับ หลวงสัทธนะสิทธิ์ นักธุรกิจผู้มีชื่อเสียง
เจียมจึงหนีออกจากบ้าน กระทัง่ ได้รบั ความช่วยเหลือจาก
จิตต์ให้มาอยูด่ ว้ ยกัน แต่ทว่าจิตต์ดนั มีสาว ๆ มาเกาะแกะ
และมิวายทีบ่ รรดาสาวเหล่านัน้ จะคอยหาทางกลัน่ แกล้ง
เจียมต่าง ๆ นานา เธอจึงต้องระหกระเหินออกจากบ้าน
จิตต์ไป ดีที่หลวงสัทธนะสิทธิ์มาเห็นเข้าจึงขอรับเธอไป
อุปการะด้วยความรักและห่วงใยดุจลูกหลาน จนเจียม
ยอมแต่ ง งานด้ ว ย ครั้ น เรื่ อ งรู ้ ไ ปถึ ง จิ ต ต์ เขาจึ ง กลั บ
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มาพิสูจน์รักแท้ต่อหน้าเจียม และตัดพ้อเรื่องที่เจียม
เปลี่ยนใจไปแต่งงานกับชายอื่น หลวงสัทธนะสิทธิ์ได้ยิน
ดังนั้นจึงออกมาเปิดเผยว่า การแต่งงานจัดขึ้นมาเพื่อให้
เจียมได้พสิ จู น์ใจจิตต์วา่ เขารักเธอจริงหรือไม่ เมือ่ รูด้ งั นัน้
จิตต์และเจียมจึงได้ครองรักกันสมปรารถนา
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง จันทร์เจ้าขา พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙

เคหาสน์สแี ดง

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๙

๑๖ มม. / สี / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๙ แกรนด์
บริษัทสร้าง
โยคีสถานสี่พระยา
ผู้อ�ำนวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ประพันธ์
“ดวงดาว”
ผู้ก�ำกับ
วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้เขียนบท
วิรัช พึ่งสุนทร
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์
เทพา – อาภรณ์ – จิตรา
ผู้แสดง
รัชนี กฤษณะรมย์
เป็น อารยา
ชาญชัย ศิวเสน
เป็น หมอรุจ รุจิโรจน์
สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย
เป็น แม่อัมภา
ไสว ประเสริฐ
เป็น พล.ต. พระยาพลแสน
ประภาพรรณ นาคทอง
เป็น เสาวรส
ประมินทร์ จารุจารีต
เป็น ชิต
แฉล้ม โทณวนิก
เป็น แม่ละม่อม
พริ้ง บัวสีม่วง
เป็น แม่พิน
ประสาร ฉิมชาญเวช
เป็น แม่พร้อม
สมพงษ์ พงษ์มิตร
เป็น ขุนผจญคดี
จันตรี สาริกบุตร
เป็น น้าสังวาลย์
ปยุต เงากระจ่าง
เป็น ภาคินัย
วันทนีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น ภาคินี
ประดิษฐ์ เกตุรัตน์
เป็น ชาลี
ด.ญ. ประมวลพิศ เวชอุรัย
เป็น อารยา (วัยเด็ก)
ด.ช. อรรถวิทย์ ศุขโรจน์
เป็น รุจ (วัยเด็ก)
ด.ญ. ทิพย์วรรณย์ ธรรมเที่ยงสัตย์ เป็น ด.ญ. มาลี
ด.ญ. ศุภณี ธรรมเที่ยงสัตย์ เป็น ด.ญ. ดาริกา
เรื่องย่อ		
เพราะถูกอ้ายคนชัว่ พรากความบริสทุ ธิ์
ไปเมือ่ หลายปีกอ่ น อัมภา จึงตัง้ ท้องกับ ชิต ด้วยความไม่ตงั้ ใจ
อัมภาคลอดลูกเป็นบุตรชายและทิ้งให้ชิตดูแล ส่วนตัวเองหนี
ไปมีครอบครัวใหม่และให้ก�ำเนิด อารยา ชีวิตที่ดูจะราบรื่น

ที่มาภาพ สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เคหาสน์สีแดง พ.ศ. ๒๔๙๙

กลับมลายลงอีกครัง้ เมือ่ พ่อของอารยาเสียชีวติ โชคดีที่ พลตรี
พระยาพลแสน รับอุปการะอัมภาและลูกให้มาอยู่ที่เคหาศน์
รุจิโรจน์ หรือที่คนรู้จักในนาม เคหาสน์สีแดง
การปรากฏตัวของสองแม่ลูกสร้างความไม่พอใจ
แก่ รุจ รุจโิ รจน์ ลูกชายของพระยาพลแสนเป็นอันมาก เพราะ
กลัวจะโดนแย่งความรักไปจากพ่อ พระยาพลแสนเข้าใจเรือ่ ง
นี้ดีจึงส่งรุจไปเรียนหมอที่อังกฤษ ไม่นานพระยาพลแสนก็
ถึงแก่กรรมโดยท�ำพินัยกรรมมอบมรดกทั้งหมดแก่รุจ ส่วน
อารยาให้รับรายได้จากกองมรดกเดือนละพันบาทตราบใดที่
ยังอาศัยที่เคหาสน์สีแดง
๘ ปี ผ่านไป รุจเรียนจบจากอังกฤษ แต่ไม่ยอมกลับ
มาอยู่ที่เคหาสน์สีแดง เพราะยังรังเกียจอัมภา จนกระทั่ง
อัมภาเสียชีวิตด้วยน�้ำมือของชิต รุจจึงกลับมาอยู่ที่เคหาสน์
สีแดง อารยาในวัย ๑๗ กลายเป็นสาวงามท�ำให้รุจจิตใจ
หวัน่ ไหวแต่ตอ่ หน้ากลับแสดงท่าทีหมางเมินกลบเกลือ่ นความ
ในใจ วันหนึง่ รุจบังเอิญได้รกั ษา ชาญ ลูกชายของอัมภาทีเ่ กิด
กับชิต จึงได้รู้เรื่องราวในอดีตก็คลายทิฐิลง
อารยาไม่สบายใจทีจ่ ะอาศัยในเคหาสน์สแี ดงจึงไป
ปรึกษา ชาลี ลูกชายคุณนายพนาเวศเพื่อนบ้าน ชาลีแนะน�ำ
ให้อารยาไปอยู่ที่ไร่รวงผึ้ง ของ ภาคินัย ซึ่งก�ำลังต้องการคน
มาดูแล ภาคินี น้องสาวซึ่งพิการ รุ่งเช้า เมื่อรุจรู้ว่าอารยาหนี
ออกจากบ้านก็รบี ชวน ขุนผจญคดี ทนายความประจ�ำตระกูล
ออกตามหา
ภาคินัยตกหลุมรักอารยาตั้งแต่แรกเห็น ท�ำให้
เสาวรสซึ่งหมายปองภาคินัยอยู่หึงหวง หมอรุจถูกตามตัวมา
จากกรุงเทพเพื่อรักษาภาคินี เมื่อเจอหน้าอารยาจึงได้โอกาส
กล่าวขอโทษและขออารยาแต่งงาน แต่อารยาเล่าว่าภาคินัย
ก็ เ พิ่ ง จะขอเธอแต่ ง งานเหมื อ นกั น หมอรุ จ คิ ด ว่ า ตั ว เอง
หมดหวังก�ำลังจะขับรถกลับกรุงเทพ แต่อารยามาขวางไว้
เพราะเพิ่งรู้ใจตนเอง
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เคหาสน์สีแดง พ.ศ. ๒๔๙๙
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หนีเมีย
๑๖ มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ..... นาที
๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๙ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง
ไทยสถาพรภาพยนตร์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ผู้ประพันธ์
หลวงวิจิตรวาทการ จากนิยาย เรื่อง
หนีเมีย
ผู้ก�ำกับ
ผู้เขียนบท
ผู้ถ่ายภาพ
ผู้ล�ำดับภาพ
ผู้ก�ำกับศิลป์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ประพันธ์เพลง
ผู้พากย์		
รุจิรา - มารศรี
ผู้แสดง
สมควร กระจ่างศาสตร์, มนัส บุณยเกียรติ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ทองฮะ,
บังเละ, จ�ำรูญ, อรุณศรี, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เหตุการณ์ดงั กล่าวท�ำให้คณ
ุ พูนทรัพย์โกรธมาก
ไม่ยอมพูดจากับสามี เขาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน
เพราะไม่กล้าสู้หน้าเมีย สุนัขตัวโปรดของคุณพูนทรัพย์
เรื่องย่อ
คุณพูนทรัพย์ หม้ายสาวฐานะดี ต้อง วิง่ ตามเขาออกมา แม้จะไล่เท่าไหร่กไ็ ม่ยอมกลับเข้าไปใน
มาแต่งงานกับคนไม่ได้เรื่อง เรียนไม่จบ แถมยังส�ำมะเล- บ้าน ในที่สุดเขาจึงจ�ำต้องยอมพามันไปด้วยกัน
เทเมา เพียงเพราะเกรงใจพี่ชายของสามีในอนาคต ซึ่ง
ระหว่างที่อาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนสนิท สามีของ
รู้จักมักคุ้นกันมาเป็นเวลานาน หลังจากแต่งงาน คุณ คุ ณ พู น ทรั พ ย์ เ ริ่ ม รู ้ สึ ก ส� ำ นึ ก ถึ ง ความเหลวแหลกของ
พูนทรัพย์หาทางดัดนิสยั สามีโดยให้ไปท�ำงานเป็นเสมียน ตนเอง และระลึกได้ว่าคุณพูนทรัพย์นี่เองที่เป็นคนท�ำ
ซึง่ ท�ำให้เขาไม่คอ่ ยมีความสุขนัก เพราะไม่ได้ไปเทีย่ วเตร่ ให้เขาเริ่มรู้สึกเป็นคนมีค่าขึ้นมาบ้าง ๓ วันผ่านไป คุณ
เหมือนแต่ก่อน
พูนทรัพย์ก็มาปรากฏตัวที่บ้านเพื่อนสนิทของสามี เพื่อ
ในบ้านของคุณพูนทรัพย์มคี นรับใช้อยูห่ ลายคน รับสุนัขกลับบ้านโดยไม่ชายตาแลสามีแม้แต่น้อย เขา
หนึ่งในนั้นเป็นสาวใช้รูปงามชื่อว่า ทับทิม สามีของคุณ พยายามง้องอนคุณพูนทรัพย์อย่างสุดก�ำลัง จนในที่สุด
พูนทรัพย์พงึ พอใจในตัวทับทิมมาก อยากจะได้มาเชยชม คุณพูนทรัพย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ หลังจากนั้น เขาก็
ทับทิมเองก็แอบหว่านเสน่หใ์ ห้เจ้านายเพราะหวังจะรวย ขยันขันแข็งเอาการเอาเงิน ไม่ยอมกลับไปเป็นคนไม่ได้
ทางลัด เขาย่องเข้าห้องทับทิมหลายครั้ง จนวันหนึ่ง เรื่องเหมือนเดิมอีกต่อไป
ทับทิมเกิดหายไปจากบ้าน ทิง้ ไว้แต่จดหมายซึง่ มีใจความ
ว่า การทีเ่ ธอต้องตกเป็นเมียเก็บคุณผูช้ ายเจ้าของบ้านนัน้ ที่มา ภาพยนตร์เรื่อง หนีเมีย
ยังพอทน แต่คืนหนึ่ง ๆ มีคนย่องเข้าห้องตั้งหลายคน
ทัง้ คนสวน คนขับรถ ท�ำให้เธอสุดจะทน ขอลาไปตายเอา
ดาบหน้าซะยังดีกว่า
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หน้า
ดัชนีชอื่ เรือ่ งภาพยนตร์

ชื่อเรื่อง					

หน้า

ชื่อเรื่อง					

หน้า

ชื่อเรื่อง					

หน้า

๒ เกลอเห่อรัฐธรรมนูญ, ๒๔๙๗
7 มุมเมือง, ๒๔๙๙
กรรมบันดาล, ๒๔๙๘
กรรมสนองกรรม, ๒๔๗๑
กฤษดาอภินิหาร, ๒๔๙๔
กลัวเมีย, ๒๔๗๙
กลัวเมีย, (ฉายซ�้ำ ๒๔๘๑)
กอกาหลง, ๒๔๘๔
กะเหรี่ยงไทรโยค, ๒๔๗๙
กังวานไพร, ๒๔๙๗
กัปตันยุทธ, ๒๔๙๙
กากี, ๒๔๙๖
กาหลงรัง, ๒๔๙๙
กิ่งกาฝาก, ๒๔๘๔
กินอะไร, ๒๔๗๒
กุลปราโมทย์, ๒๔๙๗
กุหลาบขาว, ๒๔๗๑
กุหลาบเชียงใหม่, ๒๔๗๘
กุหลาบนครสวรรค์, ๒๔๗๙
กุหลาบพระนคร, ๒๔๘๐
เก๋งด�ำ, ๒๔๙๔
เกวียนหัก, ๒๔๙๘
เกาะเทพบุตร, ๒๔๙๖
เกาะภูเก็ต, ๒๔๙๒
เกาะมุกดาด�ำ, ๒๔๙๗
เกียรติศักดิทหารไทย, ๒๔๙๘
เกียรติศักดิ์รักของข้า, ๒๔๙๙
แก่นกลาสี, ๒๔๗๙
แก้วตานาง, ๒๔๙๙
ขวัญใจคนจน, ๒๔๙๘
ขวัญใจสลัดด�ำ ดู สลัดด�ำ
ขุนโจรใจเพ็ชร์ ภาคจบ ดู เลือดทรยศ
ขุนโจรใจเพ็ชร์, ๒๔๙๕
ขุนโจรสามร้อยยอด, ๒๔๙๘
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา, ๒๔๗๘
ขุนช้างขุนแผน ตอน จับเสน่ห์เถรขวาด, ๒๔๙๒
ขุนช้างขุนแผน ตอน ปีศาจนางวันทองอาละวาด, ๒๔๙๕
ขุนช้างขุนแผน ตอน วันทองหึงษ์ลาวทอง, ๒๔๙๖
ขุนช้างขุนแผน ภาค ๓, ๒๔๘๐

๔๑๕
๕๘๓
๕๐๘
๒๕
๒๒๙
๕๙
๘๓
๑๒๒
๕๘
๔๔๙
๕๖๓
๔๑๑
๕๘๕
๑๑๕
๒๗
๔๓๙
๒๓
๕๐
๖๔
๗๔
๒๑๗
๔๗๑
๓๔๖
๑๔๓
๔๒๕
๔๙๗
๕๖๑
๖๒
๕๔๒
๕๑๘

ขุนช้างขุนแผน ภาค ๔ ตอน ขุนช้างกินเลี้ยง - สร้อยฟ้า
ท�ำเสน่ห์, ๒๔๘๑
ขุนช้างขุนแผน ภาคพิเศษ ตอน เปรตวันทองห้ามทัพ, ๒๔๘๒
ขุนช้างขุนแผน, ๒๔๗๗
ขุนทาษ, ๒๔๙๓
ขุนไพร, ๒๔๙๙
ขุนศึก, ๒๔๙๕
ขุนศึกน่านเจ้า, ๒๔๙๙
เข้าวังนางละเวง, ๒๔๙๗
เขี้ยวเสือเล็บสิงห์, ๒๔๙๕
ไข่มุกด�ำ, ๒๔๙๕
คนจริง, ๒๔๙๘
คนองแค้น, ๒๔๙๖
คลุมถุงชน, ๒๔๙๙
ความรักในเมืองไทย, ๒๔๗๖
ค่าน�้ำนม, ๒๔๙๕
ค่ายบางระจัน, ๒๔๘๒
ค่ายบางระจัน, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๓)
ค่ายลั่นฟ้า, ๒๔๙๔
ค�ำสั่งค�ำสาป, ๒๔๙๗
ค�ำสาบาล, ๒๔๙๗
ค�ำอธิษฐานของดวงดาว, ๒๔๙๙
คู่ปรับ, ๒๔๙๔
คู่สร้าง คู่สม, ๒๔๘๒
คู่สร้าง, ๒๔๙๖
เคหาสน์สีแดง, ๒๔๙๙
ใครดีใครได้, ๒๔๗๐
ใครเปนบ้า, ๒๔๗๑
ใครผิดใครถูก, ๒๔๘๒
ฆ่าชู้แม่, ๒๔๙๕
จรเข้, ๒๔๘๓
จองเวร, ๒๔๙๓
จอมใจโจรสาว, ๒๔๙๕
จอมใจแม่, ๒๔๙๙
จอมหิว, ๒๔๙๖
จ๊ะเอ๋, ๒๔๘๑
จันทโครพ, ๒๔๙๖
จันทร์เจ้าขา, ๒๔๗๙
จันทร์เจ้าขา, ๒๔๙๙

ชื่อเรื่อง					

๒๖๙
๕๒๐
๔๖
๑๔๐
๓๑๔
๔๐๗
๖๖

๘๑
๑๐๑
๔๒
๑๗๙
๕๗๘
๓๐๗
๕๘๐
๔๑๙
๓๓๔
๓๒๓
๔๖๕
๓๕๙
๕๓๘
๓๙
๓๑๑
๙๖
๑๖๖
๒๔๕
๔๒๘
๔๓๗
๕๖๔
๒๑๘
๑๐๔
๓๕๗
๕๙๑
๑๘
๒๑
๙๗
๓๓๐
๑๑๔
๑๙๓
๒๘๐
๕๓๕
๓๗๐
๘๕
๔๐๒
๕๕
๕๙๐
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จับตาย, ๒๔๙๖
เจดีย์หัก, ๒๔๙๕
เจ้าจอมหม่อมห้าม, ๒๔๙๒
เจ้าจอมหม่อมห้าม, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๔)
เจ้าชู้แสนกล, ๒๔๙๕
เจ้าแม่ลานเท, ๒๔๙๔
เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์, ๒๔๙๗
เจ้าสาวก�ำพร้า, ๒๔๙๗
เจ้าสาวจอมเสือ, ๒๔๙๕
เจ้าสาวชาวไร่, ๒๔๙๗
เจ้าหญิงกุณฑลทิพย, ๒๔๘๔
โจรบ้านกอไผ่, ๒๔๙๔
โจรล้างโจร, ๒๔๙๓
ใจไทย, ๒๔๘๔
ฉมวกหัก, ๒๔๙๔
ชตารัก, ๒๔๙๗
ชอนกาเหว่า, ๒๔๘๙
ช้อยนางร�ำ, ๒๔๙๖
ชะนะพาล, ๒๔๗๐
ชะอ�ำอ�ำพราง, ๒๔๙๘
ชั่วนิรันดร, ๒๔๙๕
ชั่วฟ้าดินสลาย, ๒๔๙๘
ชั่วโมงมรณะ, ๒๔๙๔
ชาติชาย, ๒๔๙๓
ชาติอ้ายเสือ, ๒๔๙๓
ชายใจเพ็ชร์, ๒๔๙๓
ชายชาตรี, ๒๔๘๙
ชายชาติเสือ, ๒๔๙๕
ชายพเนจร, ๒๔๙๖
ชายสองโบสถ์, ๒๔๘๓
ชายสะไบ, ๒๔๙๓
ชายสามโบสถ์, ๒๔๙๕
ชีวิตแม่, ๒๔๙๖
ชีวิตละครเร่, ๒๔๙๕
ชีวิตใหม่, ๒๔๙๘
เชลยบาป, ๒๔๙๕
เชิงทะเล, ๒๔๙๖
เชื้อไม่ทิ้งแถว, ๒๔๗๐
โชคสองชั้น, ๒๔๗๐
ซนแต่สวย, ๒๔๙๘
ซากผีดิบ, ๒๔๙๕
ไซอิ๋ว, ๒๔๙๖
ไซอิ๋ว ฉบับครูมี, ๒๔๙๕
ดงตาล, ๒๔๗๙

๓๗๖
๒๙๙
๑๓๙
๒๖๐
๒๙๐
๒๖๑
๔๒๑
๔๒๗
๓๑๙
๔๔๐
๑๒๓
๒๔๓
๑๖๐
๑๑๘
๒๔๘
๔๕๒
๑๓๔
๓๓๖
๑๙
๕๑๖
๒๗๕
๕๒๙
๒๔๔
๑๕๐
๑๕๖
๑๗๓
๑๓๓
๓๒๕
๓๖๙
๑๑๒
๑๘๔
๓๒๖
๓๘๐
๒๘๗
๕๒๔
๒๗๗
๓๖๔
๒๐
๑๕
๔๖๙
๓๑๕
๓๕๑
๒๗๙
๕๔

ดงตาล, ๒๔๙๘
ดงนักเลง, ๒๔๙๔
ดงอันธพาล, ๒๔๙๕
ดรรชนีนาง, ๒๔๙๖
ดวงใจของชายชั่ว, ๒๔๙๖
ด้วยน�้ำมือนาง, ๒๔๙๖
ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง, ๒๔๙๙
ดอยรักดอยร้าง, ๒๔๙๑
ดอยราง, ๒๔๙๔
ดาบทหารเสือ, ๒๔๙๓
ดาวใกล้รุ่ง, ๒๔๙๘
ดาวเรือง, ๒๔๙๙
ดิน ดาว เดือน, ๒๔๙๔
เดชกุมภีร์, ๒๔๙๔
เด็ดดวงใจ, ๒๔๗๙
เดนคนดี, ๒๔๙๔
เดนมนุษย์, ๒๔๙๔
แดนกะเหรี่ยง, ๒๔๙๓
แดนคนเดน, ๒๔๘๔
แดนดาวโจร, ๒๔๙๓
แดนดาวโจร ภาคสมบูรณ์ ดู แดนมิคสัญญี
แดนมิคสัญญี, ๒๔๙๘
แดนอิทธิพล, ๒๔๙๕
ต้นรักดอกโศก, ๒๔๙๓
ตรางดวงใจ, ๒๔๙๖
ตลุยล้างแค้น, ๒๔๙๔
ตะรุเตา, ๒๔๙๓
ตังเก, ๒๔๙๘
ต�ำรวจชายแดน, ๒๔๙๖
ตื่นเขย, ๒๔๘๑
ตุ๊กตาจ๋า, ๒๔๙๔
ตุ๊กตาจ๋า, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๗)
โตเกียวพิศวาส, ๒๔๙๘
โตนงาช้าง, ๒๔๘๕
โตนงาช้าง, ๒๔๙๔
ถ่านไฟเก่า, ๒๔๘๑
ถิ่นคาวเลือด, ๒๔๙๕
ทหารเสือพระเจ้าตาก, ๒๔๙๘
ทหารใหม่, ๒๔๙๓
ทหารเอกพระบัณฑูร, ๒๔๙๖
ทะเลทม, ๒๔๙๖
ทะเลรัก, ๒๔๙๖
ทางชีวิต, ๒๔๙๔
ทางเปลี่ยว, ๒๔๙๘

๔๘๙
๒๔๙
๓๒๑
๓๙๑
๓๘๙
๓๘๗
๕๕๒
๑๓๗
๒๓๙
๑๖๕
๕๑๗
๕๕๗
๒๑๔
๒๒๘
๕๖
๒๕๐
๒๐๙
๑๕๓
๑๑๙
๑๗๐
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๕๐๗
๒๙๓
๑๘๓
๔๐๙
๒๕๗
๑๘๙
๔๙๑
๓๙๒
๘๖
๒๔๗
๔๓๒
๔๙๖
๑๒๘
๒๑๒
๗๙
๒๖๖
๕๑๑
๑๖๒
๓๔๔
๓๘๔
๓๕๓
๒๐๕
๕๐๙

ชื่อเรื่อง					

หน้า

ชื่อเรื่อง					

หน้า

ท้าวกกขนาก, ๒๔๗๕
ทาษกบฏ, ๒๔๙๓
ทาษเทวี, ๒๔๙๘
ทาษน�้ำเงิน, ๒๔๙๖
ทาษพยาบาท ดู โจรบ้านกอไผ่
ทาษรัก, ๒๔๙๖
ทาษวังหลัง, ๒๔๙๖
ทาสทรมาน, ๒๔๙๔
ทุ่งทมิฬ, ๒๔๙๓
ทุ่งนเรศวร, ๒๔๙๓
ทุ่งน�้ำตา, ๒๔๙๔
ทุ่งสาลี, ๒๔๙๔
เทพธิดา, ๒๔๗๑
เทพธิดาฮ่อ, ๒๔๙๙
เทพบุตรจากโลกันต์, ๒๔๙๖
เทวีขวัญฟ้า, ๒๔๙๘
ไทรโยคแปลง, ๒๔๙๖
ธาตุโลกีย์, ๒๔๙๙
ธารชีวิต, ๒๔๙๙
ธารรักในลับแล, ๒๔๙๔
ธิดายาจก, ๒๔๙๗
นกป่า, ๒๔๙๗
นรกในดวงใจ, ๒๔๙๖
น้องชาย, ๒๔๙๖
น้องนางบ้านนา, ๒๔๙๖
นักโทษมหันต์, ๒๔๙๓
นักบินจอมกวน, ๒๔๙๕
นักเลง, ๒๔๙๖
นักสืบพราน ตอน จ�ำเลยไม่พูด, ๒๔๙๙
นางกลางเมือง, ๒๔๙๗
นางแก้ว, ๒๔๙๘
นางตานี, ๒๔๙๓
นางทาษ, ๒๔๙๘
นางนาคคืนชีพ, ๒๔๘๐
นางนาคพระโขนง ตอนใหม่, ๒๔๘๒
นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ, ๒๔๘๙
นางนาคพระโขนง, ๒๔๗๖
นางนาคพระโขนง, (ฉายซ�้ำ ๒๔๗๙)
นางนาคพระโขนง, ๒๔๙๕
นางนาคพระโขนง, ๒๔๙๘
นางนาคพระโขนงคืนชีพ, ๒๔๙๙ ดู สามชาติ
นางใบ้, ๒๔๙๙
นางไพร, ๒๔๙๗
นางแมวป่า, ๒๔๙๖

๓๕
๑๖๙
๕๒๕
๓๔๙

นางสิงห์, ๒๔๙๕
นาทีนรก, ๒๔๙๕
น�้ำใจสาวจีน, ๒๔๙๘
น�้ำตาโจร, ๒๔๙๔
น�้ำตาชาย, ๒๔๙๗
น�้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง, ๒๔๘๕
นิทรา-สายัณห์, ๒๔๙๓
ในสวนรัก, ๒๔๘๑
ในสวนรัก, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๔)
บ่อพลอยมฤตยู, ๒๔๗๕
บัวในบึง, ๒๔๘๐
บางขวาง, ๒๔๙๑
บ้านทรายทอง, ๒๔๙๙
บ้านไร่นาเรา, ๒๔๘๕
บ้านสวนดาล, ๒๔๙๔
บาปทรมาน, ๒๔๙๓
บึงสามพัน, ๒๔๙๕
เบญจเพศ, ๒๔๙๗
โบตั๋น, ๒๔๙๘
โบตั๋น, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๙)
ปงแสนทอง, ๒๔๙๕
ปริศนา, ๒๔๙๘
ปางเสือไห้, ๒๔๙๓
ปิดทองหลังพระ, ๒๔๘๒
ปิดทางรัก, ๒๔๘๐
ปิศาจเครือฟ้า ภาคจบ, ๒๔๗๙
ปิศาจดวงจันทร์, ๒๔๘๒
ปีศาจคะนองรัก, ๒๔๙๙
ปู่เจ้าสมิงพราย, ๒๔๙๖
ปู่โสมเฝ้าทรัพย์, ๒๔๗๗
ปู่โสมอาละวาด, ๒๔๙๘
เปนชายต้องสู้, ๒๔๙๕
โป๊ะแตก, ๒๔๙๓
ผารีซอ, ๒๔๙๘
ผาโหด, ๒๔๙๔
ผีตายซาก, ๒๔๘๐
ผู้ชนะ, ๒๔๙๘
ผู้พิชิตกรรม, ๒๔๙๕
ผู้ร้ายผู้ดี, ๒๔๙๖
แผ่นดินเดือด, ๒๔๙๗
แผ่นดินว่างกษัตริย์, ๒๔๙๙
แผลเก่า, ๒๔๘๓
แผลเก่า, ๒๔๙๗
ไผ่ด�ำ, ๒๔๙๔

๓๑๓
๓๓๒
๕๑๒
๑๙๕
๔๔๓
๑๓๐
๑๙๒
๙๑
๒๒๒
๓๖
๗๘
๑๓๖
๕๖๗
๑๒๖
๒๕๒
๑๕๘
๒๖๘
๔๑๔
๔๖๐
๕๕๑
๒๙๕
๕๓๑
๑๖๘
๑๐๐
๗๓
๖๑
๙๘
๕๕๙
๔๐๓
๔๐
๕๒๖
๒๗๑
๑๖๔
๔๙๒
๒๔๐
๗๐
๔๘๕
๒๙๗
๓๗๔
๔๒๒
๕๗๐
๑๐๘
๔๒๙
๒๒๔

๓๖๒
๓๕๒
๒๓๘
๑๘๖
๑๗๑
๑๙๔
๒๐๗
๒๖
๕๘๙
๓๓๗
๔๗๕
๓๕๔
๕๔๙
๕๔๔
๒๒๗
๔๕๑
๔๒๓
๓๙๐
๓๖๗
๓๘๓
๑๘๒
๓๐๐
๓๗๗
๕๘๑
๔๕๓
๔๗๗
๑๘๗
๔๗๐
๖๘
๙๔
๑๓๕
๓๗
๖๐
๒๘๓
๕๑๔
๕๔๓
๔๓๐
๓๗๕
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ฝนซาฟ้าสรวง, ๒๔๙๖
ฝนสั่งฟ้า, ๒๔๙๔
พญากง - พญาพาน, ๒๔๙๖
พญาน้อยชมตลาด, ๒๔๗๘
พรจากนรก, ๒๔๙๙
พรหมบันดาล, ๒๔๙๖
พระเจ้ากรุงธนบุรี, ๒๔๙๕
พระเจ้าช้างเผือก, ๒๔๘๔
พระเจ้าช้างเผือก, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๖)
พระร่วง (ขอมด�ำดิน), ๒๔๘๐
พรานนาวี, ๒๔๙๖
พรานโลกีย์, ๒๔๙๕
พรานสมุทร, ๒๔๙๘
พรานสังคม, ๒๔๙๙
พรายตะเคียน, ๒๔๘๓
พลายมลิวัลย์, ๒๔๙๖
พ่อครูเอก, ๒๔๙๕
พ่อเลี้ยง, ๒๔๙๖
พันท้ายนรสิงห์, ๒๔๙๓
พันท้ายนรสิงห์, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๔)
พิมพิลาไลย, ๒๔๙๘
พี่ชาย, ๒๔๙๔
เพลงหวานใจ, ๒๔๘๐
เพลงหวานใจ, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๓)
เพลิงชีวิต, ๒๔๙๗
เพลิงพิศวาส, ๒๔๘๑
เพลิงโลกันต์, ๒๔๙๘
เพลิงอาฆาต, ๒๔๙๓
เพียงดวงใจ, ๒๔๙๔
เพียงดวงใจ, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๘)
เพื่อนตาย, ๒๔๙๓
ไพรทมิฬ, ๒๔๙๕
ฟ้าก�ำหนด, ๒๔๙๕
ฟ้าค�ำรณ, ๒๔๙๖
ฟ้าธรรมาธิเบศร์, ๒๔๙๙
ฟ้ามุ่ย, ๒๔๙๖
ฟ้าแลบบนสาปไตย, ๒๔๙๗
ไฟชีวิต, ๒๔๙๙
ไฟรัก-ไฟบาป, ๒๔๙๖
มงกุฏไพร
มนต์รักอสูร, ๒๔๙๗
มรสุมสวาท, ๒๔๙๙
ม่วยสิ่น, ๒๔๙๔
มาตุภูมิ, ๒๔๙๗

๓๘๕
๒๓๕
๓๔๕
๔๙
๕๓๓
๓๕๕
๓๒๐
๑๑๖
๓๕๐
๗๒
๓๓๙
๓๒๙
๔๘๖
๕๕๖
๑๑๐
๓๖๘
๓๐๓
๔๐๑
๑๕๕
๒๐๒
๕๐๖
๒๖๒
๗๑
๑๘๐
๔๒๖
๙๓
๕๒๗
๑๘๘
๒๖๓
๕๐๒
๑๗๘
๓๒๒
๓๑๐
๓๔๘
๕๔๗
๓๙๖
๔๔๔
๕๖๐
๔๐๐
๔๑๒
๔๒๐
๕๗๗
๒๕๑
๔๑๖

มารชีวิต, ๒๔๙๖
มารสวาท, ๒๔๙๕
มารหัวใจ, ๒๔๙๗
มาริยานางในเกาะนรก, ๒๔๙๕
มิตรในเรือน, ๒๔๙๘
มือพิฆาต, ๒๔๙๔
มุมลับสาวสังคม, ๒๔๙๗
เมียแก้ว, ๒๔๙๘
เมียแก้วเมียขวัญ, ๒๔๙๕
เมียน้อยเมียหลวง, ๒๔๙๖
เมียหลวง, ๒๔๙๖
เมืองทมิฬ, ๒๔๙๖
เมืองทอง, ๒๔๘๐
เมืองแม่หม้าย, ๒๔๗๘
เมื่อนเรศวรกู้ชาติ, ๒๔๙๔
แม่ค้าปลาสด, ๒๔๙๖
แม่ค้าหาบเร่, ๒๔๙๗
แม่จ๋า, ๒๔๙๗
แม่จ้าวฟ้า, ๒๔๘๔
แม่ผัว, ๒๔๙๕
แม่พระ, ๒๔๙๘
แม่ร้อยชั่ง, ๒๔๘๓
แม่เลี้ยง, ๒๔๙๖
แม่ศรีเมือง, ๒๔๘๔
แม่ศรีเรือน, ๒๔๙๗
แม่สื่อสาว, ๒๔๘๑
แม่เสือไพรวัลย์, ๒๔๙๖
แม่เสือสาว, ๒๔๙๔
โมรา, ๒๔๗๘
ไม่คิดเลย, ๒๔๗๐
ไม่เคยรัก, ๒๔๘๓
ไม่เชื่อน�้ำมนต์หมอผี, ๒๔๗๐
ยมนาเวศน์, ๒๔๙๘
ยอดกตัญญู, ๒๔๙๘
ยอดคน, ๒๔๙๘
ยอดดรุณี, ๒๔๙๙
ยอดนักเบ่ง, ๒๔๙๖
ยอดมิ่ง เมียรัก, ๒๔๘๒
ยอดรักคนยาก, ๒๔๙๘
ยอดสงสาร, ๒๔๙๓
ยอดหญิง, ๒๔๗๙
ยางน่อง, ๒๔๙๕
ยิงทิ้ง, ๒๔๙๙
ยุงร้ายกว่าเสือ, ๒๔๗๓

๔๐๕
๓๑๖
๔๓๘
๓๑๒
๔๖๘
๒๓๑
๔๒๔
๔๘๐
๓๐๖
๓๔๐
๓๗๙
๓๔๒
๗๖
๕๑
๒๕๙
๓๘๒
๔๔๕
๔๓๕
๑๒๐
๓๐๑
๔๗๖
๑๐๖
๓๘๖
๑๒๑
๔๔๖
๘๔
๓๙๘
๒๕๓
๕๓
๑๗
๑๐๕
๑๖
๔๖๒
๕๑๙
๔๘๑
๕๗๓
๓๔๗
๙๙
๔๙๔
๑๗๒
๖๓
๒๗๖
๕๗๒
๓๐
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ชื่อเรื่อง					

หน้า

ชื่อเรื่อง					

หน้า

รบระหว่างรัก, ๒๔๗๔
ร่มฟ้าเวียงพิงค์, ๒๔๙๒
รวมไทย, ๒๔๘๔
รอยกรรม, ๒๔๙๕
รอยแค้น, ๒๔๙๔
รอยไถ, ๒๔๙๓
รอยบุญ, ๒๔๙๖
รอยพิมพ์ใจ, ๒๔๙๕
ร้อยพิศวาส, ๒๔๙๔
รอยมัจจุราช, ๒๔๙๕
ระเด่นลันได, ๒๔๗๘
รักคุณเข้าแล้ว, ๒๔๙๙
รักคู่ฟ้า, ๒๔๙๘
รักทรหด, ๒๔๙๔
รักนิรันดร์, ๒๔๙๙
รักในเรือนทาษ, ๒๔๙๔
รักในสายเลือด, ๒๔๙๘
รักระเบิด, ๒๔๙๓
ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้ากรุงจีน, ๒๔๙๖
ราตรีในโตเกียว, ๒๔๙๘
รามเกียรติ์ไทย ตอน สิ้นแสงไอยสูรย์, ๒๔๙๕
ริมธารรัก, ๒๔๙๙
ริษยาอาฆาต, ๒๔๙๕
เริงริษยา, ๒๔๙๘
เรือนรักเก่า, ๒๔๘๕
แรงพิศวาท, ๒๔๙๗
แรงอาฆาต, ๒๔๙๕
โรมรัญจวน, ๒๔๙๘
ฤกษ์โจร, ๒๔๙๕
ล้มบาง, ๒๔๙๘
ล่องแพ, ๒๔๙๗
ล่องสมุทร์, ๒๔๙๘
ลันตาบูลัง, ๒๔๙๙
ล้างบาง, ๒๔๙๓
ล่าโจร, ๒๔๙๔
ล่าทรชน, ๒๔๙๕
ลานท่าฟ้า, ๒๔๙๑
ลานนาไทย, ๒๔๙๔
ลี่หลิน, ๒๔๙๘
ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา, ๒๔๙๔
ลูกก�ำพร้า ภาค ๒, ๒๔๘๒
ลูกก�ำพร้า ภาค ๓ - ๔, ๒๔๘๓
ลูกก�ำพร้า, ๒๔๘๑
ลูกก�ำพร้า, ๒๔๙๖

๓๑
๑๔๔
๑๒๔
๒๙๔
๒๐๐
๑๕๑
๓๖๑
๓๓๕
๒๑๐
๓๒๔
๕๒
๕๘๘
๕๑๕
๒๐๘
๕๓๖
๒๓๔
๕๐๔
๑๖๗
๔๑๓
๔๘๘
๒๘๖
๕๕๓
๓๐๙
๔๖๓
๑๒๗
๔๕๖
๒๘๙
๕๓๐
๒๘๒
๔๗๒
๔๔๒
๕๒๓
๕๗๑
๑๖๑
๒๓๖
๓๐๕
๑๓๘
๑๙๙
๔๗๓
๒๔๒
๙๕
๑๑๑
๙๒
๓๘๘

ลูกแก้วเมียขวัญ, ๒๔๙๙
ลูกเครือฟ้า, ๒๔๙๘
ลูกโจร, ๒๔๙๙
ลูกทุ่ง, ๒๔๘๒
ลูกนางนาคพระโขนง, ๒๔๙๓
ลูกป่าซุง, ๒๔๙๒
ลูกผู้ชาย, ๒๔๙๕
ลูกฝาแฝด, ๒๔๙๔
ลูกฝาแฝด, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๖)
ลูกเมียน้อย, ๒๔๙๖
ลูกสะใภ้ แม่ผัว, ๒๔๙๖
ลูกสาว, ๒๔๙๕
ลูกสาวพระอาทิตย์, ๒๔๙๔
ลูกอนาถา, ๒๔๙๖
เลือดกรรมกร, ๒๔๙๕
เลือดแค้น, ๒๔๗๑
เลือดจีนต่างด้าว, ๒๔๗๘
เลือดชนบท, ๒๔๘๐
เลือดชาวนา, ๒๔๗๙
เลือดชาวนา, (ฉายซ�้ำ ๒๔๘๑)
เลือดทรยศ, ๒๔๙๕
เลือดทหารไทย, ๒๔๗๘
เลือดไทย, ๒๔๘๔
เลือดนาวี, ๒๔๙๙
เลือดน�้ำเค็ม, ๒๔๙๔
เลือดในอก, ๒๔๙๒
เลือดรัก-เลือดแค้น, ๒๔๙๔
เลือดล้างแค้น, ๒๔๙๔
เลือดสุพรรณ, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๓)
เลือดสุพรรณ, ๒๔๗๙
วนิดา, ๒๔๙๖
วังนางโรม, ๒๔๙๘
วังน�้ำวน, ๒๔๙๖
วังหลวง - วังหลัง, ๒๔๙๓
วันจักรยาน, ๒๔๘๕
วันเพ็ญ, ๒๔๘๑
วัยคนอง, ๒๔๘๖
วายร้ายท่าเรือ, ๒๔๙๖
วารุณี, ๒๔๙๘
วิญญาณคนอง, ๒๔๙๖
วิญญาณปาฏิหาริย์, ๒๔๙๕
วิญญาณรักกาหลง, ๒๔๙๔
วิญญาณรักของนางนาค, ๒๔๙๔
วิมานชีวิต, ๒๔๙๙

๕๖๒
๕๐๕
๕๕๕
๑๐๓
๑๘๕
๑๔๑
๒๘๘
๒๖๔
๓๖๐
๔๐๖
๓๙๕
๒๙๒
๒๑๖
๓๙๗
๒๗๓
๒๒
๔๘
๖๙
๕๗
๘๓
๒๘๔
๔๔
๑๑๗
๕๖๖
๑๙๖
๑๔๕
๑๙๗
๒๐๓
๑๗๖
๖๕
๔๐๘
๕๓๒
๔๑
๑๕๔
๑๒๙
๘๗
๑๓๑
๓๗๒
๕๐๐
๓๖๖
๒๗๘
๒๓๒
๒๔๖
๕๔๐
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ชื่อเรื่อง					

หน้า

ชื่อเรื่อง					

หน้า

วิมานทราย, ๒๔๙๔
วิวาห์คนจน, ๒๔๙๕
วิวาห์เที่ยงคืน, ๒๔๘๐
วิวาห์น�้ำตา, ๒๔๙๗
วิวาห์มัจจุราช, ๒๔๙๗
เวรสวาท, ๒๔๙๕
ศรพยาบาท, ๒๔๙๓
ศรีธนญชัย, ๒๔๘๔
ศรีราชา, ๒๔๙๗
ศรีสะใภ้, ๒๔๙๘
ศรีโสภณ ดู เลือดไทย
ศาลเสือแค้น, ๒๔๙๔
ศาสนารักของนางโจร, ๒๔๙๓
ศึกกระทุ่มราย, ๒๔๙๔
ศึกจ้าวทุ่ง, ๒๔๙๒
ศึกถลาง, ๒๔๙๙
ศึกรักของดวงใจ, ๒๔๙๖
ศึกแสนปม, ๒๔๙๔
เศรษฐีอนาถา, ๒๔๙๙
สนิมในใจ, ๒๔๘๑
สมิงป่าสัก, ๒๔๙๓
สมิงลาทุ่ง, ๒๔๙๔
สมิงสาว, ๒๔๙๖
สมิงเหล็ก, ๒๔๙๖
สร้อยไข่มุกด์, ๒๔๙๙
สร้อยฟ้าขายตัว, ๒๔๙๘
สร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ, ๒๔๙๙
สลัดด�ำ, ๒๔๙๘
สเว๊ตเตอร์สีแดง, ๒๔๙๙
สองเกลอเข้ากรุง, ๒๔๙๓
สองเกลอเจอล๊อตเตอรี่, ๒๔๙๘
สองดาบ, ๒๔๙๙
สองเสือ, ๒๔๙๒
สองเสือสาว, ๒๔๙๖
สะใภ้ทาส, ๒๔๙๓
สัตตหีบ, ๒๔๗๘
สันติ-วีณา, ๒๔๙๗
สามเกลอกระยาจก, ๒๔๙๖
สามเกลอเจอผี, ๒๔๙๖
สามเกลอตามนาง, ๒๔๙๔
สามเกลอถ่ายหนัง, ๒๔๙๕
สามเกลอปราบวายร้าย, ๒๔๙๗
สามเกลอผจญภัย, ๒๔๘๓
สามเกลอแผลงฤทธิ์, ๒๔๙๗

๒๕๘
๒๙๖
๖๗
๔๕๐
๔๕๕
๒๘๕
๑๙๑
๑๒๕
๔๑๘
๕๒๒

สามเกลอหักด่าน, ๒๔๙๙
สามชาติ, ๒๔๙๙
สามชาย, ๒๔๙๗
สามชีวิต, ๒๔๙๙
สามปอยหลวง, ๒๔๘๓
สามรักในปารีส, ๒๔๙๙
สามล้อประจันบาน, ๒๔๙๕
สามเสือ, ๒๔๙๘
สามเสือสมุทร, ๒๔๙๗
สามเสือสุพรรณ, ๒๔๙๓
สามหัวใจ, ๒๔๘๒
สามหัวใจ, ๒๔๙๗
สายรุ้ง, ๒๔๙๙
สาวเกาะสมุย, ๒๔๙๕
สาวเครือฟ้า ภาคจบ, ๒๔๙๖
สาวเครือฟ้า, ๒๔๗๗
สาวเครือฟ้า, ๒๔๙๖
สาวน�้ำเค็ม, ๒๔๙๔
สาวเวียงฟ้า, ๒๔๙๘
สาวสมัยใหม่, ๒๔๘๑
สาวสมัยใหม่, ๒๔๙๘
สาวสวรรค์, ๒๔๙๘
ส�ำเภาล่ม, ๒๔๙๔
สิงห์ สาว เสือ, ๒๔๙๘
สิงห์ข้ามดง, ๒๔๙๕
สิงห์ทมิฬ, ๒๔๙๕
สิงห์ท่าเรือ, ๒๔๙๘
สิงห์สังหาร, ๒๔๙๔
สินในน�้ำ, ๒๔๙๔
สิบเก้ามงกุฏ, ๒๔๙๙
สีชัง, ๒๔๙๔
สี่สิงห์นาวี, ๒๔๙๘
สุดขอบฟ้า, ๒๔๙๖
สุดทางรัก, ๒๔๙๙
สุดที่รัก, ๒๔๙๘
สุดฟากฟ้า, ๒๔๙๙
สุดสายใจ, ๒๔๙๙
สุดหล้าฟ้าเขียว, ๒๔๙๙
สุภาพบุรุษจากอเวจี, ๒๔๙๔
สุภาพบุรุษทนง, ๒๔๙๖
สุภาพบุรุษทมิฬ, ๒๔๙๕
สุภาพบุรุษเสือไทย, ๒๔๙๒
สุภาพบุรุษเสือไทย ภาคสมบูรณ์ ดู เสือไทยอาละวาด
สุภาพบุรุษเสือผา, ๒๔๙๙

๕๕๘
๕๖๕
๔๔๗
๕๗๖
๑๑๓
๕๘๒
๓๒๘
๔๗๔
๔๓๖
๑๕๗
๑๐๒
๔๕๗
๕๔๘
๓๓๑
๓๙๙
๔๑๐
๓๓๘
๒๐๖
๔๗๙
๘๐
๕๐๑
๔๘๔
๒๒๓
๔๗๘
๒๘๑
๓๐๔
๔๙๐
๒๕๕
๒๔๑
๕๕๔
๒๕๖
๕๒๘
๓๘๑
๕๗๔
๔๙๘
๕๓๔
๕๔๖
๕๖๙
๒๒๐
๓๗๑
๓๑๗
๑๔๒
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๒๐๑
๑๘๑
๒๓๓
๑๔๗
๕๔๕
๓๕๖
๒๒๑
๕๘๗
๙๐
๑๕๒
๒๕๔
๓๔๑
๓๙๔
๕๓๗
๕๑๐
๕๘๖
๕๑๓
๕๗๙
๑๗๔
๔๙๙
๕๖๘
๑๔๖
๓๕๘
๑๗๗
๔๗
๔๕๘
๓๖๓
๓๗๓
๑๙๘
๒๖๗
๔๓๓
๑๐๗
๔๔๘

๕๘๔

ชื่อเรื่อง					

หน้า

ชื่อเรื่อง					

หน้า

สุรานารี, ๒๔๗๗
เสน่ห์สาวฮ่องกง, ๒๔๙๙
เสน่หาตามืด, ๒๔๗๑
เสมาทองค�ำ, ๒๔๙๕
เสียงสาป, ๒๔๙๖
เสียงสาป, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๗)
เสียแรงรัก, ๒๔๙๙
เสือด�ำ, ๒๔๙๔
เสือทุ่ง, ๒๔๙๔
เสือไทยอาละวาด, ๒๔๙๓
เสือน้อย, ๒๔๙๘
เสือผาด, ๒๔๙๔
เสือเวาะเมืองชล, ๒๔๙๓
เสือสังเวียน, ๒๔๙๔
แสงมหาพินาศ, ๒๔๗๒
แสงมหาพินาศ, (ฉายซ�้ำ ๒๔๘๑)
แสนแสบ, ๒๔๙๓
หงษ์หยก, ๒๔๙๙
หงษ์เหิร, ๒๔๙๘
หญิงคนชั่ว, ๒๔๙๘
หญิงงามเมือง, ๒๔๙๕
หญิงร้ายชายชั่ว, ๒๔๙๕
หญิงสามผัว, ๒๔๙๘
หนามยอกหนามบ่ง, ๒๔๘๓
หนี้กรรม, ๒๔๙๕
หนีผัว, ๒๔๙๖
หนีเมีย, ๒๔๙๔
หนีเมีย, ๒๔๙๙
หนุ่มหัวนอก, ๒๔๗๒
หนูจ๋า, ๒๔๙๗
หมัดพ่อค้า, ๒๔๗๔
หมั้นซ้อน, ๒๔๗๔
หม้ายสามเรือน, ๒๔๙๘
หยกฟ้า, ๒๔๙๖
หลงทาง, ๒๔๗๕
หลอกเมีย, ๒๔๘๐
หลีหวั่น, ๒๔๙๘
ห้วงรักเหวลึก, ๒๔๙๘
หวานใจนายเรือ, ๒๔๘๑
หัวใจมาร, ๒๔๙๗
ห้าชีวิต, ๒๔๙๕
หาดแสนสุข, ๒๔๘๗
เหนือธรณี, ๒๔๙๘
เหมยฟ้าบางกอก, ๒๔๙๘

๔๓
๕๗๕
๒๔
๓๐๒
๓๖๕
๔๓๔
๕๕๐
๒๑๑
๒๐๔
๑๗๕
๔๖๗
๒๓๐
๑๔๙
๒๑๕
๒๙
๘๙
๑๖๓
๕๓๙
๔๙๓
๔๘๗
๒๗๔
๒๗๐
๔๖๑
๑๐๙
๓๑๘
๓๔๓
๒๒๖
๕๙๒
๒๘
๔๓๑
๓๓
๓๒
๔๙๕
๔๐๔
๓๔
๗๗
๔๖๔
๔๘๓
๘๒
๔๕๙
๓๓๓
๑๓๒
๔๖๖
๔๘๒

เหมืองระเบิด, ๒๔๙๓
เหยื่อกามเทพ, ๒๔๙๘
เหยื่ออาชญากรรม, ๒๔๙๗
เหล็กล้างแค้น, ๒๔๙๔
อภินิหารอาจารย์ทอง, ๒๔๙๕
อมตาเทวี, ๒๔๙๒
อยุธยาแห่งความหลัง, ๒๔๙๕
อวสานขุนโจร, ๒๔๙๕
อวสานเสือใบ, ๒๔๙๔
อัศวินสาว, ๒๔๙๗
อัศวินหุ่นเหล็ก, ๒๔๙๖
อัศวินเหล็ก, ๒๔๙๘
อ้ายคนเวร, ๒๔๙๖
อ้ายค่อม, ๒๔๘๑
อ้ายค่อม, (ฉายซ�้ำ ๒๔๙๕)
อ้ายมหาวายร้าย, ๒๔๙๔
อ้ายมือมาร, ๒๔๙๕
อ้ายย่ามแดง, ๒๔๙๓
อาหรับเที่ยงคืน, ๒๔๙๔
อ�ำนาจความรัก, ๒๔๗๖
อ�ำนาจความรัก, (ฉายซ�้ำ ๒๔๘๑)
อ�ำนาจมืด ดู ชะนะพาล
เอื้องฟ้า, ๒๔๙๔
โอเคสังข์ทอง, ๒๔๙๗
โอ้ชนกชนนี, ๒๔๙๙

๑๕๙
๕๒๑
๔๑๗
๒๓๗
๒๙๑
๑๔๘
๓๒๗
๓๐๘
๒๑๙
๔๔๑
๓๗๘
๕๐๓
๓๙๓
๘๘
๒๙๘
๒๑๓
๒๗๒
๑๙๐
๒๖๕
๓๘
๘๙
๒๒๕
๔๕๔
๕๔๑
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หน้า

ชื่อบริษัท				

หน้า

ชื่อบริษัท				

ดัชนีชอื่ บริษทั

หน้า

ชื่อบริษัท				

หน้า

ชื่อบริษัท				

หน้า

ชื่อบริษัท				

หน้า

๑๐๑, บริษัท
8.พ.ล. ภาพยนตร์
กมลศิลป์ภาพยนตร์ (กมลศิลปภาพยนตร์)
กรมต�ำรวจ
กรมต�ำรวจ สันติบาล
กรมประชาสงเคราะห์
กรมรถไฟ
กรมรถรบ กองทัพบก
กรมสวัสดิการทหารเรือ
กรมสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กรุงเทพพานิชภาพยนตร์
กรุงเทพภาพยนตร์
กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท
(Bangkok Pictures Company)
กรุงไทยภาพยนตร์
กรุงธนภาพยนตร์
กองดุริยางค์ กองทัพบก
กองดุริยางค์ทหารเรือ
กองทหารบก ลพบุรี
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ กองดุริยางค์
กองภาพยนตร์ทหารอากาศ
กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง
กองเรือต�ำรวจน�้ำ
กองสวัสดิการ กรมต�ำรวจ
กาญจนนฤมิตร, บริษัท
กิติวุฒิภาพยนตร์
กุหลาบทิพย์
กุหลาบทิพยภาพยนตร์
คณะทิดเขียวภาพยนตร์
คณะโบแดงภาพยนตร์
คณะปฏิภากย์ภาพยนตร์
คณะรวมมิตร
เคหะนันทน์ภาพยนตร์
จ.ส. ภาพยนตร์
จรัญภาพยนตร์

๖๓
๑๗๘
๔๕๔, ๕๔๖
๔๒๑
๕๘๑
๑๑๗, ๑๑๘, ๑๑๘
๑๒๔, ๑๒๘
๓๐๕
๔๓๖, ๕๒๘
๒๗,
๓๐, ๑๒๔, ๑๓๑
๔๔
๒๖๓
๑๕๑, ๓๗๗
๑๕, ๑๘, ๒๑, ๗๒
๒๐๖, ๒๗๐, ๓๐๔
๑๘๘
๕๕๘
๕๗๑
๓๒๗
๕๘๐
๕๖๓, ๕๖๖
๓๐๐
๑๒๖
๒๖, ๓๐
๔๖๗
๕๕๙
๓๓
๓๐๘
๔๘๖
๔๓๘
๔๗๖
๑๒๓
๕๘
๙๓
๒๕๔
๔๘๒
๕๖๙

ฉวีวงศ์ภาพยนตร์ (ฉวีวงษ์ภาพยนตร์)
เฉลิมชาติภาพยนตร์
เฉลิมบุรี - กุหลาบทิพย์
ชลบุรีภาพยนตร์
ชวาลาภาพยนตร์
ชื่นจิตต์ภาพยนตร์
เชียงใหม่ภาพยนตร์
ดาราภาพยนต์, บริษัท
ดุสิตภาพยนตร์
ไตรภูมิภาพยนตร์
ถ่ายภาพยนตร์ไทย
(A Siamese Film Co.)
ทวีภาพยนตร์
ทักษิณภาพยนตร์
ทัศน์ศิลปภาพยนตร์
เทพไทย
เทพธิดาภาพยนตร์
เทพศิลป
ไทยไตรมิตรภาพยนตร์
ไทย-ไทภาพยนตร์
ไทยภูมิภาพยนตร์
ไทยลานนาภาพยนตร์
ไทยสถาพรภาพยนตร์
น.น. ภาพยนตร์
น.น. ภาพเสียง ดู น.น. ภาพยนตร์
นครไทยภาพยนตร์
นครพิงค์ภาพยนตร์
นครภาพยนตร์
นครภาพยนตร์บริษัท
นพรัตน์ภาพยนตร์
นภาภาพยนตร์
นราศิลปภาพยนตร์
นาคราชภาพยนตร์
นางลอยภาพยนตร์
น�ำไทยภาพยนตร์
นิวฟาร์อิสเตินภาพยนตร์

๑๗๕, ๒๑๓,
๒๘๐, ๒๘๕, ๒๙๓
๔๗๙, ๔๙๖, ๕๓๑
๔๕๙
๑๔๙, ๒๔๘, ๒๘๑
๒๔๕
๒๑๕
๒๓๙
๑๔๖, ๑๓๘
๒๕๙, ๕๒๑
๑๑๓
๑๗, ๑๙
๓๐๗
๔๓๕
๔๑๑
๓๐๓
๕๑๒
๑๗๙
๒๔๔, ๓๓๘
๒๙๔
๑๒๐
๒๙๕
๕๙๒
๔๒, ๔๖,
๕๔, ๗๓, ๑๐๑
๔๓๑
๑๗๗,
๑๘๓, ๒๖๔, ๔๔๑
๑๙๗, ๒๓๔
๖๕
๕๗๓
๑๕๗, ๕๔๑
๔๙๗, ๕๐๑
๒๑๑, ๓๓๙
๕๔๘, ๕๙๐
๒๕๕, ๔๖๖
๒๓๒
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ชื่อบริษัท				
เนรมิตภาพยนตร์
บริการสากลภาพยนตร์
บริพัตร์ภาพยนตร์
บริรักษ์ภาพยนตร์
บันเทิงไทยภาพยนตร์
บางกอกฟิล์ม
บาร์โบสภาพยนตร์
บูรพาภาพยนตร์
บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ (บูรพาศิลปภาพยนตร์)
(Burapa Silpa Films)
ปทุมมาลย์ภาพยนตร์
ปรเมรุภาพยนตร์
ประชาช่าง แผนกภาพยนตร์, บริษัท
ประดิษฐ์ภาพยนตร์ (ประดิษฐภาพยนตร์)
ประเทืองภาพยนตร์
ปริทรรศน์ภาพยนตร์
ปรีดีภาพยนตร์
ปรียะชาติภาพยนตร์
ปักษิณภาพยนตร์
ปัญญาพลภาพยนตร์
ปิยะมิตรภาพยนตร์
ผกาวลี
ผดุงศักดิ์ภาพยนตร์
แผนกสวัสดิการ กรมต�ำรวจ
ฝั่งธน
พนาสิทธิ์ฟิล์ม
พระนครภาพยนตร์
พลอยบุตรภาพยนตร์
พัธนากรฟิล์ม
พัธนากรภาพยนตร์
พันตรีศิลปะ
พาณิชย์ภาพยนตร์
พิฆเนศภาพยนตร์
เพ็ญศิริภาพยนตร์
เพลินจิตต์ภาพยนตร์
เพื่อนประชาภาพยนตร์
ไพบูลย์ภาพยนตร์
ฟิล์มไทย จ�ำกัด, บริษัท
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หน้า
๒๒๐,
๓๘๔, ๔๖๐, ๔๘๘,
๕๓๙, ๕๖๕, ๕๘๒
๔๘๐, ๕๒๕
๔๘๓
๒๖๖, ๔๑๒
๓๒๐
๑๓๗
๔๔๓, ๔๕๖, ๔๖๗,
๔๗๒, ๔๙๑, ๕๔๙
๑๕๔, ๒๑๔,๕๔๕
๕๐, ๖๔, ๗๔,
๑๐๒, ๑๐๘, ๑๑๙,
๑๓๔, ๑๙๒, ๓๖๒,
๔๒๙, ๔๙๘, ๕๖๔
๔๘๕
๑๓๓, ๑๔๒,
๑๘๑, ๕๐๙, ๕๗๐
๓๒๓
๑๙๔, ๒๘๒
๔๔๗, ๔๖๒
๑๙๓, ๓๑๓
๑๑๖
๓๐๒
๔๒๖
๒๗๙
๔๖๕
๒๒๙
๓๒๕
๔๖๙
๙๓
๓๙๑
๒๖๗
๑๙๕
๓๒๘
๔๑๙
๑๖๕, ๔๙๔
๕๗๗
๕๑๖
๕๘๓
๒๓๗
๕๒๐
๒๔๓
๔๖๘
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ชื่อบริษัท				
ภาณุทัตภาพยนตร์ (ภาณุฑัตภาพยนตร์)
ภาพไทยภาพยนตร์
ภาพนิมิต
ภาพยนตร์จีนสยาม ตงฮั้ว ท.จ.ก.
ภาพยนตร์ไทย จ�ำกัด, บริษัท
(Thai Film co., ltd.)
ภาพยนตร์ไทยตะวันตก, บริษัท
ภาพยนตร์พานิช (ภาพยนตร์พาณิชย์)
ภาพยนตร์ภาวัส
ภาพยนตร์วัฒนา
ภาพยนตร์ศรีสยาม
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

ภาพยนต์สยาม, บริษัท
ภาพยนตร์ออมสินศึกษา ธนาคารออมสิน
ภิญญาภาพยนตร์
มหามงกุฎภาพยนตร์
มิตรภาพฟิล์ม
มิตรภาพยนตร์
เมืองหลวงภาพยนตร์
ยงศักดิ์ภาพยนตร์
ยูเนี่ยนฟิล์มโปรดักชั่น (ยูเนี่ยนฟิล์ม)
(Union Film Production)
ยูไนเต็ดฟิล์ม คอปอเรชั่น, บริษัท
โยคีทองพูน
โยคีสถานสี่พระยา
รวมมิตรภาพยนตร์
รองรัตน์ภาพยนตร์
รังสิตภาพยนตร์
รัตนภาพยนตร์
รัตนะภาพยนตร์
รัษฎาฟิล์ม
ราชบุรีภาพยนตร์
ราชมิตร์ภาพยนตร์
ราชวัตรภาพยนตร์
โรงถ่ายภาพยนตร์ ส. อาสนจินดา (โรงถ่าย
ส. อาสนจินดา)

หน้า
๑๘๖,
๓๐๓, ๔๙๓, ๕๐๓
๑๘๙
๓๕๓, ๕๐๐
๑๙
๗๙, ๘๔,
๘๗, ๑๐๐, ๑๐๓
๓๖
๑๔๓, ๑๗๑, ๒๙๙
๑๑๔
๕๕
๒๐
๓๔, ๔๐, ๔๔,
๔๗, ๔๙, ๕๑, ๕๗,
๕๙, ๖๒, ๖๗, ๖๙,
๗๑, ๗๗, ๘๒, ๘๕,
๘๖, ๘๘, ๙๑, ๙๖,
๙๗, ๑๐๕, ๑๓๐
๔๓
๑๔๔
๕๐๔
๔๘๔
๔๑๔
๒๖๘
๕๕๐
๒๓๘
๕๕๘, ๕๗๒
๓๙
๓๗๕, ๔๕๗, ๕๖๑
๔๐๔, ๔๒๐,
๔๓๙, ๔๖๔, ๔๘๗,
๕๕๒, ๕๖๗, ๕๙๑
๕๓๖
๕๔๒
๒๗๓
๔๖๓, ๕๕๓, ๕๕๗
๑๓๙
๔๒๕
๑๑๗
๑๖๒
๒๔๖
๔๐๒, ๕๑๘,
๕๓๙, ๕๕๔, ๕๖๘

ชื่อบริษัท				
โรงเรียนสืบสวน กรมต�ำรวจ
ละโว้ภาพยนตร์
ลูกไทยภาพยนตร์
เลิศภาพยนตร์
เลิศศิลป์ภาพยนตร์ (เลิศศิลปภาพยนตร์)
วชิราภาพยนตร์
วราวัตต์ภาพยนตร์
วัฒนาภาพยนตร์
วิจิตรเกษมภาพยนตร์
วิจิตรภาพยนตร์
วิมลลักษณ์ภาพยนตร์
วิสันภาพยนตร์, บริษัท
วีนัสภาพยนตร์
วีภาพยนตร์
วุฒิวงศ์วัฒนา, บริษัท
ศรีนคร, บริษัท
ศรีบูรพาภาพยนตร์ (บูรพาภาพยนตร์)

ศรีสวัสดิ์ภาพยนตร์
ศรีสุพรรณภาพยนตร์
ศิริจินดาภาพยนตร์
ศิริภาพยนตร์
ศิลปภาพยนตร์
ศิลปินภาพยนตร์
ส. วัฒนาภาพยนตร์
สถาพรภาพยนตร์ (ภาพยนตร์สถาพร, บริษัท)
สนั่นศิลป์ภาพยนตร์
สภากาชาดสยาม
สยามภาพยนตร์
สยามภาพยนตร์บริษัท
(Asiatic Distributors)
สวัสดิการกรมป่าไม้
สหไทยภาพยนตร์

หน้า
๔๑๗
๑๐๙, ๑๔๘, ๒๕๑,
๔๐๘, ๔๗๐, ๕๓๒
๒๖๒, ๓๗๐
๒๓๑, ๓๑๘
๒๐๙, ๔๔๒, ๕๒๒
๔๔๘, ๔๙๔, ๕๘๕
๑๘๗
๕๗๙
๑๗๓, ๒๔๒, ๔๓๗,
๕๐๖, ๕๑๑, ๕๑๕,
๕๑๙, ๕๓๐, ๕๔๐
๓๒๒, ๓๙๖, ๔๖๑
๑๘๒
๕๓๕
๕๔๓
๔๙๐
๑๓๖
๕๖
๔๑, ๕๓, ๖๑,
๗๘, ๙๒, ๙๔, ๙๕,
๙๙, ๑๑๐, ๑๑๑,
๑๖๓, ๑๗๒, ๒๐๔,
๒๖๙, ๒๘๓, ๒๘๔,
๓๑๔, ๓๑๕, ๓๘๘,
๔๓๐, ๔๗๑, ๕๘๖
๕๓๘
๓๒, ๓๕
๒๔๐, ๓๙๘,
๔๕๑, ๕๑๐, ๕๘๙
๘๑, ๑๐๖
๑๖๔
๑๕๐, ๑๙๐, ๔๒๗
๕๓๗
๓๖๕,
๔๒๓, ๔๕๒, ๕๓๔
๑๗๐,
๒๐๓, ๓๓๑, ๕๐๗
๑๖, ๒๖
๒๖๕, ๔๘๑
๒๓

ชื่อบริษัท				

หน้า

สหมิตรภาพยนตร์
สหวุฒิฟิล์ม
สหศิลป์ภาพยนตร์ (สหศิลปภาพยนตร์)
สหสันติ์ จ�ำกัด (แผนกภาพยนตร์), บริษัท
สหะนาวีไทย (ภาพยนตร์สหนาวีไทย)

๕๕๕
๒๖๑
๒๕๘, ๔๗๕, ๕๔๔
๔๔๖
๔๓๖, ๔๗๓,
๕๒๘, ๕๔๗, ๕๘๔
สหายภาพยนตร์
๑๓๕
สองสหาย, บริษัท
๒๒
สองสหายภาพยนตร์
๑๕๘
สองสาวภาพยนตร์
๔๔๕
สากลสยามภาพยนตร์
๑๖๙
สามัคคีภาพยนตร์
๒๗๔
ส�ำนักงานโฆษณาการ
๔๔
สิงหกัณฑ์และเพื่อน
๓๑๐
สิงห์ทองภาพยนตร์
๑๙๖, ๕๑๓
สิทธากรภาพยนตร์
๒๕๗
สี่พระยาภาพยนตร์
๒๙๗
สุโขทัยภาพยนตร์
๒๐๐
สุทธาภาพยนตร์
๑๘๔
สุเทพภาพยนตร์
๑๖๑,
๒๕๐, ๕๐๕, ๕๖๒
สุภาภาพยนตร์
๒๔๙
สุวรรณภูมิภาพยนตร์
๓๔๔
แสงหิรัญภาพยนตร์
๑๔๐
หนังสือพิมพ์ปิยะมิตร
๔๙๒
หนุมานภาพยนตร์
๔๕๘, ๕๒๙
หัสดินทร์ภาพยนตร์, บริษัท (หัสดินทร์, บริษัท)
๒๙, ๓๑, ๓๘,
๕๒, ๖๕, ๗๐, ๑๐๗,
๑๔๑, ๑๖๐, ๒๔๑
อ. อายุการภาพยนตร์
๒๑๖, ๓๔๕
อมรมิตรภาพยนตร์
๒๐๕
อัศวินภาพยนตร์
๑๕๕, ๒๔๗, ๔๕๓
อารยะภาพยนตร์
๕๗๔
อุบลภาพยนตร์
๑๒๑
เอเซียติ๊กโปรดักชั่น
๒๕
เอเซียภาพยนตร์, บริษัท
๑๕๒
เอราวัณภาพยนตร์
๕๒๗
เอส. อาร์. ฟิล์ม
๕๘๗
โอเรียนแตล, บริษัท
๔๘

๔๔๙
๕๘๘
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หน้า

ชื่อบุคคล				

หน้า

ชื่อบุคคล				

ดัชนีชอื่ บุคคล

หน้า

ชื่อบุคคล				

หน้า

ชื่อบุคคล				

หน้า

ชื่อบุคคล				

หน้า

V.
๔๙๐
“๔๔๑๑”
๕๘๑
ก. สุรางคนางค์ ดู กัณหา เคียงศิริ
กมล โกมลมิศร์
๓๓๘
กมล นรพัลลภ
๑๑๙, ๑๓๔
กมล รักตะปูรณะ
๒๒๗
กมลพันธ์ สันติธาดา
๕๑๕, ๕๒๗
กมลศรี จงกลวณิช
๒๑๒
กรรณิการ์ ฉัว่ ตระกูล (ด.ญ. กรรณิการ์ ฉัว่ ตระกูล)
๕๐๙
กรองกาญจน์ บงกชรัตน์
๔๖๖
กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน (กรองจิตร เตมียศิลปิน) ๒๒๑, ๒๔๔, ๒๖๗,
๒๗๐, ๒๙๕, ๓๐๕,
๓๐๖, ๓๑๖, ๓๘๒,
๓๘๘, ๓๙๘, ๔๒๖,
๔๔๐, ๔๔๕, ๔๕๗,
๔๗๖, ๔๗๘, ๕๑๙,
๕๓๙, ๕๕๒, ๕๕๗
กรองทิพย์ เตมียศิลปิน
๒๐๕
๑๕,
กระเศียร วสุวัต (กระเษียร วสุวัต)
๓๔, ๔๐, ๔๔, ๔๙,
๕๑, ๕๗, ๕๙, ๖๒,
๖๗, ๖๙, ๗๑, ๗๗,
๘๒, ๘๕, ๘๖, ๘๘,
๙๑, ๙๖, ๙๗, ๑๐๕
๒๑, ๔๔
กระแส วสุวัต (กระแสร์)
กร้าว ชมะรัตน์
๕๗๐
๓๔๔
กริช สุนทรกนิษฐ
๔๔๙
กริต สายะพุทธ์
๕๕๐
กฤษฎา ส่งศรีสุข (ด.ญ. กฤษฎา ส่งศรีสุข)
กฤษณา สุวรรณสุข
๑๑๑
๕๓
กฤษณา แสงสุวรรณ
กลการเจนจิต, หลวง ดู เภา วสุวัต
๔๗
กล้ากลางศึก ร.น., ว่าที่ ร.ต. หมื่น
๕๗๕
กว๋องเฉ้า
๗๓
กวา กัตตจันทน์
๕๘๙
กษม ลักษณะอักษร (ด.ช. กษม ลักษณะอักษร)
๔๕๓, ๔๙๖, ๕๑๐,
กัณฑรีย์ นาคประภา
๕๑๒, ๕๕๐, ๕๗๓
๔๘๗, ๕๕๒, ๕๖๗
กัณหา เคียงศิริ

กัณหา ปรีดานันท์
กัลยา อุบลวรรณากูร
กัว กุ่น เป่า
ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ก�ำจาย รัตนดิลก

ก�ำธร วิสุทธิผล
ก�ำพล วัชรก�ำพล
กิ่ง พึ่งบุญ ณ อยุธยา
กิ่งแก้ว
กิตติ เพ็ญจันทร์
กิมเค ศรีติราช
กิมหลี ศิริผล
กุญชร
กุมุท จันทร์เรือง
กุลปราณี ดู เลียว ศรีเสวก
กุหลาบ สายประดิษฐ์
กู้เกียรติ นิลประภา
เกชา เปลี่ยนวิถี

๕๗๙
๒๙๔
๒๐
๑๐๘, ๑๐๙,
๑๕๑, ๑๖๓, ๒๐๔,
๒๓๓, ๒๖๙, ๒๘๔,
๓๐๗, ๓๒๖, ๓๔๔,
๔๒๙, ๔๗๑, ๔๙๕
๑๗๓, ๒๔๒,
๓๕๑, ๔๐๙, ๔๒๖,
๔๓๗, ๔๔๖, ๔๕๓,
๔๗๐, ๕๑๕, ๕๓๕,
๕๕๒, ๕๖๗, ๕๗๔
๓๒๐
๔๙๕
๔๙๕
๑๑๑
๔๐๖
๑๘๙
๘๑
๕๗๖
๔๒๘

๓๘
๔๙๒
๑๙๖,
๓๒๗, ๔๘๑, ๕๔๓
๔๑๔
เกตุ อรรถจินดา
เก็บ จันทนบุบผา
๑๗, ๒๒
๕๐๓
เกรียงศักดิ์
๕๖๖
เกรียงศักดิ์ พิรยิ ะพันธ์ (ด.ช. เกรียงศักดิ์ พิรยิ ะพันธ์)
๕๖๐
เกรียงศักดิ์ หาญวานิช
เกรียวทอง อิศรศักดิ์เสนา
๕๖๑
๑๒๘
เกษ อรรถจินดา
๕๖๐
เกษแก้ว มาสะวิสุทธิ
๔๖๔
เกษม มั่นเสมอ
๕๑, ๗๑, ๘๒, ๙๑
เกษม มิลินทจินดา
๓๔๔, ๕๗๗
เกษม สวาวสุ
เกษร สิงห์ตระกูล
๔๕๙
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ชื่อบุคคล				
เกษรา ณ มหาชัย
เกอหล่าน
เกียรติ์ ธ�ำรง
เกียรติศักดิ์ บุณยเสนา, ร.ท.
เกื้อกูล อารีมิตร
แกม มหรณพ
แกร วิเศษประภา
แก้ว อัจฉริยะกุล
“แก้วฟ้า”

หน้า
๔๔๗
๕๓๙
๒๗๓
๑๑๓, ๕๒๗, ๕๓๓
๑๔๒, ๒๔๙
๔๙๑
๑๓๗, ๑๗๗
๑๔๒
๔๐๐, ๕๑๐,
๕๑๕, ๕๑๙, ๕๔๐
๑๘๗
๑๕๔, ๒๑๔, ๒๕๙

โกมล บุณยะรัตเวช
โกมล ปราโมช, ม.ล.
โกมารกุลมนตรี, พระยา ดู ชืน่ โกมารกุล ณ นคร
โกเมท สุขประสิทธิ์ ร.น., ร.อ.
๕๖๖
โกวิท อิทธิกุล
๕๒๔
โกศล วสุวัต
๕๗
ไกวัลย์ จันทนบุบผา ดู เก็บ จันทนบุบผา
ขจาย ราเชนทร์
๕๗๐
ขจิต ไชยาค�ำ (ขจิตร์ ไชยาค�ำ)
๖๕, ๙๓
ขวัญ
๒๙๙
ขวัญ สุวรรณะ
๑๗๑, ๑๘๔, ๑๙๘,
๓๐๓, ๓๙๑, ๕๒๒
ขับค�ำหวาน, หมื่น
๖๕,
๗๐, ๑๒๖, ๓๐๒
ขาบ กุญชร, ร.อ. ม.ล.
๔๔
ขาว ปาจิณพยัคฆ์
๑๗, ๒๓, ๔๔
ขิ่นเลส่วย
๕๗๗
ขุนทอง ประคองสาย
๖๔
“ขุนแผน”
๕๕๔
ขุนสมานฯ
๔๘
เขียน ไกรกุล
๕๙,
๖๒, ๖๗, ๘๘, ๙๑
เขียน คงราศี
๕๗๗
เขียน ธีมากร, ร.ท.
๔๔
แข ณ วังน้อย ดู สมพ้อง ศิริวงศ์
แขไข ทัศหพันธ์
๓๑๓
ไขศรี ชุมะศารทูล
๓๕๓
ไขศรี สุริยาภา
๒๙
คณะกมลพิสมัย
๓๖๘, ๕๐๙
คณะปัญญาพล
๑๕๔, ๒๐๘
คณะวิจิตรเกษม
๕๑๙
คณะศรีกรุง
๖๗
“คนเค็ม”
๕๓
คมข�ำ โกมลวาทิน
๓๐
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ชื่อบุคคล				
คมคาย
คมคาย ทรัพย์เทมา
คมคาย ธณัติ
คมคาย เพลินกุล
ครูบัว วัดอิ่ม
คล้อง วัชโรบล
คลอใจ บุณยสิงห์
คารม
คาโร
ค�ำรณ สัมบุณณานนท์ (ค�ำรณ สัมปุณณานนท์)
ค�ำรน สุทัศน์, ร.ท. ม.ล.
ค�ำแหง ก�ำแพงสวรรค์
คุณพรรณ
คุณาวุฒิ ดู วิจิตร คุณาวุฒิ
คุ้ม สังวริบุตร
เค. อีวานซิดซ์
เค. เอ็น. เจ.
เครียวพันธุ์ บุนนาค
เครือทิพย์ ก�ำแพงสวรรค์
เครือวัลย์
งาน
งามตา ศุภพงษ์ (งามตา ศุภพงศ์)
เง็ก สิทธิทัศน์ ร.น., ร.ต.
“จ.จ.ร.”
จงกลณี บ�ำเพ็ญทรัพย์
จงรักษ์ จ�ำรัสโรมรัน
จงรักษ์ ชีพเป็นสุข
จงรักษ์ เวชจินดา
จร
จรรจรูญ อมาตยกุล (จันจรูญ อมาตยะกุล)
จรรยา พันธ์ทรัพย์
จรรยา สุวคนธ์
จรวย วีระเวีย ลีละชาติ
จรัญ ปัญญาพริ้ง
จรัญ วุธาทิตย์
จรัส เริงอารมณ์
จรัส แสงอุทัย, จ.ต.
จรัส อันตริกานนท์

หน้า
๙๑, ๑๐๖
๑๓๔
๘๘
๘๗
๑๖๕
๙๖, ๕๔๕
๓๗๕
๒๔๐, ๒๔๖, ๕๕๐
๒๙
๑๕๑, ๒๖๙,
๒๘๔, ๓๒๖, ๔๕๐,
๔๖๑, ๔๗๑, ๕๗๖
๔๔
๕๐๘
๑๘๘
๑๕๑
๖๒
๑๗๓, ๕๐๖, ๕๑๑,
๕๑๕, ๕๑๙, ๕๔๐
๗๙
๕๐๘
๔๘๖
๑๑๑
๕๒๙, ๕๘๒, ๕๘๙
๖๒
๕๑๖
๑๕๔
๕๗๗
๒๑๕,
๒๑๙, ๒๘๒, ๓๓๙,
๓๔๔, ๔๔๖, ๔๖๘
๔๒๗
๔๖
๓๓๒,
๔๐๔, ๔๑๑, ๔๓๐
๑๙๒
๑๘๗
๒๑, ๒๒
๕๖๙
๒๙, ๓๖, ๓๗
๑๑๑
๖๒
๑๒๓

ชื่อบุคคล				
จรัสยนตร์ ค�ำแย้ม
จรัสศรี พิมพ์สวัสดิ์
จรัสศรี สายะศิลปี
จรี
จรี รัชนีกร
จรี อมาตยกุล
จรูญ เจริญสุข
จรูญ สินธุเศรษฐ (จ�ำรูญ สินธุเศรษฐ์)
จวง ยอดกลกิจ
จวงจันทร์ จันทร์คณา

จอก ดอกจันทร์
จอน ใยเจริญ
จอห์น สมิธ (John Smith)
จันตรี สาริกบุตร (จันตรี สาริกบุตร์)

จันทร
จันทร์เพ็ญ
จันทร์แรม โทณวณิก
จันทรา รัตนดิลก
จันเที่ยง
จางกวงเช่า
จารุนันท์ อิศรานุรักษ์
จารุพรรณ
จ่าหอม
จ�ำนง คุณะดิลก (จ�ำนงค์ คุณะดิลก)
จ�ำนง บ�ำเพ็ญทรัพย์ (จ�ำนงค์ บ�ำเพ็ญทรัพย์)
จ�ำนงค์ บุญเหลือ

หน้า
๕๒
๔๗๗
๕๒๐, ๕๕๐
๒๔๕, ๓๘๔, ๔๑๗,
๔๘๘, ๕๓๙, ๕๘๒
๕๑
๒๒๐, ๔๖๐
๕๖๙
๔๘๔,
๕๕๖, ๕๖๐, ๕๗๒
๒๒๑
๔๑, ๕๐, ๕๔, ๕๕,
๕๘, ๖๔, ๗๙, ๘๘,
๙๐, ๙๑, ๙๖, ๙๗,
๑๐๒, ๑๐๕, ๑๐๘,
๑๑๙, ๑๒๑, ๑๓๔,
๑๕๔, ๑๘๓, ๒๑๔,
๒๓๕, ๒๕๙, ๒๘๗,
๒๙๖, ๔๒๙, ๔๖๓,
๔๘๙, ๔๙๘, ๕๑๖,
๕๒๑, ๕๔๕, ๕๕๓,
๕๕๕, ๕๕๗, ๕๙๐
๑๖๒, ๔๗๓
๗๓, ๘๑
๒๓
๑๖๒, ๑๙๘, ๒๖๒,
๓๔๗, ๓๗๐, ๔๐๖,
๔๖๙, ๔๗๓, ๔๗๙,
๔๘๐, ๔๘๓, ๔๙๔,
๕๔๒, ๕๔๔, ๕๕๖,
๕๕๙, ๕๘๕, ๕๙๑
๒๕๙
๒๖๖
๔๓๙, ๔๔๖, ๔๖๓
๘๑
๒๕๙
๕๑๕
๔๘๘
๕๑๗
๓๔๑
๑๗๕,
๕๐๗, ๕๑๙, ๕๘๗
๙๗, ๑๑๑
๒๕๓, ๔๑๔

ชื่อบุคคล				
จ�ำนงค์ ไรวา
จ�ำเนียร นนทศิริ
จ�ำเนียร อินทรนิลวัต
จ�ำรัส
จ�ำรัส เกตุรายนาค
จ�ำรัส ผลศิริ
จ�ำรัส รวยนิรันต์ (จ�ำรัส รวยนิรันดร์)
จ�ำรัส สรวิสูตร
จ�ำรัส สุวคนธ์
จ�ำรัส สุวคนธ์ (น้อย)
จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม

จ�ำเริญ สวัสดิสันติ์
จ�ำลอง คล้ายนิวรณ์
จ�ำลอง ฉิมคล้าย
จ�ำลอง ทรัพย์พอกพูล
จ�ำลอง สินธุสิงห์
จ�ำลองลักษณ์
จิตต์ น้อยรอด
จิตตะเสน ไชยาค�ำ
จิตรคุปต์
จิตรา
จิตรา นาคน้อย
จิตรา สุมนัฏ
จิตรากร วงษ์สุวรรณ
จินดา จึงประเสริฐ
จินดา วงษ์ไพบูลย์, ร.ต.
จินดาจักรรัตน์, พล.ต. พระยา
จินตนา
จินตนา กุหลาบทิพย์
จินตนา ไชยกุล
จินตนา มุกดาประกร
จินตนา รอดเจริญ
จิ๋ว
จีระจิตต์
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๓๗๖, ๓๙๙, ๔๓๘,
๔๔๗, ๔๕๕, ๔๕๙
๑๗๓, ๑๘๔, ๒๖๒,
๓๑๗, ๓๓๐, ๓๓๗,
๓๔๑, ๓๔๗, ๓๘๔,
๓๙๖, ๔๐๐, ๔๐๒,
๔๑๒, ๔๑๘, ๔๔๓,
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๒๙๔, ๓๒๐
๒๑๖, ๓๔๘, ๕๔๒
๑๓๕
๕๐๓
๔๖๓, ๕๗๔
๕๓๙
๖๕, ๙๓
๕๘, ๖๘
๕๖๗, ๕๙๑
๒๕๙, ๕๔๕
๗๗
๔๘๑
๔๔๙
๔๔
๓๑๒
๒๑๙, ๕๓๗
๔๓๘
๕๗๙
๒๘๒, ๔๔๖
๑๓๘
๔๘
๑๘๙
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ชื่อบุคคล				
จุฑารัตน์ จินรัตน์
จุมพล กาญจนินทุ
จุมพล ปัทมินทร์

จุรัย เกษมสุวรรณ
จุรี รัตนหัตถ์
จุรี โอศิริ

จุไร เทพชวนะ
เจตน์ จุลกะ
เจตนากรณ์ วรวรรณ, ม.ร.ว.
เจนดุริยางค์, พระ ดู ปิติ วาทยะกร
เจริญ
เจริญ กมรสูต
เจริญ โทณวณิช
เจริญ บัวพันสาย
เจริญ ศรีโสภา
เจริญ สุวรรณวารี
เจริญ แสงสุวรรณ
เจริญจรัมพร, ร.อ. หลวง
เจริญศรี วรรณมาศ
เจ้าน้อย แสนสิริพันธ์
เจิด สุนทรสาร
เจิม
เจิม ปั้นอ�ำไพ
เจียน ประยูรโต
เจือ จักษุรักษ์
เจือ พุ่มขจร, จ.ท.
เจือ มิสร่างสุข
เจือ วรลักษณ์สิทธิ์
เจือ แสงสายทอง
แจ๊ค โมเสส โทมาแฮ๊ก
แจ่ม อิศรางกูร, ม.ล.
แจ่มจ�ำรัส, ม.ล.
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๕๑๖, ๕๔๕, ๕๕๗
๑๕๕, ๒๗๔, ๓๐๐,
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๓๒๘, ๓๗๒, ๔๓๓,
๔๗๙, ๔๙๙, ๕๕๘
๔๗๐, ๕๒๙
๘๒
๒๒๐, ๔๕๗, ๔๖๐,
๔๘๑, ๔๘๘, ๕๐๔,
๕๑๒, ๕๒๔, ๕๓๔,
๕๓๙, ๕๗๙, ๕๖๑,
๕๖๙, ๕๗๓, ๕๗๙,
๕๘๒, ๕๘๖, ๕๘๙
๕๓๑
๙๑
๑๓๖
๒๓๘
๑๖
๔๘๒
๕๔๘
๕๖
๑๘๒
๒๓๕, ๕๓๗,
๕๕๒, ๕๕๓, ๕๘๗
๔๔
๑๕๑
๔๔๙
๑๓๖
๔๓๘
๕๘๗
๗๐
๓๐
๖๒
๑๒๖
๑๔๖
๘๒
๕๗๙
๖๔, ๑๑๑, ๕๐๓
๔๑
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ชื่อบุคคล				
แจ่มจ�ำรัส อิศรางกูร
ใจ แนวพานิช
ใจปอง สมหมาย
ฉกรรจ์ บัลลังก์รัตน์
“ฉกรรจ์”
ฉลวย ยองประยูร
ฉลวย ศรีรัตนา
ฉลอง
ฉลอง กลิ่นพิกุล
ฉลอง ภักดีวิจิตร
ฉลอง สิมะเสถียร

ฉลาง ประสงค์ผล
ฉลาด เค้ามูลคดี
ฉลาด ลิ่มสวัสดิ์
ฉลาด วัลลิสุต
ฉวี จุลรัตน์
ฉวี ทัศนปรีดา
ฉวี นิมบุญจา
ฉัตร โหสุภา
ฉันท์ สมิตเวช
ฉันทนา (ด.ญ. ฉันทนา)
ฉันทนา สาริกบุตร (ด.ญ. ฉันทนา สาริกบุตร)
เฉย สนธิวงศ์ (เฉย สนธิวงษ์)
เฉลย เที่ยงนิมิตร
เฉลาศรี ทองธาระ
เฉลาศรี มณีโชติ
เฉลิม
เฉลิม (ก๊กเฮง)
เฉลิม กาญจนรัตน์
เฉลิม แก้วสมัย
เฉลิม ชลกุล
เฉลิม บุณยเกียรติ
เฉลิม พันธุ์นิล
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๗๓
๗๗
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๕๗๙
๑๒๓
๔๖๖, ๕๗๐
๓๓๑, ๓๙๑
๒๖๑,
๔๓๘, ๔๙๓, ๕๗๒
๕๘๖
๔๒๑, ๔๒๖,
๔๔๐, ๔๕๓, ๔๗๖,
๔๘๗, ๕๐๓, ๕๐๖,
๕๒๒, ๕๓๔, ๕๕๓,
๕๕๗, ๕๕๙, ๕๗๕
๑๓๔, ๑๙๒,
๓๖๒, ๔๒๙, ๕๔๕
๑๕๖
๑๒๘
๓๖๘
๕๑, ๕๗
๕๔๘, ๕๙๐
๒๐
๒๑๒, ๒๔๔, ๓๓๘
๒๘๐
๕๓๖, ๕๔๒
๔๙๔
๗๐, ๑๓๕, ๕๑๔
๒๖๔
๑๑๑
๕๑
๓๘๔, ๔๐๐
๕๖๙
๕๐๙
๔๓๘, ๕๔๑,
๕๖๓, ๕๗๒, ๕๙๐
๒๔๗
๙๓, ๑๗๑, ๒๑๒,
๒๘๕, ๒๙๙, ๓๖๕,
๓๗๐, ๔๔๐, ๕๐๕
๘๔,
๘๗, ๑๐๐, ๑๕๕

ชื่อบุคคล				
เฉลิม เศวตนันทน์
เฉลิม สวามิวัสดุ
เฉลิมศรี เศวตศิลา
เฉลิมศักดิ์ สายวรรณะ
เฉลียว ปิดทองค�ำ
เฉลียว เรืองส�ำราญ
เฉลียว สาตรา
เฉลียว อินทุโสภณ
แฉล้ม คงนิยม
แฉล้ม โทณวนิก
แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี
แฉล้ม โสมวงศ์
โฉม ชอบชื่นสุข
โฉลก แห่งศิลปากร
ไฉน กีรกะจินดา
ไฉน สัตยพันธ์ (ไฉน สัตยพันธุ์)
ไฉไล ทีวะเวช
ช. แคล่วคล่อง ดู เชาว์ แคล่วคล่อง
ช. สุขุมาลจันทร์ ดู แช่ม สุขุมาลจันทร์
ช. แสงเพ็ญ ดู ชั้น แสงเพ็ญ
ชนะ ศรีอุบล
ชนะ ศาสตราภัย
ชนินทร์ วังอินทร์
“ชนินทร”
ชม ชมพิพัฒน์
ชม ภูมิธน
ชม วสุรัตน์
ชม ศรีตุหล่า
ชลอ
ชลอ ชมน้อย
ชลอ ไตรตรองศร
ชลอ บุณยดิษฐ
ชลอจิตต์ (ชะลอ - จิตต์)
ชลัช อัลบูรณ์ (ชลัช อัลบูล)
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๓๐๒
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ชื่อบุคคล				
ชลิต กุลก�ำม์ธร ร.น., ร.อ
ชลิต สุเสวี
ช่วง เกศะปิณฑ์ ร.น., ร.ท.
ช่วง สนธิวงศ์
“ชวาลา”
ช่อทิพย์
ช่อทิพยวรรณ (ช่อทิพวรรณ)
ชอบ ศิริวัฒน์ ร.น., ร.ท.
ชอบ เหล่าประเสริฐ
ช่อลิลลี่ - พริ้มเพรา ดู เลียว ศรีเสวก
ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ชอุ่ม วิสุทธิผล
ชอุ่ม เศวตร์ครุตมัต
ชะนะ พันธ์ทรัพย์
ชะอวบ ฟองกระสินธุ์
ชัช แมนกุล
ชัช หอทอง
ชัชวาล โชติสุขสวัสดิ์
ชัชวาลย์ โชติสุข
ชั้น เฉิดฉวี
ชั้น ชมจันทร์
ชั้น ไชยนันท์
ชั้น แสงเพ็ญ

ชัย พันทวี
ชัยสิทธิ์ สุดคนึง
ชาครีย์ ทีรฆะพันธ์
ช่าง รอบรู้
ชาญ กาญจนาคพันธุ์
ชาญ เทียมประสิทธิ์
ชาญ บุนนาค
ชาญชัย เกียรติกุล
ชาญชัย ศิวเสน
ชาตรี
ชาย โชติประสิทธิ์
“ชายประเสริฐ”
ชาริณี ส่งศรีสุข (ด.ญ. ชาริณี ส่งศรีสุข)

หน้า
๔๔
๓๓๘, ๓๖๕, ๔๕๒,
๕๕๒
๕๖๓
๒๔๑,
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๑๒๗,
๑๕๗, ๑๖๔, ๑๘๖,
๒๔๕, ๔๓๗, ๕๔๖
๒๕๐
๕๐๓, ๕๐๕, ๕๖๒
๓๓๙
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๓๒๐
๑๙๒
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๒๕๘
๓๓๑
๑๗
๓๕๓
๕๖๐
๗๙, ๘๔,
๘๗, ๑๑๖, ๓๕๓
๓๑๓
๕๙๑
๑๑๑
๑๑๗, ๔๖๘
๗๓
๔๗๗, ๕๔๔
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ชื่อบุคคล				
ชาริโต โซลิส (Charito Solis)
ชาลี
ชาลี อินทรวิจิตร

ชิดเชื้อ
ชิดหลี ศรีก�ำพุธ
ชิต เกิดก�ำธร
ชิต คุ้มสอน (ชิต คุ้มสวน)
ชิต โปษยานนท์ (ชิตร โปษยานนท์)
ชิน ทิวารี
ชิน ศุกรสุคนธ์
ชีพ ชูพงษ์ (ท้วม ทรนง)
ชื้น
ชื้น กลีบบัว
ชื่น โกมารกุล ณ นคร
ชื่น เจริญดี
ชื่น ลัดดาวงศ์
ชื่นจิตต์
ชื่นจิตต์ แสงวรรณเทศ
ชื้นแฉะ
ชุติมา สิริพันธ์
ชุติมา สุวรรณรัตน์
ชุบ เอกะสิงห์ (ชุบ เอกสิงห์)
ชุมพร เมษประสาท
ชุมพล
ชุมพล พงศ์พิชิต
ชุมพล มณีเนตร
ชูเกียรติ
ชูเกียรติ นิลรัตน์, ม.ล.
ชูจิตร์
ชูใจ แก้วเมฆ
ชูชัย พระขรรค์ชัย
ชูชาติ คุ้มภัย
ชูเตี้ย

ชูวิทย์
ชูศรี
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หน้า
๕๖๓
๔๐๐, ๕๒๘
๑๘๔, ๔๐๙, ๔๔๔,
๔๖๐, ๔๙๗, ๕๑๓,
๕๓๙, ๕๔๑, ๕๔๓,
๕๔๘, ๕๕๕, ๕๗๐
๔๙๒
๓๗๐
๖๔, ๗๔, ๑๑๑
๘๑, ๑๐๓
๒๑๑, ๓๓๙
๓๙๑
๖๙
๔๒๙
๕๔
๗๓, ๘๘, ๙๖, ๒๕๙
๑๐๐
๔๒๙
๑๔๖
๔๘๔
๔๑
๔๗๐, ๕๗๔
๕๗๒
๒๔๘
๗๓, ๑๙๘
๑๗
๒๓๒
๕๗๐
๒๒๗
๕๒๑
๑๒๖,
๑๔๒, ๒๑๒, ๕๗๐
๒๔๕
๒๔๓
๑๕๕,
๒๑๐, ๒๒๕, ๕๓๒
๓๐๗
๒๔๐, ๒๔๖,
๒๘๒, ๓๙๘, ๔๑๕,
๔๗๓, ๔๙๖, ๕๐๑,
๕๒๘, ๕๓๙, ๕๔๘
๕๓๙
๓๘๒,
๔๘๓, ๕๑๕, ๕๗๖
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ชื่อบุคคล				
ชูศรี มนต์รังสี
ชูศรี โรจนประดิษฐ์ (ชูศรี มีสมมนต์)

ชูศรี วุฒิรังสี
ชูศักดิ พงษ์สิน
เช็ง สง่าเนตร (เช็ง สง่าเนตร์)
เชงจู
เชษฐ์ มีวุฒิ
เชษฐ์ ลักษณลิขิต
เชษฐ์ วานิชทัต
เชาว์ แคล่วคล่อง (เชาวน์ แคล่วคล่อง)

เชาว์ ฉวีวงศ์ (เชาวน์ ฉวีวงษ์)
เชาว์ พัฒนพงศ์ (เชาวน์ พัฒนพงศ์)
เชาวนพัฒน์
เชาว์พัฒนะ
เชิญ ศิวเสน (เชิญ ศิวะเสน)
เชิด บุรณศิริ, ร.ท.
เชิด อนุวงศ์
เชิดชัย
เชื้อ
เชื้อ บุนนาค
เชื้อ เปรมปรีนนท์
เชื้อ สังขวิฑูร

หน้า
๒๕๗
๒๖๗,
๓๙๘, ๔๔๐, ๔๔๓,
๔๔๕, ๔๕๐, ๔๖๐,
๔๖๒, ๔๙๖, ๕๐๑,
๕๐๖, ๕๑๒, ๕๑๘,
๕๒๔, ๕๒๕, ๕๒๖,
๕๓๔, ๕๓๗, ๕๓๘,
๕๓๙, ๕๔๐, ๕๔๓,
๕๔๗, ๕๔๘, ๕๕๒,
๕๕๓, ๕๕๘, ๕๖๐,
๕๖๕, ๕๖๙, ๕๗๕,
๕๘๒, ๕๙๐, ๕๙๒
๗๙
๑๒๓
๕๙, ๖๒, ๘๒
๒๐
๒๖๗
๑๑๑
๕๑๓
๑๗๗,
๑๘๓, ๑๘๘, ๒๕๙,
๒๘๘, ๓๔๖, ๓๔๗,
๓๖๕, ๓๗๙, ๔๒๓,
๔๒๗, ๔๒๙, ๔๔๑,
๔๔๓, ๔๔๗, ๔๕๗,
๔๗๗, ๔๘๔, ๔๘๙,
๕๐๖, ๕๑๖, ๕๒๑,
๕๒๔, ๕๔๕, ๕๕๕,
๕๕๖, ๕๖๑, ๕๖๙,
๕๗๒, ๕๘๒, ๕๘๓
๑๗๕, ๒๑๓, ๔๕๖,
๔๖๗, ๕๒๓, ๕๔๙
๑๙๖, ๒๔๘, ๕๑๓
๑๒๒
๑๑๑
๗๑, ๙๑
๑๖
๑๙๖
๒๓๒
๑๔๐, ๓๔๑
๖๗
๑๔๒, ๑๗๘
๒๔๖

ชื่อบุคคล				
เชื้อ สังขวิบูลย์
เชื้อ อินทรทูต
เชื่อม
เชื่อม กลิ่นพยอม
เชื่อม ไกลชั่ว
แชน เชิดพงษ์
แช่ม ปุญญะยันต์
แช่ม สุขุมาลจันทร์
โชติ พุกกะพันธุ์ (โชติ พุกกะพันธ์)
โชติ แพร่พันธ์
โชติ สโมสร
โชน บุนนาค
ใช้ โชติประสิทธิ์
ซาเล้ง
เซียวก้ก ดู บัณฑูร องค์วิศิษฏ์
เซียวไฮหม็ง
แซลลี เอลินา
ไซ้ ห้วงน�้ำ
ณงค์ สุกสุยานนท์
ณรงค์ พรโสภณ
ณรงค์ ศรีพันธ์
ดนัย รามโยธิน
ดรงค์ สิงห์โตทอง
ดรุณรักษา, พระ ดู เพิ่ม เมษประสาท
ดรุณี สุขสาคร
ดวงแก้ว อมรดิษฐ์
ดวงชื่น อรรถวุฒิ
“ดวงดาว” ดู สวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร์, ม.จ.
ดวงพร
ดวงมาลย์ สุดคนึง
ดอกดิน กัญญามาลย์

ดอกไม้ เสนะวีณิน
ดาบน่า ศ. บางคอแหลม
ดารณี ณ วังอินทร์

หน้า
๕๗๔
๕๗,
๑๕๒, ๒๒๗, ๓๒๐
๕๕
๔๔๙
๑๔๐
๑๕๕, ๓๖๕, ๓๘๔
๘๑
๖๕
๑๓๔,
๑๙๒, ๔๙๘, ๕๖๔
๗๙, ๔๖๒
๒๑๔,
๒๓๓, ๓๒๒, ๔๑๔,
๔๖๓, ๕๓๗, ๕๔๙
๒๖๗
๓๖
๔๗๐, ๕๕๙
๒๓
๖๒
๑๓๓
๔๓๙
๒๖๗, ๓๑๓
๔๘๕
๘๖
๑๙๖, ๕๑๓
๕๗๔, ๕๗๕
๕๑๒
๑๑๓
๕๗๘
๑๔๖, ๕๕๓
๒๒๐,
๒๖๗, ๓๖๓, ๓๗๐,
๓๗๓, ๓๘๒, ๔๑๓,
๔๔๐, ๔๔๕, ๔๕๑,
๔๗๗, ๔๘๗, ๔๙๘,
๔๙๙, ๕๐๓, ๕๑๐,
๕๕๐, ๕๘๒, ๕๘๗
๖๒
๓๗๐
๔๔๑

ชื่อบุคคล				
ดารา พุกกะมาน
ดาวเนตร ดุริยชีวิน
“ดาวบูรพา”
“ดาวเหนือ”
ด�ำรงค์ เสขะนันทน์ ร.น., พล.ร.ท. (ด�ำรงค์
เสขะนันทน์ ร.น., ร.ท.)
ด�ำรัส เทพพวงทอง
ด�ำริห์ วงศ์อาบู

ดิเรก รัตนเจริญ
ดี แอนด์ พี
ดุริยะ วาทยะกร
ดุษดี บุนนาค
ดุสิต พานิชพัฒน์
เดชา ปราการะนันท์
เดชา เปลี่ยนวิถี ดู เกชา เปลี่ยนวิถี
เดชา เวศอุไร
เดนนี่
แดง จันทร์อิ่ม
แดง ดุรงคเสนี
แดง สาทประสิทธิ์ (แดง สาตร์ประสิทธิ์)
ต. น่าม
ต. ยงเฉียบ
ตงฮั้ว ท.จ.ก.
ต่วน ยาวะประภาษ
“ตวัน ลัดดาวัลย์”
ตะวัน รัตนนาคินทร์
ตั๋ง เดชพันธ์
ตั้งเง้กจั้ว
ตั้งเจ๊กซ้ง
ตาล กิ่งเพ็ชร์
ติ๋ม
ตีระบุตร์
ตุ๊
ตุ๊กตา โกมลธร (ด.ญ. ตุ๊กตา โกมลธร)
ตุ้ง เต็ลมา
ตุ้มทอง โชคชนะ

หน้า
๔๔๙
๒๕๑
๕๓
๒๖๓
๓๓๙, ๕๖๖
๗๘
๑๙๘,
๒๖๗, ๒๗๔, ๒๗๙,
๓๐๓, ๓๗๒, ๓๙๘,
๔๕๐, ๔๗๗, ๕๐๓,
๕๒๐, ๕๒๒, ๕๓๙,
๕๔๙, ๕๖๒, ๕๖๙,
๕๗๖, ๕๘๘, ๕๙๒
๓๐๘
๔๐๙
๖๗
๔๘๒
๔๔๙
๕๕๐
๕๖๗
๔๗๐
๔๗
๕๕๔
๑๐๓, ๑๓๕
๖๒
๕๒๒
๑๙
๒๓, ๕๖๗
๘๔
๔๓๕
๗๐, ๒๕๓
๓๒๐
๒๓
๔๓๓
๔๗๖
๑๗๙
๒๐
๔๖๓, ๔๙๓
๕๗๙
๑๗๘, ๑๙๕,
๒๗๗, ๓๘๕, ๕๑๖,
๕๒๔, ๕๕๕, ๕๕๖
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ชื่อบุคคล				
ตุ๋ย
ตุล ลีละศร
“ตุล”
เตมีย์ วิทยะ
เตาะ โกมารชุน, ม.ล.
เติ๊ก แนวขุนทอง
เติม จันทรางศุ ร.น., ร.อ.
เติม เมษประสาท
เติม โมรากุล (เติม โมระกุล)
เติม รัตนาคม, จ.ท.
โต๊ะ เวชอุไร, ร.ท.
ไตรพันธุ์ สนิทวงศ์
ถ. อรรถจินดา
ถ. อรุณประเสริฐ ดู ถนอม อรุณประเสริฐ
ถนอม จารุจินดา
ถนอม ทักษ์ศิริ
ถนอม ทิพยเศวต
ถนอม ธรรมเที่ยง
ถนอม นวเกียรติ
ถนอม แนวนาคะ
ถนอม โพธิ์ทองนาค
ถนอม มหาเปารยะ
ถนอม วรวัฒน์
ถนอม อรุณประเสริฐ
ถนอม อัครเศรณี
ถนอมศรี โกลาโช
ถวัลย์ (ด.ช. ถวัลย์)
ถวัลย์ คีรีวัต
ถวัลย์ ภาสะพงษ์
ถวัลย์ วงศ์เทเวศร์
ถวัลย์ วรวิบูลย์
ถวิล งามวัฒน์
ถวิล ณ นคร
ถวิล ปาณิกบุตร
ถวิล สิงห์วิจารณ์
ถาวร สุวรรณ
ถึก ก�ำจัดโรค
เถลิง วิจารณบุตร
เถ้าแก่โฮ้ว
แถมสิน รัตนพันธ์
ไถง สุวรรณทัต
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หน้า
๕๖๙
๑๔๖
๕๗๒
๔๕๖
๑๘๔
๒๗๓
๕๖๖
๑๗
๑๗๓, ๒๕๓,
๔๑๔, ๔๓๗, ๔๔๕,
๔๖๘, ๔๘๓, ๕๑๐
๖๒
๑๖
๕๗๐
๑๘๑
๘๘, ๙๑
๕๙, ๖๗, ๗๗
๕๕๐
๑๘๘
๗๓
๘๑
๑๖๕
๓๖๘
๘๘
๗๐, ๑๒๖,
๑๓๒, ๑๔๖, ๑๔๙
๑๕๕, ๓๒๐, ๓๕๔
๑๖
๒๓
๓๒๐, ๕๗๗
๕๘๓
๑๙๕
๑๗๓, ๔๗๗
๑๓๕, ๒๖๓
๑๑๓
๗๒
๕๐๘
๕๘๑
๑๒๖
๔๙๘
๑๓๗
๕๓๙
๒๓๐, ๓๑๒, ๕๘๐

ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ชื่อบุคคล				

หน้า

ทม วิศวชาติ
๔๙๔, ๕๑๘, ๕๕๔
ทรงกลด บุนนาค
๒๔๗
ทวน พรมกฤต
๕๖๗
ทวน พรหมกฤษณ์
๒๙๙
ทวนทอง
๒๑๙
ทวนทอง วิมลรัตน์
๓๖๒, ๔๒๙
ทวี ครุฑปิยะ
๔๙๐
ทวี จงสมจิตร์
๓๔๕
ทวี จุลละทรัพย์, พล.อ.อ. (ทวี จุลละทรัพย์, ร.อ.)
๑๒๖, ๑๖๒
ทวี ณ บางช้าง
๑๐๐,
๑๕๕, ๑๖๙, ๓๓๘,
๔๕๘, ๕๒๙, ๕๘๑
ทวี มณีสุนทร ดู ทวี ณ บางช้าง
ทวี วิชัยศิษฐ, พ.ต.ต.
๕๘๑
ทวี ศิริเดช
๖๕, ๙๑
ทวี แสงจันทร์
๘๒
ทวี แอคะรัตน์
๓๐๗
ทวีผล บ�ำราศอรินทร์พ่าย
๔๔๙
“ทวีรัตน์”
๕๑๓
ทวีวงศ์
๔๘๓
ทวีวรรณ แสวงทรัพท์
๑๓๐
“ทวีวรรณ”
๑๘๓, ๒๕๕, ๔๐๙
ทวีสิน ถนอมทัพ
๖๒, ๑๕๕,
๑๙๘, ๒๐๘, ๒๖๓,
๓๐๓, ๓๓๙, ๓๗๐,
๓๙๘, ๔๔๘, ๔๗๓,
๕๒๘, ๕๓๙, ๕๕๘,
๕๖๙, ๕๘๔, ๕๘๙
ทศทิศ
๓๑๒
ทองค�ำ มาร์ติน
๖๗, ๖๙, ๗๑, ๘๖
ทองค�ำ รัชตนาวิน
๑๒๓
ทองค�ำ วรรณมาศ
๒๔๐
ทองชวน
๔๒๒
ทองต่อ
๕๑๕
ทองต่อ จาตุรงคกุล
๖๙, ๘๒, ๘๕, ๙๗,
๕๑๙, ๕๗๔, ๕๘๖
ทองถม
๕๔
ทองถม ใจบุศย์
๙๖
ทองถม ปากล�ำโพง
๕๕
ทองแถม ดีอัตรา
๙๖
ทองแถม ศาสตระรุจี
๕๖๓
ทองแท้ สดศรีทอง
๗๙
ทองใบ แก้วงาม, พ.จ.ต.
๖๒
ทองใบ ยนตรกิจ
๒๑๕, ๕๒๐

ชื่อบุคคล				
ทองแป๊ะ สินจารุ

หน้า

๕๒๖,
๕๓๙, ๕๖๙, ๕๘๑
ทองพูน พึ่งสุนทร
๓๗๕
ทองเมือง
๒๕๙
ทองย้อย ทัตตวร
๔๖๘
ทองหยิบ ดีอัตรา
๙๖
ทองหล่อ
๑๘๙
ทองหล่อ ตันชูเกียรติ
๑๔๓
ทองอยู่ เกตุรายนาค
๖๗
ทองอยู่ พูลปิติ
๗๐
ทองอยู่ เสนีวงศ์, ม.ล.
๖๕
ทองอ้อน กมเลศร์
๒๖๒, ๓๗๐
ทองอ่อน ยุกตะนันทน์ (ทองอ่อน ยุกตะนันท์)
๕๙, ๖๙, ๗๑,
๗๗, ๘๒, ๘๘, ๑๐๕,
๑๒๑, ๓๓๑, ๕๘๖
ทองอิน บุณยเสนา, ร.ต.
๑๑๓
ทองอินทร์ ทองเรืองกุล
๒๙๔
ทองอินฯ
๑๒๖
ทองฮะ ดู ทองฮะ วงศ์รักไทย
ทองฮะ วงศ์รักไทย (ทองฮะ วงษ์รักไทย)
๒๐๐, ๒๐๘,
๓๒๘, ๓๙๘, ๔๔๘,
๔๙๔, ๕๐๔, ๕๑๐,
๕๑๘, ๕๒๓, ๕๒๖,
๕๒๘, ๕๖๙, ๕๗๖,
๕๘๔, ๕๘๕, ๕๙๒
ทะนง ด�ำรงค์กุล
๑๖๑
ทักษิณ แจ่มผล
๑๗๓, ๒๒๐, ๒๖๒,
๒๖๗, ๒๙๙, ๓๔๓,
๓๙๖, ๔๐๒, ๔๑๒,
๔๑๖, ๔๑๘, ๔๔๓,
๔๔๙, ๔๖๗, ๔๗๒,
๔๘๐, ๔๘๙, ๕๖๓,
๕๖๖, ๕๘๓, ๕๘๖
ทัดทรง เสถียรสุต
๑๓๖
ทัต เอกทัต (ฑัต เอกฑัต)
๑๕๕, ๑๘๔,
๒๒๐, ๒๖๒, ๓๒๗,
๓๖๕, ๓๗๕, ๓๘๔,
๓๙๒, ๔๐๐, ๔๑๖,
๔๑๗, ๔๒๐, ๔๒๓,
๔๔๑, ๔๔๓, ๔๕๗,
๔๖๐, ๔๗๒, ๔๗๖,
๔๘๐, ๔๘๘, ๕๐๖,
๕๒๔, ๕๒๕, ๕๓๔,
๕๓๙, ๕๔๓, ๕๖๑,
๕๗๓, ๕๘๒, ๕๘๓

ชื่อบุคคล				
ทันพงศ์ กฤดากร, ม.ร.ว.
ทัศนี เฉียงกุล
ทัศนี ดารากร ณ อยุธยา
ทัศนีย์
ทัศนีย์ ชูวัสวัต
ทัศนีย์ สุวรรณมณี
ทานตวัน
ทานทัต วิภาตะโยธิน (ทานทัต วิภาตโยธิน)

ทิ้ง มาฬมงคล
“ทิดเขียว” ดู ศิลป์ สีบุญเรือง (สิน สีบุญเรือง)
ทิดทอง
ทิดทุ้ย
ทิพย์ ทองอินทร์
“ทิพยมาลา”
ทิพย์วรรณย์ ธรรมเทีย่ งสัตย์ (ด.ญ. ทิพย์วรรณย์
ธรรมเทีย่ งสัตย์)
ทิพวัลย์ ชินวงศ์
ทิวา มานิกบุตร์
ที. วิสัน
ที. วี. วอง
เทพ มาศศิริ
เทพ อักษรอินทร์
เทพ อินทรนัฏ
เทพพนม
เทพลักษณ์เลขา, หลวง
เทพา

เทวทินนา
เทวทินนา พัฒนภักดี
เทวาธิราช, พระยา ดู โป้ย มาลากุล, ม.ร.ว.
เทวิน
เทิ้ม นาฏะคายี
เที่ยง โลศิริ, จ.ท.
เทียน ศรีสุพรรณ
เที้ยน อักษราพาณิชย์
เทียมน้อย
เทียมบุญ

หน้า
๒๑๑
๓๗๕
๖๕
๔๓๓, ๕๓๘, ๕๙๐
๔๔๑, ๔๔๕, ๕๘๗
๒๓๔
๔๙๘
๑๖๓, ๒๘๔,
๔๒๓, ๔๓๐, ๔๓๓,
๔๕๗, ๔๗๗, ๔๘๑,
๕๑๒, ๕๔๒, ๕๖๘,
๕๗๔, ๕๘๓, ๕๘๘
๒๖, ๔๙, ๘๕
๑๔๕
๕๑๔
๕๗๐
๑๘๔
๕๙๑
๔๑๔
๑๑๑
๕๓๕
๓๒๐
๑๕๔, ๒๔๓
๑๔๒, ๒๑๒, ๒๔๙
๑๒๓
๔๖๓, ๔๗๒
๑๒๖
๓๙๘,
๔๔๑, ๔๗๕, ๕๑๕,
๕๑๘, ๕๔๒, ๕๕๔,
๕๕๗, ๕๖๗, ๕๙๑
๔๙๑
๔๖๗
๕๘๗
๒๔, ๒๖
๖๒
๓๒, ๓๕, ๕๐, ๖๔,
๗๔
๖๕
๑๒๒
๑๘๙
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ชื่อบุคคล				
แท้ ประกาศวุฒิสาร

หน้า

๑๒๘, ๑๓๒, ๑๓๓,
๑๔๒, ๒๑๒, ๒๙๔,
๓๐๒, ๓๓๘, ๓๖๓,
๕๓๙, ๕๖๐, ๕๘๒
โท
๑๙๔
ธงชัย นิลกนิษฐ์
๒๔๖, ๓๖๖, ๓๗๗
ธณัติ
๙๗
ธร ประทีปเสน
๒๔๗
ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา
๑๙๕
ธรรมสารประสาท, หลวง
๑๗
ธวัช เกิดไพบูลย์
๕๒๐
ธาดา อายุการ
๓๔๕
ธิดา ดิลกวิลาศ (ด.ญ. ธิดา ดิลกวิลาศ)
๕๐๙
ธิดา บุนนาค
๒๑๐, ๒๘๐
ธีระชาติ ชุมากร
๓๔๔
นคร แตงน้อย
๒๗๓, ๓๑๓
นคร มงคลายน
๕๒๒
นงเยาว์ ลักษณะลม้าย
๓๔๖
นงเยาว์ หวังในธรรม
๒๖๓
นพ สุวรรณแพทย์
๗๓, ๘๑
นพรัตน์ คีตาชีวะ
๕๗๓
นภาพร ช่วงชัชวาลย์
๑๙๓, ๒๗๓, ๓๑๓
นรนารถเกษม, ขุน
๘๘
นรา พานิชพัฒน์
๙๑
นรา สรีขุนทอง
๑๓๐
นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
๔๑, ๓๓๘
นราธิปพงษ์ประพันธ์, พระวรวงศ์เธอ กรมพระ
๕๐๕
นเรนทร์ราชา, พระยา
๑๗
นวล ศักดิ์สงคราม
๔๓๙
นวลจันทร์ วรรณวีรากร
๕๘๗
นวลทิพย์ นิลประพันธ์
๒๐๓
นวลน้อย วรรณฤทธิ์
๑๓๗
นวลศรี
๔๒๒
นวลศรี เทพพิพิธ
๒๙๓
นวลศรี สิงหเสนีย์
๔๓๕
นวลสวาท ลังการ์พินธุ์
๔๔๙
นอบ ดิษฐพันธ์
๓๖๒
น้อม สมิทนัน
๓๓
น้อย
๒๕
น้อย กมลวาทิน
๔๕๔
น้อย เฉยสวัสดิ์
๒๔๓, ๒๕๖
น้อย ดู พอใจ วสุวัต
น้อย บุนนาค
๑๐๐, ๑๑๗

616
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ชื่อบุคคล				
นักขัตร สรวิสูตร
นัฎกานุรักษ์, พระยา
นัด ยวงพานิช
นัยนา วาณีวัฒน์
นัยวิจารณ์, หลวง
นางโนนา
“นางสาวเชื่อม”
นาฏยา รัมภเวช
นาฏยา วีระทัต
นายพลพัน หุ้มแพร ดู เก็บ จันทนบุบผา
นารถ ถาวรบุตร (นารถ ถาวรบุตร์)

นาวาปราบศึก, หมื่น
นิด ภู่ภิญโญ
นิตย์ มหากนก
นิตย์ ยวงพานิช (นิด ยวงพานิช)
นิตยา หัพนานนท์
นิทัศน์ ประกาศวุฒิสาร
นิเทศกลกิจ, หลวง
นิพนธ์ เนตรนัย
นิพนธ์ พงศทัต
นิภา
นิภา พิศณุรักษ์
นิภา สิงหเสนี
นิภา อมาตยกุล
นิ่มนวล
นิ่มนวล ช่วงชัชวาลย์
นิมิตร บุนนาค (ด.ช. นิมิตร บุนนาค)
นิลรัตน์ ณ อยุธยา
นีนา พัดแก้ว
นุกูล ณ สงขลา
นูน บุญรัตนพันธุ์ (นูญ บุญรัตน์พันธ์, ร.ท.)
เนรมิต ดู อ�ำนวย กลัสนิมิ
เนาวรัตน์
เนาวรัตน์ โอนอ่อน
เนียน
เนียน วโรทัย
เนียนศิลป์ (“เนียรศิลป”)

หน้า
๓๑๓
๒๖
๒๘
๖๗, ๗๑
๑๘
๖๒
๗๖
๔๙๕,
๕๐๑, ๕๖๒, ๕๗๔
๑๓๓
๕๙, ๖๒,
๖๙, ๗๑, ๗๗, ๘๒,
๘๖, ๘๘, ๙๑, ๙๖,
๙๗, ๑๐๕, ๑๑๗,
๓๒๐, ๓๓๑, ๔๕๘
๙๖, ๑๖๙
๗๐
๘๔, ๘๗,
๑๑๖, ๓๓๒, ๔๑๔
๗๓, ๑๔๐, ๑๘๖
๒๑๒
๒๔๔, ๒๗๓, ๓๓๘
๔๔
๔๔๒
๗๓
๔๗๐
๔๗๕
๔๔๙
๕๓๙
๓๐๒
๑๙๓
๔๖๓
๗๐
๔๘๑
๒๑๒
๔๓๙, ๔๕๘, ๕๕๒
๔๘
๕๓
๑๘๙
๕๔๕
๔๑, ๖๔

ชื่อบุคคล				
แน่งน้อย แสงสุวิมล

แน่งน้อย โสมสกุล
แนบ เนตรานนท์
แนม กาญจนเวช
แนม สุวรรณแพทย์

แนมศิลป์ (แนมศิลป)
บรรจง ดิษโยธิน
บรรจง เลาหะจินดา
บรรจง อุทัยจันทร์
บรรเจิด ทวี
บรรณบุษบา
“บรรเลง”
บังฟัก พูมศรี
บังเละ ดู ด�ำริห์ วงศ์อาบู
บังอร
บังอร แสงทองพราว
บังอร อินทุโสภณ
บัญญัติ หุ่นธานี
บัญญัติ อมรบุตร์
บัณฑิต สิทธิเสน
บัณฑูร องค์วิศิษฏ์ (บัณฑูร องค์วิศิษฐ์)

“บัว วังเดิม”
บัวเขียว จันทะแก้ว
บ�ำรุง แนวพานิช (บ�ำรุง แนวพาณิชย์)
บ�ำรุงราชบริภาร, พระยา ดู เสมียน สุนทรเวช
บุญเกตุ เสงี่ยมงาม
บุญช่วย กมลวาทิน
บุญช่วย มหาสารินันท์
บุญช่วย ไม่ซุดโทรม
บุญช่วย หิรัญกาญจน์ (บุญช่วย หิรัญกาจน)

หน้า
๓๔๓,
๓๙๖, ๔๑๔, ๔๔๕,
๔๔๗, ๔๖๒, ๔๖๖,
๔๗๕, ๔๙๔, ๕๐๗,
๕๑๓, ๕๒๖, ๕๒๗,
๕๒๘, ๕๓๓, ๕๓๖,
๕๕๔, ๕๖๘, ๕๖๙,
๕๗๕, ๕๘๔, ๕๘๖
๓๑
๓๑๕
๘๘
๕๑, ๕๗,
๕๙, ๖๒, ๖๗, ๖๙,
๗๑, ๗๗, ๘๒, ๘๖,
๘๘, ๙๖, ๙๗, ๑๐๕
๘๖, ๙๑, ๓๖๒
๗๑
๒๔๐, ๓๙๘
๑๙๒
๔๘๑
๕๒๗, ๕๓๓
๑๘๖
๕๒
๒๓๒
๒๙๔
๕๗
๔๘๕
๕๗๐
๙๑, ๒๔๔, ๓๑๓
๑๓๗,
๑๗๓, ๒๔๒, ๔๓๗,
๕๐๖, ๕๑๑, ๕๑๕,
๕๑๙, ๕๓๐, ๕๔๐
๒๔๘
๓๓๘
๔๒, ๔๖, ๗๓, ๘๑,
๑๑๖, ๑๑๗, ๑๒๐
๓๑๕
๗๐
๑๕๗
๑๒๘
๕๓, ๗๒

ชื่อบุคคล				

หน้า

บุญช่วย หิรัญสุนทร
บุญชอบ
บุญชอบ ทัตตะวร
บุญชอบ อ่องสว่าง
บุญชู
บุญชู เชาว์พัฒนะ
บุญตา จันทะแก้ว
บุญทอง เตชะวณิช
บุญแท้ เหมะบุตร ดู แท้ ประกาศวุฒิสาร
บุญไท
บุญประเสริฐ
บุญมา เกิดสว่าง
บุญมา วรบุตร
บุญมี ศิริภาคย์
บุญยงค์ ยุทธนากร
บุญรอด ตรุษะ
บุญเรือน
บุญล้อม
บุญส่ง (หลอ)
บุญส่ง เคหะทัต (บุญส่ง เคหทัต)

๒๒๐
๒๓๕
๘๘
๑๑๓
๔๘
๑๑๑
๓๓๘
๑๗
๒๕๙
๒๒๕
๒๔๔
๑๔๐
๖๔
๓๗๐
๓๐๒
๒๓๒
๖๗
๑๕๐
๑๔๓, ๑๙๐, ๒๕๙,
๔๕๔, ๕๔๖, ๕๗๓
๔๙๒
๔๔๙
๗๓

บุญส่ง บุญเรือง
บุญส่ง สรรพศรี
บุญสม รัตนาศรี
บุณยมานพพาณิช, หลวง ดู อรุณ บุณยมานพ
บุบผา ชมพูพวง
๓๓๑
บุศรัตน์ เกษสมัย
๑๓๗, ๒๕๑
บุศราพันธ์
๑๕๗, ๒๔๕
บุษบง ศิริกายะ
๕๖๗
บุษบา บุนนาค
๒๔๔, ๒๙๔
“บุษบายุธ”
๑๓๘
บู๊
๔๓๘
เบญจมินทร์ (เบ็ญจมินทร์) ดู ตุ้มทอง โชคชนะ
“เบ็ญจะ”
๓๗๐
เบ็ญจา รัตนกุล
๖๗, ๖๙, ๘๘, ๑๐๕
เบอร์นี ลามอนต์
๔๒๘
ป. ชื่นประโยชน์ ดู เปรื่อง ชื่นประโยชน์
ป. น้อยนิยม ดู ประดิษฐ น้อยนิยม
ป. พิบูลสงคราม, จอมพล ดู แปลก พิบูลสงคราม,
จอมพล
ป. ภู่ประเสริฐ
๑๘๙
ป. ม. ณ อยุธยา
๑๒๓
ป. ศรีสมวงศ์
๑๑๗
ป. สุวรรณแพทย์ ดู เปลี่ยน สุวรรณแพทย์
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ชื่อบุคคล				
ป. อินทรปาลิต ดู ปรีชา อินทรปาลิต
ปง อัศวินิกุล
ปฏิภาคพิมพ์ลิขิต, ขุน ดู เปล่ง ไตรปิ่น
ปฐม คุณะดิลก
ปณพ. ม. ณ อยุธยา
ปยุต เงากระจ่าง
ประกอบ โพธิโสภณ

หน้า
๕๒๙

๒๖๖
๑๒๓
๕๙๑
๑๗๑,
๔๒๓, ๔๗๖, ๔๘๒,
๕๐๔, ๕๐๗, ๕๔๑
ประการ แสงอุไร
๓๓๑
ประกาศ โปรเทียรย์ (ประกาศ โปรเทียน)
๒๒๐, ๕๗๐
ประกาศ โลหิตรัตน์ (ด.ช. ประกาศ โลหิตรัตน์)
๙๗
ประคอง เกตุรายนาค
๑๑๗
ประค�ำ มาลากุล, ม.ล.
๑๒๓
ประจนปัจจนึก, พ.อ. พระ
๔๔
ประจวบ กาญจนลาภ
๓๕๓,
๔๗๗, ๕๐๐, ๕๓๕
ประจวบ เจตะสานนท์
๑๒๓
ประจวบ ฤกษ์ยามดี
๕๒๙
ประจวบ อมาตยกุล (ประจวบ อ�ำมาตยกุล)
๔๗, ๕๑, ๕๙, ๖๒,
๖๗, ๖๙, ๗๑, ๗๗
ประจิต จุลละพันธ์ (ประจิต จุลพันธ์)
๑๔๒, ๕๗๐
ประชา บูรณะธนิต, พล.ต.ต.
๕๒๐
ประชา พูนวิวัฒน์, พ.ต.ต.
๕๘๑
ประชานุรักษ์, พ.ต. หลวง
๔๔
ประชุม จันทิมา
๑๗๕, ๒๑๓,
๒๘๐, ๓๕๘, ๔๖๕,
๔๗๔, ๔๘๖, ๔๙๐
ประชุม จุลละภมร (ประชุม จุลภมร)
๑๓๘, ๑๔๑,
๑๔๒, ๑๙๓, ๒๑๒,
๒๔๔, ๒๔๙, ๒๗๓,
๓๐๒, ๓๑๓, ๔๙๑,
๕๒๐, ๕๔๙, ๕๗๐
ประชุม พวงน้อย
๑๓๕
ประโชติ สโมสร
๔๒๓
ประณต
๑๒๒
“ประณม”
๑๘๙
ประดับ ระบิลวงศ์
๑๑๖
ประดิยัตนาวายุทธ ร.น., ร.อ. หลวง
๔๔
ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก
๓๒๐
ประดิษฐ์ เกตุรัตน์
๕๙๑
ประดิษฐ ชีพสาทิศ
๑๒๑
ประดิษฐ น้อยนิยม
๑๙๔
ประดิษฐ โมนยะกุล
๘๗
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ชื่อบุคคล				
ประดิษฐ์ไพเราะ, หลวง ดู ศร ศิลปบรรเลง
ประทิตย์ฯ, หลวง
ประทิน ศรีสุพรรณ
ประทีป
ประทีป โกมลภิส

หน้า

๗๐
๓๖๒, ๔๒๙
๕๗๙
๓๑๐, ๔๔๙,
๔๕๑, ๔๖๖, ๔๘๑,
๔๙๖, ๕๔๗, ๕๘๙
ประทุม ประทีปเสน
๓๒๐,
๓๔๗, ๔๙๔, ๕๗๙
ประทุม รัตนวราหะ
๑๓๖
ประเทือง ศรีสุพรรณ
๑๙๒, ๓๖๒,
๔๒๙, ๔๙๘, ๕๖๔
ประนอม ณ สงขลา
๒๑๒
ประพันธ์ ฉายประเสริฐ
๔๔๙
ประพันธ์ ตรีเนตร์
๒๔๖
ประพันธ์ สนิทวงศ์, ม.ล.
๗๙, ๔๔๙
ประพาพรรณ
๒๐๗
ประพิศ ทัตตานนท์
๕๖๗
ประไพ
๕๗๑
ประไพ ขจรเดช
๗๓
ประไพ ค�ำเรียบร้อย
๔๔๐, ๕๐๓
ประไพ ศรีสมวงศ์
๕๗๔
ประไพ อุกฤษชนะ
๒๐๑
ประภัสสร์ มัณฑุสินธุ์
๓๕๓
ประภาพรรณ นาคทอง
๓๖๕, ๔๐๔, ๔๓๙,
๔๕๑, ๔๖๐, ๔๖๑,
๔๖๔, ๔๘๐, ๔๘๑,
๔๘๗, ๔๙๖, ๕๐๖,
๕๑๒, ๕๒๔, ๕๔๓,
๕๔๔, ๕๕๒, ๕๕๓,
๕๖๗, ๕๘๗, ๕๙๑
ประภาศรี นาคะนาท
๔๔๙
ประภาศรี สาทรกิจ
๕๔๓
ประภาส บุญชูช่วย
๕๖๖
ประมวล ปาลเนตร
๕๕
ประมวล รัศมิทัต
๗๑
ประมวลพิศ เวชอุรัย (ด.ช. ประมวลพิศ เวชอุรัย)
๕๙๑
ประมินทร์ จารุจารีต
๑๕๐, ๒๐๑,
๒๕๔, ๔๐๑, ๔๒๒,
๔๖๖, ๔๘๑, ๕๔๖,
๕๘๔, ๕๘๙, ๕๙๑
ประมูล ชูโต
๑๒๑
ประยงค์
๑๐๙
ประยงค์ ศิริสวัสดิ์
๑๒๖

ชื่อบุคคล				
ประยงค์พรรณ สวนสมภาค
ประยูร ดารากร ณ อยุธยา
ประยูร สดแจ่มศรี
ประยูรศรี มิ่งเมือง
ประโลมจิตต์ ชัยวงศ์
ประวัติ สมชนะ
ประวาศ, น.อ. ม.ล.
ประวิง ประดิษฐสมัย
ประวิตร นนทิ
ประวิทย์ สุจริตจันทร์
ประวีณ เอมอร
ประสงค์ สุขรังสรรค์
ประสงค์สิงห์ กมลศักดิ์
ประสม ภาณุทัต
ประสาท สุขุม A.S.C.
ประสาน ศรีพิเทศ
ประสาร ฉิมชาญเวช
ประสาร ชัยสงคราม
ประสาร ยรรยงค์
ประสิทธิ์ เกษุบุตร
ประสิทธิ์ แก้วมุกดา
ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร
ประสิทธิ์ ยุวะพุกกะ
ประสิทธิ์ รัตนปัทมะ
ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง
ประสิทธิ์พร ปราโมช
ประสิทธิ์ยุทธศิลปะ, พ.ท. หลวง
ประเสริฐ กมลวาทิน
ประเสริฐ จัดหาผล
ประเสริฐ จินตกวงศ์
ประเสริฐ จุลเกตุ
ประเสริฐ บัวบุตร์
ประเสริฐ ปริญญาตร์, รองอ�ำมาตย์ตรี
ประเสริฐ สรรพกิจ
ประเสริฐ สีแสด
ประหยัด ไทยศิริ
ประหยัด ศ. นาคะนาท
ปราณี มาลีพันธ์สกุล
ปราณีต คุ้มเดช (ประณีต คุ้มเดช)

หน้า
๕๐๙
๖๕
๔๕๕
๕๐
๔๔๙
๖๔
๑๘๔
๗๑
๑๒๘
๓๗๐
๔๙๘
๔๔๙
๑๙๒
๕๐๓
๗๙, ๘๔,
๘๗, ๑๐๐, ๑๐๓,
๑๑๖, ๓๕๓, ๕๐๐
๑๑๖
๕๙๑
๖๔, ๗๘
๔๓๓
๓๓๑
๒๕๗
๒๕๓, ๔๑๔
๕๑๖
๓๒๐
๓๙๑, ๔๔๙
๒๔๘
๔๕
๔๕๔
๑๗๕
๕๐๔
๓๗๕
๗๐
๑๖
๔๘๕
๔๘๗
๑๕๗
๑๕๕, ๔๒๘
๑๗๓
๒๔๗,
๓๐๓, ๔๓๓, ๔๕๔,
๔๖๑, ๔๘๐, ๔๙๔,
๕๐๑, ๕๑๒, ๕๒๕,
๕๔๒, ๕๕๙, ๕๘๖

ชื่อบุคคล				
ปรานี วงศ์ยศไกรเกรียงเดช
ปราลี มาลากุล, ม.ล.
ปราศรัย
“ปริญญา”
ปริญญา ลีละศร
ปริม บุนนาค
ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์
ปรีชา บุณยเกียรติ (ปรีชา บุญเกียรติ)
ปรีชา อดุลยพิจิตร (ปรีชา อดุลพิจิตร)
ปรีชา อินทรปาลิต
ปรีดี พนมยงค์
ปรียะชาติ เทวะผลิน
“ปฤศนา”
ปฤศนี มาลากุล, ม.ล.
ปลอบ เกิดก�ำธร
ปลอบ ผลาชีวะ
ปลั่ง ชูเทศะ
ปลั่ง ตันติวิโรจน์
ปลัดชุ่ม
ปลิว จิยะจันทร์
ปัญจ สุทธสินทร
ปัญจะ สุทธรินทร์
“ปัญญาพล”
ปัณฑริก ม. ณ อยุธยา
ปัณยา ม. ณ อยุธยา
ปาน เด่นงาม
ปานตา บุษยะจารุ (ปานตา บุษยจารุ)
ปิติ เปลี่ยนสายสืบ
ปิติ วาทยะกร
ปิ่นนเรศ
ปิ่นนเรศ ศรีนาคา
ปิยะ ชวนเสถียร
ปิยะฉัตร (ด.ญ. ปิยะฉัตร)
ปิลันธน ม. ณ อยุธยา
ปุ่น แย้มบุญชู
ปุย ไสยสุทธิ
เปซา เอลินา
เปรมไชยา ดู เปรมบุรฉัตร, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

หน้า
๔๓๖
๑๒๓
๔๗๒
๔๔๗
๑๓๘, ๑๔๖,
๒๕๙, ๔๘๙, ๕๑๖,
๕๕๕, ๕๕๖, ๕๗๒
๘๗
๔๘๑, ๔๙๖, ๕๘๔
๒๘๕,
๔๕๔, ๕๔๖, ๕๖๗
๑๙๖, ๒๔๑, ๓๐๘
๙๒, ๙๕, ๑๑๑,
๒๑๑, ๒๑๕, ๒๓๘,
๒๘๕, ๓๘๘, ๕๑๒,
๑๑๖
๓๐๒
๕๐๑, ๕๔๘
๑๒๓
๖๔
๒๙,
๓๑, ๔๐, ๔๗, ๕๗
๓๔
๒๗๓
๖๕
๑๓๖
๑๕๔
๒๐๕, ๕๔๕
๒๑๕, ๒๗๙, ๓๒๑
๑๒๓
๑๒๓
๖๔
๑๕๔, ๒๙๔
๑๗๓
๑๑๖, ๑๒๖
๕๗๘
๓๒๐, ๕๓๖
๔๖๕
๔๕๘
๑๒๓
๑๒๓
๖๔
๖๒
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ชื่อบุคคล				
เปรมบุรฉัตร, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เปรื่อง ชื่นประโยชน์
เปรื่อง แสนฤทธิ์
เปล่ง ไตรปิ่น
เปล่ง สุขวิริยะ (เปล่ง ศุขวีระยะ)
เปลี่ยน สุวรรณแพทย์
เปี๊ยก
เปี่ยม ทองปรีชา
แปง บุรี
แปลก พิบูลสงคราม, จอมพล
แป๊ะ ถนอมทัพ, จ.ท. ดู ทวีสิน ถนอมทัพ
แป๊ะอ้วน ดู ทวีสิน ถนอมทัพ
โป้ย มาลากุล, ม.ร.ว.
โปร่ง แสงโสภณ
ผดุงศักดิ์
ผดุงศักดิ์ บุณยรัตนพันธ์
ผล อนันฑปิน
ผลัด ชิตทรามาตย์, จ.อ.
ผ่อง ศิริสัมพันธ์
ผอบ ฤกษสาร (ผะอบ ฤกษสะสาร)
ผัด ชุดชลามาศ ร.น., ร.อ.
ผัน จันทรางศุ
ผัน นากสุวรรณ
ผาด
ผาด ติณนนท์
ผาด เนตรอ�ำไพ
ผาสุข คงสถิตย์ (ผาสุข คงสถิต)
ผิว
ผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, หม่อม
ผุสดี ยมาภัย
เผชิญ หัสดินทร, ม.ล.
เผชิญ อนันฑปิน
เผน โพนลอ
เผอิญ ผดุงผล
เผื่อน วัฒนสุข
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หน้า
๑๐๕
๒๙๙, ๓๐๒
๕๔๕
๑๗, ๒๔, ๑๒๑
๑๕, ๑๘, ๒๑,
๒๖, ๔๙, ๕๑, ๕๙,
๖๗, ๗๗, ๘๕, ๘๖
๗๓, ๘๑, ๙๖
๗๘
๑๔๓,
๑๗๑, ๒๐๐, ๒๖๒,
๒๖๓, ๒๙๙, ๔๐๒
๑๓๗
๑๒๖
๑๒๓
๑๐๓, ๑๐๙
๓๒๑
๑๖๑
๗๓, ๘๑
๔๗
๖๗, ๖๙
๒๖๖, ๓๔๗
๕๖๖
๕๖๖
๕๑,
๕๗, ๕๙, ๖๗, ๖๙,
๗๑, ๘๒, ๙๖, ๙๗
๕๕
๑๑๑
๒๖๓,
๓๑๕, ๔๑๔, ๔๙๔,
๕๔๔, ๕๘๕, ๕๙๐
๓๗๐, ๕๗๔
๓๓๑
๔๐๘, ๔๗๐
๔๘๑
๗๐, ๑๓๖, ๒๔๑
๗๓
๓๒๐
๑๔๓, ๑๙๔, ๒๐๑
๗๖

ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ชื่อบุคคล				
เผื่อน ศรีแก้ว
พ. กาญจนา
พ. ปัญญาพล
พงศ์ สืบอุดม
พงศ์ศักดิ์ บุนนาค
พงศ์อมาตย์
พงษ์ ลิ้มสวัสดิ์
“พงษ์จันทร์”
“พงษ์พันธ์”
พงษ์ลดา พิมลพรรณ (พงษ์ลดา พิมลพันธ์)
พจณีย์ โปร่งมณี
พจนา สาคริก
พนม สุทธาศิริ
พนม สุวรรณบุณย์
พนาย ชีวะกานนท์
พยงค์ มุกดา
พยนต์ มหาวัจน์
พยอม ปฐมพล
พเยาว์ พิมลสัตย์
พร พลับศิริ
พร ไพโรจน์
พรชัย
พรชัย เปรมประสิทธิ์

หน้า

๙๖, ๙๗
๗๐
๑๑๑
๕๐๙
๒๖๔
๕๓๙
๔๗, ๘๘
๑๔๓, ๑๗๑, ๔๕๔
๑๘๔
๕๘๑
๔๔๖, ๕๓๘
๔๒๘
๑๐๐
๔๐๒
๑๙๒
๒๗๙
๔๔๙
๓๖๒
๖๔
๔๔๘
๔๕๖
๕๗๑
๒๑๔, ๔๖๙,
๕๐๔, ๕๔๑, ๕๗๔
พรชัย ไพโรจน์
๔๘๑
พรทิพย์
๓๗๐
พรทิพย์ โกศลมัชชกิจ
๔๒๙, ๔๙๘, ๕๒๒
“พรทิพย์”
๑๘๙
พรพรรณ (พรพรรณ์)
๒๔๐, ๒๔๖,
๓๙๘, ๔๘๗, ๕๕๐
พรพรรณ วรรณมาศ
๑๕๑,
๒๔๐, ๓๗๗, ๕๑๐
พรพรหม
๕๖๓
พรเพ็ญ
๔๓๘
พรรณรังษี
๔๕๔, ๔๙๘
พรรณี
๒๐๗, ๒๓๕, ๓๒๕
พรรณี กาญจนินทุ
๑๐๓
พรรณี พิมพ์เนียม
๒๓๕
พรรณี ส�ำเร็จประสงค์
๑๗๓, ๑๘๔,
๒๘๕, ๓๙๒, ๔๒๐,
๔๓๗, ๔๙๗, ๕๖๖
พรหมโยธี, พ.อ. หลวง (พรหมโยธี, พ.ท. หลวง)
๔๔
พร้อม ใจเอื้อ
๒๗๓

ชื่อบุคคล				
พร้อมสิน สีบุญเรือง

พรานบูรพ์ ดู จวงจันทร์ จันทร์คณา
พริ้ง บัวสีม่วง
พริ้มพราย อาจสกุล
พลอยศรี เมฆขยาย
พวง ช่วงอาญา
พวง โรหิตะโรชิน
“พวงพยอม”
พวงเพ็ญ ศิริเกตุ
พวงร้อย อภัยวงศ์, ม.ล.
พวงรัตน์
พวงรัตน์ รัตนปรารมย์
พวงเล็ก
พอใจ วสุวัต
พ่อเฒ่าหวัง
พะนอศรี เนตร์อ�ำพัน
พะยอม คูจันทร
พะยอม พวงไข่มุข
พะยุง หอมกลิ่น
พะเยาว์ พันธจิตต์
พะเยาว์ สาริกบุตร (พเยาว์ สาริกบุตร)
พัชนี อุรารักษ์
พัชรินทร์ ดวงหิรัญ
พัชรินทร์ ตาบุรี
พัน ศุขน้อย
พันค�ำ ดู พร้อมสิน สีบุญเรือง
“พันตรี”
พันธุ์จันทร์ (พันธ์จันทร์)

หน้า
๑๒๗,
๑๓๓, ๑๖๔, ๑๗๑,
๑๘๔, ๑๘๖, ๒๐๗,
๒๑๖, ๓๔๕, ๓๔๗,
๓๙๑, ๔๕๑, ๔๕๗,
๔๖๗, ๔๗๐, ๔๗๖,
๔๗๙, ๔๙๖, ๕๐๖,
๕๒๘, ๕๓๐, ๕๓๒,
๕๔๗, ๕๕๖, ๕๖๘,
๕๗๕, ๕๗๙, ๕๘๔
๕๖๗, ๕๙๑
๖๒
๓๓๘
๔๒๙
๘๒
๑๖๕
๑๔๗
๗๙, ๑๐๐
๔๐๑, ๔๒๒
๔๓๕
๓๐๓,
๓๘๗, ๔๗๒, ๔๗๓,
๔๘๓, ๕๘๔, ๕๘๘
๖๒, ๖๙, ๘๒,
๘๘, ๙๖, ๙๗, ๑๐๕
๒๕๙
๑๖๓
๒๐
๘๑
๑๔๒
๕๑
๔๐๖,
๔๒๑, ๔๘๐, ๕๔๔
๕๓๗, ๕๔๘
๒๐๖, ๓๕๘
๕๔๙
๗๐

๑๓๗, ๑๖๕
๑๒๐, ๑๕๗,
๑๘๖, ๒๓๕, ๒๔๕
พันธุ์จันทร์ ประพันธุ์
๑๑๗
พันธุ์ศักดิ์ วิเศษภักดี, พ.ต.อ. (พันศักดิ์ วิเศษภักดี,
๔๑๗, ๕๘๑
พ.ต.ท.)

ชื่อบุคคล				
พัว วรรัตน์
พาชื่น จันทรางศุ (ด.ญ. พาชื่น จันทรางศุ)
“พาณี”
พานทอง ทองเจือ
พานิช พัฒนา (ด.ช. พานิช พัฒนา)
พายัพ นฤภัย

หน้า
๘๑
๕๖๖
๒๕๑, ๔๔๒
๕๘๑
๔๒๙
๑๔๖, ๑๖๐,
๑๙๖, ๒๔๑, ๔๖๕
๒๐๐
๔๙๓

พายัพ โรจนวิภาต
พ�ำนัก บุญบ�ำรุง
พิชัย จิตรีขันธ์ (พิชัย จิตต์ตรีขันธุ์) ดู ลือชัย นฤนาท
พิชัย วาสนาส่ง (พิชัย วาศนาส่ง)
๓๕๓, ๕๐๐
พิณ ไชยกาล
๑๒๑
พิน พูนพัฒน์ (พิณ พูนพัฒน์)
๑๒๖, ๑๕๕, ๓๖๕
พิบูล ทุมมานนท์ (ด.ช. พิบูล ทุมมานนท์)
๔๕๘
พิบูลย์ ยมจินดา
๑๒๒
พิภพ
๕๗๑
พิภพ ภู่ภิญโญ
๕๘๐
พิมพ์ พวงนาค (พิม พวงนาค)
๑๕๒, ๒๒๗, ๓๒๗
พิมพ์ประไพ ค�ำเรียบร้อย
๕๖๙
พิมพา จารนัย
๕๖๖
พิมลชัย โกมลภิส
๔๘๑
พิศมัย
๙๑, ๔๓๓
พิศมัย อิ่มอุดม
๖๒, ๖๔
พิศวง ไชยาค�ำ
๓๘, ๑๓๘
พิศวง อินทุโศภณ
๖๕
พิศสมร
๔๓๘
พิษณุรักษ์ รังษิธร
๔๔๓
พิสมัย
๙๑
พิสมัย งามตา
๕๙
พิสมัย ธณัติ
๘๘
พึ่งจิตต์ เทพนนท์
๗๐
พุฒ จินตเศรณี
๕๑๓
พุฒ นันทพล
๙๓
พุฒ บูรณสมภพ, พ.ต.อ. (พุฒ บูรณสมภพ, พ.ต.ท.)
๔๑๗, ๕๘๑
พุฒ ภักดีวิจิตร (พุธ ภักดีวิจิตร)
๗๒, ๒๖๙, ๒๘๔,
๓๑๕, ๔๗๑, ๕๘๖
พูน บุณยรัตนพันธ์
๑๓๗
พูน เรืองนนท์
๒๑
พูนพันธ์ รังควร
๔๕๘
พูนศักดิ์ กิ่งมณี
๒๕๑
พูนศักดิ์ สีหะเสน
๒๔๐
พูลสวัสดิ์ ธีมากร
๒๒๐
“เพ็ชรัตน์” (เพ็ชร์รัตน์)
๗๖, ๑๒๐, ๕๘๐
เพ็ญ ปัญญาพล
๒๗๙
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ชื่อบุคคล				
เพ็ญแข กัลย์จาฤก (เพ็ญแข กัญจารึก)
เพ็ญศรี ไพฑูรย์
เพ็ญสุข โทณะวณิก
เพลิน สุขเจริญ
เพลิน สุขสวัสดิ
เพลินจันทร์ ศิริวรรณ
เพลินจิตต์ ยองประยูร
เพลินตา อุมาแมน
เพลินพิศ ปิ่นแสง
เพลินพิศ ปิ่นไสว
เพลินพิศ ยมนาค
เพลินพิศ เลิศยานันท์
เพิ่ม เมษประสาท

เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร
เพียงพร พลาดิสัย
เพี้ยน ฉิมพลี
แพน เรืองนนท์
“แพร”
แพรวพรรณ สถิตย์วงศ์
แพรวพรรณ สิทธิรักษ์
แพรวศิริ บุญแก้ว
โพ ชมศรีเมฆ
ไพฑูรย์
ไพบูลย์ เกษมมาลัย
ไพบูลย์ เกษมวัน
ไพบูลย์ บุตรขัน
ไพบูลย์ มาศมัณฑนะ
ไพพรรณ
ไพพรรณ บูรณะพิมพ์
ไพรัช สังวริบุตร (ไพรัช สังวริบุตร์)

ไพริน
ไพริน เนียลเสน
ไพลิน
ไพลิน เฉลิมพจน์
ไพลิน หิรัญอาจ (ไพลิน โพธิ์ไทร)
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หน้า
๑๘๖
๔๘๓
๑๘๘
๑๖๐
๑๙๖, ๒๔๘
๕๘๖
๑๒๓
๕๕๕, ๕๕๖
๑๒๖
๘๑
๓๑
๕๔๓
๘๖, ๘๘, ๙๑, ๙๖,
๙๗, ๑๐๕, ๑๓๐,
๑๓๖, ๒๔๖, ๒๕๑,
๓๖๖, ๔๗๐, ๕๒๐
๕๕๐
๔๓๖
๑๐๙
๒๑
๘๔
๑๖๙
๔๗๔
๔๗๐
๑๔๖
๑๐๐
๓๖๖
๒๔๖
๔๐๒, ๔๔๖,
๕๐๔, ๕๓๓, ๕๔๑
๒๒๐, ๓๖๕, ๔๒๓
๕๐๔
๙๖, ๑๐๕
๑๙๐, ๒๔๐, ๒๔๖,
๒๗๖, ๓๙๘, ๔๕๑,
๔๖๐, ๕๑๐, ๕๒๐,
๕๕๐, ๕๖๙, ๕๘๒
๔๑๗
๑๑๖
๔๐๑
๓๐๘
๒๖๖, ๓๕๒, ๓๘๐,
๓๘๙, ๔๑๒, ๔๑๔,
๔๔๒, ๔๕๒, ๕๒๑

ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ชื่อบุคคล				
ไพศาลศิลปศาสตร์, พระยา
ฟ. บางบ�ำหรุ
ฟองสวาท วิลัยวรรณ
ฟ้อน คุ้มเดช
ฟื้น เพ็งเจริญ
ฟูจิตร์ นากบุญ
แฟ้ม รัตน์ตัญญู
ภรตกรรมโกศล, หลวง ดู มงคล สุมนนัฏ
ภักดิ์ มหาสารินันท์ (พักตร์ มหาสารินันท์)

หน้า
๒๖
๙๓
๕๑
๑๕๐, ๑๙๔, ๑๙๘,
๓๐๓, ๔๓๓, ๕๗๙
๑๒๔, ๑๓๑
๓๐๗
๑๔๐

๙๖, ๙๗,
๑๑๗, ๑๒๗, ๑๘๖
ภักดี
๘๘
ภาณุพันธุ์ยุคล, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
๗๙, ๘๔,
๘๗, ๑๐๐, ๑๐๓,
๑๕๕, ๒๔๗, ๔๕๓
เภา วสุวัต
๑๕, ๑๖, ๑๘,
๒๐, ๒๑, ๒๖, ๓๐,
๓๔, ๓๙, ๔๐, ๔๔,
๔๗, ๔๙, ๕๗, ๕๙,
๖๒, ๖๗, ๖๙, ๗๑,
๗๗, ๘๒, ๘๕, ๘๖,
๘๘, ๙๑, ๙๖, ๑๐๕
ม. ชูพินิจ ดู มาลัย ชูพินิจ
มงคล
๓๙๘
มงคล จันทนบุปผา
๑๕๕,
๒๒๐, ๒๙๙, ๔๔๙,
๔๗๗, ๔๘๙, ๕๕๕,
๕๕๖, ๕๗๒, ๕๘๙
มงคล สุมนนัฏ
๑๕, ๑๘,
๒๑, ๔๔, ๔๗, ๔๙,
๕๑, ๕๗, ๖๒, ๖๗,
๗๒, ๑๑๑, ๑๒๑,
๑๖๓, ๑๖๕, ๒๐๐,
๒๘๔, ๒๙๙, ๓๑๕,
๔๓๐, ๔๓๗, ๔๘๐,
๔๙๔, ๕๒๐, ๕๘๖
มงคล อมาตยกุล
๑๘๘, ๔๖๖
มณเฑียร ถาวร
๓๔๔
มณีรัตน์
๕๐๙
มนต์ชัย มังกรพันธ์
๓๔๔
มนตรี
๕๐๓, ๕๖๒
มนตรี ทิพยวรรณ์
๒๕๐
มนัส
๔๐๐
มนัส จรรยงค์
๒๘๘, ๓๓๑, ๓๖๒

ชื่อบุคคล				
มนัส จารุภา, น.ต.
มนัส บุณยเกียรติ

มนัส สุขสถิต
มนู มณีปันตี
มนูญ
มนูญ ขัตติยะอารีย์
มนูญ ชูเกษ
มนูญ สารเทียน
มโนช สนิทวงศ์, ม.ล.
มยุรี
มอรีโน
มะเอตะ
มั่น วินิจฉัยภาค
มานพ ประภารักษ์
มานพนริศร์, จมื่น
มานิดา
มานิดา บุญยง (มานิตย์ดา บุญยง)
มานิดา พึ่งรัตน์
มานิต ปานมณี
มานิต วสุวัต
มานิต เสนะวีณิน ร.น., ร.ท.
มานิต อภิวัต
มานิตย์ อ้นอ�ำพล
มานิตย์นเรศร์, จมื่น ดู เฉลิม เศวตนันทน์
มานี สามโกเศศ (มานี สุมนนัฏ)
มาเนต รามโยธิน
“มารยาท”
มารศรี มุกดาประกร
มารศรี ยุวมากรณ์
มารศรี อิศรางกูร

หน้า
๓๓๙
๑๗๕, ๓๗๕,
๔๐๙, ๔๒๐, ๕๐๖,
๕๑๕, ๕๑๖, ๕๑๙,
๕๒๑, ๕๓๕, ๕๙๒
๒๑๖
๒๕๙, ๕๑๖, ๕๔๕
๕๓๓
๔๘๔
๔๙๒, ๕๒๗
๔๐๔, ๔๓๙, ๔๙๓
๑๒๓
๔๙๑, ๕๑๖
๒๓
๕๗๗
๑๙๒
๑๕
๔๕๘
๒๔๕
๗๗, ๘๗
๒๒๗
๔๕๙
๑๕, ๑๘, ๓๔, ๔๔,
๔๙, ๕๗, ๕๙, ๖๒,
๖๗, ๖๙, ๙๖, ๑๐๕
๕๑, ๕๗
๔๓๙
๒๕๔
๔๙,
๕๑, ๕๙, ๗๑, ๗๗
๑๐๕
๒๔๒
๔๖๙
๕๓๑, ๕๕๙
๑๕๘, ๒๖๒,
๒๗๘, ๒๘๖, ๒๙๙,
๓๐๗, ๓๓๙, ๓๙๒,
๓๙๖, ๔๐๘, ๔๑๘,
๔๒๘, ๔๓๐, ๔๓๑,
๔๓๖, ๔๓๘, ๔๔๐,
๔๔๓, ๔๔๖, ๔๔๙,
๔๕๔, ๔๕๙, ๔๖๑,
๔๖๕, ๔๖๗, ๔๗๑,

ชื่อบุคคล				
มารศรี อิศรางกูร (ต่อ)

มารี นากายามา
มารุต ดู ทวี ณ บางช้าง
มาลัย ชูพินิจ
มาลัย พัฒนานันท์
มาลัย รักตประจิตต์
มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์
มาลี
มาลีรัตน์
มาวีรัตน์
มิชิโกะ วากาสุกิ
มิตตรา
มิวเรียล
เมอนาด
เมืองเริง ปัทมินทร์

แม่แก้ว
แม่ครูช่วย อ้วนโต
แม่น ชลานุเคราะห์
แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
“แม่ราตรี”
แม่เรไร ดู มาลัย ชูพินิจ
ไม้ เมืองเดิม ดู ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ไมตรี (ด.ช. ไมตรี)
ย้ง หนุมาณ
ยงยุทธ อาชวาคม, น.อ.
ยงสุข กมลาสน์, ม.ร.ว.
ยรรยง

หน้า
๔๘๐, ๔๘๓, ๔๘๗,
๔๙๔, ๔๙๗, ๕๐๐,
๕๐๗, ๕๑๑, ๕๑๓,
๕๑๘, ๕๒๐, ๕๒๕,
๕๔๓, ๕๔๖, ๕๕๙,
๕๖๒, ๕๖๓, ๕๖๙,
๕๗๒, ๕๗๔, ๕๘๐,
๕๘๓, ๕๘๗, ๕๙๒
๔๘๘
๕๒๙,
๕๔๙, ๕๗๐, ๕๘๕
๑๘
๑๑๖
๔๕๖,
๔๗๒, ๔๘๑, ๔๘๙,
๔๙๑, ๕๒๓, ๕๒๗
๕๗๔
๗๓
๔๖๖
๔๘๘, ๕๓๔
๘๖
๕๗๙
๒๘
๑๙๘, ๒๖๗,
๒๗๔, ๓๐๕, ๓๐๖,
๓๙๘, ๔๔๐, ๔๔๓,
๔๔๕, ๔๖๗, ๔๗๒,
๔๗๙, ๔๘๗, ๔๙๔,
๕๑๒, ๕๑๙, ๕๒๓,
๕๔๐, ๕๕๒, ๕๕๔,
๕๕๗, ๕๖๘, ๕๗๔
๕๐
๑๔๐
๑๘, ๓๔
๕๒๙
๘๑, ๑๒๒
๕๒๒
๓๓
๔๓๖
๑๓๖
๕๕๘
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ชื่อบุคคล				
ยรรยง ศรีกุญชร
ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์
ยวนใจ เหนือเมฆ
ย่วนซิวกิ๊ด
ยศ รักษาพันธ์
“ยโสธร”
ยอดยิ่ง สุวรรณสาคร
ยาขอบ ดู โชติ แพร่พันธ์
ยาจิตร สิงหวนิช
ยาใจ จิตรพงศ์, ม.จ.
ยาใจ มนตรีกุล
ยี่สุ่น พูลทรัพย์
ยุทธ จันทรประทีป
ยุพา อุทยานานนท์
ยุพิณ กฤณวรรณ
ยุพิน จารุวรรณ
ยุพิน สุภาสวัสดิ์
ยุวดี
ยุวดี จันทร์เรือง
ยูไมชิน
เย็นจิตต์ สัมมาพันธ์
เยาวนารถ ปัญญะโชติ
เยาวลักษณ์ อมาตยกุล
เยิ้ม จีรพันธ์
เยี่ยม มานิตยกุล
เยื้อน ประภาวัต, พ.ต.อ.
ร. พินัย ราชกิจ
ร. วุธาทิตย์ ดู จรัญ วุธาทิตย์
ร. เสวี
รจนา มาลัยทอง
รณสิทธิ์พิชัย, พ.ต. หลวง
รมย์จิตต์ จุลละทรัพย์
รวงทอง ไชยนันทน์
รวมพันธุ์
รวี พรเลิศ
รอด (เล็ก)
รอด (ใหญ่)
“ร้อยพัน”
ระบิล ระบือนาม
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ ทิพยทัศน์
ระเบียบ พิมพ์วาทิน
ระเบียบ อาชนะโยธิน
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หน้า
๑๔๒
๕๐๙
๒๔๑
๓๙
๔๔๒, ๕๘๙
๑๖๕, ๕๒๗, ๕๓๓
๑๘๑
๔๑๔
๑๑๖
๒๖๓
๙๖
๕๘๕
๑๖๕
๘๑
๒๙๙
๗๒
๑๔๑
๒๑๑
๔๙๔, ๕๑๘, ๕๖๘
๔๗๗, ๕๒๔
๕๓๔, ๕๘๓
๘๖
๓๗๐
๔๓๙
๔๑๗
๑๘๗
๑๘๗
๔๕๕
๔๔
๕๗๐
๔๓๘
๑๐๐
๕๕๐
๑๔๐
๑๔๐
๘๔, ๘๗
๑๓๖
๙๑
๕๓๑
๑๑๑
๘๘
๔๗๙, ๕๘๗

ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ชื่อบุคคล				
ระพินทร์ ประทุมทิพย์
ระพินทร์ ยังเลิศ
“รักร้อย”
รักษ์ ปัณยารชุน
รังษี เสวิกุล
รังสี ทัศนพยัคฆ์ (รังษี ทัศนพยัคฆ์)
รัชนี
รัชนี กฤษณะรมย์
รัชนี ไชยเสวต (รัชนี ชัยเสวต)
รัญจวน
รัญจวน สุขสมบูรณ์
รัตน์ เปสตันยี A.R.P.S.
รัตน์ พนมขวัญ
รัตน์ เศรษฐภักดี
รัตนา ทิพยทัศน์
รัตนา ไสววงศ์
รัตนา อมัติรัตน์
รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง

รัมภา นาคเสวี
รัศมี ไพบูลย์วงศ์
ราชพร จุลวงศ์ ร.น.
ราชันย์ กาญจนมาศ
ราชานุรักษ์, พ.ต. หลวง
ราเชนทร์ วัฒนปรีชากุล
ราญรณกาจ, หลวง
ราตรี ท้วมอุธรรม
ราศรี เพ็ญงาม
ร�ำพึง เจตนเสน
ร�ำพึง ตัณตรียานนท์
ร�ำเพย ณ นคร
ร�ำเพย นฤภัย
ร�ำไพ เพ็ญศิริกุล
ร�ำภา ระอาอ่อน
รุ่ง บางหลวง
รุจิกร

หน้า
๑๓๗
๔๒๙
๕๔๕
๔๕๘
๒๔๐,
๒๔๖, ๒๗๖, ๕๒๐
๓๖๒, ๕๗๓
๓๕๑
๕๙๑
๒๖๒, ๒๙๙, ๔๔๘
๑๕๐
๒๗๔
๑๕๕,
๒๔๗, ๔๕๘, ๕๒๙
๔๔๙
๔๓๙, ๔๖๓, ๕๕๓,
๕๕๗, ๕๗๓, ๕๗๙
๓๓๘
๗๓
๗๑, ๑๐๕, ๑๓๖
๑๙๒, ๓๖๒,
๓๗๕, ๔๐๘, ๔๓๙,
๔๙๘, ๕๑๐, ๕๑๑,
๕๓๗, ๕๔๖, ๕๕๗,
๕๖๔, ๕๗๓, ๕๗๙
๔๖๒
๔๘๕
๕๖๔
๕๒๐
๔๔
๕๗๒
๕๗, ๕๙, ๖๗, ๗๒
๕๐๙
๔๗, ๕๗
๕๑
๕๔๒
๑๗๗,
๒๘๘, ๓๖๔, ๕๕๖
๑๔๖
๕๘๓
๖๕
๑๖๘
๒๔๑

ชื่อบุคคล				
รุจิรา อิศรางกูร, ม.ล.

รุณี แก้วเมฆ
รุตม์ สุวรรณรักษ์
เรณู กฤตยากร
เรณู พิบูลภาณุวัฒน์
เรวดี พิมพ์เนียม
เรวดี ศิริวิไล
เรวัต กระบวนรัตน์ (ด.ช. เรวัต กระบวนรัตน์)
เรวัต รัตนะ
เรวัต สายะบุตร
“เรียมเอง” ดู มาลัย ชูพินิจ
แรม รามบุตร์
โรเบิร์ต เคอรร์ (Robert Kerr)
โรเบิร์ต จี นอร์ธ
โรเบิร์ต เจ. แบรนด์
ฤดีมน ชมภูนุช, ม.ร.ว.
ฤทธิ์ อินทนันท์
ฤทธิจักรก�ำจร, หลวง
ล. ควันธรรม ดู ล้วน ควันธรรม
ลม่อม สุสังกรกาญจน์
ลมัย เทวะผลิน
ลมัย สุวรรณะ
ลมุน ขัณฑะสมิต
ลมุน ลิขัณฑกสมิต
ลมูล สิขัณฑกสมิต
ลมูล อติพยัคฆ์

หน้า
๑๕๒, ๑๕๘, ๑๗๓,
๑๘๒, ๒๔๓, ๒๖๒,
๒๗๘, ๒๘๖, ๒๙๙,
๓๐๗, ๓๒๐, ๓๓๙,
๓๗๐, ๓๙๒, ๓๙๖,
๔๐๘, ๔๑๘, ๔๓๐,
๔๓๑, ๔๓๖, ๔๓๘,
๔๔๐, ๔๔๓, ๔๔๖,
๔๔๙, ๔๕๔, ๔๕๙,
๔๖๑, ๔๖๕, ๔๖๗,
๔๗๑, ๔๘๐, ๔๘๓,
๔๘๗, ๔๙๔, ๔๙๗,
๕๐๐, ๕๐๗, ๕๑๑,
๕๑๓, ๕๒๐, ๕๒๕,
๕๓๖, ๕๔๓, ๕๔๖,
๕๕๙, ๕๖๒, ๕๖๓,
๕๖๖, ๕๖๙, ๕๗๑,
๕๗๒, ๕๗๔, ๕๘๐,
๕๘๓, ๕๘๗, ๕๙๒
๑๖๓
๓๓๑
๑๑๖
๕๔๘
๒๔๖
๔๕๘, ๕๕๒, ๕๖๗
๕๖๖
๓๖๒, ๔๒๙
๕๑๘
๕๗๙
๒๓
๔๕๘
๑๑๔
๕๕๖
๔๙๒
๘๒
๕๐๑
๓๐๒
๕๔๕
๘๖
๕๐๙
๑๐๕
๑๒๘

ชื่อบุคคล				
ล้วน ควันธรรม
ล้วน พิมพ์กระจ่าง
ล้อต๊อก ดู สวง ทรัพย์ส�ำรวย
ล้อต๊อกน้อย
ลออ ปิ่นสุวรรณ
ละม่อม
ละม่อม กมลวาทิน
ละม่อม ธณัติ (ลม่อม ธณัติ)
ละม่อม พุ่มเสนาะ
ละม้าย
ละม้าย สุวรรณพานิช
ละม้าย อุทยานานนท์, พล.ต.ต.
ละเมียด สังขพัฒน์
ละไม ค้าสุวรรณ
ละออ ทิพยทัศน์
ละเอียด บุนนาค
ละเอียด พิบูลสวัสดิ์
ลักขณา จารุเหติ
ลักษมี จันทรมาลัย
ลักษมีลาวัณย์, พระนางเธอ
ลัดดา
ลัดดา จามรมาลย์
ลัดดา ปรีดานันท์
ลัดดา พิศพิไล
ลัดดา พึงจิตต์
ลัดดา โรหิตเสถียร
ลัดดา ศิลปบรรเลง (ลัดดา สารตายน)
ลัดดา สถิตย์ทรัพย์
ลัดดา อนันตศัพท์
ล�ำเนา
ล�ำเนา เดชณรงค์
ลิขิต สารสนอง
ลิ้นจี่
ลินดา ชนม์เกษม
ลิ้นทอง
ลินยู สงวนมณี
ลิลี่
ลีแซตต์ เลอบอง
ลีลาศาสตร์สุนทร, ขุน ดู สด กูรมะโรหิต
ลือชัย นฤนาท

หน้า
๗๓, ๙๙, ๑๑๑,
๑๑๗, ๒๕๗, ๓๓๑
๒๙๔
๔๓๓, ๕๓๙,
๕๔๒, ๕๕๔, ๕๖๕,
๕๖๙, ๕๘๔, ๕๘๖
๒๖
๒๙๕, ๔๖๒
๔๖๖
๙๗, ๑๐๕
๑๐๓, ๑๒๖
๑๖
๔๑
๔๔๙
๑๕
๑๒๓
๑๔๒
๑๒๓
๓๔๔, ๓๕๔, ๔๗๕
๒๗๓
๕๗๐
๕๐๕
๓๖๘
๑๕๗
๒๘๐
๗๑
๑๘๓
๑๗
๕๖๐
๙๙
๓๐๓
๑๕๐
๑๔๓, ๑๗๑
๑๐๐
๑๗๗
๒๓๘
๙๒
๑๕๔, ๒๑๔, ๓๑๐,
๔๖๘, ๔๙๓, ๕๐๓
๔๖
๕๘๒
๕๕๒, ๕๖๗
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ชื่อบุคคล				
ลูกจันทร์ ลิ้มไพบูลย์
เล็ก
เล็ก ช.
เล็ก อ�่ำเที่ยงตรง
เลิศชาย นฤภัย
เลิศระบ�ำพักตร์, หมื่น
เลิศล้วน อมาตยกุล
เลิศลักษมี จันทรมาลัย
เลียง ไชยกาล
เลี่ยงฮง แซ่อึ้ง
เลียว ศรีเสวก

หน้า
๒๖
๒๐
๘๒, ๘๖
๑๕๖,
๔๗๐, ๕๐๖, ๕๙๐
๑๙๓
๖๕
๘๖
๕๐๗
๑๑๗, ๑๒๑
๖๙, ๗๗, ๘๒
๒๕๓,
๓๓๙, ๓๗๕, ๔๓๙,
๔๘๑, ๕๓๒, ๕๗๓
๙๑, ๔๓๘
๕๗
๗๖, ๑๒๑, ๑๒๕
๙๖
๖๔

เลื่อน
เลื่อน กมลรัตน์
เลื่อน พงษ์โสภณ
เลื่อน วิชัยวัฒนะ
เลื่อน สมชนะ
ว. ณประมวญมารค ดู วิภาวดีรังสิต, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
วงศ์ สัปปินันท์
๙๗
วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์
๕๕๙
วงษ์ ศรีสวัสดิ์ (วงศ์ ศรีสวัสดิ์)
๓๗๕, ๔๗๗, ๕๓๘
วณี นวเกียรติ
๗๓, ๗๔
วรเทพ เลือดอุบล
๑๔๖
วรนฎ
๑๖๔
วรรณดี พุกชาญค้า (วันดี พุกชาญค้า)
๔๐๒, ๔๔๙
วรรณบูลย์ พิทยาคม (วรรณบูล พิทยาคม)
๑๒๘,
๑๓๗, ๑๔๘, ๑๘๓,
๒๖๔, ๕๓๗, ๕๙๐
วรรณภา (วรรณพา)
๑๖๐, ๑๗๗,
๑๘๓, ๒๖๔, ๓๔๖,
๓๗๙, ๓๘๖, ๔๔๑,
๔๖๓, ๕๓๗, ๕๔๘
วรรณภา วิเศษประภา
๑๗๗,
๑๘๓, ๓๗๙, ๔๔๑
วรรณรัตน์ วรัญญู
๒๒๕
วรรณลักษณ์
๕๔๘
“วรรณสิริ” ดู ผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, หม่อม
วรรณี ตนรานนท์
๗๓
วรรณี ศรวิลัย
๕๖๙
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ชื่อบุคคล				
วลิต สนธิรัตน์

วลี มาลีรัตน์
วสันต์ สุนทรปักษิน

ว่อง โลหิตนาวี, จ.ท.
วอรเตอร์ วองยี
วัชระ จึงแย้มปิ่น
วัชระ จึงแย้มแป้น
“วัชราภรณ์”
วัฒนา บุณยเกียรติ
วัฒนา, ม.ร.ว.
วัฒนารี ยมกานนท์
วัธนี สุจิตภารพิทยา
วัน หงษ์สุวรรณ, จ.ท.
วัน. โท. เอง.
วันชัย วิสุทธิกรันต์
วันชัย ไววิทยา
วันชัย อรรถเวทย์วรวุฒิ
วันดี
วันทนีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
วัลลภา สุทธิสอาด
วัลลี ปัญญากาจน์
วารี นุชน้อย
วารุณี นาคะนาวี
วาศ ดรุณเพศ
วาศ ลัมภเวศ
วาสนา ทองศรี
วาสนา พรหมมา
วาสนา รอดศิริ
วาสนา สุวรรณทัต
วาสุเทพ
วิจักษ์กลยุทธิ์, พ.ท. หลวง

หน้า
๒๑๑, ๓๓๙,
๓๔๗, ๓๖๘, ๓๗๕,
๓๘๔, ๔๑๖, ๔๔๐,
๔๖๐, ๔๗๓, ๔๙๖,
๕๒๕, ๕๒๘, ๕๔๗,
๕๖๒, ๕๘๔, ๕๘๙
๘๑
๑๓๓, ๑๕๒, ๑๗๓,
๒๐๓, ๓๖๘, ๔๐๔,
๔๒๐, ๔๒๘, ๔๓๙,
๔๖๔, ๕๐๙, ๕๘๗
๖๒
๑๙๖
๓๑๓
๔๔๒
๓๐๓
๓๔๗
๗๐
๔๕๔
๔๗๙, ๔๙๖, ๕๓๑
๔๗
๔๘๓
๕๗๙
๕๘๓
๕๐๙
๕๑๖
๕๔๑, ๕๙๑
๕๐๔
๕๖๔
๔๕๐, ๕๑๑, ๕๒๐
๒๕๓, ๔๒๑,
๔๖๙, ๔๗๕, ๕๑๓,
๕๑๕, ๕๑๙, ๕๘๕
๙๖
๓๐๒
๓๔
๔๙๐
๕๘๑
๘๖
๕๗๘
๔๔

ชื่อบุคคล				
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร

วิจิตร คุณาวุฒิ
วิจิตร แนวพานิช (วิจิตร แนวพาณิชย์)
วิจิตร เลี้ยงเจริญ
วิจิตร์ แวววิจิตร์
วิจิตรมาตรา, ขุน ดู สง่า กาญจนาคพันธุ์
วิจิตรวาทการ, หลวง

หน้า
๓๙๖, ๔๖๑,
๔๖๗, ๔๗๑, ๔๙๔,
๕๑๒, ๕๑๘, ๕๓๑,
๕๔๒, ๕๔๕, ๕๕๔,
๕๖๘, ๕๗๙, ๕๘๖
๓๑๐,
๓๕๕, ๔๕๘, ๔๙๒,
๕๒๙, ๕๗๗, ๕๘๑
๗๓, ๘๑, ๑๑๗
๒๑๒
๘๑

๖๕, ๒๓๗, ๓๒๐,
๔๘๓, ๕๓๘, ๕๙๒
วิชัย
๑๔๐
วิชัย ทรงเยาว์ศรี
๔๔๙,
๕๒๗, ๕๓๓, ๕๖๓
วิชัย ภูติโยธิน
๒๑๒, ๒๔๔,
๒๗๓, ๓๑๓, ๔๕๘
วิชัย วานิชทัต (วิชัย วานิชทัตต์)
๕๑๓, ๕๔๓
วิชิต คีตาชีวะ
๕๗๓
วิชิต รัตนภาณุ, พ.ต.อ. (วิชิต รัตนภานุ, พ.ต.ท.)
๔๑๗, ๕๘๑
วิชิต ไวงาน
๑๔๓,
๑๕๐, ๑๖๔, ๒๐๗,
๓๙๒, ๔๒๗, ๔๕๖,
๔๖๗, ๔๗๒, ๔๘๔,
๔๘๙, ๔๙๑, ๕๒๑,
๕๒๔, ๕๕๕, ๕๕๖,
๕๗๒, ๕๗๘, ๕๘๓
วิเชียร จักรกรด
๓๙๑
วิเชียร ฉวีวงศ์ (วิเชียร ฉวีวงษ์)
๔๔๓, ๔๗๒
วิเชียร แพทย์ดี
๑๓๔, ๑๕๔,
๓๖๒, ๔๒๙, ๕๔๕
วิเชียร ภู่โชติ
๔๗๗, ๕๓๔
วิเชียร วีระโชติ
๔๓๖, ๔๔๘, ๔๖๗,
๔๗๙, ๔๘๘, ๔๙๒,
๔๙๖, ๕๓๐, ๕๔๗,
๕๕๘, ๕๗๗, ๕๘๙
วิฑูร อรรถจินดา
๔๔๙
วิตต์ ว่องวทัญญู
๒๙๕
วิทย์ สุจริตจันทร์
๕๕๙
วิทย์ อัคนียากร
๕๓๙,
๕๕๔, ๕๖๘, ๕๗๙

ชื่อบุคคล				
วิภา เลิศพจนา
วิภา วัฒนธ�ำรงค์
วิภาวดีรังสิต, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
วิมล วัฒนธรรม
วิมาน
วิรัช พึ่งสุนทร
วิรัตน์ คูห์สุวรรณ
วิรัตน์ เงยไพบูล
วิรัตน์ เศรษฐภักดี
วิรัติ ภู่จีนาพันธ์
วิรี รุจิพรรณ
วิโรจน์ ล�่ำซ�ำ
วิโรจน์ สายวัฒนะ (วิโรจน์ สายวัธนะ)
วิลาศปริวัตร, หลวง ดู เหลี่ยม วินทุพราหมณกุล
วิไล บัวสอน
วิไลวรรณ วัฒนพานิช

หน้า
๕๙๐
๕๔๒, ๕๘๔, ๕๘๘
๕๓๑
๒๕๕, ๔๐๙
๒๙๗
๔๐๔, ๔๒๐,
๔๓๙, ๔๖๔, ๔๘๗,
๕๕๒, ๕๖๗, ๕๙๑
๔๙๒
๓๒๐
๑๘๙
๔๙๒
๒๔๑
๓๒๐
๓๓๑, ๓๗๕,
๓๙๑, ๕๕๒, ๕๖๔

๒๑๖
๓๓๑, ๓๓๘,
๔๐๔, ๔๔๑, ๔๕๑,
๔๕๗, ๔๖๐, ๔๖๒,
๔๖๔, ๔๗๐, ๔๗๓,
๔๗๙, ๔๘๗, ๔๙๖,
๕๐๖, ๕๑๒, ๕๒๘,
๕๓๐, ๕๓๒, ๕๓๖,
๕๔๗, ๕๕๓, ๕๖๙
วิศิษฐ์ วงศ์อภัย
๔๘๕
วิเศษพจนกรณ์, หลวง
๔๔๙
วิเศษอัศดร, ขุน
๙๖
วีนัส มุกดาปกร
๑๑๓
วีรพล โฆสิตไพศาล
๒๙๔
วีระ
๑๘๙, ๕๕๙
วีระชัย ดวงพัตร (ด.ช. วีระชัย ดวงพัตร)
๒๕๙
วีระชัย แนวบุญเนียร (ด.ช. วีระชัย แนวบุญเนียร)
๔๕๘
วุธ มหาศร
๕๔๖
วู่ซิ๋วก๊วน
๓๙
เวทางค์ ดู เกียรติศักดิ์ บุณยเสนา, ร.ท.
เวียงค�ำ
๒๕๙
ไววิทย์ ว. พิทักษ์
๑๑๖
ศ. พรหมมาศ
๒๖๘
ศ. โรภาส
๒๖๘
“ศตวรรษ”
๑๗๓,
๒๔๒, ๕๒๘, ๕๗๕
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ชื่อบุคคล				
ศร ศิลปบรรเลง
ศรเสน่ห์
ศราภัยพิพัฒน์ ร.น., น.อ. พระยา
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ (ศริณทิพย์ ศิริวรรณ)
ศรินทิพย์ อินทรวิจิตร์ ดู ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
(ศริณทิพย์ ศิริวรรณ)
ศรี
“ศรี จันทร์งาม”
ศรี ชัยพฤกษ์
ศรี นฤนาถ
ศรี สุวรรณสง่า
ศรีณรงค์วิชัย, พระยา
ศรีนวล
ศรีบูรพา ดู กุหลาบ สายประดิษฐ์
ศรีประกาศ
ศรีปัญญาพล
ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์
ศรีศักดิ์ หัสพงษ์
ศรีสมร ภัทรนาวิก
ศรีสวาท สุวรรณชื่น
ศรีสอางค์
ศรีสอาด จันทร์ภิรมย์
ศรีส�ำอางค์ ชูคง
ศรีสุข วสุวัต
ศรีสุภา เทียนศิริ (ด.ญ. ศรีสุภา เทียนศิริ)
ศรีสุภา เนียนศิริ
ศรีสุรางค์, หลวง
ศรีสุวรรณ ดู นัยวิจารณ์, หลวง
ศศิธร เชี่ยวชาญ
ศักดา จิตรอรุณ
ศักดิ์ วีรศร
ศักดิ์เกษม หุตาคม
ศักดิ์สงวน
ศัลยวิชัย
ศิริ กุลศิริ
ศิริ คุ้มอยู่
ศิริ ถิรพันธ์, พ.ท.
ศิริ ผิวสังข์
ศิริ พงศทัต
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หน้า
๔๙
๕๘๕
๓๑๒
๔๔๔, ๔๖๐,
๕๑๒, ๕๑๓, ๕๓๙,
๕๕๒, ๕๗๒, ๕๘๗
๓๔
๙๗
๔๔๙
๑๓๔
๑๓๓
๒๖
๕๘๖
๑๑๓
๑๑๑
๔๙๒
๑๒๖
๕๖๓
๖๒
๕๗๑
๑๒๐
๕๑
๔๔, ๕๑, ๕๗
๕๐๙
๕๐๙
๑๑๖
๑๙๔,
๒๘๔, ๓๓๖, ๓๕๔
๒๐๐
๘๔
๑๙๒, ๓๙๑, ๔๐๒,
๔๖๗, ๕๓๔, ๕๔๖
๔๓๘
๑๒๖
๑๐๐
๒๔๑, ๔๖๓
๕๕๘
๔๒, ๔๖, ๕๕, ๗๓,
๘๑, ๑๔๐, ๑๕๔
๗๓
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ชื่อบุคคล				

หน้า

๔๕๑,
๕๑๐, ๕๕๐, ๕๘๙
๗๐
ศิริ อ่องสุนทร
๒๒๐, ๒๙๙,
ศิริพงศ์ อิศรางกูร
๓๔๗, ๔๓๖, ๔๖๙,
๔๗๓, ๔๗๔, ๕๒๘,
๕๔๗, ๕๗๔, ๕๘๔
๓๗๕
ศิริพร ศรีจามร
๕๒๒
ศิริยศ
๔๕๔
ศิริสวัสดิ์
๕๔, ๕๕, ๕๖,
ศิลป์ สีบุญเรือง (สิน สีบุญเรือง)
๕๘, ๗๒, ๘๑, ๙๐,
๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๖,
๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๒,
๑๑๓, ๑๑๕, ๑๑๗,
๑๑๘, ๑๑๙, ๑๒๐,
๑๒๑, ๑๒๗, ๑๒๙,
๑๓๓, ๑๓๔, ๑๓๖
๓๖๘
ศิววงศ์ กุญชร
๑๑๓, ๑๒๔,
ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล, ม.จ.
๑๒๘, ๑๓๑, ๑๓๓,
๑๔๒, ๕๐๙, ๕๗๐
๕๕
ศุกร์หัศน์
๓๕๓
ศุภชัย วานิชวัฒนา
๒๔๐
ศุภชัย ศุภชัยมานะ
๕๙๑
ศุภณี ธรรมเที่ยงสัตย์ (ด.ญ. ศุภณี ธรรมเที่ยงสัตย์)
๒๕๐
ศุภระ
๕๗๐
ศุภลักษณ์ เสวตชาติ
๖๕, ๘๐
“ศุภลักษณ์”
๕๕๘, ๕๗๒
ศุภอัฐ ชวะโนทัย
๕๕๔
เศก สิทธิพร
๗๙
“เศรณี”
๕๐๙, ๕๗๐
เศวต ด�ำรงรัศม์
๑๔๖
เศวต เสวะตามร์
๑๖๙
ไศล พระขรรค์ชัย
๔๑๔
ไศลโสภิณ
ส. กาญจนาคพันธุ์ ดู สง่า กาญจนาคพันธุ์
๔๑๔
ส. แก้วบรรณา
ส. คราประยูร ดู สนาน คราประยูร
๓๖๕, ๔๒๓, ๔๕๒
ส. ทิฆัมพร
ส. บุญเสนอ ดู เสาว์ บุญเสนอ
๔๙๐, ๕๘๗
ส. วีระเทวิน
๕๖๒
ส. สุเทพ
ส. เสถียร ดู สวาท เสถียร
ศิริ ศิริจินดา

ชื่อบุคคล				
ส. หิริโอตัปปะ ดู ส�ำเนาว์ หิริโอตัปปะ
ส. อาจสาลี
ส. อาสนจินดา ดู สมชาย อาสนจินดา
สกล บุณยะรัตเวช
สกล ผิรังคะเปาระ
สกล วรฉัตร์
สกุล เกตุพันธ์ (สกุล เกตพันธ์)
สกุล จารุศุกร์
สงบ สวนศิริ
สงวน
สงวน กลิ่นหอม
สงวน โชติรส
สงวน รัตนทัศนีย์

ส่งศรี ยอนสัน
สง่า กาญจนาคพันธุ์
สง่า กิตติขจร, พ.ต.ต.
สง่า จินดาน้อย
สง่า แย้มเอิบสิน
สง่า ศรีทองสุก
สง่า สงวนเต็ง
สง่า อารัมภีร์
สง่า อินทรวิจิตร ดู ชาลี อินทรวิจิตร
สด กูรมะโรหิต
สด รัตนาคม, จ.ท.
สดศรี บูรพารมณ์ (สดศรี ภักดีจิตต์)

“สดศรี”
สดศรี
สดใส นฤภัย
สถาพร มุกดาประกร

หน้า
๒๐๐
๑๘๗
๑๗๕
๓๖๒
๔๘๐, ๕๒๕
๑๑๙
๕๑๕, ๕๗๐
๔๐๐, ๕๓๘
๑๕๔, ๑๗๑, ๒๕๙
๕๖๓
๒๓๕, ๒๖๒,
๓๗๕, ๔๐๙, ๔๔๓,
๔๕๑, ๔๕๗, ๔๖๐,
๔๖๒, ๔๗๖, ๕๐๖,
๕๓๙, ๕๖๒, ๕๖๙
๘๘
๓๑, ๓๔, ๓๕,
๔๐, ๔๔, ๔๙, ๗๑,
๑๒๖, ๓๕๓, ๕๐๐
๔๑๗
๗๒
๑๓๓
๙๖
๖๔
๑๕๕, ๑๘๔,
๕๐๙, ๕๒๔, ๕๓๙,
๕๔๒, ๕๕๔, ๕๖๘
๓๖๘, ๔๒๘, ๕๖๐
๖๒
๕๓, ๙๒, ๙๔,
๙๕, ๑๑๐, ๑๑๑,
๑๕๑, ๑๖๓, ๒๖๙,
๒๘๓, ๒๘๔, ๓๑๕,
๔๖๑, ๔๗๑, ๕๘๖
๔๑
๒๒๖
๑๔๖
๑๖๕, ๑๗๓,
๑๗๕, ๒๔๐, ๒๘๒,
๔๒๑, ๔๓๗, ๔๕๓,
๔๖๑, ๔๗๐, ๔๙๑

ชื่อบุคคล				
สถิตย์ กาญจนประดิษฐ์
สถิตย์ กาญจนประเสริฐ
สถิตย์ เสียงมหาราช (สถิตย์ เลียงมหาราช)
“สนมวังใน”
สนสวย ปาลกะวงศ์ฯ
สนอง
สนั่น กลิ่นสุคนธ์
สนั่น จรัสศิลป์
สนั่น นักรบ
สนั่น ประสานสุข
สนั่น วิมุกติพันธ์
สนั่น สโรภาส
สนั่น ส�ำเนียงดัง
สนาน ดู สนาน คราประยูร
สนาน คราประยูร

สน�่ำ สวนสุจริต
สนิท เกษธนัง
สนิท จาดยศ
สนิท ปัญญางาม
สนิท พุกประยูร
สนิท ศรีสุพรรณ
สนิท เหมือนประสิทธิเวช
สนิทบรรเลงการ, ขุน
สม สุนทรปักษิน
สมควร กระจ่างศาสตร์

สมควร เริงอารมณ์
สมจิต
สมจิตต์

หน้า
๙๖
๑๑๙
๕๕, ๓๓๘
๔๓๘, ๕๔๑
๔๗๙, ๔๘๐
๒๐
๒๒๐
๒๐๓,
๓๓๑, ๕๐๗, ๕๑๕
๓๓๑
๘๘
๔๖๖
๑๗๓
๔๒๙
๑๖๐, ๑๗๗, ๑๘๓,
๒๖๔, ๓๔๖, ๓๗๙,
๓๘๖, ๔๔๑, ๕๐๑,
๕๓๗, ๕๔๘, ๕๙๐
๓๖๒
๙๗, ๕๔๐
๑๑๑
๑๑๓
๘๗
๖๔
๓๓๘
๓๔
๕๐๙
๑๒๐,
๒๒๐, ๒๖๒, ๒๙๙,
๓๓๐, ๓๓๓, ๓๓๗,
๓๔๗, ๓๖๕, ๓๗๕,
๓๘๔, ๓๙๖, ๔๐๒,
๔๑๒, ๔๑๖, ๔๑๘,
๔๓๖, ๔๔๓, ๔๔๖,
๔๔๘, ๔๖๒, ๔๖๙,
๔๗๓, ๔๗๙, ๔๘๐,
๔๘๓, ๕๐๖, ๕๒๕,
๕๓๘, ๕๔๒, ๕๖๑
๕๖๒, ๕๘๘, ๕๙๒
๑๑๑
๑๖๕
๑๓๗

629

ชื่อบุคคล				
สมจิตต์ ทรัพย์ส�ำรวย

สมจิตต์ อินทุโศภณ
สมจิตร
สมจิตร์ ก้องสมุทร์ ร.น., ร.ต.
สมจิตร์ หวังธารา
สมจินต์ รัตนพล
สมใจ อาสนจินดา
สมชาย
สมชาย ไชยาค�ำ
สมชาย ตัณฑ์ก�ำเนิด

สมชาย แพพิชัย
สมชาย สามิภักดิ์
สมชาย อาสนจินดา

สมเดช ยนตรกิจ
สมถวิล กมลทิพย์
สมถวิล กิตติกุล

630

หน้า
๑๕๘, ๔๐๙, ๔๒๖,
๔๕๓, ๕๐๖, ๕๓๕,
๕๖๑, ๕๖๒, ๕๖๗,
๕๗๓, ๕๗๕, ๕๙๑
๖๕
๔๐๐
๕๘๑
๕๗๐
๕๕๗
๕๑๘, ๕๕๔, ๕๖๘
๔๒๐
๑๘๓
๑๓๘, ๑๔๓, ๑๕๐,
๑๕๑, ๑๙๐, ๒๓๕,
๒๕๙, ๔๒๗, ๔๔๓,
๔๔๗, ๔๕๖, ๔๘๙,
๕๕๕, ๕๕๖, ๕๗๒
๗๓
๒๓๘,
๔๓๙, ๕๔๘, ๕๘๗
๒๒๐,
๒๒๑, ๒๒๙, ๒๕๔,
๒๖๒, ๒๗๘, ๒๙๙,
๓๑๗, ๓๓๐, ๓๓๓,
๓๓๗, ๓๔๗, ๓๘๔,
๓๙๑, ๓๙๖, ๔๐๒,
๔๑๒, ๔๑๖, ๔๑๗,
๔๑๘, ๔๔๓, ๔๔๙,
๔๕๖, ๔๖๐, ๔๖๑,
๔๖๗, ๔๗๒, ๔๗๓,
๔๗๙, ๔๘๐, ๔๘๘,
๔๙๑, ๔๙๔, ๕๑๒,
๕๑๘, ๕๒๓, ๕๒๕,
๕๓๑, ๕๓๙, ๕๔๒,
๕๕๓, ๕๕๔, ๕๕๗,
๕๖๑, ๕๖๘, ๕๗๖,
๕๗๙, ๕๘๖, ๕๘๘
๒๑๕
๔๖๖
๕๐๙
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ชื่อบุคคล				
สมถวิล มุกดาประกร

สมนึก ศรีเอี่ยม
สมบัติ คงจ�ำเนียร
สมบุญ
สมบุญ แว่นตาโต
สมบูรณ์
สมบูรณ์ จันทรสมบูรณ์
สมบูรณ์ พจนสิทธิ์
สมพงษ์ จันทรประภา (สมพงศ์ จันทรประภา)
สมพงษ์ ปโชติการ
สมพงษ์ พงษ์มิตร

สมพงษ์ วงษ์รักไทย (สมพงษ์ วงศ์รักไทย)
สมพร เฉลิมศรี
สมพร ยิ่งวัฒนา
สมพล

หน้า
๑๖๙,
๑๗๓, ๒๑๙, ๒๔๐,
๒๖๗, ๒๘๒, ๒๙๙,
๓๙๘, ๔๔๖, ๔๕๓,
๔๗๒, ๔๘๑, ๔๙๑,
๔๙๙, ๕๑๘, ๕๔๒,
๕๔๗, ๕๕๔, ๕๕๗,
๕๖๘, ๕๘๔, ๕๘๙
๑๓๕
๑๙๒, ๓๖๒
๒๓๒
๗๓, ๑๒๑, ๑๒๒,
๒๔๖, ๓๖๖, ๕๒๐
๔๒๒, ๕๐๓
๕๖๒
๕๗๐
๘๘,
๙๖, ๑๐๘, ๑๘๖
๔๔๙
๑๕๕, ๑๖๒, ๒๔๗,
๒๖๒, ๒๖๗, ๓๑๖,
๓๒๘, ๓๓๘, ๓๖๓,
๓๗๓, ๓๙๘, ๔๑๓,
๔๒๖, ๔๓๓, ๔๔๑,
๔๔๓, ๔๕๑, ๔๕๔,
๔๕๖,๔๖๖, ๔๘๐,
๔๘๓, ๔๘๗, ๔๘๙,
๔๙๔, ๔๙๙, ๕๐๑,
๕๑๐, ๕๑๓, ๕๑๖,
๕๑๙, ๕๒๑, ๕๒๕,
๕๒๙, ๕๓๔, ๕๓๕,
๕๓๖, ๕๓๗, ๕๓๘,
๕๔๓, ๕๔๗, ๕๔๘,
๕๕๐, ๕๕๒, ๕๕๓,
๕๕๕, ๕๕๘, ๕๖๒,
๕๖๗, ๕๗๗, ๕๗๘,
๕๘๑, ๕๘๔, ๕๘๙,
๕๙๐, ๕๙๑, ๕๙๒
๒๐๐, ๓๘๗, ๔๗๓,
๔๘๓, ๕๒๖, ๕๘๘
๑๐๓
๒๒๐, ๒๙๙
๔๙๑

ชื่อบุคคล				
สมพล กงสุวรรณ

สมพล ภมรจันทร์
สมพ้อง ศิริวงศ์
สมพัต เรืองนนท์
สมพิศ วรางคณา
สมโพธิ มุกดาประกร
สมโภชน์
สมโภชน์ เสลากุล (สมโภช เศลากุล)
สมยศ ทัศนพันธุ์
“สมลักษณ์”
สมศรี
สมศรี เทียมก�ำแหง
สมศรี อรรถจินดา

สมศักดิ์ เทพานนท์
สมศักดิ์ วีระเทวิน
สมสอาด ชูคง
สมหมาย สุขะพันธ์ ร.น., ร.ท.
สมัครนันทพล, หลวง
สมัย ก�ำเหนิดงาม
สมัย ชุณหอ�ำไพ
สมัย สว่างวรรณ
สมาน กฤษดี
สมาน กาญจนะผลิน
สมาน ปิ่นประทีป
สมาน พงษ์สุวรรณ
สมาน พุกธนนูน
สมาน, พระ
สมานจิตต์ สินธุนาคา
สยุมพร
สยุมพร รัตนปรารมย์
สรพล

หน้า
๑๗๑, ๒๘๔, ๓๙๖,
๔๐๒, ๔๑๘, ๔๓๖,
๔๔๗, ๔๔๘, ๔๕๖,
๔๖๒, ๔๖๗, ๔๗๑,
๕๒๓, ๕๒๕, ๕๔๒,
๕๔๙, ๕๕๕, ๕๕๖,
๕๗๒, ๕๘๓, ๕๘๕
๕๒๐
๔๐๙, ๔๔๔
๑๖๕
๓๖๒, ๔๕๒,
๔๘๔, ๔๙๘, ๕๐๐
๒๙๙
๓๙๘, ๕๒๐
๑๖๓, ๓๗๐, ๕๑๓
๗๑
๘๔
๒๓๒, ๕๗๖
๒๓๒, ๕๖๐
๔๖๙, ๔๗๕, ๔๗๙,
๔๘๐, ๔๙๖, ๕๑๐,
๕๑๒, ๕๑๘, ๕๒๕,
๕๓๔, ๕๓๘, ๕๔๒,
๕๔๓, ๕๔๖, ๕๗๓
๑๘๘
๑๓๗
๕๑
๓๖๒
๑๑๖
๓๗๐
๑๒๖
๗๓, ๘๑
๕๑
๕๐๙
๓๗๐
๓๔๔
๒๑๒, ๒๔๔
๒๒
๒๕๖
๔๒๒, ๕๐๕, ๕๒๒
๔๙๓
๔๓๘

ชื่อบุคคล				
สรสิทธิ แสงชัยวรรณ
สระ “ศตวรรษ” สัจจาน�ำ
สราภัยสฤษฎิการ, พ.อ. พระ
สราวุธ
สราวุธ รัตนปรารมย์
สลวย พงษ์โสภณ
สวง ทรัพย์ส�ำรวย

สวง รอดพ่าย
สวลี ผกาพันธุ์ (สวลี ผกาพันธ์)

สวลี สมคะเน
สวัสดิ์
สวัสดิ์ คุ้มเดช
สวัสดิ์ บุนนาค
สวัสดิ์ วิธีเทศ (สวัสดิ วิธีเทศ)
สวัสดิ วิบูลเวช
สวัสดิ์ วิศาลจิตต์ (สวัสดิ วิศาลจิต)
สวัสดิ์ หล่อศิริ
สวัสดิ์ อนุวงศ์

หน้า
๓๘๘, ๔๓๐,
๔๖๑, ๔๖๕, ๔๗๑,
๔๗๘, ๕๒๓, ๕๓๓
๔๖๘
๔๔
๔๐๑
๒๓๔, ๔๓๕
๗๖
๑๕๘, ๑๗๓, ๒๔๒,
๒๖๗, ๓๑๖, ๓๒๘,
๓๕๑, ๓๖๓, ๓๗๓,
๓๙๘, ๔๑๓, ๔๒๖,
๔๓๓, ๔๕๓, ๔๕๖,
๔๖๑, ๔๖๗, ๔๗๑,
๔๗๒, ๔๘๑, ๔๘๓,
๔๘๙, ๔๙๒, ๔๙๔,
๔๙๙, ๕๐๖, ๕๑๐,
๕๑๕, ๕๑๖, ๕๑๙,
๕๒๑, ๕๒๔, ๕๒๖,
๕๒๙, ๕๓๔, ๕๓๙,
๕๔๐, ๕๔๓, ๕๔๙,
๕๕๔, ๕๕๕, ๕๕๘,
๕๖๑, ๕๖๒, ๕๖๕,
๕๖๘, ๕๖๙, ๕๗๖,
๕๗๘, ๕๗๙, ๕๘๖
๑๓๕
๓๒๐,
๓๙๑, ๔๐๒, ๔๑๘,
๔๒๐, ๔๒๓, ๔๒๘,
๔๔๓, ๔๕๖, ๔๕๗,
๔๖๓, ๔๖๗, ๔๖๙,
๔๗๒, ๔๗๖, ๔๙๒,
๕๒๗, ๕๓๓, ๕๖๐
๔๒๗
๓๒๘, ๕๖๙
๒๘๔, ๓๑๕
๔๘๑
๖๙, ๗๑, ๘๒, ๙๑
๑๘๗
๖๔, ๗๔, ๑๑๙
๑๑๓, ๒๒๗, ๔๕๔,
๔๘๗, ๕๔๕, ๕๔๖
๕๑๔
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ชื่อบุคคล				
สวาท
สวาท นาคศิริ
สวาท บุนนาค
สวาท รัตนสาสน์
สวาท เสถียร
สวาสดิ์ วิรยศิริ
สวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร์, ม.จ.
สวิง เย็นเปี่ยม
สหัท มหาคุณ
ส่องศรี บัณฑิตกุล
สอนสุขกิจ, ขุน
สอางค์ ทิพย์ทัศน์ (สรรพางค์ ทิพย์ทัศน์)
สอางค์ ปัญจะตระกูล
สอางค์ ศรีสอาด
สอาด บุนนาค
สอิ้ง
สอิ้ง ด�ำรงสกุล
สังคามาระตา ดู ผัน นากสุวรรณ
สังเวียน
สังเวียน หาญบุญตรง
สัตยวดี สัตยวงศ์ (ด.ญ. สัตยวดี สัตยวงศ์)
สัน สมัคการ
สันต์ โตเจริญ
สันต์ เทวรักษ์
สันต์ วีระศร
สันต์ สวาวสุ
สันตสิริ ดู สงบ สวนศิริ
สันติชัย นาคเสวี
สันติธาดา
สันห์ วสุธาร
สัมพันธ์
สัมพันธ์ อุมากูล

สาคร
สาคร ไชยพิพัฒน์
สามชาย (สมพงษ์ - ล้อต๊อก - ดอกดิน)
สายจิตร์ อาจน้อย
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หน้า
๓๕๗
๔๘๖
๓๘
๒๕๓,
๔๔๖, ๔๖๓, ๕๔๖
๑๔๓, ๑๗๑,
๒๖๓, ๒๙๙, ๔๙๔
๖๔
๕๖๔, ๕๙๑
๖๕
๓๒๐
๓๙๑
๓๐, ๑๒๔, ๑๓๑
๑๑๙,
๑๔๒, ๒๑๒, ๒๔๔
๔๑๔
๗๘
๘๔, ๘๗, ๑๒๖
๒๔๑
๘๑
๒๙๙
๒๒๐, ๕๑๘,
๕๒๕, ๕๔๒, ๕๔๙,
๕๕๔, ๕๖๘, ๕๗๙
๕๑๕
๖๔
๒๒๐
๔๖๘, ๕๘๗
๗๙
๓๔๔
๕๖๗
๕๒๗, ๕๓๓
๑๑๖
๕๒๘
๑๗๓, ๑๘๘, ๒๔๒,
๒๔๗, ๔๓๖, ๔๓๗,
๔๖๖, ๔๗๓, ๔๗๕,
๕๔๗, ๕๗๕, ๕๘๑
๕๗๔
๑๑๓
๒๖๗
๘๔

ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙

ชื่อบุคคล				

หน้า

“สายฝน”
สายสนม หัพนานนท์
สายสนิท ทัศนียกุล
สายสุนี อัศวนนท์
สารานุประพันธ์, หลวง ดู ขาว ปาจิณพยัคฆ์
สาลี กล่อมอาภาร์
สาลี สมคะเน
สาหัส บุญหลง (พฤหัส บุญ-หลง)

๑๙๕
๕๕
๕๔๕
๕๖๓

ส�ำเนา เศรษฐบุตร
ส�ำเนาว์ หิริโอตัปปะ (ส�ำเนา หิริโอตัปปะ)
ส�ำเนียง
ส�ำเภา
ส�ำเภา ประสงค์ผล
ส�ำรวย นิลประภา (ด.ช. ส�ำรวย นิลประภา)
ส�ำราญ
ส�ำราญ เทวะสันต์
ส�ำราญ น้อยเมฆี
ส�ำราญ วานิช
ส�ำราญ เหมือนประสิทธิ์
ส�ำราญ เหมือนประสิทธิเวช
ส�ำราญ, ขุน
ส�ำเริง กล้าไพรี
สิงห์
สิงห์ ผูกพานิช
สิงห์ มิลินทาศัย
สิงห์ อิ่มลาภ
สิงหกัณฑ์
สิงหรา หัสดินทร
สิทธิชัย กมลนาวิน
สิน
สิน ณ พัทยา
สิน นาคเสวี (สิน นากเสวี)

๗๑, ๗๗
๒๓๕, ๒๘๘
๓๐๓, ๓๔๗, ๓๙๒,
๔๔๓, ๔๕๑, ๔๖๐,
๔๖๗, ๔๗๖, ๔๗๙,
๔๘๐, ๔๘๓, ๔๙๓,
๕๐๑, ๕๐๖, ๕๑๐,
๕๑๘, ๕๒๕, ๕๓๗,
๕๓๙, ๕๔๔, ๕๔๗,
๕๕๓, ๕๕๔, ๕๕๗,
๕๕๙, ๕๖๘, ๕๗๖,
๕๗๙, ๕๘๖, ๕๘๘
๑๔๒, ๕๐๙, ๕๗๐
๔๖๓,
๔๘๒, ๔๙๓, ๕๕๓
๕๓๗
๓๕๗
๑๙๒,
๓๖๒, ๔๒๙, ๔๙๘
๔๙๒
๔๙๖
๑๓๕
๕๐๘
๑๕
๗๓
๔๖๐, ๔๘๓,
๕๓๙, ๕๕๙, ๕๖๙
๕๒
๑๗๕
๒๓๒
๗๔
๕๑๖, ๕๓๗, ๕๘๑
๑๖๐, ๕๑๗
๓๑๐
๒๔๑, ๓๒๕
๕๔๖
๑๕๕
๑๓๓
๑๕๒, ๕๐๙, ๕๖๗

ชื่อบุคคล				
สิวลี โพธิโสภณ
สีนวล
สีบัวแดง เลือดอุบล
สืบสาย ชื่นวิเศษ
สุกิจ สุขธรรมเกษม
สุข ประสาทหินพิมาย
สุข สาทรานนท์
สุขจิตต์
สุขจิตร
สุขุม พิณพิพัฒน์
สุคนธ์
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

สุคนธ์ ณรงคกุล
“สุจารีย์”
สุจิตต์
สุจิตรา ทิพยทัศน์
สุจินด์ สุทธิวรรณ (สุจินต์ สุทธิวรรณ)
สุจินดา ข�ำขจร
สุจินต์ เทพสกุล
สุจินต์ สว่างรัตน์
สุจินต์ สุจิตภารพิทยา
สุชาดา
สุชาดา เรือนจรัสศรี
สุชาติ เตชะเสน
สุชิน เทวะผลิน
สุณี มาสยะ
สุดจิตร์ อิศรางกูร, ม.ล.
สุดใจ ศรีเบญจา
สุดใจ เสวตรุณ ร.น., ร.ท.
สุดใจ, จ.อ
สุดสงวน พวงดารา
สุดสวย สุมิตินันท์
สุดาวดี
สุทธา ชุมสาย
สุทธาทิพย์ เทวะผลิน
สุทธินี คุรุวงศ์
สุทิน บัณฑิตกุล

หน้า
๕๑๘
๕๒๑
๑๔๖
๗๐
๕๒๙
๓๔๔
๑๓๓
๑๘๙
๑๓๕
๔๖๖
๕๔, ๓๒๘,
๔๗๐, ๔๙๔, ๕๒๘
๓๕,
๕๕, ๑๕๒, ๒๒๖,
๓๖๘, ๔๗๓, ๔๘๑,
๕๒๕, ๕๓๖, ๕๔๖,
๕๖๓, ๕๗๔, ๕๙๒
๙๖
๑๘๗
๖๔
๓๓๘
๒๑๑, ๓๓๙,
๓๗๕, ๔๑๗, ๔๕๒,
๔๗๗, ๕๓๕, ๕๓๘
๕๔๕
๓๑๓
๑๖๙
๕๓๑
๔๒๕
๕๐๔
๑๘๔, ๑๙๖
๑๙๔, ๓๐๒
๑๗๗
๑๕
๔๖๓, ๕๓๓
๕๖๖
๖๒
๑๕๒
๓๒๐
๔๔๙
๑๘๔
๓๐๒
๔๑๔
๓๙๑, ๕๘๑

ชื่อบุคคล				

หน้า

สุเทพ (ด.ช. สุเทพ)
๕๖๒
สุเทพ เทพพิชัย
๑๘๒
สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช
๔๕๒
สุธรรม เชาว์สนิท
๕๔๕
สุธรรม นาวานุเคราะห์
๒๔๔
สุ่น (ป้าสุ่น)
๗๙, ๑๐๐, ๑๒๖
สุนทร โฆสิตนิยม
๑๓๖
สุนทร จันทรัมพร
๓๓๑
สุนทร มิสร่างสุข
๑๒๖
สุนทร ศรีสัมพันธุ์
๗๘
สุนทรอัศวราช, หลวง ดู จ�ำรัส สรวิสูตร
สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
๒๒๐
สุนัน สุทธิสุข
๓๒๗
สุนันท์ สิทธิสุข
๕๐๐, ๕๖๗
สุนันท์ อมาตยกุล
๕๒๒
สุนันทา ศิระฉายา
๔๑๔
สุนิตย์ คเนจร ณ อยุธยา (สุนิตย์ คเณจร ณ อยุธยา)
๕๕๐, ๕๘๙
สุนิภา พิศนุรักษ์
๔๗๒
สุนิภา รัตนกุล
๓๐๒, ๕๒๘, ๕๔๗
สุพจน์ เกศานนท์
๕๗๙
สุพร จวงจันทร์
๕๑๔
สุพรรณ บูรณะพิมพ์ (สุพรรณ บูรณพิมพ์)
๑๕๕, ๑๗๓, ๒๔๒,
๓๑๗, ๓๓๐, ๓๓๓,
๓๓๗, ๓๖๕, ๔๑๖,
๔๓๑, ๔๓๖, ๔๓๗,
๔๗๐, ๔๘๓, ๕๑๖
สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ (สุพรรณ พราหมณ์พันธ์)
๔๓๖, ๔๗๓,
๕๒๘, ๕๔๗, ๕๘๔
สุพรรณนาฏ
๖๔, ๗๔
สุพรรณวรพินิต, ขุน
๔๖๖
สุพัตร์
๗๑
สุพัตรา สีทองสุก
๕๘๙
สุภระ กาญจนพังคะ (ศุภระ กาญจนะภังคะ)
๑๘๙, ๓๗๐, ๕๖๔
“สุภระ”
๕๐๓
สุภาณี อินทรชัยศรี
๒๒๗
สุภาพ สง่าเมือง
๑๐๐
สุภีอุทกธาร, น.ต. หลวง
๔๔
สุมทุม บุญเกื้อ
๓๔๔
สุมนต์
๕๓๓
สุมนต์ สุมนเตมีย์
๕๒๗
สุมนนัส ตู้จินดา (สุมลนัส ตู้จินดา)
๒๓๓, ๒๘๔
สุมล สรัสยานนท์
๗๘
สุมาลย์
๔๘๑
สุมาลี เศวตเศรณี
๑๘๗, ๒๔๖
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ชื่อบุคคล				
สุมิตรา
สุมิตรา เตชะวณิช
สุมิตรา เมรุดิษฐ์
สุรชัย ลูกสุรินทร์
สุรชาติ ไตรโภค

สุรพงษ์ โปร่งมณี
สุรพันธ์เสนีย์, พ.อ. พระยา
สุรศักดิ์
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์

สุระ กุลรัตน์
“สุรัตน์”
สุรัตนา สุริยกุล
สุรัสน์ พุกกะเวส
สุรางค์ ข�ำศรี
สุริยะ ปรีชาญาณ
“สุรีย์”
สุโรจน์ เลขยานนท์ ร.น., ร.ต.
สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต
สุวพจน์
สุวพันธ์ คชาชีวะ
สุวรรณ ทัศกัณฑ์
สุวรรณ เพชรกุล, พ.จ.ท.
สุวรรณ สนองเดช
สุวรรณา กังสดาร
สุวรรณา จันทร์จ�ำ
สุวัฒน์ เกษรกุล
สุวัฒน์ ณไพบูลย์
สุวัฒน์ เนียลเสน
สุวัฒน์ วรดิลก
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หน้า
๕๘๕
๕๒๕
๒๓๘, ๓๑๕, ๓๒๒
๑๓๖, ๕๑๑, ๕๖๐
๒๐๓, ๒๐๖,
๒๗๐, ๓๙๒, ๔๖๘,
๔๘๒, ๕๐๗, ๕๒๗,
๕๓๓, ๕๔๕, ๕๘๘
๔๑๔
๓๑๒
๑๕๘, ๑๖๕
๑๔๒, ๑๗๓, ๑๘๑,
๑๘๔, ๒๑๑, ๒๑๒,
๒๔๒, ๓๔๑, ๔๐๐,
๔๐๙, ๔๒๕, ๔๓๖,
๔๔๓, ๔๕๗, ๔๖๖,
๔๗๔, ๔๗๕, ๕๑๓,
๕๑๕, ๕๑๙, ๕๒๗,
๕๒๘, ๕๓๙, ๕๔๐,
๕๗๐, ๕๘๔, ๕๘๕
๒๔๖
๗๐
๗๐
๕๐๙
๓๔๔
๒๕๗
๔๒๙
๕๖๓
๔๘๐,
๕๑๒, ๕๓๔, ๕๔๒
๔๗๐
๒๙๓
๖๕
๕๖๖
๑๒๖
๔๑๗
๑๖๑
๓๔๔
๓๑๕
๑๑๖
๔๕๗,
๔๗๕, ๔๗๗, ๔๘๔,
๕๑๐, ๕๒๔, ๕๓๔,
๕๔๓, ๕๖๑, ๕๖๖
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ชื่อบุคคล				

หน้า

สุวิทย์
๔๖๓
สุวีระ คเนจร ณ อยุธยา (สุวีระ คเณจร ณ อยุธยา)
๕๕๐, ๕๘๙
เสงี่ยม กลิ่นหอม
๑๕๔, ๒๕๙, ๒๙๙
เสงี่ยม แปดตาโต
๒๔๖, ๕๒๐
เสงี่ยม พื้นแท่งทอง
๘๑
เสงี่ยม ล้อมวงษ์
๒๑๖
เสถียร
๒๓๕
เสถียร ธรรมเจริญ
๒๐๓,
๕๒๓, ๕๓๔, ๕๓๙,
๕๔๔, ๕๔๖, ๕๘๗
เสถียร อมัติรัตน์
๗๓
เสน่ห์
๑๕๐, ๓๒๘
เสน่ห์ (ด.ช. เสน่ห์)
๔๒๙
เสน่ห์ โกมารชุน
๑๗๑,
๑๗๓, ๑๘๔, ๑๘๘,
๑๙๔, ๑๙๖, ๑๙๘,
๒๑๖, ๒๒๐, ๒๓๗,
๒๔๔, ๒๕๔, ๒๖๑,
๒๖๓, ๒๘๙, ๒๙๒,
๒๙๙, ๓๔๑, ๓๔๘,
๓๘๙, ๓๙๕, ๔๑๑,
๔๒๖, ๔๔๘, ๔๕๐,
๔๕๑, ๔๖๐, ๔๘๑,
๔๘๘, ๕๐๔, ๕๑๐,
๕๑๒, ๕๒๔, ๕๒๖,
๕๓๔, ๕๓๙, ๕๕๐,
๕๕๘, ๕๖๑, ๕๖๕,
๕๖๖, ๕๖๙, ๕๗๓,
๕๘๒, ๕๘๖, ๕๘๙
เสน่ห์ โกมารทัต
๕๖
เสน่ห์ เครือนาคพันธุ์
๓๑๕
เสน่ห์ ธีรากรณ์
๑๘๒
เสน่ห์ นิลพันธ์ (เสน่ห์ นิลภัณฑ์)
๔๐,
๔๗, ๖๗, ๑๐๕
เสน่ห์ศิลป์
๒๗๒
เสนาะ
๓๘๖, ๔๔๑
เสนาะ โกมารทัต
๕๖
เสนาะ ชีราพร
๔๘๒
เสนาะ รักธรรม ร.น., พ.ร.ท.
๕๖๖
เสนาะ ศรีพยัคฆ์
๙๓, ๓๗๙,
๔๖๓, ๕๐๕, ๕๓๗
เสนีย์ บุษปะเกศ
๑๔๒, ๑๗๐, ๑๗๕,
๒๑๓, ๒๗๐, ๒๙๕,
๕๐๗, ๕๒๗, ๕๓๓

ชื่อบุคคล				
เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว.
เสนีย์ อุษณีศานต์ (เสณี อุษณีษาณฑ์)
เสมอ ชาญพิทยกิจ
เสมอใจ ภิญญาเกษม
เสมียน สุนทรเวช
เสริม ประสพชัย
เสริม ยนตรกิจ
เสริม สุขสันต์
เสรี ห้วยทิพย์
เสรีศิลปิน
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
“เสวี”
เสาว์ บุญเสนอ
เสาวณี บุษยะจารุ
เสาวภาคย์ อนันตศักดิ์
แส
แส ศรีผดุง (แสร์ ศรีผดุง)
แสงดารา บุญราศรี
แสงเทียน
แสร์ มาลัยแก้ว
แสวง พลนิเทศ
แสวง มณีข�ำ
แสวง ส. เพ็ชร์น้อย
โสเซฟิน
โสภณ ศิริจิตต์
โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์
โสภา อุณหกะ
ไสล
ไสล พูนชัย
ไสลทิพย์ ตาปนานนท์
ไสว กลั่นล้อม
ไสว ทรัพย์สุนทร
ไสว ประเสริฐ
ไสว อรุณประเสริฐ
หนุ่ม เต็งบุญชู
หม่องลุนเผ่
หย่น
“หรรษา”
หร่อง แส้ทอง
หรือ ค�ำเริง
หรุ่น รองรัตน์
หฤทัย

หน้า
๓๑๒
๒๕๓, ๔๑๔
๑๘๘
๕๐๔
๑๐๐
๘๗, ๑๐๐, ๑๐๓
๑๖๐, ๑๙๓,
๒๔๔, ๒๗๓, ๓๑๓,
๔๙๓, ๕๒๐, ๕๔๑
๓๑๕
๒๑๒
๓๗๐
๓๕๓, ๕๐๐
๓๓๘
๑๒๘, ๒๑๒
๒๔๒
๓๔๔
๕๔
๖๗, ๖๙
๓๔๔
๙๓
๘๘, ๙๑
๓๒๐
๑๙๖
๒๔๑
๑๓๖
๘๑
๓๕๓
๘๔
๕๓๓
๒๑๓, ๕๐๗, ๕๒๗
๑๘๑
๔๒๙
๔๕๒
๕๙๑
๕๙๑
๑๓๕, ๓๗๐
๖๕
๕๗๕
๔๒๒
๖๕, ๗๐
๒๕๙
๕๔๒
๕๐๙

ชื่อบุคคล				
หลีงันงัน
หลีมี่
หลุย คีรีวัตร์
หวั่งหลง
หวั่น สายบัว
“หัสดินทร” ดู อนุศักดิ์ หัสดินทร์, ม.ร.ว.
หาญ เชื้อตะวัน
เหม เวชกร
เหมศิริ (ด.ญ. เหมศิริ)
เหมือน ผดุงเจริญ
เหลี่ยม วินทุพราหมณกุล
เหี้ยมหาญ คร�่ำครื้น
แหวว ศรีษะเกษ, จ.อ.
โหมด อาจวิลัย
ใหญ่ ชูแสงทอง
ใหม่ มิ่งขวัญ
ใหม่ สุวรรณมะลิ
อ. อรรถจินดา ดู อรรถ อรรถจินดา, พ.ต.ต.
อ.ร.ด.
องุ่น เครือพันธ์
องุ่น อังศุมาลิน
อดินันท์ สิงห์หิรัญ
อดิเรก จันทร์เรือง
อดุลย์ ดุลยรัตน์
อดุลย์ ราชวังอินทร์ ดู เฉลิม สวามิวัสดุ
อธึก อรรถจินดา

อนงค์ วินะพันธ์
อนันต์ สังขประสิทธิ์
อนันต์ อินละออ
อนินทิตา อาขุบุตร
อนุ
อนุชา บุนนาค
อนุมาศ บุนนาค
อนุรักษ์รัถการ, ขุน ดู เปล่ง สุขวิริยะ (เปล่ง
ศุขวีระยะ)
อนุศักดิ์ หัสดินทร์, ม.ร.ว.

หน้า
๒๓
๕๑๕, ๕๔๐
๓๑๒
๕๑๕, ๕๔๐
๖๔
๗๐
๒๕๙, ๕๔๗
๔๖๐
๗๖
๕๑, ๕๙, ๖๒
๕๒๐
๖๒
๑๒๖, ๕๐๕
๕๙, ๖๒, ๖๙, ๘๒
๕๐๙
๙๖
๗๐
๔๐
๑๒๐
๔๒๙, ๔๙๘,
๕๑๖, ๕๒๑, ๕๕๕,
๕๕๖, ๕๗๒, ๕๘๓
๑๕๕, ๒๕๘
๕๘๒
๒๒๐, ๒๖๒, ๒๖๗,
๓๔๑, ๔๕๓, ๔๖๙,
๔๗๙, ๔๘๐, ๔๙๖,
๔๙๙, ๕๑๒, ๕๔๒,
๕๕๔, ๕๕๘, ๕๗๓
๓๓
๕๗๐
๕๒๙
๑๘๑
๑๐๖
๔๔๑
๓๗๕, ๔๓๖, ๕๘๔
๒๒, ๒๙, ๓๗, ๓๘,
๕๒, ๖๕, ๗๐, ๘๔,
๘๗, ๑๐๐, ๑๒๖,
๑๓๒, ๑๔๑, ๒๔๑
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ชื่อบุคคล				

หน้า

๒๖
๗๐
๕๐๐
๑๐๙, ๔๗๐
๑๓๖
๒๑, ๔๙, ๑๐๐,
๑๐๓, ๑๕๕, ๑๗๓,
๒๖๗, ๓๔๑, ๓๕๑,
๓๙๘, ๔๐๙, ๔๓๓,
๔๖๙, ๔๙๖, ๕๒๑,
๕๓๗, ๕๔๗, ๕๔๘,
๕๕๘, ๕๕๙, ๕๖๑,
๕๖๒, ๕๘๔, ๕๘๙
๖๘
อบ โหมดประดิษฐ์
๑๐๘
อบเชย ชุ่มพันธุ์
๑๑๔
อภัยวงศ์วรเศรษฐ, พระ
๑๓๖
อภิญญากร วรวรรณ, ม.จ.
๑๗
อภิรักษ์ราชฤทธิ์, พระ
๔๒๘
อมร เศวตนันทน์, พ.ต.ท.
๕๗๘
อมรา
๕๓๑
อมรา อัศวนนท์
๒๖
อมเรศสมบัติ, พระยา
๑๙๒, ๓๙๑,
อรกิจ อมาตยกุล
๔๔๑, ๔๖๖, ๔๗๓,
๔๘๐, ๕๐๑, ๕๑๓,
๕๒๕, ๕๒๘, ๕๔๓,
๕๔๘, ๕๗๕, ๕๘๑
๕๔๙
อรพันธ์ ดวงรัตน์
๕๐๕
อรพิน วิลัยลักษณ์
๑๖๔, ๔๒๙, ๔๘๔
อรรถ อรรถไกวัลวที (อรรถ อรรถไกรวัลวที)
๓๗๗, ๔๖๙, ๕๕๙
อรรถ อรรถจินดา, พ.ต.ต.
๕๙๑
อรรถวิทย์ ศุขโรจน์ (ด.ช. อรรถวิทย์ ศุขโรจน์)
๓๙๑
อรวรรณ กบิลกาญจน์ (ด.ญ. อรวรรณ กบิลกาญจน์)
อรวรรณ ดู เลียว ศรีเสวก
๓๗๙, ๔๔๒,
อรวรรณ เนียนช�ำนาญ
๔๗๑, ๕๐๔, ๕๔๑
๒๔๗, ๔๓๑
อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
๒๙๗
อรอนงค์
๒๒๐
อรอนงค์ สืบพงศ์สังข์
๓๔๑
อรอนงค์ อรุณศรี
๔๗๐
อรอุษา
๔๔๙
อรัญ โสโน
๑๙๖
อร่าม ขาวสะอาด
๗๓
อรุณ ไชยสุกุมาร
อนุศาสน์พณิชย์การ, พระยา
อนุศิลป์ หัสดินทร, ม.ล.
อนุสรณ์ สุทธศิลป์
อนุสรมงคลการ, พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
อบ ไชยวสุ
อบ บุญติด
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ชื่อบุคคล				
อรุณ น้อยทิพย์
อรุณ บุณยมานพ
อรุณ วรรัตน์
อรุณศรี
อรุณศรี น้อยทิพย์
อรุณี จุลกะ
อ้วน เรืองศิริ (ด.ช. อ้วน เรืองศิริ)
อวบ เทียมน้อย
อ่อนเตี้ย
อัคนีย์ บุญจริง
อัครเดช พันธุมสุต
อังกาบ กาญจนจันทร์
อัจฉรา พิสุทธิ์ (อัจฉรา พิสุทธิ)
อัจฉราวรรณ ณ เชียงใหม่
อัมพร ณ ป้อมเพชร
อัมพร ประทีปเสน
อัมพร มหาสินานนท์
อัมภาพันธ์
อัมฤต ตันกุลรัตน์
อัศนี จุไรรัตน์
อัศวิน ตุงคะเดชะ, พ.ต.ต.
อาคม ฉายาคม
อาคม วัฒนมงคล
อาจใจรณ, หมื่น
อาจศรี บุนนาค
อาจารย์แจ่ม
อาเธอร์ ม่วงดี
อาบัง
อาภรณ์
อาภรณ์ เคหะนันทน์ (อาภรณ์ เคหนันท์)
อาภรณ์ จันทรฉาย
อ้ายจุ่น
อารยา ทรัพย์สมิง
อารอล
อารี ดุลยพันธุ์
อารี โทณะวนิก (อารี โทณวนิก)
อารี ปิ่นแสง
อารีย์ เทพประสิทธิ์
อารีย์ ส. แม่นดี

หน้า
๑๘๔
๑๕
๒๔๑
๕๗๖, ๕๙๒
๔๑๒
๔๗๐
๕๔๘
๕๕
๑๔๐
๕๐๙
๓๓๑
๕๙
๕๕๕, ๕๗๒
๓๘๔, ๔๑๖
๕๐๙
๒๘๐, ๒๙๓,
๓๒๘, ๓๔๗, ๓๖๕,
๓๙๘, ๔๑๗, ๔๖๕
๒๕๓
๕๑๐
๔๒๘
๕๑๗
๓๓๒
๒๗๙
๒๔๔, ๒๗๓, ๒๙๕
๒๑๖
๓๕๓
๗๙
๑๕
๒๐๘
๔๗๕, ๕๑๕,
๕๑๘, ๕๔๒, ๕๕๔,
๕๕๗, ๕๖๗, ๕๙๑
๕๖,
๒๕๔, ๓๐๒, ๓๔๕
๒๕๘
๘๕
๕๖๘
๕๑๙
๑๓๒, ๑๔๖
๓๑๐, ๔๒๘
๑๒๖
๒๐๕
๑๘๒

ชื่อบุคคล				
อาลีข่าน
อาวุธวิชาชาญ, พ.ต. หลวง
อาสา งามวัฒน์
อาสา วสุวัต
อ�ำนวย
อ�ำนวย กลัสนิมิ

อ�ำนวย นพรัก
อ�ำนวย นฤปกรณ์
อ�ำนวยพร อติสิงห์
อ�ำพัน ศิระสงเคราะห์
อ�ำไพ รัตนพูล
อ�ำภาพรรณ (อัมภาพรรณ)
อ�ำภาศรี หุตะจิตร (อ�ำภาศรี หุตะจิตต์)
อิงอร ดู ศักดิ์เกษม หุตาคม
อิน แสงหิรัญ
อินสม สุริโยดร
อิ่ม อุดมสวัสดิ์
อิศรา อมันตกุล
อิศรานุพงศ์พิสุทธิ, พระ
อี๊ด จาตุรงค์กุล
อึ๋ง เลี่ยงฮง
อุโฆษ จันทร์เรือง
อุดม
อุดม
อุดม ปิติวรรณ (อุดม ปิติวัน)
อุดม พันธ์บรรจง
อุดม วรมิตร
อุดม สุนทรจามร
อุดมลักษณ์
อุดร บุญโยดม
อุทัย กระจ่างแสง
อุทัย กฤษณ์เศรณี

หน้า
๕๓๔
๔๔
๑๓๕
๘๖, ๓๔๔
๓๒๑, ๕๘๓
๑๒๖,
๒๒๐, ๒๒๙, ๒๖๒,
๓๓๙, ๓๖๕, ๓๗๕,
๓๘๔, ๔๑๗, ๔๒๓,
๔๕๒, ๔๕๗, ๔๖๐,
๔๗๕, ๔๗๗, ๔๘๘,
๕๒๔, ๕๓๔, ๕๓๘,
๕๓๙, ๕๔๓, ๕๔๔,
๕๖๑, ๕๖๖,  ๕๘๒
๒๒๗
๓๗๐
๕๐๙
๒๕๓
๑๗๓
๔๗๖, ๕๓๐, ๕๔๔,
๕๕๓, ๕๖๘, ๕๗๕
๒๐๐, ๔๓๕
๑๔๐
๑๗
๑๘๒
๑๓๓,
๑๙๕, ๓๕๔, ๕๗๗
๒๒
๕๗๔
๙๗
๑๔๒,
๑๗๓, ๔๒๘, ๕๘๑
๗๐
๒๙๕, ๔๖๒
๗๓, ,๘๑,
๑๒๖, ๑๕๕, ๒๔๓
๑๐๓
๔๑
๔๖๖
๓๒๐
๗๒
๕๑๓
๕๐๐

ชื่อบุคคล				

หน้า

๒๑๖
อุทัย อายุการ (เอ็ง แซ่ตั้ง)
๑๕
อุทัย อินทรวงศ์
๕๐๔
อุทิศ ภิญญาเกษม
๔๒๓
อุทิศ โหมดประดิษฐ์
๓๒๘, ๕๖๙
อุเทน
๔๑๕
อุเทพ
๑๗๗
อุ่นใจ สุวรรณจิตต์
๒๔๑
อุ่นเรือน เติมปัญญา
๔๐๘, ๔๗๐, ๕๓๒
อุบล ยุคล ณ อยุธยา, หม่อม
๔๑๔
อุบล หลิ่มสกุล
๗๓
อุ้ยเคง แซ่เฮง
๑๗๓
อุราภรณ์ องค์วิศิษฎ์ (ด.ญ. อุราภรณ์ องค์วิศิษฎ์)
๒๒๕
อุไร ฉวีวงศ์
๔๕๘,
อุไร ศิริสมบัติ
๕๑๐, ๕๕๐, ๕๖๘
๑๔๘, ๑๗๕
อุไรวรรณ พงษ์ประยูร
๑๕๕
อุษณา เพลิงธรรม
๒๔๐
อุษา เข็มเพ็ชร์
๑๔๓, ๑๔๗, ๒๐๗,
อุสมาน ศรแดง (อุศมาน ศรแดง)
๒๖๑, ๒๘๐, ๓๗๔
๔๘๐
อู๊ด (ด.ญ. อู๊ด)
๖๒
เอ. อี. มุกเตียร์
๔๔๖,
เอกคุณ คุณามาตย์
๔๗๕, ๕๔๔, ๕๘๘
๔๔
เอ็ด ณ ป้อมเพ็ชร์, ร.ต.อ.
๖๒
เอม. อีวานซิดซ์
๔๗๐
เอมอร
๒๕๑
เอมอร เมสเสน
๒๖๖
เอิบ กันตะถาวร
๘๘
เอิบ ไกรกุล
๓๒๐
เอิบ โพธิ์ไพโรจน์
๒๓
เอียวเอกทั้ง
๑๔๒
เอื้อ สุนทรสนาน
๒๔๒
เอื้อนจิตต์ เก่งปานสิงห์
๖๒
เอื้อม ชีวะกานันท์, จ.ท.
๓๓
แอ ม่วงดี
๕๙
โอวาทวรกิจ, พระยา
๑๖
ฮวด รามะสูต, ร.ท.
๓๒๐
ฮ้อนฝ่า ลิ่วเฉลิมวงษ์
๕๗๕
ฮ่อมั่นฝ่า
๖๒,
ฮะ มิ่งขวัญตา
๖๗, ๖๙, ๘๒, ๙๖
๔๗
เฮง มิ่งขวัญตา
๗๓
เฮนรี่ ศูละศิริ
๕๒๙
เฮม สุขเกษม
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เลขมาตรฐานสากลประจ�ำหนังสือ
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