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หนา
38

บทนํา
หละกการแลัเหตุผล
ภาพยนตรเปนสื่อที่ถือกําเนิดในช"วงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ด*วยละกษณัอะนเปนสากล
ภาพยนตร จึงกลายเปนสื่ อแลัศิล ปัที่ สามารถเข*าถึ ง “มวลชน” ได* อย"า งมีป รัสิท ธิภาพ เพราั
นะบตะ้งแต"ภาพยนตรถือกําเนิดขึ้นในป5 ค.ศ.1895 ภาพยนตรก็ได*กรัจายตะวไปทะ่วทุกมุมโลกอย"าง
รวดเร็ว จนกรัทะ่งกลายเปนสื่อที่เปนที่นิยมแลัปรัสบความสําเร็จเปนอย"างสูง อย"างไรก็ตาม
เนื่ อ งจากภาพยนตรไ ด* ถู กผลิ ต ขึ้น สํ า หระบ ผู* บ ริโ ภคในขอบเขตเฉพาัทางวะ ฒ นธรรม โดยเฉพาั
ขอบเขตทางภาษาหนึ่ ง ๆ เพื่ อ ตลาดผู* บ ริ โ ภคซึ่ ง ใช* แ ลัเข* า ใจภาษานะ้ น ๆ ดะ ง นะ้ น อุ ต สาหกรรม
ภาพยนตรที่พะฒนาขึ้นในแต"ลัพื้นที่จึงมีละกษณัเฉพาัตะวที่สามารถนิยามในขอบเขตของความเปน
ระฐชาติแตกต"างกะนออกไป ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพะฒนาการทางปรัวะติศาสตรของภาพยนตร
ตะ้งแต"ช"วงกลางทศวรรษ 1910 ที่ภาพยนตรได*เริ่มมีความสะมพะนธกะบระฐชาติ แลัได*กลายเปนศิลปั
รู ป แบบหนึ่ ง ของวะ ฒ นธรรมแห" ง ชาติ ได* ระ บ การศึ ก ษาจากนะ ก วิ ช าการด* า นภาพยนตร ใ นฐานั
“ภาพยนตรแห"งชาติ” (national film)1
ในปMจจุบะนมโนทะศนเกี่ยวกะบภาพยนตรแห"งชาติได*แตกแขนงออกไปในหลากหลายปรัเด็น
อย"างเช"น2 (1) การนิยามภาพยนตรแห"งชาติผูกพะนกะบมิติทางเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมภาพยนตร
ภายในปรัเทศหนึ่งๆ) โดยการพิจารณาว"าภาพยนตรเรื่องนะ้นๆ ถูกสร*างขึ้นที่ไหน โดยใคร แลัใคร
เปนเจ*าของหรือควบคุมการผลิต จําหน"าย แลัจะดฉายภาพยนตร (2) นิยามภาพยนตรแห"งชาติผ"าน
การพิจารณาตะวบทที่ปรากฏบนจอว"าเปนภาพยนตรว"าด*วยเรื่องราวใด มีทะศนัหรือละกษณัการ
นําเสนอร"วมกะนหรือไม" (3) การนิยามภาพยนตรแห"งชาติโดยพิจารณาจากการบริโภคภาพยนตรโดย
ผู*ชมภายในชาติ ซึ่งอาจจัรวมถึงภาพยนตรที่ผลิตจากปรัเทศอื่น หรือ (4) การนิยามภาพยนตร
แห"งชาติ ด*วยการพิจารณาในมิติทางวะฒนธรรม ด*วยการยกชูภาพยนตรจํานวนหนึ่งว"ามีคุณค"าทาง
ศิลปั หรือความยิ่งใหญ" อะนแสดงให*เห็นความยิ่งใหญ"แลัภาพละกษณของชาตินะ้นๆ
ท"ามกลางมโนทะศนอะนหลากหลายดะงกล"าวนี้ โครงการสารานุกรมภาพยนตรอาเซียนชุดนี้ได*
พิ จ ารณาภาพยนตร โดยมี พื้ น ฐานอยู" บ นแนวคิ ด เรื่ อ งภาพยนตร แ ห" ง ชาติ จากนะ ก วิ ช าการด* า น
ภาพยนตร ศึ ก ษาจํ า นวนหนึ่ ง อาทิ เ ช" น ทะ ศ นัของซู ซ าน เฮย ว าร ด (Susan Hayward) ซึ่ ง ได*
ทํ า การศึ ก ษาแลัสร* า งคํ า นิ ย ามให* แ ก" ภ าพยนตร แ ห" ง ชาติ ฝ ระ่ ง เศส 3 โดยเฮย ว าร ด ได* พิ จ ารณา
ภาพยนตรในฐานัสิ่งปรัดิษฐเชิง สุนทรียศาสตรแลัสนามทางวะฒนธรรมของชาติ ตลอดจนตะ้ ง
1

Kristin Thompson, “Nation, National Identity and the International Cinema,” Film History 8: 3
(1996), pp. 259-260.
2 Andrew Higson, “The Concept of National Cinema,” in Film and Nationalism, edited by Alan
Williams (London: Rutgers University Press, 2002), pp. 52-53.
3 Susan Hayward, French National Cinema (London: Routledge, 1993).

2

คําถามต"อบทบาทความสําคะญของภาพยนตรต"อสะงคมแลัความเปนชาติ ดะงนะ้นเมื่อพิจารณาชาติ
แลัอะตละกษณแห"งชาติในฐานัของกรับวนการทางสะงคม-การเมือง แลัมองภาพยนตรในฐานั
ตะวแทนสําคะญหนึ่งของกรับวนการนี้ ภาพยนตรจึงมีบทบาทสําคะญต"อการผลิต “โครงสร*างของ
อารมณความรู*สึก” แห"งความเปนชาติในสะงคมการเมืองหนึ่ง แลัขณัเดียวกะนความเปนชาติก็มีส"วน
ในการกําหนดเนื้อหาแลัการนําเสนอรสนิยมในภาพยนตร ภาพยนตรจึงเปนปรัดิษฐกรรมที่สรุป
ถึง ความเปน ชาติ แลัสรรคส ร*า งชุด ความสะ มพะ น ธร ัหว" างแนวคิด เรื่อ งชาติแ ลัปรัชากรในชาติ
รวมทะ้งรัหว"างปรัชาชาติ ด*วยเหตุนี้ ภาพยนตรแห"งชาติในภูมิภาคเอเชียตัวะนออกเฉียงใต*/ภูมิภาค
อาเซียน จึงเปนชุดความหมายซึ่งสัท*อนกละบไปกละบมารัหว"าง 2 มโนทะศน คือ อะตละกษณแลั
ความแตกต"าง4
นอกจากนี้ นิ ย ามของซู ซ าน เฮย ว าร ด ยะ ง ได* ระ บ การขยายความในงานศึ ก ษาเกี่ ย วกะ บ
ภาพยนตรแห"งชาติในอะงกฤษของแอนดรูว ฮิกสะน (Andrew Higson)5 ซึ่งเสนอว"า การพิจารณาถึง
ภาพยนตร แห" ง ชาติ หรื อ อะ ตละ ก ษณแ ห" งชาติ ซึ่ง นํ า เสนอในภาพยนตร นะ้ น นอกเหนื อจากการให*
ความสําคะญต"อกรับวนการในการผลิต อาทิ ธุรกิจแลัอุตสาหกรรมภาพยนตร การจะดจําหน"าย
แลัการบริโภคแล*ว น"าจัยะงต*องพิจารณาในส"วนของอิทธิพลต"อวะฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาัการ
ตะ้งคําถามต"อการนําเสนอภาพตะวแทน (representation) ของอะตละกษณแห"งชาติ เนื่องจาก
ภาพยนตรแต"ลัเรื่องมะกจันําเสนอถึงความเปนชาติโดยตะวของมะนเอง สิ่งที่แทรกปน
อยู"ในปรัสบการณชมภาพยนตรแต"ลัเรื่อง คือการที่ภาพยนตรเหล"านะ้นได*สร*างการ
ร*อยระดทางจินตนาการของผู*คนภายในชาติ ในฐานัการเปนชุมชนหนึ่งเดียวกะน โดย
การสร* า งความเป น ดราม" า ให* กะ บ ความกละ ว ความกะ ง วล ความยิ น ดี แลัความ
ปรารถนาในปMจจุบะนของพวกเขา ผู*คนซึ่งมีความหลากหลายแลัมะกเปนศะตรูกะนจัถูก
เชื้อเชิญสู"การสร*างสํานึกต"อตะวพวกเขาในฐานัคนกลุ"มเดียวกะน มีวะฒนธรรมร"วมกะน
แลัแยกตะวเองออกจากชุมชนแลัวะฒนธรรมอื่น6
นอกจากนะ้น สิ่งสําคะญที่แอนดรูว ฮิกสะนได*เน*นย้ําในการพิจารณาถึงภาพยนตรแห"งชาติ คือ
การบริโภคของผู*ชม ทะ้งนี้ ในการศึกษาภาพยนตรแห"งชาติฮิกสะนถึงกะบตะ้งคําถามว"า ที่สุดแล*วตะว
ผู*บริโภคหรือผู*ชมภาพยนตรนะ้น “ได*สร*างสรรคอะตละกษณทางวะฒนธรรมของเขาอย"างไรจากการชม
ทะ้งภาพยนตรที่ผลิตภายในปรัเทศ แลัจากต"างปรัเทศ หรือกรัทะ่งจากอุตสาหกรรมโทรทะศน”7
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Susan Hayward, French National Cinema, p. x.
Andrew Higson, Waving the Flag: Constructing a National Cinema in Britain (New York: Oxford
University Press, 1995).
6 Andrew Higson, Waving the Flag: Constructing a National Cinema in Britain, p. 7.
7 Andrew Higson, Waving the Flag: Constructing a National Cinema in Britain, p. 279.
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อย" างไรก็ต าม แม*ว" างานวิจะ ยชิ้ นจัมี ฐานจากการมองเห็ นถึ ง ความสํ าคะ ญต" อภาพยนตร
แห"งชาติกะบอะตละกษณของผู*คนในชาตินะ้น แต"คําถามสําหระบงานวิจะยพื้นฐานชิ้นนี้ ยะงต*องการนําเสนอ
ปรัวะติศาสตรภาพยนตรฟzลิปปzนสในแง"มุมมองของความสะมพะนธรัหว"างภาพยนตรกะบบริบททาง
สะงคมแลัวะฒนธรรมของมะน ทะ้งนี้ทะ้งนะ้น แนวคิดที่ว"าภาพยนตรเปน “ภาพสัท*อน” สะงคมอย"าง
ถูกต*อง ชะดเจน ตรงไปตรงมานะ้นอาจจัไม"ถูกต*องนะก แต"สิ่งที่เราพอจักล"าวได*ก็คือ สื่อภาพยนตร
เปนสิ่งที่จัได*ระบอิทธิพลแลัตอบสนองต"อสะงคมที่ผลิตมะนขึ้นมา หรือภาพยนตรนะ้นไม"อาจที่จัแยก
ให*หลุดออกมาจากบริบทที่มะนถูกสร*างแลัถูกบริโภคอย"างสิ้นเชิงได* การสร*างสรรคในเชิงรูปแบบ
แลัละ ก ษณัการนํ า เสนอของภาพยนตร อ าจจัมี ละ ก ษณัร" ว มกะ น ได* ใ นภาพยนตร ห รื อ ผู* ส ร* า ง
ภาพยนตรของทุกสะงคมแลัวะฒนธรรม แต"บริบทในเชิงสะงคมแลัวะฒนธรรมกะบไม"เปนเช"นนะ้น เพราั
ภาพยนตรแลัผู*สร*างอยู"ในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สะงคม แลัวะฒนธรรมที่แตกต"างกะน ซึ่งทํา
ให*เราเห็นความแตกต"างรัหว"างภาพยนตรฮอลลีวูด ภาพยนตรบอลลีวูดของอินเดีย ภาพยนตรของ
ปรัเทศในยุโรป หรือภาพยนตรของปรัเทศกําละงพะฒนา ที่เรียกกะนว"า “Third Cinema”
ดะงนะ้น เพื่อทําให*เห็นถึงละกษณัเฉพาัของภาพยนตรฟzลิปปzนส งานวิจะยชิ้นนี้จึงมุ"งนําเสนอ
งานการศึกษาในแนวทางปรัวะติศาสตรภาพยนตร (film history) โดยให*ความสนใจความสะมพะนธ
รัหว"างภาพยนตรกะบสะงคมแลัวะฒนธรรมที่ภาพยนตรถูกผลิตขึ้นหรือออกฉาย (การบริโภค) โดย
เชื่อว"างานวิจะยชิ้นนี้จัสามารถเปนพื้นฐานในภาพกว*างให*เกิดการศึกษาค*นคว*าที่ลึกซึ้งเกี่ยวกะบ
ภาพยนตรฟzลิปปzนส ทะ้งในแนวทางเรื่องการศึกษาภาพยนตรแห"งชาติ หรือจากมุมมองแลัแนวคิด
ในการศึกษาภาพยนตรอื่นๆ ต"อไป
วะตถุปรัสงคของการวิจะย
1. เพื่อค*นคว*าแลัจะดทําสารานุกรมภาพยนตรฟzลิปปzนส
2.เพื่อศึกษาปรัวะติศาสตร ความเปนมา พะฒนาการ ของละกษณั รูปแบบ แลัเนื้อหา ของ
ภาพยนตรฟzลิปปzนส รวมทะ้งวิเคราัหบริบททางสะงคม เศรษฐกิจ แลัการเมือง ทะ้งในรัดะบชาติแลั
รัดะบโลก ที่สะมพะนธภาพยนตรฟzลิปปzนส
3.เพื่อเผยแพร"ความรู*พื้นฐานด*านภาพยนตร สร*างความเข*าใจแลัปลูกสร*างจิตสํานึกความ
เปนภูมิภาคเอเชียตัวะนออกเฉียงใต*/ภูมิภาคอาเซียนร"วมกะน
แนวทางใน
แนวทางในการศึ
ในการศึกษา
งานวิจะยชิ้นนี้เปนส"วนหนึ่งของชุดโครงการจะดทําสารานุกรมเกี่ยวกะบภาพยนตรในภูมิภาค
เอเชียตัวะนออกเฉียงใต*/ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเปนการศึกษา รวบรวม แลัเรียบเรียงข*อมูลสําคะญ
เกี่ย วกะบ ภาพยนตรฟz ลิป ปzนส อะน จัเปน องค ความรู* พื้นฐานในการศึ กษาวิจะ ยที่ลึ กซึ งต"อ ไป การ
วิ เ คราัห แ ลัศึ ก ษาปรัวะ ติ ศ าสตร ภ าพยนตร ฟz ลิ ป ปz น ส เป น การวิ จะ ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative
research) โดยในแนวทางการศึกษาในเชิงปรัวะติศาสตรสะงคมแลัปรัวะติศาสตรภาพยนตร แลั
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นําเสนอแบบพรรณนาวิเคราัห (descriptive analysis) ซึ่งข*อมูลที่ใช*ในการค*นคว*าวิจะยปรักอบไป
ด*วย
1. การศึ
การศึกษาจากแหล"
ษาจากแหล"งข*อมูลภาพยนตรสํสาํ คะญๆ
ภาพยนตร ที่ มุ" ง เน* น ในการรวมรวบแลัศึ ก ษาวิ เ คราัห คื อ ภาพยนตร ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น โดย/ใน
ฟzลิปปzนส (ในความหมายกว*าง) ในช"วงทศวรรษ 1890-ปMจจุบะน
2. การศึก ษาจากเอกสาร
ษาจาก เอกสาร สื่อ สิ่ง พิม พต"างๆ ทะ้ง ที่เ ปน เอกสารชะ
เอกสาร ชะ้น ต*นแลัชะ้น รอง ข*อมูล
เกี่ยวกะบภาพยนตร บุคคลสําคะญในวงการแลัอุตสาหกรรมภาพยนตรฟzลิปปzนส ที่ปรากฏอยู"ในงาน
ค*นคว*าวิจะยในด*านภาพยนตรศึกษา เอกสารปรัวะติศาสตร หนะงสือพิมพ วารสาร นิตยสารด*าน
ภาพยนตรแลัความบะนเทิง ใบโปรย แผ"นโปสเตอร ฯลฯ
3. การสะมภาษณแลับะ
แลับะนทึกการสะมภาษณของบุคคลที่เกี่ยวข*องกะบวงการภาพยนตร แลั
นะกวิชาการด*านภาพยนตรศึกษาของฟzลิปปzนสในขอบเขตที่นะกวิจะยสามารถเข*าถึงข*อมูลได*ในเวลาอะน
จํากะด
ปรัเด็นในการศึกษา
1. ปรัวะติศาสตรภาพยนตรฟzลิปปzนส กําเนิด พะฒนาการ แลัแนวโน*มการเปลี่ยนแปลงใน
ปMจจุบะน
2. รายชื่อแลัเรื่องย"อภาพยนตรสําคะญ
3. รายชื่อ ปรัวะติ แลัลําดะบผลงาน (filmography) ของผู*กํากะบสําคะญ
4. รายชื่อ ปรัวะติ แลัลําดะบผลงาน (filmography) ของนะกแสดงที่สําคะญ
รัยัเวลาดําเนินการที่ใช*ในการวิจะย
กิจกรรมหละก
1.1 รวบรวมข*อมูลเบื้องต*นจากหนะงสือ
บทความ เอกสารการวิจะยต"างๆ ที่เกี่ยวข*อง

ช"วงรัยัเวลาดําเนินการ
เดือนที่ 1

จํานวนวะนที่ใช*
30

2.1 ค*นคว*าจากข*อมูลในฟzลิปปzนส
2.2 สะมภาษณบุคคลที่เกี่ยวข*อง

เดือนที่ 2 – 3

60

3.1 วิเคราัหแลัเรียบเรียงรายงานการวิจะย

เดือนที่ 4

30

ปรัโยชนที่คาดว"าจัได*ระบ
1. พะฒนาข*อมูลเบื้องต*นเกี่ยวกะบภาพยนตรฟzลิปปzนส
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2. พะฒนาองคความรู*แลัความเข*าใจเกี่ยวกะบปรัวะติศาสตรสะงคม-วะฒนธรรมฟzลิปปzนส อะน
เกิดจากการปรักอบสร*าง บ"มเพาั แลัถ"ายทอดผ"านศิลปัของภาพยนตร
โครงสร*างแลัการจะดลําดะบเนื้อหาของรายงานวิ
หาของรายงานวิจะย
รายงานวิจะยเล"มนี้แบ"งได*เปนสองส"วน ในส"วนแรกจัเปนปรัวะติศาสตรภาพยนตรฟzลิปปzนส
โดยกล"าวถึงพะฒนาการของวงการภาพยนตรของฟzลิปปzนส ทะ้งในเรื่องละกษณัรูปแบบ ปรัวะติศาสตร
ความเป นมา แลับริบ ททางสะง คมแลัวะ ฒนธรรม เพื่อ เป นการแนันํ าให*ผู* ที่ส นใจใช*เ ปน ข*อ มู ล
เบื้องต*นเพื่อทําความเข*าใจเกี่ยวกะบการภาพยนตรของฟzลิปปzนส ทะ้งนี้ งานวิจะยชิ้นนี้เขียนขึ้นจาก
มุมมองของนะกปรัวะติศาสตร มิใช"นะกวิจารณภาพยนตร หรือภาพยนตรศึกษาโดยตรง ดะงนะ้น จึง
ไม" ได* มุ"ง ไปที่ก ารตี คุณ ค"า ภาพยนตร เทคนิค ของภาพยนตร หรื อ ศิล ปัของภาพยนตร (artistic
aspects) มากเท"ากะบการกล"าวถึงพะฒนาการของวงการภาพยนตรฟzลิปปzนส แลัในส"วนหละงจั
เขียนด*วยละกษณัของสารานุกรม คือ เรียงเปนลําดะบหะวข*อหรือชื่อ (item) เพื่อง"ายต"อการสืบค*น
ซึ่งทําให*เนื้อหาของงานวิจะยแบ"งออกได*เปนสี่บท คือ
บทที่ 1 จักล"าวถึงปรัวะติศาสตรของภาพยนตรในฟzลิปปzนสตะ้งแต"จุดเริ่มต*นที่ภาพยนตร
เข*ามามีบทบาททางวะฒนธรรมอยู"ในสะงคมฟzลิปปzนสตะ้งแต"ยุคที่ยะงเปนอาณานิคมของสเปน จนถึง
ปMจจุบะน ซึ่งบทแรกนี้จัเปนพื้นฐานที่จัให*เข*าใจละกษณัภาพรวมของภาพยนตรฟzลิปปzนส
ควรจักล"าวไว* ณ ที่นี้ด*วยว"า แนวทางในการศึกษาปรัวะติศาสตรภาพยนตร (approaches
to film history) หรือมุมมองที่เราใช*ในการศึกษาปรัวะติศาสตรภาพยนตรนะ้นมีอยู"หลายหลายแง"มุม
ด*วยกะน ที่เรารู*จะกกะนดีที่สุดน"าจัได*แก" ปรัวะติศาสตรในเชิงชีวปรัวะติบุคคล (biographical history)
ซึ่งก็คือปรัวะติชีวิตของผู*กํากะบ นะกแสดง ผู*ผลิตภาพยนตร หรือบริษะทสร*างภาพยนตร ซึ่งมุมมองใน
เชิงปรัวะติชีวิตเช"นนี้มีแนวโน*มที่จัลดทอนปรัวะติศาสตรภาพยนตรลงไปเพียงแค"เรื่องราวของ “มหา
บุรุษ” หรือ บุคคลสําคะญ บางคนเท"านะ้น
มุ ม มองต" อ มาเป น การศึ ก ษาปรัวะ ติ ศ าสตร ภ าพยนตร ใ นเชิ ง สุ น ทรี ย ศาสตร อะ น เป น
การศึ กษาภาพยนตร ในฐานัที่เ ปน รูป แบบของศิ ลปั ซึ่ง เกิ ดขึ้ นควบคู"กะ บศิ ลปัแขนงอื่ นๆ เช" น
ภาพวาด วรรณกรรม ดนตรี ซึ่งด*วยแนวทางการศึกษานี้ก็มะกจันําไปสู"การมองหาภาพยนตรที่ “ดี
ที่ สุ ด ” อะ น ปรักอบด* ว ยคุ ณ ค" า ทางศิ ล ปัที่ เ หนื อ กว" า เรื่ อ งอื่ น ๆ แลัสถาปนาสิ่ ง ที่ เ รี ย กว" า เป น
ภาพยนตร “คลาสสิ ก ” แลัทํ า ให* ผู* กํ า กะ บ ภาพยนตร บ างคนก็ ถู ก ศึ ก ษาในแบบ auteurs เพราั
แนวคิดวิสะยทะศนแลัการแสดงออกทางศิลปัอะนโดดเด"นของเขา สิ่งที่จัเกิดขึ้นจากการศึกษาโดยใช*
แนวทางศึกษาปรัวะติศาสตรภาพยนตรแบบนี้ก็คือ เราเลือกกล"าวถึงเฉพาังานที่โดดเด"น แลัลัเลย
ที่ จ ักล" า วถึ ง ภาพยนตร จํ า นวนมหาศาลซึ่ ง เป น ภาพยนตร ส" ว นใหญ" ที่ ถู ก มองว" า เป น งานดาดๆ
ธรรมดา แลักะนภาพยนตรเหล"านะ้นไปอยู"ที่ชายขอบ หรือกรัทะ่งกดทะบไว*ไม"ให*เปนที่รู*จะก
แนวทางที่ส าม คื อ ปรัวะ ติ ศ าสตร ภ าพยนตร ใ นเชิง เทคโนโลยี ซึ่ ง ให* ค วามสนใจต" อ การ
ปรัดิษฐคิดค*นแลัพะฒนาการของเครื่องมืออุปกรณในการที่จัฉายภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจุดเปลี่ยน
สําคะญสําหระบพะฒนาการของเทคโนโลยีภาพยนตรที่เห็นได*อย"างชะดเจน คือ การสร*างสื่อชนิดนี้ขึ้นมา
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ในปลายศตวรรษที่ 19 การพะ ฒ นาภาพยนตร เ สี ย งในฟz ล ม ปลายทศวรรษ 1920 การใส"
องคปรักอบสําคะญๆ อื่นๆ ที่ทําให*ภาพยนตรเปนดะงเช"นปMจจุบะน เช"น สี จอกว*าง (widescreen)
เอฟเฟกซพิเศษ ภาพสามมิติ ซึ่งเทคโนโลยีดะงกล"าวเปนเรื่องที่ปฏิเสธไม"ได*ว"าเปนส"วนสําคะญจําเปน
ที่ทําให*ศิลปัของภาพยนตรเกิดขึ้นได* แต"ปรัวะติศาสตรของเทคโนโลยีเพียงอย"างเดียวก็ไม"สามารถ
ใช*เขียนเปนปรัวะติศาสตรของภาพยนตรทะ้งหมดได*
แนวทางที่สี่ คือปรัวะติศาสตรภาพยนตรในเชิงเศรษฐกิจ หรือก็คือการมองอุตสาหกรรม
ภาพยนตรในเชิงธุรกิจ ในละกษณัเช"นการที่ผู*ผลิตภาพยนตรจัต*องตอบสนองต"อตลาด แลัจัต*อง
สร*างผลกําไรในเชิงธุรกิจพาณิชยให*ได*มากที่สุด
แลัสุดท*ายคือการศึกษาปรัวะติศาสตรภาพยนตรในเชิงสะงคม ซึ่งเปนการนําภาพยนตรลง
ไปวางในบริ บ ททางสะ ง คม การเมื อ ง แลัวะ ฒ นธรรมที่ ก ว* า งยิ่ ง ขึ้ น โดยมี คํ า ถามทํ า นองเช" น
ภาพยนตรสร*างโดยใครแลัสร*างเพื่อใคร (วิถีการผลิตภาพยนตร) ใครเปนผู*ชมภาพยนตรดะงกล"าว
(การศึกษากลุ"มผู*ชม) ภาพยนตรถูกปรัเมินค"าอย"างไร อัไรคือข*อจํากะดข*อห*ามในการผลิตเนื้อหา
ของภาพยนตร หรือความสะมพะนธรัหว"างอุตสาหกรรมภาพยนตรกะบองคกรสะงคมอื่นๆ เช"น ระฐ
หรือกลุ"มผลปรัโยชนอื่นๆ ซึ่งการศึกษาในแนวทางนี้เปนการศึกษาทะ้งเนื้อหาของภาพยนตรแลั
บริ บ ทที่ ภ าพยนตร ดํ า รงอยู" ในแง" นี้ ภ าพยนตร จึ ง เป น มากกว" า สื่ อ บะ น เทิ ง แต" เ ป น เหมื อ นกะ บ
ปฏิบะติการทางสะงคม ซึ่งตะวอย"างที่เห็นได*อย"างชะดเจนที่สุดคือการใช*ภาพยนตรเปนเครื่องมือของการ
โฆษณาชวนเชื่อ หรือการเผยแพร"อุดมการณ รวมทะ้งใช*เปนการควบคุมทางสะงคม8
การศึกษาปรัวะติศาสตรภาพยนตรในบทที่ 1 นี้จัได*พยายามแนันําให*ผู*อ"านเห็นแง"มุม
ปรัวะติ ศาสตรภาพยนตรฟz ลิปปzน สเหล" านี้ให* ได*ในทุ กมุมมอง เพื่อเป นแนวทางให* กะบการศึกษา
ปรัวะติศาสตรภาพยนตรฟzลิปปzนสด*วยมุมมองต"างๆ เหล"านี้ในเชิงลึกต"อไป
บทที่ 2 เปนการปรัมวลรายชื่อ ภาพยนตรที่ สําคะญ ๆ พร* อมกะบ เรื่องย"อ โดยรับุข*อมู ล
รายลัเอียดที่สําคะญบางปรัการไว*ด*วย
บทที่ 3 ปรัมวลรายชื่อผู*กํากะบภาพยนตรที่สําคะญๆ พร*อมปรัวะติแลัผลงาน
บทที่ 4 ปรัมวลรายชื่อนะกแสดงที่สําคะญ พร*อมปรัวะติแลัผลงาน
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Kristin Thompson and David Bordwell, Film History: An Introduction (2nd ed. Boston: McGraw-Hill,
2003), p.5. แลั James Chapman, Cinemas of the world: film and society from 1895 to the present
(London: Reaktion Books, 2003), p. 21-25.

บทที่ 1

ปรัวะตศิ าสตรภาพยนตรของฟลปิ ปนส
ภาพยนตรยุคตน
ปลายศตวรรษที่ 19 สิ่งปรัดิษฐมากมายกําเนิดขึ้นต)อเนื่องกะนนะบตะ้งแต)โทรศะพท (1876)
เครื่องเล)นแผ)นเสียง (1878) หลอดไฟ (1879) โทรเลข (1894) จนมาถึงเครื่องกลที่ถ)ายแลัฉาย
ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพยนตร ที่ว)าเป9น “last machine” (เครื่องจะกรกลสุดทาย) แห)งยุควิคตอเรีย
ทะ้งนี้เราคงจัคาดเดาไดไม)ยากว)า ก)อนที่จัสรางเครื่องจะกรกลที่สามารถฉายภาพเคลื่อนไหวไดนะ้น
ตองมีการพะฒนาเทคโนโลยีที่จําเป9นสําหระบการดะงกล)าวมาก)อนแลว ทะ้งรูปถ)าย เซลลูลอยด แลั
ม ว นฟ ล ม เซลลู ล อยด แลัสิ่ ง ปรัดิ ษ ฐ อื่ น ๆ พะ ฒ นาการของการปรัดิ ษ ฐ คิ ด ค น การฉาย
ภาพเคลื่อนไหวนะ้นเกิดขึ้นโดยนะกปรัดิษฐที่อยู)ในหลากหลายปรัเทศ แลับางคระ้งก็เป9นอิสรัต)อ
กะน การคิดคนกลองที่ถ)ายภาพเคลื่อนไหวไดพะฒนาขึ้นมาในปลายทศวรรษ 1880 โดยนะกปรัดิษฐ
ชาวฝระ่งเศส Etienne-Jules Marey แลั Augustin-Louis Le Prince ถึงแมว)ายะงไม)สามารถหา
วิธีฉายภาพเคลื่อนไหวดะงกล)าวได
พะฒนาการสําคะญที่นะบว)านํามาสู)การแพร)หลายของภาพยนตรเกิดขึ้นใน ค.ศ.1891 โดย
นะ ก ปรัดิ ษ ฐ อ เมริ กะ น โทมะ ส เอดิ สะ น (Thomas Alva Edison) (ซึ่ ง เป9 น ผู คิ ด ค น หลอดไฟแลั
แผ)นเสียงมาก)อนแลว) เขาไดระบการยกย)องในการปรัดิษฐกลองถ)ายภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว)าคีเน
โตกราฟ Kinetograph แลักล)องที่ใชสําหระบฉายภาพยนตรที่เรียกว)า Kinetoscope ถึงแมว)าใน
ภายหละงจัยอมระบกะนโดยทะ่วไปว)างานพะฒนาอุปกรณดะงกล)าวจริงๆ แลวเป9นฝdมือของผูช)วยชาว
อะงกฤษของเอดิสะน ที่ชื่อว)า William Kennedy Laurie Dickson. คีเนโตสโคป หรือที่เราเรียกกะน
ว)าหนะงถ้ํามอง เป9นภาพยนตรเคลื่อนไหวสะ้นๆ ไม)เกิน 30 วินาที แลัส)องดูไดที่ลัคนเท)านะ้น ซึ่ง
รานสําหระบใหบริการภาพยนตรแบบคีเนโตสโคปนี้เปดใหบริการคระ้งแรกที่นิวยอรค ในค.ศ.1894
แลัเป9นที่นิยมอยู)สองสามปdก)อนที่พะฒนาการใหม)จัเขามาแทน ทะ้งนี้นะกวิชาการบางคนคิดว)าคีเน
โตสโคปนะ้ น ไม) จะ ด เป9 น ภาพยนตร แ บบที่ เ ราเข า ใจได แต) อิ ท ธิ พ ลอย) า งหนึ่ ง ที่ คี เ นโตสโคปมี ต) อ
พะฒ นาการของภาพยนตร ต) อ มาก็ คือ การใช ฟล ม ขนาด 35 มิ ล ลิ เ มตร ซึ่ ง เป9 น แบบปฏิ บะ ติ ข อง
ภาพยนตรต)อมาตะ้งแต)นะ้น
พะฒนาการที่สําคะญต)อมาเกิดขึ้นในปลาย ค.ศ. 1895 แลัตนปd 1896 ในเบอรลินแลั
ลอนดอน นะ่ น คื อ การฉายภาพเคลื่ อ นไหวขึ้ น บนจอเพื่ อ สาธารณชนได ช ม ซึ่ ง ได นํ า ไปสู) ก าร
ปรัดิษฐ Cinematographe ของพี่นองตรักูลลูมิแยร (Lumèire) นาม Auguste แลั Louis ทะ้ง
สองทําการฉายภาพเคลื่อนไหวของคนงานเดินออกจากโรงงานใหกะบนะกวิทยาศาสตรหลายๆ กลุ)ม
ชมเป9นการส)วนตะว ก)อนที่จัเปดใหกะบผูชมจ)ายเงินเขามาชมการฉายภาพยนตร ณ Grand Café
บนถนน Boulevard de Capucines กรุงปารี ส ในวะ นที่ 28 ธะ นวาคม ค.ศ.1895 ในปd ต)อ มาพี่
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นอ งลู มิ แ ยร ซึ่ ง เห็ นว) า ควรจัต อ งรี บ ทํา กํ า ไรจากมหรสพเช) น นี้ ซึ่ งน) า จัมี อายุ ไ ม) ยื นยาวนะ ก ใน
ความเห็นของพวกเขา ไดออกตรัเวนฉายภาพยนตรตามเมืองต)างๆ ปd ค.ศ.1896 จึงเป9นปdที่
ภาพยนตรถูกแพร)กรัจายไปยะงเมืองสําคะญทะ่วโลก1
การฉายภาพยนตรทะ้งสองปรัเภท คือ ทะ้งแบบถ้ํามองแลัฉายบนจอนะ้น ไดระบความนิยม
ควบคู)กะนอยู)หลายปd นอกจากนะ้นขนาดของฟลมที่มีมาตรฐานเดียวกะนทําใหภาพยนตรส)วนใหญ)
สามารถฉายไดทะ้งสองรับบ ส)วนปรัเภทของภาพยนตรที่ฉายนะ้น ในช)วงตนนะ้นจัเป9นหนะงสะ้น
ปรัเภทที่เรียกว)า “actualities” ซึ่งเป9นการบะนทึกภาพของเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตปรัจําวะน
หนะงปรัเภทนี้ที่มีชื่อเสียงโด)งดะงคือ Arrivẻe d’un train en gare ของพี่นองลูมิแยร ที่ว)ากะนว)า
เมื่อฉายขึ้นจอนะ้นทําใหผูชมกรัโดดออกจากเกาอี้ ในขณัที่หนะงถ้ํามองจัเป9นหนะงเกี่ยวกะบนะกเตน
แลัการแสดงกายกรรม จน ค.ศ.1897 เกิ ดจุด เปลี่ ยนสํ าคะญ ที่ทํา ใหเ กิดความนิยมต)อหนะงใน
ปรัเภทที่เรียกว)า “scenics" หรือ ภาพยนตรบะนทึกการเดินทาง (travelogue films) ซึ่งดึงดูดคน
จากภาพของดินแดนอะนไกลโพนที่แปลกตา รวมทะ้งภาพยนตรปรัเภท “topicals” หรือภาพยนตร
สะ้นบะนทึกเหตุการณสําคะญ เช)น บะนทึกการขึ้นครองราชยของพรัเจาซารนิโคละสที่ 2 พรัราชพิธี
พะ ช ราภิ เ ษกของสมเด็ จ พรัราชิ นี น าถเอลิ ซ าเบธที่ 2 แลัพิ ธี ส าบานตนเข า ระ บ ตํ า แหน) ง ของ
ปรัธานาธิบดีแมคคินเลย ซึ่งลวนเกิดขึ้นใน ค.ศ.18972 ในบริบทพะฒนาการของภาพยนตร
ดะงกล)าวนี้ สื่อบะนเทิงแบบใหม)ไดถูกนําเสนอต)อผูคนในหมู)เกาัที่เรียกกะนว)าฟลิปปนส ซึ่งเป9น
อาณานิ ค มของสเปนมาสามร อ ยกว) า ปd แลัระ บ อิ ท ธิ พ ลทางสะ ง คมแลัวะ ฒ นธรรมแบบสเปน
(Hispanic Society) อย)างลึกซึ้งโดยเฉพาัในมันิลา แลัเมืองใหญ)อื่นๆ ภาพยนตรอาจจัเป9น
มรดกทางวะฒนธรรมหละกๆ ชิ้นสุดทายที่ฟลิปปนสไดระบมาจากสเปน ก)อนที่ฟลิปปนสจัหลุดออก
จากการเป9นอาณานิคมสเปน ไปอยู)ภายใตผูปกครองคนใหม)คือสหระฐอเมริกา ใน ค.ศ.18983
ในค.ศ.1895 มันิลามีโรงงานผลิตไฟฟtาเป9นคระ้งแรก โดยความช)วยเหลือจากช)างชาว
ญี่ปุuน แลัการมีพละงงานชนิดใหม)ดะงกล)าวทําใหเกิดความเป9นไปไดที่จันําเขาเครื่องใชไฟฟtาเขามา
ในมันิลา4 ทะ้งนี้เริ่มมีข)าวตามหนาหนะงสือพิมพในมันิลาตะ้งแต)เดือนตุลาคม ค.ศ.1896 ว)ามีนะก
ธุรกิจชาวสเปนพยายามที่จันํา Cinematographe ของพี่นองตรักูลลูมิแยรเขามาจากปารีส5 แต)
1

Chapman, James, Cinemas of the world: film and society from 1895 to the present (London:
Reaktion Books, 2003), pp.51-54.
2 Chapman, James, Cinemas of the world, p.55.
world
3 Nick Deocampo, Cine: Spanish Influences on Early Cinema in the Philippines (Quezon City: The
National Commission for the Culture and the Arts, 2003), p.3. ขณัที่มีคํากล)าวเล)นๆ แต)น)าสนใจเกี่ยวกะบ
การเป9นอาณานิคมของฟลปิ ปนสวา) “สามรอยปdในคอนแวนต หนึ่งรอยปdในฮอลลีวูด”
4 Agustin Sotto. Philippine Film: 18971897-1960.
1960
5 Ernie de Pedro, “The First Movies in the Philippines,” Dimond Anniversary of Philippine Cinema
Catalog (Quezon City: Mowelfun Publication, 1994) อางถึงใน Nick Deocampo, Cine,
Cine p. 32.
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การรอคอยดูเหมือนแสนยาวนาน แลัทําใหอุปกรณสําหระบฉายภาพเคลื่อนไหวอย)างอื่นถูกนําเขา
มาโดยนะก ธุร กิจ ชาวสเปนอี กคนหนึ่ง นะ่ นคือ นายฟรานซิส โก เปร ติเ อร รา (Señor Francisco
Pertierra) ซึ่งทําใหเขาสามารถฉายภาพเคลื่อนไหวในฟลิปปนสเป9นคระ้งแรกขึ้นได ณ ราน Salon
de Pertierra เลขที่ 12 ถนนเอสโกลตา (Escolta) อุปกรณฉายภาพเคลื่อนไหวที่ว)านี้ ถูกเรียกอยู)
ในอันะนซิโอ (anuncios) หรือใบปดโฆษณาบนหนาหนะงสือพิมพ ดวยคําศะพทที่ถอดใหเป9นแบบ
ภาษาสเปน ว) า cronofotógrafo (คํ า นี้ ม าจากภาษาฝระ่ ง เศส chronophotographe อะ น เป9 น
เครื่องกลที่สามารถถ)ายแลัฉายภาพเคลื่อนไหวที่มีพะฒนาการควบคู)มากะบสิ่งปรัดิษฐของเอดิสะน
แลัลูมิแยร) แลัในใบโฆษณาของเปรติเอรราไดเรียกความบะนเทิงนี้ว)า “Espetaculo Cientifico
de Pertierra”6
เปร ติ เ อร ร าเป9 น นะ ก ธุ ร กิ จ ที่ เ ป9 น เจ า ของกิ จ การร า นบริ ก ารเครื่ อ งเล) น แผ) น เสี ย ง
(phonograph salon) อยู)แลว ณ ตึกเลขที่ 12 เอสโกลตา ธุรกิจบะนเทิงของเขาขยายจากความ
บะนเทิงทางหูเป9นความบะนเทิงทางตาไดดวยอุปกรณเครื่องฉายภาพ cronofotógrafo ดะงกล)าว ซึ่ง
มาถึงฟลิปปนสตะ้งแต)เดือนธะนวาคม ค.ศ.1896 แต)กว)าจันําออกฉายไดก็วะนปdใหม)ของ ค.ศ.1897
พอดี7 โดยเปรติเอรราสะ่งเครื่องกลดะงกล)าวจากเมืองบารเซโลนา ผ)านบริษะทการคา La Estrella
del Norte ในมันิลา เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1896 แลัหวะงว)าจัไดออกฉายปฐมทะศนในเดือน
ธะนวาคม ค.ศ.1896 แต)การณไม)เป9นเช)นนะ้น มีสาเหตุที่อาจจัเป9นไปไดว)าจัมาจากปญหาเชิง
เทคนิค ดวยความที่เครื่องกลดะงกล)าวเป9นสิ่งใหม) หรืออาจจัเป9นปญหาในเรื่องศุลกากร หรือไม)
เปร ติ เ อร ร าอาจจัให ค วามสํ า คะ ญ กะ บ เรื่ อ งฤกษ ง ามยามดี ใ นการเริ่ ม ธุ ร กิ จ ใหม) เ มื่ อ ขึ้ น ปd ใ หม)
อย)างไรก็ดีบริบททางการเมืองสะงคมของฟลิปปนสในขณันะ้นก็น)าสนใจพอที่เราจัตองพิจารณานะ่น
คือ ในเดือนพฤศจิกายน-ธะนวาคม ค.ศ.1896 นะ้น โฮเซ) รีซะล ถูกจะบกุมขะง แลัถูกตะดสินปรัหาร
ชีวิตในที่สุดเมื่อวะนที่ 30 ธะนวาคม ค.ศ.1896 เหตุการณดะงกล)าวสําหระบเปรติเอรราอาจจัคิดว)า
เป9นเรื่องที่ไม)สมควรหากจันําเสนอสิ่งบะนเทิงใหม)ในช)วงนะ้น8 ข)าวเกี่ยวกะบการฉายภาพเคลื่อนไหว
จากสิ่ งปรัดิษ ฐใหม) “kronofotógrafo” ปรากฏในหนาหนะงสื อพิมพ El Comercio เมื่อวะ นที่ 2
มกราคม ค.ศ.1897

6

Nick Deocampo, Cine,
Cine p. 32. งานปรัวะติศาสตรภาพยนตรฟลิปปนสในช)วงแรกบางชิน้ คิดว)า เครื่อง
cronofotógrafo ดะงกล)าวฉายไดเฉพาัภาพนิ่งแลัภาพนิ่งต)อเนื่อง ซึ่ง Nick Deocampo ไดแสดงถึงขอถกเถียง
ดะงกล)าว แลัใชหละกฐานเป9นรายงานจากหนาหนะงสือพิมพ El Comercio ในช)วงนะ้น เพือ่ ทําความเขาใจละกษณั
การจะดแสดงภาพของเปรติเอรรา ปรักอบกะบขอมูลการคนควาเกี่ยวกะบพะฒนาการของภาพยนตรในยุคแรก ซึ่งเขา
ไดสรุปว)า cronofotógrafo ที่ฉายอยู)ในขณันะ้นเป9นภาพเคลื่อนไหวในละกษณัภาพยนตรแน)นอน ทะ้งนีอ้ ุปกรณฉาย
ภาพเคลื่อนไหวดะงกล)าว เป9นเครื่อง chronophotography ที่เริ่มดําเนินการจะดจําหน)ายโดย Gaumont ที่กรุง
ลอนดอน เมื่อ ค.ศ. 1896 ดู Nick Deocampo, Cine,
Cine p. 39-44.
7 Nick Deocampo, Cine,
Cine p. 37.
8 Nick Deocampo, Cine,
Cine p. 44.
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ภาพที่ 1 โฆษณาของเปรติเอรรา ใน El Comercio, 2 มกราคม 1897
(ที่มา Nick Deocampo, Cine,
Cine p.38)

กรอบโฆษณาดะงกล)าวทําใหเรารูว)าภาพยนตรชุดแรกสุดที่เขามาฉายในฟลิปปนสไดแก)
เรื่อง
- Un Homme Au Chapeau (ชายสวมหมวก, Man with a Hat),
-Une scène de danse japonnaise (ฉากจากรับําญี่ปุuน, Scene from a Japanese Dance),
-Les Boxers (นะกมวย, The Boxers),
-La Place de L' Opéra (ที่โรงโอเปร)า, The Place L' Opéra)
ซึ่งดวยขอจํากะดของเทคโนโลยีทุกเรื่องที่กล)าวมาลวนมีความยาวไม)เกิน 1 นาที จึงไม)
สรางความบะนเทิงใหกะบผูชมไดมากนะก แลัอาจจัเป9นส)วนหนึ่งที่ทําใหเปรติเอรราจะดกิจกรรม
บะนเทิงนี้ไดเพียงไม)ถึงหนึ่งเดือนก็เลิกราไป
การมาของ Cinematógrafo
ต)อมาไม)นานหนะงสือพิมพ El Comercio ฉบะบวะนที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1897 ก็รายงาน
ข)าวว)าเมื่อวะนที่ 29 สิงหาคม ไดมีสิ่งปรัดิษฐที่สามารถฉายภาพยนตรใหกะบสาธารณชนชม ณ
โรงภาพยนตรชะ่วคราว เลขที่ 31 เอสโกลตา ซึ่งสิ่งปรัดิษฐนะ้นเรียกว)า Cinematógrafo (ซีเนมาโต
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กราฟโฟ) หรือก็คือ ซีเนมาโตกราฟของพี่นองลูมิแยร นะ่นเอง นะกธุรกิจสวิซสองคน คือ Leibman
แลั Peritz เป9 น เจ า ของผู จะ ด ฉายภาพยนตร (propietarios directores) โดยที่ มี น ายทหารชาว
สเปน (ซึ่ ง ถู ก ส) งมาต) อ สูกะ บ กบฏฟลิ ป โ น ที่ ป รักาศการต)อ สู ใ น ค.ศ.1896) อะน โตนิ โ อ ราโมส
(Antonio Ramos) เป9นผูสะ่งซื้อทะ้งเครื่องซีเนมาโตกราฟ ที่สามารถทะ้งฉายภาพเคลื่อนไหวแลัเป9น
กล)องถ)ายภาพเคลื่อนไหว รวมทะ้งซื้อฟลมภาพยนตรรวมสามสิบเรื่องเขามาจะดฉายดวย9
การจะ ด ฉายภาพยนตร ด ว ยเครื่ อ ง Cinematógrafo นี้ ทํ า ให เ กิ ด ความเห็ น ในเชิ ง
เปรียบเทียบกะบการฉายภาพยนตรของเปรติเอรรา ไม)ว)าจัเป9นการกล)าวว)าการจะดฉายภาพยนตร
ดะงกล)าวไม)ใช)เรื่องที่น)าตื่นเตนสําหระบสาธารณชนในมันิลา เพราัเคยดูการฉายภาพยนตรของเปร
ติเอรรามาแลว แต)ว)าการฉายภาพยนตรในคระ้งนี้มีขนาดใหญ)กว)าแลัสมจริงมากกว)า รวมทะ้ง
เป9นการแสดงที่น)ามหะศจรรยแลัไม)เคยเห็นมาก)อนในหมู)เกาันี้10 การจะดฉายภาพยนตรดะงกล)าว
ไดใหวงออเครสตามาบรรเลงเพลงปรักอบทุกคืน ทะ้งนี้ บรรยากาศของโรงภาพยนตรยุคแรกที่
เราจัเห็นไดจากความเห็นบนหนาหนะงสือพิมพก็คือ ผูชมบ)นเรื่องความแออะดแลัความรอนในโรง
ภาพยนตร เนื่องจากอาคารที่ใชจะดฉายภาพยนตรนะ้นเป9นรานอะญมณีเก)า ซึ่งตองการปtองกะนการ
โจรกรรมดวยการมีหนาต)างใหนอยที่สุดหรือไม)ตองมีเลย แต)กรันะ้นเราเห็นไดถึงความสนใจที่
สาธารณชนมีต)อสิ่งบะนเทิงใหม)นี้จากรายงานที่ว)า “มีหลายคนที่มาชมการฉายภาพยนตรเมื่อวาน
แต)ไม)มีเกาอี้ว)าง”11
ทะ้ง นี้ สิ่ งหนึ่ งที่ เ ห็น ไดชะ ด ว)า การจะ ดฉายภาพยนตร ข อง Leibman แลั Peritz จัได ระ บ
ความสนใจจากผูชมมากกว)าก็คือ พวกเขาจะดแสดงภาพยนตรถึง 30 เรื่อง เมื่อเทียบกะบของเปรติ
เอรราที่เล)นเพียง 4 เรื่องซ้ําไปซ้ํามา ฟลมหนะงของ Leibman แลั Peritz เป9นชุดเดียวกะบที่จะด
แสดงในยุโรป โดยมีตะวอย)าง เช)น เรื่อง Arrivẻe d’un train en gare (A train Arrival-รถไฟเขา
ชานชลา), Cortejo arabe (Arab Parade-ขบวนพาเหรดของอาหระ บ ), Comparsa de negros
หรื อ ที่ รู จะ ก กะ น ในชื่ อ Negros bailando en el calle (Black ensemble dancing in the streetคนดําเตนรํากลุ)มบนถนน), El fotografo ambulante/ La fotografia (Ambulant photographerช)างภาพเคลื่อนไหว) แลัจะดโปรแกรมฉายเป9นสะปดาหๆ ลัสิบเรื่อง แลัพอถึงสะปดาหที่ 4 ก็ตอง
สละบสะบเปลี่ยนฟลมที่มีอยู)มาตะ้งเป9นโปรแกรมใหม) ค)าเขาชมช)วงแรกที่นะ่งชะ้นหนึ่งราคา 1 เปโซ
ส)วนชะ้นสองหรือชะ้นธรรมดา ราคา 50 เซ็นตาโวส แต)สะปดาหที่สี่ ตะ้งแต)วะนที่ 18 กะนยายน ราคา

9

Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines: A History and Filmography, 18971897-2005 (Jefferson:
McFarland & Company, 2007), p. 6.
10 El Comercio, August 30, 1897, อางถึงใน Nick Deocampo, Cine, pp. 46-47.
Cine
11 El Comercio, August 30, 1897, อางถึงใน Nick Deocampo, Cine, p. 47.
Cine
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ชะ้นหนึ่งลดลงเหลือ 60 เซ็นตาโวส ส)วนชะ้นธรรมดาเหลือเพียง 30 เซ็นตาโวส12 แต)พอถึงเดือน
พฤศจิกายน โรงหนะงก็ตองปดกิจการไป13
อาจจัดวยขอจํากะดในเรื่องความหลากหลายของหนะงที่ทําใหการจะดฉายภาพยนตรตอง
เลิกราไป แลัแทนที่จัมีการซื้อฟลมจากต)างปรัเทศมาเพิ่ม ราโมสก็กละบใชกลองซีเนมาโตกราฟ
ของเขาเป9นกลองถ)ายภาพยนตรบะนทึกภาพของชีวิตของคนในมันิลาแลัปริมณฑล ใน ค.ศ.1898
ซึ่งหนะงที่เขาถ)ายทะ้งหมดแน)นอนว)ายะงมีความยาวไดไม)เกินหนึ่งนาที ภาพยนตรเหล)านี้ไดแก)เรื่อง
Escenas Callejeras (ฉากทองถนน), Panorama de Manila (ภูมิทะศนของมันิลา) Fiesta de
Quiapo (งานฉลองที่กีอาโป) แลั Puwente de Espana (สัพานของสเปน) แมจัดูเป9นเรื่องที่
ธรรมดาๆ ทะ่วไป แต)นี่คือการถ)ายภาพยนตรคระ้งแรกในฟลิปปนส14
ในปd ค.ศ.1898 นะ้นยะงมีจุดหะกเหที่สําคะญในปรัวะติศาสตรฟลิปปนสเกิดขึ้นอีกดวย นะ่นคือ
สหระฐอเมริกาโดยปรัธานาธิบดีวิลเลียม แมคคินเลย ไดปรักาศทําสงครามกะบสเปนในคิวบา
แลัไดส)งนายพลจอรจ ดิวอี้พรอมกะบกองเรือรบมายะงหมู)เกาัฟลิปปนสเพื่อรบกะบกองเรือของ
สเปนดวย โดยนายพลดิวอี้มาถึงอ)าวมันิลาในวะนที่ 1 พฤษภาคม แลัสามารถจะดการกะบกองเรือ
รบของฟลิปปนสไดในเวลาอะนสะ้น กองเรือ 12 ลําของสเปน รอดจากการถูกจมลงกนทัเลเพียง
หนึ่งลําในสภาพย่ําแย) แลัทหารของสเปนราว 200 คนเสียชีวิต ขณัที่ฝuายสหระฐฯ ไม)มีความ
เสียหายเลย เมื่อมองกละบไปในปรัวะติศาสตรแลว นี่คือคระ้งแรกที่สหระฐฯ มีชะยชนัในต)างแดน
แลัเป9นกาวแรกของการที่สหระฐฯ จัขยายอิทธิพลทางทหารแลักาวขึ้นมาเป9นมหาอํานาจของ
โลกในเวลาต)อมา ทะ้งเพื่อเป9นการเฉลิมฉลองแสนยานุภาพของสหระฐอเมริกาแลัส)งข)าวคราว
วีรกรรมสงครามจากอีกซีกโลกหนึ่งกละบไปยะงสหระฐฯ ทําใหฟลิปปนสไดเขาไปอยู)บนแผ)นฟลมแลั
เป9นส)วนหนึ่งของปรัวะติศาสตรภาพยนตรยุคตนของโลก
ในขณัที่ปd ค.ศ.1898 การเคลื่อนไหวของชาวฟลิปโนที่เรียกรองการเป9นเอกราช ซึ่งเห็น
เคาตะ้งแต)ก)อนการปรัหารโฮเซ) รีซะลยิ่งเขมขนยิ่งขึ้น ผูนําการเคลื่อนไหวต)อตานสเปน อากีนะลโด
ทําความตกลงใหความช)วยเหลือสหระฐฯ ทําสงครามสูรบกะบสเปน แลัหละงจากการเขาโจมตีของ
กองทะพเรือของสหระฐฯ ไม)นาน ในวะนที่ 12 เดือนมิถุนายนฟลิปปนสปรักาศเป9นเอกราชจาก
สเปน (วะนที่ 12 มิถุนายน ถือเป9นวะนชาติของฟลิปปนส) เป9นคระ้งแรกที่มีการชะกธงชาติฟลิปปนส
อย)างเป9นทางการ แลัมีการบรรเลงเพลงชาติฟลิปปนส ซึ่งทําใหฟลิปปนสเป9นปรัเทศแรกใน
เอเชียที่ปรักาศเอกราชจากเจาอาณานิคม แลัต)อมาเดือนสิงหาคม สเปนก็ปรักาศจํานนต)อ
สหระฐฯ ในฟลิปปนส พอถึงเดือนธะนวาคมสงครามรัหว)างสเปนกะบสหระฐฯ จบลงดวยการที่สเปน
ยอมขายฟลิปปนสใหแก)สหระฐอเมริกา เป9นเงิน 20 ลานดอลลาร แต)สงครามรัหว)างสหระฐฯ กะบ
ฟ ลิ ป ป น ส เ ริ่ ม ต น ขึ้ น จากการที่ ป รัธานาธิ บ ดี แ มคคิ น ลี ย ข องสหระ ฐ ฯ ปรักาศ Benevolent
12

Nick Deocampo, Cine,
Cine p. 50.
Arsenio "Boots" Bautista, “History of Philippine Cinema” เขาถึงโดย http://www.ncca.gov.ph/aboutculture-and-arts/articles-on-c-n-a/article.php?i=115&igm=1
14 Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines,
Philippines p. 7.
13
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Assimilation Proclamation ขยายอํานาจอธิปไตยของสหระฐฯ ไปเหนือหมู)เกาัฟลิปปนสทะ้งหมด
แมจัตองใชกําละงบะงคะบหากจําเป9นก็ตาม ซึ่งฝuายฟลิปปนสไม)เห็นดวยแลัต)อตานโดยที่อากีนะลโด
ปรักาศใชระฐธรรมนูญมาโลโลส สถาปนาสาธารณฟลิปปนส (สาธารณระฐแรก) แลัสาบานตนเขา
ระบตําแหน)งปรัธานาธิบดี ในเดือนมกราคม ค.ศ.1899 แลัเดือนกุมภาพะนธ ค.ศ.1899 สงคราม
ฟลิปปนส-สหระฐฯ ก็รัเบิดขึ้น มีการส)งกองกําละงสหระฐฯ เขามาเพื่อควบคุมหมู)เกาั ดะงนะ้น
พรอมกะบการเขามาของภาพยนตร ฟลิปปนสอ ยู)ในบรรยากาศของการปฏิวะติแลัสงครามกะ บ
สหระฐฯ ซึ่งทําใหกิจการภาพยนตรที่ดําเนินการอย)างเสรีในฟลิปปนสตองสัดุดลง แต)สิ่งที่เกิดขึ้น
จากสงครามกะบสหระฐฯ ก็คือ การที่ฟลิปปนสไดถูกบะนทึกแลัเป9นที่กล)าวถึงในภาพยนตรยุคตน
หรือตามคําของนิค เดโอกะมโป (Nick Deocampo) นะกภาพยนตรศึกษา ที่วิจะยเกี่ยวกะบภาพยนตร
ยุ ค ต น ในฟ ลิ ป ป น ส อ ย) า งลึ ก ซึ้ ง ใช คํ า ว) า กลายเป9 น “หะ ว ข อ เรื่ อ งในการสร า งจิ น ตนาการทาง
ภาพยนตร” (a subject of cinematic fancy)15
ฟลิปปนสในภาพยนตรยุคตนของสหระฐอเมริกา
ภาพยนตรยุคตน (early cinema) ไดระบความสนใจจากทะ้งนะกภาพยนตรศึกษาแลันะก
ปรัวะติศาสตรภาพยนตร ในฐานัที่มีละกษณัรูปแบบแลับริบทที่แวดลอมอื่นๆ ที่เป9นพิเศษใน
การศึกษา จนแยกออกจากภาพยนตรในยุคต)อมาได ภาพยนตรยุคตนมะกจัมีความหมายกวางๆ
ว) า เป9 น ภาพยนตร ตะ้ ง แต) ยุ ค เริ่ ม ต น จนถึ ง ราวสิ้ น สุ ด สงครามโลกคระ้ ง ที่ 1 (ค.ศ.1914)โดย
อุตสาหกรรมภาพยนตรของยุโรปมีอิทธิพลอยู)ในวงการภาพยนตรของโลก แต)สงครามโลกคระ้งที่ 1
ทําใหอุตสาหกรรมภาพยนตรของยุโรปตองล)มสลาย แลัเปดโอกาสทองใหกะบภาพยนตรจาก
Hollywood ที่จัเขามาครองตลาดภาพยนตรโลก ดะงนะ้นเมื่อสิ้นสุดสงครามจึงกลายเป9นยุคที่ฮอลลี
วู ด จัมี อิ ท ธิ พ ลครอบงํ า ตลาดภาพยนตร แ ทนที่ ภ าพยนตร ยุ โ รป ในขณัเดี ย วกะ น ภาษาของ
ภาพยนตร (film language) ในภาพยนตร ยุ ค ต น นะ้ น อยู) ใ นรู ป แบบที่ เ รี ย กว) า เป9 น “cinematic
attractions” ซึ่งก็ทําใหภาพยนตรในยุคตน ถูกเรียกว)าเป9น “cinema of attractions” ซึ่งเป9นการ
ผลิ ต ภาพแลัมุม มองที่น) า สนใจแลัเป9 น ศิ ล ปั โดยเน น ที่ก ารนํ าเสนอภาพดะ ง กล) า ว มากกว) า
ภาพยนตรในยุคต)อมาตามมาตรฐานของฮอลลีวูดที่เป9น narrative cinema แลัเนนที่การเล)าเรื่อง
(storytelling) เป9นสําคะญ
อย) า งไรก็ ดี ฟ ลิ ป ป น ส ได เ ข า ไปเกี่ ย วข อ งกะ บ ภาพยนตร ยุ ค ต น ในสหระ ฐ อเมริ ก า อะ น
เนื่องมาจากการสงครามที่เกิดขึ้นรัหว)างสหระฐฯ แลัสเปน ที่ทําใหดินแดนที่เป9นอาณานิคมสเปน
ที่อยู)โพนทัเลอย)างฟลิปปนสเขาไปอยู)ในการระบรูแลัความสนใจของสหระฐฯ แลัสื่อภาพยนตร
ก็ไดระบอานิสงสสําคะญมาจากการสงครามดะงกล)าว เนื่องจากมะนไดทําใหภาพยนตรที่เพิ่งถือกําเนิด
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Nick Deocampo, Cine,
Cine p. 69.
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ขึ้นมานะ้น ไดระบความนิยมจากสาธารณชนอย)างมากจากการนําเรื่องราวของสงครามไปใชเป9น
วะตถุดิบในการสรางภาพยนตร16
เหตุการณการรบคระ้งสําคะญที่สหระฐฯ มีชะยเหนือกองทะพเรือสเปนที่เรียกกะนว)าสงคราม
อ)าวมันิลา (Battle of Manila Bay) ที่เกิดขึ้นในวะนที่ 1 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1898 ไดระบการ
กล)าวถึงในสหระฐฯ ในละกษณัของการปรักาศวีรกรรมแลัความยิ่งใหญ)ของกองทะพเรือสหระฐฯ
เป9นแรงบะนดาลใจใหกะบการผลิตภาพยนตรเกี่ยวกะบสงครามอ)าวมันิลา อะนภาพยนตรเรื่องแรกๆ
เกี่ยวกะบฟลิปปนสนะ้น ผลิตโดยหุนส)วนชาวอะงกฤษสองคนคือ J. Stuart Blackton แลั Albert E.
Smith โดยเป9นการจําลองเหตุการณยุทธนาวีคระ้งนี้ ถ)ายทําในวะนที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.1989
บนชะ้นดาดฟtาของสํานะกงานใหญ) American Vitagraph ของเขาในนครนิวยอรค โดยใชเรือจําลอง
จากกรัดาษ17 ฟลิปปนสแลัสงครามในฟลิปปนสไดระบความสนใจบะนทึกเป9นภาพยนตรโดยนะก
สรางภาพยนตรอเมริกะนรุ)นบุก เบิกใหเดิ นทางมายะงฟลิปปน สเพื่อถ)ายทําภาพยนตรอีก 3 คน
ได แ ก) James Henry White, Elias Burton Holmes แลั C. Fred Ackerman ช) า งกล อ งจาก
บริษะทคู)แข)งของเอดิสะน คือ American Mutoscope and Biograph (AM&B)
James Henry White ผูสรางภาพยนตรชาวอเมริกะน (พรอมกะบคู)หูของเขาตากลองชาว
อะ ง กฤษ Frederick Blechyden ได เ ดิ น ทางรอบโลกเพื่ อ ถ) า ยทํ า ภาพยนตร actuality หรื อ การ
บะนทึกเหตุการณต)า งๆ ใหกะบบริษะทผลิ ตภาพยนตรของเอดิสะน ในขณัที่เกิ ดสงครามรัหว)า ง
สหระฐฯ-สเปนขึ้น เขาอยู)ในรัหว)างเดินทางกละบจากตัวะนออกไกล เพื่อถ)ายภาพสถานที่ในญี่ปุuน
แลัจีน รวมทะ้งหมู)เกาัฮาวายในแปซิฟก ซึ่งทําใหเขาไดถ)ายภาพเรือรบบรรทุกกองทหารสหระฐฯ
ได เมื่ อ เข า กละ บ มาที่ แ คลิ ฟ อร เ นี ย เขาได ถ) า ยทํ า ภาพยนตร Troops Embarking at San
Francisco ในวะนที่ 23 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1898 แสดงภาพเหตุการณของทหารขึ้นเรือเพื่อไป
รบยะงสงครามในฟลิปปนส ส)วนภาพยนตรเรื่องที่ 2 Troop Ships for the Philippine ถ)ายทําใน
วะนที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.1898 เป9นเหตุการณเมื่อเรือที่ลําเลียงทหารสหระฐฯ ไดออกเดินทางไป
ยะงฟลิปปนส ภาพยนตรทะ้งสองเรื่องนี้ไดกล)าวพาดพิงถึงฟลิปปนสโดยเฉพาัในชื่อเรื่อง แมจั
ไม)ไดถ)ายทําในฟลิปปนส หรือมีภาพของชาวฟลิปปนสก็ตาม แต)ทําให “ฟลิปปนส” อาณานิคมใน
แปซิฟกไดเขาไปอยู)ในสํานึกของคนอเมริกะน ตอกย้ําจากสิ่งที่เผยแพร)อยู)ในสื่ออื่นๆ อย)างเช)นข)าว
วิทยุ หนะงสือพิมพ หรือภาพโปสการด ภายถ)าย การตูน ฯลฯ18
นอกจากนะ้นแลว White ยะงไดทําการผลิตภาพยนตรที่เป9นฉากสงครามการสูรบรัหว)าง
ทหารฟลิปโนกะบทหารสหระฐฯ แลัทําใหปรากฏ “ร)าง” ของผูที่จัเป9นศะตรูของทหารสหระฐฯ ที่ใน
ที่สุดตองพ)ายแพ แมว)าจัเป9นการทําจําลองขึ้นใหม)ก็ตาม โดยเป9นการแสดงจําลองเหตุการณ
16

Charles Musser, The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907 (New York: Simon &
Schuster Macmillan, 1990), p. 225.
17 Nick Deocampo, Film: American Influences on Philippine
Philippine Cinema (Manila: Anvil Publishing, Inc.,
2011), pp. 38-40.
18 Nick Deocampo, Film,
Film p.69.
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สงครามตามที่ไดบรรยายไวในข)าวหรือบะนทึกเหตุการณจริง โดยใชสตูดิโอของเอดิสะนที่นิวเจอซีย
เป9นสถานที่ถ)ายทํา ซึ่งนี่ดูเหมือนจัมาจากกรัแสความตองการเห็นภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกะบการ
สงครามที่เกิดขึ้น แมว)าจัเป9นการจําลองเหตุการณก็ตาม การชมภาพยนตรดะงกล)าวกลายเป9น
การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจของชาติแลัเรียกอารมณความรูสึกในหมู)สาธารณชน ตะวอย)าง
ฉากดะงเช)นการยกธงอเมริกะน ที่รูจะกกะนในชื่อ “The Stars and Stripe” ในดินแดนที่พิชิตได ภาพ
ของกองทหารที่ชนัศึก หรือกองเรือที่มีชะยชนัในสมรภูมิ เหล)านี้ไดระบความนิยมจากสาธารณชน
จนกรัทะ่งดวยเนื้อหาดะงกล)าวทําใหภาพยนตรกลายเป9นที่นิยมเหนือกว)าความบะนเทิง
ที่ถือว)าครองตลาดอยู)ในขณันะ้นคือลัครเวทีได ในส)วนหนึ่งแลวสงครามกะบสเปนปลุกความระก
ชาติในหมู)คนอเมริกะน แลัสตูดิโอของเอดิสะนก็ฉวยโอกาสอะนดีนี้ไวอย)างไม)รีรอ แมกรัทะ้งไดเรียก
เครื่องคีเนโตกราฟเสียใหม)ว)า “Wargraph”19
ใน ค.ศ.1899 สตู ดิ โ อเอดิ สะ น โดยมี White ทํ า หน า ที่ ดู แ ลการผลิ ต ภาพยนตร ใช
Wargraph ถ)ายทําภาพยนตรสงคราม รวมทะ้งการสรางจําลองเหตุการณการสงครามของสหระฐฯ
ทะ้งในคิวบา ปอรเตอรริโก แลัมีอยู)เจ็ดหะวเรื่องที่แสดงเหตุการณเกี่ยวกะบเรื่องราวสงครามใน
ฟลิ ปป นส ซึ่ง ทะ้ งหมดลว นแล วแต)เ ป9น การสร างจํา ลองภาพเหตุ การณ ขึ้น ใหม) ที่ส ตูดิ โอ West
Orange ในนิวเจอซีย ไดแก)เรื่อง
Filipinos Retreat from Trenches,
US Troops and Red Cross in the Trenches before Caloocan,
Advance of Kansus Volunteers at Caloocan,
Capture of Trenches at Candaba,
Rout of the Filipinos
The Early Morning Attack แลั
Col. Funston Swimming the Baglag River20

19

Charles Musser, The Emergence of Cinema,
Cinema p.288.
Elias Savada, ed. The American Film Institute Catalog (Film Beginnings, 18931893-1910) (NJ: The
Scarecrow Press, 1995) อางถึงใน Nick Deocampo, Cine,
Cine p. 75.
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ภาพที่ 2 ภาพยนตร Filipinos Retreat from Trenches

ภาพที่ 3 ภาพยนตร Advance of Kansus Volunteers at Caloocan
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ภาพที่ 4 ภาพยนตร Capture of Trenches at Candaba
ภาพยนตรเหล)านี้ลวนแต)ตองการแสดงใหสาธารณชนอเมริกะนมะ่นใจว)าจัมีชะยชนัใน
สงคราม แมว)าจัเป9นเพียงภาพยนตรแบบ single-shot ใชเวลาไม)เกินหนึ่งนาที แต)ทุกเรื่องจบลง
ที่ ตะ ว เอกของเรื่ อ ง (สหระ ฐ อเมริ ก า) สามารถมี ชะ ย ชนัเหนื อ ศะ ต รู (พวกฟ ลิ ป โ น) ได ซึ่ ง ทํ า ให
ภาพยนตรของเอดิสะนสตูดิโอเหล)านี้มีละกษณัเป9น “เรื่องสมมติ” (fiction) มากกว)าการแสดงถึง
ข อ เท็ จ จริ ง (fact) แลัทํ า ให แ นวคิ ด แฝงที่ ป รากฏอยู) ใ นภาพยนตร เ หล) า นี้ เ ป9 น การสนะ บ สนุ น
อุ ด มการณ แ บบจะ ก รวรรดิ นิ ย ม ที่ จ ัปกครองเหนื อ ดิ น แดนอาณานิ ค มฟ ลิ ป ป น ส สายตาจาก
จะกรวรรดิที่จองมองผ)านเลนสกลองยะงเห็นไดจากช)างภาพที่เขาไปบะนทึกภาพจากสถานที่จริงในหมู)
เกาัฟลิปปนสอย)าง Elias Burton Holmes
ชาวอเมริกะนคนแรกที่เดินทางไปยะงฟลิปปนสพรอมกะบจุดปรัสงคที่ตองการถ)ายภาพ
เคลื่อนไหว โฮมสเดินทางจากฮ)องกงมายะงฟลิปปนสคระ้งแรกในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1899 เท)าที่
ทราบในขณันี้ โฮมสบะนทึกภาพยนตรที่เกี่ยวกะบฟลิปปนสไวทะ้งหมดสี่สิบสองเรื่อง ซึ่งเป9นส)วน
หนึ่งของการเดินทางแลัถ)ายภาพยนตรทะ่วโลกของเขา ทะ้งนี้มีหลายหะวเรื่องที่โฮมสไม)เพียงแค)ทํา
การบะนทึกภาพในเชิงสารคดี แต)ยะงทําการสรางจําลองเหตุการณขึ้นมาดวย เช)นการจะดฉากเพื่อ
ถ)ายทําเรื่องเกี่ยวกะบการชนไก) ซึ่งกิจกรรมดะงกล)าวเป9นสิ่งตองหามในขณันะ้น ทะ้งนี้ โฮมสก็มิได
ปฏิเสธในเรื่องการจะดฉากเพื่อจําลองเหตุการณการชนไก)ขึ้นมาเพื่อถ)ายเป9นภาพยนตร นอกจากนี้
การเข า มาถ) า ยภาพยนตร ใ นดิ น แดนฟ ลิ ป ป น ส ที่ กํ า ละ ง คุ ก รุ) น ด ว ยการรบต) อ ต า นสหระ ฐ ฯ นะ้ น
สามารถกรัทําไดดวยความช)วยเหลือจากกองทะพที่จัระบปรักะนความปลอดภะยใหกะบผูที่เดินทาง
ถ)ายทําภาพยนตรดวย หละงจากการเดินทางเขามาฟลิปปนสเป9นคระ้งแรกเมื่อ ค.ศ.1899 โฮมสได
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เดิ น ทางมาถ) า ยภาพยนตร ใ นฟ ลิ ป ป น ส ห ละ ง จากนะ้ น อี ก 2 คระ้ ง เขาถ) า ยทํ า ภาพยนตร เ พื่ อ ใช
ปรักอบการบรรยาย ซึ่งภาพยนตรที่โฮมสถ)ายทํานะ้น ในที่สุดไดเขาไปอยู)ในแวดวงของภาพยนตร
เพื่อการศึกษา อะนตอบสนองต)อความตองการของโรงเรียนแลัมหาวิทยาละยในสหระฐฯ แลัใน
ค.ศ. 1915 เขาไดเซ็นสะญญากะบบริษะท Paramount เพื่อที่จัผลิตภาพยนตรในกะบบริษะทดะงกล)าว
เป9นสายส)งจะดจําหน)าย โดยภาพยนตรที่เขาถ)ายทํา เช)น A Visit to Bilibid, The Sing-Sing of
the Philippines ไดกลายเป9นภาพยนตรที่อยู)ในชุด Paramount-Burton Holmes Travel Picture
ภาพยนตร?ที่ในชุดนี้ เชIน Cruising through the Philippines to Cebu, Iloilo and Zamboanga,
Up and Down the Pasig River—‘The Filipino Thames,’ In Old and New Manila แลัไดนํา
ภาพยนตรเหล)านี้มาฉายในโรงภาพยนตรทะ้งในมันิลาแลัตามที่อื่นๆ ในหมู)เกาัอีกดวย เช)น ใน
ค.ศ.1923 ภาพยนตร Burton Holmes Travelogue ฉายที่โรงภาพยนตร Lyric ที่กีอาโป มันิลา
แลัในค.ศ.1922 ภาพยนตร Oriental College Boys ฉายที่ โรงภาพยนตร Lyric ในอิ โลอิโ ล21
ภาพยนตรของโฮมสที่หลงเหลือมาจนปจจุบะนจึงเป9นเหมือนบะนทึกปรัวะติศาสตรของฟลิปปนส
ดวย
ความอยากรูอยากเห็นของชาวอเมริกะนเกี่ยวกะบดินแดนเอเชียอะนห)างไกล อะนนําไปสู)การ
ส)งคนออกไปถ)ายภาพยนตรจากดินแดนนะ้น ยะงเห็นไดจากที่บริษะทคู)แข)งของเอดิสะน คือ American
Mutoscope and Biograph (AM&B) ได ส) ง ช) า งกล อ ง C. Fred Ackerman เข า ไปถ) า ยทํ า ณ
สถานที่จริงในเอเชีย ซึ่งผลงานของ Ackerman ในเอเชียที่เป9นที่รูจะกคือการถ)ายสงครามในจีน ใน
ค.ศ.1900 (กบฏนะ ก มวย) แต) ก) อ นที่ จ ัเข า ไปยะ ง จี น นะ้ น Ackerman ใช เ วลาอยู) ห ลายเดื อ นใน
ฟ ลิ ป ป น ส ซึ่ ง เขาได ทํ า การถ) า ยภาพยนตร ตะ้ ง แต) เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน ค.ศ.1899 จนถึ ง เดื อ น
กุมภาพะนธ ค.ศ.1900 ภาพยนตรของ Ackerman มีทะ้งหมด 42 เรื่อง แลัแมจัไม)ใช)เหตุการณ
จากแนวรบที่ดุเดือด แต)เป9นบรรยากาศทะ่วไปของทหารอเมริกะนแลัชาวพื้นเมืองในฉากทองถิ่น
หรือการเดินทะพของทหาร แต)ก็เป9นภาพบะนทึกใหเห็นถึงกิจกรรมต)างๆ ที่กองทะพของสหระฐฯ มี
เพื่ อ ที่ จ ัต) อ ต า นคนพื้ น เมื อ ง นอกเหนื อ จากการบะ น ทึ ก ภาพบรรยากาศทะ่ ว ไป เช) น เรื่ อ ง The
Escolta, A Busy Street in Manila (ถ)ายเดือนพฤศจิกายน 1899) Unloading Lighters, Manila,
(ถ)ายเดือนธะนวาคม 1899)
โดยใน ค.ศ.1900 เมื่ อ Ackerman เข า ไปฝ ง ตะ ว อยู) กะ บ กอง
ทหาร แลัติดตามการเดินทะพของกองทหารไปยะงที่ต)างๆ ภาพยนตรที่ผลิตขึ้นมาในช)วงนี้จึงแสดง
ใหเห็นกิจกรรมของกองทะพอย)างชะดเจน เช)น ภาพยนตรเรื่อง
The Battle of Mt. Ariyat [Ariat]
25th Infantry
A Filipino Town Surprised
An Historic Feat
Pack Train, Gen. Bell’s Expendition
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Unloading Lighters at Government Docks
Aguinaldo’s Navy
ทะ้งนี้ การที่ Ackerman ถ)ายภาพยนตรที่แสดงถึงวิถีชีวิตทะ่วไปของคนพื้นเมือง ซึ่งอาจจัมองไดว)า
เป9นภาพยนตรปรัเภทบะนทึกการเดินทางนะ้น ในขณัเดียวกะน การบะนทึกกิจกรรมของคนพื้นเมือง
ลงบนแผ)นเซลลูลอยด ก็อาจจัเป9นส)วนหนึ่งของการจะบตาสอดส)อง (surveillance) ชีวิตของคน
พื้ น เมื อ งโดยจะ ก รวรรดิ โดยมี ห ละ ก ฐานว) า ภาพยนตร ละ ก ษณันี้ ไ ด ถู ก ฉายให กะ บ นายทหารใน
กองบะญชาการที่วอชิงตะน ดี.ซี. ดูเป9นการส)วนตะว รวมทะ้งมีการออกฉายใหกะบสาธารณชนอเมริกะน
โดยที่ภาพยนตรเหล)านี้แทบจัไม)มีการฉายในฟลิปปนส ซึ่งอาจจัเป9นดวยการกละวว)าจัเกิดความ
ไม)พอใจในหมู)สาธารณชน22
นอกจาก Ackerman แล ว ต) อ มาบริ ษะ ท AM&B ยะ ง ได ส) ง Robert Bonine เข า มายะ ง
ฟลิ ป ปน ส ใ นปd ถะ ด มาด ว ย ซึ่ ง เขาไดถ) า ยภาพยนตร เ รื่อ ง Bridge Traffic, Manila (ถIา ยในเดื อ น
สิงหาคม 1900), A Filipino Cockfight (ถIายเดือนสิง หาคม 1900) ทะ้งนี้ก)อนสงครามโลกคระ้งที่
สองภาพยนตรปรัเภทบะนทึกเหตุการณ (Actualities) แลัภาพข)าว “จําลอง” เกี่ยวกะบฟลิปปนสมี
มากกว)ารอยเรื่อง แลัส)วนหนึ่งนะ้นภาพยนตรที่เรียกว)าเป9นการ “ทําจําลอง” ดูเหมือนจัไดระบ
ความนิยมกว)าภาพยนตรที่ถ)ายบะนทึกเหตุการณจริง23
มาถึงตนทศวรรษ 1900 การเปลี่ยนแปลงในเรื่องรูปแบบของฟลมจากที่เป9นภาพยนตรที่
แสดงภาพความเป9นจริง (actuality films) ไดค)อยๆ เปดทางใหกะบภาพยนตรเล)าเรื่อง (fiction
films) ที่ค)อยๆ ก)อรูป ขึ้นมา ความแตกต)างเริ่ มเห็นได จากภาพยนตรที่ส รางใน ค.ศ.1903 ชื่ อ
American Soldier in Love and War ซึ่งเป9นภาพยนตรแบบเล)าเรื่องสมมติ ซึ่งมีละกษณัต)างจาก
ภาพยนตรแบบเดิมอย)างจงใจ ภาพยนตรเรื่องนี้ไดระบแรงบะนดาลใจจากการพิชิตฟลิปปนสของ
กองทะพสหระฐฯ เป9นผลงานการสรางของบริษะทภาพยนตร AM&B โดยมี G.W.Bitzer เป9นช)าง
กลอง ออกฉายในเดือนตุลาคม ค.ศ.1903 แลันําออกมาจําหน)ายอีกคระ้งใน ค.ศ.1905 ภาพยนตร
เรื่องนี้แบ)งออกเป9นสามช)วงสามฉากแยกออกจากกะน แต)มีการเล)าเรื่องต)อเนื่องเป9นเรื่องเดียวกะน
โดยเป9 น เรื่ อ งราวเกี่ ย วทหารอเมริ กะ น ต อ งจากหญิ ง คนระ ก ไปรบในฟ ลิ ป ป น ส โดยการสู ร บที่
ฟลิปปนสทําใหเขาบาดเจ็บแลัเกือบถูกศะตรูสะงหาร แต)ไดระบการรองขอชีวิตแลัช)วยเหลือโดยชาว
พื้นเมือง จนในที่สุดสามารถกละบมาเจอกะบหญิงคนระก24
ในค.ศ.1908 ภาพยนตรเ ล)า เรื่ องที่มี เนื้ อหาเกี่ย วกะ บฟ ลิป ปน สอี กเรื่อ งหนึ่ง ก็ คือ เรื่ อ ง
Sailor in Philippines โดยมีความยาวในรัดะบที่เรียกว)าเป9น feature film ไดนะ่นคือ มีความยาว
835 ฟุต เมื่อเทียบกะบภาพยนตรแบบ actuality ที่มีขนาดอยู)ในราว 50 – 200 ฟุตเท)านะ้น แลัใน
ปdถะดมา ใน ค.ศ.1909 Carl Laemmle แห) ง บริ ษะ ท Independent Moving Picture (IMP-ซึ่ ง
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ต)อมาจักลายเป9นบริษะท Universal Pictures) ไดมาถ)ายทําภาพยนตรยาว 8 นาทีเรื่อง Rose of
the Philippines ในมันิลา โดยเป9นภาพยนตรเรื่องราวความระกรัหว)างทหารหนุ)มอเมริกะนกะบ
สาวฟ ลิ ปd โ น ภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ อ อกฉายในสหระ ฐ ฯ ในเดื อ นมกราคม ค.ศ.1910 แลัฉายใน
ฟลิ ป ป น ส ในปd ถะ ด มา ซึ่ ง หนะ ง สือ พิ ม พ Manila Times ที่ไ ด ตี พิ ม พข) า วเรื่ อ งภาพยนตร ดะ ง กล) า ว
กล)าวว)าภาพยนตรเรื่องนี้นะ้นเป9นภาพยนตรเรื่องแรกๆ ที่ผลิตในปรัเทศ โดยที่ยะงมีขอถกเถียงว)า
ภาพยนตรเรื่องนี้ถ)ายทําในฟลิปปนสจริงหรือไม)25 ต) อ มา ค.ศ.1913 มี ภ าพยนตร ที่ ชื่ อ เรื่ อ ง
น)าสนใจออกมา คือ The Capture of Aguinaldo โดยสตูดิโอ Bison จากชื่อเรื่องนะ้น แทนที่จั
เป9นภาพยนตรแนวสอบสวนต)อสู แต)กลายเป9นเรื่อง “โรแมนติกน้ําเน)า” แลัห)างไกลจากการเป9น
ภาพยนตรเชิงปรัวะติศาสตร หละงจากนะ้น 1 เดือนก็มีภาพยนตร The Battle of Manila ที่ผลิต
โดย Francis L. Ford แลัจะ ด จํ า หน) า ยโดย Universal Manufacturing Co. ซึ่ ง ผิ ด จากความ
คาดหวะงเช)นกะน เนื่องจากว)าไดเป9นเรื่องระกน้ําเน)าเช)นเดียวกะน ต)อมาอีกสี่ปd มีภาพยนตรเรื่อง The
Last Man กํากะบโดย Bertram Bracken จะดจําหน)ายโดย Export and Import Film Company
ออกมาเป9นภาพยนตรแนวดราม)า โดยสถานที่ในเรื่องเกิดขึ้นที่ Montana แลัฟลิปปนส26
นอกจากภาพยนตร fiction films ที่ เ ริ่ ม เกิ ด ขึ้ น แล ว ในช) ว งกลางทศวรรษ 1910 ยะ ง มี
ภาพยนตร ใ นอี ก ละ ก ษณัหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ใหม) เ พื่ อ ตอบสนองต) อ ความสนใจด า นการศึ ก ษาของ
สาธารณชน แลัภาพยนตรไดทําหนาที่เป9นสื่อที่จัถ)ายทอดความรูใหกะบผูคน ซึ่งอาจจัเรียก
ภาพยนตรในละกษณันี้ว)าเป9นภาพยนตรเพื่อการศึกษา (Educational Film) ซึ่งภาพยนตรเหล)านี้
ไดใหความสนใจอย)างมากต)อฟลิปปนส ทะ้งในเรื่องภูมิศาสตร ปรัวะติศาสตร การเมือง ค)านิยม
ทางสะงคม วะฒนธรรม แลัมีการสรางภาพยนตรเกี่ยวกะบผูคน ปรัวะติศาสตร ทระพยากรธรรมชาติ
อุตสาหกรรม ภาพวิวทิวทะศน ชนเผ)าชาติพะนธ แลัวิถีชีวิตในฟลิปปนส โดยมะกจัแสดงใหเห็นถึง
ความเจริญที่สหระฐฯ ไดสรางใหกะบคนพื้นเมือง ภาพยนตรเพื่อการศึกษา เช)น Gathering and
Preparing Cocoanuts in the Philippinesk (1911), Abaca: Its Culture and Use in the
Philippines (1912) แลั Culture of Manioco and the Making of Tapioca in the Philippines
(1912) แลัใน ค.ศ.1912 Dean C. Worcester คณักรรมธิการปกครองฟลิปปนสชุดที่สอง ได
นําเสนอภาพยนตร Native Life in the Philippines ซึ่งมีสองช)วง คือ The Head Hunter (6,000
ฟุต ) แลั From Savages to Civilization (หรื อ From Savages to Citizens ยาว 6,500 ฟุ ต )
จะดจําหน)ายโดยบริษะท Pan-American Film Manufacturing Co., Inc.27
ขอสะงเกตที่สําคะญอย)างหนึ่ง เกี่ยวกะบภาพยนตรที่สรางขึ้นแลัไดระบความนิยมแพร)หลาย
ในช)วงเปลี่ยนศตวรรษของสหระฐฯ นะ้น ลวนเต็มไปดวยแก)นเรื่องหละกเกี่ยวกะบการพิชิตอาณานิคม
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ซึ่งเสริมสรางความรูสึกระกชาติในหมู)สาธารณชน รวมทะ้งเป9นการทําใหแนวคิดจะกรวรรดินิยมเป9นที่
ยอมระบไดในหมู)ปรัชาชนส)วนใหญ)28
จากเวทีสู)จอภาพ (From stage to screen)
screen): ภาพยนตรในฐานัวะ
นฐานัวะฒนธรรมความบะ
นธรรมความบะนเทิงใหม)
ย อ นกละ บ ไปในช) ว ง 5 ปd แ รกหละ ง จากภาพยนตร อ อกฉายใน ค.ศ.1897 ดู เ หมื อ นว) า
สภาพการณของกิจการภาพยนตรในฟลิปปนสมีสภาพลุ)มๆ ดอนๆ เป9นอย)างมาก สาเหตุที่เห็น
ได ชะ ด เจนที่ สุ ด ก็ น) าจัมาจากการเกิ ดสงครามสเปน-สหระ ฐ ฯ แลัสงครามฟ ลิ ป ป นส - สหระ ฐ ฯ
ในช)วง ค.ศ.1898-1901 ซึ่งเป9นผลใหเกิดการปดเสนทางการเดินเรือแลัทําใหการนําเขาสินคา
จากต)างปรัเทศหยุดชังะก ในขณัที่กิจการซึ่งเป9นของนะกลงทุนชาวยุโรป ก็เริ่มกลายเป9นธุรกิจของ
ชาวอเมริกะน นอกจากนี้ภาพยนตรยะงตองเรียกความนิยมจากผูคนที่นิยมชมชอบการลัคร อะนเป9น
ละ ก ษณัวะ ฒ นธรรมแบบสเปนที่ ดํ า รงอยู) ใ นสะ ง คมฟ ลิ ป ป น ส ม ายาวนานไม) ไ ด ห มดไปได โ ดย
ทะนทีทะนใดเมื่อสหระฐฯ เขามาปกครอง
นอกจากนี้ การฉายภาพยนตรโดยเปรติเอรรา หรือราโมส ไม)ไดเกิดในที่ที่เรียกว)าโรง
ภาพยนตร แต)ฉายในที่ซึ่งเป9นเหมือนโถงหรือโกดะงมากกว)า แลัก)อนที่จัมีการสรางโรงภาพยนตร
ถาวร ภาพยนตรจึงตองฉายในสภาพโรงภาพยนตรเร) คือ ฉายในเตนทชะ่วคราว คลายๆ กะบเตนท
โรงลัครสะตว โดยพื้นที่ที่จัพบเตนทภาพยนตรเช)นนี้ไดจัอยู)ในพื้นที่ว)างบริเวณ Luneta แลั
Jardin Botánio ซึ่งมะกจัเป9นที่ชุมนุมของฝูงชนฟลิปปนส เตนทดะงกล)าวจัทาดานในสีดํา แลั
วางมานะ่งไวสองสามแถว ซึ่งผูชมส)วนใหญ)ซึ่งเป9นชายนะ้นมะกจัยืนชม เสียงดนตรีปรักอบภาพถา
มีก็จัมาจากเสียงฮารโมนิกาหรือเบนโจของทหารอเมริกะน จนกรัทะ่ง การฉายภาพยนตรไปอยู)ใน
อาคารที่ถาวรกว)านะ้นแลัปรากฏใบปดโฆษณาหนะง (anuncios) ออกมาตามหนาหนะงสือพิมพ El
Comercio อย)างสม่ําเสมอ เริ่มจากในราวปลายเดือนสิงหาคม 1900 เป9นตนมา โดยการฉาย
ภาพยนตรเหล)านี้จะดขึ้นในโรงลัคร เช)น Teatro Filipino (โรงลัครฟลิปdโน) ซึ่งใชเป9นเวทีแสดง
ลัครที่เรียกว)า ซารซูเอลา (zarauelas) หรือลัครทํานองนี้
ต) อ มาใน ค.ศ.1902 ชาวอะ ง กฤษชื่ อ Walgrah ได จะ ด ฉายภาพยนตร ที่ โ รงลัครในเขต
กําแพงเมืองที่เรียกว)า อินตรามูโรส (Intramuros) หนะงที่จะดฉาย เช)น เรื่อง Los boxeadore (The
boxers), Guillermo Tell(William Tell), Aladino (Aladdin), Damnacion del Fausto (Faust’s
Damnation) ราคาตะ๋วชะ้นพิเศษอยู)ที่ 2.40 เหรียญ ชะ้นหนึ่ง 1.60 แลัชะ้นธรรมดาเพียง 0.40 เซ็น
ตาโว แลัต่ํากว)านะ้นอยู)ที่ 0.20 เซ็นตาโว
ขณัที่ในส)วนของธุรกิจโรงหนะงมีนะกธุรกิจชาวสเปน ชื่อ Samuel Rebarber สรางโรงหนะง
Gran Cinematógrafo Parisien ขึ้นที่กีอาโป รวมทะ้งมีชาวฟลิปโนอีกหลายคนที่เริ่มทําธุรกิจนี้
ก)อนหนานายทุนอเมริกะน เช)นใน ค.ศ.1903 มีนะกวาดรูปวิวทิวทะศนชื่อ Jose Jimenes ไดสรางโรง
28
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ภาพยนตร Cinematógrafo Rizal ขึ้ น หน าสถานี รถไฟ Tutuban แลัมีก ารจ างคนมาบรรยาย
เรื่องราวของหนะง ซึ่งจันะ่งอยู)ในมุมที่มองเห็นจอภาพแลับรรยายความคิดเห็นต)อภาพที่เกิดขึ้น29
กล) า วกะ น ว) า โรงภาพยนตร โ รงแรกที่ ส ร า งโดยคนฟ ลิ ปd โ น ซึ่ ง ฉายเฉพาัภาพยนตร
โดยเฉพาั (ไม)ใช)เป9นโรงลัคร) คือ โรงหนะงที่ชื่อ Cine Los Obreros ซึ่งสรางโดยช)างตะดเสื้อ ชื่อ
Benitong Tama ที่ถูกล็อตเตอรี่รางวะลที่หนึ่ง แลวจึงมาสรางโรงหนะงที่ Sampaloc แมไม)มีการ
รับุวะนที่แน)ชะดในการสรางโรงหนะงดะงกล)าว ซึ่งออกแบบคลายกะบสุ)มไก) มีเกาอี้สองแถวตรงกลาง
แลัรอบๆ เป9นมานะ่ง ราคาที่นะ่งตรงกลาง 0.25 ส)วนมานะ่ง 0.1530 แลัโปรแกรมหนะงรอบหนึ่งก็ไม)
เกินหนึ่งชะ่วโมง ปรักอบดวยภาพยนตรหละกซึ่งมะกจัเป9นหนะงยุโรป เช)นหนะงอิตาลี แลัตามมา
ดวยหนะงสะ้น มีภาพยนตรข)าว, บะนทึกการเดินทาง, หนะงตลก แลัหนะงชุด เช)น เรื่อง The Perils
of Pauline หรื อ The Adventures of Katherine ทะ้ ง นี้ แม จ ัมี ค วามพยายามดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ภาพยนตร อ ยู) บ า ง แต) แ น) น อนว) า สภาพการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ยากลํ า บากอยู) ใ ช) น อ ย ในฐานัที่ เ ป9 น
เทคโนโลยีใหม)ที่ยะงตองใชเวลากว)าจัเขาที่เขาทาง ทะ้งในเรื่องเทคนิคอุปกรณ แลัในเรื่องของการ
จะดส)งภาพยนตรเพื่อที่จันํามาฉาย นอกจากนี้แลว ภาพยนตรยะงตองแข)งขะนกะบวะฒนธรรมการ
ลัครที่เป9นวะฒนธรรมที่อยู)ในชีวิตของชาวฟลิปdโน ที่แมว)าสหระฐฯ จัเขามาผนวกฟลิปปนสเขา
เป9นส)วนหนึ่งก็ตาม แต)การลัครก็ยะงคงมีบทบาทแลัอิทธิพลอยู)ในชีวิตสาธารณัของผูคน ทะ้งนี้
ตะ้งแต) ค.ศ.1903 ภาพยนตรจากที่เคยฉายอย)างเป9นอิสรัไดกลายเป9นเพียงส)วนหนึ่งของความ
บะนเทิง เช)น ลัครซารซูเอลา การแสดงรับํา หรือการรองเพลง ซึ่งบางคระ้งภาพยนตรกลายเป9น
เพียงการแสดงคะ่นเวลาเท)านะ้น ซึ่งการจะดโปรแกรมในละกษณันี้น)าจัไดระบความนิยม เพราัใน
ค.ศ. 1904 นะ้ น มี ก ารเป ด โรงภาพยนตร ใ นละ ก ษณันี้ เ พิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ เช) น โรงภาพยนตร
Empire, Rialto, Cinematógrafo-teatro “Nuevo Cervantes”, Gran Cinematógrafo del
Oriente, Teatro Cinematógrafo Walgraph, Cinematógrafo Insular ฯลฯ
อย)างไรก็ดี เมื่อถึง ค.ศ.1909 ซึ่งพบว)ามีอย)างนอย 6 โรงภาพยนตรที่จะดฉายภาพยนตร
ในขณันะ้น ไดแก) Cine Filipino, Cinema Comedia, Teatro Zorilla, Teatro Rizal, Empire แลั
Opera House ขณัที่โรงภาพยนตรเริ่มใชเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดลูกคา เช)น Cinema Comedia
ไดทําการติดตะ้งพะดลมไฟฟtา เพื่อเปลี่ยนกลางคืนอะนอบอาวของมันิลา
ในขณัที่เมื่อถึงทศวรรษ 1910 ภาพยนตรจัขึ้นมามีบทบาทขึ้นมาเคียงคู)กะบการแสดง
เพื่อความบะนเทิงอื่นๆ เช)น ซารซูเอลา มายากล ลัคร การรองเพลง หรือการออกรานสวนสนุก
รวมทะ้งไดเขาไปอยู)ภายใตการอุปถะมภของชาวอเมริกะนอย)างชะดเจน เนื่องจากในทศวรรษ 1910
นะ้น สหระฐฯ ไดสถาปนาอํานาจของตนเพื่อจะดการกะบกิจกาจภายในของฟลิปปนส แลัเขาไปมี
อิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนือฟลิปปนสไดอย)างค)อนขางมะ่นคงแลว แลัโรงภาพยนตรก็เริ่มยายจาก
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นายทุ น ชาวสเปนแลัยุ โ รปไปอยู) ใ นมื อ ของนายทุ น ชาวอเมริ กะ น แต) ทะ้ ง นี้ ทะ้ ง นะ้ น อิ ท ธิ พ ลของ
วะฒนธรรมสเปนยะงดํารงอยู)ในขณัที่สหระฐฯ เขามาดูแลอย)างเขมงวดในดานการเมืองการปกครอง
ซึ่งเป9นอย)างนี้ไปจนกรัทะ่งเกิดสงครามโลกคระ้งที่ 2
ใน ค.ศ.1912 ภาพยนตร เ ริ่ ม ที่ จ ัไม) ต อ งอาศะ ย การแสดงอื่ น ๆ แต) เ ป9 น การจะ ด ฉาย
ภาพยนตร อ ย) า งเดี ย ว ดะ ง เช) น ที่ ใบโฆษณา ไม) ต อ งกล) า วถึ ง ความบะ น เทิ ง อื่ น นอกจากชื่ อ เรื่ อ ง
ภาพยนตร เ ท) า นะ้ น คํ า ที่ เ น น ด ว ยตะ ว อะ ก ษรขนาดใหญ) คื อ ชื่ อ โรงภาพยนตร แลัชื่ อ เรื่ อ งของ
ภาพยนตรที่จะดฉาย

ภาพที่ 5 anuncio ของภาพยนตรใน ค.ศ.1912
ภาพยนตรที่จะดฉายในช)วงตน อะนเป9นการแนันําใหสาธารณชนชาวฟลิปปนสรูจะกกะบสื่อ
ภาพยนตรนะ้นแตกต)างไปจากภาพยนตรที่เรารูจะกในปจจุบะนพอสมควร โดยภาพยนตรยุคแรกเริ่ม
จัเป9นภาพยนตรสะ้น อย)างมากปรัมาณ 1 นาที เป9นหนะงเงียบ แมจัมีเสียงดนตรีหรือเสียงคนให
ขอมูลกํากะบอยู)บาง เป9นภาพยนตรขาว-ดํา ซึ่งจัมีบางที่เป9นภาพยนตรยอมสี แลัช)วงแรกมีที่มา
จากยุโรป ไม)ว)าจัเป9นฝระ่งเศส อิตาลี เดนมารก เยอรมะน โดยภายหละงภาพยนตรอเมริกะนเริ่มเขา
มามากถึงอย)างคงที่ ปรัเภทของภาพยนตรที่ฉายกะนเป9น actuality type หรือกล)าวถึงเหตุการณ
จริง สถานที่จริง ผูคนจริง หรือขาวของวะตถุที่ใชในชีวิตปรัจําวะน ขณัที่ผูชมส)วนใหญ)ก็ตื่นเตนที่
จัไดชมคนแปลกหนาที่ดูตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเป9นที่นิยม นะ่นคือ ภาพยนตรปรัเภทบะนทึกการเดินทาง
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(Travelogue films) ที่กล)าวถึงทิวทะศนแลัสถานที่อะนห)างไกล เช)นภาพยนตรเรื่อง La calle de
Montmarte de Paris (Montmarte Street in Paris) ซึ่งไดระบความนิยมอย)างมาก แลับริษะทบาง
แห)งเช)นลูมิแยร ไดส)งตากลองออกไปในดินแดนห)างไกล เพื่อถ)ายภาพยนตร แลัทําใหเกิดคละง
ภาพยนตรวิวทิวทะศนเป9นจํานวนมากทะ่วโลก ซึ่งภาพยนตรในปรัเภทนี้มีบางเรื่องที่มีมันิลาเป9น
หะวเรื่อง เช)น Escolta, Manla (AM&B, 1902), Banaue Rice Terraces (Hales Tours, 1904),
San Francisco Bridge (H. Wyndham, 1905) เป9นตน
นอกจากนี้แลวก็มี ภาพยนตรการเตนรับํา (dance film) เช)นเรื่อง Escena de baile
Japones (ภาพรับํ า ญี่ ปุu น ), Danza rusa (รับํ า ระ ส เซี ย ), Danza Egipciana (รับํ า อี ยิ ป ต )
ภาพยนตรเกี่ยวกะบราชวงศแลับุคคลสําคะญ เช)น เรื่อง La emperatriz de Rusia en carroza
(จะกรพรรดิระสเซียเสด็จทรงรถพรัที่นะ่ง) ภาพยนตรกีฬา เช)น การชกมวย, เรื่อง Pelea de gallos
(การชนไก)) ภาพยนตรที่เป9นวิถีชีวิตปรัจําวะนธรรมดา เช)น La cena e familia (ครอบคระวกิน
อาหารเย็น) แลัภาพยนตรเกี่ยวกะบรถไฟ
จากนะ้นใน ค.ศ.1902 จึงถึงยุคของภาพยนตรที่เล)าเรื่องแต)ง (fiction film) หรือเป9นการ
แสดงสมมติต)อหนากลองเหมือนลัคร เช)นเรื่อง Aladino, Guillermo Tell หรือ Damnacion del
Fausto ในขณัที่ความยาวของฟลมก็เพิ่มมากขึ้น แลัโรงภาพยนตรก็แข)งกะนฉายภาพยนตรที่มี
ขนาดยาว ซึ่งทําใหภาพยนตรเหตุการณจริงที่มีขนาดสะ้นลดจํานวนฉายลง แลัเหลือแต)ภาพยนตร
เรื่องสมมติ ที่มีขนาดยาว ซึ่งการที่ภาพยนตรแบบเรื่องสมมติไดระบความนิยมมากขึ้นนะ้นก็ทําให
เห็นไดว)าภาพยนตรถูกมองในฐานัความบะนเทิง แมว)าภาพยนตรเหตุการณจริงก็จะดอยู)ในแบบ
ความบะนเทิงได แต)ภาพยนตรเหตุการณจริง ก็ไม)ไดสรางความรูสึกหลีกหนีจากโลกความเป9นจริง
ซึ่งการที่ภาพยนตรเรื่องจริงตองหลีกทางใหกะบภาพยนตรเรื่องสมมตินะ้นน)าจัมาจากแนวโนม
ความสนใจของผูผลิตภาพยนตรในเมืองหลวงของภาพยนตรอย)างปารีส, นิวยอรค, ลอสแองเจิล
ลิส ที่เปลี่ยนไปสรางภาพยนตรเรื่องสมมตนะ่นเอง
การผลิตภาพยนตรออกมาจํานวนมาก แลัอย)างรวดเร็วเพื่อที่จัตอบสนองต)อตลาดทํา
ใหตองมีการทําใหการผลิตภาพยนตรเป9นอุตสาหกรรม นอกจากนะ้นผูบริโภคก็มีความตองการเห็น
ภาพยนตรที่ยิ่งวิจิตรพิสดาร ตื่นตาตื่นใจ แลัปลุกเราจินตนาการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เนื้อเรื่องใช
วรรณกรรมตัวะ น ตก โอเปร) า เทพนิ ย ายตัวะ น ตก เป9 น วะ ต ถุ ดิ บ ของเนื้ อ เรื่ อ ง ใน ค.ศ.1909
ภาพยนตรเริ่มมีความยาวกว)าหนึ่งชะ่วโมง แลัในค.ศ. 1912 ภาพยนตรก็ไม)ตองอาศะยการแสดง
ปรัเภทอื่นมาปรักอบในการฉายอีกแลว แลัโรงหนะงหลายโรงเห็นความจําเป9นที่จัตองแสดงถึง
เครื่องหมายการคาของภาพยนตรที่นํามาฉาย เช)น โรงภาพยนตร Lux จัเป9นเหมือนสถานที่
สําหระบจะดฉายภาพยนตรของบริษะท Pathe ของฝระ่งเศส ในขณัที่โรงภาพยนตร Ideal จัผูกเขา
กะบบริษะทภาพยนตรของเดนมารกหรือนอรเวย แลัโรงภาพยนตร Sirena ฉายภาพยนตรจาก
เบอร ลิ น ตะ ว อย) า งเช) น โรงภาพยนตร Lux มี ค วามภาคภู มิ ใ จยิ่ ง ที่ ไ ด ฉ ายภาพยนตร Los
Miserables (Les Miserable) ซึ่ง โฆษณาว)าเป9นภาพยนตรที่ยาวที่สุด ของยุ ค โดยมีความยาว
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14,000 ฟุต แลัแบ)งเป9นสี่ตอนดวยกะน แต)อย)างไรก็ตามโรงภาพยนตรเหล)านี้ยะงฉายภาพยนตร
จากแหล)งที่มาอื่นๆ ไดดวย31
แม จ ัมีโ รงภาพยนตร ที่ ฉ ายภาพยนตรจ ากสหระ ฐ ฯ คื อ โรงภาพยนตร Majestic แลั
Empire แต)จนกรัทะ่ง ค.ศ.1912 ภาพยนตรอเมริกะนที่นํามาฉายก็เป9นจํานวนนอยกว)าภาพยนตร
ยุโรปมาก แลัเหตุผลหนึ่งที่ดูเหมือนว)าภาพยนตรอเมริกะนไม)ปรากฏอยู)เท)าใดนะกก็อาจจัมาจาก
ชื่อภาพยนตรทะ้งหมดจัเปลี่ยนเป9นภาษาสเปนเพื่อทําใหคนเขาใจได นอกจากนะ้นแลว ผูชมใน
มันิลาก็ดูเหมือนจัมีทะศนัคติที่ไม)ดีนะกต)อภาพยนตรอเมริกะน เนื่องดวยคุณภาพของภาพยนตร
ที่มีหละกฐานการวิพากษวิจารณว)าโดยกล)าวว)ารอยลัเกาสิบของภาพยนตรอเมริกะนที่ผ)านรับบ
การแลกเปลี่ยนมาฉายในฟลิปปนสนะ้น สภาพขาดวิ่นเกินกว)าที่จัฉายได มีรอยการต)อฟลม หู
ฟลมฉีกขาด ตอนจบแลัชื่อเรื่องหายไป แลัดูเหมือนทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจัถ)ายกะนในวะนที่ “ฝนตก”
หนะกมากเสียเหลือเกิน32 (มีรอยเสนเหมือนฝนตก) ซึ่งดูเหมือนว)าบริษะทสายส)งแลกเปลี่ยนหนะงใน
สหระฐฯ จัไม)สนใจตลาดในฟลิปปนส ในขณัที่ชาวฟลิปโนมีรสนิยมในการดูหนะงเป9นอย)างดีจาก
การชมภาพยนตรคุณภาพสูงจากยุโรป ควบคู)กะบการชมลัครแลัโอเปร)า อะนเป9นรสนิยมทาง
วะฒนธรรมชะ้นสูง แลัหากมีภาพยนตรอเมริกะนคุณภาพเขามาฉายแลว คนก็จัแห)กะนมาอุดหนุน
เช)น เรื่อง Life of Moses ที่ฉายที่โรงหนะง Majestic แลัไดระบการตอนระบจากสาธารณชนอย)าง
ดี33 ดะงนะ้น ในช)วงตน คริสตศตวรรษที่ 20 ภายใตการควบคุมปกครองของสหระฐอเมริกา อเมริกะน
เป9นเจาของโรงภาพยนตร แต)ภาพยนตรที่เป9นที่นิยมของคนฟลิปปนสยะงเป9นภาพยนตรของยุโรป
ซึ่ง สถานการณ ดะ ง กล) า วได เ ปลี่ ยนแปลงไปเมื่ อ เกิ ด สงครามโลกคระ้ ง ที่ 1 เกิ ด ขึ้ น แลัการผลิ ต
ภาพยนตรของยุโรปตองปรัสบสภาพชังะกงะน พรอมกะบการที่ธุรกิจภาพยนตรสหระฐฯ ที่มุ)งสราง
ตลาดในปรัเทศ เพื่อต)อสูขึ้นมาเป9นความบะนเทิงหละกไดเริ่มออกไปสนใจตลาดต)างปรัเทศเพิ่ม
มากขึ้นในช)วงหละงสงครามโลกคระ้งที่ 1 ซึ่งเป9นการเปดทางใหภาพยนตรอเมริกะนเขามาค)อยๆ ยึด
ครองตลาดภายในฟลิปปนสได เห็นไดจากกิจกรรมการขยายสาขาของผูจะดจําหน)ายภาพยนตร
โดยใน ค.ศ.1918 บริษะท Universal ไดเปดสาขาในฟลิปปนสแลัเป9นผูที่ปtอนภาพยนตรที่ผลิต
โดยสหระฐฯ ใหกะบโรงภาพยนตรในฟลิปปนส รวมทะ้งบริษะทอื่นๆ ก็เขามาเปดตลาดแถบเอเชีย
เช) น Vitagraph, Fox, Goldwyn Far Eastern ค.ศ.1918 จึ ง เป9 น ปd ที่ ฮ อลลี วู ด เริ่ ม เข า มาครอง
ตลาดภาพยนตรฟลิปปนส โดยควบคุมธุรกิจภาพยนตรทะ้งในการฉายแลัการจะดจําหน)าย ซึ่ง
นําไปสู)การผลิตภาพยนตร เพื่อจันําไปสู)การครองตลาดธุรกิจภาพยนตรไดโดยสมบูรณนะ่นเอง34

31

Nick Deocampo, Cine, pp. 162-182. Nick Deocampo ยะงไดเรียบเรียบรายชื่อภาพยนตรที่ฉายในโรง
ภาพยนตรต)างๆ ในฟลิปปนส ตะ้งแต) ค.ศ.1897-1923 ไวที่ภาคผนวกทายหนะงสือเล)มนีด้ วย.
32 Kristin Thompson, Exporting Entertainment: America in the World Film Market, 19071907-1934 (London:
British Film Institute, 1985), p. 45, อางถึงใน Nick Deocampo, Cine, p. 185.
33 Nick Deocampo, Cine, pp. 188-189.
34 Nick Deocampo, Film, pp. 233-6.
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การสร า งงภาพยนตร
ภาพยนตร ฟ ลิ ป ป น ส ยุยุ ค เริ่ ม แรกแลัจุ
แรก แลัจุ ด เริ่ ม ต น ของการสร
ของ การสร า งภาพยนตร
ง ภาพยนตร เ ล) า เรื่ อ ง
(Narrative Film) ในฟลิปปนสโดยอเมริกะน
ชาวอเมริกะนที่อยู)ในฟลิปปนสคนแรกๆ ที่เริ่มสรางภาพยนตรแลัมีหละกฐานแน)ชะด คือ
Albert W. Yearsley ผูเป9นเจาของโรงภาพยนตร Majestic แลั Empire ตะ้งแต) ค.ศ.1910 เขาได
เริ่มทําบริษะท Oriental Film Manufacturing Company ซึ่งผลิตภาพยนตรปtอนโรงหนะงที่เขาเป9น
เจ า ของแลัดู แ ลจะ ด การอยู) ภาพยนตร ที่ เ ขาผลิ ต เช) น Manila Carnival Parade(1910), The
Great Tall Disaster, Bud Mar’s Last Flight at the Carnival, Pagsanjan Falls, Baguio
Brought to Manila, Bureau of Printing vs. the Constabulary, Paco Fire, 15th U.S. Infantry
Encamped on Lunata Field(1911), Senes in the Bullring at Mainla, Cebu before and after
the Typhoon, All Saints’ Day in Manila, Bullfight at Cervantes Park, Demonstration in
Honor of Woodrow Wilson’s Election, Gold Mining in Paracale, Life Saving Apparatus,
Parade of the Knights of Colombus, St. Tomas Decorations (1912)35
Dean C. Worcester เป9 น อเมริ กะ น อี ก คนที่ ค วรกล) า วถึ ง ไม) ใ ช) เ พี ย งเพราัเป9 น นะ ก
มานุษยวิทยา ผูที่เป9นหนึ่งในคณักรรมาธิการของสหระฐฯ ชุดที่ 2 ซึ่งทําหนาที่แนันําระฐบาล
สหระฐฯ เกี่ยวกะบนโยบายปกครองอาณานิคมในแปซิฟก แลัระฐมนตรีกรัทรวงมหาดไทยแห)ง
ระฐบาลอาณานิคมฟลิปปนส แต)ยะงเป9นนะกสรางภาพยนตรคนสําคะญที่มีจุดมุ)งหมายเพื่อที่ “นํา
ความเจริญ” มายะงชาวพื้นเมือง โดยเขาใหความสนใจกะบการบะนทึกสารคดีเกี่ยวกะบชีวิตชนเผ)าของ
คนพื้นเมือง แลัมองว)าภาพยนตรเป9นเครื่องมือสําคะญที่จันําการศึกษามาใหแก)ชนเผ)าทางตอน
เหนือของเกาัลูซอนแลัพวกมุสลิมทางใต โดยหนะงที่เขาสรางออกฉายในในค.ศ.1914 แลัไดระบ
การเผยแพร) ไ ปทะ่ ว สหระ ฐ ฯ แลัแคนนาดา ผ) า นบริ ษะ ท Pan-American Film Manufacturing
Company, Inc. ภาพยนตรดะงกล)าวมีสองตอน ตอนแรกเรื่อง Head Hunting แลัเรื่องที่สอน
From Savages to Civilization (หรือ From Savages to Citizens) ภาพยนตรของ Worcester
ตองการแสดงใหเห็นถึงชาวพื้นเมือง “ที่แทจริง” อะนเป9นชาวพื้นเมืองที่ยะง “ปuาเถื่อน” แลัมีละกษณั
แบบชนเผ)าที่ล)าหะวคน เป9นอนารยั ซึ่งทายที่สุดแลวคนพื้นเมืองเหล)านี้ไดเปลี่ยนสภาพจากชีวิต
ความเป9นอยู)ที่ลาหละงมาเป9นพลเมืองที่มี “อารยั” จากการชี้แนัอะนการุณของสหระฐฯ ไม)ว)าจั
เป9นดวยศาสนาคริสต ศีลธรรม แลักฎหมาย ซึ่งการเลือกนําเสนอภาพชนเผ)าที่ดูลาหละงปuาเถื่อน
ในภาพยนตรของเขานะ้น เหมือนจัเป9นการตอกย้ําบอกกะบคนอื่นๆ ว)าฟลิปปนสยะงไม)พรอมที่จั
ปกครองตนเอง แลัยะงไม)พรอมที่จัเป9นเอกราชจากสหระฐฯ36
ในขณัที่แนวโนมของภาพยนตรเริ่มที่จัเปลี่ยนจากภาพยนตรที่บะนทึกเหตุการณจริง
หรือสารคดี ไปเป9นภาพยนตรที่เล)าเรื่องมายิ่งขึ้นตะ้งแต)ตนทศวรรษ 1900 แต)กว)าที่กรัแสการ
สรางภาพยนตรเล)าเรื่องจัเกิดขึ้นในอาณานิคมก็เขาสู)ทศวรรษต)อมาแลว นะ่นคือใน ค.ศ.1912 มี

35

Nick Deocampo, Film, pp. 266-8.
36 Nick Deocampo, Film, pp. 276-86.
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ชาวอเมริกะนสองคน คือ Harry Brown แลั Edward Meyer Gross เริ่มสรางภาพยนตรเกี่ยวกะบ
วีรบุรุษ ดร.โฮเซ) รีซะล การถ)ายทําโดยมีฉากเช)นที่ปtอมซานติเอโก แลัสุสาน Del Norte ในเขต
อินตรามูโรสเป9นไดดวยดี ในขณัที่Albert Yearsley ซึ่งรูข)าวการผลิตภาพยนตรของ Brown แลั
Gross ก็ไดเร)งรีบผลิตภาพยนตรเรื่องเกี่ยวกะบรีซะลของตนเช)นเดียวกะน Yearsley ผลิตภาพยนตร
สะ้นเพีย งสิบห านาที ในขณัที่ Brown แลั Gross ผลิ ตภาพยนตรย าวนานกว)าชะ่ วโมงเพื่อเล) า
ชีวปรัวะติของรีซะล โดย Yearsley เริ่มถ)ายภาพยนตรตะ้งแต) 10:00 น. ที่สุสาน Del Norte แลั
เสร็จลงฉากสุดทายที่เวลา 17.00 น.ตอนบ)าย ฟลมเนกาทีฟส)งไปอะดอย)างรวดเร็ว แลัสุดทายนํา
ออกฉายไดในตอนค่ําวะนนะ้น Yearsley เอาชนัคู)แข)งเพื่อนร)วมชาติทะ้งสองได พรอมกะบปรักาศ
การเป9นศะตรูอย)างเป9นทางการไปดวย
ทะ้ ง สองฝu า ยแข) ง ขะ น กะ น อย) า งเข ม ข น แลัต) า งให ข) า วว) า ตนเป9 น “คนแรก” ที่ นํ า เสนอ
ภาพยนตรเกี่ยวกะบรีซะล ภาพยนตรของ Yearsley La vida y muerte del gran martir Filipino,
Dr.Jose Rizal (ชีวิตแลัจุดจบของวีรบุรุษชาวฟลิปdโนผูยิ่งใหญ) ดร.โฮเซ) รีซะล) ในหนะงสือพิมพ
ชะ้นนําอย)าง El Comercio ตะ้งแต)วะนที่ 19 สิงหาคม ซึ่งในข)าวโฆษณาว)าเขาจัจะดฉายภาพยนตร
เรื่ อ งนี้ ที่ โ รง Majestic ในวะ น ที่ 22 สิ ง หาคม ในขณัที่ Brown แลั Gross ลงโฆษณาใน
หนะงสือพิมพอเมริกะนที่มีคนอ)านนอยกว)าคือ The Manila Time ในวะนที่ 22 สิงหาคม โดยบอกว)า
หนะงของเขาจัฉายรอบปฐมทะศนในวะนที่ 24 สิงหาคม ที่โรงภาพยนตร Grand Opera House
ซึ่งในเรื่องโรงฉายนะ้น Yearsley ซึ่งเป9นเจาของโรงภาพยนตร ไดเปรียบกว)า เพราัไม)ตองรอคิวเขา
ฉาย
การฉายภาพยนตรในวะนที่ 22 สิงหาคม 1912 ของ Yearsley นะ้นมีผูคนจํานวนนะบพะนมา
รวมตะวกะนอยู)ที่โรงหนะง Majestic เพื่อชมภาพยนตร ภาพยนตรปรัสบความสําเร็จอย)างลนหลาม
ซึ่งในวะนต)อมาตองมีการขยายรอบฉายแลัโรงฉายไปที่โรงหนะง Empire ดวย ซึ่งเหตุที่ออกมาเป9น
เช)นนี้ทําใหคู)แข)งของเขาตองเลื่อนวะนฉายขึ้นมาเป9นวะนที่ 23 สิงหาคม เพื่อที่จัโหนกรัแสความ
นิยมของสาธารณชนที่ Yearsley ไดสรางไวในรอบปฐมทะศนดวย ซึ่ง ภาพยนตรของ Brown แลั
Gross Life and Death of Dr. Jose Rizal (ชี วิ ต แลัจุ ด จบของดร.โฮเซ) รี ซะ ล ) ก็ ป รัสบ
ความสําเร็จไม)แพกะน37
หละงจากนะ้น Yearsley ผลิตภาพยนตรดราม)าอีกสองเรื่อง เรื่องแรกเป9นภาพยนตรที่สราง
มากจาก zarzuela ของ Severino Reyes เรื่ อ ง Walang Sugat ซึ่ ง ผลิ ต เป9 น ภาพยนตร ใ นชื่ อ
เดียวกะน เมื่อ ค.ศ.1912 ในขณที่เรื่องที่สองสรางร)วมกะบอริเก)า คือ Gross เป9นภาพยนตรจากนว
นิยายต)อตานจะกรวรรดินิยมงานปรัพะนธของโฮเซ รีซะล Noli Me Tangere สรางเสร็จ ค.ศ.1915
แต)เมื่อเกิดเพลิงไหมโรงหนะง Majestic การสรางภาพยนตรของ Yearsley จึงหยุดชังะกไป
ในส)วนของ Edward Meyer Gross นะ้นก็ไดสรางภาพยนตรเล)าเรื่องต)อไป โดยร)วมทีมกะบ
Harry Brown ในฐานัผู อํ านวยการสร าง แลั Charles Martin ในฐานัผู กํ ากะ บ ภาพ ได สร า ง
37
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ภาพยนตรอิงปรัวะติศาสตรเรื่องอื่นๆ ใน ค.ศ.1912 Gross เป9นผูกํากะบที่สรางภาพยนตรที่สําคะญ
สามเรื่อง คือ La vida de Rizal ที่ไดกล)าวถึงไปแลว แลั La conquista de Manila ซึ่งถูกหาม
ออกฉายจากเนื้อหาที่ถู กพิจ ารณาว)า ไม)เ หมาัสม 38 แลับริ ษะท Rizalina Film Manufacturing
Company ของเขายะ ง ได ผ ลิ ต ภาพยนตร แ นวดราม) า อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ Los tres matires (หรื อ
Gomez, Burgos, Zomara) ซึ่งมาจากเหตุการณสะงหารนะกบวชชาวพื้นเมืองสามคน ซึ่งการตาย
ของพวกเขามีส)วนใหเกิดการเคลื่อนไหวชาตินิยมเพื่อต)อตานการปกครองของสเปน ภาพยนตร
ของ Gross เป9นพื้นฐานสําคะญที่นําไปสู)การเกิดผูผลิตภาพยนตรชาวฟลิปปนสในเวลาต)อมา39
เพราัเขา แลั Yearsley คือผูที่จัขายอุปกรณใหกะบโฮเซ เนโปมูเซโน (Jose Nepomuceno)
เพื่อก)อตะ้งบริษะทภาพยนตรแห)งแรกของฟลิปปนส Malayan Motion Pictures ใน ค.ศ.1917
อุตสาหกรรมภาพยนตรฟลิปปนสยุยคุ แรกเริ่ม
งานปรัวะติศาสตรภาพยนตรฟลิปปนสเห็นพองตองกะนว)า ภาพยนตรเรื่องยาวเรื่องแรกที่
สร า งโดยชาวฟ ลิ ป ป น ส หรื อ เป9 น ภาพยนตร ฟ ลิ ป ป น ส เ รื่ อ งแรกนะ้ น คื อ เรื่ อ ง Dalagan Bukid
(Country Maiden [สาวนอยบานนอก]) ซึ่งสรางขึ้นใน ค.ศ.1919 โดยโฮเซ เนโปมูเซโน (Jose
Nepomuceno) ทะ้งนี้ก)อนหนาภาพยนตรเรื่องนี้นะ้นมีภาพยนตรอยู)จํานวนหนึ่งที่ไม)มีที่มาแน)ชะดว)า
เป9นภาพยนตรที่สรางโดยคนฟลิปปนส หรือโดยชาวต)างชาติที่อยู)ในฟลิปปนส มีเพียงชื่อ เช)น
Faustino Lichauco กะบภาพยนตรเรื่อง Yesterday, Today and Tomorrow หรือชาวอเมริกะนที่
อยู) ใ นฟ ลิ ป ป น ส ม ายาวนาน อย) า ง Mr. Elser ซึ่ ง มี Manila Movie Studio หรื อ มี บ ริ ษะ ท
ภาพยนตรอย)าง Orient Pictures Corporation ซึ่งหนึ่งในผูถือหุนคือ Atty. Joaquin Pardo de
Tavera ชื่ อ เหล) า นี้ นํ า หน า มาก) อ นชื่ อ ของ Jose Nepomuceno ซึ่ ง จัเกิ ด ขึ้ น ตามมาหละ ง จากผู
บุกเบิกทะ้งหลายเหล)านี้ลมเหลวในกิจการภาพยนตรแลว
โฮเซ เนโปมูเซโน (Jose Nepomuceno) แลั เยซุส เนโปมูเซโน (Jesus Nepomuceno)
สองพี่ น อ งได ก) อ ตะ้ ง Malayan Motion Pictures ขึ้ น ในค.ศ.1917 โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ซื้ อ ต) อ มาจาก
Yearsley แลั Gross เริ่มตนอุตสาหกรรมภาพยนตรของฟลิปปนส แลัผลิตภาพยนตรข)าวแลั
สารคดี ก)อนที่จัทําภาพยนตรเรื่องยาว (feature film) ทะ้งนี้ก)อนหนานะ้น โฮเซ เป9นตากลองเพื่อ
ทํ า ภาพยนตร ใ ห กะ บ บริ ษะ ท ยุ โ รปแลัอเมริ กะ น มาก) อ น จากการลองผิ ด ลองถู ก จึ ง เริ่ ม ที่ จ ัผลิ ต
ภาพยนตรข)าว (newsreels) แลัสารคดี (documentaries) ซึ่งผลงานของเขาไปปรากฏแก)สายตา
ของชาวโลก ก) อนที่ ภาพยนตร เรื่ องยาวของเขาจัปรากฏแก)ส ายตาของชาวฟ ลิ ปป นส 40 ทะ้ ง นี้
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Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines,
Philippines pp.12-13. ดูการอภิปรายเกี่ยวกะบการเซ็นเซอรภาพยนตร
เรื่องนี้ใน Nick Deocampo, Film, pp. 273-74.
39 Nick Deocampo, Film, pp. 233-6.
40 Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines, p.14.
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ภาพยนตร ที่ เป9 น เรื่ อ งแรกของเนโปมู เซโน คื อ รายงานพิ ธี ศ พของภรรยาคนแรกของ Sergio
Osmena Sr. หละ ง จากนะ้ น ก็ ไ ด เ ป9 น สายข) า วให กะ บ ปริ ษะ ท Parthé ของฝระ่ ง เศสแลับริ ษะ ท
Paramount News ของฮอลลีวูดใน ค.ศ.1918 เมื่อมีบริษะทเป9นของตนเองแลว ภาพข)าวโดยเน
โปมูเซโน อย)างเช)น รายงานแผ)นดินไหวที่ญี่ปุuนใน ค.ศ.191841 ใน ค.ศ.1919 เนโปมูเซโน สราง
ภาพยนตรเรื่องยาว Dalagan Bukid ซึ่งนํามาจากลัครเพลงที่เรียกกะนว)าซารซูเวลา (zarzuela)
ของ Hermogenes Ilagan แลั Leon Ignacio เป9 น ภาพยนตร เ พลงแนวชวนหะ ว ที่ อ อกจัเป9 น
ตะวเลือกที่แปลกในยุคของหนะงเงียบ ทะ้งนี้ นะกแสดง (ซึ่งเป9นนะกแสดงลัครซาซูเวลา) ตองรองเพลง
สดในรัหว)างหนะงฉาย โดยในรอบปฐมทะศนของการฉายภาพยนตร Dalagang Bukid ในวะนที่ 25
กะนยายน 1915 นะ้นนะกรองนะกดนตรีทุกคน รวมทะ้งนางเอก Atang de la Rama ไดมาเตรียมรอง
เพลง Nabasag ang Banga (หมอดินที่แตกราว) ในเวลาเดียวกะบที่เธอรองเพลงดะงกล)าวในจอ
ภาพยนตรดวย42

ภาพที่ 6 Atang de la Rama ภาพจากภาพยนตร Dalagang Bukid

41

Nadi Tofighian, “The Role of Jose Nepomuceno in the Philippine Society: What language did his
silent films speak?” (MA Thesis, Department of Cinema Studies, Stockholm University, 2006), p. 3.
42 Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines, p.18.
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หละงจากนะ้นเนโปมูเซโน มีภาพยนตรออกมาต)อเนื่อง คือ La Vengaza de Don Silvestre
(1919), La Mariposa Nagra (Black Butterfly, 1920), Hoy u Nunca Besame (Now of never
kiss me, 1920), Un (El) Capullo Marchito(A wilted rosebud, 1920), Esrellita del Cine
(Movie starlet, 1920) แต)ใน ค.ศ.1921-194322 พี่นองเนโปมูเซโน หยุดสรางภาพยนตรเรื่องยาว
แลัหะนไปผลิตภาพยนตรภายใตสะญญากะบระฐบาลสหระฐฯ (ผ)านกรัทรวงพาณิชย) ใหผลิตสารคดี
ชุด เกี่ยวกะบอุตสาหกรรมของคนพื้นเมือง เช)น การปลูกยาสูบ การปลูกมัพราว การทําหมวก
buntal การผลิตมัพราวแหง การผลิตกรัดุม ฯลฯ การผลิตสารคดีเป9นงานที่เนโปมูเซโนระกแลั
ทําอย)างต)อเนื่องเมื่อเขามีโอกาส44
ขอสะง เกตปรัการหนึ่ง คือ ภาพยนตรในช)วงแรกแม จัเป9 นหนะง เงียบ แต)ภ าษาที่ ใชใ น
ภาพยนตรดูไดง)ายๆ จากชื่อเรื่อง ซึ่งภาพยนตรที่สรางในฟลิปปนสในช)วงตนๆ นะ้น ชื่อเรื่องจัใช
ภาษาสเปน เนื่องจากภาษาสเปนเป9นภาษากลางที่ใชกะนอย)างแพร)หลายทะ่วทะ้งหมู)เกาั เรียกว)า
เป9นภาษากลาง ในขณัที่ภาษาถิ่น เช)น ภาษาตากาล็อค, เซบูโน หรือบิซายาส เป9นภาษาที่ใช
เฉพาัในทองถิ่นหนึ่งๆ เท)านะ้น ซึ่งยะงแสดงใหเห็นดวยว)าอิทธิพลของวะฒนธรรมสเปนยะงมีอยู)อย)าง
เข ม ข น แม ว) า สเปนจัไปจากฟ ลิ ป ป น ส แ ล ว ก็ ต าม แลัเมื่ อ สหระ ฐ ฯ เข า มาปกครองฟ ลิ ป ป น ส
นโยบายอย)างหนึ่งที่สหระฐฯ ใหความสําคะญคือการสอนภาษาอะงกฤษใหกะบคนฟลิปปนส จนทําให
ภาษาอะงกฤษกลายเป9นภาษาของโรงเรียน แลัเป9นภาษาที่คนฟลิปปนสใชเป9นภาษากลาง ก)อนที่
จัมีการกําหนดใหใชภาษาฟลิปdโน (ซึ่งมีพื้นฐานมาจากภาษาตากาล็อค) เป9นภาษาปรัจําชาติ ซึ่ง
ปรัเด็นเรื่องภาษานะ้นเห็นไดชะดจากชื่อภาพยนตรของเนโปมูเซโน โดยเขาสรางภาพยนตร
ในชื่อที่เป9นภาษาอะงกฤษแลัภาษาตากาล็อค จากเดิมที่ในการสรางภาพยนตรจัใชภาษาสเปนที่
คนส)วนใหญ)เขาใจได จากนะ้นเริ่มเห็นภาพยนตรที่มีชื่อเป9นภาษาอะงกฤษ เช)น Mary, I Love You
(1926), Hot Kisses (1927), The Filipino Woman (1927) แลัอาจจัเนื่ อ งจากการกรัแส
ชาตินิยม เรียกรองการเป9นเอกราชจากสหระฐฯ ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจจัเป9นส)วนหนึ่งที่ทํา
ใหเนโปมูเซโน สรางภาพยนตรภาษาตากาล็อค โดยเห็นไดชะดเจนจากการสรางภาพยนตรเสียง
เรื่องแรกที่ใชชื่อภาษาตากาล็อค Ang Punyul na Ginto (กริชทองคํา,1933) แลัภาพยนตรที่
สรางหละงจากนะ้นก็ใชภาษาตากาล็อคทะ้งหมด45
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Nadi Tofighian, “The Role of Jose Nepomuceno in the Philippine Society: What language did his
silent films speak?,” pp. 63-64.
44 Nick Deocampo, Film, p. 292. แลั Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines, p.15.
Film
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45 Joseph Palis, “Cinema Archipelago: A Geography of Philippine Film and the Postnational
Imaginary,” (Ph.D Thesis, Department of Geograhpy, University of North Carolina at Chapel Hill,
2008), p. 82.
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ภาพที่ 7 ภาพยนนตร Ang Punyul na Ginto (1933)
นอกจากนี้แลว ภาพยนตรของเนโปมูเซโน ยะงเขามาเติมเต็มช)องว)างของตลาดทองถิ่นที่
ต อ งการหนะ ง แบบท อ งถิ่ น แท ๆ ในเขตพื้ น ที่ ร อบนอกเมื อ งหลวง ซึ่ ง ไม) คุ น เคยกะ บ วะ ฒ นธรรม
ปรัเพณีแบบอเมริกะนแลัไม)ชอบหนะงฮอลลีวูดที่นําเขามาครองตลาดภาพยนตรในฟลิปปนส แลั
ดวยบริบทเช)นนี้ อาจจัเป9นเหตุใหเขาหยิบบทปรัพะนธของโฮเซ รีซะล วีรบุรุษชาวฟลิปปนส ที่
ไดระบการยกย)องจากชาวฟลิปปนส แลัไดระบการสนะบสนุนจากสหระฐฯ ในฐานัที่เป9นตะวแทนการ
ต)อตานสเปน มาผลิตเป9นภาพยนตร คือเรื่อง Noli me Tangere ที่สรางขึ้นอีกคระ้งใน ค.ศ.1930
แลัไดระบการยกย)องใหเป9นภาพยนตรฟลิปปนสที่สําคะญที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคหนะงเงียบ46 แต)เป9นที่
น)าเสียดายว)าฟลมภาพยนตรของเนโปมูเซโนทะ้งหมดไม)มีเหลือรอดมาถึงปจจุบะนเลย47
ผูสรางภาพยนตรคนสําคะญตามติดเนโปมูเซโนมา ก็คือ วินเซนเต ซาละมบิเดส (Vicente
Salumbides) ซึ่งมีปรัสบการณจากการใชชีวิตเป9นนะกเรียนกฎหมายในสหระฐฯ พรอมกะบเรียน
เขียนบทหนะง การแสดง การกํากะบภาพยนตรในฮอลลีวูด รวมทะ้งไดทํางานร)วมกะบบริษะท Famous
Players Company ดวย แต)เมื่อสงครามโลกคระ้งที่ 1 เกิดขึ้น เขาเขาร)วมกะบกองทะพอเมริกะนเพื่อ
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Nadi Tofighian ไดทําการรวบรวมรายชื่อภาพยนตรของเนโปมูเซโนทะ้งหมดไว ดูใน “The Role of Jose
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59-74.
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ไปรบในฝระ่งเศส แลัก็กละบมาฟลิปปนสพรอมกะบไดผลิตภาพยนตรเรื่องแรกของตน Miracles of
Love โดยตองหาความร)วมมือดานเทคนิคจากเนโปมูเซโน ซาละมบิเดสจึงเริ่มสรางภาพยนตรเรื่อง
นี้ ไ ด ใ น ค.ศ.1925 โดยตะ ว เขาเองเป9 น ตะ ว พรัเอก คู) กะ บ นางเอกลู ก ผสม (metizo) Elizabeth
“Dimples” Cooper เป9นเรื่องแนวตลกโรแมนติก แลัดวยปรัสบการณของเขาจากการทํางานใน
ฮอลลีวูดทําใหเขาเป9นคนแรกที่ใชการแต)งหนาเพื่อสรางความสว)างใหกะบหนาของนะกแสดงแทนที่
จัปล)อยใหหนาดําอยู)ในภาพยนตร เขายะงเป9นผูบุกเบิกการถ)ายแบบ close-up เพื่อที่จัเผยให
เห็นถึงความรูสึกภายในของนะกแสดง แลัการใช “ภาพในจินตนาการ (vision)” เพื่อบอกถึงสิ่งที่
เป9นความคิดอยู)ในใจของนะกแสดง รวมทะ้งการตะดภาพอย)างฉะบไว เพื่อทําใหเรื่องกรัชะบแลัสราง
ความตื่นเตนน)าติดตาม ภาพยนตรของซาละมบิเดส มีความเป9นอเมริกะนมากกว)าของเนโปมูเซโน
ด ว ยมี ละ ก ษณัของเรื่ อ งราวความระ ก แลัความตลกขบขะ น ซึ่ ง เป9 น สิ่ ง ที่ เ ป9 น ละ ก ษณัสํ า คะ ญ ของ
ภาพยนตรฮอลลีวูด48 แต)ใน ค.ศ.1929 ซาละมบิเดสก็กละบอําลาวงการภาพยนตรไป
“ฮอลลีวูดแห)งตัวะนออก”
ออก” : แฮรีสแลัทาอิท
ขณัที่การสรางภาพยนตรของฟลิปปนสยะงห)างไกลจากมาตรฐานรัดะบนานาชาติที่ฮอลลี
วูดตะ้งไวอย)างที่เขาใจไดไม)ยาก แต)ใน ทศวรรษ 1930 มีผูสรางภาพยนตรชาวอเมริกะนสองคน
George Harris แลั Stewart (Eddie) Tait ที่จ ัเปลี่ ยนมันิ ล าให เป9 น ฮอลลีวู ด แห) ง ตัวะ นออก
โดยความพยายามที่จัยกรัดะบการสรางภาพยนตรของทองถิ่นใหมีคุณภาพเท)ากะบมาตรฐานฮอล
ลีวูด ทะ้งสองไดนําทะ้งเทคโนโลยีที่ทะนสมะยแลัความเชี่ยวชาญ รวมทะ้งเงินทุนแลัอํานาจอิทธิพลที่
จํ า เป9 น สํ า หระ บ การสร า งภาพยนตร ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จัได ระ บ การยอมระ บ ในกลุ) ม คนดู ที่
นอกเหนือไปจากคนในปรัเทศเอง แลัมีเปtาหมายเพื่อที่จับุกตลาดต)างปรัเทศ
สตูดิโอผลิตภาพยนตรของทะ้งสองชื่อ Filippine Film Production, Inc. (หรือ Filippine
Films, Inc) ไดตะ้งขึ้นใน ค.ศ.1933 แลัไดกลายเป9นจุดเริ่มตนสําคะญของการที่ภาพยนตรของคน
พื้นเมืองจัไดระบการประบเปลี่ยนใหเขาสู)มาตรฐานสากลได เพราันี้คือสตูดิโอภาพยนตรแบบมือ
อาชีพแห)งแรกในปรัเทศที่พรอมสรรพดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพรัดะบฮอลลีวูด ซึ่งควรจักล)าว
ไวใ นที่นี้ ดวยว)า ใน ค.ศ.1933 นะ้ นเกิ ดพะฒ นาการที่ สําคะ ญในวงการภาพยนตร คื อในการผลิ ต
ภาพยนตรเสียงในฟลมไดเกิดขึ้น โดยภาพยนตรเรื่อง Ang Aswang ที่ออกฉายปฐมทะศนในวะนที่
1 มกราคม 1933 ณ โรงภาพยนตร Lyric นะ้นเป9นที่ยอมระบกะนว)าเป9นภาพยนตรเสียงเรื่องแรกของ
ฟลิปปนส แมว)าจักล)าวกะนว)าภาพยนตรดะงกล)าวมีเสียงเพียงบางช)วงเท)านะ้นก็ตาม โดยภาพยนตร
ดะงกล)าวถ)ายทําโดย George Musser แห)งบริษะท Manila Talkaton Pictures ผูดูแลการใหเสียง
คือ William P. Smith ซึ่งจัไดมีบทบาทสําคะญในการใหเสียงภาพยนตรอีกหลายต)อหลายเรื่อง
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หละ ง จากนะ้ น (ในค.ศ.1934 Smith ได เ ข า ไปอยู) กะ บ บริ ษะ ท Flippine Film ก) อ นที่ จ ัย า ยออกไป
ทํางานกะบ Sampaguita Pictures ใน ค.ศ. 1937)49
สตูดิโอ Filippine Film อางว)าใน ค.ศ.1935 ไดผลิตหนะงยาวไปแลวรวม 23 เรื่องแลัหนะง
สะ้นอีก 24 เรื่อง ซึ่งมีทะ้งภาพยนตรที่เป9นภาพข)าว ภาพยนตรตลกสุขนาฏกรรม แลั การเก็บ
บะนทึกภาพ ซึ่งบริษะทอางว)าใชนะกแสดงพื้นเมือง โดยในปd ค.ศ.1935 นะ้นไม)มีภาพยนตรฟลิปปนส
จากบริ ษะ ท อื่ น ผลิ ต ขึ้ น มาเลย แต) Filippine Films ได ผ ลิ ต ภาพยนตร 11 เรื่ อ ง แลัครองโรง
ภาพยนตรในมันิลา มีตะวอย)างเช)น ภาพยนตรเรื่อง Ang Gulong Ng Buhay (Wheel of Life),
Mahiwagan Violin (Magic Violin), Himala Ni Bathala (God’s Miracle), Awit Ng Pag-Ibig
(Love Song) ใน ค.ศ.1936 มีภาพยนตรของ Filippine Films รวม 15 เรื่อง ค.ศ.1937 มี 11
เรื่ อ งจากทะ้ง 23 เรื่ อ งที่ผ ลิ ต โดยบริษะ ท ส) ว นใน ค.ศ.1938 นะ้น มี ก ารลดลงอย) า งเห็น ได ชะ ด ของ
จํานวนภาพยนตรที่สตูดิโอไดผลิต คือ มีภาพยนตรเพียง 8 เรื่องจาก 40 เรื่องที่ผลิตในปdนะ้น ซึ่ง
อาจจัเป9นไปไดว)าสตูดิโอไดใหบริการเครื่องมือเครื่องไมอุปกรณแก)ผูผลิตภาพยนตรชาวพื้นเมือง
คนอื่นๆ ซึ่งใน ค.ศ.1938 นะ้นบริษะทมีภาพยนตรเพียงสองเรื่อง จาก 49 เรื่อง คือเรื่อง Anak ng
Hinagpis (Child of Sorrow) แลั Walang Sugat (Unwounded) ปdต)อมาก็มีอีกเพียงสามเรื่อง
แต)ที่สําคะญคือ บริษะทไดใหความช)วยเหลือใหเกิดการสรางภาพยนตร ทะ้งในเรื่องการใหบริการดาน
เทคนิค ใหเช)าสตูดิโอบะนทึกเสียง หองแล็บที่ส)งฟลมเขากรับวนการ แต)เมื่อเกิดสงครามโลกคระ้งที่
2 ขึ้น แฮรริสแลัทาอิสก็ตองออกไปจากฟลิปปนส แลัจบความฝนของการสรางฮอลลีวูดแห)ง
ตัวะนออกของพวกเขา ซึ่งก)อนที่เขาจัจากไปนะ้น เขาสามารถสรางสตูดิโอบนพื้นที่หนึ่งหมื่นสอง
พะนตารางเมตรแลัมีคนทํางานถึงสองพะนหารอยคน
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Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines,
Philippines p.19. หากคิดว)าภาพยนตรเรื่อง Ang Aswang ยะงไม)ใช)
ภาพยนตรเสียงที่แทจริงแลว ก็จัทําใหภาพยนตรใน ค.ศ.1933 เรื่อง Punyal na Ginto (กริชทองคํา) ของโจเซ
เนโปมูเซโน เป9นภาพยนตรเสียงอย)างสมบูรณแบบเรื่องแรก โดยฉายหละงจากเรื่อง Ang Aswang ราวสามเดือนที่
โรงภาพยนตร Lyric เช)นเดียวกะน
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ภาพที่ 8 ภาพยนตร Walang Sugat (1939)
ผลงานของพวกเขามีภาพยนตรสีสองเรื่องที่แสดงถึงชีวิตของคนฟลิปปนสส)งไปฉายใน
สหระฐฯ แลัเพื่อตีตลาดโลก พวกเขาไดพยายามหาจุดที่จัดึงดูดตลาด แลัเห็นว)าภาพยนตรที่
ถ)ายทําในฉากธรรมชาติของปuาเขตรอน ไดระบความสําเร็จอย)างมหาศาล โดยใชนะกแสดงทองถิ่นที่
ไม)มีชื่อเสียงอัไร แลันําไปสู)การสรางภาพยนตรที่สําคะญเรื่องหนึ่งในปรัวะติศาสตรภาพยนตร
ฟลิปปนสโดยเป9นภาพยนตรที่ผลิตในฟลิปปนสเรื่องแรกที่จะดฉายไปทะ่วโลก นะ่นคือภาพยนตรเรื่อง
Zamboanga ซึ่งแฮรีสแลัทาอิทเริ่มถ)ายทําใน ค.ศ.1936 ใชเวลาสราง 9 เดือนก)อนที่จัฉายที่
โรงหนะง Lyric Theater ในเดือนธะนวาคม 1937 แลัฉายในสหระฐฯ ในปdต)อมา
Zamboanga เขาทํานองภาพยนตรแนวเรื่องระกโรแมนติกในหมู)เกาัทัเลใต ไดไปถ)ายทํา
ในแหลม Zamboanga ทางใตสุดของเกาัมินดาเนา เป9นเรื่องราวเกี่ยวกะบชนเผ)าโมโรสองกลุ)ม
กลุ)มหนึ่งมีความชํานาญในเรื่องการดําหอยมุก ขณัที่อีกกลุ)มหนึ่งเป9นโจรสละด แลัมาละกพาตะว
หญิงสาวจากชนเผ)าดําหอยมุกไป ภาพยนตรถ)ายดวยฟลม 35mm ยาว 65 นาที แลัมีผูกํากะบ
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จากมันิลาชื่อ Eduardo de Castro (ชื่อจริง Marvin Gardner ลูกผสมอเมริกะน) ดารานําซึ่งไม)
ปรากฏชื่อซึ่งภาพยนตรไดระบเสียงชื่นชมในเรื่องฉากอะนสวยงาม น)าตื่นตาตื่นใจ แลัวิถีชีวิตของคน
พื้นเมือง เหมือนกะบที่ผูสรางตะ้งใจไว แต)ก็ทํากําไรใหกะบแฮรริสแลัทาอิทเพียงเล็กนอย แลัทําให
ทะ้งสองตองขายบริษะทไปในที่สุด50

ภาพที่ 9 ภาพยนตร Zamboanga
นอกจากรับบสตูดิโอ ของแฮรริสแลัทาอิทแลว รับบสตูดิโอที่มีแม)แบบมาจากฮอลลีวูด
ก็ไดเริ่มเกิดขึ้นในฟลิปปนสในทศวรรษ 1930 ซึ่งสตูดิโอภาพยนตรเหล)านี้จัไดกลายเป9นสตูดิโอที่
ครอบครองวงการภาพยนตรฟลิปปนสในช)วงเวลานะบสิบปdต)อไปจากนี้ โดยใน ค.ศ.1933 เนโปมูเซ
โนได เ ปลี่ ย นบริ ษะ ท Malayan Pictures ให ก ลายเป9 น สตู ดิ โ อ Parlatone Hispano-Filipino51
หละงจากนะ้น ใน ค.ศ.1937 Sampaguita Pictures ก็เกิดขึ้น โดยสองพี่นองที่มีพื้นเพทางการเมือง
คื อ สมาชิ ก สภา Pedro Vera แลัผู พิ พ าษา Jose O. Vera ใน ค.ศ.1938 LVN Pictures ก็
ตะ้ง ขึ้น จากการร)ว มหุน รัหว)า ง Dona Narcisa Buencamio de Leon, Carmen Villongco แลั
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Eleuterio Navoa ซึ่ง สตู ดิ โ อทะ้ ง สองจัมี บ ทบาทอย) า งมากหละ ง สงครามโลกคระ้ ง ที่ สอง สํ า หระ บ
Parlatone Hispano-Filipino นะ้น ในที่สุดแลวบริษะทดะงกล)าวตองหลุดจากมือของเนโปมูเซโนไป
อยู)ในมือเจาของใหม) แต) เนโปมูเซโนก็ก)อตะ้ง บริษะทผลิตภาพยนตรขึ้นมาใหม)อี กคระ้ง โดยการ
ร)วมมือกะบ Jesus Cacho แลั Julian Sagado ตะ้งเป9น X’Otic Films ใน ค.ศ. 193952
โดยภาพรวมนะ้น ในทศวรรษ 1930 แนวโนมของอุตสาหกรรมภาพยนตรมีแต)จัยิ่งคึกคะก
ยิ่งขึ้นแลัเป9นแบบอเมริกะนยิ่งขึ้น เช)นเดียวกะบที่ฟลิปปนสไดค)อยๆ ซึมซะบความเป9นอเมริกะนเขาไป
ทะ้งทางการเมืองแลัสะงคมวะฒนธรรม นะกวิชาการดานภาพยนตรบางคนเรียก ทศวรรษที่ 1930 ว)า
เป9น “ยุคทอง” ของภาพยนตรฟลิปปนส โดยเฉพาัในความหมายที่ว)าภาพยนตรเป9นศิลปัที่
ตอบสนองความบะนเทิงอย)างแทจริง โดยมีจุดมุ)งหมายหละกเพื่อที่จัสรางโลกจินตนาการอะนงดงาม
ซึ่งหลีกหนีจากความเป9นจริงไปสู)สวรรคแห)งเรื่องพาฝน เรื่องมหากาพยการผจญภะยของเจาชาย
เจาหญิงในโลกสมมุ ต เรื่องระกสนุ กเศราเคลาน้ํ าตา เรื่อ งโรแมนติ กแฟนตาซี แลัภาพยนตร
เพลง53
นอกจากพะ ฒ นาการที่ เ ห็ น อย) า งเด) น ชะ ด ในเรื่ อ งรับบสตู ดิ โ อแล ว ความเฟ อ งฟู ข อง
อุตสาหกรรมภาพยนตรฟลิปปนสในช)วงนี้ยะงตองใหความดีความชอบผูกํากะบที่มากความสามารถ
ซึ่งนําความกาวหนามาสู)วงการภาพยนตรฟลิปปนส โดยนําการผลิตภาพยนตรที่มีคุณภาพแลั
สรางสรรคมายะงวงการภาพยนตร ดะงเช)นในเรื่องเทคนิคแลัศิลปัในการถ)ายทําภาพยนตร ซึ่งทํา
ใหการถ)ายทําภาพยนตรเป9นมากไปกว)าการตะ้งกลองไวนิ่งๆ เพื่อถ)ายเวทีลัคร ผูกํากะบแห)งยุคนี้
เช) น Ramon Estella, Gregorio Fernandez, Lorenzo P. Tuells, Joaquin Pardo de Tavera,
Gerardo de Leon, Lamberto Avellana, Carlas Vander Tolosa, Manuel Silos แลั Octavio
Silos แลั Manuel Conde
ภาพยนตร ที่ เ ป9 น ตะ ว แทนของช) ว งนี้ เ ช) น เรื่ อ ง Huling Habilin แลั Buenavista โดย
Estella, Ay, Kalisud ขอ ง Manuel Silos, Pakiusap โ ด ย Octavio Silos, Giliw Ko, Bituing
Marikit แลั Diwata ng Karagatan โดย Carlos Vander Tolosa, Sakay ของ Avellana, Am
at Anak ของ Gerardo de Leon ภาพยนตร Villa Hermosa, Caviteno แลั Ibong Adarna
โดยผูกํากะบคนสําคะญ Manuel Conde
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ภาพที่ 10 ภาพยนตร Am at Anak (1939)

ภาพที่ 11 ภาพยนตร Gilliw Ko (1939)
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ภาพที่ 12 ภาพยนตร Villa Hermosa

ช)วงปd
1930-1941
1932-1942
1932-1941
1934-1941
1936-1940
1937-1941
1937-1940

จํานวนภาพยนตร
23
26
21
20
16
23
18

ผูก าํ กะบ
Carlos Vander Tolosa
Eduardo de Castro
Manuel Silos
Octavio Silos
Mar Esmeralda
Tor Villano
Carlos Padilla

ตารางที่ 1 จํานวนภาพยนตร (บางส)วน) จําแนกตามผูกํากะบภาพยนตรในช)วงทศวรรษ 193054
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ตารางจาก Joseph Palis, “Cinema Archipelago: A Geography of Philippine Film and the Postnational
Imaginary,” p. 83.
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มานู เ อล กอนเด (Manuel Conde) ซึ่ ง จัเป9 น ผู กํ า กะ บ ที่ มี บ ทบาทสํ า คะ ญ ในยุ ค หละ ง
สงครามโลกคระ้งที่ 2 แลัสรางชื่อเสียงใหกะบภาพยนตรฟลิปปนสในรัดะบนานาชาตินะ้น เริ่มตน
ชีวิตในวงการภาพยนตรโดยสะงกะดสตูดิโอ LVN กํากะบภาพยนตรเรื่องแรก Sawing Gantingpala
(1940) ซึ่งปรัสบความสําเร็จค)อนขางดี แลัทําใหมานูเอล กอนเดไดกํากะบภาพยนตรในสตูดิโอ
ของ LVN อีกต)อมา แลัใน ค.ศ.1941 กอนเด ไดกํากะบภาพยนตรเรื่องสําคะญ Ibong Adarna
(นกอดาร น า) ของสตู ดิ โ อ LVN (ในชื่ อ ของวิ เ ซนเต ซาละ ม บิ เ ดส) ซึ่ ง ภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ เ ป9 น
ภาพยนตรยอมสีเรื่องแรกของฟลิปปนส55 แลัยะงเป9นภาพยนตรที่มีผูเชี่ยวชาญดาน special
effects คือ Richard Abelardo ไดแนันําใหวงการภาพยนตรในฟลิปปนสในรูจะกกะบการถ)ายภาพ
โดยใชฉากหละง (background projection) Ibong Adarna เป9นภาพยนตรแนวผจญภะยแฟนตาซี
เนื้อเรื่องจากบทกลอนนิทานที่รูจะกกะนดีตะ้งแต)ยุคอาณานิคม เนนการใส)เสื้อผาอละงการงดงาม เล)า
เรื่องราวการตามหานกวิเศษของเจาชาย ที่ตองผจญกะบศะตรูตะวรายที่เป9นพ)อมดแลัยะกษ แลัยิ่ง
สรางความตื่นตาตื่นใจใหกะบผูชมเมื่อเห็นนกวิเศษอดารนามีขนสีสะนสดใสจากเทคนิคการยอมสี
ดะงกล)าว56

ภาพที่ 13 ภาพยนตร Ibong Adarna
55

Nicanor G. Tiongson, The Cinema of Manuel Conde (Manila: University of Santo Tomas Publishing
House, 2008), p. 29.
56 Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines,
Philippines p.39.
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อย)างไรก็ตาม พะฒนาการของภาพยนตรฟลิปปนสที่กําละงเฟองฟูตองสัดุดลง ในวะนที่ 7
เดือนธะนวาคม ค.ศ.1941 เมื่อญี่ปุuนไดโจมตีเพิรลฮาเบอร สหระฐฯ ไดปรักาศสงครามกะบญี่ปุuน
แลัถะ ด มาอี ก หนึ่ ง วะ น ญี่ ปุu น ก็ ย กพลขึ้ น บกที่ ฟ ลิ ป ป น ส แ ลัยึ ด ครองฟ ลิ ป ป น ส ต) อ มาอี ก สามปd
ขางหนา
ภาพยนตรฟ
ฟล ิปปนสในช)
ในช)วงการยึดครองของญี่ปุuน
ญี่ ปุu น ได อ า งเหตุ แ ห) ง การเข า ยึ ด ครองฟ ลิ ป ป น ส ว) า เพื่ อ ต อ งการที่ จ ั “ปลดปล) อ ย”
ฟลิปปนสออกจากอิทธิพลของอเมริกะน โดยเฉพาัการตกเป9นอาณานิคมทางวะฒนธรรม แลั
เช)นเดียวกะบปรัเทศอื่นๆ ในเอเชียที่ถูกญี่ปุuนยึดครอง ทหารญี่ปุuนไดเขาไปควบคุมกิจกรรมดาน
ภาพยนตรของปรัเทศดะงกล)าว แลัสรางกองภาพยนตรกลาง (Eiga Haikyusa) ขึ้น เพื่อที่จัทํา
การสรางภาพยนตรแลัทําการแบนภาพยนตรต)างๆ โดยในช)วงที่ญี่ปุuนยึดครองนะ้นมีภาพยนตร
ของชาวฟลิปปนสที่ผ)านการพิจารณาเพียง 3 เรื่อง ที่เปcนภาพยนตรเล)าเรื่องคือ Ano hatta a ute
(Dawn of Freedom, 1943) แลั Tres Marias (Three Marias,1944) แลัสารคดี 1 เรื่ อง คื อ
Toyo no gaika (The Victory Song of the Orient) แลัมีภาพยนตรข)าวอีกหลายเรื่องดวยกะน
เ ช) น Laurel Reviews His Troops ( 1943), New Cabinet Organized ( 1943) , Premiere
Toho’s Visit to P.I. (1943) เป9นตน โดยภาพยนตรเรื่องยาวนะ้นดูจัเป9นการโฆษณาชวนเชื่อ
มากกว)าภาพยนตรเพื่อความบะนเทิง57
กองทะพญี่ปุuนเขายึดเครื่องมืออุปกรณในการถ)ายภาพยนตร ปดสตูดิโอ แลัจางนะกแสดง
ไปแสดงในภาพยนตรโฆษณาชวนเชื่อของตน แลัโรงภาพยนตรก็ตองผะนตนเองไปเป9นโรงลัคร
ซึ่ ง ก็ ทํ า ให ช) ว งนี้ ล ัครเป9 น ความบะ น เทิ ง ที่ ก ละ บ มาคึ ก คะ ก อี ก คระ้ ง 58 นะ ก แสดงแลัคนในวงการ
ภาพยนตร มีชีวิตอยู)รอดไดจากการเขาไปอยู)ในวงการลัครที่กละบฟนขึ้นมานี้เช)นกะน ในส)วนของ
ภาพยนตรนะ้น ภาพยนตรปรัเภทภาพยนตรข)าวแลัภาพยนตรสารคดี ก็กละบมาไดระบความนิยม
การยึดครองของญี่ปุuนสิ้นสุดลง โดยในวะนที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.1945 นายพลแมคอาเธอร
ไดปรักาศปลดปล)อยฟลิปปนสจากญี่ปุuนอย)างเป9นทางการ แลัชีวิตของชาวฟลิปปนสก็ค)อยๆ
กละบมาสู)ภาวัปกติอย)างที่เคยเป9นมา

57

Nick Deocampo, Film,
Film p. 384. ทะ้งนี้ Tiongson ใน The Cinema of Manuel Conde อางว)าก)อนหนาการ
ตะ้งหน)วย Eiga Haikyusa นะ้น กอนเดยะงสรางภาพยนตร Caviteno (1942) แลัฉายที่โรงภาพยนตร Delisay ได
แลัยะงไดสราง Prinsipe Tenoso (1942) อะนเป9นภาพยนตรเรื่องสุดทาย ที่ไม)ใช)ภาพยนตรโฆษณาชวนเชื่อ ก)อนที่
จัมีการตรวจแบนภาพยนตรดวย ดู Nicanor G. Tiongson, The Cinema of Manuel Conde,
Conde p.32.
58 Bienvenido Lumbera, “Philippine Film: A Brief History,” in Reviewing Filipino Cinema (Manila: Anvil,
2011), p. 9.
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สู)ยุยคุ ทองของภาพยนตรฟลิปปนส (ยุคแรก)
ค.ศ.1946 ปd แ รกหละ ง สงครามจัเห็ น ได ถึ ง การฟ น ตะ ว อย) า งรวดเร็ ว ของอุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร ในปdนะ้นมีภาพยนตรฟลิปปนสอย)างนอย 30 เรื่องออกฉาย (ในขณัที่ ภาพยนตร
ต)างปรัเทศยะงครองตลาดหละก โดยในค.ศ. 1946 นะ้นมีภาพยนตรต)างปรัเทศ โดยเฉพาัจากฮอล
ลีวูด ผ)านการตรวจของคณักรรมการตรวจสอบภาพยนตรเขามาฉายในปรัเทศกว)าสี่รอยเรื่อง)
เกิ ด บริ ษะ ท สตู ดิ โอภาพยนตรใ หม)ๆ โดยที่ ส ตูดิ โ อยะ ก ษ ใหญ) ทะ้ งสามก็ ฟ น ตะว ขึ้ น มาอย)า งรวดเร็ ว
บริษะทยะกษใหญ)ทะ้งสาม หรือที่เรียกว)า “Big Three” ไดแก) Sampaguita แลั LVN อะนสองบริษะท
ที่เปดมาตะ้งแต)ก)อนสงคราม แลับริษะทใหม)คือ Premiere ที่ก)อตะ้งใน ค.ศ.1946 โดยแต)ลับริษะท
ผลิตหนะงที่ละกษณัเฉพาัตะว กล)าวคือ Sampaguita Pictures ทําภาพยนตรชีวิตน้ําเน)าโรแมนติก
(melodrama) LVN จัเป9 น หนะ ง ตลก แลั Premiere จัผลิ ต หนะ ง บู แ อ็ ค ชะ่ น ในขณัที่ ห นะ ง
ปรัเภทใหม) นะ้ น คื อ หนะ ง สงคราม เกิ ด ขึ้ น มาด ว ย 59 เนื่ อ งจากหละ ง สงครามที่ ทุ ก คนได ผ) า น
ปรัสบการณ อะ น ยากลํ า บากแลัเลวร า ยร) ว มกะ น ทํ า ให มี เ รื่ อ งเล) า มากมาย ทะ้ ง วี ร กรรมแลั
อาชญากรรมอะนโหดรายที่ทิ้งรอยจารึกไว แลัยะงเล)าออกมาไม)ไดขณัที่ญี่ปุuนยึดครอง พอหละง
สงคราม เรื่องเล)าของสงครามถูกเล)าผ)านในแบบฉบะบภาพยนตรที่ผ)านสายตาของคนฟลิปปนส
ส)วนหนึ่งก็เพื่อปลอบปรัโลมเยียวยาจิตใจของชาวฟลิปปนสในขณันะ้น
ทะ้งนี้ภาพยนตรที่ผลิตขึ้นหละงสงครามเรื่องแรกเป9นของสตูดิโอ LVN โดยผูกํากะบมานูเอล
กอนเด เรื่ อ ง Orasang Ginto (The Golden Clock, 1946) ก็ เ ป9 น ภาพยนตร ส งคราม ซึ่ ง
ภาพยนตรในปรัเภทนี้ส)วนใหญ)ก็จักล)าวถึงความน)ากละวโหดรายของการยึดครองของญี่ปุuน แลั
วี ร กรรมการต) อ ต า นที่ ก ล า หาญของชาวฟ ลิ ปd โ น โดยเฉพาัในส) ว นของการต) อ สู ข องทหาร
อาสาสมะครต)อ ตานญี่ปุu นชาวฟลิปปน ส ผูกํา กะบ Octavio Silos เขี ยนบทแลักํา กะบภาพยนตร
Ulilang Watawat (The Forlorn Flag,1946) ใหกะบสตูดิโอซะมปากีตา (Sampaguita) ซึ่งกล)าวได
ว)านี่คือภาพยนตรเรื่องแรกของสตูดิโอหละงไดระบอิสรภาพ แลัในใบปดโฆษณาเขียนไวว)าอุทิศ
ใหกะบวีรบุรุษแห)งฟลิปปนสทะ้งที่ยะงมีชีวิตแลัตายไปแลว ในขณัที่ Manuel Silos กํากะบ Victory
Joe (1946) ใหกะบสตูดิโอ LVN แลัมีภาพยนตรที่แสดงถึงวีรกรรมของทหารอาสาสมะครต)อตาน
ญี่ปุu น เช) น Garrison 13 (1946) แลั Guerilyera (Guerilla Woman, 1946) ขณัที่ภ าพยนตร
ของ Nolasco Brothers Pictures เรื่อง Fort Santiago (1946) แลั เรื่อง Walang Kamatayan
(Deathless,1946) ชู ป รัเด็ น ความโหดร า ยของทหารญี่ ปุu น ที่ ก รัทํ า ต) อ หญิ ง สาวแลัเด็ ก
ฟ ลิ ป ป น ส 60 ความรู สึ ก ระ ก ชาติ แ ลัเกลี ย ดชะ ง ศะ ต รู ต) า งด า วยะ ง ไม) จ างหายไปจากจิ ต ใจคนที่ ผ) า น
ปรัสบการณช)วงการยึดครองแลักลายเป9นปรัเด็นที่ไดระบการตอบสนองจากคนสรางหนะง61 ใน
อีกดานหนึ่ง หนะงตลกลอเลียนดูจัเป9นการเยียวยาความเจ็บปวดไดดวยเสียงหะวเราัเช)นกะน ดะงจั

59

Bienvenido Lumbera, “Problems in Philippine Film History,” in Reviewing Filipino Cinema, p. 36-37.
Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines, p. 52.
61 Bienvenido Lumbera, “Philippine Film: A Brief History,” p. 9.
60
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เห็นไดจากภาพยนตรตลกเรื่อง Multo ni Yamashita (Ghost of Yamashita, 1946) ซึ่งเนื้อเรื่อง
กล)าวถึงนายพลญี่ปุuนยามาชิตั ซึ่งถูกตะดสินปรัหารชีวิตในฐานัอาชญากรสงคราม มาหลอก
หลอนคนแมจักลายเป9นผีไปแลว แมในปdต)อๆ มา กรัแสหนะงที่ตอบสนองต)อสงครามที่ผ)านไปก็
ยะ ง มี อ ยู) ดะ ง เช) น มี ภ าพยนตร เ รื่ อ ง Sunset Over Corregidor (Carlos Vander Tolosa, 1948)
ของบริ ษะ ท X’Otic, Kumander Sundang (Commander Dagger; Gerardo de Leon, 1949),
Takas sa Bataan (Escapee from Bataan; Olive la Torre, 1950) แ ล ั He Promised to
Reture (1951)

ภาพที่ 14 ภาพยนตร Orasang Ginto
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ภาพที่ 15 ภาพยนตร Fort Santiago ซึ่งต)อมาออกฉายนอกปรัเทศใน ค.ศ.1948 ใชชื่อใหม)ว)า
Atrocities of Fort Santiago
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ภาพที่ 16 ภาพยนตร Guerilyera, 1946
แมเจตนาของภาพยนตรในช)วงหละงสงครามจัเป9นการเชิดชูวีรกรรมการต)อสูอย)างกลา
หาญเพื่อต)อตานญี่ปุuนของวีรบุรุษวีรสตรีที่ระกชาติ แลัขณัเดียวกะนก็เฉลิมฉลองความสะมพะนธ
รัหว) า งชาวฟ ลิ ปd โ นกะ บ ชาวอเมริ กะ น ในฐานัผู ป ลดปล) อ ย แต) ป รัวะ ติ ศ าสตร ก็ บ อกเราว) า
ความสะมพะนธอะนชื่นมื่นรัหว)างชาวฟลิปdโนกะบสหระฐฯ อยู)ไดไม)นาน เมื่อการเรียกรองเอกราชจาก
สหระฐฯ ไดระบการตอบสนอง พรอมกะบการเกิดขึ้นของสงครามเย็นแลัเกิดความไม)สงบขึ้นใน
ฟ ลิ ป ป น ส จ ากขบวนการต) อ ต า นระ ฐ ที่ เ รี ย กว) า Hukbalahap62 ซึ่ ง นํ า ไปสู) บ ริ บ ทของการสร า ง
ภาพยนตร ที่ เ ริ่ ม จาก So Long, America (Gerardo de Leon, 1946) บอกลาการอยู) ใ ต ก าร

62

มาจากชือ่ เต็มว)า Hukbo ng Bayan laban sa Hapon (United Army Against the Japanese) ซึ่งเป9น
ขบวนการที่เกิดขึ้นมาจากการรวมตะวเพื่อต)อตานญี่ปนุu ในช)วงสงครามโลกคระ้งที่ 2
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ปกครองของสหระฐฯ แลัตอนระบการเกิดขึ้นของสาธารณระฐใหม) ซึ่งไม)นานความผิดหวะงที่มีต)อระฐ
ในการแกไ ขป ญหาปากท องของชาวบา นแลัการปรัท วงเกิ ดขึ้ นทะ่ วไป จนถึ งขะ้ นการจะบ อาวุ ธ
ต)อตานซึ่งสัทอนอยู)ในภาพยนตรเช)น Backpay (1947) ที่กล)าวถึงการที่ทหารอาสาสมะครต)อสู
กะ บ ญี่ ปุu น คนหนึ่ ง ได เ ข า ร) ว มกะ บ ขบวนการคอมมิ ว นิ ส ต ฮุ ค บาลาฮะ บ เนื่ อ งจากระ ฐ บาลคอระ ป ชะ่ น
ลมเหลวที่จัปฏิรูปเกษตรกรรม แลัไม)สามารถจ)ายค)าตอบแทนจากการสงครามใหแก)เขาไดอีก
ดวย, Lupang Pangako (Promised Land,1949) แลั Mga Busabos ng Palad (The Slaves
of Distiny, 1948) ว)าดวยเรื่องชัตากรรมของทหารอาสาซึ่งไรงานทําแลัจําตองเป9นขโมยแลั
ขอทานเพื่อเลี้ยงชีวิต แลั Palaboy ng Tadhnaa (The Tramp of Fate, 1947) กล)าวถึงทหาร
อาสาตองจํานําเหรียญกลาหาญเพื่อมาซื้ออาหารใหกะบตนเองแลัเด็กเร)ร)อน

ภาพที่ 17 ภาพยนตร So Long, America (1946)
นอกจากนี้ ความลมเหลวแลัไม)พอใจต)อระฐบาลที่มาจากการที่ชาวนาตองการที่ดินทํากิน
เป9นของตนเอง ทําใหมีการรวมตะวของชาวนาในเขตภาคกลางของลูซอนซึ่งเคยรวมตะวกะนเพื่อ
ต)อตานญี่ปุuนในสงคราม มาเป9นขบวนการต)อตานระฐบาลฟลิปปนสที่มีสหระฐฯ หนุนหละง หละงจาก
ที่การเรียกรองเพื่อปฏิรูปที่ดินไม)ไดระบการตอบระบจากระฐบาล แต)กฎหมายที่ใหสิทธิชาวอเมริกะน
ครอบครองที่ดินในฟลิปปนสกละบผ)านออกมาได ที่เรียกกะนว)ากลุ)ม Hukbalahap หรือ Huk ซึ่ง
การต)อสูดะงกล)าวเขมขนขึ้นเรื่อยๆ แลัแมว)าระฐบาลจัปราบปรามการเคลื่อนไหวดะงกล)าวแลัการ
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เคลื่อนไหว Huk เป9นเหมือนสิ่งตองหาม แต)ก็มีภาพยนตรบางเรื่องกลาที่จันําเสนอภาพการ
เคลื่ อนไหวนี้ เช)น ภาพยนตร เรื่ อง Huk sa Bagong Pamumuhay (Huk in a New Life) ของ
Gerardo de Leon แ ล ั Ako raw ay Huk (They Call me a Huk, 1946) ข อ ง Lamberto
Avellana โดย Premiere Productions ภาพยนตร ที่ ก ล) า วถึ ง ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสะ ง คมดะ ง กล) า ว
กลายเป9 น จุ ด สนใจที่ นํ า ไปสู) ก ารเซ็ น เซอร ข องระ ฐ บาล ซึ่ ง วิ ต กจริ ต กะ บ การเรื่ อ งคุ ก คามของ
คอมมิวนิสต แลัระฐบาลไดเรียกเก็บฟลมภาพยนตรดะงกล)าวมาเพื่อใหคณักรรมการตรวจสอบ
ภาพยนตร (Board of Review for Moving Picture, BRMP) ทําการตรวจสอบว)ามีเรื่องเกี่ยวของ
กะบคอมมิวนิส ตหรือไม) ซึ่ง สุดทายแมกรรมการจัยืน ยะนว)าภาพยนตรดะงกล)าวไม)เกี่ยวของกะ บ
คอมมิวนิสตเลย แต)ระฐบาลก็กดดะนใหเปลี่ยนชื่อภาพยนตรดะงกล)าว จาก Ako raw ay Huk (They
Call me a Huk) เป9น Labi ng Bataan (Remains of Bataan)63

ภาพที่ 18 ภาพยนตร Huk sa Bagong Pamumuhay
ดะงนะ้น หละงสงครามอุตสาหกรรมภาพยนตรในฟลิปปนสจึงเริ่มเห็นการผลิตภาพยนตร
ในรู ป แบบแลัแก) น เรื่ อ งที่ ห ลากหลาย แม ว) า ภาพยนตร ที่ มี รู ป แบบที่ เ ป9 น ที่ นิ ย มทะ่ ว ไป (The
Popular Genres) จัยะงครองตลาดอยู) ทะ้งนี้รับบสตูดิโอที่นําโดยสามบริษะทยะกษใหญ)เป9นตะวจะกร
63

Nick Deocampo, Film,
Film pp. 405-6.
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สําคะญของการฟนฟูอุตสาหกรรมภาพยนตรฟลิปปนสในช)วงหละงสงครามจนเฟองฟูขึ้นมาถึงขะ้นที่
เรียกไดว)าเป9นอุตสาหกรรมไดอย)างสมบูรณ โดยมีรับบสตูดิโอดูแลในเรื่องทุน อุปกรณเครื่องมือ
แลัสถานที่ แลัมีดารานะกแสดง ผูกํากะบ คนเขียนบท ช)างกล องแลัช)างเทคนิคในสะงกะดของ
ตนเอง รวมทะ้งมีการจะดการในเรื่องแผนการสรางภาพยนตรในรัยัยาว รวมทะ้งมีการวางแผน
โครงการภาพยนตรแลัการโฆษณาปรัชาสะมพะนธแลัลงโรงฉายไวอย)างต)อเนื่องตลอดทะ้งปd ทะ้งนี้
พะ ฒ นาการในเรื่ อ งภาพ สี แลัเสี ย งของภาพยนตร ก็ มี อ ย) า งสมบู ร ณ ค รบถ ว นแล ว ในยุ ค หละ ง
สงคราม โดยมีสตูดิโอบางแห)งที่เปดหองแล็ปสีเป9นของตนเองในช)วงทศวรรษ 1950 นอกจากนี้
รับบดารายอดนิยม ซึ่งจัเป9นตะวดึงดูดคนดูแลัระบปรักะนความนิยมแลัรายไดใหกะบภาพยนตร
เรื่ อ งนะ้ น ก็ เ กิ ด ขึ้ น อย) า งเห็ น ได ชะ ด ในช) ว งยุ ค ทองยุ ค แรกนี้ โดยที่ มี โ รงภาพยนตร ห ละ ก สองโรง
ภาพยนตรในมันิลาที่ฉายภาพยนตรตากาล็อค นะ่นคือโรงภาพยนตร Life ที่กีอาโป แลั Cine
Dalisay ที่ซานตาครูส64
Sampaguita โดยเฉพาัในทศวรรษ 1950 มีชื่อเสียงจากภาพยนตรที่เป9นภาพยนตรของ
ผูหญิง นําเสนอดาราหนาตาสวย แต)งกายดวยแฟชะ่นนําสมะยจากต)างปรัเทศ อะนเป9นความใฝuฝน
ของหญิงสาวในยุค นะ้น แลัการสรา งภาพยนตรที่ นําเคาโครงเรื่อ งมาจากหนะง สือนิ ยายภาพที่
ออกเป9น ตอนๆ ที่เรียกว) า komiks ดะงเช)นการสรางภาพยนตรเ รื่อง Roberta (Olive la Torre,
1951) อะนมาจากนิยายภาพ komik ของ Mars Ravelo แลัมีนะกแสดงนําเป9นเด็กหญิงวะยหาขวบ
Tessie Agana โดยเป9นภาพยนตรเกี่ยวกะบชีวิตเด็กในสละมที่ตองถูกข)มเหงระงแกต)างต)างนานา
ภาพยนตรเรื่องนี้ปรัสบความสําเร็จอย)างสูงโดยทํารายไดทําลายสถิติ ขนาดที่สามารถทําให
สตูดิโอ Sampaguita ที่ปรัสบเหตุไฟไหมแลัเสียหายก)อนหนานี้สามารถกละบมาดําเนินธุรกิจได
รวมทะ้งทําให Tessie Agana โด)งดะงเป9นที่นิยมชื่นชอบของผูคน ซึ่ง Sampaguita ก็ไม)รีรอที่จัให
เธอแสดงหนะงต)อในภาพยนตร เช)น Rebecca แลั Ang Prinsesa at ang Pulubi (The Princess
and the Pauper) ทะ้ ง สองเรื่ อ งใน ค.ศ.1951 แลัเรื่ อ ง Ulila ng Bataan (The Orphan of
Bataan, 1952)
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ภาพที่ 19 ภาพยนตร Roberta แลั Rebecca
นอกจากนี้ Sampaguita ยะ ง ปรัสบความสํ า เร็ จ จากภาพยนตร ข องดาราคู) ระ ก คู) ข วะ ญ
Pacho Magalona แลั Tita Duran ในภาพยนตรเพลงระกโรแมนติก เช)นเรื่อง Kasintahan sa
Pangarap (Lover in Dream), Buhay Pilipino (Filipino Life), Vod-A-Vil (Vaudeville) แ ล ั
ภาพยนตรเพลงของผูกํากะบ Eddie Romero เรื่อง Maria Went to Town ที่โฆษณาว)าเป9นหนะง
เพลงสุขนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ)ที่สุดเท)าที่เคยสรางมา แลักลางทศวรรษ 1950 Sampaguita ก็มีทุน
พอที่จัจางนะกแสดงคู)ขวะญ Rogelio dela Rosa แลั Carmen Rosales มาแสดงหนะงระกสัเทือน
อารมณ อย)างเช)น Ang Tangi Kong Pagibi (My only Love, 1954), Maalaala Mo Kaya? (Will
You Remember?, 1954) Iyung-Iyo (Yours and Yours Alone) แลั Lydia(1957)
ในขณัที่ LVN มีชื่อจากหนะงตลกแลัหนะงฟนดาบต)อสูในแดนแฟนตาซี แลัPremiere
ทําหนะงแนวบูแอ็คชะ่น ซึ่งความบูที่เกิดขึ้นในหนะงช)วงนี้ที่ไดระบความนิยมกะนนะ้นก็เป9นเรื่องแนวผจญ
ภะยแฟนตาซี ผาดโผน ฟนดาบ ในดินแดนจินตนาการ โดยเนื้อหาที่มามาจากเรื่องเล)าพื้นบานหรือ
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นิทาน ที่เกิดขึ้นจากจารีตนิทานที่เรียกว)า awit แลั korido อะนกล)าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุโรป
ยุคกลาง หรือในเกาัทัเล ซึ่งเรื่องเล)านิทานเหล)านี้สัทอนถึงอิทธิพลของสเปนที่เขามาเป9นส)วน
หนึ่งของฟลิปปนส แลัทําใหภาพยนตรแนวนี้เห็นถึงชุดเครื่องแต)งกายแลัจิตนาการที่มีกลิ่นอาย
ของตัวะนตกแลัสเปนอย)างมาก
หนะงปรัเภทที่เรียกว)า “Costume melodrama” (หนะงน้ําเน)าที่เนนเสื้อผาเครื่องแต)งกายอ
ละงการ) ไดระบความนิยมเป9นอย)างสูง ดะงเช)นจัเห็นว)ามีภาพยนตรจํานวนมากในแนวนี้ ไม)ว)าจั
เป9นเรื่องที่แสดงนําโดย Regelio dela Rosa เช)น Principen hindi Tumatawa (The Prince Who
Does Not Laugh, 1946), Sword of the Avenger (1948), Prinsipe Amante (Prince Amante,
1950), Prinsipe Amante sa Rubitanya (Prince Amante in Rubitanya,1951) แลั El Conde
de Monte Carlo (The Count of Monte Carlo, 1956) ภาพยนตร แ นวนี้ ที่ นํ า โดย Fernando
Poe พรัเอกนะก บูในหนะงสงคราม ก็มีเ ช)น Ali Mudin (1946) แลั Awit ni Palaris (Song of
Palaris, 1946) แลั Sagur (1949) ในขณัที่ Jaime dela Rosa แสดงนําในภาพยนตร Aladin
(1946) แลั Satur (1951) ภาพยนตรของบริษะท Premiere สรางภาพยนตรแนว costume ดวย
เช) น เรื่ อ ง Kapitan Bagwig (Captain Wings, 1951), Agilang Itim (The Black Eagle, 1953)
แลั Eskrimador (Swordsman, 1955)65

ภาพที่ 20 ภาพยนตร Prinsipe Amante,1950; El Conde de Monte Carlo,1956
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ภาพที่ 21 ภาพยนตร Principen hindi Tumatawa, 1946
ทะ้งนี้ทะ้งนะ้น ผูกํากะบแลันะกแสดงผูยิ่งใหญ)สําหระบภาพยนตรแนว costume นี้คือ Maneul
Conde ผูที่มีชื่อจากการสรางภาพยนตร Ibong Adarna ก)อนสงครามจัเกิดแลวนะ่นเอง นอกจาก
กอนเดจัสร า งหนะ ง ให กะ บ LVN แล ว เขาได มี บ ริ ษะ ท สร า งภาพยนตร ข องตนเอง ชื่ อ Manuel
Conde Productions แลัเริ่มทําภาพยนตรของตนเองแลัแสดงเอง ตะ้งแต)เรื่อง Prinsipe Paris
(Prince Paris 1949) แลั Siete Infantes de Lara (The Seven Sons of Lara, 1950) แลั
แสดงในหนะงแนวนี้จนไดชื่อว)าเป9น “king of the swashbaucklers” แต)ภาพยนตรที่กอนเดสราง
แลัแสดงซึ่ ง ปรัสบความสํ า เร็ จ มากที่ สุ ด แลัปรัสบความสํ า เร็ จ ในรัดะ บ นานาชาติ คื อ
ภาพยนตรเรื่อง Genghis Khan (1950) ซึ่งเป9นภาพยนตรที่ไดระบการยอมระบในรัดะบนานาชาติ
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โดย United Artists มาขอเป9นผูจะดจําหน)าย แลัเป9นภาพยนตรฟลิปปนสเรื่องแรกที่ไดระบเลือกให
เขาฉายในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ รวมทะ้งในเทศกาลภาพยนตรเวนิช ในค.ศ.1952 แลั
หละงจากภาพยนตรเรื่องนี้แลว กอนเดก็ไดสรางภาพยนตรตลกขําขะนออกมาจํานวนมาก หนึ่งใน
นะ้นเป9นภาพยนตรเกี่ยวกะบบุคคลสมมติที่ชื่อว)า Juan Tamad (Lazy John) แมภาพยนตรจัมี
ฉากอยู) ใ นยุ ค ก) อ นการเข า มาของสเปน แต) ก็ ส ามารถตี ค วามได ว) า มี ก ารเสี ย ดสี ก ารเมื อ งของ
ฟลิปปนสในช)วงนะ้น

ภาพที่ 22 ภาพยนตร Genghis Khan, 1950

52

นอกจากนะ้นแลว ภาพยนตรสุขนาฏกรรมฟอรมยะกษแลัมหากาพยอิงปรัวะติศาสตร ก็มี
ใหเห็นซึ่งรวมทะ้งการสรางภาพยนตรเกี่ยวกะบวีรบุรุษโฮเซ) รีซะล ดะงเช)นเรื่อง Buhay ng Pagibi ni
Dr. Jose Rizal (The Life and Love of Dr. Jose Rezal, 1956) หนะ ง ขอ งบ ริ ษะ ท Lebran ที่
กลายมาเป9นอีกหนึ่งสตูดิโอยะกษใหญ) เป9น “Big Four” สรางภาพยนตร Romeo and Julieta ใน
ค.ศ. 1951 แลั Sampaguita ก็ ส ร า ง Tres Muskiteras (The Three Musketeers) ใน ค.ศ.
1954 มี ภ าพยนตร ที่ ส ร า งจากเนื้ อ หาในไบเบิ ล โดย Lebran ใน ค.ศ.1952 เรื่ อ ง Kalbayo ni
Hesus (Calvary of Jesus) แลั Ang Pagsilang ng Mesiyas (The Birth of the Messiah)

ภาพที่ 23 ภาพยนตร Buhay ng Pagibi ni Dr. Jose Rizal, 1956
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ภาพที่ 24 ภาพยนตร Tres Muskiteras, 1954

ภาพที่ 25 ภาพยนตร Romeo and Julieta, 1951
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ภาพยนตรแนวสยองขวะญก็มีเช)น Berdugo ng mag Anghel (Executioner of Angels, 1951),
Taong Paniki (Bat Man, 1952) แลั Taong Pdutik (Mud Man, 1956) รวมทะ้ ง หนะ ง แนว
ซู เ ปอร ฮี โ ร) ซึ่ ง เรื่ อ งแนวนี้ ที่ ไ ด ระ บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด ได แ ก) ภ าพยนตร Darna หรื อ Wonder
Woman ในฉบะบฟลิปปนส Darna ภาคแรกสุดกํากะบโดย Fernando Poe ในค.ศ. 1951 แลัมี
นะ ก แสดงนํ า คื อ Rosa de Rosario โดยจากนะ้ น ก็ มี Darna ต) อ มาอี ก หลายภาคแลัมี ห ลายผู
กํากะบแลัหลายตะวแสดงนํา66

ภาพที่ 26 ภาพยนตร Darna ปd ค.ศ.1951 แลั 1952
นอกจากความหลากหลายของภาพยนตรแลว ตะวชี้วะดอีกอย)างหนึ่งที่แสดงถึงความเฟอง
ฟูอย)างยิ่งของอุตสาหกรรมภาพยนตรในทศวรรษ 1950 ก็คือ การคํานึงถึงคุณภาพของภาพยนตร
ผ)านการปรัทะบตราดวยรางวะลดานภาพยนตร เริ่มจากการตะ้งรางวะล Maria Clara67 โดยบริษะท
Manila Times Publishing ก)อนที่อีกสองปdต)อมา คือใน ค.ศ.1952 คนในอุตสาหกรรมภาพยนตร
เองได ตะ้ ง การมอบรางวะ ล ที่ รู จะ ก กะ น ในชื่ อ Filipino Academy of Movie Arts and Science
(FAMAS) ซึ่งต)อมารางวะลดะงกล)าวไดกลายเป9นเครื่องหมายระบปรักะนคุณภาพรวมทะ้งความสําเร็จ
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Maria Calra เป9นชื่อตะวลัครเอกตะวหนึ่งในนวนิยายของโฮเซ รีซะล เรื่อง Noli Me Tangere แปลเป9นภาษาไทย
แลวชื่อ อะนลIวงลัเมิดมิไดm

67

55

ของภาพยนตร แลัทําใหการสรางภาพยนตรมีเปtาหมายมากกว)าการกวาดรายไดจากการขาย
บะตร68 การปรักาศรางวะล FAMAS จะดขึ้นคระ้งแรกใน ค.ศ.1953 เพื่อพิจารณาภาพยนตรที่อยู)
ในช)วงปd ค.ศ.1952 ภาพยนตรที่ไดระบรางวะลภาพยนตรยอดเยี่ยมเป9นภาพยนตรของ Gerardo de
Leon เรื่อง Ang Sawa sa Lumang Simboryo (The Serpent in the Old Dome) ขณัที่ตะวของ
de Leon เองนะ้นไดระบรางวะลผูกํากะบยอดเยี่ยมจากภาพยนตรอีกเรื่องหนึ่งคือ Bagong Umaga
(New Morning)

ภาพที่ 27 ภาพยนตร Ang Sawa sa Lumang Simboryo,1952 รางวะ ลภาพยนตรยอดเยี่ย ม
จากการปรักาศรางวะลภาพยนตร FAMAS คระ้งแรก
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สําหระบ Garardo de Leon นะ้น ตลอดปลายทศวรรษ 1940 แลัทศวรรษ 1950 เขามี
ผลงานมากมายตะ้งแต)ภาพยนตรไม)อยู)ในตลาดธรรมดา เช)น Tayug, Ang Bayang Api (Tayug,
the Oppressed Town, 1947) ที่กล)าวถึงการลุกฮือขึ้นต)อตานใน Colorum ใน ค.ศ.1932 จนถึง
ภาพยนตรแนวอภินิหารแฟนตาซีอย)าง Pedro Penduko (1954) แลั Sanda Wong (1955) ซึ่ง
โฆษณาว)าไปถ)ายทําที่ฮ)องกงทะ้งเรื่อง ภาพยนตรสงคราม เช)น 10th Battalion sa 38th Parallel,
Korea (1951) ภาพยนตรแนวปรัวะติศาสตรอย)าง Diego Silang (1951) ที่เกี่ยวกะบผูนําชนเผ)า
ทางตอนเหนือของลูซอนที่กบฏต)อตานสเปน แลั Ifugao (1954) มีภาพยนตรโรแมนติก Mr. and
Mrs (1956), Sweethearts (1957), แลั Shirley, My Darling (1958)

ภาพที่ 28 ภาพยนตร Tayug, Ang Bayang Api, 1947

ภาพที่ 29 ภาพยนตร Sanda Wong,1955
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ภาพที่ 30 ภาพยนตร Diego Silang, 1951 แลั 10th Battalion sa 38th Parallel, Korea,1951
ขณัที่ผูกํากะบคนสําคะญรุ)นก)อนสงครามอีกคนหนึ่งคือ Lamberto Avellana ก็มีผลงาน
ออกมาน)าสนใจไม)แพกะน โดยมีภาพยนตรสําคะญ เรื่อง Anak Dalita (Child of Sorrow,1956) ซึ่ง
ได ระ บ รางวะ ล Golden harvest เทศกาลภาพยนตร อ าเซี ย น ค.ศ.1956 แลัได ฉ ายในเทศกาล
ภาพยนตรนานาชาติที่แฟรงคเฟรดใน ค.ศ.1957 จากนะ้นเขาก็มีภาพยนตรที่ไดระบการยกย)องอีก
เรื่องหนึ่งคือ Badjao (The Sea Gypsies1957)
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ภาพที่ 31 ภาพยนตร Anak Dalita,1956
อย)างไรก็ดี ขณัที่อุตสาหกรรมภาพยนตรกําละงทัยานสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทศวรรษ 1950
แต)เมื่อเขาสู)ทศวรรษใหม) จุดหะกเหสําคะญไดเกิดขึ้นในปรัวะติศาสตรภาพยนตรฟลิปปนส นะ่นคือ
รับบสตูดิโอที่เคยหนุนส)งใหอุตสาหกรรมภาพยนตรเฟองฟู ตองปรัสบกะบปญหาค)าจางราคาสูง
แลัทําใหตองปดตะวลงไป ซึ่งดูเหมือนว)าการล)มของรับบสตูดิโอ จัมาพรอมกะบการสิ้นสุดยุคทอง
ของภาพยนตรฟลิปปนสไปดวย
การล)มสลายของรับบสตูดิโอแลัภาพยนตร
ขาลง
อแลัภาพยนตรฟลิปปนสขาลง
ในช)วงปลายทศวรรษ 1950 ต)อตนทศวรรษ 1960 ขบวนการแรงงานที่เคลื่อนไหวอย)าง
เขมขนในฟลิ ปปนส ทําใหเกิดการกดดะนสตูดิโอต)างๆ มีการเรียกรองค)าแรงแลัการประบปรุ ง
สวะสดิการของคนงานโดยกลุ)มสภาพแรงงานที่จะดตะ้งขึ้นในสตูดิโอใหญ)ๆ ซึ่งการกดดะนดะงกล)าว
ส)งผลใหสตูดิโอมีภารัรายจ)ายเพิ่มขึ้นแลัสตูดิโอเริ่มปดกิจการลง เริ่มจาก Premiere แลัตามมา
ดวย LVN ซึ่งการล)มสลายของรับบสตูดิโอดะงกล)าวส)งผลใหเกิดปรากฏการณต)อวงการภาพยนตร
อย)างเห็นไดชะด คือ การขยายตะวขึ้นของหนะงตลาดสูตรสําเร็จที่มาจากบริษะทอิสรัเล็กๆ อื่นๆ ซึ่ง
ทําใหจํานวนของหนะงคุณภาพมีนอยลงไป โดยบริษะทเล็กๆ เหล)านี้เห็นเรื่องตลาดแลักําไรเป9นสิ่ง
สําคะญ ซึ่งปรัเด็นดะงกล)าวเกิดขึ้นควบคู)ไปกะบการเฟองฟูของ “รับบดารายอดนิยม” ที่ทําใหคน
สรางภาพยนตรตองอิงอาศะยกะบดารานะกแสดงที่เป9นขวะญใจของปรัชาชนเพื่อที่จัสรางรายไดจาก
การขายตะ๋วแลัจําหน)ายฟล ม โดยดารายอดนิยมเหล)า นี้ก็เรียกค)าตะ วไดสูงมาก ซึ่งมีแต)เฉพาั
บริษะทใหญ)เท)านะ้นที่จัจ)ายได ในขณัที่ดาราที่ไม)ดะง ซึ่งไม)มีสะญญากะบบริษะทเช)นเดียวกะบที่เคยเป9น
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ในรับบสตูดิโอ ก็ตองพยายามดิ้นรนหาหนะงแสดงจากบริษะทหนะงทะ้งหลาย แลัรูปละกษณหนาตา
ยิ่งกลายเป9นสิ่งสําคะญ อาจจัมากกว)าความสามารถ ก็ทําใหนะกแสดงหลายคนตองออกจากวงการ
ไป69
บริษะทภาพยนตรอิสรัที่ยะงอยู)มาตะ้งแต)ทศวรรษ 1950 ไดแก) People’s Pictures, Larry
Santiago Productions, Cirio H. Santiago Film Organization, Dalisay Picture แ ล ั VeraPerez Films ในขณัที่ในทศวรรษ 1960 มีบริษะทใหม)เกิดขึ้นมาอีกจํานวนหนึ่ง แต)มีสองบริษะทที่
จัเป9นบริษะทที่ใหญ)ที่สุดในการผลิตภาพยนตร คือ Lea Productions แลั Tagalog Ilang-Ilang
Productions ซึ่งกรัแสแนวโนมที่เกิดขึ้นคือ บริษะทเหล)านี้เนนการสรางภาพยนตรตามกรัแสนิยม
เป9นสําคะญ ในขณัที่ภาพยนตรที่ไดระบความนิยมหละกๆ ในโรงภาพยนตรนะ้น ยะงเป9นภาพยนตร
ต)างปรัเทศ โดยเฉพาัภาพยนตรฮอลลีวูดปรัเภทที่เป9นภาพยนตรบูแอคชะ่นแลัแสดงความ
รุนแรงทําลายลาง รวมทะ้งภาพยนตรคาวบอย ภาพยนตรแนวกําละงภายในแลัการต)อสูแบบซามูไร
รวมทะ้งภาพยนตรน้ําเน)าโรแมนติกที่แสดงออกเรื่องเพศอย)างชะดเจนจากยุโรปเป9นที่นิยมของผูชม
ในช)วงนะ้น ซึ่งก็ทําใหบริษะทหนะงต)างๆ ใชแนวทางดะงกล)าวคือความรุนแรงแลัเรื่องเพศมาสราง
ภาพยนตรเพื่อสรางกําไรเช)นเดียวกะน ซึ่งทําใหช)วงทศวรรษ 1960 – ตนทศวรรษ 1970 มีแต)หนะง
ทํ า นองสายละ บ แบบเจมส บอนด แ ต) เ ป9 น ฉบะ บ ของฟ ลิ ป ป น ส คาวบอยในฉบะ บ แบบฟ ลิ ป ป น ส
(Made-in-R.P.cowboy movies) ซึ่งตะวเองต)อสูกะบเจาที่ดินเจาพ)อทองถิ่นที่เป9นอะนธพาลก)อความ
เดือดรอนใหชาวบาน หนะงกะงฟูแบบฮ)องกงแลัซามูไรแบบญี่ปุuน ซึ่งยอดฝdมือต)อสูกะบอาชญากรคา
อาวุธหรือคายา ภาพยนตรแอ็คชะ่นในทศวรรษ 1960 มีความดุเดือดดุดะน จนกรัทะ่งดูเหมือนว)า
ภาพยนตรแอ็คชะ่นในยุคแรกๆ เป9นเหมือนกะบการจะดฉากไปเลย ภาพยนตรดะงกล)าวทําใหการเล)า
บรรยายเรื่องเป9นสิ่งที่จําเป9นนอยที่สุด แลัควรจัใหเวลากะบฉากการต)อสูที่ยิ่งรุนแรงแลัสมจริง
ขึ้น เรื่อ ยๆ มากกว) า โดยมี ก ล องเป9 นผู เ ล)า เรื่ อง แลัมี การใชเ ลนสซู ม เพื่ อ ที่จ ัสรา งอารมณ
รวมทะ้งมีการพะฒนาเสียง sound effects ปรัเภทเสียงปน เสียงชกต)อ ใหดะงแจ)มชะดยิ่งขึ้น ในขณั
ที่โครงหละกโดยทะ่วไปยะงเป9นเรื่องของการต)อสูของความดีกะบความชะ่วราย ซึ่งมีตะวแทนของระฐแลั
กฎหมายมะกจัคอระปชะ่น หรือไรปรัสิทธิภาพที่ทําใหคนๆ หนึ่งตองทําอัไรดวยตนเองในการที่จั
ทําใหความดีสามารถเอาชนัความชะ่วได70 ซึ่งภาพยนตรในละกษณันี้อาจจัเป9นการสัทอนถึง
ความไม)พอใจที่คนมีต)อระฐบาลหละงการไดเอกราช ตะ้งแต)ระฐบาลของปรัธานาธิบดีรามอน แมกไซ
ไซ มาเป9นระฐบาลของปรัธานาธิบดีการเซีย จนถึงระฐบาลของมากาปากะลที่มาจากการเลือกตะ้งใน
ค.ศ.1961 ซึ่งลวนแลวปรัสบความลมเหลวในการแกไขปญหาปากทองของปรัชาชนที่แมว)าจัมี
ความพยายามแกปญหาก็ตาม แต)ความไม)พอใจของปรัชาชนมีมาอย)างต)อเนื่อง โดยเฉพาัเรื่อง
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Bienvenido Lumbera, “Problems in Philippine Film History,” p. 39. แลั Bienvenido Lumbera, “The
Philippine Film 1961-1992,” in ReRe-viewing Filipino Cinema,
Cinema p. 18.
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ปญหาการคอระปชะ่นของระฐแลัศีลธรรมอะนเสื่อมทรามของระฐ รวมทะ้งการที่ไม)สามารถแกปญหา
ราคาขาวที่เป9นอาหารหละกแต)มีราคาสูงมาก อะนเนื่องมาจากการโกงกินของผูมีอํานาจ71
พรัเอกนะ ก บู ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด ในช) ว งทศวรรษ 1960 คื อ Fernando Poe, Jr. ซึ่ ง
ต)อมาไดระบการยอมระบในฐานัราชาแห)งภาพยนตรฟลิปปนส โดย ใน ค.ศ.1961 Poe ไดเปด
บริษะทสรางภาพยนตรของตนเอง ชื่อ FPJ Productions แลัมีภาพยนตรเรื่อง Batang Maynila
(Manila Boy) ออกมาเป9 น เรื่ อ งแรกของบริ ษะ ท ต) อ มา ค.ศ.1965 Poe ได แ สดงคู) กะ บ Susan
Roces ในภาพยนตร Ang Daigdig Ko’y Ikaw (You are My World) โดย Susan Roces นี้
ต)อมาจัไดระบฉายาว)าเป9นราชินีแห)งภาพยนตรฟลิปปนส แลัถือว)า Roces เป9นตนแบบความงาม
ของสาวฟลิปปนส โดยทะ้งคู)ไดแต)งงานเป9นพรัเอกนางเอกในชีวิตจริงดวย ทะ้งสองแต)งงานกะนใน
ค.ศ.1968 แลัเป9นสามีภรรยาคู)แรกในวงการภาพยนตรฟลิปปนส ผลงานชิ้นสําคะญของ Poe
แลั Roces ออกมาใน ค.ศ. 1969 โดยบริษะท FPJ แลักํากะบโดย Pablo Santiago เรื่อง Perlas
ng Silangan (Pearl of the East) ภาพยนตรม หากาพย ป รัวะ ติ ศาสตร ใ นยุ ค อาณานิ ค มสเปน
โดย Poe แสดงเป9นทาสที่พยายามหลบหนีจากเรือสเปนแลัมาขึ้นฝงที่เกาัของพวกชนเผ)ามุสลิม
ซึ่งเขาไดหลงระกลูกสาวหะวหนาเผ)า แลัตองต)อสูเพื่อใหไดเจาหญิงมา ต)อมาเขาก็ไดร)วมกะบชนเผ)า
เพื่อต)อตานสเปน แต)สุดทายก็ตองพ)ายแพ
ในขณัที่ คนที่ พอจัเป9 นคู)แ ข)งกะ บ Poe ไดในทศวรรษ 1960 คือ Joseph Estrada ซึ่ ง
ไดระบฉายาว)าราชาแห)งบ็อกซออฟฟช โดยเป9นพรัเอกเรื่องแรกจากหนะงเรื่อง Asiong Solonga
แลัไดแสดงหนะงต)างปรัเทศใน ค.ศ.1964 เรื่อง Flight to Fury กํากะบโดยชาวอเมริกะน Monte
Hellman แลัเขาก็มีบริษะทสรางภาพยนตรของตนเอง ชื่อ JE Productions ทะ้งนี้ทะ้งนะ้น ทะ้งสอง
เป9นเพื่อนที่ดีต)อกะนไม)ใช)เป9นศะตรูคู)อริกะนในความเป9นจริง
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ภาพที่ 32 ภาพยนตรสายละบของ Tony Ferrer
ในส)วนของหนะงสายละบ ที่กลายเป9นภาพยนตรซึ่งครองตลาดในช)วงปลายทศวรรษ 1960
นะ้นเจมส บอนดของฟลิปปนส สัทอนทะ้งการลอกเลียนแบบหนะงสายละบของฮอลลีวูด แลัอาจจั
เป9นการสัทอนความหวาดกละวในช)วงสงครามเย็นแลัตอบสนองต)อความตองการวีรบุรุษ (Hero
Necessary) แห)งยุคสมะย72 ทะ้งนี้ ภาพยนตรสายละบเริ่มเห็นตะ้งแต)ตนปd ค.ศ.1964 โดยภาพยนตร
เรื่ อ ง Lagalag ของ Eddie Fernandez ปรัสบความสํ า เร็ จ แลัทํ า ให Fernandez เล) น บท
สายละบ Lagalag ออกมาอีกหลายเรื่อง ซึ่งต)อมาก็ทําใหเกิดหนะงสายละบในละกษณัเดียวกะนผลิต
ออกมาท) ว มท น ไม) ว) า จัเป9 น Alberto Alonzo เป9 น สายละ บ 69, Bernard Bonin เป9 น สายละ บ
707, Charlie Davoa เป9นสายละบ 009 แลั Tony Ferrer เป9น Tony Falcon หรือสายละบ X-44
ซึ่ง Tony Ferrer ไดระบการยอมระบว)าเป9น “king of the secret agents”
ภาพยนตรภาคต)อของ Agent X-44 หลายภาคที่กํากะบโดยนะกแสดง Eddie Garcia เช)น
เรื่อง Sabotage โด)งดะงอย)างมากใน Manila Film Festival ค.ศ.1966 นอกจากนี้ Tony Ferrer
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Michael G. Hawikins, “Our Men in Manila: The Secret Agent Film Craze of the 1960s in the
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Studies vol 58 no.3 (2010), p. 352.
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ยะงสร างภาพยนตรแนวกะงฟูค าราเต เช) น Karate Fighters, The Blackbelter แลั Master of
Karate ใน ค.ศ.1968 ขณัที่ภาคต)อของ Agent X-44 ยะงสรางต)อไปจนถึงทศวรรษ 1970 73

ภาพที่ 33 ภาพยนตรแนวกะงฟู-คาราเตของ Tony Ferrer
หนะงสายละบเรียกความนิยมจากคนดูดวยการถ)ายทําเป9นภาพยนตรสี โดยใชฉากในที่
ต)างๆ ทะ่วทะ้งเกาัแลัในเอเชีย นอกจากนี้ผูชมยะงตื่นตากะบอุปกรณอาวุธทะนสมะยต)างๆ ของสายละบ
ซึ่ ง เทคโนโลยี ก ารถ) า ยทํ า เหล) า นี้ พ ยายามทํ า ให ภ าพยนตร มี คุ ณ ภาพทะ ด เที ย มกะ บ ภาพยนตร
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ต)างปรัเทศ ในขณัที่โครงเรื่องกล)าวถึงปญหาที่เป9นปมเงื่อนอยู)ในสะงคมฟลิปปนส แลัแสดงถึง
การปกปtองฟลิปปนสจากภะยคุกคามต)างๆ ที่มาพรอมกะบสงครามเย็น74
ในขณัที่ ภ าพยนตร ป รัเภทลัครชี วิ ต น้ํ า เน) า แบบ melodrama ในยุ ค นี้ ซึ่ ง ยะ ง เป9 น
ภาพยนตรที่ไดระบความนิยมอยู)ในกรัแสหละกนะ้นมีละกษณัแบบเป9นสองแบบคือ แบบแรกยะงอยู)ใน
ละกษณัแบบดะ้งเดิม ปรัเภทภรรยาผูซื่อสะตยกะบสามีเจาชู หรือการเขาใจผิดของคู)ระกทํานองพ)อแง)
แม) ง อน โดยมี ก ารพะ ฒ นาเนื้ อ หาให เ กิ ด เป9 น เรื่ อ งที่ แ สดงถึ ง ป ญ หาความไม) มะ่ น คงของสถาบะ น
ครอบคระวมากขึ้น หรือเป9นปญหาในเรื่องความตองการของบุคคลที่ขะดแยงกะบความคาดหวะงของ
สะงคม ในขณัที่รูปแบบที่สองของภาพยนตร melodrama ซึ่งมีพะฒนาการขึ้นในช)วงต)อมานะ้น มี
ละกษณัที่แสดงออกเรื่องเพศอย)างชะดเจนหรือกรัทะ่งมีฉากเซ็กสเป9นจุดขาย โดยมีฉากบนเตียง
แลัการมีเซ็กสอย)างโจ)งแจง โดยมีคําเรียกภาพยนตรปรัเภทนี้ว)าภาพยนตรบอมบา (bomba
film) ทะ้งนี้แมจัมีฉากอีโรติก ในละกษณัของภาพยนตรเรทอาร แต)เนื้อหาแก)นเรื่องของภาพยนตร
บอมบายะง คงละก ษณัจารีต นิย มศี ลธรรมแบบเดิม อยู) แต)เผยใหเ ห็น ฉากบนเตี ยงที่ไ ม)เ คยมีใ น
ภาพยนตรก)อนหนานี้ใหเราเห็นอย)างแจ)มแจง โดยอิทธิพลทางวะฒนธรรมที่ส)งผลใหเกิด Bomba
film นะ้ น ส) ว นหนึ่ ง มาจากการปฏิ วะ ติ วะ ฒ นธรรมของยุ ค 60s ซึ่ ง แพร) ข ยายมาจากต) า งปรัเทศ
ผูหญิงแต)งตะวดวยแฟชะ่นที่สะ้นลง เปดเผยเนื้อหนะง แลัปฏิเสธกรอบจารีตธรรมเนียมเดิม ทะศนคติ
ต)างๆ เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งฟลิปปนสระบอิทธิพลดะงกล)าวอย)างเห็นไดชะด75
การเป ด เผยเนื้ อ หนะ ง ของผู ห ญิ ง หรื อ การโป เ ปลื อ ยนะ้ น มี อ ยู) บ า งแล ว ในภาพยนตร
ฟ ลิ ป ป น ส แลับ า งเรื่ อ งเป9 น ที่ ชื่ น ชม เช) น ภาพยนตร เ รื่ อ ง Igorota (1968) ซึ่ ง ได ระ บ รางวะ ล
ภาพยนตรยอดเยี่ยมจากการปรักาศรางวะล FAMAS แลัภาพยนตรเรื่องนี้ยะงไดอีกหลายรางวะล
ไม)ว)าจัเป9นนะกแสดงหญิงยอดเยี่ยม (Charito Solis), ผูกํากะบยอดเยี่ยม (Luis Nepomuceno),
กํากะบภาพสี (Loreto Isleta), ตะดต)อ (Elsa Abutan), บทภาพยนตร (Tito Arevalo) แลักํากะบ
เสี ย ง (Juanito Clemente) แลัด ว ยความต อ งการที่ จ ัจะ ด จํ า หน) า ยในรัดะ บ นานาชาติ ทํ า ให
ภาพยนตรเรื่องนี้ใชภาษาอะงกฤษ โดยแก)นเรื่องของภาพยนตรดะงกล)าวตองการแสดงใหเห็นถึง
ความเสื่อมทรามของสะงคมเมืองฟลิปปนสซึ่งไดระบอิทธิพลจากตัวะนตกแลัคาทอลิคที่เคร)งศาสนา
แต)ทว)าหนาไหวหละงหลอก กะบสะงคมแบบชนเผ)าดะ่งเดิมที่ใกลชิดกะบธรรมชาติแลัจริงใจ76
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Michael G. Hawikins, “Our Men in Manila: The Secret Agent Film Craze of the 1960s in the
Philippine Postcolonial Imagination,” pp.353-354.
75 Bienvenido Lumbera, “The Philippine Film 1961-1992,” pp.19-20. แลั Bryan L. Yeatter, Cinema of
the Philippines,
Philippines p. 107.
76 Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines,
Philippines p. 107.
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ภาพที่ 34 ฉากเปลือยอกในตอนเปดเรื่องภาพยนตร Igorota,1968
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ภาพที่ 35 ใบปดภาพยนตร Igarota
ทะ้งนี้ทะ้งนะ้นภาพยนตร Igorota นะ้นยะงไม)ใช)ภาพยนตรบอมบา โดยภาพยนตรบอมบาเรื่อง
แรกนะ้นไดแก)เรื่อง Uhaw (Thirsty,1970) ซึ่งเกี่ยวกะบผูหญิงคนหนึ่งซึ่งความอยากกรัหายของเธอ
เกี่ยวพะนกะบผูชายสองคนคือสามีแลัเพื่อนของสามี ซึ่งภาพยนตรเรื่องนี้ไดระบความนิยมโดยทะนที
ซึ่ ง ทํ า ให ผู ส ร า งภาพยนตร ค นอื่ น ๆ ทํ า ภาพยนตร แ นวนี้ ต ามมาจํ า นวนมาก ในขณัที่ Merle
Fernandez ไดระบฉายาว)าเป9น Queen of the Bombas77

77

Bienvenido Lumbera, “The Philippine Film 1961-1992,” pp.19-20. แลั Bryan L. Yeatter, Cinema of
the Philippines,
Philippines p. 109.
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ภาพที่ 36 ภาพยนตร Uhaw, 1970
นะกแสดงหญิงที่สรางชื่อจากภาพยนตรบอมบาโดยตรงก็มีเช)น Rosanna Ortiz เริ่มอาชีพ
นะกแสดงไดไ ม)เ ด)น นะก แต)ม าสรา งชื่ อจากการแสดงภาพยนตรใ นแนวบอมบานี้ ทะ้ งนี้ เธอยะ งได
ปรากฏตะวในตลาดรัดะบนานาชาติดวย จากภาพยนตรที่ร)วมสรางกะบต)างชาติ เช)นเรื่อง Savage!
(1973) แลั Savage Sisters (1974)

ภาพที่ 37 Rosanna Ortiz จากภาพยนตร Savage Sisters, 1974
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Guillermo C. de Vega ได ระ บ แต) ง ตะ้ ง จากปรัธานาธิ บ ดี ม าร ก อส เป9 น ปรัธาน
คณักรรมการตรวจภาพยนตร (Board of Censors for Motion Pictures) ใน ค.ศ.1969 แลัได
ทําการเซ็นเซอรภาพยนตรบอมบา ซึ่งเขาเห็นว)าเป9นเรื่องเสื่อมศีลธรรม แลัควรที่จัหามหรือ
กําจะดมิใหมีการฉาย โดยการทําหนาที่ของเขาไดกลายเป9นเปtาวิจารณของสาธารณัอย)างมาก แลั
ภาพยนตรบอมบาก็ยะงแอบฉายในโรงหนะงในต)างจะงหวะด ที่น)าสนใจคือ แมว)าเขาจัเห็นว)ามะนเป9น
เรื่องผิด แต) de Vega ก็ไดยอมระบถึงความสําคะญของภาพยนตบอมบา ว)าภาพยนตรบอมบานะ้น
ช)ว ย “คื น ชี วิ ต ” ให กะ บ อุ ต สาหกรรมภาพยนตร ฟ ลิ ป ป น ส โดยในหนะ ง สื อ Film and Freedom:
Movie Censorship in the Philippine ของเขานะ้น de Vega ไดกล)าวว)า ภาพยนตรบอมบาไดชุบ
ชีวิตอุตสาหกรรมภาพยนตรของทองถิ่น โดยภาพยนตรบอมบานะ้นเป9นการตอบโตต)อภาพยนตรที่
เนนเรื่องเซ็กสของต)างปรัเทศ แต)ปญหาอยู)ที่รสนิยมทางศิลปัของภาพยนตรในช)วงนะ้นต่ําลง
แลัทําใหภาพยนตรบอมบาลมเหลวในทางศิลปัไป ซึ่งหมายความว)าคณักรรมการฯ เขาใจดีว)า
บอมบาเกิ ด ขึ้ น มาจากความพยายามของอุ ต สาหกรรมภาพยนตร ที่ จ ัต) อ สู กะ บ ภาพยนตร
ต)างปรัเทศที่ครองตลาดในฟลิปปนสมาอย)างต)อเนื่อง78
ในขณัที่ นะ ก วิ ช าการด า นภาพยนตร อ ย) า ง Bienvenido Lumbera มี ค วามเห็ น ว) า
ภาพยนตรบอมบานะ้นเป9นสะญละกษณอย)างหนึ่งของการกบฏต)อตานสถาบะนต)างๆ ที่เหลวแหลก
ของสะง คม โดยคนรุ)น ใหม) เ ริ่ มที่ จ ัต) อ ตา นวิ พากษวิ จ ารณ แ ลัเรีย กร องการเปลี่ ย นแปลง ทะ้ ง นี้
เนื่องมาจากภาพยนตรฟลิปปนสไดขยายฐานผูชมไปยะงคนกลุ)มใหม)ๆ โดยเฉพาัปญญาชนรุ)นใหม)
โดยใน ค.ศ.1964 นะ้นไดมีการเคลื่อนไหวในเชิงชาตินิยม โดยไดมีการจะดเทศกาลภาพยนตรมันิลา
(Manila Film Festival) ขึ้นใน ค.ศ.1964 โดยในช)วงเทศกาลสิบสองวะนนะ้น มีภาพยนตรฟลิปปนส
ที่ไดระบคะดเลือกแลวฉายในโรงภาพยนตรชะ้นนําทะ่วทะ้งมันิลา ซึ่งเทศกาลภาพยนตรดะงกล)าวนี้มี
บทบาทสําคะญที่จัดึงชนชะ้นกลางในเมืองใหมารูจะกกะบภาพยนตรฟลิปปนส แลัทําใหขยายฐานคน
ดูจากเดิมใหไปยะงกลุ)มนะกศึกษาในมหาวิทยาละย ซึ่งแนวคิดชาตินิยม ที่ปรักอบกะบกรัแสสะงคม
นิยมในช)วงนะ้นทําใหนะกศึกษาเหล)านี้ตองการที่จัเขาถึงมวลชนคนส)วนใหญ)ของชาติ ซึ่งก็ทําให
พวกเขาหะนไปหาภาพยนตรทองถิ่น โดยคาดว)าจัทําใหมีความเขาใจในมวลชน ซึ่งในทะนใดนะ้นคน
รุ)นใหม)เหล)านี้ก็ไดเห็นว)าภาพยนตรบอมบาที่มองว)าเซ็กสเป9นส)วนหนึ่งของชีวิตแลัสะมพะนธกะบ
ความระกโดยที่ไม)จําเป9นตองปกปดเป9นการสัทอนการขบถของพวกเขาต)อสถาบะนตามจารีตดะงเดิม
ของสะงคมโดยเฉพาัที่เกี่ยวกะบเรื่องเซ็กสได โดยที่แมตะวลัครของภาพยนตรบอมบาจัพยายามที่
จัดํารงระกษาคุณค)าศีลธรรมของสะงคม แต)ก็สะ่นคลอนความเชื่อของคนที่มีต)อจารีตที่กดขี่ในสะงคม
ที่เห็นชะดว)าเสื่อมทรามนี้ไปดวย79
ขบวนการของคนรุ) น ใหม) ที่ ต) อ ต า นจารี ต สะ ง คมแบบเก) า นี้ สะ ม พะ น ธ กะ บ กรัแสความ
เคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งพะฒนาเป9นการเดินขบวนปรัทวงในตนทศวรรษที่ 1970 ที่เรียกกะนว)า
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Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines,
Philippines pp. 114-5.
79 Bienvenido Lumbera, “Problems in Philippine Film History,” p. 39.
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“สภาบนถนน” (Parliament of the Streets”) โดยนะกศึกษา ที่โดยพื้นฐานการเคลื่อนไหวแลวมี
ทะศนคติทางลบต)อระฐบาล ซึ่งเมื่อผนวกกะบการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสตแห)งฟลิปปนส ที่
นําโดย Jose Ma. Sison แลวไดกลายเป9นขออางใหปรัธานาธิบดีมารกอสปรักาศกฎอะยการศึก
ในวะ น ที่ 21 เดื อ นกะ น ยายน ค.ศ.1972 อะ น ทํ า ให ส ภานิ ติ บะ ญ ญะ ติ ไ ร อํ า นาจแลัปรัธานาธิ บ ดี
สามารถใชอํานาจออกกฎหมายได ซึ่งเท)ากะบเป9นการนําปรัเทศไปสู)การปกครองแบบเผด็จการ
นะ่นเอง80
เผด็จการมารกอสแลัจุดเริ่มตนยุคทองของภาพยนตรฟลิปปนส คระ้งที่ 2
ยอ นกละ บ ไปเมื่ อ ปรัธานาธิบ ดี เ ฟอร ดินะ น มาร ก อส ชนัการเลื อกตะ้ ง ค.ศ.1965 โดย
สามารถมีชะยชนัเหนือปรัธานาธิบดีมาคาปากะลได ที่น)าสนใจเกี่ยวกะบภาพยนตรคือ เมื่อคระ้งที่
มาร ก อสหาเสี ย งในการเลือ กตะ้ ง ค.ศ.1965 นะ้ น เขาได สร า งภาพยนตร ห าเสี ย งเป9 นเรื่ อ งราว
เกี่ยวกะบปรัวะติชีวิตของเขาเองในชื่อ Iginuhit ng Tadhana (The Mark of Destiny) โดย Luis
Gonzales แสดงเป9นมารกอส ทะ้งนี้คณักรรมการเซ็นเซอรไดพิจารณาภาพยนตรเรื่องดะงกล)าวแลั
ให ผ)า นโดยไม) มี การเซ็ น เซอรใ นวะน ที่ 24 สิ งหาคม แต) ก) อนที่ ภาพยนตรจ ัออกฉายในวะ นที่ 1
กะนยายน ที่โรงภาพยนตร Rizal Theater ที่ Makati นะ้น คณักรรมการฯ ไดขอดูภาพยนตรอีก
คระ้ง แต)ผูสรางบอกกะบคณักรรมการฯ ว)าไม)มีสําเนาฟลมเหลืออีกแลว เพราัไดส)งไปตามโรงหนะง
แลว ซึ่งสุดทายกลายเป9นว)าภาพยนตรดะงกล)าวตองถูกเลื่อนออกฉาย โดยสื่อมวลชนในมันิลาเชื่อ
ว)าตองมีการกดดะนจากผูมีอํานาจใหคณักรรมการเลื่อนการอนุญาตใหฉายภาพยนตรเรื่องนี้ได ซึ่ง
ทําใหมารกอสตกเป9นเหยื่อของการใชอํานาจดะงกล)าว81 แต)สุดทายมารกอสก็สามารถชนัการ
เลือกตะ้งแลัเป9นปรัธานาธิบดีของฟลิปปนสได อาจจัดวยอํานาจที่มาจากสื่อนะ่นเอง
ใน ค.ศ.1972 มารกอสไดปรักาศใชกฎอะยการศึก ส)วนหนึ่งอาจจัเป9นเพราัเขาตองการ
ที่จัอยู)ในอํานาจต)อไป โดยเหตุผลที่เขาใชอางต)อสาธารณัมาจากความวุ)นวายทางการเมืองแลั
ภะยของการเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต ในขณัที่มีปรักาศที่เกี่ยวของกะบภาพยนตรโดยตรงในวะนที่
27 กะน ยายน ค.ศ.1972 หรื อ ห าวะ น หละง จากการปรักาศกฎอะ ย การศึ กษา โดยปรัธานาธิ บ ดี
มาร ก อสได ป รักาศ Letter of Instructions No.13 ซึ่ ง อ า งว) า มี จุ ด มุ) ง หมายเพื่ อ ที่ จ ั “ระ ก ษา
ศีลธรรมอะนดีงามของสะงคม โดยเฉพาัเยาวชน จากผลกรัทบทางลบที่มาจากภาพยนตรบาง
เรื่ อ ง” โดยจดหมายดะ ง กล) า วเป9 น แนวทางปฏิ บะ ติ สํ า หระ บ คณักรรมการเซ็ น เซอร ภ าพยนตร
(BCMP) ซึ่ ง จัต อ งระ บ ไปปฏิ บะ ติ เ พื่ อ ที่ จ ัเสริ ม สร า งสิ่ ง ที่ ม าร ก อสเรี ย กว) า เป9 น “New Society”
(Bagong Lipunan สะงคมใหม) ) โดยคณักรรมการเซ็ นเซอรค วรจัไม)อ นุญ าตให ฉายหรือ แบน
ภาพยนตรในละกษณัต)อไปนี้ ไดแก) ภาพยนตรที่มีแนวโนมยะ่วยุใหเกิดการลมลาง ลุกฮือ หรือเป9น
กบฏต)อตานระฐ, ภาพยนตรที่มีแนวโนมที่จับ)อนทําลายศระทธาแลัความมะ่นใจที่ปรัชาชนจัมีต)อ
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Teodoro A. Agoncillo, History of the Filipino People,
People p. 595-6.
81 Bryan L. Yeatter, Cinema of the Philippines,
Philippines pp. 100-101.
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ระฐแลัเจาหนาที่ผูมีอํานาจเป9นตะวแทนของระฐ, ภาพยนตรซึ่งยกย)องเชิดชูอาชญากรแลัการก)อ
อาชญากรรม, ภาพยนตรที่ไม)มีจุดมุ)งหมายใด เพียงแต)สรางเพื่อสนองความตองการของตลาดใน
เรื่องความรุนแรงแลัเรื่องลามกอนาจาร, ภาพยนตรที่ต)อตานเชื้อชาติหรือศาสนา, ภาพยนตรที่มี
แนวโนมว)าจันําไปสู)การของเกี่ยวกะบยาเสพติด แลัภาพยนตรที่ขะดต)อหละกกฎหมาย ความสงบ
เรียบรอยของสาธารณั ศีลธรรม รัเบียบปฏิบะติอะนดี นโยบายของระฐ คําสะ่งที่ชอบดวยกฎหมาย
คําสะ่ง แลัปรักาศต)างๆ ซึ่งหากมีการฝuาฝนก็จันําไปสู)การริบใบอนุญาตภาพยนตร แลัการปด
โรงภาพยนตร รวมทะ้งการจะบกุมแลัปรัหารชีวิตผูที่เกี่ยวของ ในขณัที่สตรีหมายเลขหนึ่ง หรือ
อีเมลดา มารกอส ไดกล)าวกะบกลุ)มผูสรางภาพยนตรในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1972 ว)าคาดหมาย
ใหภาพยนตรฟลิปปนสจัตองนําเสนอภาพดานบวกของวะฒนธรรมฟลิปปนสต)อโลก ทะ้งนี้ยะงมี
รัเบียบปฏิบะติใหผูสรางภาพยนตรตองส)งบทหนะงใหพิจารณาก)อนถึงจัสามารถถ)ายทําได82
ภายใต บ รรยากาศของการบะง คะ บ ใช กฎอะ ย การศึ ก แลัการควบคุ มภาพยนตร เ ช) น นี้ ดู
เหมือนว)าการสรางสรรคของวงการภาพยนตร คงจัตองถูกจํา กะด แลัทําใหว งการภาพยนตร
ฟลิปปนสยิ่งย่ําแย)ลง แต)สิ่งที่เกิดขึ้นในช)วงเผด็จการกละบเป9นสิ่งตรงกะนขาม ดะงที่ Bienvenido
Lumbera เสนอว)าการควบคุมของระฐแลัระฐบาลเผด็จการกละบเพิ่มความคิดสรางสรรคของคนใน
วงการภาพยนตร เพราัอย)างนอยพะฒนาการที่เกิดขึ้นในช)วงเผด็จการมารกอสก็คือการเกิดขึ้น
ของงานวิจารณภาพยนตรที่แทจริง แลัการเกิดขึ้นของภาพยนตรแนวทดลอง (Experimental
Cimema of the Philippines) รวมทะ้ง การเกิดขึ้นของเทศกาลภาพยนตรนานาชาติมันิลา ซึ่งสิ่ง
เหล) า นี้ เ ป9 น ปรัโยชน ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย) า งแน) น อนต) อ ศิ ล ปัภาพยนตร ในขณัที่ส) ง ผลดี บ างด า นต) อ
อุตสาหกรรมภาพยนตรดวย ซึ่งเมื่อยอนกละบไปช)วงเวลานี้ไดกลายเป9นยุคทองของภาพยนตร
ฟลิปปนสอีกคระ้ง
ในทศวรรษ 1970 เห็นศะกยภาพของผูกํากะบรุ)นใหม)ที่มีผลงานมาตะ้งแต)ทศวรรษ 1960
โดยเฉพาัอย) า งยิ่ ง Lino Brocka, Ishmael Bernal, Celso Ad. Castillo แลั Mike de Leon
ในขณัที่ Eddie Romero ซึ่ ง นะ บ ว) า เป9 น ผู กํ า กะ บ รุ) น ก) อ นนะ้ น ก็ มี ผ ลงานที่ ถู ก จะ ด ให อ ยู) ใ นกลุ) ม
ภาพยนตร รุ) น ใหม) นี้ ด ว ย จากผลงานภาพยนตร เ รื่ อ ง Ganito Kami Noon, Paano Kayo
Ngayon? (We Were Like This Then, How Are You Now?, 1976) ทะ้งนี้ภาพยนตรของเขาใน
ปลายปd 1970 แสดงใหเห็นถึงแก)นเรื่องที่สําคะญ เช)นเรื่องความเป9นชาติ ความลมเหลวอ)อนแอ
ของมนุษย แลัความสิ้นหวะง การดิ้นรนต)อสู แลัความหวะงในสะงคมที่เสื่อมทรามแต)ก็ยะงเหลือ
ความหวะงอยู) เช)นภาพยนตรเรื่อง Sino’ng Kapiling, Sino’ng Kasiping? (With Whom Do You
Stay, In Whose Bed Do you Sleep?, 1977), Banta ng Kahapon (The Past Foreworns,
1977) แลั Aguila (1980) ซึ่งงานของเขาถือว)ามีความลึกซึ้งยิ่งกว)าภาพยนตรตลาดทะ่วไป
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ภาพที่ 38 ภาพยนตร Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon?, 1976
อย)างไรก็ดี เป9นที่ยอมระบกะนว)ายุคทองของภาพยนตรฟลิปปนสคระ้งสองเริ่มตนขึ้นพรอม
กะบงานการริเริ่มของผูกํากะบ Lino Brocka ซึ่งตะว Brocka นะ้นมีความสนใจดานลัครก)อนที่จัเขาสู)
การสรางภาพยนตร เริ่มจากการเป9นผูช)วยของ Eddie Romero ในทศวรรษ 1960 โดยมีผลงาน
ภาพยนตรเรื่องแรกเรื่อง Wanted: Perfect Mother ใน ค.ศ.1970 อะนเป9นภาพยนตรที่ระบโครง
เรื่องมาจากภาพยนตรเรื่อง The Sound of Music แต)ภาพยนตรเรื่องนี้ไดระบการยอมระบจากผูชม
แลัทํ า รายได อ ย) า งมากในฟ ลิ ป ป น ส ซึ่ ง ผลงานของ Brocka ต) อ มา คื อ เรื่ อ ง Santiago แลั
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Tubog sa Ginto (แปลตรงตะวว)าทองชุบ แต)เป9นสํานวนหมายถึงพวกจอมปลอม) ก็เป9นที่ชื่นชอบ
ทะ้งจากนายทุนผูสรางแลัจากนะกวิจารณ จากนะ้นใน ค.ศ.1971 เขาไดสรางภาพยนตรตามกรัแส
ตลาด โดยดะดแปลงมาจาก komiks ซึ่งคลายกะบเนื้อหาของลัครน้ําเน)า เรื่อง Cadena de Amor
(Chain of Love) ซึ่ง แมจ ัเป9น ภาพยนตร น้ํ า เน) า แต) ก็ มี การกํ ากะ บ อย) า งดีแ ลัน)า สนใจ จากนะ้ น
Brocka เบื่อกะบการทําหนะงเพื่อตอบสนองตลาด แทนที่จัไดทําหนะงอย)างที่ตนตะ้งใจ จึงหยุดสราง
ภาพยนตร ไ ปสองปd ตะ้ ง แต) ปd ค.ศ.1972 ซึ่ ง มาร ก อสปรักาศกฎอะ ย การศึ ก โดยเขาได ไ ปเป9 น
อาจารยสาขาการลัครในมหาวิทยาละยสองแห)ง แลักละบมาสรางภาพยนตรอีกคระ้งใน ค.ศ. 1974
โดยรวมกะบเพื่อนๆ ตะ้งบริษะท Cinemanila ขึ้นมา เพื่อสรางภาพยนตรที่กล)าวถึงผูที่ถูกกดขี่ เริ่ม
จากภาพยนตรเรื่อง Tinimbang Ka Nguni’t Kulang (You Have Been Weighed and Found
Wanting) ซึ่งไดระบการยกย)องจากนะกวิจารณ แลักวาดรางวะล FAMAS ในปdนะ้น ตะ้งแต)ภาพยนตร
ยอดเยี่ยม ผูกํากะบยอดเยี่ยม นะกแสดงหญิงยอดเยี่ยม นะกแสดงชายยอดเยี่ยม เพลงปรักอบ
ภาพยนตรยอดเยี่ยม กํากะบเสียงยอดเยี่ยม ซึ่งในปdนะ้น ภาพยนตรของเขาอีกเรื่องหนึ่งคือ Tatlo,
Dalawa, Isa (Three, Two, One) ภาพยนตร ใ นละ ก ษณั Anthology ก็ ก วาดรางวะ ล นะ ก แสดง
สมทบหญิงแลับทภาพยนตรยอดเยี่ยม ในปdต)อมา Brocka ก็ไดระบรางวะลผูกํากะบยอดเยี่ยมของ
การปรักาศรางวะ ล FAMAS อี ก จากภาพยนตร เ รื่ อ ง Maynila, sa mga Kuko ng Liwanag
(Manila in the Claws of City Lights, 1975) โดยภาพยนตรเรื่องนี้มะกจัพูดถึงในฐานัที่เป9น
ภาพยนตรที่ดีที่สุดของ Brocka แต)บางคนก็ว)าภาพยนตร Insiang ที่สรางในปdต)อมาเหนือกว)าอีก
แมว)าภาพยนตรเรื่องนี้จัไม)ไดกวาดรางวะลจากเวที FAMAS โดยรวมแลวภาพยนตรของ Brocka
กล)าวถึงด านมืดของเมือง ไม) ว)าจัเป9 นเรื่องการข)มขืน ฆาตกรรม โสเภณี ระกร)วมเพศ การผิ ด
ปรัเวณี แลัอาชญากรรมที่กรัทําเป9นองคกร ซึ่งบางคนเรียกภาพยนตรของเขาว)าเป9น “Manila
noir”

ภาพที่ 39 ภาพยนตร Maynila, sa mga Kuko ng Liwanag, 1975

72

นอกจากนี้ Brocka ยะงเป9นกรับอกเสียงวิพากษวิจารณรับอบมารกอสมากกว)าผูกํากะบ
คนอื่นๆ เขาร)วมในการเดินขบวนต)อตานมารกอสแลัถูกจะบกุมขะงหลายต)อหลายคระ้ง แต)ไดระบการ
ช)วยเหลือจากเพื่อนในวงการภาพยนตรวิ่งเตนใหออกมา แต)มารกอสกละบเห็นแววของ Brocka
แลัพยายามชะกชวนเขาใหเป9นพะนธมิตร แลัใหเขาทําภาพยนตร เพื่อทําใหชื่อเสียงของระฐบาลใน
สายตาของชาวโลกดู ดี ขึ้ น โดยเสนอว) า จัจ) า ยหนี้ สิ้ น ที่ บ ริ ษะ ท Cinemanila มี ใ ห แต) Brocka
ปฏิเสธที่จัเป9นกรับอกเสียงใหกะบรับอบมารกอส แลัเรื่องนี้ก็เงียบไป ต)อมาใน ค.ศ.1984
Brocka สรางภาพยนตร Bayan Ko: Kapit sa Patalim (My Country: Clutching at Straws)83
ซึ่งภาพยนตรไดระบการอนุมะติจากคณักรรมการพิจารณาภาพยนตรแลว โดยเมื่อเสร็จสมบูรณก็
ไดระบการตอบระบอย)างดีจากนะกวิจารณในเทศกาลภาพยนตรเมืองคานสในปdนะ้นโดยไดระบรางวะล
Palme d’or ที่เมืองคานส โดย Brocka ไดไปร)วมงานดวยตนเอง ใส)เสื้อ barong ของฟลิปปนส
โดยมีลายเป9นปรัเทศฟลิปปนสแลัใตแผนที่มีคําว)า “Justice” ง)ายๆ แค)นะ้น แต)ทําใหระฐบาลไม)
พอใจ แลัหามฉายภาพยนตรเรื่องดะงกล)าวในปรัเทศ โดยเรียกภาพยนตรดะงกล)าวว)าเป9นการลม
ลางทําลายความมะ่นคงของระฐ แลัปฏิเสธไม)ใหเขากละบเขาปรัเทศ แต)นายกระฐมนตรีของฝระ่งเศส
ไดเชิญเขาไปพูดในการปรัชุมเกี่ยวกะบสิทธิมนุษยชน ซึ่งชื่อเสียงที่เป9นที่รูจะกในรัดะบโลกของเขา
ทํ า ให ม าร ก อสให เ ขากละ บ เขาปรัเทศได แลัภาพยนตร เ รื่ อ ง Bayan Ko ก็ เ รี ย กใหม) ว) า เป9 น
ภาพยนตรที่ “obscene” หรือมีฉากทางเพศไม)เหมาัสม โดยอางถึงฉากการเตนเปลือยของนะก
เตนในไนทคละบแลัฉากการจูบกะนของเลสเบียนแทน แต)ถึงอย)างนะ้นภาพยนตรเรื่องนี้ยะงไดระบ
รางวะลภาพยนตรยอดเยี่ยมจาก British Film Institute ดวย

ภาพที่ 40 ภาพยนตร Bayan Ko: Kapit sa Patalim, 1984
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หละงจากมารกอสถูกขะบออกจากตําแหน)งแลัเนรเทศไปต)างปรัเทศแลว Brocka ทําหนะง
ในบริ บ ททางการเมื อ งที่ เ ป ด กว า งขึ้ น เช) น เรื่ อ ง Gumapang Ka sa Lusak (You Crawl in
Mud,1990) ซึ่งกล)าวถึงนะกการเมืองที่ใชอํานาจมิชอบ โดยที่เขาก็ไดกลายเป9นปรปกษกะบระฐบาล
ของโกราซอน อาคีโนดวยอีกเช)นเดิม ทะ้งนี้ใน ค.ศ.1989 ภาพยนตร Orapronobis (Fight for Us)
ของเขาไดระบเลือกใหฉายในเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส แมจัไม)มีการจะดจําหน)ายในฟลิปปนส
Brocka จบชีวิตลงก)อนวะยอะนควรใน ค.ศ.1991 จากอุบะติเหตุรถยนตที่เกซอนซิตี้84
ผูกํากะบคนต)อมาที่สรางหนะงเชิงพาณิชยมากกว)า Brocka แต)มีคุณภาพไม)นอยกว)ากะนคือ
Ishmael Bernal เขาสรางภาพยนตรตะ้ง แต) ค.ศ.1971 แต) ภาพยนตรเรื่ อง Ligaw na Bulaklak
(Wild Flower) แลั Nunal sa Tubig (A Speck in the Sea) ที่ ส ร าง ในค.ศ.1976 ถื อ เป9 น
ภาพยนตรสองเรื่องที่สรางชื่อเสียงให Bernal เป9นผูกํากะบแห)งยุค แต)ผลงานที่ไดระบการชื่นชมมาก
ที่สุดของเขาคือ City After Dark (1980) ซึ่งภาพยนตรเรื่องนี้เดิมชื่อ Manila by Night แต)ตอง
เปลี่ยนชื่อเนื่องจากการยืนยะนของนางอีเมลดา มารกอส ที่ต)อตานการทําลายภาพพจนเมืองหลวง
ของปรัเทศด ว ยการใช ชื่ อ ดะ ง กล) า ว 85 แลัใน ค.ศ.1982 Bernal สร า งภาพยนตร Himala
(Miracle) ซึ่งเป9นภาพยนตรที่ไดระบการยกย)องอีกเรื่องหนึ่งของเขาออกมา Bernal จบชีวิตก)อน
วะยอะนควรเช)นเดียวกะบ Brocka ดวยสาเหตุหะวใจวายใน ค.ศ.199686

ภาพที่ 41 ภาพยนตร Nunal sa Tubig แลั Himala
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ปรัเด็ น ที่ ค วรจักล) า วถึ ง ไว ด ว ย ณ ที่ นี่ คื อ บทบาทของสตรี ห มายเลขหนึ่ ง อี เ มลดา
มารกอส ที่พยายามที่จัสรางภาพใหตนเองแลัสามีเป9นผูอุปถะมภศิลปัที่ยิ่งใหญ)ของปรัเทศนะ้น
ไดระบมอบหมายใหสรางศูนยศิลปวะฒนธรรมแห)งฟลิปปนส ซึ่งเป9นกลุ)มอาคารที่รวมถึง Manila
Film Center ดวย ซึ่งตํานานเกี่ยวกะบฟลมเซ็นเตอรนี้ไดกลายเป9นเรื่องราวที่สัทอนถึงความไร
มนุษยธรรมของรับอบมารกอส แทนที่จัเป9นเครื่องหมายของศิลปวะฒนธรรมที่ไดระบสนะบสนุน
กล) าวคื อ นางมารก อสพยายามที่จ ัเร) งการสร างฟล ม เซ็ นเตอร ให ทะน กะบ การจะด งาน Manila
Internation Film Festival ใน ค.ศ.1982 ซึ่ ง ได มี ก ารเชิ ญ แขกเหรื่ อ คนสํ า คะ ญ คนดะ ง รัดะ บ
นานาชาติมาจากทะ่วโลก อะนเป9นโอกาสอะนดีที่จัทําใหไดมีโอกาสอวดโฉมเมืองหลวงของชาติใหแก)
ชาวโลก แต)การก)อสรางที่เร)งทํางานทะ้งวะนทะ้งคืนเพื่อใหทะนเวลาไดเกิดอุบะติเหตุตึกถล)มขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 1981 แลัซากประกหะกพะงไดทะบร)างคนงานจํานวนหนึ่งไว ซึ่งนางมารกอสไดสะ่งการ
ใหทําการก)อสรางต)อไปโดยไม)สนใจที่จันําร)างของคนงานออกมาก)อน โดยไดเทซีเมนตทะบร)าง
ดะงกล)าวไวใหเป9นส)วนหนึ่งของฐานรากไป ขณัที่ขอเท็จจริงเป9นอย)างไรไม)มีใครรู แต)ข)าวลือได
กรัจายไปอย)างรวดเร็ว โดยมีทะ้งความจริงแลัการขยายความผสมกะนไป โดยเฉพาัการที่ลือกะน
ว)าอาคารดะงกล)าวถูกผีสิง ขณัที่จํานวนคนงานที่เสียชีวิตก็ทวีจํานวนขึ้นไปๆ จนถึงเป9นรอยๆ คน
นอกจากข) า วลื อเรื่ อ งผี ยะ ง มี เ รื่อ งที่ ว) านางมารก อสไม)ย อมที่ จัช) ว ยเหลื อ คนที่อ าจจัมี ชี วิ ต อยู)
ออกมาแต)สะ่งใหฝงคนเหล)านี้ทะ้งเป9นเพื่อใหงานเสร็จทะนเวลา ซึ่งเพิ่มความโหดรายใหกะบรับอบ
มารกอสมายิ่งขึ้นไปอีก
ข)าวอือฉาวเกี่ยวกะบฟลมเซ็นเตอรแห)งนี้ ยะงเกี่ยวของกะบนโยบายการฉายภาพยนตร ที่
อนุญาตใหฟลมเซ็นเตอรสามารถที่จัฉายภาพยนตรที่ถูกหามฉาย โดยหนึ่งในภาพยนตรที่ดึง
ความสนใจผูคนในมาชมภาพยนตรของศูนยไดคือภาพยนตรเรื่อง Scorpio Nights ของ Peque
Gallaga ซึ่งมีฉากเช)นการช)วยตนเอง แลัการร)วมเพศ เช)นเดียวกะบภาพยนตรบอมบาที่ถูกหาม
ฉาย แต)ภาพยนตรเรื่องนี้กละบเรียกว)ามีความเป9นศิลปั ซึ่งมีองคกรคริสตบางแห)งทนไม)ไดแลั
เรีย กศู นยฯ ว) าเป9 น “porn palace” ของอิเ มลดา หรือ กรัทะ่ง เป9 น “cesspool”87 สุ ดทา ยชัตา
กรรมของฟลมเซ็นเตอรแห)งนี้ในยุคหละงมารกอส ไดกลายเป9นเครื่องหมายแห)งความเลวรายของ
เผด็จการ แลัไม)มีใครอยากเขาไปยุ)งเกี่ยวดวย
อย)างไรก็ดี แมว)าช)วงยุคทองคระ้งที่สองนี้ในเรื่องความนิยมที่ไดระบจากปรัชาชนจัไม)
เท)ากะบยุคทองคระ้งแรก แต)ภาพยนตรฟลิปปนสไดระบความสําเร็จในฐานัที่เป9นภาพยนตรคุณภาพ
จากสายตาผู ช มชาวฟ ลิ ป ป น ส ม ากกว) า ในทศวรรษ 1950 หรื อ ยุ ค ทองคระ้ ง แรก ในทศวรรษนี้
ชื่อเสียงของภาพยนตรฟลิปปนสไม)เพียงเป9นที่รูจะกในรัดะบเอเชีย แต)เป9นที่รูจะกในรัดะบโลกหรือใน
โลกตัวะนตกดวย ภาพยนตรของ Lino Brocka หาเรื่องไดระบคะดเลือกใหฉายในเทศกาลภาพยนตร
เมืองคานส ปรัเทศฝระ่งเศส แลั Brocka มีชื่อเสียงในรัดะบนานาชาติรวมทะ้งไดระบเชิญใหไปทํา
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ภาพยนตรนอกปรัเทศ ในขณัที่ภาพยนตรสองเรื่องของ Mike de Leon ก็ไดระบเลือกใหฉายใน
เทศกาลภาพยนตรเมืองคานสเช)นกะน ผูกํากะบรุ)นอาวุโส Gerardo de Leon ไดระบการยกย)องเชิด
ชูเกี ยรติในเทศกาลภาพยนตร Nantes ที่ฝระ่ งเศสแลัที่เ ทศกาลภาพยนตร ฮ)องกง แน) นอนว) า
ชื่อเสียงในรัดะบนานาชาติที่ผูกํากะบภาพยนตรชาวฟลิปปนสไดระบเป9นการดึงดูดนะกศึกษาแลัคน
รุ)นใหม)ใหหะนมาสนใจภาพยนตรคุณภาพที่สามารถผลิตไดจากอุตสาหกรรมภาพยนตรของทองถิ่น
นอกจากนะ้น ใน ค.ศ. 1976 ยะงมีการตะ้งกลุ)มนะกวิจารณ ที่รูจะกกะนในชื่อ Manunuri ng
Pelikulang Pilipino ขึ้นเพื่อส)งเสริมสถานัของภาพยนตรใหเป9นศิลปัแขนงหนึ่งของฟลิปปนส
โดยรางวะ ล Urian ที่ ม าจากกลุ) ม นะ ก วิ จ ารณ นี้ เ ป9 น ความพยายามที่ จ ัยกรัดะ บ มาตรฐานของ
ภาพยนตรฟลิปปนส ทะ้งนี้ปฏิกิริยาวิพากษวิจารณต)อภาพยนตรก็เป9นตะวชี้วะดไดว)าผูชมภาพยนตร
ฟลิปปนสไดเปลี่ยนไปแลว88 ซึ่งพะฒนาการที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 1970 ยะงรวมถึงการเกิดผูกํากะบรุ)น
ใหม)ที่ อ ยู)น อกวงอุ ตสาหกรรมภาพยนตร แต) ได ระบ รางวะล ในรัดะ บ โลกจากเทศกาลภาพยนตร
เบอรลิน นะ่นคือ ภาพยนตร Perfumed Nightmare (Mababangong Bangungot, 1975) ของผู
กํากะบ Eric de Guia ที่ต)อมาเรียกตนเองตามชื่อตะวลัครจากภาพยนตรเรื่องนี้ว)า Kidlat Tahimik
Eric de Guia ถ) า ย ทํ า ภ า พ ย น ต ร เ รื่ อ ง Mababangong Bangungot ( Perfumed
Nightmare) ใน ค.ศ. 1975 โดยเขาเองเป9นผูแสดงนํา รวมทะ้งเป9นคนเขียนบท แลัผูกํากะบของ
หนะงเรื่องนี้ โดยเขาเปรียบเทียบถึงตนเองในช)วงก)อนที่จัเริ่มสรางภาพยนตรเรื่องนี้ว)า เขาได “ใช
33 ฤดูไตฝุuนในดะกแดของฝนแบบอเมริกะน” (33 typhoon seasons in a cocoon of American
dreams) หนะงยาว 91 นาที ที่ถ)ายทําจากกลอง super 8 mm เรื่องนี้ สรางเสร็จลงใน ค.ศ.1977
ดวยทุนสรางต่ํากว)าหนึ่งหมื่นเหรียญสหระฐฯ (โดยใชฟลมหมดอายุที่ซื้อราคาถูกมาจาก Werner
Herzog) 89 แต) ก ละ บ ได ระ บ การยกย) อ งแลัชื่ น ชมอย) า งมากจากนะ ก วิ จ ารณ ภ าพยนตร ใ นรัดะ บ
นานาชาติ
Mababangong Bangungot ออกฉายในเทศกาลภาพยนตรกว)า 20 เทศกาล Francis
Ford Coppola ซึ่งขณันะ้นถ)ายทําภาพยนตรอะนโด)งดะง Apocalypse Now อยู)ในฟลิปปนสสนใจที่
จัซื้อภาพยนตร Mababangong Bangungot ไปฉายในนิวยอรค โดยผ)านบริษะท Zoetrope ของ
เขา ภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ ล งโรงฉายคระ้ ง แรกในสหระ ฐ ฯ ที่ โ รงภาพยนตร James Agee แลั
Mababangong Bangungot ได ระ บ รางวะ ล International Critics Award ในงาน Berlin Film
Festival แลัรางวะ ล Blue Ribbon ใน American Film Festival นะก วิ ชาการ Susan Sontag
ชื่นชมภาพยนตรเรื่องนี้ว)า "The Perfumed Nightmare makes one forget months of dreary
moviegoing, for it reminds one that invention, insolence, enchantment - even innocence
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- are still available on film."90 แลัชื่อเสียงของกิดละต ตาฮิมิก ก็เป9นที่รูจะกในวงการภาพยนตร
รัดะบโลกแลัไดระบการยอมระบอย)างมากมายจากภาพยนตรเรื่องนี้91
การปฏิวะวตะ ิ EDSA แลัภาพยนตรยุคหละงมารกอส
เช)นเดียวกะบปรัชาชนอีกหลายๆ คนในฟลิปปนส เราจัเห็นถึงปฏิกิริยาที่มาจากผูกํากะบ
ผูสรางภาพยนตรที่แสดงออกถึงการต)อตานระฐบาลเผด็จการมารกอส ไดอย)างชะดเจนโดยเฉพาั
อย)างยิ่งหละงจากสะงหารนายนินอย อากีโน ใน ค.ศ.1983 ในทะนทีที่กละบมายะงฟลิปปนส ความไม)
พอใจต)อรับอบการปกครองเผด็จการแสดงออกผ)านภาพยนตรหลายเรื่องในช)วงทายของรับอบ
มารกอส แมว)าการต)อตานจัไม)เห็นชะดเจน แต)ก็เห็นไดในละกษณัของการต)อตานขะนขืนอํานาจ
การกดขี่ แลัการดิ้ น รนต) อ สู อย) า งเช) น เรื่ อ ง Bayan Ko: Kapit sa Patalim (My Country:
Clutching at Straws,1985) ของ Brocka เรื่อง Karnal (1987) ของ Marilou Diaz-Abaya อะน
เป9นเรื่องของการต)อสูขะดขืนอํานาจการครอบงําของบิดาเผด็จการ หรือการต)อตานระฐที่เป9นแก)น
เรื่ อ งในภาพยนตรเ รื่ อง Sister Stella L. (1984) ของ Mike de Leon รวมทะ้ ง ภาพยนตรเ รื่ อ ง
Batch ’81 แลั Kisapmata (In Just the Wink of an Eye, 1981) ของเขาดวย

ภาพที่ 42 ภาพยนตร Kisapmata
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กรัแสการต) อ ต า นอํ า นาจเผด็ จ การของปรัชาชนแลัการกดดะ น ของต) า งชาติ ทํ า ให
มารกอสปรักาศในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1985 ว)าฟลิปปนสจัจะดการเลือกตะ้งปรัธานาธิบดี
ในวะ นที่ 7 กุม ภาพะนธ ค.ศ.1986 โดยคู)แ ข)ง ของมารกอสคื อนางโกราซอน อากี โน ซึ่ง ชนัการ
เลือกตะ้งแมว)าจัมีทุนนอยกว)า ไรอํานาจแลัถูกโกงโดยฝuายมารกอส แต)มารกอสก็เรียกรองให
สภาปรักาศว)าเขาชนัการเลือกตะ้ง วะนที่ 22 กุมภาพะนธ ปรัชาชนเริ่มออกมารวมตะวบนถนน
EDSA เพื่ อ มิ ใ ห ท หารจะ บ ผู นํ า การเคลื่ อ นไหวต) อ ต า น สุ ด ท า ยสหระ ฐ ฯ ถอนการช) ว ยเหลื อ แก)
มารกอสแลัแนันําใหมารกอสลี้ภะยไปต)างปรัเทศ แลัต)อมานางโกราซอน อากีโนก็ไดสาบาน
ตนเข า ระ บ ตํ า แหน) ง ปรัธานาธิ บ ดี ใ นวะ น ที่ 25 กุ ม ภาพะ น ธ อากี โ นปรักาศยุ ค แห) ง การฟ น ฟู
ปรัชาธิปไตย แต)ดูเหมือนว)าสําหระบวงการภาพยนตรจัไม)เป9นเช)นนะ้น ดะงเช)นที่เกิดขึ้นในกรณีของ
การที่คณักรรมการพิจารณาเซ็นเซอรภาพยนตรแลัโทรทะศน เซ็นเซอรภาพยนตร Orapronobis
ของ Brocka โดยแมจัอางว)าสะ่งใหตะดบางฉากออกเท)านะ้น แต)การที่ไม)สามารถจะดฉายภาพยนตร
เรื่องนี้ไดเป9นเรื่องของโรงหนะงที่ไม)ตองการฉายหนะงดะงกล)าวเอง
คณักรรมการเซ็นเซอรที่ตะ้งโดยนางอาคีโน มีนาย Tomas Morato อดีตนายตํารวจเป9น
ปรัธาน แลัเป9นที่วิพากษวิจารณไม)นอยจากการแบนภาพยนตรเรื่อง Dear Uncle Sam โดยอาง
ว)าเป9นการต)อ ตานการตะ้งฐานทะพของสหระ ฐฯ อย)างชะด เจนเกินไปซึ่ง เป9นเรื่องที่ไ ม)เหมาัสมใน
ขณัที่มีการเจรจาเรื่องนี้กะบสหระฐฯ อยู) หนะงต)างปรัเทศที่ไดสิทธิพิเศษอยู)บางในการพิจารณา
ของกรรมการชุดก)อนๆ ก็ถูกแบน เช)น ภาพยนตร The Last Temptation of Chirst (1988) ของ
Matin Scorsese ถูกแบนเนื่องจากทําลายดูหมิ่นศาสนาคาทอลิค ในขณัที่กรรมการชุดที่แต)งตะ้ง
ต)อ มาโดยปรัธานาธิบ ดี ฟ เดล รามอส ก็ ไ ม) ต)า งกะ นแต) กละ บ เขม งวดยิ่ ง กว) า ภาพยนตรเ รื่ อ ง
Groundhog Day ตองฉายโดยถูกเซ็นเซอรบางตอน ภาพยนตร เช)น The Bridges of Madison
County แลั The Piano ถูกแบน ดะงนะ้นในขณัที่กรรมการชุด Morato เนนไปที่การปกปtองการ
ปกครองของอากีโนแลัปกปtองความเชื่อของคาทอลิค แต)คณักรรมการชุดหละงนี้ใหความสนใจใน
เรื่องความเสื่อมทางศีลธรรมของสะงคมฟลิปปนส แลัปรัชาชนฟลิปปนส ซึ่งอาจจัมากเกินไป
ดะงเช)นในกรณีของภาพยนตรเรื่อง Schindler’s List ตองตะดบางตอนออกถึงจัฉายได คือฉากการ
ร)วมเพศแลัฉากที่โชวหนาอกของผูหญิง ทะ้งนี้ปรัธานกรรมการฯ คือ Henrietta Mendez ให
เหตุผลว)าเซ็กสควรจัอยู)ในที่ส)วนตะว ซึ่ง Spielberg ไม)ยอมตะดแลัถอดหนะงออกจากการฉายใน
ฟลิปปน ส สถานการณเขม งวดในการเซ็นเซอรภาพยนตรเปลี่ ยนไปเมื่อกรรมการในทศวรรษ
1990 สนใจที่จัพิจารณาโทรทะศนมากกว)า 92
ทะ้ ง นี้ ทะ้ ง นะ้ น ภาพยนตร ฟ ลิ ป ป น ส ส) ว นใหญ) ที่ เ ป9 น แนวตลาดอาจจัไม) ส นใจเรื่ อ งการ
เซ็นเซอรมากนะก ภาพยนตรในแนวชีวิตระกน้ําเน)าที่ยะงคงเวียนวนอยู)กะบความระกแลัอกหะกยะงคงอยู)
เช)นเดียวกะนภาพยนตรบูแอ็คชะ่นยะงเป9นที่นิยมในหมู)มวลชน ซึ่งตอนนี้ก็มีอิสรัมากขึ้นโดยที่ตะว
รายอาจจัเป9นนะกการเมืองชะ่ว ตํารวจคอระปชะ่น หรือผูพิพากษากินสินบนได ในขณัที่ในทศวรรษ
92
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1990 มีการเกิดขึ้นของภาพยนตรแนวใหม) คือ ภาพยนตรแนวการสะงหารหมู) หรือ massacre
films โดยภาพยนตรดะงกล)าวไดระบความนิยมจากการที่มีที่มาจากเหตุการณจริง ภาพยนตรเรื่อง
แรกที่ ก) อ ให เ กิ ด ภาพยนตร แ นวนี้ คื อ เรื่ อ ง The Vizconde Massacre: God Help Us! (1993)
มาจากอาชญากรรมจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน ค.ศ.1991 โดยภาพยนตร ดะ ง กล) า วทํ า ให เ กิ ด ภาพยนตร
ละกษณันี้ตามมาอีกมากมาย93 โดยมีภาพยนตรเรื่อง The Flor Contempacion Story (1995) ซึ่ง
เป9นเรื่องที่มาจากการก)ออาชญากรรมจริงของ Flor Contempacion สาวใชในสิงคโปรที่สะงหาร
เพื่อนสาวใชฟลิปปนสอีกคนแลัถูกตะดสินโทษแขวนคอ เป9นภาพยนตรที่ปรัสบความสําเร็จแลั
ไดระบความสนใจจากปรัชาชนอย)างมาก94
นอกจากนี้ ในปลายทศวรรษ 1990 ระฐนะ้น ระฐบาลฟลิปปนสไดวางแผนจะดงานเฉลิมฉลอง
ที่ สํ า คะ ญ คื อ ครบรอบ 100 ปd ข องการได ระ บ เอกราช ซึ่ ง ชาวฟ ลิ ป ป น ส จ ันะ บ เอาเหตุ ก ารณ ก าร
ปรักาศเป9นอิสรัจากการปกครองของสเปนใน ค.ศ. 1898 เป9นวะนปรักาศอิสรภาพ ในขณัที่
ค.ศ.1896 เป9นวะนปรัหารชีวิตวีรบุรุษสําคะญของชาติคือ โฮเซ) รีซะล ดะงนะ้น ใน ค.ศ.1996 จึงเป9น
วารัครบรอบ 100 ปdการตายของรีซะล ซึ่งเหตุการณทะ้งสองมีความสะมพะนธกะนแลัมีความสําคะญ
อย)างมากสําหระบความเป9นชาติของฟลิปปนส ทําใหวารัครบ 100 ปdของเหตุการณทะ้งสองมีการ
จะดงานเฉลิมฉลองในหลายๆ ดานทะ้งในทางวะฒนธรรมแลัในทางวิชาการ ถือเป9นการเฉลิมฉลองที่
ยิ่งใหญ)รัดะบปรัเทศ ขณัที่ผูสรางภาพยนตรก็ถือโอกาสที่สําคะญนี้ผลิตภาพยนตรสําหระบวารั
ดะงกล)าว
Amable “Tikoy” Aguiluz เริ่มผลิตภาพยนตรเกี่ยวกะบชีวิตของรีซะล ใน ค.ศ.1997 เรื่อง
Rizal sa Dapitan (Rizal in Dapitan) ว)าดวยช)วงชีวิตของรีซะลขณัถูกเนรเทศอยู)ที่ดาปตะนก)อนที่
จัถู กปรัหารชี วิต ตามมาดว ยงานมหากาพยที่อุ ทิศใหกะ บรีซะ ลของ Marilou Diaz-Abaya ที่
ไดระ บเสียงชื่น ชมอย)า งมาก เรื่ อง Jose Rizal (1998) โดยได ระบ ทุนสนะบ สนุน จาก GMA Films
เป9นภาพยนตรที่มีความยาวเกือบสามชะ่วโมง ทุนสรางราว 80 ลานเปโซ ซึ่งถือเป9นทุนสรางที่สูง
ที่สุดในขณันะ้น แลักวาดรางวะลในเทศกาลภาพยนตรเมืองมันิลา (Metro Manila Film Festival)
ไปสิบหารางวะลจากสิบเจ็ดรางวะล แลักวาดรายไดมากมายในปรัเทศ จากนะ้นก็ไดฉายในเทศกาล
ภาพยนตรทะ่วโลก แลัไดกวาดรางวะล FAMAS อีกดวย ซึ่งภาพยนตรเรื่องนี้เป9นเหมือนการจุด
ปรักายความหวะงใหกะบภาพยนตรฟลิปปนสอีกคระ้ง
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ภาพที่ 43 ภาพยนตร Jose Rizal,1998
Mario O’Hara เขียนบทแลักํากะบภาพยนตร Sisa (1998) จําลองจิตใจของรีซะลในวะน
สุดทายก)อนที่จัถูกปรัหาร แลังานของ Mike de Leon เรื่อง Bayaning Third World (Third
World Hero) ซึ่งในภาพยนตรไดเสนอการสืบคนขอมูลปรัวะติศาสตรเกี่ยวกะบรีซะลอีกทีหนึ่ง โดย
สรางเป9นภาพยนตรขาวดํา ซึ่งกว)าจัไดออกฉายก็ใน ค.ศ. 2000

ภาพที่ 44 ภาพยนตร Bayaning Third World, 2000
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ภาพยนตรในศตวรรษใหม)แลัเทคโนโลยีดิจิตะล
ภาพยนตรหละง ค.ศ.2000 ยะงคงเป9นเช)นเดิมที่ภาพยนตรจากต)างปรัเทศโดยเฉพาัฮอล
ลีวูดยะงคงครองตลาด แลัภาพยนตรฟลิปปนสที่มีอยู)ส)วนใหญ)นะ้นก็ยะงเป9นภาพยนตรแนวโรแมนติ
กดราม)า แนวตลกคอมเมอดี้ ภาพยนตรน้ําเน)า แลัภาพยนตรบูแอคชะ่นเช)นเดียวกะบที่เคยเป9นมา
แต)อย)างไรก็ดีมีภาพยนตรแนวตลาดที่น)าสนใจออกมาหลายชิ้น อาทิ ผลงานของ Chito Rono ผู
กํากะบที่นําเสนองานที่น)าสนใจมาตะ้งแต)ทศวรรษก)อน โดยเขาเป9นนะกเรียนรุ)นแรกๆ ที่จบการศึกษา
จากศูนยภาพยนตร (Film Center) มหาวิทยาละยแห)งชาติฟลิปปนส Chito Rono ผลิตงานชิ้นแรก
ใน ค.ศ.1985 เรื่อง Private Show ซึ่งไดระบเลือกใหฉายในงานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติที่ชิคา
โกใน ค.ศ.1986 ต)อมาหนะงเรื่อง Itanong Mosa Buwan (Ask the Moon, 1987) ทําใหเขาไดระบ
รางวะล Gawad Urian แลั Star Awards เขาทดลองสรางหนะงหลากหลายปรัเภท แต)สุดทาย
ภาพยนตรที่ทําชื่อเสียงใหเขาเป9นภาพยนตรสยองขวะญ เกาักรัแสหนะงสยองขวะญเอเชีย ไม)ว)าจั
เป9 น เรื่ อ ง Feng Shui (2004), Sukob (The Wedding Curse,2006) แลั T2 (Tenement-2,
2009) ซึ่งทําใหเขาไดระบฉายา King of Horror95

ภาพที่ 48 ภาพยนตรสะ้น Anino
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อย)างไรก็ดี ปd 2000 เป9นปdที่วงการภาพยนตรอินดี้ของฟลิปปนสคึกคะกขึ้นทะนทีทะนใด เมื่อ
ภาพยนตร สะ้ น ของผู กํ า กะ บ Reymond Red เรื่ อ ง Anino (Shadows) ได ระ บ รางวะ ล ภาพยนตร
Palme d’or จากเทศกาลภาพยนตร เ มื อ งคานส อะ น เหมื อ นเป9 น สะ ญ ญาณบอกว) า เมื่ อ เข า สู)
สหะสวรรษใหม)ภาพยนตรดิจิตะลแลัภาพยนตรแนวทดลอง จัเขามาสรางปรากฏการณยุคทอง
แห)งภาพยนตร ทะ้งนี้เทคโนโลยีการสรางภาพยนตรดวยการบะนทึกแบบดิจิตะลนะ้น เปดโอกาสให
นะ ก สร า งที่ มี ทุ น ต่ํ า สามารถสร า งสรรค ภ าพยนตร ไ ด โ ดยไม) ต อ งง อ ทุ น แลัทํ า ให เ กิ ด ผู ส ร า ง
ภาพยนตร อิ ส รั หรื อ ภาพยนตร อิ น ดี้ ขึ้ น มา โดยที่ ภ าพยนตร เ หล) า นี้ แ ม จ ัไม) ไ ด ล งโรงฉายใน
ปรัเทศมากนะก แต)ก็ไดระบการชื่นชมจากเวทีในรัดะบนานาชาติ โดยเฉพาัในเทศกาลภาพยนตรที่
สําคะญ ไม)ว)าจัเป9นที่เบอรลิน คานส เวนิส เวียนนา หรือ Rotterdam ทะ้งนี้มีการปรัมาณว)าใน
ค.ศ.2002 นะ้นอุตสาหกรรมของภาพยนตรฟลิปปนสผลิตภาพยนตรราว 50 เรื่อง ซึ่งส)วนใหญ)เป9น
หนะงอินดี้แบบดิจิตอล
แต)ภาพยนตรคุณภาพที่ไดระบความนิยมก็เริ่มมีใหเห็นเหมือนจัเป9นแสงแห)งความหวะง
ของการกละบคืนชีพของภาพยนตรฟลิปปนสอีกคระ้ง เริ่มจากใน ค.ศ.2002 ภาพยนตรโรแมนติก
คอมเมอดี้ที่สรางแรงบะนดาลใจใหชีวิตอย)าง Mga Munting Tinig (Small Voice) ของ Gil Portes
โด)งดะงเป9นอย)างมากในฟลิปปนส โดยไดระบรางวะลมากมายทะ้ง FAMAS แลั Gawad Urian ต)อมา
ใน ค.ศ.2003 ภาพยนตรเรื่อง Crying Ladies โดยผูกํากะบ Mark Meily ไดก็ระบความนิยมอย)าง
มากเช)นกะน แลัไดระบรางวะลถึงหกรางวะลจากเทศกาลภาพยนตรเมืองมันิลา (Metro Manila Film
Festival) แลัรางวะลภาพยนตรอื่นๆ รวมทะ้งออกฉายต)างปรัเทศทะ่วโลก แลัไดเขาชิงรางวะล
ภาพยนตร ต) า งปรัเทศยอดเยี่ ย มในการปรักาศรางวะ ล Academy Awards อี ก ด ว ย 96 ในปd
เดียวกะนภาพยนตร Magnifico ของ Maryo J. de los Reyes ก็ไดระบรางวะลจากเทศกาลภาพยนตร
ในต)างปรัเทศเช)นกะน
ในขณัที่ในปd 2002 ในส)วนของหนะงดิจิตอลอินดี้นะ้น ในส)วนของเทคโนโลยีดะงกล)าวขอดีที่
เห็นไดชะดก็คือทําใหผูกํากะบรุ)นใหม)เขามาทําหนะงไดง)ายขึ้นแลัไม)ตองสนใจขอจํากะดอะนมาจากเรื่อง
ทุนมากนะก โดยผูกํากะบอินดี้ Lav Diaz ไดสรางหนะง Batang West Side (West Side Boy) โดย
มีความยาว 5 ชะ่วโมงใน ค.ศ.2002 ภาพยนตรดะงกล)าวถ)ายทําในสหระฐฯ สําหระบชีวิตของชาว
ฟลิปปนสในสหระฐฯ หรือ Filipino-American แลัติดตามการสืบสวนการตายของเด็กชายฟลิปdโน
ในนิวเจอรซีย ซึ่งงานชิ้นนี้มีทะ้งเสียงวิจารณเรื่องความยาวแลัเสียงชื่นชม ขณัที่งานชิ้นต)อมา
Ebolusyon ng Isang Pamilyang Pilipion (Evolution of a Filipino Family) ถ)ายดวยกลองวีดีโอ
ดิจิตอล เพราัเขาไม)มีเงินทุนแลว แลัคราวนี้ไม)ใช) 5 ชะ่วโมง แต)เป9นมหากาพยยาว 10 ชะ่วโมง
บางคนกล) า วว) า ไม) มี ใ ครดู ห นะ ง ของเขา ขณัที่ บ างคนเห็ น ว) า เขาคื อ อนาคตของภาพยนตร
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ฟ ลิ ป ป น ส 97 ทะ้ ง นี้ สํ า หระ บ ตะ ว เขาเองนะ้ น Lav Diaz มี ศ ระ ท ธาต) อ ผู ช ม แลัเชื่ อ ว) า หากเราผลิ ต
ภาพยนตรที่มีความหมายอย)างต)อเนื่อง ทายที่สุดแลวผูชมก็จัเขาใจภาพยนตรเหล)านะ้นไดใน
ที่สุด98
ในราวกลางทศวรรษแรกนี้นะ้นจัเห็นว)าผูสรางภาพยนตร (ในส)วนของภาพยนตรพาณิชย)
ก็ เ ริ่ ม ผลิ ต ภาพยนตร ด ว ยสื่ อ ดิ จิ ตะ ล โดยภาพยนตร เ รื่ อ ง Duda (Doubt, 2003) ของผู กํ า กะ บ
Crisaldo Pablo เป9นภาพยนตรเรื่องยาวเรื่องแรกที่เป9นภาพยนตรดิจิตะล นอกจากนี้ แนวโนมที่
เห็นไดช)วงนี้คือภาพยนตรที่แมจัใชทุนนอยแลัใชรัยัเวลาสรางสะ้น แต)ก็ไดระบเสียงตอบระบอย)าง
ดี ใ นเทศกาลภาพยนตร ร ัดะ บ นานาชาติ ตะ ว อย) า งเช) น ภาพยนตร เ รื่ อ ง Ang Pagdadalaga ni
Maximo Oliveros (2005) โดย Auraeus Solito ภายยนตรเรื่อง Kubrador (2006) โดย Jeffrey
Jeturian เรื่ อ ง Todo Todo Teros (2006) โดย John Torres, เรื่ อ ง Endo (2007) โดย Jade
Castro, Tribu (2007) โดย Jim Libiran เป9นตน พรอมกะบหนะงสะ้นจากฟลิปปนสหลายต)อหลาย
เรื่อง ก็มีโอกาสไดระบรางวะลใหญ)ๆ แลัไปฉายรัดะบโลกเช)นกะน
รางวะลใหญ)ที่ภาพยนตรฟลิปปนสไดระบอีกคระ้งเกิดขึ้นใน ค.ศ.2009 เมื่อ Brillante Dante
Mendoza ได ร างวะ ล ผู กํ า กะ บ ภาพยนตร ย อดเยี่ ย มของเทศกาลภาพยนตร เ มื อ งคานส จาก
ภาพยนตร เ รื่ อ ง Kinatay (The Execution of P., 2009) โดย ก) อ นหน า นะ้ น ในปd ค.ศ.2008
ภาพยนตร Serbis (Service) ของเขาก็ไดระบรางวะล Palme d’or ที่เมืองคานสดวยเช)นเดียวกะน
ในขณัที่คนฟลิปปนสทะ่วไปอาจจัไม)รูจะกชื่อเสียงแลัผลงานของเขาเท)ากะบชาวต)างชาติก็ตาม99

ภาพที่ 46 ฉากจากภาพยนตร Kinatay แลั Serbis
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ภาพยนตร อิ น ดี้ ที่ มี แ นวโน ม ว) า จัไปได ดี ใ นรัดะ บ นานาชาติ โดยเฉพาัในการสร า ง
ภาพยนตรที่ไม)มุ)งเชิงพาณิชย แต)มุ)งที่คุณภาพแลัศิลปั ทําใหมีการวางแผนจัใหฟลิปปนสเป9น
ศูนยกลางภาพยนตรอินดี้แห)งเอเชียตัวะนออกเฉียงใต โดยพยายามที่จัก)อร)างหาทุนแลัความ
ร) ว มมื อ ซึ่ ง ในที่ สุ ด ค.ศ.2005 ก็ ส ามารถจะ ด เทศกาลภาพยนตร แ ลัการปรักวดรางวะ ล
Cinemalaya ขึ้ น มาได โ ดยศู น ย วะ ฒ นธรรมแห) ง ชาติ ฟ ลิ ป ป น ส แลัความร) ว มมื อ ของมู ล นิ ธิ
Cinemalaya, สภาส)งเสริมการภาพยนตรแห)งฟลิปปนส แลัภาคเอกชน เทศกาลภาพยนตรอินดี้
Cinemalaya จึงจะดขึ้นเรื่อยมาแลัมีภาพยนตรอินดี้ของผูกํากะบฟลิปปนสที่มีชื่อเสียงไดระบเลือก
ฉาย ผู กํากะ บรุ) นแรกๆ ที่ไ ดระ บรางวะ ลนี้ เช) น Raya Martin, John Torres, Brillante Mendoza,
Jeffrey Jeturian แลั Lav Diaz
ขณัที่ในดานภาพยนตรแอนนิเมชะ่น ฟลิปปนสไดสรางภาพยนตรแอนนิเมชะ่นเรื่องยาว
เรื่องแรกใน ค.ศ.2008 คือเรื่อง Urduja โดยใชนะกทําแอนนิเมชะ่นถึง 400 คน รวมทะ้งนโยบายของ
ระฐที่มีต)อภาษีภาพยนตรของคนทองถิ่นที่เคยตะ้งภาษีสิ่งบะนเทิง ไวสูงมากจนเป9นภารัหนะกของ
ผูสรางภาพยนตร ก็มีแนวโนมว)าจัผ)านคลายลงจากเดิม รวมทะ้งมีการลดภาษีมูลค)าเพิ่มของการ
นําเขาฟลมดิบสําหระบผูผลิตภาพยนตรดวย หละงจากการเรียกรองมาอย)างต)อเนื่องแลัยาวนาน
ของคนในวงการทะ้งหลาย ดวยความหวะงว)าจัทําใหวงการอุตสาหกรรมภาพยนตรมีการพะฒนา
มากขึ้นไม)ใช)ถูกกดจากนโยบายภาษีที่ขูดรีดดะงกล)าว
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ย) า งเข า สู) ท ศวรรษที่ ส องของศตวรรษใหม) ดู เ หมื อ นอุ ต สาหกรรมภาพยนตร จ ัเห็ น
แนวโนมที่สดใสจากภาพยนตรคุณภาพในทศวรรษที่ผ)านมา แต)สถานการณที่ภาพยนตรฮอลลีวูด
ยะ ง กิ น เนื้ อ ที่ ใ นโรงภาพยนตร นะ้ น ยะ ง เป9 น เรื่ อ งปกติ ที่ ไ ม) มี แ นวโน ม จัเปลี่ ย นแปลง แม ว) า จัมี
ภาพยนตรแนวตลาดบางเรื่องที่สามารถทํารายไดขึ้นมาเทียบเท)ากะบภาพยนตรฟอรมยะกษจาก
ฮอลลีวูดไดบาง ในขณัที่ปญหาเรื่องภาษีมีแนวโนมที่เป9นมิตรกะบภาพยนตรของผูสรางในปรัเทศ
มากขึ้น แต)ปญหาที่ใหญ)กว)าที่ผูสรางผูผลิตภาพยนตรตองปรัสบเช)นเดียวกะนทะ่วโลกก็คือ ปญหา
เรื่ อ งการลัเมิ ด ลิ ข สิ ทธิ์ ซึ่ ง ฟ ลิ ปป น ส มี ป ญ หาเรื่ อ ง DVD เถื่อ นไม) ไ ด น อยหน า กว) าปรัเทศใด
นอกจากนี้ตนทุนการผลิตภาพยนตรที่มีอยู)นอยเมื่อเทียบกะบภาพยนตรฮอลลีวูด ก็ทําใหผูสราง
หนะงตองจะดการปญหาเรื่องไม)มีทุนดะงกล)าว ซึ่งเกี่ยวพะนไปถึงการจะดหาเทคโนโลยีที่ทะนสมะยแลั
คุณภาพสูงเพื่อถ)ายทําภาพยนตรแลับะนทึกเสียงดวย แลันะ่นอาจจัเป9นผลใหคนทําภาพยนตร
ฟลิปปนส หะนไปหาการผลิตภาพยนตรอินดี้ แทนที่จัต)อสูกะบภาพยนตรฮอลลีวูด ซึ่งเป9นที่นิยม
ของตลาดในปรัเทศมาตะ้งแต)ไหนแต)ไร ดะงนะ้น ความยอนแยงที่จัเกิดขึ้นก็คือ ในขณัที่ภาพยนตร
ที่มีคุณภาพแลัไดระบการยกย)อง แลัอาจจัสรางยุคทองแห)งภาพยนตรไดนะ้นเป9นภาพยนตรอินดี้
ที่คนฟลิป ปนส ส)ว นใหญ)ไม) สนใจหรือไม)อยากดู ภาพยนตร อิน ดี้โดยผูกํ ากะบ ที่มี คุณภาพแลัมี
รางวะ ลในรัดะ บชาติ การะ นตีเ หล)านะ้ นจันะบไดว)าเป9นภาพยนตรฟ ลิปป นสที่ จัสัทอนความเป9 น
ฟลิปปนสแลัสื่อสารใหกะบคนฟลิปปนสไดอีกหรือไม) คําถามดะงกล)าวรอเวลาเพื่อที่จัตอบ แลั
รอคนที่จัมาหาคําตอบไปพรอมกะนนะ่นเอง.
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บทที่ 2

ปรัมวลรายชือ่ ภาพยนตรทีท่สี าํ คะญแลัเรือ่ งย!อ
(การศึกษาของแม!)
Abakada Ina (การศึ
2001; Viva Films; 35 มม.; สี; 108 นาที
ผู>กํากะบ: Eddie Garcia; บทภาพยนตร: Shaira Salvador, Ramon Bayron; เรื่อง:
Ramon Bayron; นะกแสดงนํา: Lorna Tolentino, Albert Martinez, Bobby Andrews, Nida
Blanca, Matet de Leon
ภาพยนตรเรื่องนี้เล!าเรื่องราวของสเตลล!า (Stella แสดงโดย Lorna Tolentino) หญิงผู>ไร>
การศึกษา ซึ่งปรัสบกะบปZญหาท>าทายในชีวิตเมื่อต>องส!งลูกๆ เข>าโรงเรียน ภายใต>ค!านิยมทาง
สะงคมที่ให>คุณค!ากะบการศึกษาส!งผลให>การไร>การศึกษาของผู>เป_นแม!ทําให>เธอตกอยู!ในสถานัของ
ความเป_นอื่นสําหระบสมาชิกในครอบคระว สามี (แสดงโดย Albert Blanca) ก็เริ่มเบื่อหน!ายที่เธอ
ไร>ความสามารถในการสร>างสถานภาพชีวิตแลัสะงคมให>ดีขึ้น ในขณัเดียวกะนบรรดาลูกๆ ก็เริ่ม
ก> า วร> า วต! อ เธอด> ว ยเหตุ ที่ เ ธอไม! ส ามารถวางแผนแลัให> คํ า ชี้ แ นัการเรี ย นให> แ ก! พ วกเขาได>
รัยัห!างทางด>านการศึกษาได>นํามาสู!ปZญหาใหญ!ในชีวิตครอบคระวแลัปZญหาดะงกล!าวยิ่งเริ่มรุมเร>า
มากขึ้นเมื่อครอบคระวของเธอตะดสินใจย>ายเข>า มาใช>ชีวิตอยู!ในเมืองใหญ! แต!ท>ายที่สุดแล>วเมื่ อ
สเตลล!าตรัหนะกว!าการไร>การศึกษาได>กลายเป_นอุปสรรคต!อชีวิตครอบคระวอย!างใหญ!หลวง เธอจึง
ตะด สิ น ใจหะ น หน> า มาเรี ย นหนะ ง สื อ หาความรู> เ พื่ อ ประ บ ปรุ งแลัเปลี่ ย นแปลงชีวิ ต ของตะ ว เองแลั
ครอบคระว
Aguila
1980; 35 มม.; สี; 208 นาที
ผู>กํากะบ/เรื่อง/บทภาพยนตร: Eddie Romero; กํากะบภาพ: Mike de leon, Rody
Lacap; ดูแลการผลิต: Mel Chionglo; ตะดต!อ: Ben Barcelo; เพลง: Ryan Cayabyab; ควบคุม
เสียง: Rolly Ruta
นะกแสดงนํา: Fernando Poe, Jr., Amalia Fuentes, Christopher de Leon, Elizabeth
Oropesa, Eddie Garcia, Jay Llagan, Charo Santos, Sandy Andolong, Ricky Sandico,
Daria Ramirez, Chanda Romero, Celia Romero, Celia Rodriguez, Johnny Delgado,
Ariel Muhlach
ภาพยนตรสัท>อนปรัวะติศาสตรสะงคมร!วมสมะยของฟoลิปปoนส โดยนําเสนอผ!านเรื่องราว
ชีวิตของแดเนียล อากิลล!า (Daniel Aguila แสดงโดย Fernando Peo Jr.) จากห>วงเวลาหนึ่งสู!
ห>วงเวลาหนึ่งในหน>าปรัวะติศาสตรฟoลิปปoนส นะบตะ้งแต!การต!อสู>เพื่อการปฏิวะติต!อต>านอํานาจของ
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เจ>าอาณานิคมสเปนในปr ค.ศ. 1896 ตามด>วยการเข>าร!วมกะบกองกําละงยุวชนในปลายทศวรรษ
1960 จนถึงต>นทศวรรษ 1970 จนทําให>ปรัวะติชีวิตของอากิลล!าถูกถะกทอเข>ากะบปรัวะติศาสตร
การเมือ งในช! ว งเวลาต!า งๆ อะ น สัท> อ นให> เ ห็ นถึ ง มุ มมองต!อ ปรัวะ ติ ศ าสตร สะง คมร!ว มสมะย ของ
ฟoลิปปoนส

Anak
2001; Star Cinema; 35 มม.; สี; 135 นาที
ผู>กํากะบ: Rory Quintos; เรื่อง/บทภาพยนตร: Ricky Lee; กํากะบภาพ: Joe Batac; ตะด
ต!อ: George Jarlego; ดูแลการผลิต: Nuel Naval; ควบคุมเสียง: Freddie Aguilar;เพลง:
Jessie Lasatin; ควบคุมเสียง: Ramon Reyes; นะกแสดงนํา: Vilma Santos, Claudine
Barretto, Joel Torre, Baron Geisler, Cherry Pie Picache, Amy Austria: Leandro Munoz,
Gino Paul Guzman, Hazel Ann Mendoza, Sheila Marie Alvero, Tess Dumpit, Jodi Sta.
Maria, Cris Michelena, Daniel Morial, Odette Khan
เรื่องราวชีวิตครอบคระวของโจซี่ (Josie แสดงโดย Vilma Santos) แรงงานอพยพชาวฟo
ลิปoโนในฮ!องกง การออกจากฟoลิปปoนสเพื่อมาทํางานเป_นแม!บ>านอยู!ในฮ!องกง ทําให>เธอต>องลั
ทิ้งครอบคระวอะนเป_นที่ระกไว>เบื้องหละง หละงจากเดินทางไปทํางานต!างปรัเทศ สามีก็ต>องระบภารั
ในการดูแลลูก 3 คนด>วยตะวเอง เมื่อเวลา 10 ปrผ!านไป เธอก็ได>ระบข!าวว!าสามีได>จากโลกนี้ไปโดยที่
เธอไม!สามารถเดินทางกละบมาร!วมพิธีศพได> ซ้ําร>ายคือบรรดาลูกๆ ต!างพากะนกล!าวโทษแลัไม!
ยอมให>อภะยต!อการที่เธอได>ลัทิ้งครอบคระว พวกเขาเริ่มใช>ชีวิตออกนอกลู!นอกทาง ลูกสาวออก
เที่ ย งกลางคื น จนตะ้ ง ท> อ งแลัแท> ง ลู ก โดยไม! ตะ้ ง ใจ ลู ก ชายก็ เ ลิ ก ใส! ใ จกะ บ การเรี ย นจนสู ญ เสี ย
ทุนการศึกษาไป ส!วนลูกสาวคนเล็กก็มีปZญหาความสะมพะนธกะบแม! ทะ้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม!มีระบรู>
ว!าผู>เป_นแม!ต>องไปใช>ชีวิตอยู!อย!างยากลําบากในต!างแดนเพื่อหาเลี้ยงครอบคระว โจซี่ต>องทํางาน
เยี่ยงทาสให>กะบนายจ>างแลัยะงลูกคุมตะวไว>ไม!ให>มีโอกาสกละบบ>านหรือแม>แต!กละบมากล!าวอําลา
สามีในห>วงสุดท>ายของชีวิต แม>เมื่อล!วงรู>ถึงสภาพของครอบคระวที่กําล!งจัล!มสลาย เธอก็มีเพียง
เพื่อนคนงานด>วยกะนเท!านะ้นที่คอยปลอบปรัโลม หละงจากกละบมาบ>านเพื่อกู>ทุกอย!างคืนมาก!อน
เรือชีวิตจัล!มสลายแลัต>องออกเดินทางอีกคระ้งหละงจากเงินออมที่เก็บหามาถูกใช>ไปจนหมด โจซี่
ต>องพยายามอย!างหนะกเพื่อให>ทุกคนตรัหนะกว!าตนเองต>องสะงเวยอัไรไปเพื่อแลกกะบการให>ทุกคน
ได>ดํารงชีวิตอย!างเป_นที่อยู! แลัในที่สุดแล>วครอบคระวก็ยอมเปoดอกระบรู>ว!าผู>เป_นแม!ได>อุทิศชีวิตเพื่อ
พวกเขา

Anak Maynila
1993; 35 มม.; สี; 6 นาที; อันิเมชะ่น
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ผู>กํากะบ: Nonoy Dadivas แลั Dange Desembrana; เรื่อง/บทภาพยนตร: Nonoy
Davidas, Fruto Corre.
ภาพยนตรอันิเมชะ่นเล!าถึงแม!ผู>หิวโหยในเมืองมันิลาพยายามหาหนทางเอาลูกน>อยไปทิง้
แต!สะญชาตญาณความเป_นแม!ทําให>เธอไม!อาจทําเช!นนะ้นได> ทําให>เห็นสภาพทางสะงคมของมันิลา
ซึ่งเมียผู>ถูกทอดทิ้งต>องเผชิญกะบความอดอยากยากแค>นแลัต>องสูญเสียลูกของตนไปในที่สุด โดย
ในฉากสุดท>ายขณัที่แม!กําละงดิ้นรนอยู!แม!น้ําอะนดําเขลอัของแม!น้ําปาสิก ลูกชายของเธอกําละงอยู!
บนรถโดยสารทิ้งเมืองเอาไว>เบื้องหละงเพื่อค>นหาจุดเริ่มต>นคระ้งใหม!

Anino (Shadows
(Shadows)
2000; 35 มม.; สี; 13 นาที; หนะงสะ้น
ผู>กํากะบ/ผู>อํานวยการสร>าง/เรื่อง/กํากะบภาพ: Raymond Red; ตะดต!อ: Renewin Alano,
Mel Ladao, Raymond Red; ดูแลการผลิต: Raymond Red; ดนตรีปรักอบ: Yano; นะกแสดง
นํา: Eddie Garcia, Ronnie Lazaro, John Arcilla, Ronniel Pulido, Ermie Concepcion,
Randy Pusal, Rolly Retirado, Nikki Umapos, Nonie Manjares, Jun Pancho, Ruben Lee.
ในเรื่องเล!าของสะงคมมันิลาปZจจุบะน นะกถ!ายรูป (แสดงโดย Ronnie Lazaro) กลายเป_น
วะตถุแห!งความขะดแย>งรัหว!างความดีกะบความชะ่ว เมื่อพ>นออกจากโบสถ เขาได>พบคนแปลกหน>า
อะนลึกละบ (แสดงโดย John Arcilla) แต!งชุดดํา ซึ่งตะ้งคําถามเรื่องคุณค!าของเขาในฐานัมนุษย
เมื่ อทิ้ ง คนแปลกหน> า เอาไว> เ บื้อ งหละ ง เขาก็ พ บกะ บเด็ กชายผู> ห นึ่ง ซึ่ งขโมยกล>อ งถ!า ยรูป อะ นเป_ น
แหล!งที่มาของรายได>อย!างเดียวของเขาไป ด>วยจิตใจอะนร!อแร!ล!มสลาย เขาก็ตรัเวณไปตามถนน
หนทางของเมืองอย!างไร>จุดหมาย แลัได>พบเห็นความน!าสมเพชต!างๆ ที่ซุกซ!อนไว> เขามองเห็น
แหล!งเสื่อมโทรมในสละม เด็กๆ บนท>องถนน ความยากจนข>นแค>นแลัความทุกขยากอยู!ราย
รอบตะว ในภายหละง เขาได>พบกะบชายผู>มีอํานาจ (แสดงโดย Eddie Garcia) ซึ่งเกือบขะบรถชนเขา
ตาย แต!เขากละบถูกไล!ตัเพิดโดยตํารวจ ด>วยสภาพโทรมไปด>วยเลือดแลักําละงสิ้นแรง เขาก็ตื่น
ขึ้นมาพบว!าชายแปลกหน>าที่เขาพบแถวปรัตูโบสถก!อนหน>านี้กําละงขะบรถนําเขาไปส!ง “บ>าน”

Ano Ang Trabaho Ng Nanay Mo?
1995; MFI; 16 มม.; สี; 5 นาที; อันิเมชะ่น
ผู>กํากะบ/เรื่อง: Tita Rosel.
ผู>เป_นแม!มะกจัมองข>ามงานที่พวกเธอจัต>องทําที่บ>านเสมอ พวกเขาต>องทํากะบข>าว จ!าย
ตลาด ทําความสัอาดบ>านเรือน ระบโทรศะพท ฯลฯ ทุกอย!างเพื่อให>บ>านดํารงอยู!ต!อไปได>แบบปกติ
กรันะ้น ภารัการทํางานปรัจําวะนเหล!านี้ของพวกเธอก็ยะงถูกมองว!าเป_นเรื่องปกติธรรมดาเพื่อให>
สามีทํางานของตนแลัเพื่อให>ลูกๆ ไปโรงเรียน อย!างไรก็ตาม ในแต!ลัวะนนะ้น แม!คือซูเปอรฮีโร!
ปรัจําวะนบ>านเสมอ
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Atsay
1978; Ian Films; 35 มม.; สี; 152 นาที
ผู>กํากะบ: Eddie Garcia; เรื่อง: Edgardo Reyes; กํากะบภาพ: Romeo Vitug; นะกแสดง
นํา: Nora Aunor, Ronald Corveau, Armida Siguion-Reyes, Angie Ferro, Renato Robles,
Mona Lisa, Bella Flores
ก! อ นที่ แ รงงานฟo ลิ ปo โ นจัถู ก ส! ง ไปทํ า งานเป_ น คนระ บ ใช> ต ามบ> า นอยู! ใ นต! า งปรัเทศนะ้ น
ครอบคระวฟoลิปoโนก็เคยมีปรัเพณีปฏิบะติมาเนิ่นนานในการมีสาวใช>ปรัจําบ>านเพื่อคอยทํางานระบ
ใช>ทุกอย!าง ภาพยนตรเรื่อง Atsay คือการถ!ายทอดเรื่องราวของเนอลี เดอ ลีออน (Nelie de
Leon แสดงโดย Nora Aunor) หญิงสาวที่อพยพเคลื่อนย>ายตะวเองเข>ามาทํางานเป_นคนระบใช>ตาม
บ>านอยู!ในเมือง การเติบโตขึ้นในครอบคระวขยายที่มีญาติพี่น>องจํานวนมาก ทําให>ภารัในการ
ดูแลครอบคระวตกมาถึงเธอเมื่อพ!อได>ถึงแก!ความตายลง เธอเดินทางจากต!างจะงหวะดพร>อมกะบ
เพื่อนๆ แลันายหน>าหาเงินเข>ามาในเมืองใหญ!โดยมีคําสะญญาว!าจัให>งานทํา การเข>ามาทํางาน
ในเมืองใหญ!ทําให>หล!อนต>องปรัสบกะบความยุ!งยากในชีวิต เนื่องจากเธอได>ทํางานเป_นแม!บ>าน
ให> กะ บ ครอบคระ ว หนึ่ ง ซึ่ ง เด็ ก ๆ ในครอบคระ ว ต! า งพากะ น ข! ม เหงระ ง แกเธอ หะ ว หน> า ครอบคระ ว
พยายามล!วงลัเมิดทางเพศ ส!วนแม!ของเด็กๆ ก็กล!าวโทษเธอในทุกๆ เรื่องที่เธอทําผิดพลาด
อย!างไรก็ตาม ขณัที่ชีวิตอะนโหดร>ายกําละงเหยียบย่ําเข>ามา เธอก็ได>ระบความระกจากเพื่อนชาย
คนงานก!อสร>างคนหนึ่ง (แสดงโดย Ronald Corveau) ซึ่งทําให>ชีวิตที่โหดร>ายยะงยืนหยะดต!อไปได>
แม>จัยากลําบาก ท>ายที่สุดแล>ว เนอลีก็ตะดสินใจใช>ชีวิตอยู!ในเมืองแลัใช>ชีวิตร!วมกะบชายคนระก
จากการเป_นเพียงคนระบใช>ในบ>านอะนต่ําต>อย เนอลีกลายเป_นคนมุ!งมะ่นที่จัผละกดะนตะวเองไปสู!การมี
ชีวิตที่ดีแลัมีความสุข

Badjao
1957; LVN Picture; 35 มม.; ขาว-ดํา; 105 นาที
ผู>กํากะบ: Lamberto V. Avellana; ผู>อํานวยการสร>าง: Manuel de Leon; เรื่อง: Rolf
Bayer; กํากะบภาพ: Mike Accion; ตะดต!อ: Gegorio Carballo; เพลง: Francisco Buencamino,
Jr.; ควบคุมเสียง: Francisca Reyes Aquino; นะกแสดงนํา: Rosa Rosal, Tony Santos Sr.,
Leroy Salvador, Joseph de Cordova, Vic Silayan, Oscar Keesee, Arturo Moran, Pedro
Faustino, Tony Dantes
ภาพยนตรเรื่อง Badjao เป_นภาพยนตรสัท>อนสภาพวิถีชีวิตของชนเผ!าบะดจาว (Badjao)
อะนเป_นชนเผ!านอกรีตเร!ร!อนอยู!บนเรือในทัเลแลัปลูกบ>านใต>ถุนสูงอยู!แถวบริเวณทางตอนใต>ของ
เกาัมิ น ดาเนา (Mindanao) โดยเล! า ผ! า นตะ ว ลัครหละ ก คื อ ฮะ สสะ น (Hassan แสดงโดย Tony
Santos, Sr.) ซึ่งทํางานเป_นคนงมไข!มุก ต>นเหตุของเรื่องราวต!างๆ เกิดขึ้นเมื่อชาวมุสลิมจาก
หมู! บ> า นใกล> เ คี ย งเข> า รุ ก รานโจมตี เ รื อ ของฮะ ส สะ น เขาจึ ง ต> อ งหาหนทางต! อ สู> โดยได> ระ บ ความ
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ช!วยเหลือจากพ!อแลัคนในชนเผ!า พวกเขาออกเดินทางไปยะงหมู!บ>านของชาวมุสลิมเพื่อขอเจรจา
ยุติการทัเลาั โดยขอดํารงชีวิตโดยไม!ถูกรุกรานอยู!ในน!านน้ําแถวบริเวณดินแดนของชาวมุสลิม

Bagong Buwan
2001; Star Cinema Production, Inc. Bahaghari Production; 35 มม.; สี; 130 นาที
ผู>กํากะบ: Marilou Diaz Abaya; เรื่อง: Marilou Diaz-Abaya, Jun Lana, Ricky Lee;
กํากะบภาพ: Eduardo Jacinto; ตะดต!อ: Jesus Navarro; ดูแลการผลิต: Judy Lou De Pio;
ควบคุมเสียง: Albert Michael Ldioma, Rudy Gonzales; เพลง: Nonong Buencamino;
ควบคุมเสียง: Ramon Reyes;นะกแสดงนํา: Amy Austria, Cesar Montano, Caridad Sanchez,
Jodi Santamaria, Carlo Aquino, Ronnie Lazaro, Noni Buencamino, Jericho Rosales,
Jhong Hilario, Jiro Manio
ภาพยนตรเรื่อง Bagong Buwan ได>สัท>อนให>เห็นปZญหาสงครามการปลดปล!อยโมโรใน
หมู!เ กาัมิ นดาเนา โดยบอกเล!า เรื่ องราวผ!า นชี วิต ของ ดร.อาหมะ ด (Ahmad แสดงโดย Cesar
Montano) หมอผู>ซึ่งกละบมายะงบ>านเกิดของตนในหมู!เกาัมินดาเนาแลัเผชิญกะบปZญหาความไม!
สงบแลัความรุนแรงในหมู!ปรัชาชาติโมโร (Bangsamoro) ของตน แม>พยายามจัไม!สนใจเรื่อง
อื่นนอกจากการปรักอบอาชีพแพทยของตน แต!ความขะดแย>งกะบทหารก็ทําให>เขาต>องสูญเสีย
บุตรชาย จึงทําให>เขาต>องการอพยพพาครอบคระวไปอยู!ที่มันิลา แต!ภรรยา (แสดงโดย Amy
Austria) แลัแม! (แสดงโดย Caridad Sanchez) กละบปฏิเสธที่จัออกจากดินแดนบ>านเกิดเมือง
นอน แม>จัเกิดสงครามแลัความขะดแย>งอยู!ตลอดเวลา ขณัที่อาหมะดอยากจัอยู!อย!างสงบสุข
แต!ผู>คนรายรอบตะวเขามองเห็นว!ามีแต!สงครามเท!านะ้นจึงจัช!วยแก>ไขปZญญาดะงกล!าวได> โดยหนึ่ง
ในบรรดาคนเหล!านะ้นคือมูซา (Musa แสดงโดย Noni Buencamino) หนึ่งในปรัชาชนที่เข>าร!วม
จะ บ อาวุ ธ ต! อ สู> เ พื่ อ ต! อ ต> า นคนนอกศาสนาแลัผู> ที่ ขะ ด ขวางการปลดปล! อ ยโมโรไปสู! เ อกราช
แม>กรัทะ่งราชิด (Rashid แสดงโดย Carlo Aquino) ลูกชายของมูซาเองก็ยะงได>ระบการฝกฝนเพื่อ
เป_ น นะ ก รบมุ ส ลิ ม เพื่ อ เข> า ร! ว มสงครามดะ ง กล! า ว ภายใต> ส ภาวัสงครามทํ า ให> อ าหมะ ด ระ บ รู> ว! า
ปรัชาชาติของตนต>องปรัสบกะบความยากลําบากแลัความหวาดกละว แต!แม>สภาวัสงครามจั
เข> า ครอบคลุ ม วิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต ของพวกเขาทุ ก คนเพี ย งใด อาหมะ ด ก็ ยะ ง มุ! ง มะ่ น หาหนทางแห! ง
สะนติภาพเพื่อให>พวกเขาหลุดพ>นจากปZญหาที่กําละงเผชิญ

Bata, Bata
Bata…Paano
Paano Ka Ginawa? (เด็กๆ จัทําอย!างไร)
งไร)
1998; Star Cinema; 35 มม.; สี; 109 นาที
ผู>กํากะบ: Chito Rono; เรื่อง: Lualhati Bautista; กํากะบภาพ: Charlie Peralta; ตะดต!อ:
Jaime Davila; ดูแลการผลิต: Manny Morfe; ควบคุมเสียง: Jessie Lasaten; นะกแสดงนํา:
Vilma Santos, Albert Martinez, Ariel Rivera, Raymond Bagatsing, Carlo Aquino, Serena
Dalrymple
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ภาพยนตรส ัท>อ นภาพของผู>ห ญิ งยุ ค ใหม! แ ลัปZ ญหาครอบคระ วของชาวฟo ลิ ปoโ น โดย
นําเสนอผ!านตะวลัครหละก คือ เลอา บุชตามาน (Lea Bustamante แสดงโดย Vilma Santos)
คุณแม!ลูกสองชาวฟoลิปoโน โดยลูกที่เธอให>กําเนิดสองคนนะ้นมาจากพ!อคนลัพ!อ นอกจากนะ้น เล
อายะงก>าวข>ามกรอบคิดต!างๆ ของสะงคมในเรื่องชีวิตครอบคระวแลัแบบแผนในการดําเนินชีวิต
เมื่อลูกๆ เริ่มเติบโตขึ้น ครอบคระวของเลอาก็เผชิญกะบปZญหาต!างๆ โดยมีเพียงแม!คอยระบมืออยู!
เพียงลําพะง โดยโอเจีย (Ojie) ลูกหะวปrของเธอต>องระบมือกะบชีวิตที่กําละงย!างเข>าสู!วะยหนุ!มสาวแรก
รุ!นของตน ส!วนมายา (Maya) ลูกคนเล็กก็เป_นเด็กที่แก!เกินไว แม>จัได>ระบความช!วยเหลืออยู!
บ>างจากผู>เป_นพ!อ แต!เลอาก็พยายามระบมือกะบปZญหาต!างๆ ด>วยตะวเอง เพื่อธํารงอิสรภาพของ
ความเป_นปZจเจกชนของตนเอาไว>อย!างเหนียวแน!น

Batas Militar
1997; Foundation for Worldwide People Power; VHS NTSC; สี; 90 นาที
ผู>กํากะบ: Mike Alcarazen, Jon Red, Jeanette lfurung; ผู>อํานวยการสร>าง: Kara
Magsanoc;บทภาพยนตร: Pete Lacaba, Lito Tiongson; กํากะบภาพ: Lauro Rene Manda;
ตะดต!อ: Jeff de Vera, Lyra Garzon, Tara Lllenberger, Jon Mendoza, Dave Hukom,
Reggie Gulle; ดูแลการผลิต: Ronald Red, Art Dept, Jerry Lugod; นะกแสดงนํา: Soliman
Cruz, Liza de Ocampo, Jun Austria, Lyte Seneres, Johnny Blanco, Randy Punzal,
Rolly Retirado, Boyet tolejano, Raul Morit, Lan Ervin Marquez
ภาพยนตรสารคดีสัท>อนให>เห็นภาพปรัวะติศาสตรฟoลิปปoนสในยุคปรัธานาธิบดีเฟอร
ดินาน อี. มารกอส (Ferdinand E. Marcos) โดยเฉพาัอย!างยิ่งการต!อสู>ของปรัชาชนต!อรับบ
เผด็จการของมารกอส อะนเนื่องมาจากการที่เขาใช>อํานาจทางการเมืองในการยุบสภาในวะนที่ 21
กะนยายน ค.ศ.1972 แลัปรักาศกฎอะยการศึกทะ่วปรัเทศ กวาดล>างฝายตรงข>ามทางการเมืองเข>า
คุก ปoดหนะงสือพิมพ ปล>นสัดมภรับบเศรษฐกิจของปรัเทศ แลัใช>กฎอะยการศึกษาในการปลูก
สร>างความหวาดกละวขึ้นแก!ผู>คน มารกอสใช>อํานาจอะนชอบธรรมที่มีอยู!ของตนเองในการเข>ามา
แก>ไขระฐธรรมนูญ จนทําให>ระฐธรรมนูญที่ออกมาใหม!ในปr ค.ศ.1973 กลายเป_นระฐธรรมนูญที่ให>
อํานาจแก!ปรัธานาธิบดีมารกอสแต!เพียงผู>เดียว ในช!วงเวลาอะนมืดมนเช!นนะ้น การต!อสู>ไม!ได>
จํากะดอยู!เพียงนะกการเมืองฝายค>านเท!านะ้น หากยะงรวมถึงผู>คนธรรมดาสามะญที่ร!วมเผชิญกะบความ
ทุกขยากจนไม!อาจอดกละ้นได>อีกต!อไป ปรัชาชน นะกเรียน-นะกศึกษา ชาวนา ผู>นําแรงงานแลั
ผู>นําทางศาสนา ล>วนมีส!วนช!วยกะนวิพากษวิจารณต!อต>านรับบเผด็จการของมารกอสกะบนางอีเมล
ดา ในที่สุดหละงจาก 14 ปrแห!งการเคลื่อนไหวมายาวนาน ก็เกิดพละงปรัชาชนจากทุกภาคส!วน
ออกมาเรียกร>องให>มีการเปลี่ยนแปลง อะนเกิดขึ้นหละงจากก>าวขึ้นการนําของนางคอราซอน อากีโน
(Cory Aguino) หละงจากผู>นําฝายค>าน คือนินอย อากีโน (Ninoy Aguino) ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ ค.ศ.
1983 ภาพยนตรสารคดีเรื่องช!วยทําให>เราไม!ลืมการต!อสู>ของปรัชาชนเพื่อนําปรัชาธิปไตยแลั
เสรีภาพกละบคืนสู!ปรัเทศ แม>ในช!วงเวลาอะนมืดมนไร>หวะง
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Batch’81
Batch’81
1982; MVP Pictures; 35 มม.; สี; 100 นาที
ผู>กํากะบ: Mike de Leon; บทภาพยนตร: Clodualdo del Mundo; กํากะบภาพ: Rody
Lacap; ตะดต!อ: Jess Navarro; ดูแลการผลิต: Cesar Hernando; เพลง: Lorrie llustre; ควบคุม
เสียง: Ramon Reyes; นะกแสดงนํา: Mark Gil, Sandy Andolong, Ward Luarca, Noel
Trinidad, Ricky Sandico, Charito Solis, Chanda Romero, Bing Pimentel, Jimmy Javier,
Rod Leido, Vic Lima, Dodo Cabasal, Mike Arvisu, Edwin Reyes, Nanette Inventor, Jose
Jardi, Dang Cecillio, Chito Ponce-Enrile
ซิส ลู เ ซโร (Sid Lucero แสดงโดย Mark Gil) อายุ เ พีย ง 26 ปr แลักํา ละ งเป_ นนะ ก เรี ย น
เตรียมแพทยอยู!ในมหาวิทยาละยชื่อดะงแห!งหนึ่งของกรุงมันิลา ในช!วงที่ยะงศึกษาอยู!นะ้น เขาแลั
เพื่อนๆ ได>เข>าร!วมพิธีกรรมระบสมาชิกใหม!ของชมรม Alpha Omega Fraternity ที่เขาสมะครเป_น
สมาชิก ช!วงเวลาหกเดือนของพิธีกรรมระบสมาชิกใหม!ทําให>พวกเขาต>องพบกะบความยากลําบาก
แลัการกละ่ น แกล> ง ต! า งๆ นานา เช! น การถู ก ปo ด ตา เปลื อ ยกาย แลัดื่ ม ปZ ส สาวัของตะ ว เอง
ภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ ส ัท> อ นให> เ ห็ น ภาพสะ ง คมเผด็ จ การแลัการลัเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสะ ง คม
ฟo ลิ ป ปo น ส โ ดยเปรี ย บเที ย บปรัสบการณ ก ารเข> า ร! ว มพิ ธี ระ บ น> อ งใหม! ข องซิ ส อะ น เปรี ย บดะ ง
ปรัสบการณของชาวฟoลิปoโนในช!วงที่ตกภายใต>อํานาจกฏอะยการศึกของรับบเผด็จการมาคอส
(Ferdinan E. Marcos)

Bayan Ko: Kapit Sa Patalim
1985; Malaya films, Stephen Film; 35 มม.; สี; 109 นาที
ผู>กํากะบ: Lino Brocka; ผู>อํานวยการสร>าง: Vera Belmont, Atonio Gonzales; เรื่อง/บท
ภาพยนตร: Jose F. Lacaba based on “Strike” and “The Hostage”; กํากะบภาพ: Conrado
Baltazar;ตะดต!อ: George Jarlego, Robert Yujeco, Hero Reyes; ดูแลการผลิต: Joey Luna;
เพลง: Jess Santiago; ควบคุมเสียง: Pierre Rissient; นะกแสดงนํา: Philip Salvador, Gina
Alajar, Raoul Aragon, Carmi Martin, Claudia Zobel, Mona Lisa, Rez Cortez
ภาพยนตรเรื่อง Bayon Ko: Kapit Sa Patalim สัท>อนสภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
สะงคมฟoลิปปoนสภายใต>หละงระฐบาลปรักาศยกเลิกกฎอะยการศึกในปr ค.ศ.1981 โดยนําเสนอผ!าน
ชีวิตของตูริง (Turing แสดงโดย Philip Salvador) ซึ่งทํางานเป_นพนะกงานรัดะบล!างในโรงพิมพ
แห!งหนึ่ง เพื่อแลกกะบค!าแรงอะนแทบไม!พอยาไส>ครอบคระว ดะงนะ้นเมื่อเหล!าคนงานในโรงพิมพต!าง
พากะนปรัท>วงนะดหยุดงาน เขาจึงต>องเผชิญหน>ากะบการตะดสิน ใจคระ้งใหญ!รัหว!างยอมทํางาน
ให>กะบนายจ>างเพื่อระกษาเงินรายได>เป_นค!าใช>จ!ายสําหระบการพาภรรยา (แสดงโดย Gina Alajar)
ท>องแก!ไปทําคลอดที่โรงพยาบาล ซึ่งต>องแลกกะบการถูกเพื่อนร!วมงานมองว!าทรยศ จนทําให>ตูริง
สูญเสียเพื่อนแลัไม!มีใครยอมให>ความช!วยเหลือเขาอีก ต!อมาเมื่อตูริงเจรจากะบนายจ>างเพื่อขอ
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ความช!วยเหลือทางการเงิน สิ่งที่ตลกร>ายก็คือ เขากละบโดนไล!ออกงาน ด> วยความเครียดจาก
สภาวการณดะงกล!าว ทําให>ตูริงตะดสินใจปล>นเงินบริษะท แต!เรื่องราวกละบไม!ได>เป_นไปอย!างที่เขา
คาดไว> เพราัเมื่อเกิดการปัทักะนขึ้น เขาก็ถูกตํารวจยิงเสียชีวิต ทิ้งภรรยาซึ่งเข>ามากอดศพไว>
อย!างสิ้นหวะง

Bayani ((วีวีรบุรุษ)
1992; Janetzko Filmproduktion; 35 มม.; สี; 83 นาที
ผู>กํากะบ: Reymond Red; บทภาพยนตร: Raymond Red, Lan Victoriano; กํากะบภาพ:
Raymond Red, Yam Larans; ตะดต!อ: Raymond Red, Lauro Rene Manda; ดูแลการผลิต:
Cesar Hernando; เพลง: Alan Hilario; ควบคุมเสียง: Nolet Clemente; นะกแสดงนํา: Julio
Diaz, Raymond Alson, Ronnie, Lazaro Grace Amilbangsa, Crispin Medina, John Arcilla
ภาพยนตรปรัวะติศาสตรสัท>อนสภาวัสะงคมฟoลิปปoนสในช!วงอาณานิคม โดยเฉพาัอย!าง
ยิ่งสมะยการปฏิวะติต!อต>านอํานาจสเปนในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 โดยนําเสนอผ!านชีวิตของ
บุ ค คลสํ า คะ ญ แลัเหตุ ก ารณ ต! า งๆ โดยมี พื้ น ฐานอยู! บ นชี วิ ต ของฮะ น เดร โบนิ ฟ าซิ โ อ (Andres
Bonifacio) ผู>นําของขบวนการคาตีปูนาน (Katipunan) ซึ่งในภาพยนตรเรียกเพียงว!า “ท!านผู>นํา”
(Ang Supremo) ภาพยนตรนําผู>ชมกละบไปยะงช!วงเวลาเมื่อสมาคมละบ “คาตีปูนาน” ถูกก!อตะ้งขึ้น
จนถึงการถูกเปoดเผยซึ่งทําให>จําต>องเปoดฉากการลุกขึ้นสู>ในเวลาต!อมา หละงจากนะ้น ก็นําเราไปสู!
การขะ ด แย> ง แลัแย! ง ชิ ง การนํ า รัหว! า ง “ท! า นผู> นํ า ” (Ang Supremo) กะ บ “ท! า นนายพล” (Ang
Heneral) ซึ่งหมายถึงนายหลุ!มเอมิลิโอ อากินะลโด ผู>ท>าทายอํานาจของโบนิฟาซิโอแลัก>าวขึ้นเป_น
ปรัธานาธิบดีคนแรกของฟoลิปปoนส เมื่อ “ท!านผู>นํา” ถูกตะดสินให>ปรัหารชีวิตโดยฝายตรงข>าม
ทางการเมืองที่อยู!ในขบวนการกอบกู>เอกราชของฟoลิปปoนสด>วยกะน แลัถูกนําไปฝZง ณ สุสานนิร
นาม โดยมี เ พี ย งทหารผู> ห นึ่ ง รู> เ ห็ น เป_ น พยานแลันํ า เอาเรื่ อ งราวมาเปo ด เผยในภายหละ ง ใน
ภาพยนตร “ท!านผู>นํา” ไม!ได>มีภาพละกษณเหมือนในหนะงสือแบบเรียน แต!ตกอยู!ในภาวัขะดแย>ง
กะบตนเองยิ่งกว!ากะบศะตรูด>วยซ้ํา ภาพยนตรใช>ฉากที่เขาฝZนว!าตะวเองถูกฆ!าตอกย้ําถึงสามคระ้ง ทํา
ให>รู>สึกถึงความหนะกหน!วงในการภารัการนําพาผู>คนให>หลุดพ>นจากแอกของการกดขี่ นอกจากนี้
ความขะดแย>งรัหว!างฝายโบนิฟาซิโอกะบอากินะลโดก็ถูกนํามายําเล!น ซึ่งช!วยให>ผู>ชมต>องครุ!นคิดกะบ
ปรัเด็นที่แบ!งแยกผู>คนฟoลิปoโนด>วยกะนเอง ณ ช!วงเวลาอะนเป_นจุดเริ่มต>นของการสร>างชาติ

Bayaning Third World (The Third World Hero)
1999; Cinema Artist Philippines; 35 มม.; ขาว-ดํา; 93 นาที
ผู>กํากะบ: Mike de Leon; บทภาพยนตร: Clodualdo del Mundo; กํากะบภาพ: Ding
Achacoso; ตะดต!อ: Armando Jarlego; ดูแลการผลิต: Roy Lachica; เพลง: Louie Lllustre;
ควบคุมเสียง: Noel Cruz Bruan, Raffy Baladjay, Jr.; นะกแสดงนํา: Ricky Davao, Joel Torre,
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CrisVillanueva, Daria Ramirez, Rio Locsin, Cherry Pie Picache, Joonee Gamboa, Lara
Fabregas, Ed Rocha
โฮเซ! รีซาล (Jose Rizal) ถูกยกย!องให>เป_นวีรบุรุษแห!งชาติฟoลิปปoนส แต!การเสียชีวิต
ของเขาเนื่องจากโดนปรัหารชีวิต กลายเป_นเครื่องช!วยปลดปล!อยชาวฟoลิปปoนสออกจากสภาวั
ของการตกเป_นเบี้ยล!างของรับอบอาณานิคมสเปน สถานัความเป_นวีรบุรุษของเขาถูกนําเสนอ
แลัเผยแพร! ผ! า นสื่ อ สาธารณัต! า งๆ ทะ้ ง ในหน> า หนะ ง สื อ แลัภาพยนตร เ ป_ น จํ า นวนมาก
เช!นเดียวกะบในภาพยนตรเรื่องนี้ ซึ่งฉายภาพเรื่องราวของโฮเซ! รีซาลในฐานัวีรบุรุษแห!งชาติ โดย
วางอยู!บ นคํ า ถามแลัความคิ ด เกี่ย วกะ บ ความเป_น วี ร บุรุ ษ ของชาวฟoลิ ปo โ นว!า ใครสร> า งวี ร บุ รุ ษ
เหตุผลใดจึงทําให>ใครสะกคนหนึ่งถูกยกย!องให>เป_นวีรบุรุษ แล>วทําไมฟoลิปปoนสถึงต>องการวีรบุรุษ
ภาพยนตรเรื่องนี้คือการนําพาผู>ชมค>นหาความจริงแลัเบื้องหละงเกี่ยวกะบรีซาลในฐานัมนุษยคน
หนึ่งซึ่งดํารงอยู!เบื้องหละงความเป_นวีรบุรุษ

The Big Broadcast
1962; Sampaguita Pictures; 35 มม.; ขาว-ดํา; 116 นาที
ผู>กํากะบ: Tony Cayado; ผู>อํานวยการสร>าง: Jose O. Vera; บทภาพยนตร: Luciano
Carios;เพลง: Carding Cruz; นะกแสดงนํา: Susan Roces, Amalia Fuentes, Eddie Gutierrez,
Jose Mari, Dolphy, Chichay, Panchito
ภาพยนตรเรื่อง The Big Broadcast เป_นภาพยนตรในรูปแบบของ “หนะงซ>อนหนะง” โดย
เป_นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใน Sampaguita Picture Studio บริษะททําหนะงชื่อดะงรายหนึ่งซึ่งกําละง
ค>นหาดารานําหญิงคนใหม! หญิงสาว 2 คน (นําแสดงโดย Susan Roces แลั Amalia Fuentes)
ซึ่ ง เป_ น คนขายของเร! อ ยู! ห น> า โรงถ! า ยแลัเป_ น แฟนคละ บ ของดารารุ! น เก า (แสดงโดย Eddie
Gutierrez กะบ Jose Mari) แลัยอมทําทุกอย!างเพื่อให>ตะวเองได>ใกล>ชิดกะบดาราที่ตะวเองคละ่งไคล>
กรัทะ่งขอให>เข>าไปนะ่งอยู!ในห>องแต!งตะวเพื่อจัได>เฝาดูดาราอย!างรัยัปรัชิด ซึ่งทําให>พวกเธอ
ผิดหวะงอย!างแรงต!อความยัโสโอหะงของเหล!าดาราขวะญใจของตน ในทางตรงกละบกะน ลูกสาวของ
ปาซิตา (Pacita) เจ>าของของบริษะทถ!ายภาพยนตรที่หญิงสาวทะ้งสองทํางานอยู!ด>วย ก็ถูกปฏิเสธ
ให>ระบบทหละกในภาพยนตรเรื่องใหม! แม>แม!ของเธอจัยืนยะนอย!างไรก็ตาม อย!างไรก็ตาม โดย
บะงเอิญ ผู>กํากะบภาพยนตร (แสดงโดยดาราตลกชื่อดะง Dolphy) เกิดได>พบกะบสองสาวแลัหลงไหล
ในความงามของทะ้งคู! จึงตะดสินใจไล!ล!าสองสามให>มาระบบทบาทในภาพยนตรเรื่องใหม!เรื่อง The
Big Broadcast แลัพบว!าทะ้งสองทํางานเป_นคนใช>ของปาซิตา แม>ปาซิตาจัหาหนทางจนทําให>
ลูกสาวได>เซ็นตสะญญากะบบริษะท แต!ผู>กํากะบก็ยะงคงไม!แยแสแลัมุ!งถ!ายทําการแสดงของทะ้งสอง
สาวต!อไป อีกทะ้งยะงกีดกะนไม!ให>ลูกสาวของปาซิตาเข>ามามีบทอยู!ในภาพยนตรเรื่องนี้ โชคดีที่ใน
ที่ สุ ด สองสาวแม! ค> า เร! ก็ ส ามารถก> า วเดิ น ไปจนถึ ง ความฝZ น ของตน โดยกลายเป_ น ดารานํ า ใน
ภาพยนตรเรื่อง The Big Broadcast
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Bontoc Eulogy
1995; Independent Television Service; Video; ขาว-ดํา; 60 นาที
ผู>กํากะบ: Marlon Fuentes, Bridget Yearian; ผู>อํานวยการสร>าง: Marlon Fuentes,
Carolyn Brodbeck; บทภาพยนตร: Marlon Fuentes; กํากะบภาพ: Marlon Fuentes, Ruben
Domingo, Tonny Hafalla, Chris Manley, Bridget Yearian; เพลง: Douglas Quin; ควบคุม
เสียง: Marlon Fuentes;นะกแสดงนํา: Marlon Fuentes, Jordan Porter, Nicole Antonia,
Michael Porter, Eliseo Bacolod, Enrico Obusan, Fermina Bagwan, Aaron Levinson
ภาพยนตรเรื่องนี้ถูกสร>างขึ้นโดย Marlon Fuentes ผู>กํากะบชาวฟoลิปoโน-อเมริกะน เพื่อ
เล!าเกี่ยวกะบการปูของตนที่หายสาปสูญไป แต!เมื่อเรื่องดําเนินไป ผู>ชมก็จัยิ่งค>นพบเรื่องราวอะน
สละบซะบซ>อนเกี่ยวกะบอาณานิคม การอพยพ แลัการกละบไปค>นหาอะตละกษณของตะวเราเอง เพื่อ
ค>นหารากเหง>าของตน ฟู เอนเตสขุดคุ> ยเอกสารในหอจดหมายเหตุแลัพิพิษภะ ณฑต!างๆ จน
สามารถนํามาก!อร!างสร>างอดีตของตนในทางปรัวะติศาสตรขึ้นมา โดยเชื่อมโยงอยู!กะบปูมารกอด
(Markod) ซึ่งเป_นชนเผ!าบอนต็อค ริกอรอต (Bontoc Igorot) หนึ่งในบรรดากลุ!มชาติพะนธพะนกว!า
ชีวิตในฟoลิปปoนสที่ถูกส!งไปเข>าร!วมจะดแสดงในงาน The St.Louis World’s Fair ของสหระฐอเมริกา
เมื่ อ ปr ค.ศ.1904 ฟู เ อนเตสสื บ ให> เ ห็ นร! อ งรอยการถู ก บี บ ให> ต> อ งอพยพแลัการที่ส หระ ฐ ฯ ใช>
อํานาจเหนือดินแดนอาณานิคมในการแสดงให>โลกได>ปรัจะกษถึงความเป_นมหาอํานาจของตนโดย
การจะดแสดงผู>คนในบะงคะบของตนในดินแดนอาณานิคมในรูปแบบที่ไม!ได>แตกต!างไปจากการแสดง
ลัครสะตว ในงานแสดงดะงกล!าว มารกอดแลักลุ!มชาติพะนธุต!างๆ ถูกกําหนดให>ใช>ชีวิตเพื่อแสดง
ให> เ ห็ น ถึ ง ขนบธรรมเนี ย มแลัวะ ฒ นธรรมของตน ทะ้ ง ๆ ที่ เ ป_ น สิ่ ง ที่ ห ลุ ด พ> น ไปจากบริ บ ทของ
ปฏิบะติการทางวะฒนธรรม-ปรัเพณีที่เคยมีมาแต!เดิม จนในที่สุด มารกอดตะดสินใจหนี แต!ก็ถูก
บะงคะบให>ไปใช>ชีวิตอยู!ในนิคมสงวนสําหระบชาวฟoลิปปoนส (ทํานองเดียวกะบนิคมของอินเดียนแดง)
หละงจากนะ้นจึงไม!มีร!องรอยของมารกอดให>สืบค>นได>อีก การค>นหาของฟูเอนเตสจึงไม!เพียงแต!ทํา
ให>สามารถรื้อฟนอดีตของชาวอิกอรอตที่หายไปเท!านะ้น แต!ยะงทําให>เห็นถึงอดีตของชาวฟoลิปoโนที่
ถูกผูกระดอยู!กะบอํานาจอาณานิคมของอเมริกา

Boses ((เสี
เสียง)
2008; Erasto Films Production; Digital Video; สี; 99 นาที
ผู>กํากะบ: Ellen Ongkeko-Marfil; บทภาพยนตร: Froilan Medina, Rody Vera; กํากะบ
ภาพ: Nap Jamir; ดูแลการผลิต: Bianca Gonzales; ตะดต!อ: Orlean Tan; เพลง: Coke
Bolipata; นะกแสดงนํา: Coke Bolipata, Julian Duque, Ricky Davao, Cherry Pie Picache,
Meryll Soriano
ด>วยความช!วยเหลือของเพื่อนบ>านจากการโดนพ!อทําร>าย ทําให>ออนยอก (Onyok แสดง
โดย Julian Duque) เด็กวะย 7 ขวบ ถูกนําตะวส!งสถานสงเคราัหเด็กที่ถูกทําทารุณกรรม อามะน
ดา (Amanda แสดงโดย Pie Picache) ผู>ก!อตะ้งสถานสงเคราัห มีความเชื่อว!า สาเหตุที่ทําให>ออ
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นยอกไม!สามารถพูดได>นะ้นมาจากการทําร>ายร!างกายจนทําให>สูญเสียกล!องเสียง แต!ในวะนแรกของ
การใช>ชีวิตในสถานสงเคราัหนะ้น ก็เกิดสิ่งที่ไม!น!าจัเป_นไปได>ขึ้นเมื่อออนยอกได>ยินเสียงไวโอลิน
แผ!วมาเบาๆ ชวนให>หลงใหล อะนเป_นไวโอลินที่เล!นโดยอารีอะล (Ariel) น>องชายของอามะนดา นะก
ไวโอลินมืออาชีพที่หะนหละงให>วงการแลักละบมาใช>ชีวิตเงียบๆ อยู!กะบครอบคระวของตนในมันิลา
เหตุการณนี้ได>กลายเป_นจุดเริ่มต>นของเรื่องราวความสะมพะนธรัหว!างเด็กชายออนยอกกะบอารีอะล
เมื่อการดูแคลนเสียดสีต!ออามะนดาเรื่องการเปoดบ>านสงเคราัหเด็กของอารีอะลเริ่มลัลายลง ส!วน
ออนยอกกลายเป_นคนมีพรสวรรคในการเล!นไวโอลิน แต!อามะนดากละบวิตกกะงวลต!อสิ่งที่กําละง
ดํา เนิ น ไป เพราัเกรงว! า อารี อะ ล จัผละ ก ออนย อกไปจนพ> น ขอบเขตที่ เ ขาจัระ บ ได> ไหว แลัใน
ท>ายที่สุด ความละบของอารีอะลก็ถูกเปoดเผยออกมาว!า เหตุผลที่ทําให>เขาตะดสินใจหะนหละงให>แก!
วงการเพราัรู>สึกผิดบาปต!อการตายของอดีตคนระก ก!อให>เกิดคําถามขึ้นมาว!า ในการผละกดะนของ
อารีอะลเพื่อให>ออนยอกพะฒนาฝrมือไปให>ถึงขีดสุดนะ้น อารีอะลห!วงใยต!อสภาพจิตใจของออนยอก
เพียงใด หรือเขาเพียงแต!ผละกดะนออนยอกไปให>ถึงความฝZนอะนเคยแตกสลายของตนเท!านะ้นเอง

Bulaklak Ng Maynila
1999; 35 มม.; สี; 101 นาที
ผู>กํากะบ: Joel Lamangan; เรื่อง: Domingo Landucho; บทภาพยนตร: Ricky Lee;
กํากะบภาพ: Monino Duque; ดูแลการผลิต: Benjie de Guzman; เพลง: Jessse Lazaten;
ควบคุมเสียง: Ramon Reyes; นะกแสดงนํา: Elizabeth Orapesa, Christopher de leon, Angel
de leon, Bembol Roco, Jomari Yllana, Jake Roxas
ภาพยนตรเรื่องนี้ดะดแปลงมาจากนิยายของ Domingo Landicho โดยใช>ลูบาน (Looban)
เขตสละมในกรุงมันิลาเป_นฉาก เล!าถึงชีวิตของครอบคระวหนึ่งโดยมีตะวลัครหละก คือ รุก (Roque
แสดงโดย Membol Roco) อาซุน (Azun แสดงโดย Elizabeth Oropesa) แลัลูกสาว คือ อาดา
(Ada แสดงโดย Angelu de Leon) ซึ่ งหาเลี้ย งชีวิต ไปในแต!ล ัวะน โดยรุกกํ าละง ตกงาน ความ
ขะดแย>งเกิดขึ้นเมื่อ ติโม (Timo แสดงโดย Christopher de Lecon) หะวหน>าแกงนะกเลงคนหนึ่งซึ่ง
หาเงินจากการเก็บค!าคุ>มครองจากบรรดาพ!อค>าเร!แผงลอยในลัแวก เกิดรู>สึกอยากได>อาซุนมา
เป_นเมีย จึงวางแผนสร>างเรื่องให>รุกเข>าตัรางแลัแสดงตะวเป_นผู>ช!วยเหลือในการนําตะวอาซุนกะบลูก
สาวมาอยู!ที่บ>านของตน วะนหนึ่ง ติโมได>ล!วงเกินแลัข!มขืนอาดา อะนทําให>อาดาตะดสินใจหนีออก
จากบ>าน ต! อมาเมื่อ อาดาพยายามเล! าเรื่ องที่ เกิด ขึ้นให>แม! ฟZง แต! อาซุ นกละ บปฏิ เสธที่จัเชื่ อ
ซ้ําร>ายยะงกล!าวโทษเธอต!างๆ นานา หาว!าอาดาไม!รู>จะกคุณคนทะ้งที่ติโมช!วยเหลือเอาไว>แท>ๆ อาดา
จึงหลบหนีไปทํางานอยู!ในคละบแห!งหนึ่งแลัใช>ชีวิตร!วมกะบเอ็ด (Ed แสดงโดย Jomari Ylanna)
แฟนหนุ!มของเธอ เมื่อเรื่องดะงกล!าวล!วงรู>ถึงติโม เขาจึงเคืองโกรธแลัทําร>ายเอ็ดจนเสียชีวิต ใน
ท>ายที่สุด เมื่อความจริงเปoดเผย อาซุนแลัเหล!าบรรดาผู>นําบาระงไง ซึ่งต>องการโค!นล>มอํานาจของ
ติโม จึงร!วมมือกะนในการจะดการกะบติโมได>สําเร็จ แลัครอบคระวของพวกเขาก็ได>กละบมาอยู!ด>วยกะน
อีกคระ้งหนึ่ง โดยอพยพออกจากสละมลูบานเพื่อไปเริ่มต>นชีวิตใหม!ด>วยความหวะง
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BUNSO
2004; Video; สี; 63 นาที
ผู>กํากะบแลัผู>อํานวยการสร>าง: Ditsi Carolino; กํากะบภาพ: Nana Buxani; บท
ภาพยนตร: Ditsi Carolino, Emile Guertin; เพลง: Gary Granada; ควบคุมสียง: Peter
Marquez
ภาพยนตรสารคดีสัท>อนสภาพทางสะงคมฟoลิปปoนส โดยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกะบเด็ก
แลัเยาวชนผู>กรัทําผิดกฎหมาย ซึ่งถูกนําตะวส!งเรือนจําไปอยู!ร!วมกะบอาชญากรรัดะบเอ>ในคุก
ปรัจําเมือง หนึ่งในหมู!เด็กเหล!านี้ คือ โทนี (Tony) อายุ 13 ปr แลัดิโอเซล (Diosel) กะบบุนโซ
(Bunso) ซึ่งมีอายุเพียง 11 ปrทะ้งคู! พวกเขาดํารงอยู!ในสภาพย่ําแย!เหมือนไม!ใช!คน ใช>ชีวิตแลั
เอาตะวรอดด>วยความเจ็บปวดแลัความตลกขบขะนเคล>าไปด>วยกะน ชีวิตของพวกเขาทําให>เห็นถึง
ภาพของเด็กแลัเยาวชนฟoลิปoโนอีกจํานวนมากที่ยะงตกอยู!ในสถานัยากจนแลัด>อยการศึกษา อะน
นําพวกเขาไปสู!อาชญากรรมแลัความอดอยาก
Burlesk Queen
1997; lan Films Production; 35 มม.; สี; 129 นาที
ผู>กํากะบ: Celso Ad. Castillo; บทภาพยนตร: Mauro Gia Samonte; กํากะบภาพ: Ben
Lobo; ตะดต!อ: Jose Mendoza, Abelardo Hulleza; ดูแลการผลิต: Jose Tamayo Cruz; เพลง:
George Canseco; ควบคุมเสียง: Gregorio Ella; นะกแสดงนํา: Vilma Sants, Rolly Quizon,
Leopoldo Salcedo, Rosemarie Gil, Roldan Aquino, Joonee Gamboa, Bayani Casimiro
เรื่ อ งราวชี วิ ต ระ น ทดของชาโต (Chato แสดงโดย Vilmar Santos) ซึ่ ง เผชิ ญ ความ
ยากลําบากด>วยการทํางานในอาชีพนางโชว เพื่อหารายได>มาเลี้ยงครอบคระวแลัระกษาพ!อที่ปวย
เป_นอะมพาต (แสดงโดย Leopoldo Salcedo) ชาโตเริ่มอาชีพนะกเต>นของตนในฐานัคู!เต>นกะบเวอร
กี้ ไนต (Virgie Nite แสดงโดย Rosemarie Gil) แต!ชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเธอโด!งดะง
ขึ้นมาในฐานัดาวเต>นเมื่อนะกจะดแสดงโชว หลุย เฟอรนะนโด (Louie Fernando แสดงโดย Joonee
Gambao) ค>นพบเธอ แลัเวอรกี้เริ่มตกต่ําลงเพราัความดื้อระ้นว!ายาก ชาโตกลายเป_นดาราดะงที่
มีคนต>องการว!าจ>างไปแสดงเป_นจํานวนมาก แลัผู>คนเข>าคิวกะนซื้อตะ๋วเพื่อดูเธอแสดง ขณัที่ชีวิต
ของเธอกําละงรุ!งเรืองอยู!นะ้น ชีวิตของเธอต>องปรัสบกะบความยากลําบากอีกคระ้ง ผู>เป_นพ!อไม!ได>
เห็นดีเห็นงามด>วยในเรื่องงานของเธอนะก แลัตะดสินใจฆ!าตะวตาย ส!วนแฟนหนุ!มก็ทอดทิ้งเธอไป
เมื่อพบว!าเธอตะ้งท>องกะบเขา จนในท>ายที่สุด การทุ!มเททํางานอย!างหนะกในอาชีพนะกเต>นยะงทําให>
ชาโตต>องสูญเสียเด็กในท>องไปอย!างน!าเศร>า
Continuing Lives: Women of the Bases
1996; South Productions, Channel 4 (London); Video; สี; 10 นาที
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ผู>กํากะบ: Women’s Cillective; ผู>อํานวยการสร>างในฟoลิปปoนส: Nick Deocampo
ภาพยนตรเรื่อง Continuing Lives: Women of the Bases เป_นสารคดีที่เปoดเผยให>เห็น
ความจริงภายหละงจากฐานทะพของสหระฐอเมริกาได>ถูกทําลายลงจนส!งผลกรัทบต!อธุรกิจบะนเทิง
แลัการดํารงชีวิตของผู>หญิงจํานวนนะบพะนที่ปรักอบอาชีพขายบริการทางเพศให>กะบทหารในฐาน
ทะพอเมริกา โดยวางอยู!บนคําถามว!าผู>หญิงเหล!านะ้นมีอิสรัในการเสนอขายบริการทางเพศให>กะบ
ทหารในกองทะพของสหระฐอเมริกาได>อย!างไรแลัหละงจากชัตากรรมเปลี่ยนแปลงไปนะ้นพวกเขาได>
คิดหาเส>นทางใหม!ในการให>บริการทางเพศอย!างไร

Crying Ladies (ผู
(ผู>หญิงร>องไห>)
2003; Umitel Productions, Inc; 35 มม.; สี; 111 นาที
ผู>กํากะบ: Mark Meily; บทภาพยนตร: Mark Meily; กํากะบภาพ: Lee Meily; ตะดต!อ:
Danny Anonuevo; ดูแลการผลิต: Reji Regalado; เพลง: Vincent de Jesus; ควบคุมเสียง:
Raffy Magsaysay; นะกแสดงนํา: Sharon Cuneta, Hilda koronel, Angel Aguino, Eric
Quizon, Ricky Davao, Julio Pacheco
ภาพยนตรเรื่อง Crying Ladies เป_นภาพยนตรที่สัท>อนให>เห็นขนบธรรมเนียมปรัเพณี
ที่สืบทอดกะนมายาวนานในย!านชุมชนชาวจีน โดยธรรมเนียมหนึ่งที่มีความสําคะญแลัสืบทอด
ปฏิบะติกะนอย!างยาวนานของชาวจีน คือ การร>องไห>หน>าศพ อะนเป_นขนบธรรมเนียมเพื่อสร>าง
บรรยากาศความเศร>าโศกเสียใจให>กะบพิธีศพโดยทะ่วไปของชาวจีน จนกรัทะ่งพะฒนามาเป_นอาชีพ
ร>องไห>หน>าศพ หรือ “นะกร>องไห>หน>าศพ” (professional mourners) ภาพยนตรเรื่องนี้สัท>อนให>
เห็นปรัเพณีดะงกล!าวของชาวจีน โดยเล!าผ!านเรื่องราวการต!อสู>ชีวิตของผู>หญิงที่ต>องมาเป_นนะก
ร>องไห>หน>าศพสามคน คือ สเตลล!า เมต (Stella Mate แสดงโดย Sharon Cuneta), โรดอร!า ริ
เวอร!า (Rhodora Rivera แสดงโดย Hilda Koronel), โจเลง (Choleng แสดงโดย Angel Aquino)
โดยแต!ลัคนกละบมีเบื้องลึกเบื้องหละงเรื่องราวการต!อสู>ชีวิตที่แตกต!างกะน สเตลล!าเป_นแม!ซึ่งถูก
สามี (แสดงโดย Ricky Davao) ทิ้งโดยนําลูกไปด>วย จึงทําให>เธอมุ!งมะ่นหางานทําเพื่อให>เงินมาก
พอที่จักละบไปนําลูกมาอยู!กะบเธออีกคระ้ง โรดอร!าหรือดอเรยเป_นอดีตนะกแสดงที่ภาคภูมิใจกะบ
บทบาทของตนในวงการภาพยนตรสมะยยุคทศวรรษ 1970 ส!วนโจเลงนะ้นแม>เปลือกนอกจัดูเป_น
คนเคร!งศาสนา แต!แท>จริงแล>วกละบแอบมีสะมพะนธทางเพศนอกสถาบะนการแต!งงาน ทะ้งสามได>
รวมตะ วก! อ ตะ้ ง เป_ น คณันะ ก ร> องไห> ปรัจํ า งานศพให> แ ก! นะก ธุ ร กิจ ชาวจีน ผู> เป_ น พ! อ ของวิ ลสะ น ฉะ๋ ว
(Wilson Chua แสดงโดย Eric Quizon) ที่ ว!า จ> างคณันะ กร> อ งไห> ให> แ ก!พิ ธี ศพของแม! ซึ่ งกํ า ชะ บ
นะกหนาก!อนสิ้นชีวิต

Damong
Damong Ligaw
1997; Premiere Production; 35 มม.; สี; 109 นาที
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ผู>กํากะบ: Jose Mari Avellana; บทภาพยนตร: Jose Mari Avellana; กํากะบภาพ:
Ricardo Remias; ดูแลการผลิต: Many Samaniego; นะกแสดงนํา: Romnick Sarmenta, Beth
Tamayo, Robert Arevalo, Daria Ramirez, Rustica Carpio, Perla Bautista
ภาพยนตร อิ ง ปรัวะ ติ ศ าสตร สร> า งขึ้ น จากนิ ย ายเรื่ อ ง “Kangkong 1896” ของ Ceres
Alabado โดยเสนอผ!านเรื่องราวความระกของฟลอระนเต (Florante) กะบคลาร!า (Clara) รัหว!าง
การต!อสู>กะบชาวสเปนในช!วงเหตุการณการปฏิวะติเมื่อปr ค.ศ.1896 แม>เขาจัเหมือนเด็กหนุ!มทะ่วไป
ในวะ ยเดี ยวกะน คือ ไม!แ ยแสนะก ต!อชี วิต ทัยานอยากจัไปให>ไกลกว! านี้ แลัมี สาวคนระกสะ กคน
ความมีวินะยอย!างเคร!งคระดของพ!อ ทําให>เขาลุกขึ้นท>าทายสะญละกษณแห!งอํานาจภายในบ>านแลั
สะงคมอาณานิคม ในท>ายที่สุด เขาก็ได>ตรัหนะกว!า ในชีวิตของคนเรานะ้น จัต>องหาญกล>าลุกขึ้น
เผชิญหน>ากะบบททดสอบของตน ไม!ว!าจัเป_นเรื่องส!วนตะวหรือในบริบทของชีวิตส!วนรวม แลัใน
การเล!าเรื่องราวชีวิตของเขานะ้น ผู>ชมก็จัได>พบเช!นกะนว!า การต!อสู>เพื่อมาตุภูมิก็เป_นความระกอย!าง
หนึ่งที่เราควรอุทิศให>แก!คนที่เราระกในชีวิตจริง

Dawn of Freedom
1943; 35 มม.; ขาว-ดํา; 76 นาที
ผู>กํากะบ: Abe Yutaka, Gerardo de Leon; ผู>อํานวยการสร>าง: Toho and
Sampaguita;นะกแสดงนํา: Okouchi Denziro; Nakamura Tetsu; Femando Poe; Leopoldo
Salcedo; Norma Blancaflor; Heihachiro Okawa
ภาพยนตรเรื่อง Dawn of Freedom ถูกสร>างขึ้นในช!วงสงครามคระ้งที่ 2 เพื่อนําเสนอให>
เห็ น ถึ ง การร! ว มมื อ แลัความเห็ น อกเห็ น ใจกะ น รัหว! า งชาวฟo ลิ ปo โ นแลัชาวญี่ ปุ น ในสภาวัที่
บ>านเมืองอยู!ในสงคราม โดยเปoดฉากขึ้นเมื่อกองทะพสหระฐฯ ถอนกําละงออกจากฟoลิปปoนสแลัทิ้ง
ให> ม ันิ ล าตกอยู! ใ นความหวาดกละ ว ชายฟo ลิ ปo โ นสองคน (แสดงโดย Fernando Poe แลั
Leopoldo Salcedo) จึงตะดสินใจเข>าร!วมกะบกองกําละงต!อต>านญี่ปุน อย!างไรก็ตาม ขณัที่กองทะพ
สหระฐฯ กําละงถอนกําละงไปจากมันิลาอย!างโกลาหลนะ้น ขณัที่ใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อของญี่ปุนก็
โปรยปรายลงมาจากท>องฟา รถทหารคนหนึ่งได>ชนเด็กชายผู>หนึ่งเข>าอย!างจะง เด็กเสียเลือดอย!าง
หนะ ก จึ ง ทํ า ให> ต> อ งใช> เ ลื อ ดทดแทน แลัมี ท หารญี่ ปุ น ใจดี เ ข> า มาช! ว ยสลัเลื อ ดให> ก! อ ขึ้ น เป_ น
ความสะมพะนธรัหว!างทหารญี่ปุนกะบเด็กฟoลิปoโนขึ้นมา หละงจากนะ้น เขา ครอบคระว แลัเพื่อนๆ
จึงได>เรียนรู>ว!า เหตุใดชาวญี่ปุนจึงยกพลบุกเข>ามายะงฟoลิปปoนสแลัพวกเขาปรารถนาดํารงอยู!กะบ
ชาวพื้นเมืองอย!างสงบสุขเช!นไร ส!วนในสมรภูมิรบนะ้น ความขะดแย>งก็กําละงปัทุขึ้นว!าชาวฟoลิปoโน
จัยืนอยู!ฝายใดในสงครามรัหว!างชาวญี่ปุนแลัอเมริกะน ในบรรดาโฆษณาชวนเชื่อทะ้งหลาย
ญี่ปุนพยายามชะกชวนให>เห็นว!าทหารอเมริกะนไม!มีความเห็นใจต!อสหายชาวฟoลิปoโนที่ร!วมรบอยู!
เคียงข>างเขา ทะ้งยะงกรัหน่ํายิงเข>าใส!ทหารชาวฟoลิปoโนอีกด>วย ภาพของความทรยศหะกหละงของ
สหระฐฯ ต!อสหายร!วมรบของตนได>ถูกญี่ปุนโหมนําเสนอผ!านสื่อสาธารณัแลัใบปลิวที่ถูกโปรยลง
มาจากเครื่องบิน ปลุกเร>าให>ทหารฟoลิปoโนสลัทิ้งอเมริกะนแลัหะนมาเข>าร!วมสงครามกะบตน โดย
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ความขะดแย>งในการเลือกข>างที่ว!านี้ถูกทําให>เห็นเมื่อทหารฟoลิปoโนทะ้งสองนายต>องแยกทางแลัหะน
มาทําสงครามกะนเอง โดยโปเลือกอยู!ข>างญี่ปุน ขณัที่ซะลเซโดเลือกอยู!ข>างสหระฐอเมริกา เมื่อ
สงครามสิ้ น สุ ด ลงแลัญี่ ปุ น เป_ น ฝ า ยชนัสงคราม คํ า โฆษณาต! า งๆ ถึ ง ยุ ค ใหม! อะ น จันํ า มาซึ่ ง
สะนติภาพแลัความก>าวหน>าของฟoลิปปoนสก็ถูกสื่อให>แก!ผู>ชม

Doon Sa Kabila Ng Bulkan
1997; 16 มม.; สี; 10 นาที; อันิเมชะ่น
ผู>กํากะบ: Ellen Ramos; ผู>อํานวยการสร>าง: Avic Ilagan.
โดยได>ระบแรงบะนดาลใจจากการรัเบิดขึ้นของภูเขาไฟพินาตูโบ (Pinatubo) หนะงอันิเมชะ่น
เรื่องนี้ถ!ายทอดเรื่องราวการอพยพหลบหนีภะยพิบะติของชนพื้นเมืองซึ่งตกเป_นเหยื่อ ชนเผ!าแอต>า
(Aetas) เป_นอีกชนเผ!าหนึ่งที่ถูกภะยธรรมชาติบีบให>ต>องทิ้งถิ่นฐานบ>านช!องของตน เข>ามารอนแรม
เร! ร! อ นกลายเป_ น ขอทานอยู! ใ นเมื อ ง ซึ่ ง แตกต! างโดยสิ้ น เชิง จากชี วิ ต อะน สุ ข สงบตะ้ งอยู! โ ดดเดี่ ย ว
ห!างไกลในอีกฟากหนึ่งของภูเขาไฟ เด็กชายแอต>าผู>หนึ่งกะบครอบคระวของตนปฏิเสธที่จัเป_น
ขอทานแลัตะดสินใจเดินทางกละบหมู!บ>านเมื่อภูเขาไฟสงบลง ซึ่งทําให>พวกเขาได>ชีวิตดะ้งเดิมของ
ตนคืนมา
Early American Newsreels about the Philippines
1898-1902; 16 มม.; ขาว-ดํา; ความยาวม>วนลัปรัมาณ 45 วินาที; หนะงเงียบ
ภาพยนตร ยุ ค แรกที่ ถู ก สร> า งขึ้ น ในฟo ลิ ป ปo น ส โดยมี ละ ก ษณัการถ! า ยทํ า แบบถ! า ย
ต! อ เนื่ อ งกะ น คระ้ ง เดี ย ว (one-shot) แลัใช> ฉ ากเดี ย ว (one-scene) เกี่ ย วกะ บ สงครามรัหว! า ง
ฟoลิปปoนสกะบอเมริกาแลัผลพวงที่เกิดขึ้นหละงสงคราม โดยมีทะ้งที่ถ!ายทําในฟoลิปปoนสแลัถ!ายทํา
ในอเมริ ก า โดยถื อ เป_ น ภาพยนตร ที่ เ คยถ! า ยทํ า เกี่ ย วกะ บ ฟo ลิ ป ปo น ส แ ลับางเรื่ อ งก็ ถ! า ยทํ า ใน
ฟoลิปปoนสเองในยุคแรกเริ่มของภาพยนตรอเมริกา (American cinema) ในช!วงสิ้นคริสตศตวรรษ
ที่ 19 ถึงต>นคริสตศตวรรษที่ 29 ซึ่งโรงถ!ายภาพยนตรได>แบ!งออกเป_น 2 ค!ายหละก คือ โรงถ!าย
ของ Thomas Alva Edison ผู>ปรัดิษฐกล>องถ!ายภาพยนตรของอเมริกา กะบโรงถ!ายคู!แข!งของ
บริษะท American Mutoscope and Biograph Company (AM&B) ขณัที่ภาพยนตรจากโรงถ!าย
ของโธมะส เอดิสะนเน>นการจําลองเหตุการณสงครามในฟoลิปปoนส แลัถ!ายทําทะ้งหมดในสหระฐฯ
ภาพยนตรที่ถ!ายทําโดย C. Fred Ackerman ตากล>องของบริษะท AM&B กละบเป_นภาพยนตรเรื่อง
แรกๆ ที่ ถ! ายทํ า ขึ้ น ในอาณานิ ค มฟoลิ ป ปo น ส โ ดยตรง ภาพยนตร ทะ้ ง หมดเหล! า นี้ ถูก ผลิ ต ขึ้ น ใน
รู ป แบบภาพยนตร ข! า ว ทะ้ ง นี้ เ พื่ อ รายงานสถานการณ ใ นสนามรบ จึ ง ทํ า หน> า ที่ เ ป_ น สื่ อ ในการ
สนะบสนุนแลัเผยแพร!น โยบายการยึดครองแลัผลปรัโยชนข องสหระฐอเมริก า แลัเป_ นการ
นําเอาแนวคิดแบบอาณานิค มของอเมริ กาเข>า มาบรรจุอยู! ในชุดวาทกรรมที่พ รรณนาผ!านทาง
สายตา
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Edades: Victorio C. Edades and Modernism in Philippine Art
2004; Committee on Galleries, National Commission for Culture and the Arts;
Digital; สี; 74 นาที
ผู>กํากะบแลับทภาพยนตร: Nick Deocampo; กํากะบภาพ: Yam Laranas; ตะดต!อ:
Nonoy Dadivas; นะกแสดงนํา: Mon Confiado, Pandy Aviado, Von Ryan Quinto, Mara
Benitez
ภาพยนตร ส ารคดี เ รื่ อ ง Edades: Victorio C. Edades and Modernism in Philippine
Art เป_นภาพยนตรสารคดีที่สร>างขึ้นมาจากชีวิตแลัผลงานของศิลปoนแห!งชาติ วิคตอริโอ เอดาเดส
(Victorio C. Edades) ผู>ปฏิรูปวงการศิลปัการวาดภาพสมะยใหม!จนได>ระบยกย!องให>เป_น “บิดา
แห!งศิล ปัสมะย ใหม!ของฟoลิปปo นส” (Father of Philippines Modern Art) จากชีวิตของลูกชาย
ชาวนา เติบโตขึ้นในยุคอาณานิคมอเมริกา ครูคนแรกของเขาเป_นชาวอเมริกะนแลัเป_นคนแรกที่
มองเห็นพรสวรรคของเขา เอดาเดสออกเดินทางไปสหระฐฯ ด>วยเงินเพียงเล็กน>อย เพื่อไปศึกษา
ต!อในด>านการวาดภาพอย!างจริงจะงหละงจบชิ้นมะธยมปลาย เมื่อเขาเดินทางกละบมายะงฟoลิปปoนส
พร>อมกะบภรรยาชาวอเมริกา คือ Jean เขารู>สึกผิดหวะงที่พบว!ามีผู>เห็นคุณค!าของศิลปัสมะยใหม!
น>อยมากในฟoลิปปoนส โดยเขาไม!สามารถขายภาพในงานแสดงศิลปัคนเดียวคระ้งแรกของตนได>
เลย แถมยะงถูกนะกวิจารณสะบแหลกในหนะงสือพิมพ ทะ้งการไปทํางานร!วมกะบญี่ปุนสมะยสงครามก็
ยิ่งทําให>เขาแปลกแยกกะบสะงคมฟoลิปปoนสยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากผู>กล!าวว!าเป_นพวกสมคบร!วมมือ
กะบญี่ปุน อย!างไรก็ตาม เขาก็ยะงคงทํางานในด>านศิลปัสมะยใหม!อยู!อย!างต!อเนื่อง แม>ว!าจัตกอยู!
ใต> อิ ท ธิ พ ลของศิ ล ปัแบบโรแมนติ ค ของยุ โ รปอย! า งหนะ ก โดยการเป_ น คณบดี แ ลัอาจารย ใ น
วิทยาละยศิลปัแลัสถาปZตยกรรมแห!งแรกของฟoลิปปoนส ในที่สุด ความพยายามของเอดาเดสก็
ปรัสบความสําเร็จในการสร>างศิลปoนรุ!นใหม!ที่เชื่อมะ่นแลัยอมระบศิลปัสมะยใหม! อะนทําให>เขา
ได>ระบรางวะลศิลปoนแห!งชาติสาขาศิลปัในปr ค.ศ.1976

Endo
2007; Digital Video; สี; 96 นาที
ผู>กํากะบ: Jade Francis Castro; ผู>อํานวยการสร>าง: Ned Trespeces, Michiko
Yamamoto, Emmanuel Dela Cruz, Raymond Lee; เรื่อง: Jade Francis Castro, Michiko
Yamamoto, Raymond Lee; กํากะบภาพ: Wowie Hao; ตะดต!อ: J.D. Domingo; ดูแลการผลิต:
Jhek Cogama; ควบคุมเสียง: Mark Locsin, Corinne De San Jose, Jojo Locsin, Herbert
Relagio; นะกแสดงนํา: Jason Abalos, Ina Feleo, C.J.Jaravata, Ricky Davoa, Alcris Galura
ภาพยนตรเรื่อง Endo ให>ภาพปZญหาทางสะงคมร!วมสมะยของหนุ!มสาวชาวฟoลิปoโน โดยเล!า
ผ!านชีวิตของลีโอ (Leo แสดงโดย Jason Abalos) ซึ่งใช>ชีวิตเฉกเช!นเดียวเด็กหนุ!มสาวชาวฟoลิปoโน
ทะ่วไป เมื่อเติบโตเข>าสู!วะยของการทํางาน ลีโอเลี้ยงดูตะวเองแลัครอบคระวด>วยการทํางานหาเลี้ยง
ชีพในร>านอาหารสัดวกซื้อ ร>านขายของชําแลัห>างสรรพสินค>า เพื่อหาเงินแลัรายได>มาจุนเจือหา
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เลี้ยงครอบคระว ขณัที่เรื่องความระก-ความสะมพะนธรัหว!างเขากะบหญิงสาวนะ้นเป_นไปในแบบชะ่ว
คระ้งชะ่วคราว แต!เมื่อลีโอพะบกะบทะนยา (Tanya แสดงโดย Ina Feleo) เขาก็ต>องเผชิญกะบคํามะ่น
สะญญาต!ออนาคตใหม!ๆ แต!ดูเหมือนเขาจัยะงไม!พร>อมว!าจัระบมือกะบมะนอย!างไร ภาพยนตรเรื่อง
นี้สัท>อนให>เห็นถึงชาติที่เงิน ความฝZน แลัความระกกลายเป_นเพียงภาพลวงตา

Eskapo
1995; Star Cinema; 35 มม.; สี; 115 นาที
ผู>กํากะบ: Chito Rono; บทภาพยนตร: Roy C. lglesias, Jose F. Lacaba; กํากะบภาพ:
Ely Cruz; ตะดต!อ: Jess Navarro; นะกแสดงนํา: Christopher de Leon, Richard Gomez, Dina
Bonnevie, Joel Torre, Ricky Davao, Mark Anthony Goyena, Farrah Florer, Paula
Peralejo, Camille Prats, T. J. Cruz, Carlo Prat, Maila Gumila, Amado cortez, Karl
Angelo Legaspi
เมื่อปรัธานาธิบดีเฟอรดินาน มากอสปรักาศกฎอะยการศึกเมื่อวะนที่ 21 กะนยายน ค.ศ.
1972 โดยมุ!งหมายเพื่อสร>างสะงคมใหม!แลัปรัชาธิปไตยของปรัชาชนด>วยการสนะบสนุนจาก
ทหาร ฝายตรงข>ามทางการเมืองของเขาก็ถูกส!งเข>าคุกไปเป_นแถว แม>ในบรรดาคนเหล!านะ้นจั
เป_นถึงทายาทของตรักูลใหญ!ที่มีอิทธิพลทางการเมือง-เศรษฐกิของปรัเทศมายาวนานก็ตาม
แลัสองคนในจํ า นวนนะ้ น คื อ เก็ น นี่ โลเปซ (Genny Lopez) แลัเซอร เ ก ออสเมนา (Serge
Osmena) ในขณัที่เก็นนี่ โลเปซถูกคุมตะวอยู!ในคุก ธุรกิจของครอบคระวของเขาก็โดนคุกคาม
อย!างหนะกจากรับบเผด็จการเพื่อแลกกะบการปล!อยตะวเก็นนี่ออกจากคุก เนื่องจากไม!อยากติดคุก
ไปตลอดชีวิต ทะ้งสองพยายามหาวิธีการในการแหกคุก โดยความช!วยเหลือของครอบคระว ใน
ท>า ยที่ สุด ทะ้ง สองก็ สามารถหลบหนี ออกจากกรงขะง ได> สํา เร็ จ แลัขอลี้ ภะ ยไปยะ งสหระ ฐฯ ทะ้ง ยะ ง
ร!วมมือกะนก!อตะ้งองคกรละบเพื่อช!วยล>มล>างอํานาจของรับบเผด็จการมารกอส

The Flor Contemplacion Story (เรื่องของฟลอร คอนเต็มพลาซิออน)
1995; Viva Films; 35 มม.; สี; 120 นาที
ผู>กํากะบ: Joel Lamangan; เรื่อง: Bonifacio Ilagan, Ricardo Lee; กํากะบภาพ: Romeo
Vitug; ตะดต!อ: Joyce E. Bernal, Edgardo Vinarao; ควบคุมเสียง: Ramon Reyes; ดูแลการ
ผลิต: Manny Morfe; นะกแสดง: Nora Aunor, Amy Austria, Rita Avila, Ian de Leon, Julio
Diaz, Kristine Garcia, Jacklyn Jose, Tony Mabesa, Ara Mina, Vina Morales, Franks
Rivera, Caridad Sanchez, Gloria Sevilla, Charito Solis, Ronaldo Valdez.
ใน คศ.1993 ฟoลิปปoนสถูกเขย!าอย!างแรงจากการเสียชีวิตของฟลอร คอมเต็มปลาชิออน
(Flor Contemplacion) แรงงานสาวฟo ลิ ป ปo น ส ใ นต! า งแดน ฟลอร ทํ า งานเป_ น คนระ บ ใช> อ ยู! ใ น
สิงคโปรมาตะ้งแต! ค.ศ.1987 การทํางานในต!างแดนของเธอ ทําให>ฟลอรสามารถส!งเงินกละบไป
ช!วยเหลือจุน เจือครอบคระ ว การถูกคํ าพิพากษาตะด สินให>ป รัหารชีวิตเธอเมื่ อวะนที่ 29 เดือ น
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มกราคม ค.ศ.1993 จากกรณีฆาตกรรมสองราย จึงก!อให>เกิดความตื่นปรัหวะ่นพระ่นพรึงให>แก!
ครอบคระวของเธอเป_นอย!างมาก ข!าวสารการปรัหารชีวิตฟลอรก!อให>เกิดการปรัท>วงขึ้นใน
สะงคมฟoลิปปoนส เพื่อต!อต>านการบะงคะบใช>กฎหมายอย!างแข็งกร>าว โดยเฉพาัต!อคําสารภาพอะน
เกิดจากการทรมานแลัความทุกขยากของเธอในคุกสิงคโปร ภาพยนตรเรื่องนี้นําเสนอเห็นว!า
ฟลอรถูกทรมานเพื่อบีบบะงคะบให>ต>องระบสารภาพว!าได>สะงหารเพื่อนของตน คือเดอเลีย มากา (DH
Delia Maga) แลับุตรชายของผู>เป_นนายจ>างของเดอเลีย ภาพยนตรที่สร>างจากเรื่องจริงนี้เล!าถึง
ชีวิตของการเป_นแม!แลัภรรยา ผู>พยายามแสวงหาหนทางในการดิ้นรนต!อสู>กะบความยากจน แลั
ผู>เสียชีวิตในฐานัสะญละกษณปรัจําชาติอะนใหม!ของการเป_นวีรสตรีร!วมยุคของปรัเทศ คือ แรงงาน
อพยพในต!างแดน การตายของฟลอรได>กรัตุ>นจิตสํานึกของปรัเทศ แลันําความเจ็บปวดอย!าง
มากมาสู!ผู>คนนะบล>านที่ให>ความเห็นอกเห็นใจเธอ แม>จัมีการยื่นขออภะยโทษอย!างเป_นทางการ
จากระ ฐ บาลฟo ลิ ปปo น ส อะน นํ าไปสู!ค วามตึง เครี ยดของความสะ ม พะน ธท างการทู ตรัหว! างระ ฐบาล
ฟoลิปปoนสกะบระฐบาลสิงคโปร แต!ในที่สุดการปรัหารชีวิตฟลอรก็ถูกดําเนินการตามคําพิพากษา
เหตุการณนี้จึงทําให>ผู>คนในชาติพากะนตาสว!างถึงความทุกขยากของแรงงานอพยพฟoลิปปoนสใน
ต!างแดนของปรัเทศ

Foster Child (ลูกบุญธรรม)
2007; Seiko Films; 35 มม.; สี; 98 นาที
ผู>กํากะบ: Brillante Ma. Mendoza; ผู>อํานวยการสร>าง: Robbie Tan; บทภาพยนตร:
Ralston Jover; กํากะบภาพ: Odyssey Flores; ตะดต!อ: Charliebebs Gohetia; เพลงดะง้ เดิม:
Jerrod Tarog; ควบคุมเสียง: Emmanuel Clemente, Arnold Reodica; ดูแลการผลิต:
Benjamin Padero; นะกแสดง: Cherry Pie Picache, Eugene Domingo, Jiro Manio, Kier
Segundo, Dan Alvaro, Alwyn Uytingco.
เธลมา (Cheery Pie Picache) กะบสามี คือ ดาโด (Dado) แลับุตรชายวะยรุ!น คือ เจอ
ราลดกะบยูริ (Gerald and Yuri) คือครอบคระวยากจนที่ได>ระบการว!าจ>างจากหน!วยงานด>านการระบ
เลี้ยงดูบุตรบุญธรรมในท>องถิ่นให>ทําหน>าที่เป_นบ>านให>การพะกพิงแลัดูแลเด็กถูกทิ้งที่กําละงรอการ
ระบเลี้ยงดูอย!างเป_นทางการ การแยกทางอะนไม!อาจหลีกเลี่ยงได>มะกก!อให>เกิดความเจ็บปวดใจต!อ
ครอบคระวนี้ซึ่งต>องเลี้ยงดูเด็กน>อยเพียงเพื่อต>องแยกทางกะนอยู!เป_นปรัจํา
ภาพยนตรเรื่องนี้คือหนึ่งในเหตุการณเช!นนะ้น เมื่อลูกบุญธรรมคนล!าสุดของเธลมา คือ
จอหนขจอหน (Kier Segundo) ต>องถูกยกให>แก!ครอบคระวอเมริกะนที่ระบเลี้ยงดูเด็ก ทุกห>วงยาม
ในชีวิตของเด็กน>อยวะยสามขวบกลายเป_นสิ่งอะนมีค!าเมื่อเธลมาต>องทําหน>าที่เลี้ยงดูของตนเป_นวะน
สุดท>าย ตะ้งแต!การอาบน้ํา การปอนข>าวปอนน้ํา การนําไปส!งโรงเรียน ซึ่งจอหน-จอหนต>องเข>าร!วม
ในการนําเสนอหน>าตาของโรงเรียน เมื่อเธลมากะบยูรินําจอหน-จอหนไปส!งโรงแรมซึ่งพ!อแม!บุญ
ธรรมสูงวะยนะดหมายได> โดยมีนะกสะงคมสงเคราัหบิอะนคา (Bianca) ร!วมทางไปด>วย ความหวาน
อมขมกลืนต!างๆ หวนฟุงขึ้นมา ตอกย้ําด>วยความหรูหราของโรงแรม ช!วยทําให>ผู>ชมตรัหนะกถึง
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ความจริงอะนเจ็บปวดที่อยู!เบื้องหละงการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม อย!างไรก็ตาม ความจริงอะนโหดร>าย
ที่ว!านี้มิได>ทิ่มแทงเธลมากะบยูริในทะนทีทะนใด แต!จักละบบะงเกิดโดยพละนเมื่อพวกเขาต>องเดินทาง
ออกจากโรงแรมไป

Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon?
1976; Hemisphere Pictures; 35 มม.; สี; 134 นาที
ผู>กํากะบ: Eddie Romero; บทภาพยนตร: Eddie Romero, Roy Iglesias; กํากะบภาพ:
Justo Paulino; ตะดต!อ: Ben Barcelon; เพลง: Lutgardo Labad; ควบคุมเสียง: Demetrio
Santros; ดูแลการผลิต: Laida Lim-Perez, Peque Gallaga; นะกแสดง: Christopher de Leon,
Eddie Garcia, Gloria Diaz, Leopoldo Salcedo, Dranreb, Rosemarie Gil, E.A. Rocha,
Tsing Tong-Tsai, Johnny Vicar.
ภาพยนตรเล!าถึงการผจญภะยแลัการผจญเคราัหของเด็กชายชาวนาไร>เดียงผู>หนึ่ง คือ นิ
โอลาส โอคะ ม โป หรื อ คู ละ ส (Nicolas Ocampo or Kulas ซึ่ ง แสดงโดย Christopher de Leon)
ในช!วงเปoดฉากการปฏิวะติฟoลิปปoนสเมื่อ ค.ศ.1896 ขณัที่คูละสเดินทางไปยะงมันิลาเพื่อค>นหาชีวิต
ที่ดีกว!านะ้น การเดินทางของเขากละบนําเขาไปสู!ช!วงจะงหวัสําคะญในปรัวะติศาสตรฟoลิปปoนส คือการ
เปoดฉากขึ้นของสงครามรัหว!างสเปนกะบสหระฐอเมริกา การปรักาศเอกราชของฟoลิปปoนสใน ค.ศ.
1898 แลัการเปoดฉาก(อีกคระ้ง)ของอีกสงครามหนึ่ง คือสงครามรัหว!างฟoลิปปoนสกะบอเมริกาใน
ค.ศ.1899 เขาได>พบกะบผู>คนต!างๆ ซึ่งช!วยให>เขาค>นพบอะตละกษณของตนในฐานับุคคลแลัใน
ฐานัชาวฟoลิปoโน ตอนแรกเขากะบพรัซึ่งขอให>เขาช!วยเลี้ยงดูบุตรของตน คือ บินดอย (Bindoy
แสดงโดย Dranreb) จนกว!าจัเติบใหญ!ขึ้นเต็มวะย โดยคูละสจัได>ระบบ>านหละงหนึ่งในมันิลาแลั
หุ>นจํานวนหนึ่งในบริษะทน้ําตาลเป_นการตอบแทน ในรัหว!างทาง คูละสได>สร>างมิตรภาพขึ้นกะบ
คณัแสดงคณัหนึ่ง มีชื่อ ว!า “Sarsuwela” ซึ่งมี ผู>จะด การคณั (แสดงโดย Leopoldo Salcedo)
แลัมีดิดิง (แสดงโดย Gloria Diaz) เป_นดาราสาวนะกแสดงนํา ซึ่งยึดครองหะวใจของคูละสไปจน
หมด แต!ไม!ว!าคูละสจัพยายามเอาชนัใจของเธออย!างไร ดิดิงก็เป_นผู>ที่มิเคยรู>สึกเพียงพอกะบสิ่งที่
ตะว เองได> ระ บ เธอจึ ง ยะง คงความสะ ม พะ นธ ละ บ ๆ กะบ ธี บ อร (Tibor) นะ กกฎหมายซึ่ ง แต! งงานแล> ว
(แสดงโดย Eddie Garcia) ซึ่งเป_นที่ปรึกษาทางกฎหมายให>แก!คูละสในเรื่องทระพยสินซึ่งทิ้งไว>ให>เขา
โดยพรันะกบวช นอกจากนะ้น คูละสยะงได>เจอกะบลิ่ม (แสดงโดย Tsing Tong-Tsai) คนจีนจนๆ ผู>
คอยช!วยให>เขามองเห็นคุณค!าของตะวเองแลักรัทะ่งยอมเสี่ยงเอาชีวิตเข>าแลกเพื่อปกปองคูละสจาก
กรัสุนของทหาร นอกจากเหตุการณที่เกิดกะบคูละสกลายเป_นตะวกรัตุ>นให>เขาค>นพบคุณค!าของ
ตะว เอง ภาพยนตร ยะง เผยให> เ ห็น ถึง ความยากลํ า บากในการค>น หาอะ ตละ กษณ ของความเป_น คน
ฟoลิปปoนสในช!วงสงครามสําคะญสองคระ้ง แลัการกรัทําต!างๆ ที่คูละสเลือกใช>เพื่อยืนยะนถึงอะ ต
ละกษณของตน
Hari Sa Hari, Lahi Sa Lahi
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1987; 35 มม.; สี; 150 นาที
ผู>กํากะบ: Eddie Romero, Hsiao & Chao Lili; ผู>อํานวยการสร>าง: Florendo R.
Garcia, Jr., Hu Chi Ming; เรื่อง: ดะดแปลงจากจดหมายเหตุราชวงศหมิงแลัจดหมายเหตุ
ฟoลิปปoนส โดย Narciso G. Reyes, Zhai Jienping, Liu Chingyuen; กํากะบภาพ: Manolo
Abaya, Ru Swei Run; ตะดต!อ: Yang Zhongchi, Renato de Leon, Serafin Dineros; เพลง:
Ryan Cayabyab, Wang Liping; ดูแลการผลิต: Fiel Zabat, Zhu Shaoshen, Chen Hsia
Ohsia; นะกแสดง: Vic Vargas, Wang Shing Gang, Dan Alvaro, Tanya Gomez,
Romemarie Sonora, Isabel Rivas, Liu Chung, Chang Jie, Chao Jie, Alan Bautista,
Ruben Rustia.
ภาพยนตรป รัวะติ ศาสตรย>อ นไปถึ งยุค อะนไกลโพ>น ในสมะยราชวงศ หมิง เมื่อพรัเจ> าซูตี้
(Zhu Di) ทรงดําเนินนโยบายพะฒนาปรัเทศให>วะฒนาถาวรแลัเปoดสะมพะนธไมตรีกะบนานาปรัเทศ
อะนทําให>จีนกลายเป_นปรัเทศมะ่งคะ่งแลัแผ!อิทธิพลอะนไพศาลออกไปกว>างไกล ด>วยบริบทเช!นนี้
พรัเจ>าปาดูกา พาหาลา (Pduka Pahala) กษะตริยแห!งซูลู จึงตะดสินพรัทะยเสด็จเยือนปรัเทศจีน
เพื่อเปoดสะมพะนธไมตรีแลัการค>ากะบจีน แต!ขณัที่คณัทูตจากซูลูกําละงเป_นแขกของพรัเจ>าซูตี้อยู!
นะ้น การเมืองแลัความขะดแย>งภายในก็ฉีกกรัชากผู>คนชาวซูลูออกเป_นเสี่ยงๆ จนนําไปสู!การ
สิ้นพรัชนมของพรัเจ>าพาดูกา ภาพยนตรเรื่องนี้ต>องการเผยให>เห็นถึงความสะมพะนธอะนเก!าแก!ใน
หมู! ป รัเทศเอเชี ย ด> ว ยกะ น ในห> ว งเวลาอะ น ยาวนานก! อ นจัถู ก เข> า ยึ ด ครองเป_ น อาณานิ ค มโดย
มหาอํานาจตัวะนตก
Hellow, Soldier! (ภาคสองของภาพยนตร
(ภาคสองของภาพยนตรไตรภาคชุด Tatlo, Dalawa, Isa)
1974; Mever Films; 35 มม.; สี; 155 นาที
ผู>กํากะบ: Lino Brocka; เรื่อง: Sis. Angela Barios; บทภาพยนตร: Mario O’Hara;
กํากะบภาพ: Romeo V. Vitug; เพลง: Minda Azarcon; นะกแสดง: Anita Linda, Hilda Koronel.
ลูเซีย (Lucia แสดงโดย Anita Linda) หญิงระบจ>างซะกรีดเสื้อผ>า เลี้ยงชีพอยู!กะบลูกสาว
คือกีนา (Gina แสดงโดย Hilda Koronel) อยู!ในเขตสละมแห!งหนึ่งของมันิลา เธอเลี้ยงดูลูกสาว
ขึ้นมาเพียงลําพะงหละงจากทหารอเมริกะนทําเธอท>องในช!วงหละงสงครามโลกคระ้งที่สอง แต!หละงจาก
หายตะวไปอย!างยาวนาน ในที่สุดผู>เป_นพ!อก็กละบมา ทะ้งแม!แลัลูกสาวต!างก็กุลีกุจอเตรียมรอระบ
การกละบมาของคนอเมริกะน กรัทะ่งสละมทะ้งสละมก็พลอยตื่นเต>นกรัวนกรัวายไปด>วย เมื่อเขา
เดินทางมาถึงเข>าจริงๆ เขาก็ได>ระบการต>อนระบจากทุกผู>คนราวกะบวีรบุรุษ ผู>หญิงต!างพากะนรุมร>
อมไต!ถามถึงเพื่อนทหารอเมริกะนคนอื่นๆ ที่เคยหว!านเพาัพะนธุลูกครึ่งเอาไว>ในช!วงเวลาเดียวกะน
ส!วนลูเซียนะ้น เนื่องจากไม!สามารถควบคุมความตื่นเต>นของตะวเองได> จึงดื่มเหล>าจนเมามาย กีนา
รู>สึกอะบอายต!อการกรัทําของแม! จึงพาเธอกละบเข>าห>องพะก เมื่อบิดามาถึงพร>อมกะบภรรยาชาว
อเมริกะน จึงมีเพียงกีนาเท!านะ้นที่ต>องเผชิญหน>ากะบคู!สามีภรรยา ผู>เป_นบิดาพยายามชะกชวนให>กี
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นาเดินทางไปอเมริกากะบตน เพื่อจัได>ระบการศึกษาที่ดี แต!เสียงจากห>องพะกก็ชะกนําเอาชาย
อเมริกะนให>ต>องเผชิญหน>ากะบลูเซีย ผู>เมามายแลัน!าสงสาร ลูเซียกอดอดีตคนระกของตนแลั
ทะกทายเขาด>วยคําภาษาอะงกฤษคําเดียวที่เธอรู>จะก คือ “สวะสดี ทหาร!” (Hellow, soldier!) แต!
ความระกของเธอก็กลายเป_นความขมขื่นเมื่อเธอค>นพบว!าเขากละบมาเพียงเพื่อสมบะติอย!างเดียวที่
เธอมี คือ ลูกสาวของคนทะ้งสอง ลูเซียจึงคละ่งขึ้นมาแลัด!าทออดีตคนระกอย!างรุนแรง หละงจาก
ขะบไล!สามีภรรยาอเมริกะนกละบไป ลูเซียก็ถูกทิ้งให>เมามายอยู!เพียงเดียวดาย เมื่อเธอตื่นขึ้นมาใน
คืนนะ้น เธอพบว!าตนเองอยู!แต!เพียงลําพะง เดียวดาย ไม!มีกรัทะ่งลูกสาว ด>วยความคิดว!าตะวเอง
ถูกทิ้ง ลูเซียจึงออกวิ่งตามหากีนาไปอย!างเสียขวะญ จนกรัทะ่งพบว!าลูกสาวกําละงเดินอยู!กะบคนระก
ชีวิตของคนซะกรีดก็กละบมาดําเนินไปเช!นเดิมที่เคยดํารงอยู!ก!อนหน>านี้

Himala (Miracle)
1982; 35 มม.; สี; 124 นาที
ผู>กํากะบ: Ishmael Bernal; ผู>อํานวยการสร>าง: Charo Santos-Concio; เรื่อง/บท
ภาพยนตร: Ricky Lee; กํากะบภาพ: Sergio Lobo; ตะดต!อ: Ike Jarlego, Jr.; เพลง: Winston
Raval; ควบคุมเสียง: Vic Macamay; ดูแลการผลิต: Raquel Villavicencio; นะกแสดง: Nora
Aunor, Spanky Manikan, Laura Centeno, Gigi Duenas, Veronica Palileo, Vangie
Labalan, Aura Mijares, Ama Quiambao, Cris Daluz, Tony Angeles, Richard Arellano,
Joe Gruta, Lem Garcellano, Pen Medina, Ray Ventura, Ben Almeda, Estela de Leon.
เอลซ!า (Elsa แสดงโดย Nora Aunor) คือเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่ง แต!ได>ระบความสนใจ
จากผู>คนขึ้นมาเมื่อเธออ>างว!าสามารถแสดงปาฏิหาริยแลัติดต!อกะบวิญญาณต!างๆ ได> เมืองคูปZง
(Cupang) ซึ่งเคยเงียบเหงาอ>างว>างที่เอลซ!าดํารงชีวิตอยู! จึงคึกคะกมีชีวิตชีวาขึ้นมาโดยพละนเมื่อ
ข!าวเรื่องนิมิตรเกี่ยวกะบพรัแม!มารีของเอลซ!าแพร!สัพะดออกไป พละงในการระกษาของเธอดึงดูด
เอาผู>คนจํานวนมาก ทะ้งคนปวยแลัคนขี้สงสะย สื่อแลันะกท!องเที่ยว การไหลทัละกเข>ามาของคน
แปลกหน>าเปลี่ยนชีวิตผู>คนของเมืองคูปZงไปจากเดิม เมื่อมีโอกาสหาเงินจากฝูงคนที่แห!กะนมาขอ
ความช!วยเหลือหรือพิสูจนอํานาจในการระกษาของเอลซ!า ผู>คนในเมืองคูปZงก็ปัทัแตกหะกกะนใน
ทุกเรื่องที่พวกเขา ตะ้งแต!การทําบ>านเช!าไปจนถึงการขายเด็กพรหมจารีย ไม!มีอัไรหลุดพ>นจาก
การขายได> แม>ก รัทะ่งรู ปจํ าลองของพรัแม! มารี ขณัเดีย วกะน นะ้น การที่ เอลซ! าดึง ดูด ผู>ค นให>
หละ่ง ไหลมาหาเธอ ก็มี ผู>ค นอีก จํา นวนหนึ่ งถูก ทํา ให>แ ปลกแยกออกไปกะ บการที่ จู!ๆ เธอก็เ คร! ง
ศาสนาขึ้นโดยพละน เพื่อนของเอลซ!าซึ่งเพิ่งเดินทางกละบจากเมืองแลัรู>จะกกะบเอลซ!ามาตะ้งแต!
เยาว วะ ยก็ ลุ ก ขึ้ น ท>า ทายความเคร!ง ศาสนาของเอลซ! า ด> วยการจะ ดการเต>น คาบาเร! ต โ ชว สิ่ ง ที่
สละบซะบซ>อนยิ่งขึ้นไปอีก คือ ออรลี (Orly) นะกสร>างภาพยนตรซึ่งถูกตรึงอยู!รัหว!างคนที่ศระทธากะบ
คนที่สงสะยในตะวเอลซ!า แลัพยายามจัถ!ายทําสารคดีเกี่ยวกะบ “ปาฏิหาริย” แลัความจริงต!างๆ ที่
อยู!เบื้องหละง จนในที่สุด ออรลีก็บะงเอิญได>ถ!ายฟoลมเหตุการณที่เอลซ!ากะบเพื่อนของเธอ คือ จา
ยอง (Chayong) ถูกข!มขืนโดยพวกเด็กติดยาแถวนอกเมือง ออรลีต>องตะดสินใจอย!างหนะกว!าควร
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จัเปoดเผยเรื่องราวนี้ออกไปดีหรือไม! โดยแลกกะบการที่ชื่อเสียงของเอลซ!าจัต>องถูกทําลายลง
หรือเก็บเรื่องนี้ไว>เป_นความละบแลัระกษาตํานานเกี่ยวกะบเอลซ!าเอาไว>ต!อไป
หละงจากเหตุการณดะงกล!าว เอลซ!าก็ไม!เหมือนเดิมอีกต!อไป เธอสูญเสียพละงปาฏิหาริย
เพื่อนสนิทคือจายองก็ตะดสินใจฆ!าตะวตาย หละงจากนะ้นโศกนาฏกรรมต!างๆ ก็มาเยือนมาคูปZงทีลั
เรื่องสองเรื่อง แต!เมื่อผู>คนค>นพบว!าเอลซ!าตะ้งท>องแลัลมฝนเริ่มกละบมาหละงจากฤดูแล>งอะนาวนาน
เมืองคูปZงก็กละบคืนสภาพสู!ตะวตนดะ้งเดิมของมะนอีกคระ้ง ผู>คนเชื่อกะนว!าเอลซ!าตะ้งท>องขึ้นมาโดย
อํานาจของพรัเจ>า (Immaculate Conception) ผู>คนจึงพากะนกละบมายะงเมืองคูปZงอีกคระ้ง เมื่อ
กละบไปยะงภูเขาที่เธอถูกข!มขืน เอลซ!าก็พูดกะบมหาชนผู>ศระทธา แลัทําในสิ่งที่ไม!อาจคาดคิดได> คือ
เธอปฏิเสธปาฏิหาริยของตน ผู>คนพากะนตกตัลึงต!อคําปรักาศ แต!ก็ยะงไม!เชื่อในสิ่งที่เธอพูด
ทะนใดนะ้นก็มีเสียงปนนะดหนึ่งทําให>การปรักาศของเอลซ!าต>องสงบเงียบลง ผู>คนพากะนแตกตื่น วิ่ง
หนี ไปในทุก ทิศ ทาง ขณัที่ เอลซ! าถู ก นํา ขึ้น รถพยาบาลฉุ กเฉิน วิ่ง จากไป ผู> คนก็ก ละบ มาจงระ ก
ศระทธาในสิ่งที่เธอเริ่มไว>อีกคระ้ง

Hinugot Sa Langi
Langitt
1985; Regal Films; 35 มม.; สี; 123 นาที
ผู>กํากะบ: Ishmael Bernal; บทภาพยนตร: Amado Lacuesta; กํากะบภาพ: Rody
Lacap; ตะดต!อ: Jess Navarro; เพลง: Willy Cruz; ควบคุมเสียง: Rudy Baldovino; ดูแลการ
ผลิต: Elmo Manapul; นะกแสดง: Charito Solis, Maricel Soriano, Dante Rivero, Al Tantay,
Amy Austria, Rowell Santiago, Ray Ventura, Marilou Diaz-Abaya.
ภาพยนตรเกี่ยวกะบการทําแท>งในฟoลิปปoนส คารเมน คาสโตร (Carmen Castro แสดง
โดย Maricel Soriano) เป_นสาวพนะกงานปรัจําบริษะทซึ่งมีหน>าที่การงานดีแต!แอบมีสะมพะนธละบ
กะบสามีคนอื่น (แสดงโดย Al Tantay) ในเวลาเดียวกะนนะ้น เธอก็ระกษาความสะมพะนธกะบแฟนหนุ!ม
ฐานัดีจ ากดาเวา (Davao) (แสดงโดย Rowell Santiago) เพื่อ หาทางออกให>แ ก!สะ มพะ นธ อะ น
สะบสนนี้ เพื่อนของเธอ คือ สัเตลล!า (Stella แสดงโดย Army Austria) ซึ่งใช>ชีวิตอิสรัทะ้งในเรื่อง
ชีวิตส!วนตะว การงานแลัความสะมพะนธกะบผู>ชาย ขณัเดียวกะน คารเมนก็มีเจ>าของบ>านเช!า คือ จู
ลิง (Juling แสดงโดย Charito Solis) ชาวคริสตผู>เคร!งคระดคอยทําหน>าที่ถ!วงดุลยภาพให>แก!ชีวิต
เมื่อคารเมนพบว!าเธอกําละงตะ้งท>อง เธอขอคําแนันําจากคนใกล>ชิดของตน แต!ถูกต!อต>านอย!าง
หนะก แต!ทะ้งชู>ระกแลัมิตรของเธอกละบบอกให>เธอไปทําแท>งเอาเด็กออกเสียในขณัที่ยะงเป_น “ก>อน
เนื้อ” จัมีก็แต!จูลิงที่เคร!งศาสนาเท!านะ้นที่ไม!แนันําให>ฆ!าเด็ก ท>ายที่สุด คารเมนก็ตะดสินใจทํา
แท>ง หละงการทําแท>ง เธอค>นพบว!าไม!เพียงแต!เธอเท!านะ้นที่เผชิญกะบปZญหาต!างๆ ในชีวิต คนเช!า
ที่ดินซึ่งถูกไล!ที่ก็ได>สะงหารจูลิง สัเตลล!าก็กลายเป_นโรคปรัสาท ส!วนชู>ระกทะ้งสองต!างก็พากะนทิ้ง
เธอไป คาร เมนเริ่มตรัหนะกว!า หากจัมีชีวิตรอดจากปZญหาแลัอุ ปสรรคต!างๆ ในชีวิต เธอ
จัต>องมีความกล>าแลัมีพละงในการเผชิญหน>ากะบมะน
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Iginuhit ng Tadhana
1965; Sampaguita Pictures; 35 มม.; ขาว-ดํา; 123 นาที
ผู>กํากะบ: Luciano B. Carlos; ผู>อํานวยการสร>าง: Elejandro Galang; บทภาพยนตร:
Emmanuel Borlaza; กํากะบภาพ: Amaury Argra, Higino J. Fallorina, Steve Perez; เพลง:
Restie Umali; ดูแลการผลิต: Honorato de la Paz, Bert Sto. Domingo; นะกแสดง: Gloria
Romero, Luis Gonzales, Rosa Mia, Ferdinand Marcos Jr., Vilma Santos.
ภาพยนตรเรื่องนี้คือจดหมายเหตุชีวปรัวะติของอดีตปรัธานาธิบดีเฟอรดินาน มารคอส
(Ferdinand Edralin Marcos) ตะ้ ง แต! เ กิ ด จนก> า วขึ้ น ดํ า รงตํ า แหน! ง เป_ น ปรัธานาธิ บ ดี ที่ ทะ้ ง ทรง
อํ า นาจมากที่ สุ ด แลัก! อ ให> เ กิ ด การวิ พ ากษ วิ จ ารณ อื้ อ ฉาวที่ สุ ด ในปรัวะ ติ ศ าสตร ฟo ลิ ป ปo น ส
ภาพยนตรเริ่มตะ้งแต!ภูมิหละงทางการเมือง โดยเน>นย้ําถึงช!วงชีวิตในวะยเยาวที่มารคอสเติบโตขึ้นใน
ตรักู ล นะ ก การเมื อ งในเมื อ งอิ โ ลคอส (Ilocos) ซึ่ ง เขาเคยถู ก กล! า วหาว! า มี ส! ว นพะ ว พะ น กะ บ คดี
ฆาตกรรมนะกการเมืองที่เป_นคู!แข!งของบิดา การก>าวขึ้นสู!อํานาจของมารคอสได>ถูกฉายให>เห็น
ตะ้งแต!แรกเริ่มเมื่อเขาได>ระบชะยชนัในการเลือกตะ้งสภาคองเกรสแลัวุฒิสภา นอกจากความสําเร็จ
ทะ้งในสองสภาแล>ว ภาพยนตรยะงโปรยปรายไปด>วยเรื่องราวความระกโรแมนติคกะบอิเมลด>า โรมูอะล
เดซ (Imelda Romualdez Marcos) ซึ่งทําให>ภาพยนตรเรื่องมีสีสะนยิ่งขึ้น การปล!อยฉาพยนตร
เรื่องนี้ออกฉายในช!วงขณัที่มารคอสกําละงรณรงคหาเสียงเพื่อก>าวขึ้นเป_นปรัธานาธิบดีในปr ค.ศ.
1965 กลายเป_นเรื่องอื้อฉาวขึ้นฉะบพละนเมื่อคู!แข!งของมารคอส คือ ปรัธานาธิบดีดิอสสดาโด มา
คาปากะล (Diosdado Macapagal) สะ่งห>ามฉายภาพยนตรเรื่องนี้ จนว!ากะนว!า ความเห็นอกเห็นใจ
ต! อ การสะ่ ง แบนภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ คื อ ปZ จ จะ ย สํ า คะ ญ ที่ ทํ า ให> ม าร ค อสก> า วขึ้ น ดํ า รงตํ า แหน! ง
ปรัธานาธิบดีในท>ายที่สุด

Ina, Kapatid, Anak
1979; Regal Films; 35 มม.; สี; 96 นาที
ผู>กํากะบ: Lino Brocka; เรื่อง/บทภาพยนตร: Mel Chionglo; กํากะบภาพ: Conrado
Baltazar; เพลง: Ernani Cuenco; ควบคุมเสียง: Luis Reyes, Ramon Reyes; ดูแลการผลิต:
Mel Chionglo; นะกแสดง: Charito Solis, Ric Rodrigo, Lolita Rodriguez, Rio Locsin,
Laurice Guillen.
การวิวาทกะนรัหว!างพี่สองสองสาว คือ ปูรา (แสดงโดย Lolita Rodriguez) กะบเอมิเลีย
(แสดงโดย Charito Solis) ผู>เป_นน>องต!างมารดานะ้นนอกจากนําความเจ็บปวดมาให>แล>ว ยะงนํามา
สู!การให>อภะยแลัความระกให>แก!กะนแลักะน เมื่อกละบมาบ>านหละงจากไปใช>ชีวิตอยู!ในชิคาโกนานถึง
ยี่สิบปr ปูราผู>เป_นพี่ก็กละบมาพบว!าบิดากําละงปวย ไร!นาสาโทถูกขาย แลับ>านของบรรพบุรุษก็ถูก
ยึด ยิ่งไปกว!านะ้น ความสะมพะนธรัหว!างเธอกะบเอมิเลียยิ่งเลวร>ายลงไปอีก เพราัรัหว!างที่บิดา
ตื่ น ขึ้ น นะ้ น เอมิ เ ลี ย ได> ก ล! า วหาปู ร าว! า กํ า ละ ง ขโมยความระ ก ของครอบคระ ว ไปจากเธอ เอมิ เ ลี ย
กล!าวหาปูราว!ากําละงแก>แค>นเธอที่ไปแต!งงานกะบมาโนลิง (Manoling) ซึ่งเป_นคนระกเก!าของเอมิเลีย
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การแต!งงานของทะ้งสองทําให>ปูราใจสลายแลัตะดสินใจเดินทางไปอยู!ในสหระฐฯ หละงจากหลายปr
แห!งความทุกขยาก เอมิเลียต!อสู>ดิ้นรนเพื่อให>ชีวิตครอบคระวของตนดําเนินต!อไปได> ตอนนี้ปูรา
เดินทางกละบมา อารมณความรู>สึกเก!าๆ รัหว!างคู!ระกเก!าจึงฟุงกรัจายขึ้นอีกคระ้ง ขณัที่ลูกสาว
ของเอมิเลีย (แสดงโดย Rio Locsin) ก็พะฒนาความสะมพะนธอะนแน!นแฟนกะบปูรา ผู>เป_นปา เสียยิ่ง
กว! าเอมิเ ลีย ผู>เ ป_น แม! อย! างไรก็ ตาม แม>ค วามเจ็บ ปวดต!า งๆ จัปรัเดปรัดะง เข>า มา แต! ใ น
ท>ายที่สุดแล>ว เอมิเลียก็ยอมขอโทษจากปูรา ซึ่งก็ยินดียกโทษให> อะนเป_นการปรันีปรันอมอีก
คระ้งก!อนที่ปูราจัตะดสินใจเดินทางไปใช>ชีวิตในอเมริกาอีกคระ้ง
Insiang
1976; CineManila Corp.; 35 มม.; สี; 95 นาที
ผู>กํากะบ: Lino Brocka; เรื่อง: Mario O’Hara; บทภาพยนตร: Mario O’Hara,
Lamberto E. Antonio; กํากะบภาพ: Conrado Baltazar; ตะดต!อ: Augusto Salvador; เพลง:
Minda D. Azarcon; ควบคุมเสียง: Rudy Baldovino; ดูแลการผลิต: Fiel Zabat; นะกแสดง:
Hilda Koronel, Mona Lisa, Ruel Vernal, Rex Cortez, Marlon Ramirez, Nina Lorenzo,
PETA Kalinangan Ensemble.
อินเสียง (แสดงโดย Hilda Koronel) เป_นเด็กสาววะย 17 ปr อยู!กะบแม! คือ อาลิง ปาชิง
(Aling Pacing แสดงโดย Mona Lisa) แต!เพียงลําพะงในย!านชานเมืองแห!งเมืองตอนโด (Tondo)
ขณัที่เธออยู!ดูแลบ>านนะ้น แม!ต>องออกไปขายปลาในตลาด ดาโด (Dado แสดงโดย Ruel Vernal)
คนระกหนุ!มของแม! เป_นหะวหน>าแก็งซนะกเลง ซึ่งเข>ามาสร>างสะมพะนธสวาทกะบแม!เพราัต>องการ
ใกล>ชิดกะบอินเสียง แต!อินเสียงกละบมีคนระกอยู!แล>ว คือ แดนนี่ (Danny แสดงโดย Rez Cortez)
ซึ่ง ทํ า งานอยู! ใ นร> า นซ! อ มรถ ทะ้ง สองฝZน ว! า สะ ก วะน หนึ่ ง ของมี บ> านเป_ น ของตะ ว เองแลัใช> ชี วิ ต อะ น
สงบเงียยอยู!ด>วยกะน วะนหนึ่ง แดนนี่พาอินเสียงไปเข>าโรงแรม แต!พอเธอตื่นขึ้นมาในวะนรุ!งขึ้น
กละบพบแดนนี่หายไปแล>ว ส!วนดาโดก็พยายามทุกวิถีทางที่จัให>ได>ระบความระกจากอินเสียง คืน
หนึ่ง ขณัที่ปาชิงหละบ ดาโดได>เข>ามาข!มขืนอินเสียง แต!เมื่อเธอบอกเรื่องนี้กะบแม! ปาชิงกละบ
โกรธแลัตบหน>าเธอ หาว!าเธอให>ท!ายะ่วยวนดาโดเอง อินเสียงพยายามหาทางแก>แค>น จึงทําตะว
ใกล>ชิดกะบดาโดจนถึงวางแผนหนีตามไปด>วยกะน แล>วหลอกให>ดาโดพูดให>แม!ได>ยินโดยดาโดไม!
รู>ตะวว!า เขาจัวางแผนพาเธอหนีไปอยู!เซบูด>วยกะน ทิ้งยายแก!ปาชิงเอาไว>คนเดียว เมื่อปาชิงได>ยิน
ดะงนะ้น จึงโกรธมากแลัใช>กรรไกรแทงดาโดจนถึงแก!ความตาย หละงจากปาชิงถูกจะบเข>าคุก อิน
เสียงจึงสารภาพกะบแม!ว!าเธอไม!เคยระกดาโดเลย แต!ต>องการแก>แค>นแม!เท!านะ้นเอง เมื่ออินเสียง
ขอให>แม!ยกโทษให> ปาชิงก็ยินยอมยกโทษให>อย!างพิทะกพิท!วน

Isaak
1996; 35 มม.; สี; 10 นาที; หนะงสะ้น
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ผู>กํากะบ: Nick Deocampo; บทภาพยนตร: Nick Deocampo; กํากะบภาพ: Yam
Laranas; ตะดต!อ: Ricky Orellana; เพลง: Dodjie Fernandez; ควบคุมเสียง: Joey Agbayani;
นะกแสดง: Chris Isaak, Tony Mabesa.
หนะงสะ้นเรื่องนี้สร>างขึ้นโดยได>ระบแรงบะนดาลจากภาพเขียนชื่อว!า “The Sacrifice of Isaac”
ของเรมบระงด (Rembrandt) ศิลปoนชาวดะทตผู>มีชื่อเสียงก>องโลก โดยอยู!ในท!วงทํานองของการคิด
ไคร!ค รวญถึง ความสะม พะน ธ รัหว! า งพ! อ กะบ ลูก โดยใช> เรื่ อ งเล!า สองเรื่ อ งคู! ข นานกะ น ไป กล! าวคื อ
ขณัที่ลูกปรารถนาจัโบยบินออกไปสู!เสรีภาพ โดยต!อสู>ดิ้นรนให>หลุดพ>นจากการกดบะงคะบของพ!อ
ซึ่งแสดงให>เห็นจากภาพเด็กหนุ!มที่ยืนเฝาดูผู>เป_นพ!อที่กําละงนอนปวยอยู!บนเตียง โดยปรารถนาจั
พาตะวเองหนีให>พ>นจากการกดขี่ครอบงําของพ!อ ในอีกด>านหนึ่ง อิแซค (Isaac) ในพรัคะมภีรไบ
เบิล ซึ่งต>องหนีเอาชีวิตรอดจากเงื้อมของอะมราฮะม (Abraham) ผู>เป_นพ!อที่ตะ้งใจจัปลิดชีวิตลูกชาย

Jack and Jill
1954; Sampaguita Pictures; 35 มม.; ขาว-ดํา; 123 นาที
ผู>กํากะบ: Mar S. Torres; อํานวยการสร>าง: Jose O. Vera; เรื่อง: Mars Ravelo;
นะกแสดง: Dolphy, Lolita Rodriguez, Rogelio de la Rosa, Etang Ditscher, Jose de Villa,
Haracio Morales.
หลุ ย ซ! า (Luisa แสดงโดย Lolita Rodriguez) กะ บ กอร โ ย (Goryo แสดงโดย Dolphy)
เป_นพี่กะบน>องกะน หลุยซ!าเป_นคนขะบรถจิ๊ปนี ส!วนกอรโยทํางานบ>านทุกอย!าง เธอชอบทัเลาั
กะบผู>คน ส!วนเขาชอบทําตะวให>ดีดูสําหระบผู>คน เมื่อผู>เป_นพ!อ คือมะง อะมโบ (Mang Ambo) ล>มเจ็บ
ลง เขาก็แ นันํา ให> หลุ ยซ! า ซึ่ง ตอนนี้ แต! งตะ วเป_น ชายแลัใช> ชื่อ ใหม!ว! า อิต อย (Itoy) ให> ไปเป_ น
คนขะบรถให>แก!คนรวยผู>หนึ่ง คือ การโด (Gardo แสดงโดย Rogelio de la Rosa) เรื่องราวกะน
ซะบซ>อนจึงเกิดขึ้นเมื่ออิตอย ซึ่งแท>จริงแล>วคือผู>หญิง ได>ตกหลุมระกแก!นายจ>างผู>หล!อเหล!า แต!
เรื่องยิ่งสละบซะบซ>อนยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อกอรโย ซึ่งปลอมตะวเป_นผู>หญิงเข>ามาทํางานอยู!ในบ>านของการ
โด แม!ของการโดเข>าใจผิดว!ากอรโยเป_นผู>หญิงจริงๆ แลัให> “เธอ” มาเป_น “ลูกสาว” คนใหม!ของ
ตน ด>วยการใช>ชีวิตอยู!ในท!ามกลางอะตละกษณปลอมๆ เช!นนี้ จึงก!อให>เกิดเรื่องราวชวนหะวต!างๆ
ขึ้นมา จนในที่สุดโลกก็กละบมาเหมือนเดิมเมื่อตะวตนแท>จริงของพวกเขาได>ระบการเปoดเผยออกมา
แลัโลกแห!งความเป_นจริงก็กละบมาดําเนินเช!นปกติของมะนต!อไป

Jose Rizal
1998; GMA Films; 35 มม.; สี; 178 นาที
ผู>กํากะบ: Marilou Diaz-Abaya; บทภาพยนตร: Ricky Lee, Jun Lana, Peter Ong
Lim; กํากะบภาพ: Rody Lacap; ตะดต!อ: Manet A. Dayrit; เพลง: Nonong Buencamino;
ควบคุมเสียง: Rudy Gonzalez, Albert Michael Idioma; ดูแลการผลิต: Leo Abaya; นะกแสดง:
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Cesar Montano, Jaime Fabregas, Joel Torre, Gardo Versoza, Monique Wilson, Gloria
Diaz, Chin Chin Gutierrez.
ภาพยนตรชีวปรัวะติของโฮเซ! ริซาล (Jose Rizal แสดงโดย Cesar Montano) ในฐานั
นะกเขียนหะวก>าวหน>าที่ต> องการสื่อความคิดเกี่ย วกะบความเป_นชาติแลัการปฏิรูปสะงคมผ!านนว
นิยายของตนเรื่อง Noli Me Tangere กะบ El Filibusterismo อย!างไรก็ตาม แทนที่จันําเสนอ
เรื่องราวตามลําดะบเวลาเพื่อแสดงให>เห็นช!วงจะงหวัต!างๆ ในชีวิต ภาพยนตรเรื่องเลือกกรอบการ
นําเสนอแบบจิตวิทยาที่วางเส>นทางการก!อรูปทางความคิดแลัจิตสํานึกทางการเมืองของริซาล ซึ่ง
บรรลุจุดสุดยอดเมื่อเขาตรัหนะกถึงความตายของตน
เส>นทางความคิดที่ว!านี้ของริซาลได>ระบการปZกหมุดหมายโดยใช>ข>อถกเถียงรัหว!างริซาล
กะบที่ปรึกษาทางกฎหมาย คือ Luis Taviel de Andrade (แสดงโดย Jaime Fabregas) แลักะบ
ตะ ว ลัครในจิ น ตนาการที่ เ ขาสร> า งขึ้ น คื อ Simoun Ibarra (แสดงโดย Joel Torre) ซึ่ ง เป_ น ตะ ว
พรัเอกในนวนิยายของริซาล โดยคนทะ้งพยายามทําให>ริซาลเข>าใจถึงแรงผละกดะนที่ทําให>เขาต>อง
คิ ด หาหนทางแห! ง การปฏิ รู ป นอกจากนะ้ น ภาพยนตร ยะ ง พยายามนํ า ผู> ช มไปสู! ภู มิ ห ละ ง ด> า น
การศึกษาในวะยเยาวแลัความสะมพะนธรัหว!างริซาลกะบครอบคระวแลัคนระก คือ โจเซฟrน แบรค
เค็น (Josephine Bracken แสดงโดย Chin Chin Gutierrez) แลัจบด>วยการปรัหารชีวิตริซาล
ณ บากุมบายะม (Bagumbayam) ซึ่งแม>เจ>าหน>าที่อาณานิคมสเปนผู>จะบกุมพากะนเฉลิมฉลองต!อ
ความตายของเขา แต!การสิ้นชีพของริซาลกละบนําไปสู!การเปoดฉากของการต!อสู>ปฏิวะติเพื่อเสรีภาพ
ของฟoลิปปoนสในที่สุด

Junkzilla
Junkzilla
1995; 35 มม.; สี; 3 นาที; อันิเมชะ่น
ผู>กํากะบ: Nonoy Dadivas; เรื่อง/บทภาพยนตร: Nick Deocampo.
ครอบคระวๆ หนึ่งได>ปรัสบกะบเหตุการณแปลกปรัหลาดเมื่อขยัของตนได>กลายร!างเป_น
สะตวปรัหลาด โดยขยัที่พวกเขาโยนทิ้งออกไปทางหน>าต!างได>ก!อรูปขึ้นเป_นสะตวร>ายที่คุกคามไป
ทะ่วทะ้งเมือง แลัผู>คนธรรมดาทะ่วไปต>องกลายเป_นเหยื่อของสะตวปรัหลาดในยามค่ําคืน หนทาง
แก>ที่พวกผู>ใหญ!แนันําก็คืออย!ายอมทําตามคําขู!ของสะตวร>าย แลัในที่สุดก็ทําให>พวกเด็กๆ เข>าใจ
ว!าการจัปกปองชุมชนให>หลุดพ>นจากความหายนัได>นะ้นจัต>องช!วยกะนหาทางเก็บขยัให>เป_นที่
เป_นทาง

Kakabakaba Ka Ba?
1980; LVN Pinctures; 35 มม.; สี; 106 นาที
ผู>กํากะบ: Mike de Leon; ผู>อํานวยการสร>าง: Manuel de Leon & Encarnacion de
Leon; บทภาพยนตร: Clodualdo del Mundo Jr., Raquel Villavicencio, Mike de Leon;
กํากะบภาพ: Rody Lacap; ตะดต!อ: Ike jarlego Jr; เพลง: Lorrie Illustre; ควบคุมเสียง: Ramon
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Reyes; ดูแลการผลิต: Raquel Villavicencio; นะกแสดง: Christopher de Lecon, Charo
Santos, Jay Ilagan, Sandy Andolong, Boboy Garovillo, Johnny Delago, Armida SiguionReyna, Leo Martinez, Nanette Inventor, Moody Diaz, Joe Jardi, Danny Javier, George
Javier, UP Concert Chorus.
เมื่ อ หนุ! ม ฟo ลิ ปo โ น (แสดงโดย Christopher de Leon) เดิ น ทางกละ บ จากญี่ ปุ น เขาได>
กลายเป_นสิ่งที่ถูกตามล!ากะนพลิกแผ!นดินจ>าลัหวะ่นหละงจากเทปคาสเส็ตตละบหนึ่งเกิดหลงไปอยู!ใน
กรัเปาของเขาเข>า เนื่อ งจากเทปคาสเส็ต ตละบ ดะงกล!าวบรรจุฝoน ซึ่งเป_นแผนของญี่ ปุนในการ
ละกลอบนําสิ่งกฎหมายดะงกล!าวเข>ามาในปรัเทศ เมื่อถูกไล!ล!าอย!างถลกหนะงโดยญี่ปุนกลุ!มหนึ่ง
หนุ!มฟoลิปoโนกะบแฟนสาว คือเมลานี (Melanie แสดงโดย Charos Santos) แลัสมะครพรรคพวก
(แสดงโดย Jay Ilagan แลั Sandy Andolong) หนีการไล!ล!าไปจนถึงบาเกียว (Baguio) โดยไม!
รู>ตะว สายละบจีนกลุ!มหนึ่งก็ตามไล!ล!าพวกเขามาด>วย ทะ้งสองคู!หนีเข>าไปซ!อนอยู!ในโบสถแห!งหนึ่ง
เพื่อจัได>พบว!าโบสถดะงกล!าวคือหน>าฉากอะนหนึ่งของแกงคมาเฟrยญี่ปุน โดยบะงเอิญ พวกเขาได>
ค>นพบแผนการร>ายในการปลอมตะวเป_นพรักะบแม!ชีของญี่ปุนในการจําหน!ายฝoนเพื่อหวะงยึดครอง
ฟoลิปปoนส แลัเมื่อสายละบจีนเปoดฉากต!อสู>กะบมาเฟrยญี่ปุน แลัทะ้งสองฝายก็ยะงเป_นฝายถล!ม
หนุ!มสาวฟoลิปปoโน ทะ้งศาสนา ทุนนิยม สีผิวแลัยาเสพติดก็เข>ามาผสมโรงกะนในเรื่องราวชวนหะว
ซึ่งท>ายที่สุดชะยชนัก็ตกเป_นของหนุ!มฟoลิปoโน แลัหนุ!มสาวคู!ระกก็ช!วยกะนไขปริศนา

Kidlat
1989; Goethe Institut, MFI, Philippine Information Agency; 16 มม.; สี; 10 นาที;
หนะงทดลอง
ผู>กํากะบ: Joey Agbayani.
หนะงทดลองโดยการผสมผสานการวาดการตูนในหน>าบทบรรณาธิการของหนะงสือพิมพ
เข>ากะบศิลปัแห!งการถ!ายภาพยนตรเรื่องนี้ต>องการพูดเรื่องสภาพที่เกิดขึ้นโดยทะ่วไปในการเลือก
ท>องถิ่นของฟoลิปปoนส โดยเสียดสีเรื่องการค>นหาความจริงของนะกข!าว ซึ่งต>องต!อสู>กะบนะกการเมือง
ผู>ชะ่วร>ายแลักองกําละงส!วนตะวของเขา ทํานองเดียวกะบจมูกของพิน็อคคิโอ ปลายดินสอของนะกข!าว
ก็ทําหน>าที่เหมือนปรอทวะดรัดะบการโกหกของนะกการเมือง

In Just the Wink of an Eye,
Eye, แค!ชะ่วพริบตา)
ตา)
Kisapmata (In
1981; Bancom Audiovision Copr.; 35 มม.; สี; 96 นาที
ผู>กํากะบ: Mike De Leon; เรื่อง: Nick Joaquin; บทภาพยนตร: Clodualdo de Mundo,
Jr., Raquel Villavicencio, Mike de Leon; กํากะบภาพ: Rody Lacap; ตะดต!อ: Jess Navarro;
เพลง: Lorrie Ilustre; ควบคุมเสียง: Ramon Reyes; ดูแลการผลิต: Cesar Hernando;
นะกแสดง: Vic Silayan, Charito Solis, Jay Ilagan, Charo Santos.
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ภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ ดะ ด แปลงมาจากเรื่ อ งสะ้น ของ Nick Joaquin ซึ่ ง เล! า ถึง เรื่ อ งความละ บ
ภายในครอบคระวที่ถูกเปoดเผยออกมา คือความสะมพะนธต>องห>ามรัหว!างพ!อกะบลูกสาวที่นําไปสู!
โศกนาฏกรรม ดาโดง จาระนดะง (Dadong Jarandang แสดงโดย Vic Silayan) ซึ่งเป_นตํารวจ
เกษียณกะบเดอลี (Dely แสดงโดย Charito Solis) ภรรยาที่ยอมตามสามีต>อยๆ อาศะยอยู!ด>วยกะน
กะบลูกสาว คือมิลา (Mila แสดงโดย Charo Santos) เมื่อมิลาถึงอายุแต!งงานออกเรือน ดาโดง
วางแผนให>เธอแต!งงานกะบโนเอล มานาละนสะน (Noel Manalansan แสดงโดย Jay Ilagan) โดย
เขามิอาจจัปฏิเสธข>อเสนอได>เนื่องจากเธอกําละงตะ้งท>อง หละงจากการแต!งงาน เรื่องแปลกๆ ของ
เหตุการณก็คลี่คลายออกมา คู!สามีภรรยาถูกขอร>องให>ใช>คืนแต!งงานในบ>านของครอบคระวพ!อตา
แม!ยายด>วยอ>างเหตุว!าเนื่องจากแม!กําละงปวย หละงจากนะ้น โนเอลก็ถูกขะบออกจากบ>าน แลัแม>ว!า
เขาจัเพี ย รพยายามโทรศะ พ ท ห าเธอเพี ย งใด มิ ล าก็ ยะ ง คะ ง ถู ก กะ ก บริ เ วณไว> ใ นบ> า นของพ! อ แม!
อย!างไรก็ตาม ในที่สุดมิลาก็สามารถหนีเงื้อมมือของพ!อไปได>เมื่อต>องไปโรงพยาบาล โดยหนีไป
พร>อมกะบโนเอลไปยะงลอส บานอส (Los Banos) ด>วยความโกรธกริ้วต!อการกรัทําของลูกสาว
ดาโดงจึงทําทุกวิถีทางที่จันํามิลากละบมา ดาโดงบะงคะบให>เดอลีผู>เป_นภรรยาไปพบกะบลูกสาวแลั
นําทะ้งสองกละบมายะงมันิลา หละงจากสองสามีภรรยาได>ตะ้งหละกปZกฐานอยู!ในครอบคระวของมานา
ละนสะนแล>ว ดาโดงก็ยะงพยายามอ>อนวอนให>มิลากละบบ>าน โดยอ>างว!าแม!กําละงปวย เพื่อยุติปZญหา
ยุ!งยากทุกอย!าง มิลาตะดสินกละบมายะงบ>านพ!อแม!แลัเก็บข>าวของทุกอย!าง โดยไม!อินะงขะงขอบอีก
ต!อไปว!าจัมีใครมาห>าม ซึ่งทําให>ดาโดงตะดสินใจลงมือการฆาตกรรมโดยทิ้งให>ตะวลัครทุกตะวจบ
ชีวิตลงในตอนจบของเรื่อง

The Last Fish in the World (ปลาตะ
(ปลาตะวสุดท>ายในโลก)
1996; 16 มม.; สี; 5 นาที; อันิเมชะ่น
ผู>กํากะบ: Agustina Basco and Patricia Sim.
เมื่อถูกคุกคามจากความขาดแคลนของทระพยากรธรรมชาติ ผู>คนทะ่วโลกก็พยายามทําสิ่ง
แปลกๆ ในการหาทางจะบปลา นะกวิทยาศาสตรพยายามทําโคลนนิ่งปลาขึ้นมา จนนําไปสู!หายนั
ส!วนพวกชอบผจญภะยก็ออกแสวงหาปลาในแหล!งน้ําอะนตราย คนอื่นๆ ก็พยายามสร>างปลาใน
แง!มุมสร>างสรรคของตนขึ้นมา แต!ก็ล>วนไม!ปรัสบความสําเร็จอัไรเป_นชิ้นเป_นอะน กรันะ้น คนก็
ยะงจําได>ว!าปลาเคยมีหน>าตาอย!างไร ในท>ายที่สุด ปลาตะวสุดท>ายก็ตะดสินใจจากพวกเขาไป

A Legacy of Violence (มรดกแห!งความรุนแรง)
1990; New York State Council for the Arts; VDO; สี; 60 นาที; สารคดี
ผู>กํากะบ: Nick Deocampo; ผู>อํานวยการสร>าง: Shu Lea Cheang.
ภาพยนตรสารคดีเรื่องนี้นําเสนอความรุนแรงในสะงคมฟoลิปปoนส โดยจะดวางเหตุการณอยู!
ในช!วงหละงเหตุการณปรัท>วงใหญ!เมื่อ ค.ศ.1986 (EDSA) แลัสืบสาวให>เห็นถึงบทบาทของสื่อ
ในการควบคุ ม การเมื อ ง แลัการเมื อ งในการควบคุ ม สื่ อ ทะ้ ง ยะ ง วิ เ คราัห ใ ห> เ ห็ น ถึ ง พละ ง ทาง
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ปรัวะ ติ ศ าสตร สะ ง คมแลัการเมื อ งที่ นํ า ปรัเทศไปสู! ก ารเป_ น เมื อ งขึ้ น /การพึ่ ง พิ ง มหาอํ า นาจ
ตัวะนตก เพื่อความมะ่นคงแลัความมะ่งคะ่งของตน แลัความรุนแรงที่ทําลายล>างชีวิตของผู>คน ซึ่ง
เป_นผลจากการคอระปชะ่นแลัสภาวัอนาธิปZตยในสะงคมฟoลิปปoนส

Lizard: Or How to Perform in Front of the Reptile (กิง้ ก!า: หรือวิธปี ฏิบตะ ติ นเมือ่ อยู!
ต!อหน>าสะตวเลือ้ ยคลาน)
1986; 16 มม.; สี; 12 นาที; หนะงทดลอง
ผู>กํากะบ: Roxlee & Ludwig Ilio.
คนผู>หนึ่งกรัแทกตะวเองเข>ากะบกําแพง เขาโจมตีกําแพง เขาวิจารณการเทิดทูนบูชารูป
เคารพอย!างมืดบอดแลัความคละ่งไคล>ของเพื่อนมนุษยด>วยกะน กิ้งก!าคือปรัจะกษพยานของเขา

Macho Dancer
1989; Special People Production; 35 มม.; สี; 136 นาที
ผู>กํากะบ: Lino Brocka; บทภาพยนตร: Ricardo Lee, Amado Lacuesta; กํากะบภาพ:
Joe Tutanes; ตะดต!อ: Ruben Natividad; เพลง: Mon del Rosario; ควบคุมเสียง: Danny
Sanchez; ดูแลการผลิต: Benjie de Guzman; นะกแสดง: Allan Paule, Daniel Fernando,
Jacklyn Jose, William Lorenzo, Princess Punzalan.
หนุ! มต! างจะง หวะ ด (แสดงโดย Alan Paule) ซึ่ง หาเลี้ย งชี วิต โดยการขายเรือ นร! างให> แ ก!
ลูกค>าเกย ต>องเผชิญกะบผู>คนหลากหลายที่ส!งอิทธิพลต!อวิธีมองโลกของเขา โดยหนึ่งในบรรดา
ผู>คนเหล!านะ้นคือโสเภณีหนุ!ม (แสดงโดย Daniel Fernando) ผู>ตามหาพี่สาวที่พละดพรากจากกะน
ไปนานแล>วเนื่องจากถูกขายในตลาดค>าทาส นอกจากนะ้นยะงมีโสเภณีสาว (แสดงโดย Jacklyn
Jose) ซึ่งหลอกล!อเอาหะวใจของเขาไปแล>วสละดทิ้งอย!างไม!แยแส การช!วยเพื่อนออกตามหา
พี่สาวในเมืองได>นําไปสู!โศกนาฏกรรม ในที่สุดหละงจากการสะงหารตํารวจกะงฉินที่มีส!วนพะวพะนอยู!
กะบการค>ายาแลัการคอระปชะ่น ชายหนุ!มก็ขึ้นรถโบกมืออําลาเมืองกละบไปสู!บ>านในต!างจะงหวะด
ตามเดิม

Magnifico
2003; Violett Films Production; 35 มม.; สี; 122 นาที
ผู>กํากะบ: Maryo J. de los Reyes; บทภาพยนตร: Michiko Yamamoto; กํากะบภาพ:
Odyssey Flores; ตะดต!อ: Manet Dayrit; เพลง: Lutgardo Labad; ดูแลการผลิต: Gerry
Pascual; นะกแสดง: Lorna Tolentino, Albert Martinez, Gloria Romero, Jiro Manio, Cherry
Pie Picache, Isabella de Leon, Celia Rodriguez, Tonton Gutierrez, Danilo Barrios.
แมกนิ ฟo โ ค (Magnifico) หรื อ ปr ค อย (Pikoy) (แสดงโดย Jiro Manio) เป_ น เด็ ก หนุ! ม ที่
อาศะยอยู!กะบครอบคระวในหะวเมืองต!างจะงหวะด โดยมีพ!อ (แสดงโดย Albert Martinez) ซึ่งเลี้ยงชีพ
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จากการทํางานในโรงงานผลิตผ>า Barong แบบพื้นเมือง ย!า (แสดงโดย Gloria Romero) ก็ปวย
กรัเสาักรัแสั แม! (แสดงโดย Lorna Tolentino) ก็ ไ ม! มี ง านทํ า น> อ งสาวก็ ป ว ยด> ว ยโรค
cerebral palsy ส!วนพี่ชายก็ต>องถูกตะดทุนการศึกษา แม>ปrคอยจัไม!ได>เป_นเด็กฉลาดอัไรนะก
แต!ความดีของเขาก็สร>างความอบอุ!นแลัรอยยิ้มให>แก!ผู>คนได>เสมอ เขาแบ!งปZนความระกให>แก!ทุก
ผู>คนแลัทําให>สนิทสนมกะบทุกผู>คนในบริเวณลัแวกชุมชนที่เขาอาศะย วะนหนึ่งเมื่อเขาปรัสบ
อุบะติเหตุจนถึงแก!ชีวิต ทุกผู>คนที่ความไร>เดียงสาแลัปราศจากความเห็นแก!ตะวของเขาได>สร>างรอย
ปรัทะบขึ้นในหะวใจ ก็ได>พากะนหละ่งไหลกะนมาร!วมพิธีศพ

Manila by Night / City after Dark (ราตรีมันิลา / เมืองในยามสนธยา)
1980; Regal Films; 35 มม.; สี; 151 นาที
ผู>กํากะบ: Ishmael Bernal; กํากะบภาพ: Sergio Lobo; ตะดต!อ: Augusto Salvador;
เพลง: The Vanishing Tribe; ดูแลการผลิต: Peque Gallaga; นะกแสดง: Rio Locsin, Cherie
Gil, Lorna Tolentino, Alma Moreno, Bernardo Bernardo, Orestes Ojeda, William
Martinez, Charito Solis, Gina Alajar, Johny Wilson, Jojo Santiago, Sharon Manabat.
ภาพยนตรเล!าถึงชีวิตของผู>คนกลางคืนในมันิลาที่แม>จัไม!เคยเจอกะนแต!ก็ร!วมชัตากรรม
เดียวกะน ตะ้งแต!ชายหนุ!มผู>ใฝฝZนว!าจัเป_นนะกร>อง (แสดงโดย William Martinez) แม!ผู>ชอบครอบงํา
(แสดงโดย Charito Solis) ซึ่งเป_นอดีตโสเภณี แลัพยายามอย!างหนะกในการเป_นเมียแลัแม!ที่ดี
สาวทอมกะบห>องนวดบะงตา พยาบาลปลอมที่กลายเป_นโสเภณีในตอนกลางคืนน คนขะบแท็กซี่
พนะกงานบริการผู>ไร>เดียงสา ลูกค>าเกย แลั ฯลฯ ที่อาศะยอยู!ในโลกกลางคืนของมันิลา

Masahista
2005; Centerstage Production, Gee Film International; 35 มม.; สี; 76 นาที
ผู>กํากะบ: Brillante Mendoza; เรื่อง/บทภาพยนตร: Boots Agbayani Pastor; กํากะบ
ภาพ: Timmy Jimenez, Monchie Redoble; ตะดต!อ: Nonoy Dadivas, Herbert Navasca;
เพลง: Jorrold Tarog; ควบคุมเสียง: Rudy Gonzales; ดูแลการผลิต: Benjamin Padero;
นะกแสดง: Coco Martin, Jacklyn Jose, Alan Paule, Catherine Luna, Paolo Rivero,
Kristoffer King.
ชายหนุ!ม (แสดงโดย Coco Martin) หางานทําในร>านนวดแห!งหนึ่ง ซึ่งไม!ได>ขายเพียงการ
นวด แต!ยะงขายร!างกายให>แก!ชาวเกย ขณัที่นวดพวกเขาอยู!นะ้น ชายหนุ!มต>องเผชิญกะบผู>ค น
หลากหลายแบบแลัระบฟZงเรื่องเล!าทุกปรัเภท หละงจากเสร็จงาน แฟนสาวจัรอเขาอยู!ในรถ
แท็กซี่นอกร>านนวด เมื่อพ!อของเขาเสียชีวิตลง เขาต>องเดินทางกละบไปพิธีศพ แลัการนวดร!าง
อุ!นๆ ของลูกค>าถูกนํามาเปรียบเทียบกะบการจะดการกะบร!างเย็นชืดของศพผู>เป_นพ!อ

Maynila Sa Mga Kuko Ng Liwanag (Manila in the Claw of Light)
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1975; Cinema Artists Phils; 35 มม.; สี; 125 นาที
ผู>กํากะบ: Lino Brocka; อํานวยการสร>าง: Mike de Leon; เรื่อง: Edgardo M Reyes
(นิยายชุดในนิตยสาร Liwayway); บทภาพยนตร: Clodualdo del Mundo, Jr.; กํากะบภาพ:
Mike de Leon; ตะดต!อ: Ike Jarlego, Jr., Totoy Jarlego; เพลง: Max Jocson; ควบคุมเสียง:
Luis Reyes, Ramon Reyes; นะกแสดง: Bembol Roco, Hilda Koronel, Tommy Abuel, Lou
Salvador Jr., Jojo Abella, Pio de Castro III, Rikki Jimenez, Danilo Posadas, Joonee
Gamboa, Lilia Gamboa-Mendoza, Spanky Manikan, Joseph Jardinazo, Pancho Pelagio,
Tommy Yap, Juling Bagabaldo.
ชีวิตในหมู!บ>านห!างไกลในชนบทมีเพียงความยากจน บีบคะ้นให>ลิกายา พาไรโส (Ligaya
Paraiso แสดงโดย Hilda Koronel) ต>องออกเดินทางติดต!อนายหน>าเข>ามาหางานทําในเมืองเพื่อ
หาเงินช!วยเหลือจุนเจือครอบคระว เธอไม!เพียงแต!ต>องทิ้งครอบคระวเอาไว>เบื้องหละง แต!รวมถึงคน
ระก คือ จูลิโอ มาดิอากา (Judio Madiaga แสดงโดย Bembol Roco) เมื่อเดินทางมาถึงมันิลา
ความสะมพะนธเก!าๆ ของลิกายาก็เริ่มจางหายไป จนทําให>จูลิโอต>องออกตามหาลิกายาเข>ามาใน
เมืองมันิลา โดยเข>าไปทํางานในบริษะทก!อสร>างแลัได>รู>เห็นการคอระปชะ่นต!างๆ ในวิถีทางของ
ธุรกิจ ความยากลําเค็ญทําให>จูลิโอหาหนทางรับายออกในโสเภณี อย!างไรก็ตาม การตามหาลิ
กายาอย!างไม!เหน็ดเหนื่อยก็ให>ผลตอบแทนเมื่อเขาได>พบเธอในที่สุด แต!ลิกายาก็สารภาพกะบเขา
ถึงข>อเสนอที่นายจ>างจีนกําละงยื่นให>เธอ โชคชัตาของทะ้งสองได>เดินไปสู!โศกนาฏกรรมเมื่อลิกายา
เสียชีวิตลงอย!างปริศนา แต!เมื่อจูลิโอพยายามทวงถามความยุติธรรมให>แก!เธอ สิ่งที่เขาได>ระบคือ
การตกเป_นเหยื่อของความอยุติธรรมอะนเลือดเย็นในสะงคม

(ความทรงจําของสงครามทีถ่ กู ลืม)
Memories of a Forgotten War (ความทรงจํ
2001; NCCA, Women in Film Foundation, Pensylvania Council of the Arts, Mon
Valley Media, Pittsburgh Filmmakers; 16 มม.; สี; 60 นาที; สารคดี
ผู>กํากะบ: Sari Dalena, Camilla Benolirao Griggers.
“สงครามที่ ถูกลืม ” ที่ อ>างถึงกะน คือสงครามรัหว!า งฟoลิป ปoนส กะบอเมริก า (PhilippineAmerican War) ใน ค.ศ.1899 ลืมกะนจนกรัทะ่งผู>คนในฟoลิปปoนสจําสงครามเวียดนามได>ดีกว!า
สงครามของตนเองเสียด>วยซ้ํา ภาพยนตรเรื่องนี้เริ่มด>วยเรื่องผู>เป_นปูชาวอเมริกะนแลัย!าชาวฟoลิปo
นาของคามิลลา เบโนลิราโอ กริกเกอร (Camilla Benolirao Grigger) ซึ่งเป_นเครื่องแสดงให>เห็น
ถึงการผสมผสานกะนอย!างลงตะวรัหว!างข>อมูลทางปรัวะติศาสตรกะบความทรงจําต!อสงครามคระ้งนี้
ในอดีต สิ่งที่น!าสนใจอีกอย!างหนึ่งใน ภาพยนตรเรื่องนี้ คือการถ!ายทําภาพเหตุการณสําคะญๆ ณ
จุดที่เคยเหตุการณดะงกล!าวขึ้นจริงในเมืองวิแกน (Vigan) แลัโจโล (Jolo) โดยมีชาวบ>านร>านตลาด
ที่บอกเล!าถึงปรัวะติศาสตรบาดแผลของตน

Memories of Old Manila (มันิ
(มันิลารําลึก)
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1993; South Productions Ltd. For Channel 4, London (UK); 16 มม.; สี; 22 นาที;
สารคดี
ผู>กํากะบ: Nick Deocampo; บทภาพยนตร: Nick Deocampo, Ricky Lee; กํากะบภาพ:
Yam Laranas; ตะดต!อ: Lauro Rene Manda; เพลง: Joey Ayala; ควบคุมเสียง: Nolet
Clemente; ดูแลการผลิต: Nick Deocampo; นะกแสดง: Behn Cervantes, เด็กข>างถนน.
ภาพความทรงจําของเมืองมันิลาซึ่งเคยได>ระบการชื่นชมในตัวะนออกแต!กละบตกต่ําจนน!า
อนาถใจในปZจจุบะน ในภาพยนตรเรื่องนี้ นะกปรัวะติศาสตร (แสดงโดย Behn Cervantes) เดิน
ทางผ!านเวลาช!วงเวลาราวห>าศตวรรษของพรุหนองน้ําแห!งหนึ่งซึ่งแปรสภาพมาเป_นเมืองสกปรก
ของเมืองมหานครมันิลาในปZจจุบะน ขณัที่นะกปรัวะติศาสตรสํารวจเมืองในห>วงเวลาดะงกล!าว ตะว
เขาเองก็แปรสภาพแลัได>ระบผลกรัทบจากสิ่งที่ตะวเองได>เผชิญแลัเรียนรู> ในพรุหนองน้ํา ณ
จุดเริ่มต>นอะนกลายเป_นเมืองในปZจจุบะนนะ้น เวลาได>พะงทัลายลงทะบซ>อนเข>าด>วยกะน รวมถึงความ
ทรงจําแลัจิตสํานึก โดยนะกปรัวะติศาสตรก็ได>จมดิ่งลงสู!เบื้องลึกของการลืมแลัความทรงจําใน
ปรัวะติศาสตร

Merika
1984; Adrian Films; 35 มม.; สี; 100 นาที
ผู>กํากะบ: Gil Portes; บทภาพยนตร: Clodualdo del Mundo, Jr. and Jose Quilto;
กํากะบภาพ: Ely Cruz; เพลง: Willy Cruz; ควบคุมเสียง: Rolly Ruta; นะกแสดง: Nora Aunor,
Marilyn Concepcion, Boogie Abaya, Bembol Roco.
ชี วิ ต ในอเมริ ก าได> สุ ข สบายแลัเต็ ม ไปด> ว ยความสุ ข เสมอไป มิ ล า ครู ซ (Mila Cruz
แสดงโดย Nora Aunor) คือพยาบาลฟoลิปปoนสที่ใช>ชีวิตปรัจําวะนด>วยการนะ่งรถไฟใต>ดินจากนิว
เจอรซ!ไปยะงนิวยอรกเพื่อไปทํางานในโรงพยาบาลทุกวะน แม>จัมีภารังานต>องทํามาก แต!เธอก็ยะง
สามารถหาเวลาไปดูแลคนแก! ณ บ>านพะกคนชรา ที่นะ่น เธอได>เป_นเพื่อนกะบมิตรชราชาวฟoลิปoโน
ผู>ใฝฝZนอยากกละบไปใช>ชีวิตในฟoลิปปoนสถ>าหากเขาตรวจสอบได>ว!าญาติของตนอาศะยอยู!ที่ใด ทว!า
สายสะ ม พะ น ธ ร ัหว! า งเธอกะ บ ชายชรายิ่ ง เพิ่ ม ความคิ ด ถึ ง บ> า นของมิ ล ายิ่ ง ขึ้ น แม> จ ัปรัสบ
ความสําเร็จในอาชีพการงาน แต!หะวใจของเธอโหยหาบ>านเกิดเมืองนอน ชีวิตอะนสัดวกดายไม!ได>
ก! อ ให> เ กิ ด ความรู> สึ ก ท> า ทายอี ก ต! อ ไป ยิ่ ง กว! า นะ้ น เธอกละ บ ยิ่ ง รู> สึ ก โดดเดี่ ย วตะ ว คนเดี ย วอยู! ใ น
บ>านเมืองซึ่งไม!ได>ทําให>เธอรู>สึกว!าได>ระบการยอมระบให>เป_นส!วนหนึ่ง เธอฝZนว!าจักละบบ>านใน
ฟo ลิ ป ปo น ส ความปรารถนาอะ น นี้ ซะ บ ซ> อ นยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ เธอได> พ บกะ บ รามอน (Ramon แสดงโดย
Bembol Roco) เธอรู>สึกใกล>ชิดกะบผู>มาใหม!คนนี้เพียงเพื่อจัค>นพบต!อมาว!าเขาเป_นพวกไม!มีวีซ!า
แลัต>องคอยหลบหนีตํารวจอยู!ตลอดเวลา เมื่อเธอตรัหนะกว!ารามอนกําละงใช>เธอเพื่อขอกรีน
การด ก็ยิ่งทําให>เธอตะดสินใจเดินทางกละบบ>านในฟoลิปปoนส

Minsan Lang Sila Bata

117

1996; Ateneo Center for Social Policy; VDO; สี; 50 นาที; สารคดี
ผู>กํากะบ: Ditsi Carolina, Sadhana Buxani; ผู>อํานวยการสร>าง: Ditsi Carolino; กํากะบ
ภาพ: Sadhana Buxani, Ditsi Carolino; ตะดต!อ: Ditsi Carolino, Bobby Regalado.
แม>ว!าแรงงานเด็กจัเป_นสิ่งกฎหมายในฟoลิปปoนส แต!เด็กที่ต>องออกจากโรงเรียนเพื่อไป
ทํางานก็เป_นสิ่งที่สามารถพบได>ทะ่วไปในฟoลิปปoนส ดิโอ (Dio) กะบติกบอย (Tikboy) ก็เป_นสองคน
ในบรรดาเด็กอีกจํานวนมากเหล!านี้ พวกเขาต>องทํางานที่ไม!เหมาัสมกะบวะยของเด็ก ทะ้งทํางาน
หนะ ก ทะ้ ง กลางวะ น แลักลางคื น เพื่ อ ช! ว ยเหลื อ จุ น เจื อ ครอบคระ ว ที่ ย ากจนอย! า งแทบไม! น! า เชื่ อ
ภาพยนตรสารคดีเรื่องนี้คือการเดินทางเข>าไปสู!โลกของแรงงานเด็กในต!างจะงหวะดของฟoลิปปoนส

Gau-Gamo
Minsa’y Isang Gau1976; Premiere Productions, Inc.; 35 มม.; สี; 99 นาที
ผู>กํากะบ: Lupita A. Concio; เรื่อง/บทภาพยนตร: Marina Feleo-Gonzales; กํากะบ
ภาพ: Jose Batac, Jr.; ตะดต!อ: Edgardo Vinarao; เพลง: Restie Umali; ควบคุมเสียง: Willie
de Santos; ดูแลการผลิต: Socrates Topacio; นะกแสดง: Nora Aunor, Jay Ilagan, Perla
Bautista, Gloria Sevilla, Eddie Villamayor, Pacquito Salcedo, Lily Miraflor, Leo Martinez,
Nanding Fernando, Luz Fernandez, German Moreno, Carlos Padilla, Jr., Michael
Sandico, Ricky Sandico.
ความสะ ม พะ น ธ อะน ใกล> ชิ ด รัหว! า งฟo ลิ ป ปo น ส กะบ สหระ ฐ ฯ กลายเป_ น สิ่ ง ชะ่ วร> า ยขึ้ น มาจาก
ความอยุติธรรมที่ก!อขึ้นจากการดํารงอยู!ของฐานทะพสหระฐฯ ในฟoลิปปoนส คอราซอน เดอ ลา
ครูซ (Corazon de la Cruz แสดงโดย Nora Aunor) เป_นพยาบาลที่วางแผนจัไปทํางานแลัใช>
ชีวิตอยู!ในฟoลิปปoนส แต!ความฝZนของเธอต>องล!มสลายไปหละงจากเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในครอบ
คระว ซึ่งอาศะยอยู!ใกล>กะบฐานทะพเรืออเมริกา ครอบคระวคอราซอนต>องทําเป_นไม!รู>ไม!เห็นต!อการกด
ขี่แลัการข!มเหงต!างๆ ที่ทหารอเมริกะนกรัทํา จนกรัทะ่งเกิดเหตุการณที่ทําให>ครอบคระวนี้ไม!
สามารถอดทนได>อีกต!อไป เมื่อแม!ของเธอ คือยอละนดา (Yolanda แสดงโดย Perla Bautistia)
ซึ่งทํางานเป_นลูกจ>างอยู!ในฐานทะพถูกกล!าวหาว!าเป_นโขมย ผู>คุมสินค>าซึ่งเป_นหญิงฟoลิปoโนของ
สํานะกงานได>ทําให>เธอรู>สึกอดสูอย!างแรง แต!แทนที่จัได>ระบความยุติธรรมเมื่อเธอยื่นเรื่องขอ
ความเป_ น ธรรม เธอกละ บ ถู ก ข! ม ขู! แ ลับี บ ให> ต> อ งถอนฟ อ ง ยิ่ ง ไปกว! า นะ้ น เมื่ อ คอราซอนออก
เดินทางไปสหระฐฯ น>องชายของเธอ คือ คารลิโต (Carlito) ถูกสะงหารโดยทหารอเมริกะนขณัที่เขา
กําละงเล!นกะบเด็กๆ บริเวณลัแวกฐานทะพ โดยเข>าใจว!าเด็กชายคือหมีปา สหระฐฯ จึงทําเรื่องขอ
โทษ พร> อ มกะ บ เช็ ค เงิ น สดเป_ น ค! า ชดเชยต! อ การตายของเขา แต! ค อราซอนยื น กรานปฏิ เ สธ
ค!าชดเชยดะงกล!าวจากอเมริกา แลัแทนที่จัได>ไปสหระฐฯ เธอก็ตะดสินใจอยู!ต!อสู>เพื่อน>องชายแทน

ลธรรม)
(ศีลธรรม)
Moral (ศี
1982; Seven Stars Productions; 35 มม.; สี; 138 นาที
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ผู>กํากะบ: Manilou-Diaz Abaya; ผู>อํานวยการสร>าง: Jesse Ejercito; เรื่อง/บท
ภาพยนตร: Ricky Lee; กํากะบภาพ: Manolo Abaya; ตะดต!อ: Manolo Abaya, Marc Ternate;
เพลง: Gorge Canseco; ควบคุมเสียง: Amang Sanchez; ดูแลการผลิต: Fiel Zabat; นะกแสดง:
Lorna Tolentino, Sandy Andolong, Gina Alajar, Anna Marin, Ronald Bregendahl, Juan
Rodrigo, Michael Sandico, Laurice Guillen, Lito Pimentel, Odette Khan, Dexter Doria,
Manny Luna.
ภาพยนตรเรื่องนี้เล!าถึงเรื่องราวของผู>หญิง 4 คน ซึ่งกําละงเผชิญกะบปรัสบการณการเข>า
สู!ชีวิตความเป_นผู>หญิงในช!วงทศวรรษ 1970s ซึ่งมีหมุดหมายสําคะญทางสะงคม การเมือง แลั
เศรษฐกิจแห!งยุคสมะย คือการปรักาศกฎอะยการศึกษาเมื่อ ค.ศ.1972 เจ>ย (Joey แสดงโดย
Lorna Tolentino) คื อ สาวติ ด ยาซึ่ งใช> ชี วิ ต ส่ํ า ส! อ นทางเพศ ซิ ล เวีย (Sylvia แสดงโดย Sandy
Andolong) ถูกสามีทิ้งไปอยู!กะบชายคนใหม! แลัมาริเตสส (Maritess แสดงโดย Ana Marin) ซึ่ง
ต>องโยนความฝZนเรื่องอยากเป_นนะกเขียนทิ้งแลัจมอยู!กะบงานบ>าน แม>จัมีเส>นทางชีวิตแตกต!าง
กะน แต!พวกเธอก็มีเพียงมิตรภาพผูกพะนไว>ด>วยกะน ทะ้งยะงร!วมกะนเผชิญหน>ากะบการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องเพศสภาพแลัสะงคมที่พวกเธอใช>ชีวิตอยู!

Mother Ignacia
1998; Congregation of the Religious of the Virgin Mary; 35 มม.; สี; 140 นาที
ผู>กํากะบ: Nick Deocampo; บทภาพยนตร: Nick Deocampo; กํากะบภาพ: :puie
Quirino; ตะดต!อ: Ricky Orellana; เพลง: Joey Ayala; ดูแลการผลิต: Nick Deocampo, Alan
Cabalfin; นะกแสดง: Sandy Andolong, Nida Blanca, Mona Lisa, Gina Alajar, Jacklyn
Jose, Angie Ferro.
ภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ เ ล! า เรื่ อ งชุ ม ชนของผู> ห ญิ ง พื้ น เมื อ งในอาณานิ ค มฟo ลิ ป ปo น ส เ มื่ อ
คริสตศตวรรษที่ 17 แลัการต!อสู>เพื่อเสรีภาพทางศาสนาของผู>หญิงเหล!านี้ในช!วงสามร>อยปrที่ผ!าน
มา ผู>ก!อตะ้งชุมชนแห!งนี้ขึ้นมาคือ อิกนาเซีย เดล เอสพิริตู ซานโต (Ignacia del Espiritu Santo)
หญิงลูกครึ่งเชื้ อสายจีนจากเมืองบินอนโด (Binondo) การต!อสู>เ พื่อให>ได>สิ่งที่พ วกตนเชื่อแลั
ความปรารถนาที่จัระบใช>พรัผู>เป_นเจ>า ชุมชนผู>หญิงเหล!านี้ต>องต!อสู>กะบกษะตริยสเปนโดยความ
ช!วยเหลืออะนน>อยนิดจากศาสนจะกร ชุมชนทางศาสนาซึ่งก!อตะวขึ้น ณ คอนแวนตแห!งหนึ่ง คือ
Beaterio ซึ่ ง มี เ พี ย งชาวพื้ น เมื อ งเท! า นะ้ น เป_ น สมาชิ ก ในช! ว งเวลาซึ่ ง ผู> ห ญิ ง โดยทะ่ ว ไปยะ ง ด> อ ย
การศึกษา อํานาจทางการเมือง แลัโอกาสเท!าเทียมกะบผู>ชายดะงเป_นอยู!ในสะงคมสเปนทะ่วไป แม>
จัผ!านช!วงเวลาของสงคราม การปฏิวะติ แลัการกดขี่อะนเกิดจากสะงคมแบบชายเป_นใหญ! การ
เคลื่อนไหวของชุมชนศาสนาแห!งนี้ก็ยะงเบ!งบานตะ้งแต!เริ่มก!อตะ้ง “Congregation of the Religious
of the Virgin Mary” (RVM) จนกรัทะ่ ง ถึ ง ปZ จ จุ บะ น ขณัที่ ส าวให> เ ห็ น ถึ ง เส> น ทางของ
ปรัวะ ติ ศ าสตร ร! ว มสามศตวรรษของคอนแวนต Beaterio ภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ ก็ ส ัท> อ นให> เ ห็ น
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เส>นทางของปรัวะติศาสตรชาติฟoลิปoโนในการต!อสู>เพื่อเสรีภาพ เสมอภาค แลัเกียรติภูมิของชาว
พื้นเมืองฟoลิปoโน

Mga Munting Tinig
2002; Warner Bros.; 35 มม.; สี; 109 นาที
ผู>กํากะบ: Gil Portes; บทภาพยนตร: Gil Portes, Adolfo Alix Jr., Senedy Que;
นะกแสดง: Alessandra de Rossi, Gina Alajar, Amy Austina, Dexter Doria, Bryan
Homecillo, Pierro Rodriguez, Irma Adlawan, Noni Buencaminom, Keno Agaro, Sining
Blanco.
ความฝZนคือสิ่งที่เมอลินดา (Melinda) นําติดตะวไปด>วยในวะนที่เธอทิ้งเมืองบ>านเกิดเพื่อ
เดินทางไปทํางานเป_นครูสอนหนะงสือในเมืองมาลาวิก (Malawig) เมืองต!างจะงหวะดอะนห!างไกล ครู
สาวเดินทางมาถึงเมืองดะงกล!าวเพื่อค>นพบดินแดนอะนเป_นไปด>วยต>นมัพร>าวแลัทุ!งนา ส!วนผู>คน
ไร>ความหวะง จัมีก็เพียงแต!คนรวยเท!านะ้นถึงพอจัมีความหวะงอยู!บ>าง แต!เมอลินดายะงเชื่อว!า
ความหวะงเป_นสิ่งจําเป_นแลัความฝZนนะ้นทําให>เป_นจริงได> เพื่อต!อสู>กะบความรัแวงสงสะยของผู>คน
ในเมือง เมอลินดากะบเด็กนะกเรียนแห!งมาลาวิกจึงได>เข>าร!วมการแข!งขะนปรักวดร>องเพลง แต!
อุปสรรคทุกอย!างเท!าที่พอจันึกถึงพากะนดาหน>าเข>ามาขะดขวาง เสียงจากคนชายขอบจึงเปล!ง
ออกมาต!อต>านความมืด ความทุกขยาก ความตาย แลัความสิ้นหวะง เพลงของพวกเขาปลุกผู>คน
ให>เต็มเปrยมไปด>วยความหวะง กล>าที่จัฝZน แลัพร>อมจัสู>เพื่อมะน ท>ายที่สุด เมอลินดาก็ต>องทิ้ง
เมืองมาลาวิกไปด>วยความเชื่อมะ่นว!าแต!ลัคนมีอํานาจจัก!อให>เกิดความแตกต!างได> เธอจากมา
ด>วยความคิดว!าภายในตะวตนของแต!ลัคนคือเสียงแห!งความหวะงที่รอคอยการเปล!งออกมาให>ผู>คน
ได>ยิน

Muro Ami
1999; GMA Films; 35 มม.; สี; 117 นาที
ผู>กํากะบ: Marilou Diaz Abaya; บทภาพยนตร: Ricardo Lee, Jun Lana; นะกแสดง:
Cesar Montano, Pen Medina, Amy Austria.
ทุกปr การปรากฏตะวของเฟรโด (Fredo แสดงโดย Cesar Montano) ในหมู!บ>านชนบท
ห!างไกลได>ระบการรอคอยด>วยความหวะงกรัวนกรัวาย ครอบคระวต!างๆ พากะนเสนอบุตรหลาน
ของตนให>ออกเดินทางไปกะบเรือมูโร-อามี (Muro-ami) ของเฟรโด เพื่อออกหาปลาในทัเลลึก
เด็กๆ จัได>ระบการว!าจ>างให>ไล!ต>อนปลาจากแหล!งปัการะงให>ว!ายเข>าหาอวน การดําน้ําลึกโคตร
โดยไม!มีอุปกรณช!วยเพื่อปองกะน ทําให>เด็กบางคนเจออุบะติเหตุแลัจมน้ําตาย แต!เฟรโดก็ไม!เคยมี
ปZญหาในการหาครอบคระวที่จันําเด็กไป เนื่องจากความอดอยากยากจนที่แต!ลัครอบคระวต>อง
เผชิญ ในปrนี้ เปาหมายของเฟรโดคือนําปลา 300 ละงมาให>หมู!บ>านก!อนวะนคริสตมาส เขาว!าจ>าง
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เด็กไป 200 คน แต!เมื่อพวกเขาออกไปในทัเล ความโลภทําให>เฟรโดเพิ่มเปาหมายเป_นปลา 500
ละง เฟรโดเคยมีอดีตอะนเจ็บปวด เคยสูญเสียภรรยาแลัลูกไปในการเกิดเหตุการณสึนามิที่กวาด
หมู!บ>านลงทัเล นะบแต!นะ้นมา เขาจึงมีความสะมพะนธแบบทะ้งระกทะ้งชะงกะบทัเล ในเที่ยวนี้ ทัเล
ทดสอบความอดทนของเขาด>วยการปล!อยให>การออกแรงเต็มไปด>วยความว!างเปล!า ไร>สิ่งตอบ
แทน แม> ว! า เด็ ก ๆ จัพากะ น ดํ า หาปลากะ น อย! า งไรก็ ต าม แล> ว อุ บะ ติ เ หตุ ก็ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ บอตอง
(Botong) มือขวาของเฟรโดเริ่มท>าทายการเป_นผู>นําของหะวหน>าแลัก!อการขบถ จะบเฟรโดโยนลง
ทัเล แต!ในที่สุด เฟรโดก็สามารถกละบมาแก>แค>นบอตองได>สําเร็จ แต!เรือก็ไหม>เป_นจุลไปแล>ว
โชคดีที่เด็กๆ สามารถว!ายน้ําไปได>อย!างปลอดภะย ในท>ายที่สุด เมื่อรุ!งอรุณแห!งวะนใหม!เริ่มขึ้น
ส!วนเฟรโดก็กลายเป_นส!วนหนึ่งของตํานาน

Nunal Sa Tubig
1976; Crown-Seven Film Production; 35 มม.; สี; 118 นาที
ผู>กํากะบ: Ishmael Bernal; ผู>อํานวยการสร>าง: Jesse Ejercito; เรื่อง/บทภาพยนตร:
Jorge Arago; กํากะบภาพ: Arnold Alvaro; ตะดต!อ: Augusto Salvador; เพลง: The Vanish
Tribe; ควบคุมเสียง: Godofredo de Leon; ดูแลการผลิต: Betty Gosiengfiao; นะกแสดง:
Elizabeth Oropesa, Daria Ramirez, George Estregan, Rustica Carpio, Lem Garcellano,
Nenita Jana, Leticia de Guzman.
ภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ ฉ ายให> เ ห็ น ภาพวิ ถี ชี วิ ต ของผู> ค นในหมู! บ> า นชาวปรัมงแห! ง หนึ่ ง
โดยเฉพาัการประบตะวกะบช!วงเวลาเปลี่ยนแปลงของผู>คน รวมถึงการเข>ามาของความเป_นสมะยใหม!
แลัความเป_นเมือง อะนก!อให>เกิดผลกรัทบต!อค!านิยมแลัขนบธรรมเนียมแบบจารีตของชุมชน
เพื่อนสาวสองคน คือเจอเดิง (Chedeng แสดงโดย Daria Ramirez) กะบมาเรีย (Maria แสดงโดย
Elizabeth Oropesa) กลายเป_ น สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจของเบนจาบิ น (Benjamin แสดงโดย
George Estregan) ซึ่งออกไล!ตามเจอเดิงอย!างคละ่งไคล> ส!วนเธอก็ต>องคอยรัแวดรัวะงเพราั
กละวการตะ้ งท>อ ง ซึ่ งแตกต!า งกะบ มาเรียซึ่ งกํา ละงอุ>ม ท>องให>แ ก!ลูก ของเบนจามิ น เมื่อ เบนจามิ น
ตะดสินใจไปจากเกาัแห!งนี้ เจอเดิงก็ออกเดินทางไปศึกษาต!อด>านผดุงครรภด>วยเช!นกะน ส!วนมา
เรียถูกทิ้งให>เผชิญกะบการถูกปรัณามจากการท>องโดยไม!มีพ!อ เมื่อเจอเดิงกละบดูแลแม!ที่กําละง
ปวยอยู! เธอก็ได>เข>ามาทําหน>าที่แทนบทบาทของแม!ที่เคยเป_นหมอตําแยมาก!อน เมื่อถึงเวลา
ที่มาเรียจัคลอดลูก เจอเดิงก็ต>องมาทําหน>าที่ดะงกล!าวแลัเกิดผิดพลาดตอนคลอดจนทําให>เด็ก
เสียชีวิต เหตุการณดะงกล!าวทําให>เจอเดิงรู>สึกเจ็บปวดแลัสงสะยว!าตนเองจงใจฆ!าทารกหรือไม!
ส!วนมาเรียเองนะ้น เมื่อไม!สามารถทนต!อความรู>สึกเจ็บปวดที่ต>องสูญเสียลูก เธอก็กลายเป_นคน
เสียสติจนไม!สามารถสื่อสารกะบผู>คนได>อีกต!อไป เมื่อเบนจาบินเดินทางกละบมา เขาค>นพบสิ่งที่
เกิดขึ้นแลันํามาเรียกละบไปกะบตน ส!วนเจอเดิงก็ต>องออกจากเกาัแห!งนี้ไป

Oliver
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1983; Super 8 มม.; สี; 45 นาที; สารคดี
ผู>กํากะบ: Nick Deocampo; ผู>อํานวยการสร>าง: Hagmut Brockmann.
โอลิเวอร (Oliver) เป_นนะกแสดงที่เล!นบทเป_นผู>หญิงเพื่อหาเลี้ยงครอบคระวในการแสดงใน
บารเกยแห!งหนึ่งของมันิลา โดยแสดงเป_นลิซา มินเนลลี (Liza Minnelli), เกรซ โจนส (Grace
Jones) แลัไอ>แมงมุมในคนเดียวไปพร>อมกะน เขาอาศะยอยู!ในเมืองตอนโด (Tondo) แลัเลี้ยงดู
ลูกกะบยายแลัพี่น>องอีกสองคน ทะ้งยะงยอมให>แขกเรียกใช>บริการได>อีกด>วย ทะ้งหมดนี้ก็เพื่อหา
เลี้ยงชีวิตครอบคระวอะนแสนลําเค็ยไปให>รอดในแต!ลัวะน รายรอบตะวเขาคือชาวสละมยากจนแห!ง
ตอนโด ซึ่งชีวิตก็หาได>แตกต!างไปจากโอลิเวอรแต!อย!างใดไม! ขณัที่พวกเขาออกคุ>นเขี่ยหาอาหาร
จากขยักองโตในช!วงกลางวะน โอลิเวอรทํางานในย!านขายตะวในตอนกลางคืนท!ามกลางเด็กขายตะว
กัหรี่ แลัตะวแสดงอื่นๆ โดยหาเลี้ยงชีพด>วยการสร>างมายาภาพอยู!บนเวทีการแสดง ในฉาก
สุดท>าย เขาเล!นบทไอ>แมงมุม ซึ่งต>องม>วนด>ายยาวนะบร>อยๆ หลา ยะดเข>าไปในรูก>นแลัค!อยๆ ดึง
มะ น ออกมาบนเวที เ พื่ อ คลี่ เ ป_ น ไยแมงมุ ม ขนาดยะ ก ษ ภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ จ ัยิ่ ง มี ค วามหมาย
สละบซะบซ>อนยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อจะดวางอยู!ในบริบททางปรัวะติศาสตรที่ว!า มะนคือสิ่งที่ถูกถ!ายทําขึ้น
ในช!วงเผด็จการทหารของเฟอรดินาน มารคอส

Us)
Orapronobis (Fight for Us)
1989; Cannon Films; 35 มม.; สี; 92 นาที
ผู>กํากะบ: Lino Brocka; ผู>อํานวยการสร>าง: Leonardo de la Fuente, Salvatore
Picciotto; เรื่อง/บทภาพยนตร: Jose F. Lacaba; กํากะบภาพ: Rody Lacap; ตะดต!อ: George
Jarlego, Sabine Mamou, Bob Wade; ควบคุมเสียง: Alfredo Sambile; ดูแลการผลิต: Benjie
de Guzman, Buboy Tagayon; นะกแสดง: Gina Alajar, Dino Bonnevie, Philip Salvador,
Bembol Rocco, RR Herrera, William Lorenzo.
ปZญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนยะงคงตามหลอกหลอนสะงคมฟoลิปปoนสอยู!อย!างเหนียวแน!นหละง
การปฏิวะติปรัชาชน (EDSA) เมื่อ ค.ศ.1986 ในเรื่องเล!าที่จินตนาการขึ้นจากเหตุการณจริงนี้
ภาพยนตรของลีโน บรอคกาเรื่องนี้ได>ถ!ายทอดถึงชีวิตของทนายผู>ต!อสู>เพื่อสิทธิมนุษยชนแลัเปoด
โปงให>เห็นถึงความอยุติธรรมทางสะงคมอะนส!งผลกรัทบอย!างรุนแรงต!อชีวิตส!วนตะวของเขาเอง
จิมมี คอรเดอโร (Jimmy Cordero แสดงโดย Philip Salvador) เป_นอดีตนะกบวชซึ่งถูกจะบเข>าคุก
ในข>อหาเข>าร!วมกะบขบวนการทางการเมืองใต>ดินแลัได>ระบการปลดปล!อยออกมาอะนเป_นผลมาจาก
การปฏิรูปการเมืองหละงการล!มสลายของรับบเผด็จการมารคอส หละงจากพ>นจากคุกมาแล>ว
จิ ม มี ไ ด> แ ต! ง งานกะ บ ทริ ก ซี่ (Trixie แสดงโดย Dina Bonnevie) นะ ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ จิ ม มี เ ข> า ไป
ทํางานใกล>ชิดด>วยแลัผะนตะวเองมาเป_นนะกเคลื่อนสิทธิมนุษยชนด>วยอีกคนหนึ่ง ในชีวิตใหม!นี้
จิมมีกะบพี่เขย คือ โรแลนด (Roland) ได>เข>าร!วมทํางานกะบคณักรรมาธิการค>นหาข>อเท็จจริง ณ
เมืองดอลอเรส (Dolores) เมืองชนบทห!างไกล ซึ่งอยู!ใต>อํานาจควบคุมของกลุ!ม Orapronobis
ละท ธิ ศาสนานํ า โดยคู มานเดอร คอนทรา (Kumander Kontra แสดงโดย Bembol Roco) แลั
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กํ า ละ ง คุ ก คามชาวเมื อ งโดยการไล! ล! า กลุ! ม “ขบถ” ที่ ต! อ ต> า นระ ฐ บาลโดยมี ก องทะ พ คอยให> ค วาม
ช!วยเหลืออยู!อย!างละบๆ แถมใน ค.ศ.1985 คูมานเดอร คอนทรายะงได>สะงหารนะกบวชชาวต!างชาติ
ไปคนหนึ่งเนื่องจากไปปรักอบพิธีศพให>แก!ผู>ที่ถูกกล!าวหาว!าเป_นขบถแลัถูกปรัหารชีวิตโดยละทธิ
ดะงกล!าว เมื่อเดินทางไปถึงเมืองดะงกล!าว จิมมีได>พบกะบคนระกเก!า คือ เอสเปอร (Esper แสดง
โดย Gina Alajar) แลัพบว!าเขามีลูกกะบเธอคนหนึ่ง คือ คามิโล แต!ทะ้งสองก็ยะงปกปoดเด็กชาย
ไม!ให>รู>ถึงสถานัที่แท>จริงของจิมมี การตรวจสอบของจิมมีทําให>เขารู>ว!าผู>ที่ถูกกล!าวว!าเป_นขบถ
นะ้นแท>จริงแล>วคือชาวนาชาวไร!ธรรมดาทะ่วไปที่ต!อสู>ดิ้นรนเพื่อเรียกร>องหาความเป_นธรรมให>แก!
ตนเองแลัเพื่อดินแดนของตน ทว!ากลุ!ม Orapronobis ก็ยะงคงสร>างความหวาดกละวให>แก!ผู>คน
ต!อไป กลุ! มของจิม มีถู กบีบ ให> นําบรรดาผู> ที่ถูก จะบเป_น ตะวปรักะนของความขะด แย>ง มายะงโบถส
ปรัจําเมืองแห!งหนึ่ง ก!อนจันําส!งมันิลา แต!เมื่อกละบไปยะงเมืองดอลอเรสอีกคระ้ง จิมมีก็ได>พบ
กะบเพื่อนที่มาเชื้อเชิญให>เขากละบเข>าร!วมขบวนการอีกคระ้ง ซึ่งเขาก็ได>ปฏิเสธวิถีทางดะงกล!าว วะน
หนึ่งหละงกละบจากการให>สะมภาษณโทรทะศนช!องหนึ่ง จิมมีสามารถเอาชีวิตรอดจากการลอบสะงหาร
แต!พี่เขยของเขากละบไม!รอด หละงจากนะ้น กลุ!มอิทธิพลดะงกล!าวก็ยะงคงลากตะวผู>ที่ต>องสงสะยว!าเป_น
ขบถออกไปจากค!ายพะกเพื่อนําไปรีดข>อมูลต!อไป ส!วนผู>อพยพรายอื่นๆ ก็ถูกคุกคามให>ถอนคํา
ฟองเรียกหาความเป_นธรรม อีกทะ้งเอสเปอรกะบลูกชายถูกละกพาตะวโดยกลุ!ม Orapronobis ใน
ข>อหาว!าช!วยเหลือพวกขบถ เอสเปอรถูกทรมานอย!างหนะกแลัถูกข!มขืนให>สารภาพต!อหน>าลูก
ชายของตนโดยหะวหน>ากลุ!ม คือคูมานเดอร คอนทรา ด>วยความแค>น เอสเปอรจึงแย!งปนแลัยิงคู
มานเดอร คอนทรา ซึ่งทําให>เป_นข>อพิสูจนว!าเขาไม!ได>หนะงเหนียวอย!างที่อวดอ>างจริง คูมานเดอร
จึงยิงเอสเปอร ลูกชาย แลัตะวปรักะนอื่นๆ ตายทะ้งหมด ก!อนที่ทหารจันํากําละงเข>ามาในบริเวณ
โบสถ แต! ทุ ก อย! า งก็ ส ายไปแล> ว จึ ง ทํ า ได> แ ค! ข นย> า ยซากศพของบรรดาผู> เ สี ย ชี วิ ต จากเหตุ
โศกนาฏกรรมดะงกล!าว ส!วนจิมมีก็ได>แต!หละ่งน้ําตาอยู!เหนือศพของเอสเปอรแลัผู>เป_นลูกชาย
จากนะ้น ภาพยนตรก็จบลงด>วยการที่จิมมีพยายามติดต!อกะบบรรดาสหายเก!าในขบวนการใต>ดิน
อะนสัท>อนให>เห็นถึงความสิ้นหวะงของฟoลิปปoนสในช!วงหละงยุคกฎอะยการศึก (Post-Martial Law
Period) ของมารคอส

Oro, Plata, Mata
1982; Experimental Cinema of the Philippines; 35 มม.; สี; 194 นาที
ผู>กํากะบ: Peque Gallaga; เรื่อง: Conchita Castillo, Mario Taguiwalo, Peque
Gallaga; บทภาพยนตร: Jose Javier Reyes; กํากะบภาพ: Rody Lacap; ตะดต!อ: Jesus
Navarro; เพลง: Jose Gentica V; ควบคุมเสียง: Ramon Reyes; ดูแลการผลิต: Don
Escudero; นะกแสดง: Manny Ojeda, Liza Lorena, Sandy Andolong, Cherrie Gil, Fides
Cuyugan Asensio, Joel Torre, Maya Valdez, Lorli Villanueva.
ภาพยนตรเปoดขึ้นด>วยฉากงานเลี้ยงการปรากฏโฉมต!อวงสะงคมคระ้งแรกของแมกกี้ โอเยดา
(Maggie Ojeda แสดงโดย Sandy Andolong) โดยมี ต รักู ล เนเกรนเซ (Negrense) อะ น เป_ น
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ตรักูลขุนนางใหญ!เข>าร!วม แลัมีข>าทาสบริวารแห!แหนกะนระบใช> ขณัที่มุมหนึ่งของงานเขียนนะ้น
บรรดาขุนนางเจ>าที่ดินแก!ๆ กําละงครุ!นคิดถกเถียงกะนเรื่องสงครามกะบญี่ปุนที่กําละงจัเกิด คู!ระก
หนุ!มสาว คือ ทรินิง โอเยดา (Trining Ojeda แสดงโดย Cherrie Gil) กะบมิกูเอล โลเรนโซ (Miguel
Lorenzo แสดงโดย Joel Torre) กําละงทําความรู>จะกกะบรสจูบคระ้งแรกในชีวิตอยู!ในสวน ขณัที่
งานเลี้ยงกําละงดําเนินอยู!นะ้น ก็มีปรักาศขึ้นกลางงานถึงการบุกของกองทะพญี่ปุน งานเลี้ยงจึง
กลายเป_นเรื่องโกลาหล สงครามทําให>ตรักูลโอเยดากะบตรักูลโลเรนโซต>องอพยพมาอยู!ด>วยกะน
ในคฤหาสนเก!าแก!ของบรรพบุรุษ ขณัที่สงครามยะงคืบคลานอยู!ห!างไกล บรรดาพวกผู>หญิงก็
ยะงคงใช>ชีวิตหรูหราแบบผู>ดีอยู!ต!อไปอย!างไม!อินะงขะบขอบ แต!เมื่อทหารญี่ปุนบุกมาถึง ทุกอย!างก็
กลายเป_นความโกลาหลวุ!นวาย พวกเขาต>องสละดทิ้งคฤหาสนหนีเข>าเอาตะวรอดไปซ!อนตะวอยู!ใน
ปา โดยลากหามทระพยสินเงินทองทุกอย!างเท!าที่จัเอาไปได> แม>ชีวิตในปาค!อนข>างจัสงบ แต!
พวกเขาก็ต>องเผชิญกะบกลุ!มโจรที่เข>ามาปล>นสัดมภแย!งชิงอาหารแลัทระพยสินที่แบกลากมาได>
แลัยิ่งเลวร>ายลงไปอีกเมื่อคนใช>เก!าแก! คือ เมลชอร (Melchor) ได>แอบขโมยแก>วแหวนมีค!าของ
คุ ณ นายวี ริ ง (Viring แสดงโดย Lorni Villanueva) ซึ่ ง เข> า มาร! ว มวงชัตากรรมกะ บ ทะ้ ง สอง
ครอบคระว เมลชอรจึงถูกขะบไล!ออกจากตรักูล แต!กละบมาอีกคระ้งพร>อมกะบกลุ!มโจรเพื่อแก>แค>น
ตรักูลที่เขาเคยระบใช>มาอย!างจงระกภะกดียาวนาน พวกโจรแย!งเอาเสบียงอาหารไปทะ้งหมด ข!มขืน
อินดาย โอเยดา (Inday Ojeda) แถมยะงตะดนิ้วคุณนายวีริงเมื่อเธอขะดขืนไม!ยอมถอดแหวนให>แต!
โดยดี แลัเมื่อกลุ!มโจรจัจากไป ทุกคนก็รู>สึกแปลกปรัหลาดใจยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อตรินิงขอร!วมทาง
ไปด>วย
สงครามอะนโหดร>ายทําให>แม็กกี้กะบมิกูเอลหลงระกกะนแลักะน แม็กกี้ซึ่งเฝารอคันึงหา
คู!หมะ้นที่ออกไปรบในสงคราม เกิดรู>สึกหลงระกมิกูเอลขึ้นมา เนื่องจากบะดนี้เขาได>เติบโตขึ้นเป_น
หนุ!มใหญ! เป_นตะวของตะวเอง ไม!ใช!เด็กน>อยในการดูแลของแม!อีกต!อไปแล>ว นอกจาก มิกูเอลยะง
ร!วมมือกะบเฮอรเมส เมอรคิวริโอ (Hermes Mercurio) หมอซึ่งคอยช!วยระกษาดูแลคนเจ็บปวยใน
ตรักูลในช!วงสงคราม ในการออกตามหาตรินิงแลันําเธอกละบมา เมื่อรู>แหล!งกบดานของพวก
โจรได>แล>ว มิกูเอลกะบเฮอรเมสก็วางแผนเข>าโจมตีจนกรัทะ่งสามารถกวาดล>างกลุ!มโจรของเมลชอร
ลงไปอย!างราบคาบ เขาจึงไม!ใช!หนุ!มน>อยหงิมๆ อีกต!อไป แต!คือชายหนุ!มผู>กล>าหาญที่จัออกล>าง
แค>นแลัต!อสู>กะบความตาย
ในตอนจบของเรื่ อ ง คื อ การเฉลิ ม ฉลองอี ก คระ้ ง โดยเป_ น การฉลองการหมะ้ น หมายกะ น
รัหว! างมิ กู เอลกะ ลแม็ ก กี้ เมื่ อสงครามสิ้ นสุ ด ลงแลัหลายคนก็ ร อดชี วิ ต มาได> แต! ทุ กสิ่ ง ก็ ไ ม!
เหมือนเดิมอีกต!อไป ความรัทมขมขื่นแลัโหยหาอดีตยะงคงตามหลอกหลอนผู>ที่รอดชีวิตมาได>
แต!พวกเขาก็ยะงต>องดําเนินชีวิตกะนต!อไป

Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros
2005; Cinemalaya Foundation, ufo Pictures; 35 มม.; สี; 100 นาที
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ผู>กํากะบ: Aureus Solito; ผู>อํานวยการสร>าง: Raymond Lee, Michiko Yamamoto;
เรื่อง: Michiko Yamamoto; กํากะบภาพ: Nap Jamir; ตะดต!อ: Clarence Sison, Aureus Solito;
เพลง: Pepe Smith, Mike Villegas; ดูแลการผลิต: Clint Catalan, Christina Dy, Lily
Esquillon; นะกแสดง: Nathan Lopez, Soliman Cruz, Ping Medina, Bodjie Pascua, Neil
Ryan Sese, Pepe Smith, Peter Anthony Tombasa, J.R. Valentin.
แม็กซิโม โอลิเวอร (Maximo Olivers) เป_นเด็กผู>ชายอายุเพียง 12 ปr เติบโตขึ้นในชุมชน
อะนยากแค>นลําเค็ญแห!งหนึ่งของมันิลา โดยไม!มีแม!คอยเลี้ยงดู แม็กซิโมต>องดูแลครอบคระวซึ่งหา
เลี้ยงชีพกะนด>วยการขโมย เขาหุงหาอาหารให>พวกเขา จ!ายตลาดให>พวกเขา แลัทําทุกสิ่งเพื่อให>
ครอบคระวยะงอยู!ด>วยกะนได>ต!อไป พร>อมๆ กะบที่เขายะงสามารถรื่นรมยกะบชีวิตได>บ>าง บุคลิกอะน
อ!อนโยนของเขาแตกต!างโดยสิ้นเชิงกะบพ!อแลัพี่น>องคนอื่นๆ ซึ่งเป_นคนแข็งกร>าวกรัโชกโฮกฮาก
อะนถูกหล!อหลอมขึ้นจากชีวิตแห!งอาชญากรรม ในวะยนะ้นของชีวิต แม็กซิโมได>ตกหลุมระกกะบตํารวจ
หนุ!มคนหนึ่ง ซึ่งทําให>เขาตกอยู!ในภาวัขะดแย>งรัหว!างการจงระกภะกดีต!อครอบคระวแลัการหลงระก
ตํารวจสะกคน ซึ่งทําให>เขาได>เรียนรู>ความเป_นจริงของชีวิตนะ้นสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีการมองโลก
แลัการมองตนเองของผู>คน

Panaghoy sa Suba
2004; CM Films; 35 มม.; สี; 120 นาที
ผู>กํากะบ: Cesar Montano; เรื่อง: Chris Vertido; กํากะบภาพ: Ely Cruz; ตะดต!อ:
Renato de Leon; นะกแสดง: Cesar Montano, Juliana Palermo, Jacky Woo, Joel Torre,
Ronnie Lazaro, Rebecca Lusterio, Daria Ramirez, Caridad Sanchez, Suzette Ranillo,
Disi Alba, Philip Anthony, Reiven Bulado, Warfe Engracia, Chelo Espina, Flora Gasser,
Rommel Montano, Rowald Montano, Ramon Villanueva.
ภาพยนตรเล!าถึงภาพเหตุการณในช!วงเวลาที่ญี่ปุนบุกแลัการต!อต>านของชาวพื้นเมืองฟo
ลิปoโน จนกรัทะ่งกองกําละงอเมริกะนเข>ามาปลดปล!อยปรัเทศออกจากการยึดครองของญี่ปุน สิ่งที่
อยู!ภายใต>เรื่องราวของโศกนาฏกรรมคือความกล>าหาญที่ปรักาศออกมาโดยเหล!าวีรชนผู>กล>าที่
ต!อสู>เพื่อเสรีภาพ ภาพยนตรเรื่องนี้ใช>ฉากถ!ายทําทะ้งหมด ณ จะงหวะดบอฮอล (Bohol) โดยใช>
ภาษาวิสายะน (Visayan) อะนเป_นภาษาถิ่น เป_นบทสนทนาต!างๆ ในภาพยนตร โดยฉายให>เห็น
ภาพวิวทิวทะศนต!างๆ ของเขตบอฮอล ที่เคยถูกทําลายไปเนื่องเพราัสงคราม แต!กรันะ้นภูมิทะศน
อะนงดงามแลัวิถีชีวิต-วะฒนธรรมอะนมีสีสะนของผู>คนก็ยะงอยู!รอดมาได>
Perfume Nightmare / Mababangong Bangungot
1977; 16 มม.; สี; 93 นาที
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ผู>กํากะบ: Kidlat Tahimik; ผู>อํานวยการสร>าง: Kidlat Tahimik; บทภาพยนตร: Kidlat
Tahimik; กํากะบภาพ: Hermut Lerch, Kidlat Tahimik; ดนตรีปรักอบ: Kristan Muller;
นะกแสดง: Kidlat Tahimik, Dolores Santamaria, Mang Fely.
กิตละต ตาฮิมิก (Kidlat Tahimik แสดงโดย Eric de Guina) แสดงเป_นคนขะบรถจิบนีย
(jeepney) อะนดะดแปลงมาจากรถจิ๊ปทหารของอเมริกาที่ถูกไว>จํานวนมากในฟoลิปปoนส โดยเริ่มต>น
การเดินทางจากอ!าวลากูนา (Laguna) ไปจนถึงเมืองปารีสแลับาวาเรียในยุโรป กิตละตฝZนว!าได>
เดินทางไปเยือนศูนยกลางด>านอวกาศของสหระฐฯ ในเมือง Cape Canaveral แลัอยากไปดูผู>ที่
ตะว เองคละ่ ง ไคล> คื อ เวอรเ นอร ฟอน บราอู น (Werner von Braun) นะ ก วิ ท ยาศาสตร ด> า นยาน
อวกาศ เขาจึง ขะบรถจิ๊ป นียข องตนไปแลัได>ระ บการขนส!งไปยะง ปารี สโดยบะง เอิญ ซึ่ง เขาได>ไ ป
ทํ า งานในธุ ร กิ จ หมากฝระ่ ง โดยในการเดิ น ทางคระ้ ง นี้ กิ ต ละ ต ได> จ งใจล> อ เลี ย นเกี่ ย วกะ บ เรื่ อ ง
ความสะมพะนธแบบอาณานิคม เทคโนโลยี แลัความเป_นสมะยใหม! รวมทะ้งชะยชนัที่ปZจเจกชนคน
หนึ่งจัสามารถมีต!อชัตากรรมที่เขากําหนดขึ้นเอง

Perlas ng Silangan
1969; FPJ Productions; 35 มม.; สี; 123 นาที
ผู>กํากะบ: Pablo Santiago; บทภาพยนตร: Ruben Rustia, Fred Navarro; กํากะบภาพ:
Sergio Lobo; ตะดต!อ: Augusto Salvador; เพลง: Ariston Avelino; ควบคุมเสียง: Angel
Avellana, Jun Ella; นะกแสดง: Fernando Peo, Jr., Susan Roces, Vic Vargas, Carlos
Padilla, Jr., Ruben Rustia, Jose Padilla, Jr., Bert Olivar, Vic Silayan, Vic Varion Van de
Leon, Pedro Faustino, Paquito Salcedo, Andres Centenera, Van de Leon.
ภาพยนตรเกี่ยวกะบวิถีชีวิต จารีตปรัเพณีแลัความเชื่อของผู>คนชาวมุสลิมในเกาัมากิน
ดาเนา (Magindanao) โดยเล!าผ!านชีวิตของอามิด (Amid แสดงโดย Fernando Peo, Jr.) ซึ่งถูก
โยนทิ้งลงทัเลโดยชาวสเปนแต!ได>ระบการช!วยเหลือไว>โดยชาวบ>าน การปรากฏตะวขึ้นอย!างไม!มีปrมี
ขลุ!ยของอามิดทําให>ผู>คนพากะนรัแวงสงสะยว!าเขาอาจจัเป_นสายละบสเปนที่แฝงตะวเข>ามา แต!ก็มี
บางคนที่เชื่อว!าเขาอาจจัเป_นลูกของดาโตั ผู>ปกครองคนก!อน ขณัที่ใช>ชีวิตอยู!ในเกาัแห!งนะ้น
เรื่องราวแลัหน>าตาของอามิดได>ทําให>ดายะง มาฮาลินา (Dayang Mahalina) หลานผู>เลอโฉมของ
สุลต!านตกหลุ!มระก เมื่อทะ้งสองได>สารภาพระกต!อกะนแล>ว สุลต!านก็จะดให>มีการแข!งขะนเพื่อหาผู>
เหมาัสมที่จัได>ครองคู!กะบเจ>าหญิงดายะง เมื่อสุลต!านสิ้นพรัชนม การแข!งขะนก็ยะงคงดําเนินต!อไป
แต!คระ้งนี้รางวะลของผู>ชนัไม!ได>มีเพียงสาวงามอีกต!อไป แต!คืออํานาจที่จัปกครองเกาัแห!งนี้ต!อไป
อามิดทุ!มเทให>กะบการแข!งขะนอย!างเต็มที่แลัได>ระบชะยชนัได>ครอบครองผู>หญิงที่ตนระกในที่สุด

A Portrait of the Artist as Filipino
1965; Diadem Pictures; 35 มม.; ขาว-ดํา; 70 นาที (ภาษาอะงกฤษ)
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ผู>กํากะบ: Lamberto V. Avellana; ผู>อํานวยการสร>าง: Manuel de Leon; เรื่อง:
ดะดแปลงจากบทลัครของ Nick Joaquin; บทภาพยนตร: Dinato Valentin, Trinidad Reyes;
กํากะบภาพ: Mike Accion; เพลง: Mike Velarde, Jr.; นะกแสดง: Daisy H. Avellana, Naty
Crame-Rogers, Conrad Parham, Vic Silayan, Sarah K. Joaquin, Nick Agudo, Pianing
Vidal, Francisco Trinidad, Oscar Keesee, Veronica Palileo, Nena Perez Rubio, Manuel
Ojeda, Miriam Jurados.
ก! อ นสงครามโลกคระ้ ง ที่ ส องจัรัเบิ ด ขึ้ น ไม! น านนะ้ น ในบ> า นของตรักู ล มาราซิ กะ น
(Marasigan) ณ ย!านอินทรามูรอส (Intramuros) อะนเก!าแก!นะ้น มีศิลปoนเขียนรูปผู>มีชื่อเสียงอยู!คน
หนึ่ง คือ ดอน ลอเรนโซ (Don Lorenzo) อาศะยอยู!กะบลูกสาวสองคน คือ แคนดิดา (Candida)
กะบพอลล!า (Paula) ภาพยนตรเรื่องนี้ฉายให>เห็นถึงความเสื่อมของชีวิตหรูหราของตรักูลขุนนาง
เก!าของมันิลา ซึ่งไม!ได>เพียงแต!ยากจนเงินทองลงอย!างหนะกเท!านะ้น แม>แต!ศีลธรรมจรรยาก็ยะงตก
ต่ําลงจนถึงขีดสุด ลูกสาวทะ้งสองของลอเรนโซต>องยอมทนกล้ํากลืนความอะบอายต!างๆ เพื่อให>มี
ชีวิตอยู!รอด ขณัที่พี่น>องคนอื่นๆ พากะนสละดทิ้งบ>านของบรรพบุรุษไปอาศะยอยู!ตามแบบวิถีชีวิต
สมะ ย ใหม! ทะ้ ง สองสาวจึ ง ถู ก ทิ้ ง ไว> เ บื้ อ งหละ ง เพื่ อ คอยดู แ ลพ! อ ชราในบ> า นเก! า ๆ ผุ พะ ง ในย! า น
อินทรามูรอสอะนทรุดโทรมโรยรา ทะ้งยะงยอมนอนกะบผู>ชายเพื่อหารายได>เสริมมาจุนเจือการยะงชีพ
ต!อมาพอลล!าได>ตกหลุมระกชายหนุ!มผู>หนึ่งซึ่งหวะงจัใช>เธอเป_นเครื่องให>เขาได>ครอบคระวภาพเขียน
อะนล้ําค!าของลอเรนโซ โดยวางแผนว!าจันําไปขายให>แก!ผู>ซื้อรายหนึ่ง แม>ลอเรนโซจัยอมยกภาพ
ดะงกล!าวให>แก!ลูกสาว แต!ก็กลายเป_นเครื่องบาดหมางอะนสร>างความร>าวฉานขึ้นรัหว!างพ!อกะบลูก
สาว จนในที่สุดก็มีเพียงหนทางเดียวที่จักําจะดภาพเขียนชิ้นดะงกล!าวทิ้งไปคือ พอลล!าใช>มีดกรีด
ทําลายภาพเขียนล้ําค!านะ้นทิ้งไป

Private Wars (สงครามภายใน)
1996; NHK Telivision, Tokyo; 16 มม.; สี; 67 นาที; สารคดี
ผู>กํากะบ: Nick Deocampo; ผู>อํานวยการสร>าง: Masao Nidaira (ในนามของ NHK
Telivision (Tokyo); เรื่อง: Nick Deocampo; บทภาพยนตร: Nick Deocampo; กํากะบภาพ:
Louie Quirino ตะดต!อ: Fred de Leon, Nick Deocampo; ควบคุมเสียง: Emmanuel Clemente;
นะกแสดง: Behn Cervantes, Majella Palacios.
ภาพยนตร อะต ชีว ปรัวะติ ของนะ กทํ าหนะ ง ซึ่ง ต>อ งการค> นหาพ! อที่ หายสาบสู ญไป การ
เดินทางออกจากมันิลา นะกทําหนะง (แสดงโดย Nick Deocampo) ได>สัท>อนให>เห็นถึงชีวิตใน
เมืองแลัเหตุผลที่ทําให>เขาต>องหะนหละงให>แก!อดีตของตนเอง เมื่อกละบมาถึงบ>าน เขาได>พบกะบ
สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบคระว รวมทะ้งแม! พี่สาว ญาติ แลัหลานๆ เมื่อถามหาผู>เป_นพ!อ เขาได>
ยินเรื่องราวแตกต!างกะนจํานวนมาก ซึ่งแทบจัไม!เกี่ยวกะบคําถามของเขาโดยตรง จากนะ้นเขาจึง
ออกเดินทางไปยะงสถานที่ต!างๆ ซึ่งมีคําร่ําลือว!าเคยมีคนเห็นพ!อ เขาได>พบกะบลุงซึ่งเล!าว!าได>เห็น
แลัคุยกะบพ!อก!อนหน>านะ้นไม!กี่ปr ในเรื่องเล!าของลุงนะ้น พ!อหะนมาขายปนของเล!นอยู!ในอิบาฮาย
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(Ibahay) เขตอะคลาน (Aklan) นะกทําหนะงจึงออกเดินทางไปสู!อิบาฮาย ซึ่งเขาถูกนําไปยะงตลาด
แลัได>ระบการบอกเล!าว!าพ!อเป_นพ!อค>าขายไก! เมื่อไปถึงตลาด เขาได>พบกะบผู>คนจํานวนหนึ่งซึ่งยะง
จําพ!อของเขาได>จากภาพถ!ายที่เขาแสดงให>ดู หลายคนเคยเห็นเขาขายยาสมุนไพรระกษาโรคต!างๆ
ชายผู>หนึ่งย้ําว!าเคยเห็นพ!อของเขาขายยาอยู!ตรงข>ามกะบแผงของเขา นะกทําหนะงจมดิ่งลงสู!ความ
สะบสนอะนลึกล้ําซึ่งช!วยกะนสร>างขึ้นโดยผู>คนแวดล>อม เขาออกเดินทางจากบ>านหละงหนึ่งไปเคาั
ปรัตูบ>านอีกหละงหนึ่งเพื่อถามว!าเคยมีใครรู>จะกพ!อของเขาบ>างไหม แต!ก็ดูเหมือนว!าจัเป_นสิ่งที่ไร>
ผล เขาจึงขึ้นไปยะงภูเขา เพื่อไปกะบชาวบ>านผู>ให>ข>อมูลเกี่ยวกะบขบวนการเมืองใต>ดินคนหนึ่ง
เนื่ องจากมีข! า วลื อว! า พ!อ ของเขาได> เข> าร! ว มกะ บ กลุ! มขบถ แต! ข!า วคราวที่ไ ด> ระบ ก็ยะ ง คงว!า งเปล! า
เหมือนเดิม หละงจากกละบมาบ>านแม!แล>ว นะกทําหนะงพยายามหาคําอธิบายให>แก!ตะวเองเกี่ยวกะบ
การหายตะวไปของพ!อ เขามองหาเหตุผลต!างๆ เกี่ยวกะบครอบคระวของตนที่ต>องปรัสบกะบเคราัห
กรรมต!างๆ อะนเป_นมาจากสงคราม ซึ่งขยายมากลืนกินเอาชีวิตของเขาเข>าไปด>วย เพื่อทําความ
เข>าใจกะบสงครามดะงกล!าว นะกทําหนะงก็เผยให>เห็นถึงสงครามภายในของตน ซึ่งต>องต!อสู>เพื่อเพศ
สภาวัของตน แลัสงครามการเมืองซึ่งเขาได>เผชิญมาในยุคกฎอะยการศึก หละงจากไม!สามารถ
ค> น พบพ! อ แล> ว เขาก็ ค ร่ํ า ครวญถึ ง ความสู ญ เสี ย ของตนขณัที่ ดุ! ม เดิ น ไปบนชายหาดซึ่ ง เขา
จินตนาการว!าได>พบกะบพ!อแลัได>รําพะนเศร>าสร>อยต!อการหายไปของเขา

Red Saga
2004; 16 มม.; สี; 15 นาที; สารคดีแนวทดลอง
ผู>กํากะบ: Gabriel Krista Lluch Dalena; กํากะบภาพ: Claude Santos & Gabriela
Krista Lluch Dalena; ตะดต!อ: Bryan Quesada, Gabriela Krista Lluch Dalena, Jomel
Lawas, King Catoy; เพลง: Utad Arellano, Diklap, Majay & Pane; ควบคุมเสียง: Bobby
Macabenta, King Catoy; ดูแลการผลิต: Jomel Lawas, Paolo Pangan, Renato Mabilin,
Vivian Limpin; นะกแสดง: Tatay Pido, Mario, Teatro Pudoy.
เด็กๆ ของแผ!นดินต!างจดจ!อกะบการเฝาระกษาพืชผลการเพาัปลูกจากการละกขโมย ชาย
ในเครื่องแบบติดอาวุธพากะนปล>นสัดมภชุมชน เรือนร!างอะนเหวอัหวัถูกปล!อยทิ้งไว>ในทุ!งกว>าง
ชาวนาเดินขบวนเข>าไปในเมืองเรียกร>องความยุติธรรม ทะ้งหมดนี้คือภาพของชีวิตชนบทอะน
สัท>อนถึงการลุกฮือขึ้นของขบวนการชาวนาตามหะวเมืองชนบท

Relasyon (ความสะมพะนธ)
1982; Regal Films; 35 มม.; สี; 115 นาที
ผู>กํากะบ: Ishmael Bernal; บทภาพยนตร: Ricardo Lee, Raquel Vilavicencio,
Ishmael Bernal; กํากะบภาพ: Sergio Lobo; ตะดต!อ: Augusto Salvador; เพลง: Winston
Raval; ควบคุมเสียง: Vic Macamay; ดูแลการผลิต: Benjie de Guzman; นะกแสดง: Vilma
Santos, Christopher de Leon, Jimi Melendez, Bing Caballero, Olive Madrillejos.
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ภาพยนตรเรื่ องนี้ นํา เสนอเรื่ องราวของการเป_น เมีย น>อยผ!า นชีวิ ตของมาริโล (Marilou
แสดงโดย Vilma Santos) ซึ่งมีความสะมพะนธกะบเอมิล (Emil แสดงโดย Christopher de Leon)
อาจารยมหาวิทยาละยซึ่งแต!งงานแล>วคนหนึ่ง โดยเอมิลได>มาใช>ชีวิตร!วมกะบมาริโลหละงจากภรรยา
ทิ้งเขาไป โดยนําลูกไปด>วย แต!เมื่อใช>ชีวิตร!วมกะน มาริโลก็ค>บตะวตนที่แท>จริงของเอมิล ซึ่งข!มเหง
บะงคะบเธอในเรื่องกิริยามารยาทแลัการใช>ชีวิต เมื่อเกิดอาการตาสว!าง มาริโลก็กละบไปอยู!กะบพ!อ
แม! แต!ไม!นานเธอก็กละบมาหาเอมิลอีก แต!ก็หละงจากภรรยาเก!าได>กละบมาคืนดีกะบเอมิลแล>ว
มาริโลจึงต>องสร>างข>อตกลงว!าเธอจัได>ครอบคระวเอมิลสะปดาหลัสามวะน เมื่อเอมิลปวยเป_นเส>น
อุดตะนในสมอง มาริโลต>องโทรศะพทไปหาภรรยาเก!าเพื่อรายงานถึงสภาพของเอมิล ขณัที่ใช>ใน
วะนหยุดร!วมกะบมาริโล อาการของเอมิลก็เกิดกําเริบขึ้นจนถึงแก!ความตายไปในที่สุด หละงจากงาน
ศพของเอมิลแล>ว ภรรยาเก!าของเอมิลก็เ อาทระพย สมบะติทุก อย!างของเอมิลไป โดยทิ้ งไว>เพีย ง
ภาพถ!ายของเอมิลไว>ให>มาริโล เมื่อไม!สามารถหาเหตุผลว!าทําไมจัต>องอยู!คนเดียวต!อไปได>อีก
มาริโลก็ตะดสินใจไปสหระฐฯ เพื่อเริ่มต>นชีวิตใหม!ของตะวเอง
Revolutions Happen Like Refrains in a Song
1987; Super 8; สี; 57 นาที; สารคดี
ผู>กํากะบ/ผู>อํานวยการสร>าง/บทภาพยนตร/กํากะบภาพ/ตะดต!อ/ควบคุมเสียง: Nick
Deocampo.
จดหมายเหตุ อะ นเป_ นปรัวะ ติ ศ าสตรส! ว นตะ ว ของนะ กทํ า หนะ ง ซึ่ง เข>า มาทาบซ>อ นกะบ การ
เปลี่ยนแปลงทางสะงคมในช!วงสองทศวรรษก!อนจับรรลุจุดสูงสุดในการปฏิวะติปรัชาชนเมื่อ ค.ศ.
1986 โดยใช>ภาพยนตรส!วนตะวที่ทําขึ้นในบ>านผสานเข>ากะบฟoลมภาพข!าวที่ได>จากการทําสารคดี
นะ ก ทํ า หนะ ง ก็ พ าผู> ช มกละ บ ไปหาอดี ต ในวะ ย เยาว ข องตน ซึ่ ง เติ บ โตขึ้ น ในช! ว งยุ ค กฎอะ ย การศึ ก
ภาพยนตรเรื่องนี้จึงไม!ได>เป_นเพียงบะนทึกชีวิตส!วนของนะกทําหนะง แต!คือชีวิตทางสะงคมที่เขารู>จะก
อะนทําให>ปรัวะติศาสตรกลายเป_นเรื่องร!วมสมะยใกล>ชิดแลัเป_นสิ่งที่อยู!ใกล>ชิดกะบความเป_นส!วนตะว
ของเราเอง
Sa Kandungan ng Langit (Heaven’s Cradle/ อู!สวรรค)
2004; White Windows Films Productions; 35 มม.; สี; 97 นาที
ผู>กํากะบ: Gina Marissa Tagasa; ผู>อํานวยการสร>าง: Jae J. Jang; เรื่อง: Gina
Marissa Tagasa; ควบคุมเสียง: Nelvy Sacramento; ดูแลการผลิต: Dionie Boiser; นะกแสดง:
Arabelle Cadocio, Mike Lloren, Nante Montreal, Francis Matheu, Jake Palomo,
Amybelle Castillo, Anna Llave, Marjorie Castillo.
ขณัที่ อ ยู! บนหนทางกละ บ บ> า นในชนบทห! างไกล โจจี้ (Joji แสดงโดย Mike Lloren)
นะกเขียนบทสารคดี ถูกปล>นชิงเอาทระพยสินต!างๆ ที่เขามี หละงจากถูกทิ้งไว>เนื่องจากเข>าใจเขา
สิ้นใจไปแล>ว ก็มีบุคคลลึกละบยื่นมือเข>ามาช!วยชีวิตเอาไว> คือ กีโม (Gimo) ผู>ดํารงชีวิตเยี่ยงฤาษี
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แลัแนันําให>เขารู>จะกกะบชุมชนของผู>เป_นโรคเรื้อน เมื่อออกเดินทางต!อไปยะงหมู!บ>านเบเธสดา
(Bethesda) อะนลึกละบ โจจี้ได>พบกะบลิเวย (Liway) หญิงสาวผู>มีเรื่องราวชีวิตเบื้องหละงโศกระนทด
แต!ก็เต็มเปrยมไปด>วยความหวะงแลัความปราณี เมื่อได>ยินเรื่องราวอะนเจ็บปวดแลัรู>จะกตะวตนของ
ลิเวย โจจี้ก็สามารถทําใจกะบอดีตของตนได> การค>นหาความหวะงในหมู!ผู>เจ็บปวดสูญเสียยิ่งกว!าใน
ชีวิต ช!วยให>โจจี้มีความกล>าหาญที่จัมีชีวิตอยู!ต!อไปอย!างมีความหวะงแลัศระทธา

Sa Kuko ng Agila
1989; Richkilm Inc.; 35 มม.; สี; 128 นาที
ผู>กํากะบ: Augusto Buenaventura; กํากะบภาพ: Fredy Conder; เพลง: Jaime
Fabregas; นะกแสดง: Joseph Estrada, Nikki Coseteng, Ma. Isabel Lopez, Ruben Rustia,
Tommy BUEL, Paquito Diaz, Laurice Guillen, Subas Herrero, Lara Melissa de Leon.
ตอนโย (Tonyo แสดงโดย Joseph Estrada) เป_นคนขะบรถจิ๊ปนีย (Jeepney) เพื่อหา
เลี้ยงชีวิต เขาเป_นหนึ่งในบรรดาชาวฟoลิปoโนที่ดิ้นรนทํางานหาเงิน โดยไม!ละงเลว!าจัต>องเอาชีวิต
เข>าแลก หละงจากเกิดเหตุการณโศกนาฏกรรมขึ้นหลายอย!างในเมืองโอลองกาโป (Olongapo)
ตอนโยจึงตะดสินใจต!อสู>เพื่อเรียกร>องหาความเป_นธรรมให>กะบเหยื่อของความอยุติธรรมซึ่งสะมพะนธ
อยู!กะบการเข>ามาตะ้งฐานทะพของสหระฐฯ ในฟoลิปปoนส ตอนโยเข>าร!วมการปรัท>วงต!อต>านการต!อ
สะญญาให>ฐานทะ พยะงคงใช>ฟoลิป ปoนสเ ป_นฐานทะพต!อไป แลัส!งผลให>เกิด กรัแสต!อต>านฐานทะ พ
อเมริกาขึ้นอย!างกว>างขวางในช!วงเวลาที่ฟoลิปปoนสกําละงให>สะตยาบะนข>อตกลงเรื่องฐานทะพสหระฐฯ
คระ้งใหม!

Sa Maynila
1989; Goethe Institut, Philippine Information Agency, MFI, Kodak; 16 มม.; สี;
6:20 นาที; สารคดีแนวทดลอง
ผู>กํากะบ: Jo Atienza, Ige Alcazaren, Ricky Orellana.
เศษฟoลมแลัเสียงต!างๆ นํามาตะดต!อเข>าด>วยกะนเป_นสารคดีในเชิงอิมเพรสชะ่นนิสม
เกี่ยวกะบเมืองมันิลา โดยไม!มคี ําบรรยายปรักอบ แลัปล!อยให>ผู>ชมจินตนาการเอาเองตามภาพ
ต!างๆ ที่ถูกนํามาตะดต!อเข>าด>วยกะนเพื่อแสดงให>เห็นถึงความยุ!งเหยิงวุน! วายของการเป_นเมืองมหา
นคร

Sakay
1993; Alpha Omega Production; 35 มม.; สี; 112 นาที
ผู>กํากะบ: Raymond Red; เรื่อง: Raymond Red, Ian Victoriano; บทภาพยนตร: Ian
Victoriano; กํากะบภาพ: Raymond Red, Lauro Rene Manda; ตะดต!อ: Raymond Red, Lauro
Rene Manda; เพลง: Ronnie Quesada; ควบคุมเสียง: Gaudencio Barredo; ดูแลการผลิต:
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Daniel Red, Roy Red; นะกแสดง: Julio Diaz, Tetchie Agbayani, Pen Medina, Ray
Ventura, Leopldo Salcedo, Raymond Keannu, Raul Arellano.
มาคาริโอ สาเกย (Macario Sakay) เป_นช!างตะดผมธรรมดาคนหนึ่งจากเมืองตอนโย
(Tonyo) ในรัหว!างการเข>ายึดครองฟoลิปปoนสของอเมริกาในช!วงแรกๆ ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป
ทะนใดเมื่อเขาตะดสินใจเข>าร!วมสมาคมละบกาติปูนะน (Katipunan) ซึ่งเป_นขบวนการเรียกร>องเอกราช
มาตะ้งแต!ช!วงเวลาที่ฟoลิปปoนสยะงเป_นอาณาจะกรของสเปนในปลายคริสตศตวรรษที่ 19
เช!นเดียวกะบคนอื่นๆ ในรุน! เดียวกะน จิตวิญญาณแห!งการปฏิวะติได>กลืนกินเขาเข>าไป แลัความ
ขะดแย>งภายในขบวนการก็กลายเป_นอุปสรรคในการขะบเคลื่อนขบวนการต!อสู> สาเกยพยายามเข>า
ไปปลุกปล้ําให>ขบวนการกาติปูนะนฟน ฟูขนึ้ มาใหม! แต!ก็ถูกจะบกุมในข>อหาก!อการขบถแลัถูกส!งเข>า
คุกไปในที่สุด แต!เขาก็ยะงดิ้นรนต!อสู>ต!อไปหละงการยอมมอบตะวของนายพลมิกูเอล มะลวาร (Gen.
Miguel Malvar) แลัการต!อสู>ของเขาก็ทําให>เขากลายเป_นวีรบุรุษของชาวบ>านทะ่วปรัเทศ กรัตุ>น
ปลุกเร>าจิตใจผู>คนกล>าหาญในการลุกขึ้นมาต!อต>านอเมริกา

Salome
1999; Bancom Audio-vision Corp.; 35 มม.; สี; 101 นาที
ผู>กํากะบ: Laurice Guillen; เรื่อง: Laura Guillen; บทภาพยนตร: Ricard Lee; กํากะบ
ภาพ: Rommy Vitug; ตะดต!อ: Efren Jarlego; เพลง: Ernani Cuenco; ควบคุมเสียง: Luis
Reyes; ดูแลการผลิต: Santiago Bose; นะกแสดง: Gina Alajar, Johnny Delgado, Dennis
Roldan, Bongchi Miraflor, Armida Sigulon-Reyna, Bruno Pinzalan, Tony Santos,
Venchito Galvez, Lily Miraflor.
ซาโลเม (Salome แสดงโดย Gina Alajar) เป_นหญิงสาวเชือ้ สายสเปนผู>ทรงเสน!ห จนทํา
ให>สามีของเธอ (แสดงโดย Johny Delgado) ตะดสินใจอพยพโยกย>ายไปอยู!ในชนบทห!างไกล ณ
หมู!บ>านชาวปรัมงแห!งหนึง่ เพื่อให>พ>นจากบรรดาผู>ชายที่ปรารถนาในตะวเธอ แต!กละบมีหนุ!มน>อย
จากตะวเมืองในลัแวกคนหนึง่ (แสดงโดย Dennis Roldan) ปรากฏตะวขึ้นในชีวิตเธอแลัมีสะมพะนธ
สวาทกะน หากความละบก็ไม!ได>ดํารงอยู!ยาวนานนะก เด็กหนุ!มจึงตกเป_นเหยื่อของฆาตกรรม แต!
เมื่อเข>าไปอยู!ในกรับวนการพิจารณาของศาล เรื่องราวกละบเต็มไปด>วยความคลุมเครืออะนเป_น
ปริศนา เนื่องจากมีเรื่องเล!าแตกต!างกะนถึง 3 อย!างว!าเขาถูกฆาตกรรมอย!างไร ตะ้งแต!ถกู เธอเอง
เป_นคนสะงหาร ถูกชาวบ>านสะงหาร แลัถูกสามีเธอสะงหาร ส!วนเธอนะ้นก็กลายเป_นปริศนาลึกละบ
ว!าเป_นเหยื่อของการข!มขืนหรือเป_นฆาตกรกะนแน! เด็กหนุม! เป_นเพียงชู>ระกของเธอหรือเป_นนะก
ข!มขืนกะนแน!

The Sex Warriors and the Samurai
1995; Formation Films Ltd. สําหระบ Channel 4, London (UK); 16 มม.; สี; 26
นาที; สารคดี
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ผู>กํากะบ: Nick Deocampo; ผู>อํานวยการสร>าง: Parminder Vir; กํากะบภาพ: Yam
Laranas; ตะดต!อ: Lauro Rene Manda; ควบคุมเสียง: Dennis Empalmado.
ภาพยนตรเล!าเรื่องคนข>ามเพศฟoลิปoโนซึ่งเข>าไปทํางานในสถานบะนเทิงของญี่ปุนเพื่อหา
เลี้ยงครอบคระวในฟoลิปปoนส ในช!วงเวลากลางวะน โจอะน (Joan) ต>องเข>าระบการฝกเพื่อเตรียมตะว
เข>าทํางานในญี่ปนุ แต!ในเวลากลางคืน เขาต>องแสดงเป_นผูห> ญิงในบารเกยของมันิลา ทะ้งหมดนี้
เพื่อหาเลี้ยงครอบคระวจํานวน 18 ชีวิต แม>ว!าจัเป_นการเดินทางไปญี่ปุนเป_นคระ้งที่ 4 แล>ว เขาก็
ยะงรู>สึกถึงความยากเข็ญในการหาเงินให>ได>เพียงพอเพื่อทําให>ชีวิตความเป_นอยู!ของทุกคนดีขึ้น
เมื่อพบกะบเกยคนอื่นๆ ที่ทํางานอยู!ในบารเดียวกะน พวกเขาต!างก็คร่ําครวญถึงความยากลําบาก
ของชาวฟoลิปoโนที่ต>องไปแสดงเพื่อความบะนเทิงอยู!ในญี่ปุน การถูกคุกขามแลัความยากแค>นดู
เหมือนจัไล!ต>อนนะกรบข>ามเพศเหล!านี้ไม!ว!าพวกเขาจัไปอยู! ณ มุมใดของโลกก็ตาม ภาพยนตร
เดินเข>าสู!จุดไคลแม็กในตอนทีพ
่ !อของโจอะนนาได>ระบการปล!อยตะวออกจากคุกแลักละบมาพบ
ครอบคระว อะนแสดงให>เห็นถึงความระกแลัความผูกพะนรัหว!างครอบคระวแลัรัหว!างพ!อกะบลูกซึ่ง
เป_นเกย

Sibak: Midnight Dancers
1994; Tangent Films International; 35 มม.; สี; 111 นาที
ผู>กํากะบ: Mel Chionglo; ผู>อํานวยการสร>าง: Richard Tang; บทภาพยนตร: Ricardo
Lee; กํากะบภาพ: Joe Tutanes; ตะดต!อ: Jess Navarro; เพลง: Nonong Buencamino; ควบคุม
เสียง: Ramon Reyes; ดูแลการผลิต: Edgar Martin Littua; นะกแสดง: Alex de Rosario,
Gandong Cervantes, Jr., Lawrence David, Luis Cortez, Perla Bautista, Richard Cassity,
Leonard Manalanson, John Medina, Danny Ramos, Ryan Aristorenas.
ภาพยนตรเรื่องนีไ้ ด>ระบแรงบะนดาลใจมาจากเรื่องจริงเกี่ยวกะบพี่น>องสามคนซึ่งทํางานเป_น
นะกเต>นรําโชวกล>ามแลัความเป_นชาย (macho dander) อยู!ในบารเกยแห!งหนึ่งของมันิลา โดย
มองจากสายตาของน>องคนเล็ก คือ ซะนนี่ (Sonny) ซึ่งเป_นคนเล!าเรื่องการผจญภะยแลัอะนตราย
ต!างๆ ที่พวกเขาเผชิญ ส!วนพี่คนโตนะน้ แม>อายุจัมากแล>วแต!ก็ยะงต>องผูกอยู!กะบงานแบบนี้เพราั
เป_นหนทางเดียวที่เขาจัสามารถหาเลี้ยงครอบคระวได> เขาจึงทําทุกอย!างเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพแลัมี
ราคาหลายอย!างที่จัต>องจ!าย หละงจากเฝามองสิ่งต!างๆ ทีเ่ กิดขึ้น ในที่สุดซะนนี่ก็ตะดสินใจนําผู>ชม
ร!วมเดินทางเข>าไปสู!อุตสาหกรรมทางเพศหรือการค>าเนื้อสดของฟoลิปปoนส

Sisa
1951; Premiere Productions; 16 มม.; ขาว-ดํา; 107 นาที
ผู>กํากะบ: Gerardo de Leon; เรื่อง: ดะดแปลงจากนวนิยายของโฮเซ! ริซาล เรื่อง Noli Me
Tangere (อะนล!วงลัเมิดมิได> หรือมัเร็งสะงคม); บทภาพยนตร: Teodorico Santos; กํากะบภาพ:
Arsenio Dona, Tommy Marcelino; ตะดต!อ: Vic Calub; เพลง: Ariston Avelino; ควบคุมเสียง:
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Demetrio de Santos; นะกแสดง: Anita Linda, Edie del Mar, Reynaldo Dante, Ruben
Rustia, Eddie Infante, Naty Rubi, Pancho Pelagio.
ซิซา (Sisa) คือตะวลัครแบบที่อยู!ในจินตนาการทะ่วไปของคนฟoลิปoโน โดยนํามาจากตะว
ลัครตะวหนึ่งในนวนิยายของโฮเซ! ริซาล เรื่อง Noli Me Tangere ในฐานัเด็กสาวผู>พระ่งพร>อมไป
ด>วยทระพยสินเงินทอง ซิซาจึงตกเป_นที่หมายปองของชายหนุ!มจํานวนมาก แต!แทนที่จัตอบ
ระบคําขอแต!งงานจากผู>กองสเปนหะวหน>าตํารวจระกษาความปลอดภะย (guardia civil) ซิซากละบ
เลือกคนระกซึ่งต!อมาชอบทุบตีเธออยู!เป_นปรัจําแลัยะงติดการพนะนอย!างหน>ามืด หละงจากอดีต
คนระกเก!าชาวสเปนหาเรื่องตะง้ ข>อหาแลัจะบสามีเข>าคุกไปแล>ว ซิซาก็ไม!รู>ว!าจัหาเลี้ยงชีวิตกะบลูก
น>อยสองคน คือ บาซิลิโอ (Basilio) กะบคริสปoน (Crispin) ต!อไปได>อย!างไร เมื่อเด็กทะ้งสองไปช!วย
ทํางานหาเงินในโบสถแห!งหนึง่ พวกเขาก็ถูกกล!าวหาว!าขโมยข>าวของจากโบสถโดยอดีตคนระกเก!า
ของเธออีกผู>หนึ่ง ซึง่ ทํางานเป_นคนตีรัฆะงของโบสถ เมื่อถูกพรัทรมานอย!างหนะกเพ!อให>สารภาพ
คริสปoนก็สิ้นชีวิต ส!วนบาซิลิโอหนีเอาชีวิตรอดไปได> แลักลายเป_นนะกโทษหนีคดี ซิซาออกตาม
หาลูกอย!างไร>หวะง ถูกติดตามแลัถูกข!มขืนโดยกองกําละงระกษาความปลอดภะย เมื่อไม!อาจทนต!อ
ความบีบคะ้นเหล!านี้ได>อีกต!อไป ซิซาก็กลายเป_นคนบ>าโดยสมบูรณแบบ

Sister Stella L. (ซิสเตอรสเตลล!
สเตลล!า แอล.)
1984; Regal Films; 35 มม.; สี; 103 นาที
ผู>กํากะบ: Mike de Leon; บทภาพยนตร: Jose F. Lacaba, Jose Almojuela, Mike de
Leon; กํากะบภาพ: Rody Lacap; ตะดต!อ: Jess Navarro; เพลง: Ding Achacoso; ควบคุมเสียง:
Ramon Reyes; ดูแลการผลิต: Cesar Hernando; นะกแสดง: Vilma Santos, Jay Ilagan, Gina
Alajar, Laurice Guillen, Ruben Rustia, Anita Linda, Liza Lorena, J. Eddie Infante, Tony
Santos, Abul de Leon, Rody Vera, Crispin Medina, Jojo Sanchez, Malou de Guzman,
Raquel Villavicencio, Fred Capulong.
แม!ชีสเตลล!า แอล. (Stella L. แสดงโดย Vilma Santos) ตะดสินใจทิ้งงานให>คําปรึกษาแก!
บรรดาคุณแม!ที่ไม!ได>แต!งงานเพื่อเข>าร!วมการปรัท>วงของคนงาน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น
หละง จากเธอได>ไ ปเยี่ ยมเพื่อ นแม! ชีด>ว ยกะน คือ แม! ชีสเตลล! า เบาติ สตา (Sister Stella Bautista
แสดงโดย Laurice Guillen) ซึ่งได>ระบมอบหมายให>ไปทํางานอยู!ในเมืองอุตสาหกรรมแห!งอากูโฮ
(Aguho) แม!ชีสเตลล!า แอล. รู>สึกเห็นอกเห็นใจต!อชัตากรรมของคนงาน จึงตะดสินใจหาหนทาง
ช!วยเหลือพวกเขาในการเรียกร>องความยุติธรรม ในช!วงเดียวกะนนะ้น เธอก็ได>พบกะบคนระกเก!า คือ
นิค ฟาจาร โด (Nick Fajardo แสดงโดย Jay Ilagan) นะ กหนะง สือ พิม พ ซึ่ง กํา ละง ทํา งานหาข! า ว
เกี่ ยวกะ บขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสะ ง คมการเมือ งของโบสถ เขาพยายามอ>อ นวอนขอให>เ ธอ
กละบมาคืนดีด>วย แต!แม!ชีก็ยะงศระทธาต!อเสียงเพรียกร>องของพรัเจ>า ไม!ว!าจัเผชิญกะบการคุกคาม
หรือการทําร>ายอย!างไรก็ตาม นอกจากนี้ หละงถูกเรียกตะวให>กละบมายะงคอนแวนซแล>ว การฆ!าตะว
ตายของหญิงตะ้งครรภที่โบสถระบเข>ามาดูแลก็ยิ่งเป_นเครื่องช!วยให>เธอมุ!งมะ่นกะบการต!อสู>เพื่อความ
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ยุติธรรมของคนงานต!อไป เมื่อกละบเข>าร!วมขบวนการปรัท>วง เธอก็พบกะบการคุกคามทําร>ายของ
กลุ!มอะนธพาลที่ถูกจ>างมาให>จะดการกะบคนงาน การตายของผู>นําสหภาพแรงงาน คือ กา เดนซิโอ
(Ka Dencio แสดงโดย Tony Santos) ก!อให>เกิดความรู>สึกโศกเศร>าไม!เฉพาัแต!ต!อชีวิตของกา
เดนซิโอเท!านะ้น แต!ต!อสภาพการถูกกดขี่ของคนงานทะ้งปรัเทศ การเรียกร>องความเป_นธรรมให>แก!
กา เดนซิโอจึงกลายเป_นเสียงเรียกร>องหาความยุติธรรมในห>วงเวลาที่สะงคมฟoลิปปoนสถูกห!อหุ>มอยู!
ด>วยความอยุติธรรมแลัการคอระปชะ่น
Spit/Optik
1989; Goethe Institut, MFI, Philippine Information Agency, Kodak; 16 มม.; สี;
15 นาที; หนะงทดลอง
ผู>กํากะบ: Roxlee with Benjie Lontoc, Jr., Yeye Calderon, Art Maculangan.
ภาพยนตรเรื่องนี้แบ!งออกเป_น 2 ภาค ในภาคแรก คือ “สปoต” (Spit) นะ้นเป_นเรื่องเล!า
เกี่ยวกะบชายผู>หนึ่งซึ่งไม!มีสมองแลัพยายามไขว!คว>าก>อนสมองจากกลุ!มเมฆก>อนสมองซึ่งลอยฟอง
อยู!ในอากาศ น้ําลายที่เขาถ!มออกไปได>กลายรูปเป_นวะตถุที่เคลื่อนไหวได>แลัเป_นสะญละกษณที่ลื่น
ไหลไปได>ไม!สิ้นสุด ส!วนในภาคสอง คือ “Optik” นะ้น ถือการยําภาพจากฟoลมขนาด Super 8, 16
มม. แลั 35 มม. ที่ได>มาจากถะงขยัในห>องแล็ปของโรงภาพยนตร นํามาตะดต!อเรียบเรียงเข>ากะบ
เสียงเด็กๆ กําละงเล!นอยู!บนถนน

T-Bird At Ako
Ang T1982; Film Ventures Inc.; 35 มม.; สี; 113 นาที
ผู>กํากะบ: Danny Ziacita; เรื่อง: Portia Ilagan; กํากะบภาพ: Felizardo Ballen; ตะดต!อ:
Ike Jarlego, Sr. Felizardo Bailen; เพลง: Butch Monserrat; นะกแสดง: Nora Aunor, Vilma
Santos, Dindo Fernando, Tommy Abuel, Liza Lorena, Suzanne Gonzales, Leila
Hermosa, Anita Linda, Odette Khan.
นอรา ออเนอร (Nora Aunor) ระบบทเป_นนะกกฎหมายที่เป_นทอม ซึ่งตกหลุมระกวิลมา
ซานโตส (Vilma Santos) สาวนะกเต>นปรัจําไนตคละบ แต!เหตุการณเกิดหะกมุมเมื่อนะกกฎหมาย
ซึ่งต>องเป_นทนายให>แก!สาวนะกเต>นกละบก!อให>เกิดความสะมพะนธแบบทะ้งระกทะ้งชะงรัหว!างทะ้งสองขึ้น
ขณัที่ความระกยะงคงเป_นเพียงมายาภาพ แต!ท>ายที่สุดในสะงคมก็บีบให>ผู>หญิงต>องปรัพฤติตะวต!อ
กะนแบบที่สะงคมคาดหวะง เพื่อระกษารูปแบบทางศีลธรรมที่ดํารงอยู!ให>ยืนยาวต!อไป

Tanging Yaman
2000; Star Cinema Productions; 35 มม.; สี; 112 นาที
ผู>กํากะบ: Laurice Guillen; เรื่อง: Laurice Guillen; บทภาพยนตร: Laurice Guillen,
Raymond Lee, Shaira Mella Salvador; กํากะบภาพ: Lee Meily; ตะดต!อ: George Jarlego;
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เพลง: Nonong Buencamino; ควบคุมเสียง: Ronnie Eulloran, Ramon Reyes; ดูแลการผลิต:
Edgar Martin Littaua; นะกแสดง: Gloria Romero, Hilda Koronel, Dina Bonnevie, Johnny
Delgado, Edu Manzano, Jericho Rosales, Marvin Agustin, Carol Banawa, Janet
McBride, John Prats, Shaina Magdayao, Joel Torre, Cherry Pie Picache.
ภาพยนตรเรื่องนี้ชําแหลัครอบคระวทะ่วไปในสะงคมฟoลิปปoนสให>เห็นว!าสิ่งที่มองเห็นนะ้นบาง
ที มะ น ก็ ไ ม! ไ ด> เ ป_ น จริ ง เสมอไป เพราัมะ ก เต็ ม ไปด> ว ยรอยบาดหมางรัหว! า งพ! อ แม! กะ บ ลู ก หรื อ
รัหว!างพี่น>องด>วยกะน ซึ่งบางคระ้งก็รวมถึงบรรดาลูกเขยลูกสัใภ>ด>วย แลัปZญหาเหล!านะ้นก็มะกจั
ลงเอยด>วยการจะดการของบรรดาแม!ๆ ที่คอยดูแลปZญหาความยุ!งยากต!างๆ ให>ผ!านพ>นไป ใน
ภาพยนตรเรื่องนี้เล!าถึงพี่น>องสามคนซึ่งอาศะยอยู!กะบพ!อแม!ด>วยชีวิตที่ค!อนข>างสัดวกสบาย แม>ว!า
หลายอย!างจัดํารงอยู!ในภาวัขะดแย>งกะน แต!พวกเขาก็ยะงมีสิ่งหนึ่งร!วมกะน คือความระกของแม!ที่
ต!อพวกเขาแลัต!อหลานๆ

Ang Tatay King Nanay
1978; Lotus Films, Inc.; 35 มม.; สี; 117 นาที
ผู>กํากะบ: Lino Brocka; ผู>อํานวยการสร>าง: Jesus B. Yu; บทภาพยนตร: Orlando
Nadres; กํากะบภาพ: Jose Batac, Jr.; ตะดต!อ: Augusto Salvador, Jr.; เพลง: Lutgardo
Labad; ควบคุมเสียง: Luis Reyes; นะกแสดง: Dolphy, Nino Muhlach, Philip Salvador,
Marissa Delgado.
เรื่องราวไม!รวบระดธรรมดาเกี่ยวกะบช!างเสริมสวยซึ่งเลี้ยงดูเด็กชายผู>หนึ่ง คอริง (Coring
แสดงโดย Dolphy) เป_นช!างเสริมสวยเกย ซึ่งมีภารัต>องดูแลเด็กน>อยที่เกิดจากคนระกเก!า คือ เดน
นิส (Dennis แสดงโดย Philip Salvador) กะบสาวทํางานบารชื่อมาเรียน!า (Mariana แสดงโดย
Marissa Delgado) ก!อนจัโบกมืออําลาไปเป_นทหารเรือในกองทะพสหระฐฯ เดนนิสได>มอบโนนอย
(Nonoy แสดงโดย Nino Muhlack) ให>คอริงเลี้ยงดู ซึ่งต>องคอยดูแลเด็กน>อยทะ้งในฐานัของพ!อ
แลัแม!ไปพร>อมๆ กะน ในร>านเสริมสวยซึ่งโนนอยเติบโตขึ้นมานะ้น คอริงต>องแสดงทะ้งในบทบาท
ของคนธรรมดาเพื่อเป_นแม!แบบให>เด็กน>อยแลัต>องคอยแอบซ!อนตะวตนธรรมชาติอะนแท>จริงใน
ฐานัโฮโมเซ็กซ!วลเอาไว> ซึ่งก!อให>เกิดความโกลาหลไม!น>อยสําหระบคอริงในการต>องการสละบ
ประบเปลี่ยนบทบาททะ้งสองของตนอยู!ตลอดเวลา จนในท>ายที่สุด มาเรียน!า แม!ของเด็ก ก็กละบมา
เพื่อขอโนนอยกละบไปเลี้ยงดูเอง อะนกลายเป_นทะ้งฉากโศกสร>อยในการพละดพรากแลัความชวน
หะวเราัไปพร>อมกะน
Tatlong Taong Walang Diyos
1976; NV Pictures; 35 มม.; สี; 125 นาที
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ผู>กํากะบ: Mario O’Hara; บทภาพยนตร: Mario O’Hara; กํากะบภาพ: Conrado
Baltazar; เพลง: Minda Azarcon; ควบคุมเสียง: Gaudencio Barredo; ดูแลการผลิต: Fiel
Zabat; นะกแสดง: Nora Aunor, Christopher de Leon, Bembol Roco, Peque Gallaga.
ช!วงเวลาสามปrแห!งการยึดครองของญี่ปุนนําความทุกขแสนสาหะสมาให>แก!ชาวฟoลิปoโน
ภาพยนตรเรื่องนี้เล!าถึงเรื่องราวความระกอะนกลายเป_นโศกนาฏกรรมในช!วงสงครามดะงกล!าว โดย
เล!าผ!านครูสาวชาวบ>านอย!างโรซาริโอ (Rosario แสดงโดย Nora Aunor) ซึ่งตกอยู!ในภาวัขะดแย>ง
รัหว!างชายหนุ!มสองคน คือ คริสปoน (Chrispin แสดงโดย Bembol Roco) เพื่อนเก!าสมะยเป_น
นะ ก เรี ย นซึ่ ง ตะ ด สิ น ใจเข> า ร! ว มกะ บ กองกํ า ละ ง ต! อ ต> า นญี่ ปุ น กะ บ ผู> ก องมาซู กิ (Masugi แสดงโดย
Christopher de Leon) หนุ!มลูกครึ่งฟoลิปoโน-ญี่ปุน ซึ่งเดินทางเข>าถึงเมืองแห!งนี้ในฐานัหะวหน>า
กองกําละงญี่ปุนปรัจําแขวง แลัรู>สึกตกหลุมระกโรซาริโอจนตะดสินใจเอ!ยปากขอเธอแต!งงาน การ
ปฏิเสธทําให>เธอถูกผู>กองมาซูกิใช>กําละงขืนใจ แลัสะมพะนธระกดะงกล!าวก็ทําให>โรซาริโอเปลี่ยนใจหะน
มาให>ความระกกะบหนุ!มลูกครึ่งญี่ปุนแทน ความระกของทะ้งสองแลัการกรัทําอะนเลวร>ายต!างๆ ของ
กองกําละงญี่ปุนทําให>ชาวบ>านยิ่งเพิ่มความเกลียดชะงต!อโรซาริโอมากขึ้น โดยเฉพาัเมื่อครอบคระว
ของเธอได>ระบสิทธิพิเศษต!างๆ จากญี่ปุนเวลาอดยาก เมื่อคริสปoนกละบมาแลัพบกะบสถานการณ
ที่เกิดขึ้น เขาตะดสินใจออกจากเมืองไปด>วยหะวใจสลายเนื่องจากโรซาริโอปฏิเสธไม!ยอมแยกทางกะบ
คนระกญี่ปุน ส!วนผู>กองมาซิกิก็เข>าพิธีแต!งงานกะบเธอหละงการคลอดบุตร แต!ขณัที่ความสะมพะนธ
รัหว!างทะ้งสองล้ําลึกยิ่งขึ้น ครอบคระวของโรซาริโอก็ยิ่งแปลกแยกกะบชุมชนมากยิ่งขึ้น ในที่สุด
ความเกลียดชะงที่ว!านี้ก็ได>ระบการแก>แค>นหละงจากกองทะพสหระฐฯ กละบมาปลดปล!อยฟoลิปปoนสจาก
การยึดครองของญี่ปุนได>สําเร็จแลักองกําละงญี่ปุนเริ่มถอยออกไป โรซาริโอจึงเริ่มถูกมองว!าให>
ความร!วมมือกะบญี่ปุนแลัตะดสินใจหนีไปจากเมืองไปพร>อมกะบผู>กองมาซูกิ แต!ในรัหว!างทาง
นะ้นเอง กองโจรติดอาวุธก็เข>าโจมตีครอบคระว โดยสะงหารผู>กองกะบบุตรน>อยของทะ้งสองทิ้งไป เมื่อ
โรซาริโอกละบเข>ามาในเมือง ผู>คนก็เริ่มล>างแค>นเธอ พวกผู>หญิงพากะนดาหน>าเข>าล>อมกรอบเธอ
ตะดผมเธอทิ้ง แลัสะงหารเธอทะ้งๆ ที่อยู!ภายในโบสถ เมื่อคริสปoนกละบมา เขาก็พบกะบคนระกเก!า
ของตนนอนทอดร!างกลายเป_นศพสุมรวมกะบซากศพอื่นๆ อยู!ในเรือนพะกของโรงเรียน
Tinimbang Ka Ngunit Kulang
1974; CineManila Corporation; 35 มม.; สี; 129 นาที
ผู>กํากะบ: Lino Brocka; บทภาพยนตร: Mario O’Hara; กํากะบภาพ: Jose Batac; ตะด
ต!อ: Augusto Salvador; เพลง: Lutgardo Labad; ควบคุมเสียง: Gregorio Ella; นะกแสดง:
Lolita Rodriguez, Christopher de Leon, Mario O’Hara, Eddie Gracia, Hilda Koronel, Lilia
Dizon, Laurice Guillen, Anita Linda, Alicia Alonzo, Rosa Aguirre, Orlando Nadres,
Joonee Gamboa, Ernie Zarate, Lorli Villanueva, Lily Miraflor, Chito Ponce Enrile,
Joseph Sytangco.
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ภาพยนตรเล!าถึงชีวิตในเมืองเล็กๆ คือกรัจกของสะงคมฟoลิปปoนสผ!านคนอย!างเกาล!า
(Kuala แสดงโดย Lolita Rodriguez) ซึ่งเสียสติไปเพราัการทําแท>งเกิดผิดพลาดขึ้นแลัออกเดิน
ท!อมๆ ไปทะ่วเมือง แต!สิ่งที่ซุกซ!อนอยู!เบื้องหละงเรื่องราวของเธอคืออาการหน>าไหว>หละงมือถือสาก
ปากถือศีลของชาวเมือง ขณัที่คนทะ้งเมืองกําละงทําให>เธอกลายเป_นสิ่งชวนหะว เกาล!าได>ดึงดูด
ความสนใจของเบอรโต (Berto แสดงโดย Mario O’Hara) ชายโรคเรื้อน ซึ่งนําเธอไปอยู!ด>วยใน
เพิงพะกชานเมืองของเขา อะนทําให>ทะ้งสองกลายเป_นชายขอบของสะงคมโดยสมบูรณแบบแลัรอด
พ>นไปจากสายตาของชุมชนได> จัมีก็เพียงแต!จูเนียร (Junior แสดงโดย Christopher de Leon)
เท!านะ้นที่สามารถเข>าถึงโลกของพวกเขาแลัระบรู>เกี่ยวกะบชีวิตของพวกเขาได> ต!อมาเมื่อสมาคม
ผู>หญิงเคร!งศาสนาในเมือง คือ Associacion de las Damas Chritianas ค>นพบว!าเกาล!าตะ้งท>อง
เธอจึงกลายเป_นเรื่องอื้อฉาวขึ้นอีกคระ้ง โดยพวกเขาบีบให>เธออยู!ใต>การควบคุมของโลลา จาโคบา
(Lola Jacoba) แต!จูเนียรได>ปรากฏตะวขึ้นเสียก!อนแลัช!วยเหลือเกาล!าให>กละบหาเบอรโต ณ เพิง
พะกเช!นเดิม เรื่องของเรื่องจึงได>ระบการเปoดเผยขึ้นมาในตอนนี้เองว!า อะนที่จริงแล>วเบื้องหละงของ
เรื่องมาจากพ!อของจูเนียร คือ ซีซาร บละงโค (Cesar Blanco แสดงโดย Eddie Garcia) ซึ่งเป_น
นะกการเมืองเสือผู>หญิงเป_นคนทําให>เกาล!าตะ้งท>องขึ้นในตอนแรก แลับีบบะงคะบให>เธอไปทําแท>ง
เสีย แต!เนื่องจากการทําแท>งของเกาล!าเกิดผิดพลาดขึ้นมา ซีซารกะบคนระบจ>างทําแท>งจึงพากะน
หลบหนี ทิ้งเกาล!านอนจมกองเลือดอยู!เพียงลําพะงแลัทําให>เธอเสียสติไปในที่สุด ในตอนจบของ
ภาพยนตรนะ้น เกาล!าได>ให>กําเนิดลูกคนใหม!กะบเบอรโต ผู>ถูกตํารวจยิงเสียชีวิตเนื่องจากเขาคุม
หมอเป_นตะวปรักะนให>คอยดูแลเกาล!าขณัทําคลอด เมื่อเกาล!าคลอดลูกออกมาแล>ว จูเนียรก็อุ>ม
เด็กเกิดใหม!ขึ้นมาในท!ามกลางสายตาของผู>ค นทะ้งเมือง ราวกะบหนูน>อยคนใหม!คือสะญญัแห! ง
ความหวะงของพวกเขาที่จัก>าวข>ามอคติต!างๆ แลัใช>ชีวิตต!อไปด>วยความอดกละ้นต!อความแตกต!าง
รัหว!างกะน
Trip
1993; 35 มม.; สี; 10 นาที; หนะงสะ้น
ผู>กํากะบ: Jon Red; กํากะบภาพ/ตะดต!อ: Lauro Rene Manda; ตะดต!อ: Lauro Rene
Manda, Jon Red; ดูแลการผลิต: Lauro Rene Manda.
ในวะนอายุครบรอบ 13 ปr หนุ!มน>อยคนหนึ่งจากต!างจะงหวะดตะดสินใจเดินทางเข>าเมืองเป_น
คระ้ ง แรกในชี วิ ต ภายในรถจี๊ ปนี ย ที่ เ ขาโดยสารมา เด็ ก หนุ! มได> พ บกะ บกลุ! ม ผู> โดยสารต! า งๆ ที่
ก!อให>เกิดรอยปรัทะบอะนล้ําลึกขึ้นในตะวเขา เช!น หญิงอ>วนสองคนนะ่งอาหารไม!หยุดปาก คู!ระกหนุ!ม
สาว ผู>หญิงชอบสวดมนต โฮโมเซ็กซ!วล ตํารวจกะบผู>ต>องหา คนคละ่งศาสนา ขี้เมา คนขายบุหรี่
พรั แม!ชี แลั ฯลฯ ในการเดินทางสะ้นๆ เข>าไปในเมืองคระ้งนี้ เด็กหนุ!มรู>สึกราวกะบว!าเขาได>
สบตากะ บ ชี วิ ต ของเมื อ งโดยที่ ยะ ง เดิ น ทางไม! ถึ ง เมื อ งด> ว ยซ้ํ า เมื อ งอะ น เต็ ม ไปด> ว ยความวุ! น วาย
โกลาหลแลัไร>รัเบียบ อะนแตกต!างไปจากโลกที่เขาจากมา รถจี๊ปนียจึงกลายเป_นโลกขนาดย!อม
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ของสะงคมฟoลิปoโนอะนพระ่งพร>อมไปด>วยผู>โดยสารอะนชุลมุลเป_นตะวแทนของคนฟoลิปoโน การเดินทาง
สะ้นๆ ของเขาจึงกลายเป_นการเดินทางในเชิงสะญละกษณผ!านชีวิตของสะงคมหนึ่ง
True Blue American Coconut Grove (Gawa Sa Pilipinas)
1989; Goethe Institut, MFI, Philippine Information Agency, Kodak; 16 มม.; สี;
9:30 นาที; หนะงสะ้น
ผู>กํากะบ: Luis P. Quirino, Donna Sales.
ฟoลมภาพเกี่ยวกะบผู>คน ของเล!น แลัตึกรามบ>านช!องนํามาตะดต!อเข>าด>วยกะน โดยเล!าถึง
ลูกน>องซีไอเอที่ผะนตะวเองมาเป_นนะกสร>างหนะง เด็กสาวผู>หนึ่ง แลัเจ>าหน>าระกษาความปลอดภะย ซึ่ง
ผสมผเสเข>าด>วยกะนเพื่อเผยให>เห็นชิ้นส!วนต!างๆ ของแผนการยึดครองฟoลิปปoนสในทางวะฒนธรรม
ของจะกรวรรดิอเมริกา
Virgin Forest
1985; Regal Films; 35 มม.; สี; 139 นาที
ผู>กํากะบ: Peque Gallaga; เรื่อง: T.E. Pagaspas; บทภาพยนตร: Rosauro de la
Cruz; กํากะบภาพ: Conrado Baltazar; ตะดต!อ: Jess Navarro; เพลง: Jaime Facregas;
ควบคุมเสียง: Rudy Baldovino; ดูแลการผลิต: Don Escudero; นะกแสดง: Sarsi Emmanuel,
Miguel Rodriguez, Abel Jurado, Ama Quiambao, Pepito Bosh, Arbie Antonio, Rolando
Tinio, Jed Arboleda, Crispin Medina, Abbo dela Cruz.
การจะ บ กุ ม ตะ ว นายพลเอมิ ลิ โ อ อากิ นะ ล โด (Gen. Emilio Aguinaldo) ปรัธานาธิ บ ดี
ฟoลิปปoนสในช!วงสงครามต!อต>านการเข>ายึดครองฟoลิปปoนสของอเมริกาเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่
19 ถือแรงบะนดาลใจในการสร>างภาพยนตรเรื่องนี้ โดยสร>างเรื่องเล!าถึงคน 3 คน คือ ชนชะ้นสูงมี
การศึกษา (แสดงโดย Miguel Rodriguez), ชาวปรัมงพื้นเมือง (แสดงโดย Abel Jurado) แลั
หญิงสาวพื้นเมืองผู>หนีออกจากบ>าน (แสดงโดย Sarsi Emmanuel) ที่เข>ามาพะวพะนกะบการจะบกุม
ตะวอากินะลโดใน ค.ศ.1901 กล!าวคือ ขณัที่สงครามรัหว!างผู>เข>ายึดครองชาวอเมริกากะบนะกต!อสู>
เพื่อเสรีภาพชาวฟoลิปoโนกําละงเข>มข>นยิ่งขึ้นทุกขณันะ้น กองกําละงของอเมริกาก็วางแผนหาทาง
จะบกุมตะวผู>นําของฝายต!อต>าน โดยให>ทหารอเมริกะนสองนายปลอมตะวว!าถูกจะบกุมโดยกองกําละง
ปฏิ วะ ติ ออกเดิ น ทางมุ! ง หน> า สู! เ มื อ งปาลานะ น (Palanan, Isabela) โดยมี ก องทหารระ บ จ> า ง
Macabebe กลุ!มหนึ่งคอยคุ>มครองให> แต!ยิ่งระบรู>ถึงแผนการร>ายทะ้งหมด ชาวพื้นเมืองสามคนที่
ถูกดึงเข>ามาเป_นส!วนหนึ่งของแผนการ ก็ยิ่งเกิดความรู>สึกระกชาติแลัหะนมาสนะบสนุนการต!อสู>เพื่อ
เสรีภาพของอากินะลโดแลัการต!อต>านการเข>ามายึดครองของอเมริกามากยิ่งขึ้น โดยปราศจาก
จิตสํานึกทางการเมืองใดๆ ทะ้งสองก็พากะนหลบหนีออกมาแลัเข>าไปแจ>งให>ปรัธานาธิบดีอา
กิลนะลโดทราบถึงแผนการร>ายที่จัทําอะนตรายต!อตะวเขา แม>ว!าในที่สุดแล>ว ทะ้งสามจัไม!สามารถ
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ช!ว ยให>อ ากิ นะ ลโด>ร อดพ> นจากการจะบ กุม ตะว ได> แต!ก ารเดิน ทางคระ้ งนี้ ก็ทํ า ให> พวกเขาได>เ รีย นรู>
เกี่ยวกะบความระกชาติแลัความปรารถนาต!อเสรีภาพ

Why is Yellow Middle of Rainbow? (ทําไมสีเหลืองถึงอยูก! ลางสายรุง> ?)
1994; 16 มม.; สี; สารคดี
ผู>กํากะบ/ผู>อํานวยการสร>าง/ควบคุมเสียง: Kidlat Tahimik.
ภาพยนตรลูกผสมของกิตละต ตาฮิมิก ซึ่งใช>เทคนิคการถ!ายทําภาพยนตรในบ>านมาเล!น
กะบการเติบโตของลูกชายสามคนพร>อมกะบหยิบยกเอาปรัวะติศาสตรแลัวะฒนธรรมฟoลิปปoนสมายํา
เข> า ด>ว ยกะน เรื่ องส! วนตะ วจึ ง กลายเป_ นเรื่ องการเมือ งขึ้น โดยพละน แลัทํา ให>ภ าพยนตร เ รื่อ งนี้
กลายเป_นคําสารภาพส!วนตะวต!อความวุ!นแลัการต!อสู>ที่ปรัสบอยู!ในสะงคมฟoลิปปoนสร!วมสมะย ใน
ถ>อยคําของคนทําหนะงอย!างกิตละตเองแล>ว งานชิ้นนี้ใช> “open focus approach” ซึ่งอนุญาตให>
นําเอาภาพยนตรแบบที่ถ!ายทํากะนเล!นๆ ในบ>านมาเป_นศูนยกลางของเรื่องเล!าเกี่ยวกะบการชุมนุม
ต!อต>านเผด็จการซึ่งใช>สีเหลืองเป_นสะญละกษณ

Ynang--Bayan: To Be a Woman is to Live in a Time of War
Ynang
1991; Goethe Institut Manila, MFI, Philippine Information Agency; 16 มม.; สี; 65
นาที; สารคดี
ผู>กํากะบ: Nick Deocampo; ผู>อํานวยการสร>าง: Nick Deocampo; บทภาพยนตร: Ian
Victoriano, Nick Deocampo; กํากะบภาพ: Yam Laranas; ตะดต!อ: Louie Quirino; เพลง: Alan
Hilario; ควบคุมเสียง: Ricky Orellana; นะกแสดง: Upeng Galang Fernandez, Edna Vida,
Sylvia Garde, Joy Barrios.
ภาพยนตรสารคดีที่เล!าถึงเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวของผู>หญิงในฟoลิปปoนส ตํานานทะบ
ซ>อนกะบปรัวะติศาสตรแลัการเมืองในการต!อสู>ของผู>หญิงถูกนํามาตีแผ!ผ!านเรื่องเล!าของปZจเจกแต!
ลัคนแลัผลจากการต!อสู> โดยนําเสนอถึงเสียงแลัฉากของผู>คนในหลากหลายทะศนั-มุมมอง
เพื่อสัท>อนให>เห็นถึงความเป_นพหุภาวัอะนสละบซะบซ>อนของสะงคมฟoลิปปoนส

Zamboanga
1937; Filippine Films, Inc.; 35 มม.; ขาว-ดํา; 65 นาที (ภาษา Tausug, อะงกฤษ)
ผู>กํากะบ: Eduardo de Castro; ผู>อํานวยการสร>าง: George Harris, Eddie Tait; กํากะบ
ภาพ: William H. Jansen; ตะดต!อ: Ralph Dixon; เพลง: Edward Kilenyi; ควบคุมเสียง: Louis
R. Morse; นะกแสดง: Fernando Poe Sr., Rosa Rosario.
ภาพยนตรในตํานานซึ่งสร>างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1937 ถูกค>นพบอีกคระ้งหละงจากเชื่อกะนว!า “สูญ
หายไปแล>ว” มาเป_นเวลาหลายปr ซึ่งเล!าถึงเรื่องราวชีวิตของชนเผ!านะกเดินทางพิชิตทัเล แลัอ>าง
ว! า มี บ างฉากถ! า ยทํ า ใต> น้ํ า ทัเล โดยเป_ น เรื่ อ งราวของคู! ระ ก คื อ ดาเนา (Danao แสดงโดย
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Fernando Peo) แลัมินดา (Minda แสดงโดย Rosa del Rasorio) ที่อาศะยอยู!ในเกาัเล็กๆ แห!ง
หนึ่งในทัเลซูลู (Sulu Sea) ดาเนาชายหนุ!มผู>งดงามแลัเป_นหะวหน>ากลุ!มนะกดําน้ํางมไข!มุก ได>
หมะ้นหมายอยู!กะบมินดา ซึ่งเป_นหลานของดาโตัตะนบูออง (Datu Tanbuong) ผู>นําชนเผ!าปรัจํา
เกาั วะนหนึ่งหละงจากกละบมาการดําน้ําซึ่งทําให>เขาค>นพบไข!มุกเม็ดงามล้ําค!า ก็มีการจะดงานเฉลิม
ฉลองให>แก!ดาเนา โดยมีแขกระบเชิญจํานวนมาก รวมทะ้งฮะจยี ราซุล (Hadji Razul) ผู>ปกครองอะน
โหดเหี้ยมจากเกาัโจรสละดโมรอส อะนเป_นเกาัใกล>กะน เมื่อราซุลพบกะบมินดา เขาก็อยากได>เธอ
มาไว>ในฮาเร็มของตน ต!อมาเมื่อดาเนาออกไปดําน้ํางมมุกอีกคระ้ง ราซุลก็ฉวยโอกาสนํามินดาไป
เก็บในเกาัของตน ในท>องทัเล ดาเนางมได>มุกงามล้ําค!าเม็ดใหญ!ที่สุดที่เคยเจอกะนมา แต!
สะญญาณอะนตรายบนท>องฟาทําให>ทุกคนต>องรีบกละบเข>าเกาั เมื่อมาถึงพวกเขาก็พบว!าหมู!บ>าน
ถูกปล>นสัดมภโดยเผ!าของราซุล ส!วนมินดาก็เป_นหนึ่งในบรรดาผู>ที่ถูกละกพาตะวไป ดาเนากะบผอง
เพื่อนจึงออกเรือมุ!งหน>าสู!เกาัของราซุลเพื่อช!วยเหลือบรรดาผู>หญิงแลัแก>แค>นให>แก!เผ!าของตน
เมื่อเห็นดาเนากะบผองเพื่อนเดินทางมาถึง มินดาถูกนําไปขะงไว>ในตู>ใบหนึ่ง ส!วนราซุลกะบกองกําละง
ของเขาก็พากะนดาหน>าออกมาต!อสู>กะบศะตรูของตน กะปตะนเรือชาวอเมริกะนซึ่งเป_นแขกของราซุล
เกิดรู>สึกสงสารเห็นใจมินดา จึงแอบปล!อยเธอหนีออกไป โดยใช>ชีวิตตะวเองเข>าแลก ขณัที่มินดา
กําละงหนีอยู!นะ้น ราซุลก็ไล!ล!าติดตามเธอกะบดาเนามาอย!างกรัชะ้นชิด ในการต!อสู>กะนคระ้งสุดท>าย
ดาเนาสามารถพิชิตราซุลผู>ชะ่วร>ายได> แลัคู!ระกหนุ!มสาวก็กละบมาอยู!ในอ>อมกอดของกะนแลักะนอีก
คระ้งหนึ่ง จากนะ้นทะ้งคู!กะบเข>าพิธีแต!งงานตามแบบมุสลิมแลัจะดพิธีเฉลิมฉลองกะนอย!างมีความสุข
ภาพยนตรจบลงด>วยฉากคู!ข>าวใหม!ปลามะนก็ขึ้นเรือออกไปสู!กลางทัเลแต!เพียงลําพะงสองคน

140

บทที่ 3

ปรัมวลรายชือ่ ผูก าํ กะบภาพยนตรทีทส่ี าํ คะญ พรอมปรัวะตแิ ลัผลงาน
Adolfo B. Alix, Jr.
Jr. (เกิด 1978)
1978)
Adolfo Alix, Jr. หรือ Adolf Alix ผูกํากะบแลัผูเขียนบทภาพยนตรที่ไดระบรางวะลรัดะบนานาชาติ
เกิดใน ค.ศ.1978 ที่ Makati City ในมันิลา เขาเริ่มสนใจภาพยนตรตะ้งแตFเมื่อคระ้งยะงเปGนเด็ก จาก
การชมภาพยนตรฟJลิปปJนสเกFาๆ แลัเมื่อไดชมภาพยนตรของ Steven Spielberg เรื่อง “อี.ที.”
ก็ ตะ้ ง ใจวF า ตนจัต อ งทํ า ภาพยนตร Alix สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก Pamantasan ng Lungsod ng
Maynila ทางดานสื่อสารมวลชน กFอนหนาที่จัเปGนผูกํากะบคระ้งแรกใน ค.ศ.2006 เขาทํางานเปGน
นะกเขียนบทภาพยนตรมากFอน กFอนที่จัตะ้งบริษะท Bicycle Pictures แลัเริ่มสรางภาพยนตรตFอมา
เรื่อยๆ ทะ้งนี้ผลงานภาพยนตรเรื่องแรกของเขา Donsol ไดรางวะล Jury Prize จาก Asian Marine
Film Festival ในญี่ ปุb น แลัจากเทศกาลภาพยนตร น านาชาติ Fort Lauderdale แลัได ฉ าย
ภาพยนตรในเทศกาลภาพยนตรอีกหลากหลายที่ ที่สหระฐฯ ภาพยนตรของเขาไดระบเลือกใหเปGน
ตะวแทนภาพยนตรฟJลิปปJนสในการปรักาศผลรางวะล Academy Awards หรือรางวะลออสการ
คระ้งที่ 80 ใน ค.ศ.2008 ดวย เขามีภาพยนตรเรื่องตFอมา คือ Batanes: Sa Dulo ng Walang
Hanggan แลัเรื่อง Adela แลันอกจากการเปGนผูกํากะบแลวเขายะงสอนวิชาภาพยนตรแลัการ
เขียนบท ที่ Pamantasan ng Lungsod ng Maynila แลั San Beda College-Alabang
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Adela (2008), Manila (2008), Batanes: Sa Dulo ng Walang
Hanggan" (2007), Tambolista (2007), Nars (2007), Kadin (2007), Donsol (2006)

Celso Ad. Castillo (1943 – 2012)
2012)
ชื่อเต็มคือ Celso Advento Castillo ผูกํากะบภาพยนตรที่ยิ่งใหญFอีกคนหนึ่งของฟJลิปปJนส
เขากํ ากะ บภาพยนตรห ลากหลายแนวมากกวF า 60 เรื่ อง เขาเกิ ดที่ Siniloan จะ งหวะด Laguna
บุตรชายของนะกกฎหมาย Dominador Ad. Castillo แลั Marta Adolfo สําเร็จการศึกษาใน ค.ศ.
1964 สาขาวิชาวรรณคดีอะงกฤษ จาก Manuel L. Quezon University โดย Castillo เคยทํางาน
ในฐานันะกเขียนใหกะบนิตยสารปรัเภท komiks แหFงหนึ่ง แลัใน ค.ศ.1965 ไดถูกจางใหเขียนบท
ภาพยนตรแนวสายละบ
ใน ค.ศ.1966 เขาเริ่ มกํ ากะ บภาพยนตร เรื่ องแรก Misyong Mapanganib (Dangerous
Mission) ซึ่ ง เปG น ภาพยนตร แ นวสายละ บ แตF เ รื่ อ งที่ ทํ า ให เ ขาโดF ง ดะ ง คื อ เรื่ อ ง Asedillo (1971)
ภาพยนตรที่มีเคาโครงเรื่องมาจากเรื่องราวของกบฎชาวฟJลิปsโนที่ถูกระฐบาลอเมริกะนกลFาวหาวFา
เปGน โจร ในทศวรรษ 1920 ซึ่งดารานําคื อ Fernando Poe, Jr. ทํา หนา ที่ปกปtองผูถูก กดขี่ แลั
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ยากไร ภาพยนตรเรื่องตFอมากะบ Poe เชFนเดียวกะนคือ Ang Alamat (The Legend, 1972) เปGน
แนวบูwเชFนกะน ขณัที่ภาพยนตรที่ออกแนวบอมบาแตFก็มีเนื้อหาที่ตองการจัสื่อ เชFนเรื่อง Nympha
(Nymph,1971) แลั Burlesk Queen (Burlesque Queen, 1977 ซึ่งเกี่ยวกะบนะกเตนรับําเปลื้อง
ผา เขามีภาพยนตรตFอเนื่องเรื่อยมา แลัเขาเปGนคนที่เริ่มคิดกรัแสของการถFายนะกแสดงในแบบ
wet look คือ เมื่อ ไมF สามารถโชว เ นื้ อหนะ งของนะก แสดงบอมบาได เขาก็ ใช วิ ธี ทํา ใหนะ ก แสดงใสF
เสื้อผาที่บางแลัพอที่จัมองทัลุผFานไดเมื่อเปsยกน้ํา
Castillo ได ระ บ รางวะ ล Filpino Academy of Movie Arts and Sciences หรื อ FAMAS
ในรางวะลผูกํากะบภาพยนตรยอดเยี่ยมแลับทภาพยนตรยอดเยี่ยมจากเรื่อง Pagputi ng Uwak,
Pag-itim ng Tagak (When the Crow Turns White, When the Heron Turns Black, 1978)
แลัไดรางวะล Urian awards จากภาพยนตรเรื่องดะงกลFาวอีกดวย แลัตFอมาใน ค.ศ.1985 เขาก็ได
รางวะล FAMAS อีกคระ้งหนึ่งจากเรื่อง Paradise Inn
Castillo เสียชีวิตในวะนที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เนื่องมาจากหะวใจลมเหลว ที่ Siniloan
จะงหวะด Laguna
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Asedillo (1971), Nympha (Nymph,1971), Ang Mahiwagang
Daigdig ni Pedro Penduko (The Wonderful World of Pedro Penduko, 1973), Ang
Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa (The Most Beautiful Animal on the Face of
the Earth, 1975), Burlesk Queen (1977), Pagputi ng Uwak, Pag-itim ng Tagak (When
the Crow Turns White, When the Heron Turns Black, 1978), Ang Alamat ni Julian
Makabayan (The Legend of Julian Makabayan, 1979), Totoy Boogie (1980), Uhaw na
Dagat (Thirsty Sea,1981), Pedro Tunasan (1983), Virgin People (1983), Payaso
(Clown,1986)

Carlos Vander Tolosa (1902(1902- กลางทศวรรษ 1960)
1960)
ผูกํากะบภาพยนตรฟJลิปปJนสตะ้งแตFยุคหนะงเงียบ Carlos Vander Tolosa เกิดที่มันิล า
เมื่อวะนที่ 6 กรกฎาคม 1902 บิดาเปGนชาวอเมริกะนชื่อ Henry Vander Voor แลัมารดาเปGนสเปน
ชื่อ Paquita Tolosa สําเร็จการศึกษาดานพาณิชยศาสตร จากมหาวิทยาละย Ateneo de Manila
โดยเริ่มจากเขียนบทแลักํากะบภาพยนตรเรื่อง Collegian Love ใน ค.ศ.1929 ซึ่งไดระบคFาจางถึง
1,000 เปโซ ซึ่งเปGนคFาจางที่สูงที่สุดสําหระบผูกํากะบในแวดวงภาพยนตรขณันะ้น ตFอมาเขาสราง
ภาพยนตรกะบสตูดิโอยะกษใหญFทะ้งสามในชFวงที่ภาพยนตรเสียงในฟJลมเกิดขึ้นแลว เชFน Diwata ng
Karagatan (1936) กะบบริษะท Parlatone-Hispano Filipino เรื่อง Bituing Marikit (1938) กะบ
บริษะท Sampaguita Pictures แลัเรื่อง Giliw Ko (1939) กะบบริษะท LVN Pictures
ตFอมาในชFวงหละงสงครามโลกคระ้งที่สอง เขาก็ยะงคงมีผลงานตFอเนื่องกะบบริษะทหนะงใหญFๆ
ไมF วF า จัเปG น เรื่ อ ง Sunset Over Corregidor ของ X’Otic Films เรื่ อ ง Siete Dolores ของ
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Nolasco Bros. เรื่อง Kalbaryo ni Hesus กะบบริษะท Lebran แลัเรื่อง Darna at ang Babaing
Lawin กะบ บริษะท Fernando Poe’s Royal Productions เสียชีวิตกลางทศวรรษ 1960
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Collegian Love (1929), Oriental Blood (1930), Diwata ng
Karagatan (1936), Bituing Marikit (1938), Giliw Ko (1939), Sunset Over Corregidor
(1949), Tanzan the Mighty (1962), The Dolly Sisters (1964)

Roñoo (เกิ
(เกิด 1954 )
Cito Ro
พี่คนโตในจํานวนพี่นองสิบเอ็ดคน โดยบิดาเปGนระฐมนตรีมหาไทยในชFวงปรัธานาธิบดี
เฟอรดินะน มารกอส เขาถือวFาเปGนคลื่นลูกใหมFที่เปGนผูกํากะบที่เรียนจบทางดานนี้โดยตรง โดยเขา
ไดระบปริญญาทางดานศิลปัภาพยนตรจาก มหาวิทยาละยแหFงชาติฟJลิปปJนส แลัไปเรียนเขียนบท
ภาพยนตรที่สหระฐฯ แลัเรียนการกํากะบภาพที่โรม
ภาพยนตรที่ โดFงดะงเรื่ องแรกของเขาคือ Private Show (1986) ตFอมาภาพยนตรเรื่อ ง
Itanong Mo Sa Buwan (The Moonchild, 1988) ก็ไดระบรางวะล Gawad Urian ในทศวรรษที่
90 เขาเริ่มคFอยสรางภาพยนตรเชิงพาณิชยยิ่งขึ้น เชFนเรื่อง Patayin sa Sindak si Barbara (Kill
Barbara with Fright, 1995) ซึ่งไดระบความนิยมอยFางมากจากปรัชาชน แลัปรัสบความสําเร็จ
ในภาพยนตรหลากหลายปรัเภท ไมFวFาจัเปGนหนะงที่เรียกรองเรื่องสิทธิมนุษยชนแลัความเทFา
เทียมกะนรัหวFางหญิงชาย เชFนเรื่อง Eskopo (Escape,1995), Bata Bata (Lea’s Story, 1998),
แลั Dekade’70 (Decade of the ‘70s, 2002) หรือหนะงสยองขวะญแฟนตาซี เรื่อง Feng Shui
(2004), Sukob (The Wedding Curse, 2006), แลั T2 (Tenement-2, 2009)
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Private Show (1986), Itanong Mo Sa Buwan (The Moonchild,
1988), Patayin sa Sindak si Barbara (Kill Barbara with Fright, 1995), Eskopo
(Escape,1995), Bata Bata (Lea’s Story, 1998), Dekade’70 (Decade of the ‘70s, 2002),
เรื่อง Feng Shui (2004), Sukob (The Wedding Curse, 2006), T2 (Tenement-2, 2009),
Shake, Rattle & Roll 14 (2012), The Healing (2012)

Dante Mendoza
ศึก ษาด า นวิ จิ ต รศิ ล ป แลัโฆษณา กF อ นที่ จ ัมาทํ า งานด า น production design ให กะ บ
ภาพยนตรในชFวงปลายทศวรรษ 1980 โดยไดระบแรงบะนดาลใจจากภาพยนตรของ Lino Brocka
ทําใหเขาคิดที่จัสรางภาพยนตร แลัเริ่มสรางภาพยนตร ใน ค.ศ.2005 โดยที่ภาพยนตรของเขา
ไดระบรางวะลทะ้งในแลัตFางปรัเทศเชFน ภาพยนตรเรื่อง Kaleldo (Summer Heat, 2006) ไดระบ
รางวะล Las Palmas, Durban, Brisbane, Cinefan, FAMAS หรือ เรื่อง Serbis (Servis, 2008)
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ไดรางวะล Golden Kinnaree ที่กรุงเทพฯ แตFที่ยิ่งใหญFที่สุดคือ Kinatay (The Execution of P,
2009) ไดระบรางวะลผูกํากะบยอดเยี่ยมที่เมืองคานส
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Masahista (Masseur, 2005), Kaleldo (Summer Heat, 2006),
Manoro (The Aeta Teacher, 2006), Foster Child (2007), Tirador (Singshot, 2007),
Serbis (Service, 2008), Kinatay (The Execution of P, 2009), Lola (Grandmother, 2009)

Eddie Romero (19241924-2013)
2013)
ชื่อเต็ม Edgar Sinco Romero ไดระบการยกยFองใหเปGนศิลปJนแหFงชาติของฟJลิปปJนสเมื่อ
ค.ศ. 2003 เขาเปG น ผู กํ า กะ บ ที่ ท รงอิ ท ธิ พ ล เปG น ผู ส ร า ง รวมทะ้ ง ผู เ ขี ย นบทภาพยนตร เกิ ด ใน
ครอบคระวนะกการทูต แตFตะ้งแตFเด็กแลวที่เขาตองการเปGนนะกเขียน งานชิ้นแรกของเขาถูกตีพิมพใน
หนะงสือพิมพ Philippines Free Pree เมื่อเขาอายุ 12 ปs แลัเคยรFวมงานเปGนคนเขียนบทใหกะบ
Garry de Leon โดยต อ งเขี ย นเปG น ภาษาอะ ง กฤษ แล ว ให ค นแปลเปG น ภาษาตากาล็ อ ค เพราั
Eddie Romero ไมFไดพูดภาษาตากาล็อค แลัดวยเหตุอัไรก็ตามทําให Garry ไมFสามารถกํากะบ
หนะงได ซึ่งทําให Eddie Romero ไดมีโอกาสกํากะบภาพยนตรเรื่อง Ang Kamay ng Diyos (The
Hand of God, 1947) ซึ่งทําใหบริษะท Sampaguita ปรัสบความสําเร็จดานรายไดอยFางมาก ซึ่ง
เขาตกลงทําสะญญากะบ Sampaguita เปGนเวลา 7 ปs เมื่อครบเจ็ดปsแลว Eddie Romero ก็เริ่ม
คิดถึงปรัสบการณทําหนะงที่อยูFนอกปรัเทศออกไป ซึ่งใน ค.ศ.1957 เขาก็ไดสรางภาพยนตร
นานาชาติเรื่องแรกใหกะบ Premiere Production เรื่อง The Day of the Trumpent หรือที่รูจะกใน
ตF า งปรัเทศวF า Cavalry Command แลัมี ผ ลงานตF อ เนื่ อ งมาจนราว ค.ศ.1973 ได ส ร า ง
ภาพยนตร อเมริ กะ น ราว 20 เรื่ อ ง แลัเคยรF ว มงานกะ บ Francis Ford Coppolla ในภาพยนตร
Apocalypse Now ในฐานัผูชFว ยผู กํา กะบ โดยภาพยนตรเ รื่องนี้ใ ชส ถานที่ถF ายทําที่ ฟJลิ ปปJ นส
หละงจากนะ้นเขากละบมายะงแวดวงภาพยนตรฟJลิปปJนสที่เห็นความหวะงอยูFบางจากความสําเร็จของผู
กํากะบอยFาง Brocka
Eddie Romero เ ริ่ ม สร า ง บ ท ชี วิ ต ต อ น ใ หมF จ า ก ภ า พ ย น ต ร เ รื่ อ ง Ganito Kami
Noon…Paano Kayo Ngayon? (How We Were Then, How are You Now, 1976) ซึ่งไดระบ
รางวะลมากเปGนปรัวะติการณในการปรักาศรางวะล FAMAS, Gawad Urian, แลั Metro Manila
Film Festival เขาเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดตีบแลัมัเร็งตFอมลูกหมากในเดือนพฤษภาคม
ค.ศ. 2013.
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Ang Kamay ng Diyos (1947), Intramuros (1964), Manila, Open
City (1968), Brides of Blood (1968), Mad Doctor of Blood Island (1968), Beast of Blood
(1971), Black Mama, White Mama (1972), Savage Sisters (1974), Ganito kami noon…
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Paano kayo ngayon? (1976),, Sinong Kasiping, Sinong Kapiling (1977), Banta ng
Kahapon (1977), Aguila (1980), Hari sa Hari, Lahi sa Lahi (1987)

1907Eduardo de Castro ((1907
1907-1955)
1955)
ชื่อจริง Marvin Edward Gardner เปGนลูกผสมอเมริกะนเมติโซ เกิดในเมื่อ ค.ศ.1907 ที่
Sampaloc มันิลาบิดาเปG นตํารวจ โดยบิดาของเขาเปGนทหารอเมริกะนที่เขามาในฟJลิปปJนสใ น
ค.ศ.1899 เพื่อปราบการลุกฮือกFอความไมFสงบของชาวฟJลิปปJนส แลัเขาระบราชการเปGนตํารวจ
ในชF ว งการบริ ห ารปกครองของอเมริ กะ น ใน ค.ศ.1901 เขาเข า มาสูF ว งการภาพยนตร โ ดยเปG น
นะกแสดงในชFวงตนทศวรรษ 1930 แตFก็สนใจงานเบื้องหละง จนไดโอกาสเปลี่ยนไปเปGนผูกํากะบ
เขามีปญหาเรื่องสุราซึ่งกรัทบตFอหนาที่การงาน จนทําใหจบชีวิตหละงจากทรมานดวยโรคเสน
เลือดแตกอยูFรัยัหนึ่งเมื่ออายุยะงนอย
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Zamboanga (1937)

Gerardo de León (1913-1981)
เกิ ด ที่ Bulacan เมื่ อ วะ น ที่ 12 กะ น ยายน ค.ศ.1913 ในครอบคระ ว ศิ ล ปJ น โดย บิ ด า
Hemogenes เปGนนะกเขียนมีชื่อ แลัเปGนผูรFวมเขียนบทซาซูเวลา เรื่อง Dalagang Bukid สFว น
มารดา Casiana de Leon เปGนนะกรอง ในขณัที่เขาศึกษาในโรงเรียนแพทย ที่มหาวิทยาละ ย
Santo Thomas ใน ทศวรรษ 1930 ก็ ไ ด มี ค วามสนใจด า นลัครด ว ย แลัเริ่ ม เปG น นะ ก แสดง
ภาพยนตรใน ค.ศ.1937 แตFก็ศึกษาจนสําเร็จปริญญาแพทยศาสตร ใน ค.ศ.1938 แลัในปsนะ้นก็
ไดกํากะบภาพยนตรเรื่องแรก คือ Bahay-Kubo (Hut Dwelling) นําโดยดาราหญิง Fely Vallejo
(ซึ่งภายหละงทะ้งสองแตFงงานกะน) แลัใน ค.ศ.1939 ก็ไดกํากะบภาพยนตรอีกเรื่องคือ Ama at Anak
(Father and Son) ซึ่ ง เขาได แ สดงเองด ว ย ในชF ว งสงครามเขาเปG น ผู กํ า กะ บ ที่ ส ร า งภาพยนตร
โฆษณาใหกะบชาวญี่ปุbน ภาพยนตรของเขาไดระบรางวะล FAMAS ในชFวงรัหวFาง ค.ศ. 1952 –
1972 หกรางวะลดวยกะน แลัระบติดตFอกะนถึงสามปsซอน
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Ang Maestra(1941), The Dawn of Freedom (1944), So Long
America (1946), Sawa sa Lumang Simboryo (1952), Hanggang sa Dulo ng Daigdig
(1958), Huwag Mo Akong Limutin (1960), The Moises Padilla Story (1960), Noli Me
Tangere (1961), El Filibusterismo (1962), Daigdig ng mga Api (1965), Lilet (1971).

Ishmael Bernal (1939(1939-1996)
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Ishmael Bernal ไดระบการปรักาศใหเปGนศิลปJนแหFงชาติของฟJลิปปJนส เมื่อ ค.ศ.1991
เขาเกิดที่มันิลา เมื่อวะนที่ 30 กะนยายน ค.ศ.1938 เปGนบุตรของ Elena Bernal แลั Pacifico
Ledesma เขาสํ า เร็ จ ปริ ญ ญาอะ ก ษรศาสตร สาขาภาษาอะ ง กฤษ จากมหาวิ ท ยาละ ย แหF ง ชาติ
ฟJลิปปJนส ใน ค.ศ.1959 หละงจากสําเร็จการศึกษาแลวเขาไดทํางานกะบ Lamberto Avellana
กFอ นที่ จ ัไปศึก ษาตF อยะ ง ฝระ่ งเศส โดยเข า ได ระ บปริญ ญา Licentiate สาขาวรรณคดี ฝระ่ งเศสแลั
ประชญา จากมหาวิทยาละยแหFง Aix-en-Provence แลัไดระบปรักาศนียบะตรในดานการกํากะบ
ภาพยนตรใน ค.ศ.1970 จากสถาบะนภาพยนตรแหFงอินเดียที่ปูนา
เขาเริ่มกํากะบแลัเขียนบทภาพยนตรเรื่องแรก Pagdating Sa Dulo (At The Top) ใน
ค.ศ. 1971 ซึ่งทําใหเขาเปGนผูกํากะบที่มีการแสดงออกถึงความคิดใหมFๆ ที่ไมFอยูFในขนบการสราง
ภาพยนตรแบบที่เคยทํามา ภาพยนตรที่เขาสรางมีหลากหลาย ทะ้งเรื่องอิงปรัวะติศาสตร เชFน El
Vibora (The Viper) หรื อ ภ า พ ย น ต ร คอ ม เ ม ดี้ เ ชF น Tisoy (Mestizo), Pabling (Playboy),
Working Girls I and Working Girls II ภาพยนตรแนวทดลอง เชFน Nunal Sa Tubig (Speck In
The Water) and Himala (Miracle) ภาพยนตรที่กลFาวถึงจิตใจมนุษย เชFน Ligaw Na Bulaklak
(Wildflower), Mister Mo, Lover Boy Ko (Your Husband, My Lover), Ikaw Ay Akin (You
Are Mine), Relasyon (The Affair), แลั Aliw (Pleasure) แลัภาพยนตรที่มีชื่อที่สุดของเขาคือ
Manila By Night (หรือ City After Dark) เขาตายดวยโรคหะวใจ เมื่อวะนที่ 2 มิถุนายน 1996
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Nunal sa Tubig (A Speck in the Water, 1976), Dalawang
Pugad, Isang Ibon (Two Nests, One Bird, 1977), Aliw (Pleasure, 1979), City After
Dark (1980), Relasyon (The Affair, 1982), Himala (Miracle, 1982), Broken Marriage
(1983), Hinugot Sa Langit (Wrenched From Heaven, 1985), Pahiram Ng Isang Umaga
(Lend Me One Morning, 1989)

Jose Nepomuceno (18931893-1959)
1959)
ผูกํากะบคนสําคะญผูบุกเบิกการสรางภาพยนตรฟJลิปปJนส บางคนถือวFาเขาเปGน “บิดาแหFง
ภาพยนตรฟJลิปปJนส” เกิดเมื่อวะนที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ.1893 ไดชมภาพยนตรของเปรติเอรรา
แลั Ramos โดยครอบคระวของเขาอยูFใกลกะบโรงลัคร Teatro Oriente ซึ่งแสดงลัคร zarzuela
แลัตFอมาก็ฉายภาพยนตรดวย เขาไดระบการศึกษาวิจิตรศิลปจากวิทยาละย San Beda แลัดาน
วิศวักรรมไฟฟtาจากมหาวิทยาละย Ateneo de Manila อะนเปGนชFวงเวลาที่ Yearsley แลั Gross
สรางภาพยนตรแบบเลFาเรื่องเปGนคระ้งแรก ในค.ศ. 1912 สามปsตFอมา Jose แลันองชาย Jesus
เปJดรานถFายภาพแลัอยากจัเปGนเลิศในศิลปัการถFายภาพ แลัดวยการคาสตูดิโอถFายภาพ ทํา
ใหเขาสามารถซื้ออุปกรณแลัหนะงสือเกี่ยวกะบการสรางภาพยนตร แลัยะงไดถFายภาพยนตรขFาว
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ให กะ บ บริ ษะ ท Pathe แลั Paramount News แลัตะ้ ง บริ ษะ ท ภาพยนตร Malayan Movies แลั
สรางภาพยนตรเรื่องแรก Dalagang Bukid (Country Maiden) ใน ค.ศ. 1919
Nepomuceno ตะ้ ง หล า ย บ ริ ษะ ท ด ว ย กะ น ตะ้ ง แ ตF Malayan Movies (1917), Malayan
Pictures Corporation (1931), Nepomuceno Production (1932), Nepomuceno-Harris-Tait
Partnership (1933), Parlatone Hispano-Filipino Inc. (1935), X’Otic films (1938) and
Polychrome Motion Picture Corporation (1946). Malayan Movies (หรือตFอมาคือ Malayan
Pictures Corporation) ถือเปGนบริษะทของคนฟJลิปปJนสหละก ที่สรางภาพยนตรในยุคภาพยนตร
เงียบ เนโปมูเซโนสรางภาพยนตรเรื่อยมาจนสิ้นชีวิตดวยวะย 66 ปs ใน ค.ศ.1959
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Dalagang Bukid (1919), The Three Humbugs (1926), Ang
manananggal (1927), The Filipino Woman (1927), The Pearl of the Markets (1929),
Noli me tangere (1930), Moro Pirates (1931), Golden Dagger (1933)

(1915-1991)
1991)
Lamberto V. Avellana (1915ชื่อเต็ม Lamberto Vera Avellana เปGนผูกํากะบภาพยนตรแลัลัครที่สําคะญคนหนึ่งโดย
ภาพยนตรของเขาไดระบรางวะลในรัดะบนานาชาติ ในค.ศ. 1976 เขาไดระบการแตFงตะ้งใหเปGนศิลปJน
แหFงชาติสาขาภาพยนตรคนแรกของฟJลิปปJนสโดยปรัธานาธิบดีมารกอส เขาเกิดเมื่อวะนที่ 2
กุมภาพะนธ ค.ศ.1915 ที่เมือง Bontoc ใน Mountain Province สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก
มหาวิ ท ยาละ ย Ateneo de Manila ที่ ซึ่ ง ทํ า ให เ ขาเกิ ด ความสนใจในด า นลัคร เขาสอนที่
มหาวิทยาละย Ateneo หละงจากสําเร็จการศึกษา แลัสมรสกะบ Daisy Hontiveros นะกแสดงซึ่ง
ตFอมาไดเปGนศิลปJนแหFงชาติใน ค.ศ.1999 Avellana กํากะบภาพยนตรกวFาเจ็ดสิบเรื่องในชFวงเวลา
หกทศวรรษ
อาชีพของเขาเริ่มขึ้นจากการสรางภาพยนตรเกี่ยวกะบวีรบุรุษนะกปฏิวะติ Macario Sakey
ซึ่งตีความวFา Sakey เปGนโจร ไมFใชFนะกปฏิวะติ อะนเปGนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการโฆษณาชวนเชื่อของ
สหระฐฯ ในขณันะ้น ภาพยนตรเรื่องนี้เปGนภาพยนตรยอดเยี่ยมใน ค.ศ.1939 หละงจากนะ้นเขาก็เริ่ม
ผลิตงานตามกรัแสสะจจนิยม (Cinema Verite) ที่นิยมอยูFในภาพยนตรยุโรป โดยการนําเสนอ
ความจริงในภาพยนตรอยFางสมจริงแลัแมFนยําที่สุดโดยไปในสถานที่จริงเพื่อถFายทํา สรางตะวลัคร
แลับทสนทนาที่ ส มจริ ง แลัใช ใ นชี วิ ต จริ ง ๆ เชF น ภาพยนตร เ รื่ อ ง Anak Dalita (Child of
Sorrow,1956), Badjao (Badjao, The Sea Gypsies,1957) แ ล ั Portrait of the Artist as
Filippino (1965) แลัภาพยนตร Anak Dalita ได ระ บ รางวะ ล ภาพยนตร ย อดเยี่ ย ม Golden
Harvest Award จากเทศกาลภาพยนตร Asia-Pacific Film Festival ใน ค.ศ.1956 ในขณัที่
ภาพยนตรเรื่อง Kandeleron Pilak (Silver Candlestick) เปGนภาพยนตรเรื่องแรกของฟJลิปปJนสที่
ไดระบคะดเลือกใหฉายที่ภาพยนตรเมืองคานสใน ค.ศ.1954 เขากํากะบภาพยนตรเรื่อยมา จน
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ภาพยนตรเรื่องสุดทาย คือ Waywaya (1983) โดยในชFวงทายนี้เขาไดหะนไปทําภาพยนตรสารคดี
มากขึ้น
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Huk sa Bagong Pamumuhay (Reble in a New Life,1953),
Kandeleron Pilak (Silver Candlestick,1954), Anak Dalita (1956), Badjao (Badjao, The
Sea Gypsies,1957), Kundiman ng Lahi (Song of the Race, 1959),

Lav Diaz (เกิด 1958)
ผูกํากะบภาพยนตรแนวอินดี้ผูมีชื่อเสียงไดระบการยอมระบในรัดะบโลก ชื่อจริงคือ Lavrente
Indico Diaz เกิดที่ Datu Paglas จะงหวะดมากินดาเนา เมื่อวะนที่ 30 ธะนวาคม ค.ศ. 1958 กFอนที่
จัเขาสูFเสนทางการเปGนผูกํากะบ เขาผFานทะ้งแวดวงธุรกิจ ดนตรี รวมทะ้งนะกหนะงสือพิมพ กFอนที่จั
มากํากะบภาพยนตร
มีผลงานภาพยนตรตะ้งแตFปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งเปGนภาพยนตรพาณิชยกรัแสหละกแตFก็
ไมFปรัสบความสําเร็จนะกกะบภาพยนตรปรัเภทดะงกลFาวในปรัเทศ เชFนเรื่อง Serafin Geronimo:
Kriminal ng Baryo Concepcion (The Criminal of Barrio Concepcion, 1998) แลั Hubad
sa Ilalim ng Buwan (Naked in the Moon, 1999 ) แตFเขาคFอยๆ พาภาพยนตรของตนเขาใน
แวดวงเทศกาลภาพยนตรตFางๆ เชFนที่เบอรลิน แลัสิงคโปร ทะ้งนี้พื้นฐานของภาพยนตรของ Lav
Diaz ที่มะกจัสัทอนปรัเด็นของสะงคมฟJลิปปJนส มาจากการแรงบะนดาลที่เขาเคยไดชมภาพยนตร
เรื่อง Maynila sa Mga Kuko ng Liwanag สมะยอยูFมหาวิทยาละย
ภาพยนตรเรื่อง Batang West Side (West Side Boy, 2001) ไดระบรางวะล Best Asian
Feature ในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติสิงคโปร แลัจากชื่อเสียงที่ไดระบจากตFางปรัเทศทําให
ในปรัเทศเริ่มหะนมาสนใจ ซึ่งทําใหเขาไดระบรางวะล Gawad Urian ภาพยนตรยอดเยี่ยมแลัผู
กํ า กะ บ ยอดเยี่ ย ม ใน ค.ศ. 2002 ตF อ มาภาพยนตร เ รื่ อ ง Ebolusyon ng Isang Pamilyang
Pilipino (Evolution of a Filipino Family, 2004) ไดระบรางวะล Gawad Urian แลัใน ค.ศ.2006
ภาพยนตร Heremias (Book One Legend of the Lizard Princess, 2006) ไดระบรางวะลSpecial
Jury Prize ในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ Fribourg ตFอมา ค.ศ.2008 ภาพยนตร Melancholia
(2008) ไดระบรางวะล Orizzonti Grand Prize ที่เทศกาลภาพยนตรนานาชาติเวนิช คระ้งที่ 65 ใน
ค.ศ.2011 ภาพยนตร เ รื่ อ ง Siglo ng Pagluluwal" (Century of Birthing, 2011) ได ระ บ รางวะ ล
Grand Jury Prize ในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ Cinemanila คระ้งที่ 13 แลัสุดทายใน ค.ศ.
2013 ภาพยนตร Norte, Hangganan ng Kasaysayan (Norte, the End of History, 2013)
ไดระบคะดเลือกในฉายในเทศกาลภาพยนตรเมืองคานสดวย
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Batang West Side (West Side Boy,2001), Ebolusyon ng Isang
Pamilyang Pilipino (Evolution of a Filipino Family, 2004),, Heremias (Book One: The
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Legend of the Lizard Princess, 2006), Melancholia (Melancholy, 2008), Norte,
Hangganan ng Kasaysayan (Norte, the End of History, 2013)

Lino Brocka (1939 - 1991)
ชื่ อ จริ ง Catalino Ortiz Brocka Brocka เกิ ด ที่ San Jose, Nueva Ecija เมื่ อ วะ น ที่ 3
เมษายน 1940 นิยมชมชอบการดูภาพยนตรมาตะ้งแตFเด็กทะ้งภาพยนตรฟJลิปปJนสแลัภาพยนตร
ตFางปรัเทศ ในปลายทศวรรษ 1960 สําเร็จการศึกษาในสาขาศิลปศาสตรจากมหาวิทยาละยแหFง
ฟJ ลิ ป ปJ น ส จากนะ้ น ได เ ปG น มิ ช ชะ่ น นารี นิ ก ายมอมอนเดิ น ทางไปอยูF ที่ นิ ค มโรคเรื้ อ น Molokai
หละงจากนะ้นก็ไดไปอยูFที่ซานฟรานซิสโก แคลลิฟอรเนียนอีกพะกหนึ่ง กFอนที่จักละบมายะงฟJลิปปJนส
เพื่ อทํ าหนะง เรื่ อง Flight to Fury กะ บ Jack Nicholson ซึ่ง เขาไดเ ขา รFว มในสมาคม Philippine
Educational Theater Association ซึ่งไดดํ ารงตํ าแหนFง ผูอํานวยการในชFว งที่มีการปรักาศกฎ
อะยการศึก แลัเขียนบทแลักํากะบลัครโทรทะศน จนใน ค.ศ. 1970 เขาก็ไดเริ่มกํากะบภาพยนตร
เรื่อ งแรก Wanted: Perfect Mother ตามมาด วยเรื่อ ง Santiago แลั Tubog sa Ginto ในปs
เดียวกะน ในค.ศ.1972 เขาหลบไปจากแวดวงภาพยนตร กFอนที่จักละบมาอีกคระ้งใน ค.ศ.1974
พรอมกะบรวมกลุFมเพื่อนๆ ตะ้งบริษะทภาพยนตรของตนเอง Cinemanila แลัผลิตภาพยนตร
Tinimbang Ka Ngunit Kulang (Weighed But Found Wanting, 1974) ภาพยนตร ที่ ก ล า ท า
ทายกรัแสความนิยมทะ่วไปของตลาด ซึ่งภาพยนตรดะงกลFาวเปGนที่โดFงดะง ปรัสบความสําเร็จอยFาง
ดีจากการขายตะ๋ว แลัทําใหเขาไดระบรางวะลผูกํากะบยอดเยี่ยมจาก Filipino Academy of Movie
Arts and Sciences (FAMAS) ตFอมาใน ค.ศ.1975 เขาไดเริ่มทําภาพยนตร Maynila: Sa Mga
Kuko ng Liwanag (Manila: The Claws of Light) ซึ่ งได ระบวF าเปGนหนึ่งในภาพยนตร ที่ยิ่ง ใหญF
ที่สุดของฟJลิปปJนสแมในปจจุบะน โดยใน ค.ศ.1976 ภาพยนตรเรื่องนี้กวาดรางวะล FAMAS ไป
มากมายหลายรางวะ ล ภาพยนตร เ รื่ อ งตF อ มาของเขา คื อ Insiang (1978) เปG น ภาพยนตร
ฟJลิปปJนสเรื่องแรกที่ไดฉายในเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส สFวนเรื่อง Jaguar (1979) ไดระบ
การเสนอชื่อเพื่อเขาชิงรางวะล Palme d'or ในเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส ค.ศ.1980 ไดระบ
รางวะลภาพยนตรยอดเยี่ยมแลัผูกํากะบยอดเยี่ยมจากการปรักาศรางวะล FAMAS ทะ้งยะงไดรางวะล
Gawad Urian Awards อีกหารางวะลดวยกะน ทะ้งนี้ใน ค.ศ. 1983 เขาไดกFอตะ้งองคกร Concerned
Artists of the Philippines (CAP) ดําเนินกิจกรรมตFอตานความไมFเปGนธรรมของระฐ ใน ค.ศ.1984
Brocka สรางภาพยนตร Bayan Ko: Kapit sa Patalim (My Country: Clutching at Straws) ซึ่ง
ภาพยนตรไดระบการอนุมะติจากคณักรรมการพิจารณาภาพยนตรแลว โดยเมื่อเสร็จสมบูรณก็
ไดระบการตอบระบอยFางดีจากนะกวิจารณในเทศกาลภาพยนตรเมืองคานสในปsนะ้นโดยไดระบรางวะล
Palme d’or ที่เมืองคานส แตFกละบไมFไดระบอนุญาตใหฉายในฟJลิปปJนส
หละงจากรับอบมารกอสสิ้นสุดลง ใน ค.ศ.1986 เขาไดระบแตFงตะ้งจากปรัธานาธิบดีอาคี
โน ใหดํารงตําแหนFงในสภารFางระฐธรรมนูญ แตFทายสุดก็ลาออกมา แมหละงปฏิวะติ EDSA Brocka
จัได ทํ า หนะ ง ในบริ บ ททางการเมื อ งที่ เ ปJ ด กว า งขึ้ น เชF น เรื่ อ ง Gumapang Ka sa Lusak (You
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Crawl in Mud,1990) ซึ่ง กลF า วถึ งนะ ก การเมื องที่ใ ช อํา นาจมิช อบ แตF ความรู สึก เปGน ปรป กษ กะ บ
ระฐบาลของยะงคงมีอยูFเชFนเดิม ทะ้งนี้ใน ค.ศ.1989 ภาพยนตร Orapronobis (Fight for Us) ของเขา
ไดระบเลือกใหฉายในเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส แมจัไมFมีการจะดจําหนFายในฟJลิปปJนส Brocka
จบชีวิตลงกFอนวะยอะนควรใน ค.ศ.1991 จากอุบะติเหตุรถยนตที่เกซอนซิตี้
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Wanted: Perfect Mother(1970), Stardom (1971), Tinimbang Ka
Ngunit Kulang (Weighed But Found Wanting, 1974), Maynila: Sa Mga Kuko ng
Liwanag (Manila: The Claws of Light, 1975), Insiang (1978), Bona (1980), Bayan Ko:
Kapit sa Patalim (My Country: Clutching at Straws, 1984), Orapronobis (Fight for Us,
1989), Gumapang Ka sa Lusak (You Crawl in Mud,1990)

Manuel Conde (1915 - 1985)
ชื่อเดิมคือ Manuel P. Urbano เกิดเมื่อวะนที่ 9 ตุลาคม 1915 ตFอมาใน ค.ศ.1931 ได
เข า เรี ย นในด า นวิ ศ วกรรมเหมื อ งแรF ที่ Adamson University แลัได ทํ า งานให เ หมื อ งแรF ข อง
อเมริกะน United Paracale อยูFชFวงหนึ่ง แลัเนื่องจากเปGนเด็กกําพรา เพื่อหาเงินสFงตะวเองเรียนก็
ไดทํางานตFางๆ ไมFวFาจัเปGนกุลีทFาเรือ คนขะบสามละม คนขะบแท็กซี่ พFอคาเรFขางถนน ฯลฯ ในขณั
ที่เริ่มมีความสนใจดานภาพยนตรแลัแอบมาอยูFที่สตูดิโอภาพยนตร Filippine Films Studio อยูF
บFอยคระ้ง จนไดทํางานในวงการภาพยนตร รวมถึงเปGนตะวปรักอบภาพยนตรเล็กๆ นอย เมื่อ
สําเร็จการศึกษาใน ค.ศ.1936 เขาก็ไดเขาทํางานในบริษะท Marsman and Co. โชคชัตาผลิกผะน
เมื่อ เขาเมาแลัขึ้น เรือ ไปชวาตามคํา สะ่งของบริษะท ไมF ทะน ทําใหตF อมาไดระ บคํ าชวนจาก Carlos
Vander Tolosa ใหมาเปGนผูชFวยผูกํากะบ ทําใหเขาเริ่มตนชีวิตในวงการภาพยนตรโดยทํางานใน
สตูดิโอ LVN โดยไดมีโอกาสกํากะบภาพยนตรเรื่องแรก Sawing Gantingpala (1940) ซึ่งปรัสบ
ความสําเร็จคFอนขางดี แลัทําใหมานูเอล กอนเดไดกํากะบภาพยนตรในสตูดิโอของ LVN อีกตFอมา
แลัใน ค.ศ.1941 กอนเด ไดกํ ากะบภาพยนตรเรื่องสําคะญ Ibong Adarna (Adarna Bird) ของ
สตูดิโอ LVN (ในชื่อของวิเซนเต ซาละมบิเดส) ซึ่งภาพยนตรเรื่องนี้เปGนภาพยนตรยอมสีเรื่องแรก
ของฟJลิปปJนสนอกจากกอนเดจัสรางหนะงใหกะบ LVN แลว เขาไดมีบริษะทสรางภาพยนตรของ
ตนเอง ชื่อ Manuel Conde Productions แลัเริ่มทําภาพยนตรของตนเองแลัแสดงเอง ตะ้งแตF
เรื่ อง Prinsipe Paris (Prince Paris, 1949) แลั Siete Infantes de Lara (The Seven Sons
of Lara, 1950) แลัแสดงในหนะ ง แนวนี้ จ นได ชื่ อ วF า เปG น “king of the swashbaucklers” แตF
ภาพยนตรที่กอนเดสรางแลัแสดงซึ่งปรัสบความสําเร็จมากที่สุด แลัปรัสบความสําเร็จใน
รัดะบนานาชาติ คือ ภาพยนตรเรื่อง Genghis Khan (1950) ซึ่งเปGนภาพยนตรที่ไดระบการยอมระบ
ในรัดะบนานาชาติ โดย United Artists มาขอเปGนผูจะดจําหนFายแลัเปGนภาพยนตรฟJลิปปJนสเรื่อง
แรกที่ไดระบเลือกใหเขาฉายในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ รวมทะ้งในเทศกาลภาพยนตรเวนิช ใน
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ค.ศ.1952 แลัหละง จากภาพยนตร เ รื่อ งนี้ แล ว กอนเดก็ ไ ด สร า งภาพยนตร ต ลกขํ า ขะ นออกมา
จํานวนมาก หนึ่งในนะ้นเปGนภาพยนตรเกี่ยวกะบบุคคลสมมติที่ชื่อวFา Juan Tamad (Lazy John)
แมภาพยนตรจัมีฉากอยูFในยุคกFอนการเขามาของสเปน
Manuel Conde เสียชีวิตเนื่องจากหะวใจลมเหลวใน ค.ศ.1985 โดยหละงจากการเสียชีวิต
แลวเขาไดระบรางวะล Presidential Medal of Merit (สาขาภาพยนตร) จากปรัธานาธิบดีอาโรโย
ใน ค.ศ.2006 จากการที่ มี คุ โ ณปการตF อ ศิ ล ปัแลัวะ ฒ นธรรม แลัได ระ บ รางวะ ล Lamberto
Avellana Memorial Award จาก Film Academy of the Philippines ใน ค.ศ.2007 ดวย
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Ibong Adarna (Adarna Bird, 1941), Si Juan Tamad (1947),
Prinsipe Paris (Prince Paris, 1949), Genghis Khan (1950), Juan Tamad Goes to
Congress (1959)

Manuel Silos (เกิด 1906)
1906)
เกิดเมื่อวะนที่ 1 มกราคม 1906 บิดาทํากิจการสตูดิโอถFายภาพแหFงแรกๆ ของมันิลา
โดยบิ ด าของเขาก็ เ ปG น นะ ก ดนตรี ด ว ย พี่ น อ ง Silos หลายคน เข า สูF ธุ ร กิ จ ภาพยนตร ตะ้ ง แตF ยุ ค
ภาพยนตรเงียบ โดยใน ค.ศ.1930 Manuel Silos เขาทํางานกะบ Banahaw Pictures กFอนที่จัไป
ทํางานกะบ Parlatone Hispano-Filipino แลั Filippine Films ตFอมา ซึ่งที่นี่เขาไดทําภาพยนตร
เสียงในฟJลมเรื่องแรกของเขาคือ Maginan Mahirap (Poor Mother and Child,1934) ซึ่งตFอมา
ในปลายทศวรรษที่ 1930 เขาก็ไดไปทํางานใหกะบ Sampaguita Pictures
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Biyaya ng Lupa (Blessings of the Land), Tuloy ang Ligaya (Let
the Good Times Roll)

1967)
Mark Meily (เกิด 1967)
เกิดเมื่อ ค.ศ.1967 แลัสําเร็จการศึกษาดานวิจิตรศิลปจากมหาวิทยาละยแหFงฟJลิปปJนส
กFอนที่จัไปศึกษาตFอที่ Mowelfund Film Institute ในสาขาการสรางภาพยนตร ไดระบรางวะลจาก
การสร า งภาพยนตร สะ้น หลายรางวะ ล โดยเปG นตะ ว แทนของภาพยนตร ฟJ ลิ ปปJ น สใ น Festival of
Independent Cinema ที่เบลเยี่ยม ตะ้งแตF ค.ศ.1988 แลั 1989 เมื่อกละบมาฟJลิปปJนสเขาไดเปGน
ผูกํากะบโฆษณาแลัมิวสิควีดีโอ ซึ่งไดระบรางวะลจากอุตสาหกรรมโฆษณาหลายรางวะล ตFอมาไดเขียน
บทแลักํากะบภาพยนตร Crying Ladies (2002) แลั La Visa Loca (2005) ทะ้งสองเรื่องไดระบ
รางวะลในรัดะบ นานาชาติม ากมาย แลัไดฉายในสหระฐ ฯ ซึ่ งได ระบ เสีย งตอบระ บอยF างดีจากนะ ก
วิจารณ ขณัที่ตFอมาภาพยนตรเรื่องที่ 3 ของเขา Baler (2008) ไดระบรางวะลถึง 10 รางวะลจาก
งานเทศกาลภาพยนตรเมืองมันิลา (Metro Manila Film Festival) แลัไดฉายในสหระฐฯ รวมทะ้ง
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ไดระบรางวะลในรัดะบนานาชาติอีกเชFนกะน ใน ค.ศ. 2010 เขาไดผลิตภาพยนตรรวมกะบไตหวะน
เรื่ อง Pinoy Sunday แลัมี ภาพยนตร ดิจิ ตะ ลเรื่อ งแรกของตนเอง คื อเรื่อ ง Donor ซึ่ งได ระบ ห า
รางวะ ล จาก Cinemalaya Film Festival รวมทะ้ ง รางวะ ล ภาพยนตร ย อดเยี่ ย ม แลัได ระ บ รางวะ ล
Grand Prize ที่เทศกาลภาพยนตรอินดี้ Brussels Independent Film อีกดวย ปจจุบะน Mark
Meiley เปG น อาจารย ส อนภาพยนตร ที่ ม หาวิ ท ยาละ ย De La Salle University แลัสถาบะ น
ภาพยนตร Marilou Diaz-Abaya
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Crying Ladies (2002), La Visa Loca (2005), Baler (2008),
Donor(2010)

Marilou DiazDiaz-Abaya (1955(1955-2012)
เกิดที่เกซอนซิตี้ ใน ค.ศ.1955 แลัสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาละยอะสสะมชะน
Assumption College ในดานศิลปัการสื่อสารใน ค.ศ.1976 แลัไดไปศึกษาตFอที่ลอสแองเจิลลีส
แลัสําเร็จการศึกษามหาบะณฑิตดานภาพยนตรแลัโทรทะศนจาก Loyola Marymount University
with a degree ใน ค.ศ.1978 รวมทะ้งไดศึกษาดานภาพยนตรเพิ่มเติมที่ London International
Film School ดวยใน ค.ศ.1978
Diaz กํา กะ บภาพยนตรเ รื่ องยาวเรื่ องแรกคื อ Tanikala (Chains) ใน ค.ศ.1980 แลัมี
ผลงานที่ โ ดดเดF น ออกมาอี ก หลายตF อ หลายเรื่ อ งไมF วF า จัเปG น Brutal (1980), Karnal (Of the
Flesh, 1983), แลั Alyas Baby Tsina (Alias China Baby, 1984) ซึ่งเปGนการวิพากษวิจารณ
รับอบมารกอส ซึ่งใน ค.ศ.1986 Diaz ก็หยุดทําภาพยนตรแลัไปผลิตรายการโทรทะศนสัทอน
ปญหาสะงคมการเมืองเพื่อนําไปสูFการปฏิรูปสะงคม จนใน ค.ศ.1995 เธอจึงมีภาพยนตรออกมาอีก
เ ริ่ ม จ า ก เ รื่ อ ง Ipaglaban Mo (Redeem Her Honor, 1995), May Nagmamahal Sa Iyo
(Madonna and Child), Sa Pusod Ng Dagat (In the Navel of the Sea), Jose Rizal (1998)
แลั Muro Ami (Reef Hunters, 2000) ภาพยนตรของเธอมะกจันําเสนอปญหาของคนยากจน
สตรี แลัเด็ก ซึ่งตองตFอสูดิ้นรนกะบสภาพความเปGนอยูFที่โหดรายแลัความอยุติธรรมของสะงคม ใน
ค.ศ.2001 Diaz ได ระ บ รางวะ ล ฟู กุ โ อกั (Fukuoka Asian Culture Prizes) สาขาศิ ล ปัแลั
วะฒนธรรม เธอจบชีวิตลงเนื่องจากเปGนมัเร็งเตานมใน ค.ศ.2012
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Tanikala (Chains, 1980), Karnal (Of the Flesh, 1983), Alyas
Baby Tsina (Alias China Baby, 1984), José Rizal (1988), Bagong Buwan (New Moon,
2000), Ikaw Ang Pag-ibig (2011)

(1946-2012)
Mario 0’Hara (1946-
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Mario O’Hara เกิ ด เมื่ อ วะ น ที่ 20 เมษายน 1946 ที่ เ มื อ ง Zamboanga City กF อ นที่
ครอบคระวจัยายมาอยูFที่ Pasay City ซึ่งดานหละงบานเปGนเขตสละม ซึ่งเขาอางวFางานบางชิ้นไดระบ
แรงบะนดาลใจจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่สละมแหFงนี้ เขาเรียนในสาขาวิศวกรรมเคมีในมหาวิทยาละย
Adamson โดยใน ค.ศ.1963 เมื่ออายุ 17 Mario หยุดเรียนแลัหะนมาทํางานดานลัครวิทยุกะบ
บริษะท Manila Broadcasting Company (MBC) and DZRH. รวมทะ้งทํางานกะบสถานีโทรทะศน
ดวยในชFวง ค.ศ. 1963-1970 โดยเปGนผูกํากะบลัครซีรีย แลัขณัที่ทํางานที่ MBC ก็ไดพบกะบ
Lino Brocka ซึ่งเสนองานใหเขาในฐานัผูบรรยายในลัครโทรทะศนของเขาทะ้งสองจึงไดทํางาน
ดวยกะน เริ่มจากเปGนคนเขียนบทแลัแสดงในภาพยนตรเรื่อง Tinimbang Ka Ngunit Kulang
(1974) ซึ่งเขาระบบทเปGนพรัเอกซึ่งเปGนโรคเรื้อน ในขณัที่ภาพยนตรเรื่องแรกที่เขากํากะบคือเรื่อง
Mortal (1975) จากนะ้นภาพยนตรที่ขํากะบสFวนใหญFจัรFวมงานกะน Nora Aunor ภาพยนตรของ
เขา เชFนเรื่อง Kastilyong Buhangin (Sand Castle, 1980), Halimaw Sa Banga (Monster in
a Jar, 1980), Bakit Bughaw ang Langit (Why is the Sky Blue?, 1981), Fatima Buen
Story (1994) ซึ่งเปGนภาพยนตรทีไดรางวะล Urian ในฐานัผูกํากะบยอดเยี่ยม Manananggal in
Manila (Witch in the City, 1997), Sisa (1999) แลั Babae sa Breakwater (Woman of the
Breakwater, 2004)
ภาพยนตรเรื่อง Ang Paglilitis ni Andres Bonifacio (The Trial of Andres Bonifacio,
2010) เปGนภาพยนตรเรื่องสุดทาย โดยเขาเสียชีวิตดวยโรคลูคูเมียในวะนที่ 26 มิถุนายน 2012
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Mortal (1975), Kastilyong Buhangin (Sand Castle, 1980), Gaano
Kita Kamahal (1981), Bakit Bughaw ang Langit (Why is the Sky Blue?, 1981), Fatima
Buen Story (1994), Manananggal in Manila (Witch in the City, 1997), Sisa (1999),,
Babae sa Breakwater (Woman of the Breakwater, 2004), Ang Paglilitis ni Andres
Bonifacio (The Trial of Andres Bonifacio, 2010)

Mike de Leon (เกิด 1947)
ชื่อจริง Miguel Pamintuan de Leon เกิดที่มันิลา เมื่อวะนที่ 24 พฤษภาคม 1947 เกิด
ในตรักูล de Leon ซึ่ง เปG น เจ า ของบริ ษะท สตูดิ โ อที่ สํา คะ ญ LVN Pictures ใน ค.ศ.1972 เขา
สําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาปรัวะติศาสตรศิลป จากมหาวิทยาละย Heidelberg เยอรมนี ทํา
ใหเขาเกิดความสนใจเรื่องการสรางภาพยนตร จึงไดเริ่มจากการสรางภาพยนตรสะ้นใน ค.ศ.1972
Sa Bisperas (On the Eve, 1972) แลั Monologo (Monologue, 1975) ซึ่งตFอมาก็ไดตะ้งบริษะท
ของตนเอง คื อ Cinema Artists Philppines ซึ่ ง เปG น ผูส รา งภาพยนตรเ รื่ อง Maynila sa Maga
Kuko ng Liwang (1975) ที่มี Lino Brocka เปG น ผู กํา กะ บ โดยเขาทํ าหน าที่ กํ า กะบ ภาพ ซึ่ ง เขา
ไดระบรางวะลกํากะบภาพยอดเยี่ยมจากการปรักาศรางวะล Filipino Academy of Movie Arts and
Sciences (FAMAS) ดวย
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ภาพยนตร ข อง De Leon เปG น การสัท อ นถึ ง สภาพทางจิ ต ของคนฟJ ลิ ป ปJ น ส ใ นการ
แสวงหาทางออกในเรื่องชนชะ้น ความเหลวแหลกทางการเมือง แลัความไมFสมปรักอบในเรื่อง
ตFางๆ ภาพยนตรเรื่องยาวเรื่องแรกของเขาคือ Itim (Black) ใน ค.ศ.1976 ซึ่งทําใหเขาไดระบรางวะล
ผู กํ า กะ บ ยอดเยี่ ย มจากงาน Asian Film Festival ที่ จะ ด ขึ้ น ที่ ซิ ด นี ย ออสเตรเลี ย ใน ค.ศ.1978
ภาพยนตร เ รื่ อ งตF อ มา คื อ Kung Mangarap Ka't Magising (It Was a Dream,1977) เปG น
ภาพยนตร ที่ อุ ทิ ศ ให กะ บ Doña Sisang เพื่ อ ที่ จ ัฉลองอายุ ค รบ 100 ปs ข อง LVN Pictures
นอกจากนะ้นภาพยนตรเรื่องตFอๆ มาของเขาก็มะกจันําเสนอปรัเด็นปญหาทางสะงคมการเมืองที่มี
พละงแลักรัทบหลายฝbาย ภาพยนตรเรื่อง Hindi Nahahati ang Langit (Indivisible Heavens,
1985) เปGนภาพยนตรที่โดFงดะงมากอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งดะดแปลงมาจาก komiks ชื่อเดียวกะน ทะ้งนี้
ภาพยนตรของเขาหลายเรื่องไดระบการยอมระบในรัดะบชาติแลัรัดะบนานาชาติ แลัขึ้นหิ้งเปGน
ภาพยนตรคลาสสิค นอกจากนี้เขายะงเปGนผูริเริ่มการใชคอมพิวเตอรกราฟฟJคธุรกิจโฆษณาทาง
โทรทะศน ใน ค.ศ.1988 อีกดวย
Mike de Leon ได ระ บ รางวะ ล Parangal Sentenyal sa Sining at Kultura จากศู น ย
วะฒนธรรมแหFงปรัเทศฟJลิปJนส เมื่อเดือนกุมภาพะนธ ค.ศ.1999 แลัตFอมาภาพยนตรเพื่อรัลึกขึ้น
การครบรอบ 100 ปsของ Jose Rizal ของเขาคือ Bayaning Third World (Third World Hero,
2000) ก็สรางเสียงชื่นชมจากทุกฝbาย
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Itim (Black, 1976), Kung Mangarap Ka't Magising (It Was a
Dream,1977), Batch '81 (1982), Sister Stella L (1984), Hindi Nahahati ang Langit
(Indivisible Heavens, 1985), Bayaning Third World (Third World Hero, 2000)

(เกิด 1965)
1965)
Raymond Red (เกิ
Raymond Red เกิ ด ใน ค.ศ.1965 แลัได ระ บ รางวะ ล แรกในการสร า งภาพยนตร แ นว
ทดลองสําหระบนะกศึกษา ในค.ศ. 1983 โดยเขาไดระบเสียงชื่นชมจากนะกวิจารณมากมายกFอนที่จั
สร า งภาพยนตร เ รื่ อ งยาวเรื่ อ งแรกคื อ Bayani (1990) ภาพยนตร เ กี่ ย วกะ บ ชี วิ ต ของวี ร บุ รุ ษ
ฟJลิป ปJนส อีก คนหนึ่ง คือ Andres Bonifacio ซึ่ง เขาก็ส รา งภาพยนตร เกี่ย วกะ บชีวิ ตวี รบุรุ ษคน
สําคะญอีกคนหนึ่ง คือ General Macario Sakay ซึ่งตFอสูกะบสหระฐฯ หละงจากสงคราม ค.ศ.1902
ชื่อเรื่อง Sakay อีกตFอมาดวย ทะ้งนี้ขอจํากะดจากรับบสตูดิโอทําใหเขาตองการทําหนะงอยFางเปGน
อิสรั แลัใชเวลาอยูFหลายปsในการระบจากหาเงินในธุรกิจบะนเทิง ไมFวFาจัเปGนทํางานในวงการ
โทรทะศน โฆษณา หรือมิวสิควีดีโอ เพื่อที่จัมีโอกาสในการสรางภาพยนตรอยFางไมFตองพึ่งสตูดิโอ
แลัจนกวFาจัถึงวะนนะ้น ก็เปGนภาพยนตรอินดี้ปรัเภทภาพยนตรสะ้นของเขา ใน ค.ศ.2000 เรื่อง
Anino (Shadow, 2000) ไดรางวะล Palme d’or จากเทศกาลภาพยนตรนานานาชาติที่เมืองคานส
อะนเปGนความยิ่งใหญFที่ไมFเพียงเกิดขึ้นกะบเขาเทFานะ้น แตFยะงสรางผลสัเทือนใหกะบวงการภาพยนตร
ฟJลิปปJนสดวย
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ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Anino (Shadow, 2000), Himpapawid (Manila Skies, 2010)

Vicente Salumbides (1893 - 1979)
ผูกํ า กะ บผู บุ ก เบิก วงการภาพยนตร ฟJลิ ป ปJ น สอี ก คนหนึ่ ง เขาเรี ยนการแสดงแลัสร า ง
ภาพยนตรจากสหระฐฯ แลัเขารFวมกะบกองทะพสหระฐฯ ในการรบที่ฝระ่งเศสในชFวงสงครามโลกคระ้งที่
1 กFอนที่จักละบมาฟJลิปปJนสแลัเริ่มตนทําภาพยนตร ซึ่งการที่เขาเรียนมาในดานดะงกลFาวทําให
เขานําเทคนิคการสรางภาพยนตรที่มีคุณภาพเขามาสูFวงการภาพยนตรฟJลิปปJนส เชFนการถFาย
close-up หรือการตะ ดภาพอยFา งรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความตื่นเต น ใน ค.ศ.1927 เขาแตFงงานกะ บ
Rosario Panganiban ซึ่งทนไมFไดที่เขาแสดงบทระกกะบคนอื่น ซึ่งเปGนเหตุให Salumbides หยุด
สรางภาพยนตรไปรัยัหนึ่ง แมจัมีชื่อของเขากละบมาบนในปJดโฆษณาภาพยนตรอีกคระ้งในชFวง
ทศวรรษ 1940 ก็ตาม
ผลงานภาพยนตรคะดสรร: Miracles of Love (1925), The Sou Saver (1927), Ibong Adarna
(1941), Aladin (1946)

