หนึ่ง
ภาพยนตร์มาเลเซีย: ประวัติศาสตร์ฉบับย่อ

ความยากลําบากประการหนึ่งในการเขียนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มาเลเซียนั้นคือ “ภาพยนตร์มาเลเซีย” เป็น
คําที่สื่อแสดงถึงกรอบคิดว่าด้วยภาพยนตร์แห่งชาติ อันเป็นนัยหมายถึงภาพยนตร์ของชาติมาเลเซีย ทั้งอาจ
สร้างโดยคนที่ถูกนิยามว่าเป็นผู้ที่สังกัดชาติมาเลเซีย หรือเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม อัตลักษณ์
หรืออุดมการณ์แห่งชาติๆ นี้ แต่ในขณะที่การผลิตภาพยนตร์ในดินแดน “บริติชมลายา” นี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่
ทศวรรษ 1930 และตั้งมั่นเป็นอุตสาหกรรมที่น่าตื่นตานับจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ชาติมาเลเซีย
กลับเพิ่งก่อรูปนับจากปี 1957 อันเป็นปีที่จักรวรรดิอังกฤษรับรองการเป็นเอกราชของดินแดนมลายา และถ้า
จะจําเพาะให้มากขึ้น ขอบเขตของมาเลเซียในรูปลักษณ์ที่รู้จักกันในปัจจุบันนั้น เพิ่งปรากฏลงตัวในปี 1965
เท่านั้นเอง
กล่าวโดยพิจารณาลงที่ตัวภาพยนตร์ คือ ในขณะที่ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มาเลเซียฉบับทางการ ซึ่ง
เขียนขึ้นภายใต้กรอบคิดภาพยนตร์แห่งชาติ ระบุต้นกําเนิดของภาพยนตร์มาเลเซียไปยังภาพยนตร์เรื่อง
Leila Majnun (บี. เอส. รัจฮันส์, 1934) ไล่เรียงมาจนรวมถึงครึ่งแรกของยุคทองภาพยนตร์มาเลเซียในช่วง
กลางทศวรรษ 1950 ภาพยนตร์ทั้งหลายเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นที่ดินแดนสิงคโปร์ ซึ่งแม้ว่าในอดีตจะเป็นพื้นที่หนึ่ง
ในเขตอิทธิพลของจักรวรรดิอังกฤษและสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมลายา แต่ในเวลาต่อมาก็ได้ถือกําเนิดขึ้นเป็นชาติ
ใหม่ของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน ประเด็นปัญหาในเวลาต่อมาจึงเกิดขึ้นในข้อสงสัยของผู้คนจํานวนหนึ่งของทั้ง
สองชาติว่า ภาพยนตร์เหล่านั้นจะถูกจารึกไว้ว่าเป็นสมบัติที่ควรยกย่องของ “ชาติ” ใดกัน
ปรากฏการณ์แห่งปัญหาดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากบริบททางประวัติศาสตร์ที่ว่า ในช่วงสมัยอาณานิคม
จักรวรรดิอังกฤษบริหารดินแดนภายใต้อํานาจของตนในโลกท้องน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบ่งออกเป็น
สามองค์การเมือง คือ 1) สเตรทส์เซ็ทเทิลเมนท์ 2) สหพันธรัฐมลายู และ 3) รัฐมลายูนอกสหพันธ์1 แม้ว่าจะ
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1) สเตรทส์เซ็ทเทิลเมนท์ ดํารงสถานะอยู่ในช่วงปี 1826–1942 โดยหลักๆ แล้วจะประกอบไปด้วยมะละกา ปีนัง และ
สิงคโปร์ แต่ในบางช่วงประวัติศาสตร์ได้มีการรวมเอาดินดิง ซึ่งอยู่ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเปรัค และเกาะลาบ
วนซึ่งอยู่นอกชายฝั่งของรัฐซาบาห์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง แต่สองพื้นที่นี้จะไม่ค่อยมีบทบาทเด่นนัก 2) สหพันธรัฐมลายู
(1895–1946) ประกอบด้วยรัฐสลังงอร์ เปรัค เนเกอรีเซิมบีลัน และปาหัง 3) รัฐมลายูนอกสหพันธ์ (1909–1946)
ประกอบด้วยรัฐยะโฮร์ เคดะห์ กะลันตัน ปะลิส และตรังกานู; สามองค์การเมืองนี้ถูกรวมเรียกว่า “บริติชมลายา” ขณะที่
การใช้คําว่า “มลายา” ในช่วงสมัยอาณานิคมจะหมายถึงบรรดาเหล่ารัฐในกลุ่มสหพันธรัฐมลายูและรัฐมลายูนอกสหพันธ์
แต่นับจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คําว่า “มลายา” นี้จะหมายรวมเอามะละกากับปีนังเข้าไว้ด้วย เนื่องจากสาม
องค์การเมืองเดิมได้ถูกยกเลิกไป และมะละกากับปีนังได้ถูกกําหนดให้รวมกับรัฐอื่นๆ บนคาบสมุทรมลายูในแผนการที่จะ
ให้เอกราชแก่ดินแดนนี้; ส่วนบนเกาะบอร์เนียวนั้น ในสมัยอาณานิคมจะประกอบด้วย 1) บอร์เนียวเหนือ (ซาบาห์) ดํารง
สถานะเป็นรัฐอารักขาของจักรวรรดิอังกฤษโดยมีบริษัท North Borneo Chartered Company ปกครองโดยตรง กับ
2) ซาราวัก อยู่ภายใต้การปกครองของตระกูลบรูก ราชาผิวขาวชาวอังกฤษ; อํานาจเหนือสองพื้นที่นี้บนเกาะบอร์เนียวถูก
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เป็นองค์การเมืองที่บัญญัติแยกกัน แต่บรรดาเหล่ารัฐและเมืองท่าเหล่านี้ก็มีสถานะร่วมเป็นหน่วยกันในหลาย
มิติ ทั้งด้วยการที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของเจ้าอาณานิคมเดียวกัน ถึงการเชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คน
กิจกรรมทางสังคม และการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะระหว่างสิงคโปร์กับมลายา ภาพยนตร์เป็น
หนึ่งในปรากฏการณ์แห่งวัฒนธรรมที่ว่านี้
สิงคโปร์เป็นเมืองที่คงสถานะสําคัญไม่เฉพาะแต่สําหรับประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณนี้ หากยัง
รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพรวม ด้วยการที่จักรวรรดิอังกฤษมุ่งมาดให้เมืองท่าแห่งนี้ก้าวขึ้นสู่
สถานะการเป็นเมืองท่าการค้าที่สําคัญเพื่อแข่งขันกับมหาอํานาจตะวันตกชาติอื่นที่ทรงอิทธิพลอยู่ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์จึงถูกกําหนดให้มีความเป็นอิสระในระดับที่รัฐอื่นๆ ภายใต้การปกครองของ
อังกฤษไม่มี ขณะที่การเติบใหญ่รุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ได้ทําให้
สิงคโปร์เป็นหน้าด่านในการรับความทันสมัยที่หลั่งไหลมาจากโลกภายนอก เมืองสิงคโปร์เต็มไปด้วยสีสันและ
สิ่งใหม่ ทั้งโลกทางวัตถุ เทคโนโลยี ผู้คน วิถีชีวิต หรือกระทั่งความคิดใหม่จากหลากหลายแหล่งกําเนิด ด้วย
สถานะเช่นนี้จึงไม่แปลกประการใดที่การสร้างภาพยนตร์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์พื้นเมืองที่บริติชมลายา
จะกําเนิดและพัฒนาขึ้นที่สิงคโปร์
Leila Majnun ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1934 เป็นต้นธารให้แก่การสร้างภาพยนตร์พื้นเมืองที่มี
เอกลักษณ์ร่วมกัน คือ มุ่งเป้าหมายกลุ่มผู้ชมที่ชาวมลายู ทั้งที่สิงคโปร์ มลายา และอาจขยายไปสู่ดินแดนอื่น
นอกเขตอิทธิพลของอังกฤษได้ด้วยเช่นกัน ภาพยนตร์เหล่านี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่
สิงคโปร์นั้น แม้ว่านายทุนจะเป็นชาวจีน และผู้กํากับภาพยนตร์โดยส่วนใหญ่ในระยะแรกจะเป็นชาวอินเดีย แต่
นักแสดงเกือบทั้งหมดจะเป็นชาวมลายูพื้นเมือง ภาษาในภาพยนตร์เป็นภาษามลายู และลึกลงกว่านั้นคือ การ
พยายามนําเสนอเรื่องราว ความคิด และวัฒนธรรมมลายูเป็นสําคัญ
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง อุตสาหกรรมภาพยนตร์มลายูที่สิงคโปร์เติบโตขยายตัวและเต็มไปด้วย
สีสัน ขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองก็คุกรุ่นในหลายมิติ ประเด็นใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของการเมืองในช่วง
หลังสงคราม คือ การเจรจาต่อรองเพื่อวางกรอบโครงของชาติใหม่ที่เจ้าอาณานิคมไม่อาจเลี่ยงที่จะต้องให้เอก
ราช ปี 1957 ดินแดนมลายาได้รับเอกราช ขณะที่สิงคโปร์ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษต่อไป มลายาถูก
นิยามว่าเป็นชาติของชาวมลายู แต่ภาพยนตร์มลายูยังคงถูกสร้างออกมาจากสตูดิโอบนแผ่นดินสิงคโปร์เป็น
หลัก ปี 1963 เป็นพัฒนาการครั้งสําคัญด้วยเป็นปีที่ประเทศมาเลเซียถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยเป็น
การรวมเอาทั้งมลายา สิงคโปร์ และสองรัฐบนเกาะบอร์เนียวเข้าเป็นหน่วยการเมืองเดียวกัน ก่อนที่ในอีกสอง
ปีต่อมา ด้วยปัจจัยทางชาติพันธุ์และความวาดหวังถึงชาติใหม่ที่แตกต่างกัน สิงคโปร์ได้แยกตัวออกไป และทํา
ให้เกิดสองประเทศอย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ภาพยนตร์มลายูเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใน
สมัยอาณานิคม และเป็นหนึ่งในหลายประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมที่ผู้ฝักใฝ่ในชาติของทั้งสองฝั่งตั้งคําถามว่า
คือมรดกของชาติใด
ถ่ายโอนมาสู่จักรวรรดิอังกฤษในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนที่จะได้รับเอกราชและเลือกที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ
ประเทศมาเลเซียในปี 1963 จนกระทั่งปัจจุบัน
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งานวิจัยชิ้นนี้เชื่อว่าภาพยนตร์มลายูเป็นมรดกร่วมกันของทั้งชาติสิงคโปร์และมาเลเซีย เท่ากับที่เป็น
สมบัติที่ชอบธรรมของสิงคโปร์เนื่องด้วยถูกสร้างขึ้นบนแผ่นดินนี้ ภาพยนตร์เหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นบ่อเกิดและ
สายธารให้แก่การสืบทอดจารีตภาพยนตร์ของมาเลเซีย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สําคัญของการนําเสนอและวิวาทะ
นัยทางวัฒนธรรมและความคิดว่าด้วยชาติของมาเลเซียอย่างมีสีสัน ซึ่งในกรณีนี้ มากยิ่งกว่าต่อสิงคโปร์เสีย
ด้วยซ้ําไป การเขียนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มาเลเซียจึงสมควรต้องเริ่มต้นตั้งแต่กําเนิดและการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์มาเลเซีย ซึ่งใช้สิงคโปร์ในฐานะผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ และเอื้ออํานวยให้เกิดการเบ่งบานของความ
บันเทิงและศิลปะแขนงนี้
ภาพยนตร์มลายูแห่งสิงคโปร์
ในขณะที่สังคมมลายาส่วนใหญ่ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ยังมีลักษณะเฉกเช่นภาพจําในสํานึกต่อดินแดน
อาณานิคมที่พรรณนากัน คือ เป็นสังคมที่ประกอบด้วยเจ้านายผิวขาวผู้เป็นตัวแทนของความศิวิไลซ์ ราชสํานัก
และสุลต่านผู้หรูหราแต่ไร้ประสิทธิภาพ ชาวบ้านชาวมลายูผู้สงบเสงี่ยมเจียมตัวในชนบท และชาวเอเชียอพยพ
ผู้ละโมบโลภมากและขยันขันแข็ง ความทันสมัยยังสัมผัสดินแดนมลายาส่วนใหญ่อย่าเบาบาง โครงสร้างทาง
สังคมและจารีตเดิมยังคงแข็งแกร่งในโลกของชาวมลายู สิงคโปร์ในช่วงเวลาเดียวกันกลับกําลังมุ่งสู่ความ
ทันสมัยอย่างเต็มกําลัง สถานะเมืองการค้าที่รุ่งเรืองชักนําผู้คนหลากหลายมารวมตัวกัน กระทั่งทําให้เกิด
ลักษณะหลากเชื้อชาติโดยมีชาวจีนอพยพเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเมือง
เมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษ 1920 สิงคโปร์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา สีสัน และความบันเทิง
เฉกเช่นเดียวกับหลายเมืองใหญ่ในดินแดนอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ธุรกิจการจัดฉายภาพยนตร์
รุ่งเรืองขึ้นอย่างสมควรแก่การบั นทึกในช่วงทศวรรษดังกล่ าวนี้ สิงคโปร์ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ ที่
ทันสมัยและเป็นศูนย์รวมของบริษัทนําเข้าภาพยนตร์และนายทุนผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ภาพยนตร์
นานาชาติมารวมอยู่ที่สิงคโปร์ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพื้นที่อื่น เช่นกันที่นายทุนชาวจีนที่สิงคโปร์มีเครือข่ายโรง
ภาพยนตร์ของตนทั้งในสิงคโปร์ มลายา บอร์เนียว และรวมถึงดินแดนอื่นที่อยู่นอกเขตการปกครองของ
จักรวรรดิอังกฤษ
ความเคลื่ อ นไหวอย่ า งน่ า ประทั บ ใจของกิ จ การภาพยนตร์ ใ นสิ ง คโปร์ มี ส่ ว นดึ ง ดู ด ให้ นั ก สร้ า ง
ภาพยนตร์จํานวนหนึ่งมุ่งมาผลิตภาพยนตร์ที่สิงคโปร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าภาพยนตร์กลุ่ม
แรกๆ ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1920 และต้นทศวรรษ 1930 เป็นภาพยนตร์จีนและภาพยนตร์ในกลุ่ม
“ผจญภัยในป่าดงดิบ” ที่สร้างโดยชาวตะวันตก2 แต่สิ่งที่ทําให้พัฒนาการระยะแรกของการสร้างภาพยนตร์
2

ภาพยนตร์จีนเรื่อง Xin Ke (กัวเฉาเหวิน, 1926) เชื่อกันในปัจจุบันว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างขึ้นที่สิงคโปร์ ผู้ชม
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายน่าจะเป็นกลุ่มชาวจีนที่เพิ่งอพยพมาสู่เมืองการค้าแห่งนี้ ส่วนภาพยนตร์ที่สร้างโดยชาวตะวันตก
จํานวนหนึ่งคือ Bring ’Em Back Alive (ไคลด์ อี. เอลเลียตต์, 1932) Samarang (วอร์ด วิง, 1933) Wild Cargo
(อาร์มานด์ เดนีส, 1934) Fang and Claw (แฟรงค์ บัค, 1935)
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ในบริติชมลายาต่างไปจากที่อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือการที่ช่องทางและสายสัมพันธ์ของระบบ
อาณานิคมในเอเชียภายใต้อํานาจของอังกฤษได้นําเอาผู้สร้างภาพยนตร์ท้องถิ่นจากบริติชอินเดียมาสู่มลายา
กระทั่งทําให้ทั้งบุคลากร กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน แนวทางและรสนิยมของภาพยนตร์อินเดียส่งอิทธิพล
ต่อภาพยนตร์มลายูอีกร่วมหลายทศวรรษต่อมา
บัลเดน สิงห์ รัจฮันส์ได้รับการบันทึกไว้ในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์มลายูเรื่องแรกในบริติชมลายา คือ
เรื่อง Leila Majnun ในปี 1934 รัจฮันส์เป็นชาวอินเดีย-ปัญจาบ เขาเดินทางออกจากอินเดีย ผ่านร่างกุ้ง สู่
ปีนัง ก่อนที่จะมาถึงสิงคโปร์ ชาวอินเดียอพยพจํานวนไม่น้อยหลั่งไหลมาแสวงหาโอกาสทางธุรกิจหรือตั้ง
รกรากในบริ ติ ช มลายานั บ จากที่ ร ะบบอาณานิ ค มได้ ส ถาปนา และอาณานิ ค มเหล่ า นี้ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ภายใต้
ผู้ปกครองเดียวกัน นายทุนภาพยนตร์ชาวอินเดียขยายเครือข่ายธุรกิจไปสู่สิงคโปร์ ภาพยนตร์อินเดียถูกนําเข้า
อย่างต่อเนื่องเพื่อป้อนตลาดผู้ชมชาวอินเดียอพยพ รัจฮันส์สร้าง Leila Majnun ภายใต้ชื่อบริษัท Motilal
Chemical & Co. ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ เจ้าของเป็นผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์จากบอมเบย์ โดย
ผ่านการร่วมมือกับบริษัท Malay Film Service ซึ่งจัดจําหน่ายภาพยนตร์อินเดียในบริติชมลายา
ทั้งกระบวนการสร้างและตัวภาพยนตร์ Leila Majnun ได้กลายเป็นตัวแบบที่แสดงให้เห็นจารีตและ
ลักษณะเด่นของภาพยนตร์มลายูที่สร้างสรรค์กันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีต่อมา นอกจากอิทธิพลของ
ผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียที่มาสร้างภาพยนตร์ภาษามลายูแล้ว ยังรวมถึงการเฟ้นหาและนําเอานักแสดงที่มี
ประสบการณ์จากวงการละครมลายู โดยเฉพาะจากคณะการแสดง “บังซาวัน” ที่สําคัญคือ พิจารณาจาก
เรื่องราวของ Leila Majnun ซึ่งเป็นเรื่องราวเล่าขานในโลกมุสลิมภายใต้อิทธิพลของอาหรับ-อินเดียที่ว่าด้วย
โศกนาฏกรรมของความรักต้องห้าม เรื่องราวดังกล่าวถูกผลิตซ้ําผ่านสื่อและวัฒนธรรมสมัยนิยมหลายแขนง
ของยุ ค สมั ย ใหม่ อั น รวมถึ ง ภาพยนตร์ จ ากอิ น เดี ย ซึ่ ง เข้ า ฉายในสิ ง คโปร์ ไ ม่ น านก่ อ นภาพยนตร์ เ วอร์ ชั่ น
ของรัจฮันส์ ลักษณะผสมผสานอิทธิพลจากแหล่งที่มาหลากหลายวัฒนธรรมอันเป็นลักษณะเด่นของวัฒนธรรม
สมัยนิยมแห่งยุคอาณานิคมนี้ เป็นธรรมชาติของภาพยนตร์มลายูอย่างไม่อาจปฏิเสธด้วยเช่นกัน แม้ว่าในเวลา
ต่อมา วัฒนธรรมอันประกอบขึ้นจากหลากหลายแรงบันดาลใจและการหยิบยืม จะถูกอธิบายว่าเป็นของแท้
ตายตัวไปเสียก็ตาม
แม้ว่า Leila Majnun ของรัจฮันส์จะประสบความสําเร็จทางด้านรายได้เมื่อออกฉาย ภาพยนตร์
มลายูก็ยังไม่ได้รับการสร้างสรรค์สานต่อตามออกมาในทันที กระทั่งเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1940 นายทุนชาวจีนได้
เข้ามามีบทบาทสําคัญในการผลิตภาพยนตร์ตระกูลนี้ กลุ่มที่เริ่มขยับเข้ามาในช่วงก่อนสงคราม คือ บริษัท
ชอว์บราเดอร์ของพี่น้องตระกูลชอว์ ซึ่งได้ออกจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนที่เซี่ยงไฮ้มาแสวงหาโอกาสใน
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมาถึงสิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1920 ชอว์บราเดอร์เริ่มต้นด้วย
กิจการโรงฉายและจัดจําหน่ายภาพยนตร์ก่อนที่จะก้าวมาทําภาพยนตร์ในที่สุด
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กล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์การสร้างและขายความเป็นท้องถิ่นเป็นวิถีการดําเนินธุรกิจและสร้างอาณาจักร
ความบันเทิงที่สําคัญของชอว์บราเดอร์3 บริษัทฯ เริ่มต้นกิจการภาพยนตร์มลายูด้วยการทําเช่นเดียวกับรัจฮันส์
ในช่วงก่อนหน้านี้ คือ ใช้ทีมงานและอุปกรณ์ที่นํามาจากนอกภูมิภาค (ชอว์บราเดอร์นํามาจากเซี่ยงไฮ้) ใช้
นักแสดงชาวมลายู ใช้ล่ามตลอดกระบวนการถ่ายทํา เนื้อเรื่องดัดแปลงจากภาพยนตร์จีน ภาพยนตร์เรื่อง
Mutiara กํากับโดยโหเหยาและว่านฮุ่ยหลิง ออกฉายในปี 1940 และประสบความสําเร็จไม่น้อย กระตุ้นให้
ชอว์บราเดอร์ผลิตภาพยนตร์มลายูด้วยกระบวนการเดียวกันออกมาอีกจํานวนหนึ่ง แต่ช่วงเวลาแห่งการ
เริ่มต้นนี้ต้องชะงักไปเมื่อสงครามได้มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสิงคโปร์เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญหนึ่ง
ของการสงครามของทั้งสองฝ่าย
ช่วงเวลาซึ่งสิงคโปร์และมลายาตกอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นระหว่างปี 1941-1945 ผู้คนใน
ท้องถิ่นได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการรับชมภาพยนตร์และจํานวนหนึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีใหม่แห่งการ
สร้างภาพยนตร์ เนื่องด้วยผู้ยึดครองได้จํากัดการนําเข้าภาพยนตร์จากประเทศซึ่งเป็นประเทศคู่สงคราม และ
ในทางกลับกันคือนําเข้าภาพยนตร์จากประเทศตนเพื่อให้คนท้องถิ่นได้ซึมซับและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อวิถี
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน บริษัท Eiga Haikya Sha ของญี่ปุ่นซึ่งถืออํานาจควบคุมโรงภาพยนตร์
และการเผยแพร่ภาพยนตร์ทั้งในสิงคโปร์และมลายา ได้ดึงบุคลากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
สร้ า งภาพยนตร์ จํ า นวนหนึ่ ง ด้ ว ยเช่ น กั น โอกาสดั ง กล่ า วนี้ ทํ า ให้ พ วกเขาได้ เ ริ่ ม สั ม ผั ส แนวทางการสร้ า ง
ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อและตระหนักในศักยภาพอันนอกเหนือจากความบันเทิงของสื่อภาพยนตร์
อุตสาหกรรมภาพยนตร์มลายูถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งในช่วงหลังสงครามโดยมีสตูดิโอมลายูฟิล์มโปร
ดักชั่นส์ (Malay Film Productions) ของบริษัทชอว์บราเดอร์ซึ่งเปิดทําการในปี 1947 เป็นหัวหอก ชอว์บ
ราเดอร์วางระบบการผลิตภาพยนตร์จนทําให้ภาพยนตร์มลายูเข้าสู่ยุคสตูดิโอ มีการนําเข้าเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัย สร้างสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ เซ็นสัญญาอย่างเป็นระบบกับผู้กํากับภาพยนตร์ นักแสดง และทีมงาน
วางแผนการผลิตและทําการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ส่งทีมงานของบริษัทออกเฟ้นหาผู้กํากับภาพยนตร์
และดาราที่มีศักยภาพทั้งในมลายา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดินแดนนอกภูมิภาค ผู้บริหารของชอว์บรา
เดอร์ตระหนักถึงข้อจํากัดของผู้กํากับภาพยนตร์ชาวจีนในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ให้ถูกรสนิยมของชาวมลายู
จึ ง หั น ไปหาผู้ กํ า กั บ ภาพยนตร์ ช าวอิ น เดี ย หรื อ อี ก บางส่ ว นจากอุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ แ ห่ ง อื่ น ในเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (โดยเฉพาะจากฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ) ที่ มี ศั ก ยภาพในการสร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามใกล้ ชิ ด ทาง
วัฒนธรรมกับชาวมลายูมากกว่า รัจฮันส์ถูกดึงตัวกลับมาสู่วงการภาพยนตร์มลายูอีกครั้งในระยะแรกของการ
วางรากฐานให้กับมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ ก่อนที่กระบวนการนําเข้าจะนําเอาผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดีย
ระลอกใหญ่เข้ามา กระทั่งกลายเป็นบุคลากรกลุ่มสําคัญของวงการต่อเนื่องมาอีก 2-3 ทศวรรษ ด้วยเหตุที่เมื่อ
แรกมาถึง ผู้กํากับภาพยนตร์เหล่านี้แทบจะไม่อาจสื่อสารด้วยภาษามลายูได้ ชาวมลายูจํานวนหนึ่งจะถูก
มอบหมายให้ทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้กํากับเพื่อช่วยสื่อสารกับดาราและทีมงาน นี่เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างภาพยนตร์
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มลายูระยะแรกที่มีส่วนส่งเสริมให้ชาวมลายูก้าวขึ้นมามีบทบาทในตําแหน่งสําคัญในการผลิตภาพยนตร์ในเวลา
ต่อมา
มีความพยายามจากนายทุนในท้องถิ่นอีกบางรายที่จะก่อตั้งสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ขึ้นมาในช่วงเวลา
ซึ่งภาพยนตร์ท้องถิ่นได้กลายเป็นอุตสาหกรรมความบันเทิงที่ผู้ชมตอบรับอย่างดียิ่ง บุคคลสําคัญหนึ่งคือ โฮ
อาลก นายทุนชาวจีนผู้เริ่มต้นด้วยธุรกิจโรงฉายภาพยนตร์ ก่อนที่จะขยับขยายมาจัดตั้งสตูดิโอริเมาฟิล์มโปร
ดักชั่นส์ (Rimau Film Productions) ในปี 1947 ภายใต้ความร่วมมือกับนักธุรกิจชาวอินเดีย ริเมาฯ ไม่
ประสบความสําเร็จและนายทุนชาวอินเดียถอนตัวออกไป ส่งผลให้โฮตัดสินใจตั้งสตูดิโอของตัวเองในชื่อ เก
อริสฟิล์มโปรดักชั่นส์ (Keris Film Productions) ในปี 1951 โดยประกาศตัวเป็นคู่แข่งอย่างชัดเจนกับ
มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ของชอว์บราเดอร์
ความมุ่ ง มั่ น พยายามและศั ก ยภาพของโฮอาลกดึ ง ดู ด ความสนใจของบริ ษั ท คาเธ่ ย์ (Cathay
Organization) ซึ่งมีสถานะเป็นอีกหนึ่งผู้นําของธุรกิจความบันเทิงในสิงคโปร์และมลายา คาเธ่ย์ภายใต้การ
นําของลกวันโธ เริ่มหันมาสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการเริ่มต้นที่กิจการโรงฉายภาพยนตร์ แผนทางธุรกิจดังกล่าว
ทําให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นคู่แข่งกับชอว์บราเดอร์โดยปริยาย เมื่อชอว์บราเดอร์ก้าวขึ้นเป็นผู้นําในการผลิต
ภาพยนตร์มลายู ความร่วมมือกันระหว่างบริษัทคาเธ่ย์ของลกวันโธและสตูดิโอเกอริสฟิล์มโปรดักชั่นส์ของโฮ
อาลก นํามาสู่ การถื อกํ าเนิ ดขึ้ นของสตูดิ โอคาเธ่ย์ -เกอริ สฟิ ล์มโปรดักชั่น ส์ (Cathay-Keris
Film
Productions) ในปี 1953 ในที่สุด
การแข่งขันกันผลิตภาพยนตร์ระหว่างมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์และคาเธ่ย์-เกอริสเป็นบทบันทึกหน้า
สําคัญของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในช่วงหลังสงคราม ไม่เฉพาะแต่สําหรับสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่รวมถึง
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยสีสันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์มลายูถูกผลิตออกมา
ในปริ ม าณมากและอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เข้ า ถึ ง ผู้ ช มอย่ า งกว้ า งขวางทั้ ง ในสิ ง คโปร์ มลายา บอร์ เ นี ย ว บรู ไ น
อินโดนีเซีย และกระทั่งในบางพื้นที่ของประเทศไทย ยอมรับกันว่าการแข่งขันกันของสตูดิโอทั้งสองเป็นส่วน
ส่งเสริมสําคัญให้ภาพยนตร์มลายูบรรลุถึงฐานะยุคทองในช่วงกลางทศวรรษ 1950 ถึงกลางทศวรรษ 1960
ภายใต้ยุคทองดังกล่าวนั้น อุตสาหกรรมภาพยนตร์มลายูที่สิงคโปร์มีลักษณะนานาชาติ บุคลากรจาก
หลายเชื้อชาติได้เข้ามาปฏิสัมพันธ์กันในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ แม้ว่าภาพทั่วไปจะมีลักษณะการ
แบ่ ง งานแบ่ งหน้ า ที่ กัน ตามเชื้ อ ชาติ ดั งที่ มักกล่ า วถึ งกั น ทั่ ว ไปตามกรอบพิ จ ารณาโครงสร้ า งทางสั ง คมใน
มาเลเซียและสิงคโปร์ว่า นายทุนคือชาวจีน ผู้กํากับภาพยนตร์เป็นชาวอินเดีย และนักแสดงเป็นชาวมลายู แต่
ความเป็นนานาชาตินั้นยังรวมถึงบุคลากรในวงการทั้งจากจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกระทั่งชาวตะวันตก
ที่ แ ม้ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ การบั น ทึ ก และขยายความไว้ ใ ห้ โ ดดเด่ น แต่ ก็ ส ามารถเห็ น ความสํ า คั ญ ได้ เ มื่ อ เพ่ ง มอง
รายละเอียดอย่างใกล้ชิด ที่สําคัญคือ ปรากฏการณ์นี้ส่องชี้ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์อันนําไปสู่การผสมผสานที่เป็น
ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมความบันเทิงหลายประเภทที่รังสรรค์ขึ้นในช่วงสมัยอาณานิคม และก่อนการเกิดขึ้น
ของความคิดชาตินิยมที่ปรารถนาสิ่งอันเป็นของแท้ตายตัวมากกว่าลักษณะลูกผสม
ภาพยนตร์มลายูในช่วงยุคทองประกอบด้วยแนวเรื่องเด่น คือ โรแมนติก-เมโลดรามา ตลก สยอง
ขวัญ และดรามาอิงตํานานมลายู ด้วยเหตุที่ผู้กํากับภาพยนตร์จากอินเดียที่มีบทบาทสูงต่อวงการในระยะแรก
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มักถูกกําหนดในสั
า
ญญาให้
ญ รับหน้าทีค่ ิดเรื่องและเเขียนบทด้วยเเช่นกัน ด้วยเหหตุนี้จึงทําให้ไไม่อาจเลี่ยงไดด้ที่ภายใต้
ช่วงเวลาแห่งการริเริ่มก่
ม อตัว ภาพยยนตร์อินเดีย โดยเฉพาะภา
โ
าพยนตร์เมโลลดรามา จะเป็นแหล่งอ้างอิงและแรง
อ
บแต่ง และรวมไปปถึงวิธีการ
บันดาลใใจสําคัญสําหรัรับภาพยนตร์์มลายู ทั้งในกกรณีของการนนําเค้าโครงเรื่องมาปรั
แสดง ภาาษาและสุนทรี
ท ยภาพของภภาพยนตร์ ชออว์บราเดอร์และผู
แ ้กํากับภาาพยนตร์จากเซี่ยงไฮ้ก็เคยยใช้วิธีการ
เช่นนี้ในการสร้างภาพพยนตร์มลายูในช่
ใ วงก่อนสสงคราม แต่ความสํ
ว าเร็จในนหมู่ผู้ชมเป็นขของผู้กํากับภาพยนตร์
ภ
ชาวอินเดีดีย นอกจากแแรงหนุนเสริมจากการฟื
ม
้นฟูกิจการฉายภภาพยนตร์อย่างคึ
า กคักแล้ว ผู้ชมชาวมลาายูคุ้นเคย
ยอมรับวัฒนธรรมจากกอินเดียที่ปรัับเข้าสู่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตน
ข
อย่างนน้อยที่สุดเช่นความสําเร็จแพร่
แ หลาย
ของคณะะการแสดงบังซาวั
ง น ที่ถือกํําเนิดจากอินเดียและได้ผ่านการผสมผ
า
สานปรับเปลี่ยนจนเป็นรสสนิยมและ
มรดกขอองท้องถิ่นในลัักษณะเช่นเดียวกัน
อีกแหล่งอิทธิพลสําคัญที่ปรากฏเด่
ป
นชัดในภาพยนต
ด
ร์มลายูจํานวนนหนึ่งในระยะแรกหลังสงคคราม คือ
โ นท้องททะเลใต้เป็นฉาากหลัง ผู้กํากับภาพยนตร์์ชาวอินเดียนําตั
า วละคร
ภาพยนตตร์เพลงจากฮฮอลลีวู้ดที่ใช้โลเคชั
และเนื้อเรื
เ ่องมาปรับเป็ป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวมมลายู นําเสนออภาพวิถีชีวิตอุอดมคติในกัมมปงชาวประมง หากแต่
ผสมผสาานมันเข้ากับฉากเพลงสไตล
ฉ
ล์ฮาวายเอี้ยนและระบําฮูลาฮู
า ล่า ตัวละครรหนุ่มสาวที่แแต่งกายเปลือยไหล่
ย และ
ต้นขาซึ่งแทบหาไม่
ง
ได้ดในภาพยนตตร์/มาเลเซียในภายหลัง ตัวอย่างจํานวนหนึ
น
่งของภภาพยนตร์กลุล่มนี้ เช่น
Chinataa (บี. เอส. รัจฮันส์, 19488) Aloha (บี. เอส. รัจฮัันส์, 1950) และ Kembaar (เอส. รามมานาธาน,
1950)

Aloha (บี
( . เอส. รัจฮันส์, 1950)

ผู้กํากับภาพยยนตร์ชาวอินเดี
เ ยที่เข้ามาวาางรากฐานให้กักบภาพยนตรร์มลายูในช่วงงระยะแรกหลัังสงคราม
เ าขานคุ้นเคยในโลกภาพยยนตร์เมโลดรรามามาปรับให้
ใ เข้ากับประสสบการณ์ของชาวมลายู
สามารถนนําเรื่องราวที่เล่
ได้เป็นอย่างดี ความสสําเร็จในการปปรับประยุกต์นี้เนื่องจากชชาวมลายูจํานวนไม่น้อย (โโดยเฉพาะที่สิสิงคโปร์)
ค ายคลึงกับกับอีกหลายพพื้นที่ของโลกกอาณานิคม ผู้คนเดิน
เผชิญหนน้ากับความเปปลี่ยนแปลงททางสังคมที่คล้
ทางออกกจากสั งคมเดิดิ ม ที่ต นคุ้ นเคคย สู่ เ มื องใหหญ่ที่ ป รากฏกการณ์ อาณานินิ ค มบั นดาลใให้ เกิ ด ขึ้ น ชาาวมลายู ก็
เช่นเดียวกั
ว บผู้คนอีกหลายที
ห
่ที่ภาวะปริวิตกบังเกิกิดขึ้นเมื่อเผชิชิญหน้ากับภาวะทันสมัย ความรู้สึกผิดที
ด ่ผิดทาง
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และแปลกแยก เรื่องราวของตัวละครจากสังคมจารีตเดินทางสู่เมือง พยายามปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่
จริตมารยาและความเลวร้ายของสังคมเมืองอันตรงกันข้ามกับความบริสุทธิ์และคุณค่าของสังคมเก่า ซึ่งล้วน
เป็นเรื่องที่เคยถูกเล่าแล้วในภาพยนตร์จากหลายๆ ที่ เริ่มปรากฏเป็นแนวเรื่องที่เห็นเด่นชัดในภาพยนตร์
มลายูจํานวนหนึ่งของช่วงต้นทศวรรษ 1950 ตัวอย่างที่โดดเด่น เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Juwita (เอส. รามา
นาธาน, 1951) Hujan Panas (บี. เอ็น. ราโอ, 1953) Ibu (เอส. รามานาธาน, 1953) และ Kechewa
(เอส. รามานาธาน, 1954) ภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องต่างว่าด้วยเรื่องราวของชาวมลายูที่กําลังปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมเมือง ซึ่งภายใต้การปรับตัวนี้ ชีวิตของพวกเขาต้องเผชิญกับเล่ห์กลของผู้คน เสน่ห์เย้ายวนของหญิงสาว
และแสงสีของเมืองทันสมัย รวมถึงเปรียบเทียบโดยให้ค่ากับจารีตและสังคมแต่เดิมของชาวมลายู
ผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียสามารถจําหลั กแนวเรื่องดังกล่าวนี้ลงได้อย่า งมีประสิทธิภาพ และ
กลายเป็นประเด็นเด่นที่ปรากฏในภาพยนตร์มลายูหลังจากนั้นอีกหลายต่อหลายเรื่อง นั่นเพราะในสํานึกของ
ชาวมลายู ชีวิตในกัมปงเป็นอุดมคติที่ถูกทําให้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่แข็งแกร่งของอัตลักษณ์มลายูมาตั้งแต่สมัย
อาณานิค ม4 ด้วยเหตุนี้ เมื่อกระแสมลายูนิยมเริ่มแสดงตนในภาพยนตร์มลายูมากขึ้นยิ่งเท่าใด ประเด็ น
ดังกล่าวนี้ยิ่งถูกนําเสนออย่างจริงจังต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้น
หมุดหมายสําคัญหนึ่งที่ใช้ในระบุการมาถึงของยุคทองของภาพยนตร์มลายู คือ ภาพยนตร์ภายใต้การ
กํากับของชาวมลายูได้สร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมหลายประการให้แก่สื่อและศิลปะแขนงนี้ ภาพยนตร์
เรื่องสําคัญที่เปิดศักราชได้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยความหวังและความภาคภูมิใจของชาวมลายู คือ Penarek
Becha ภาพยนตร์ปี 1955 ซึ่งกํากับและนําแสดงโดย พี. รามลี โดยตัวของรามลีนั้นเป็นนักแสดงยอดนิยม
ของมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ตั้งแต่ช่วงเร่งรุดพัฒนาอุตสาหกรรม เสน่ห์ของรามลีที่ครองใจผู้ชมไม่เพียงจากการ
แสดง หากแต่ยังรวมถึงความสามารถในการแต่งและร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยตนเอง ไม่เป็นการเกิน
เลยหากจะกล่าวว่าเขาคือดาราผู้โด่งดังและเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญที่สุดของภาพยนตร์มลายู การเป็นดารายอด
นิยมทําให้รามลีมีอํานาจต่อรองกระทั่งชอว์บราเดอร์ยินยอมให้เขาได้ลองกํากับภาพยนตร์ และเมื่อ Penarek
Becha ประสบความสําเร็จทางด้านรายได้เกินความคาดหมาย ชอว์บราเดอร์จึงเริ่มเปิดโอกาสให้ชาวมลายูได้
เพิ่มบทบาทในมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงเฉพาะการกํากับภาพยนตร์ แต่รวมถึงการงาน
เทคนิคในด้านอื่น และโดยเฉพาะที่สําคัญคือ ต่อเรื่องราวที่จะสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์
ความสําคัญของ Penarek Becha ต่อประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มาเลเซียนั้น ความสําเร็จด้านรายได้
อาจไม่สําคัญเท่ากับที่ภาพยนตร์เรื่องนี้บรรจุไว้ซึ่งอุดมการณ์ของปัญญาชนชาวมลายูที่กําลังขบคิด ตั้งคําถาม
จินตนาการถึงชาติใหม่ของชาวมลายูที่กําลังก่อตัวขึ้น สิงคโปร์คงสถานะเป็นเวทีสําคัญสําหรับการเคลื่อนไหว
4

ตัวอย่าง “ความรู้อาณานิคม” ที่มีอิทธิพลในการสร้างอัตลักษณ์มลายูดังกล่าวนี้ เช่น Hugh Clifford, In Court &
Kampong: Being Tales & Sketches of Native Life in the Malay Peninsula (London: Grant Richards,
1897); Frank A. Swettenham, The Real Malay (London and New York: John Lane, 1901). สําหรับการ
อภิปรายในประเด็นนี้ ดูตัวอย่างเช่น Joel S. Kahn, “Civilisational Virtues in the Malay Kampong,” in his
Modernity and Exclusion (London: Sage, 2001), pp. 100-28.
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ทางปัญญาของชาวมลายูเสมอมา สถานะดังกล่าวนี้ยิ่งได้เห็นได้ชัดอีกระลอกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลเจ้าอาณานิคมได้รณรงค์สงครามปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (Malayan
Communist Party) อย่างเต็มกําลังด้วยการประกาศใช้กฎหมายพิเศษและนําพามลายาเข้าสู่ยุคภาวะ
ฉุกเฉิน (Malayan Emergency, ระหว่างปี 1948-1960) กลุ่มองค์กรที่มีอุดมการณ์และแนวทางเอียงซ้าย
ถูกตัดสินให้เป็นองค์กรนอกกฎหมาย นักเคลื่อนไหวหัวก้าวหน้าถูกสอดส่องจับตา สถานการณ์ดังกล่าวนี้
กระตุ้นให้ปัญญาชนจํานวนไม่น้อยเดินทางสู่สิงคโปร์ซึ่งการควบคุมของรัฐเข้มงวดน้อยกว่า การวิวาทะทาง
ปัญญาและการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงหันไปเบ่งบานที่นั่นอีกครั้งหนึ่ง
หนึ่งในการเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ถือกําเนิดขึ้นอย่างมีสีสัน คือ กลุ่ม ASAS 50
(Angkatan Sastrawan 50, องค์กรนักประพันธ์รุ่นทศวรรษ 1950) ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการรณรงค์วิวาทะจะ
เข้มข้นในงานด้านวรรณกรรม แต่ภาพยนตร์คือเป้าหมายสําคัญหนึ่งที่ปัญญาชนกลุ่ม ASAS 50 วาดหวังให้
เป็นพื้นที่ถ่ายทอดความคิดของตนไปสู่ผู้ชมชาวมลายู ปัญญาชนในวงการวรรณกรรมจํานวนหนึ่งได้ก้าวเข้าไป
ทํางานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มลายู และด้วยการที่ชุมชนมลายูในสิงคโปร์รวมตัวกันค่อนข้างเป็นกลุ่มก้อน
ชาวมลายูของทั้งสองวงการจึงส่งอิทธิพลซึ่งกันและกัน รามลีผูกพันอย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวทางปัญญา
ของปัญญาชนชาวมลายูหัวก้าวหน้า และ Penarek Becha ก็เป็นส่วนใหญ่ของกระแสปัญญาดังกล่าวนี้
โดยเฉพาะการตั้งคําถามต่อชาติที่ควรจะเป็นของชาวมลายู ต่อประเด็นความแตกต่างทางชนชั้น ความรัก
ต้องห้าม การเผชิญหน้ากับภาวะทันสมัย ความแตกต่างระหว่างเมืองและสังคมชนบท จารีตเดิมในสังคม
มลายูที่ควรเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ภาพยนตร์มลายูก้าวไปสู่ขอบเขตเนื้อหาใหม่หลัง Penarek Becha
โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่ า งเนื้ อหาที่ ว่ าด้ วยโลกแห่ งความเป็ น จริ งที่ ชาวมลายู กํา ลั งเผชิ ญ และการ
นําเสนอ “ความเป็น มลายู ” ทั้ง ในฐานะอัต ลักษณ์ ทางชาติพั นธุ์ และอั ตลั กษณ์ทางวัฒนธรรมผ่ านทางจอ
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์เมโลดรามาหลายเรื่องตลอดช่วงยุคทองของภาพยนตร์มลายูได้ถ่ายทอดความคิดดังว่านี้
โดยเฉพาะผ่านผลงานทั้งการกํากับและแสดงนําของ พี. รามลีที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูง เช่น Antara
Dua Darjat (1960) Ibu Mertuaku (1962) และรวมถึงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องของผู้กํากับคนอื่น เช่น
Anakku Sazali (ปานี มาจุมดาร์, 1956) Pencuri (เค. เอ็ม. บาสเกอร์, 1956) Mongok (เค. เอ็ม.
บาสเกอร์, 1957) Korban Kasih (ฮุสเซน ฮานิฟฟ์, 1962) Rumah Itu Dunia Aku (เอ็ม. อามิน,
1963) Cinta Kasih Sayang (ฮุสเซน ฮานิฟฟ์, 1964) Jiran Sekampung (ฮุสเซน ฮานิฟฟ์, 1965)
ขณะที่น้ําเสียงในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมและตั้งคําถามในลักษณะเดียวกันยังปรากฏในภาพยนตร์ตลกยอด
นิยมหลายเรื่องของยุค โดยเฉพาะใน Bujang Lapok (พี. รามลี, 1957) Pendekar Bujang Lapok (พี.
รามลี, 1959) Seniman Bujang Lapok (พี. รามลี, 1961) Labu Dan Labi (พี. รามลี, 1962)
ภาพยนตร์แนวดรามาอิงตํานานมลายูเป็นอีกหนึ่งตระกูลภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์กันอย่างเป็นล่ําเป็น
สัน ภายใต้ช่วงเวลาแห่งการสร้างชาติมาเลเซียที่รวมความสําคัญอยู่ที่ชาติพันธุ์มลายู ภาพยนตร์ในตระกูล
ดังกล่าวนี้มีความจําเป็นทางประวัติศาสตร์รองรับ ทั้งเพื่อสื่อสะท้อนคําอธิบายต่อรากฐานความเป็นมาของชาติ
บอกเล่าความภาคภูมิใจทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เมลืองมลัง เป้าหมายดังกล่าวนี้ทั้งเพื่อตอบสนอง
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ความต้องการของผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ชมไปพร้อมกัน หนึ่งในภาพยนตร์ในกลุ่มนี้ที่มักถูกกล่าวอ้างถึงใน
ฐานะความสําเร็จของภาพยนตร์มลายู คือ ภาพยนตร์เรื่อง Hang Tuah (ปานี มาจุมดาร์, 1956) พี. รามลี
แสดงนําในบทฮังตัวห์ วีรบุรุษคนสําคัญในสํานึกของชาวมลายู มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์เลือกที่จะสร้างความ
ยิ่งใหญ่ให้แก่ Hang Tuah โดยสร้างเป็นภาพยนตร์สี และ Hang Tuah ก็ยังคงสถานะเป็นหนึ่งใน
ภาพยนตร์สีสันสดใสเพียงไม่กี่เรื่องของภาพยนตร์มลายูทั้งหมดตลอดยุคทอง
ภาพยนตร์ซึ่งอิงประวัติศาสตร์และตํานานของชาวมลายูถูกสร้างออกมามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับจาก
ช่วงปลายทศวรรษ 1950 บริบททางการเมืองที่มลายาได้รับเอกราชในปี 1957 ส่งแรงหนุนเสริมให้เกิดการ
ผลิตภาพยนตร์กลุ่มนี้อย่างขมีขมันโดยไม่อาจปฏิเสธ พร้อมกันนั้น ชาวมลายูที่ไม่มีภูมิหลังเป็นนักแสดงมา
ก่อนก็ไ ด้รับโอกาสให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ จามิ ล สุหลงและโอมาร์ โรจิ ก์แห่งมลายูฟิ ล์มโปร
ดักชั่นส์เป็นส่วนหนึ่งของผู้กํากับภาพยนตร์ชาวมลายูซึ่งได้ก้าวขึ้นมาเป็นบุคลากรสําคัญของวงการ พวกเขามี
ส่วนนําพาภาพยนตร์มลายูให้ปลีกตัวห่างจากอิทธิพลที่เคยครอบงําของภาพยนตร์อินเดีย โดยเฉพาะต่อการที่
ก่อนหน้านี้ภาพยนตร์มลายูจํานวนไม่น้อยอาศัยการดัดแปลงเรื่องราวมาจากภาพยนตร์อินเดีย ถึงตอนนี้ที่
ภาพยนตร์มลายูเลือกที่จะสร้างสรรค์ลักษณะเด่นเฉพาะตัวให้สอดรับกับบรรยากาศให้ชาติใหม่ วัตถุดิบมัก
ผ่านการสืบค้นหยิบดึงมาจากวรรณกรรม ฮิกายัต ตํานาน นิทาน และกระทั่งโคลงกลอนบทกวีของชาวมลายู
เอง5 ภาพยนตร์เรื่อง Batu Belah Batu Bertangkup (จามิล สุหลง, 1959) Raja Laksmana Bintan
(จามิล สุหลง, 1959) Mahsuri (บี. เอ็น. ราโอ, 1959) Sumpah Wanita (โอมาร์ โรยิก์, 1960) Si
Tanggang (จามิล สุหลง, 1961) Panji Semerang (โอมาร์ โรยิก์, 1961) Sultan Mahmud
Mangkat Dijulang (เค. เอ็ม. บาสเกอร์, 1961) Badang (เอส. รูไม นูร์, 1962) Dang Anom (ฮุสเซน
ฮานิฟฟ์, 1962) Lancang Kuning (เอ็ม. อามิน, 1962) Mata Shaitan (ฮุสเซน ฮานิฟฟ์, 1962) เป็น
หมุดหมายสําคัญของปรากฏการณ์ที่ว่านี้
ที่จริงแล้ว การสร้างภาพยนตร์อิงตํานานและประวัติศาสตร์ หรือกระทั่งวัฒนธรรมจารีตมลายูนั้น คา
เธ่ย์-เกอริสดําเนินการผลิตอย่างแข็งขันกว่ามลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์อย่างเห็นได้ชัด การให้ความสําคัญต่อแหล่ง
วัตถุดิบจากจารีตท้องถิ่นและตอบสนองอารมณ์ความต้องการทางการเมืองนั้นอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้
กุมบังเหียนคาเธ่ย์-เกอริสทั้งลกวันโธและโฮอาลกนั้น เป็นผู้มีเชื้อสายจีนที่กําเนิดที่มลายา แตกต่างจากชอว์บ
ราเดอร์ ที่ เ พิ่ ง เดิ น ทางมาจากจี น แผ่ น ดิ น ใหญ่ ใ นรุ่ น ตั ว เอง คาเธ่ ย์ -เกอริ ส ผลิ ต ภาพยนตร์ อิ ง ตํ า นานโดย
มอบหมายให้อยู่ในมือของทั้งผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียและชาวมลายู ภาพยนตร์จํานวนหนึ่งที่โดดเด่น
เช่น Mahsuri (บี. เอ็น. ราโอ, 1958) Jula Juli Bintang Tiga (บี. เอ็น. ราโอ, 1959) Sultan
Mahmud Mangkat Dijulang (เค. เอ็ม. บาสเกอร์, 1961) Puteri Gunung Ledang (เอส. รูไม นูร์,
1961) แต่เรื่องที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูง กระทั่งสําหรับบางคนแล้วอาจเป็นหนึ่งในภาพยนตร์มลายูที่
ยอดเยี่ยมที่สุด คือภาพยนตร์ปี 1961 เรื่อง Hang Jebat กํากับโดยอุสเซน ฮานิฟฟ์ Hang Jebat ถูก
5

Timothy P. Barnard, “Decolonization and the Nation in Malay Film, 1955-1965,” South East Asia
Research 17, 1 (March 2009): 79.
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สร้ า งสรรค์ ขึ้ น อย่ า งประณี ต เพี ย บพร้ อ มด้ ว ยเทคนิ ค และภาษาภาพยนตร์ ยิ่ ง กว่ า นั้ น คื อเป็ น การตี ค วาม
เรื่องราวในตํานานวีรบุรุษเดียวกันกับ Hang Tuah ที่สร้างโดยมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ แต่ด้วยมุมมองและ
การให้ค่าทางอุดมการณ์ที่ตรงกันข้ามกับสตูดิโอคู่แข่ง Hang Jebat จึงไม่เพียงบันทึกการแข่งขันกันอย่าง
เข้มข้นในวงการภาพยนตร์ หากแต่เป็นส่วนหนึ่งที่โดดเด่นของวิวาทะเกี่ยวกับชาติใหม่ที่ดําเนินไปอย่างเข้มข้น
ในวัฒนธรรมสมัยนิยมแขนงนี้
ภาพยนตร์ในกลุ่มสยองขวัญเป็นอีกหนึ่งในความสําเร็จของคาเธ่ย์-เกอริสที่มักนําหน้ามลายูฟิล์มโปร
ดักชั่นส์อยู่เล็กน้อยเสมอ ความโด่งดังที่สุดจะอยู่ในภาพยนตร์ชุดผีสาวดูดเลือดปนติอานัก เคเธ่ย์-เกอริส
เปิดตัวภาพยนตร์ในชุดด้วยเรื่อง Pontianak กํากับโดย บี. เอ็น. ราโอ ผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียในปี
1957 จากความสําเร็จอันล้นหลาม ภายในปีเดียวกันราโอได้สร้าง Dendam Pontinak ออกมาเป็น
ภาพยนตร์เรื่องที่สองของชุด ก่อนที่จะตามมาด้วย Sumpah Pontianak ในปี 1958 ความสําเร็จดังกล่าว
กระตุ้นให้มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ต้องหันมาผลิตภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องราวของปนติอานักด้วยเช่น เช่นเรื่อง
Anak Pontianak (1958) กํากับโดยรามอน เอสเตลลา ผู้กํากับภาพยนตร์ชาวฟิลิปปินส์ การขับเคี่ยวกัน
อย่างเข้มข้นในการสร้างภาพยนตร์สยองขวัญได้ดําเนินสืบเนื่องมาสู่ทศวรรษ 1960
และอีกเช่นกันที่
ความสําเร็จของภาพยนตร์มลายูกลุ่มนี้ได้ทําหน้าที่บันทึกความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและปรากฏการณ์ทาง
สังคม ในช่วงเวลาก่อนที่กระแสการฟื้นฟูอิสลามจะทรงอิทธิพลในสังคมมาเลเซีย กระทั่งทําให้ภาพยนตร์ที่ว่า
ด้วยผี ปีศาจ ปรากฏการณ์หลังความตายเป็นดั่งสิ่งต้องห้ามในวงการภาพยนตร์
สายธารภาพยนตร์มลายูสู่งมลายา: ว่าด้วยสตูดิโอเมอร์เดกา
มีเหตุผลหลายประการที่มลายาควรจะมีบริษัทผลิตภาพยนตร์บันเทิงของตัวเองแทนที่จะปล่อยให้ภาพยนตร์
มลายูที่ได้รับชมอยู่นั้นมาจากแหล่งอื่น หลังปี 1957 อังกฤษได้ให้เอกราชแก่มลายา ดินแดนนี้ถือนาม
“สหพันธรัฐมลายา"”โดยไม่นับรวมสิงคโปร์เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้สํานึกแห่งความเป็นชาติและความคิดว่าด้วย
ภาพยนตร์แห่งชาติ เขตแดนและพื้นที่ที่ภาพยนตร์ถูกผลิตขึ้นเป็นปัจจัยจําแนกสําคัญหนึ่ง ซึ่งในแง่นี้ คําถาม
สําหรับผู้คนที่มลายาจํานวนหนึ่ง คือ ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่มลายาจะสามารถผลิตภาพยนตร์บันเทิงของตนเอง
นอกจากนี้ ด้วยกระแสชาตินิยมมลายูที่พลุ่งพล่านอยู่ในชาติใหม่ ภาพยนตร์มลายูที่สามารถผลิตขึ้นในมลายา
นั้นอาจจะมีอนาคตสดใด
โฮอาลกยั ง คงแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เขาเป็ น บุ ค ลากรสํ า คั ญ ผู้ ผ ลั ก ดั น ให้ ภ าพยนตร์ ม ลายู ก้ า วสู่ ค วาม
เคลื่อนไหวใหม่อยู่เสมอ ในกรณีนี้คือการที่เขาเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสตูดิโอผลิตภาพยนตร์บันเทิงขึ้นที่มลายา
จุดเริ่มต้นนั้นมากจากการที่ เฮช. เอ็ม. ชาห์ นักธุรกิจแห่งมลายา วางแผนที่จะกระโดดเข้าสู่ธุรกิจภาพยนตร์ ปี
1960 เขาซื้อที่ดินผืนหนึ่งที่อูลูเกอลัง รัฐสลังงอร์ ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ราว 30 กิโลเมตร เขาติดต่อทาบทาม
โฮอาลกผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์เคี่ยวกรําในวงการภาพยนตร์มลายูที่สิงคโปร์ ให้มาเนรมิตพื้นที่ดังกล่าว
ขึ้นเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์แห่งใหม่ของมลายา โฮอาลกเห็นศักยภาพของดินแดนใหม่ พร้อมทั้งตระหนักใน
ปัญหาหลายประการที่ก่อตัวขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สิงคโปร์ เขาลาออกจากคาเธ่ย์-เกอริสและหันมา
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ทุ่มเทให้กับสตูดิโอแห่งใหม่ ซึ่งใช้ชื่อที่เต็มไปด้วยความหมายทางการเมืองแห่งความเป็นชาติว่า “สตูดิโอ
เมอร์เดกา” (Merdeka—เอกราช)
ด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์แต่เดิม รวมถึงบุคลิกภาพและวิธีการทํางานที่คนในวงการจํานวนไม่น้อย
ชื่นชม โฮอาลกสามารถดึงทั้งดารา ผู้กํากับภาพยนตร์ และทีมงานอื่นๆ ให้ข้ามฟากจากสิงคโปร์มายังสตูดิโอ
เมอร์เดกา การเดินทางข้ามแดนของบุคลากรวงการภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้น สําหรับบางคน
มันคือการเดินทางที่คึกคักเต็มไปด้วยความหวัง สําหรับอีกไม่น้อยเป็นการจําใจไร้ทางเลือกและเส้นทางถูกปก
คลุมด้วยเงาของความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมือง และห้วงเวลาแห่งการถดถอยของภาพยนตร์มลายูใน
เวลาต่อมา กระนั้นในภาพรวมแล้ว แม้ว่าจะเป็นผลิตผลในดินแดนขอบเขตใหม่และชาติใหม่ แต่ภาพยนตร์
ภายใต้ นามสตู ดิโอเมอร์ เดกาเป็น การสืบ เนื่องของสายธารการสร้า งสรรค์ จากสิงคโปร์ ทั้งในแง่บุ คลากร
องค์ประกอบทางสุนทรียศาสตร์ หรือกระทั่งอุดมการณ์ที่แทรกฝังอยู่ในภาพยนตร์ มันคือ “ภาพยนตร์มลายู”
ที่ถูกผลิตขึ้นในพื้นที่และบริบทใหม่ที่เรียกว่า “มลายา” และ “มาเลเซีย” ในเวลาต่อมา
โฮอาลกสามารถชั ก ชวนให้ ลั ก ษมานั น กฤษณั น ผู้ กํ า กั บ ภาพยนตร์ ที่ เ ป็ น ที่ ย กย่ อ งให้ ม าร่ ว ม
วางรากฐานให้แก่สตูดิโอเมอร์เดกา ภาพยนตร์เรื่อง Tun Tijah ภายใต้การกํากับของกฤษณัน ออกฉายในปี
1961 เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกภายใต้การผลิตของสตูดิโอเมอร์เดกา ดารามลายูที่เคยมีผลงานที่อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ที่สิงคโปร์ได้เริ่มทยอยเดินทางมาเข้าร่วมกับสตูดิโอใหม่แห่งนี้ โดยดาราชุดแรกที่ได้รับบทบาท
แสดงในภาพยนตร์ระลอกแรกอันรวมถึงใน Tun Tijah ด้วยนั้น อย่างเช่น อับดุลเลาะห์ ยิก์, ซัลมาห์ อาห์
หมัด, มุสตาฟฟา, มาอารอฟ เป็นต้น

Tun Tijah (ลักษมานัน กฤษณัน, 1961)
ภาพยนตร์เรื่องแรกภายใต้การผลิตของสตูดโิ อเมอร์เดกา
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ขณะที่ ใ นส่ ว นของผู้ กํ า กั บ ภาพยนตร์ นั้ น หลั ง จากการนํ า ร่ อ งอย่ า งน่ า ประทั บ ใจโดยลั ก ษมานั น
กฤษณันซึ่งกํากับภาพยนตร์ออกมาถึงสามเรื่องในปี 1962 (Keris Sempena Riau, Ratapan Ibu และ
Seledang Merah) แล้ว ซัลเละห์ กานี ผู้เคยได้มีโอกาสกํากับภาพยนตร์ให้กับคาเธ่ย์-เกอริสมาแล้วสาม
เรื่อง ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในรุ่นบุกเบิกของสตูดิโอเมอร์เดกา โดยเริ่มจากการกํากับภาพยนตร์เรื่อง Siti
Payung (1962) ช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน โอมาร์ โรยิก์จากมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์และ เอ็ม. อามินจากคาเธ่ย์-เก
อริสก็เดินทางมาสมทบ ปีเดียวกันนั้น โรยิก์กํากับ Anak Ku Suami Ku เมื่อเข้าสู่ปี 1963 ผู้กํากับ
ภาพยนตร์ทั้งสี่ได้ร่วมกันสร้างสีสันคึกคักด้วยการร่วมกันผลิตออกมาถึงเจ็ดเรื่องภายในปีเดียว แม้ปริมาณการ
ผลิตดังกล่าวจะยังไม่อาจเทียบได้กับช่วงรุ่งเรืองที่สิงคโปร์ แต่สําหรับดินแดนใหม่ภายใต้บรรยากาศคุกรุ่น
ทางการเมืองแห่งการรวมชาติและการโต้แย้งระหว่างเชื้อชาติ สตูดิโอเมอร์เดกาคล้ายจะเป็นสตูดิโอแห่ง
ความหวังสําหรับทุกคน
ช่วงเวลาเดียวกันนั้น แม้ว่านายทุนจีนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์สิงคโปร์ทั้งชอว์บราเดอร์และคาเธ่ย์
จะเริ่มพบความจริงว่า กระแสมลายูนิยมและการแตกร้าวทางเชื้อชาติในสิงคโปร์และมลายาได้ออกอาการ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาพยนตร์มลายูอย่างต่อเนื่อง และพวกเขาเองก็ได้ตัดสินใจไปให้ความสําคัญมากขึ้นต่อ
ธุรกิจความบันเทิงในดินแดนของชาวจีนอย่างฮ่องกง ซึ่งเป็นที่ที่เอื้ออํานวยความราบรื่นและหนทางสู่ความ
ยิ่งใหญ่ทางธุรกิจได้มากกว่า แต่ความหวังก็ยังมีให้แก่ก้าวใหม่ของภาพยนตร์มลายู ไล่เลี่ยกับที่มลายา
สิงคโปร์ และสองรัฐบนเกาะบอร์เนียว ได้เจรจาและรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวในชื่อ “มาเลเซีย” ในปี 1963
ชอว์บราเดอร์ตามมาร่วมลงทุนในสตูดิโอเมอร์เดกา กระทั่งไม่นานก็ก้าวขึ้นถือหุ้นส่วนใหญ่และเป็นเจ้าของ
สตูดิโอแห่งนี้ในที่สุด พร้อมกับที่ชอว์บราเดอร์หันมาวางเดิมพันอีกครั้งกับภาพยนตร์มลายูที่จะก่อเกิดขึ้นจาก
แผ่นดินมาเลเซีย ปี 1964 ในที่สุดผู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของภาพยนตร์มลายู คือ พี. รามลี ตัดสินใจเดินทาง
มาร่วมงานกับสตูดิโอเมอร์เดกา การมาของรามลีทําให้หลายคนเชื่อว่าในดินแดนใหม่นี้ ภาพยนตร์มลายูจะ
ฟื้นตัวสู่ภาวะรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง
สตูดิโอเมอร์เดการับหน้าที่สืบทอดสายธารของภาพยนตร์มลายูมาได้อีกระยะใหญ่ๆ ในจํานวนนี้มี
ภาพยนตร์ที่ค วรค่ าแก่ การยกย่ อ งหลายเรื่ อง แต่ พ ลั งของความเปลี่ ย นแปลงที่ นํ า มาสู่การเสื่ อมถอยของ
ภาพยนตร์มลายูที่สิงคโปร์ หลายประการยังคงส่งผลเฉกเช่นเดียวกันสําหรับที่มาเลเซีย แม้ว่าที่นี่ ปัญหาการ
ประท้วงของสหภาพแรงงานภาพยนตร์และการแตกร้าวตั้งแง่ทางเชื้อชาติในวงการภาพยนตร์มลายูจะบรรเทา
เบาบางลง แต่การเสื่อมความนิยมลงอย่างต่อเนื่องนั้นเกิดขึ้นจากกระแสที่ทรงพลังและยากยิ่งจะต้านทาน
แม้ว่าหลังจากที่ชอว์บราเดอร์ตัดสินใจปิดตัวมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ที่สิงคโปร์ในปี 1967 จะนํามาซึ่งการอพยพ
ระลอกใหญ่ครั้งสุดท้ายของบุคลากรวงการภาพยนตร์สู่มาเลเซีย และทําให้ปริมาณการผลิตภาพยนตร์ของ
สตู ดิ โอเมอร์ เ ดกาเพิ่ ม ขึ้ น ระยะหนึ่ ง แต่ ณ ช่ วงเดี ย วกั น นั้ น ก็ ส ามารถเห็ น ได้ ชั ด ถึ ง การไหลบ่ า เข้ า มาของ
ภาพยนตร์จากฮ่องกง อินเดีย และฮอลลีวู้ด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบประทับใจของคนในท้องถิ่นยิ่งกว่าภาพยนตร์
มลายูจนแทบไม่อาจเทียบกันได้ ภาพยนตร์อินโดนีเซียทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องนับจากต้นทศวรรษ 1970
ในขณะที่สตูดิโอเมอร์เดกายังคงทําได้แค่ผลิตภาพยนตร์ขาว-ดํา เนื้อเรื่องและสไตล์ย่ําซ้ําแนวทางของยุคทอง
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ที่ผ่านพ้น ภาพยนตร์สีสันสดใสจากอินโดนีเซียมีเนื้อเรื่องและตัวละครที่เร้าใจ ดาราอินโดนีเซีย เช่น โซฟัน
โซฟีอานัน, รัตโน ตีมูร์, ดิกกี ซูลการ์นาเอิน, วิทยาวาตี, เลนนี มาร์ลีนา ยึดครองหัวใจของผู้ชมชาวมลายู ยิ่ง
ด้ ว ยความใกล้ ชิ ด ทางภาษาและวั ฒ นธรรมซึ่ ง ทํ า ให้ แ ทบไม่ มี อุ ป สรรคและกํ า แพงกั้ น แบ่ ง ในการรั บ ชม
ภาพยนตร์มลายูเริ่มกลายเป็นสิ่งตกยุคล้าสมัย
ในภาพยนตร์จํานวน 64 เรื่องที่ผลิตขึ้นภายใต้การดําเนินงานของสตูดิโอเมอร์เดกา พี. รามลีเป็นผู้
กํากับภาพยนตร์ที่มีผลงานออกมามากที่สุด คือ 16 เรื่องในระยะเวลาร่วม 10 ปีที่เขาอุทิศช่วงสุดท้ายของชีวิต
ให้ โดยในปี 1967 เขาผลิตผลงานออกมาถึงสี่เรื่องภายในปีเดียว ซึ่งนั่นเป็นสถิติสูงสุดในชีวิตการทํางานกํากับ
ภาพยนตร์ของเขา สําหรับที่สตูดิโอเมอร์เดกานี้ ผลงานกํากับในระยะแรกของรามลีจะเน้นภาพยนตร์ตลกและ
เพื่อความบันเทิงเป็นหลัก อย่างเช่น Ragam P. Ramlee (1965) Do Re Mi (1966) Nasib Do Re Mi
(1966) Sabaruddin Tukang Kasut (1966) หลังจากนั้นก็มีผลงานหลายเรื่องที่เขายังแฝงฝังมุมมองทาง
สั ง คม กระทั่ ง ทํ า ให้ เ ป็ น ผลงานที่ ยั ง สามารถบั น ทึ ก ทั ศ นะที่ แ ม้ อ าจจะอ่ อ นล้ า แต่ ท รงคุ ณ ค่ า ในฐาน
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาที่ครั้งหนึ่งเคยเบ่งบาน ภาพยนตร์อย่างเช่น Sesudah Subuh (1967) Keluarga
69 (1967) Gerimis (1968) Dr. Rushdi (1970) เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในกรณีที่ว่านี้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว ภาพยนตร์ของ พี. รามลีในยุคสตูดิโอเมอร์เดกานั้น
เสื่อมคลายมนต์ขลังและไม่อาจเทียบเคียงความสําเร็จในหมู่ผู้ชมเทียมเท่าช่วงสมัยที่สิงคโปร์ได้เลย ที่สิงคโปร์
ผลงานของรามลีที่ตราตรึงใจผู้ชมนั้นได้รับการหนุนเสริมจากบุคลากรผู้มีความสามารถในวงการ ที่สําคัญ
อย่างเช่นได้ชัด เช่น โอมาร์ โรยิก์และอาห์หมัด เนสฟูที่คิดเรื่องและเขียนบทให้กับภาพยนตร์คลาสสิคของราม
ลี อย่าง Semerah Padi, Antara Dua Darjat และ Ibu Mertuaku หรือบทเพลงที่โด่งดังจาก
ภาพยนตร์หลายเรื่องได้จามิล สุหลงและ เอส. สุดาร์มาจีแต่งเนื้อร้อง พร้อมออสมัน อาห์หมัด ยูซอฟฟ์ บี.
ช่วยเรียบเรียงท่วงทํานอง ขณะที่ในส่วนของการแสดง ความสําเร็จของภาพยนตร์จํานวนมากมาพร้อมกับทีม
นักแสดงอย่าง เอส. ชามซุดดิน, อาซิส ซาตาร์, อูโด โอมาร์, อาห์หมัด เนสฟู, เอ็ม. ซาอิน และมุสตาร์โจ ที่
สนับสนุนให้เกิดความบันเทิงฝังจําในใจผู้ชม6 ที่สตูดิโอเมอร์เดกา ผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งเคยร่วมงานสร้างสรรค์กับ
เขาอย่างเข้าขารู้ใจขาดหายไปไม่เหมือนเดิม
นอกจากนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่รสนิยมในการเสพความบันเทิงของผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ชอว์บราเดอร์ได้ปรับวิธีการบริหารสตูดิโอให้ต่างไปจากสมัยที่สิงคโปร์ สําหรับที่มาเลเซียนี้ การจ้างงานใช้
ระบบทําสัญญาระยะสั้น ทีมงานผลิตภาพยนตร์จะถูกจ้างเฉพาะเรื่องที่กําลังดําเนินการผลิต แทนที่จะทํา
สัญญาจ้างระยะยาวอย่างก่อนหน้านี้ ค่าจ้างดารานักแสดงต่ํากว่าอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเงินเดือน
ที่ใช้เมื่อสมัยที่สิงคโปร์7 ดาราและบุคลากรจํานวนไม่น้อยเลือกที่จะผันตัวเองไปประกอบอาชีพอื่น ขณะที่ดารา
หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการก็ไม่อาจวาดหวังให้อาชีพนี้เป็นอาชีพหลักที่มั่นคงเพียงอาชีพเดียวได้อีกต่อไป โลก
แห่งความบันเทิงที่เต็มไปด้วยสีสันของวงการภาพยนตร์มลายูกลายเป็นอดีตที่ยากยิ่งจะหวนคืนในปัจจุบัน
6
7

Hatta Azad Khan, The Malay Cinema (Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1997), 115-16.
Khan, The Malay Cinema, 108.
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พี. รามลี ผู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญของยุคทองภาพยนตร์มลายูเสียชีวิตลงในวัย 45 ปีเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 1973 ในช่วงท้ายๆ ของชีวิต เขายังคงทุ่มเทให้กับภาพยนตร์มลายู ทั้งด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะ
และยากลําบากยิ่งกว่าช่วงใดๆ เขารับหน้าที่ทั้งการกํากับ นําแสดง แต่งเพลงประกอบ เขียนบท และอาจ
รวมถึงการถ่ายภาพและตัดต่อในภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ขณะที่ตัวเองก็ประสบปัญหาทางด้านรายได้อย่างมาก
การเสียชีวิตของเขาคล้ายเป็นการค่อยๆ คลี่ม่านลงปิดฉากภาพยนตร์มลายู หลังจากนั้นแล้ว มีเพียงปี 1974
เพียงปีเดียวที่สตูดโิ อเมอร์เดกาสร้างภาพยนตร์ออกมาได้สี่เรื่อง ก่อนที่จะเหลือเพียงแค่ 1-2 เรื่องต่อปี จนถึง
ปี 1980 ภาพยนตร์เรื่อง Adik Manja (กํากับโดยฮาฟชาม) ได้รับการบันทึกไว้ในฐานะภาพยนตร์เรื่อง
สุดท้ายของสตูดิโอเมอร์เดกา ชอว์บราเดอร์ตัดสินใจปิดการดําเนินงานของสตูดิโอผลิตภาพยนตร์มลายูแห่งนี้
ก่อนที่จะขายต่อให้กับหน่วยงานพัฒนากิจการภาพยนตร์แห่งชาติของรัฐบาลมาเลเซียในปี 1985
ก่อร่างภาพยนตร์แห่งชาติมาเลเซีย
การสร้างภาพยนตร์ที่มลายานั้น ที่จริงแล้วเริ่มต้นในช่วงเวลาหลังสงครามไล่เลี่ยกับที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์
มลายูที่สิงคโปร์ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งภายใต้การนําของชอว์บราเดอร์ หากแต่ทั้งผู้นํา บุคลากร ลักษณะและ
อุ ด มการณ์ ข องภาพยนตร์ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งยิ่ ง ในหลายประการ อย่ า งเช่ น ในขณะที่ ที่ สิ ง คโปร์
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างมีสีสันภายใต้การดําเนินงานของเอกชน ที่มลายาซึ่งเจ้า
ผู้ปกครองอาณานิคมเฝ้าควบคุมในระดับเข้มข้นกว่านั้น กระบวนการผลิตภาพยนตร์ในระยะแรกถูกชี้นําเป็น
อย่างสูงจากเจ้าอาณานิคม หรือในขณะที่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ชาวมลายูที่สิงคโปร์ได้รับการฝึกฝนทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมจากนักสร้างภาพยนตร์ชาวอินเดีย จีน และรวมถึงในระดับที่อาจจะน้อยกว่าอย่างชาว
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ชาวมลายูที่มลายาทํางานใกล้ชิดกับชาวตะวันตกที่ร่วมความคิดความเชื่อกับเจ้า
อาณานิคมเดิม ระดับความอิสระที่แตกต่างกันของทั้งสองพื้นที่ได้ทําให้อุดมการณ์ของภาพยนตร์แตกต่างกัน
อย่างยิ่งเช่นกัน กล่าวคือ ที่สิงคโปร์ ภาพยนตร์โดดเด่นหลายต่อหลายเรื่องได้กลายเป็นพื้นที่แห่งการวิวาทะ
และนําเสนอความคิดใหม่ทั้งในอัตลักษณ์ของชาติ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการวิพากษ์สังคม ขณะที่ในม
ลายา การริเริ่มสร้างสรรค์ภาพยนตร์คือกระบวนการประนีประนอม เจรจาต่อรอง และการถ่ายทอดอุดมการณ์
จากเจ้าอาณานิคมเดิมสู่คนพื้นเมือง
ภาพยนตร์กลุ่มสําคัญที่ถูกสร้างขึ้นที่มลายา คือ บรรดาภาพยนตร์สารคดีที่ผลิตโดย Malayan Film
Unit (MFU) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลอาณานิคมจัดตั้งขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์ในปี 1946 วัตถุประสงค์เมื่อครา
แรกตั้ง MFU นั้นคือเพื่อผลิตภาพยนตร์สารคดีที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ภายใต้เป้าหมายของการ
สร้ า งเสถี ย รภาพ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความรุ ด หน้ า ในการพั ฒ นาสั ง คมและประชากร พร้ อ มประกอบด้ ว ย
เป้าหมายแฝงเพื่อกู้คืนศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อเจ้าอาณานิคมเดิมที่หวนคืนมามีอํานาจเหนือบริติชมลายา
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อีกครั้งหนึ่ง8 ภาพยนตร์สารคดีที่ผลิตโดย MFU ถูกนําออกฉายทั้งในโรงภาพยนตร์และหน่วยเร่ฉายเคลื่อนที่
ไปตามเขตชนบท คล้ายคลึงกับภาพยนตร์สารคดีโฆษณาชวนเชื่อทั่วไปที่ผลิตขึ้นในหลายดินแดนในช่วงเวลา
ดังกล่าวนั้น คือ เนื้อหามีลักษณะของการให้การศึกษาแก่ประชาชนตามแนวทางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของรัฐ กระตุ้นให้ผู้ชมให้ความสําคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน การสร้างสุขภาวะที่ดี ละเลิก
ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ แต่ไม่นานหลังจากนั้น เมื่อกระแสต่อต้านอาณานิคมและ
เรียกร้องเอกราชอย่างสมบูรณ์ซึ่งผนวกรวมกับแรงกระตุ้นจากภาวะสงครามเย็นได้เริ่มยกระดับสูงขึ้นใน
ภู มิ ภ าค โดยก่ อ เป็ น รู ป ธรรมที่ ชั ด เจนในกรณี ข องมลายาคื อ การยกระดั บ การเคลื่ อ นไหวของพรรค
คอมมิว นิสต์ มลายาสู่การต่อสู้ ด้วยอาวุธเพื่ อเรี ยกร้องเอกราชอย่า งสมบูรณ์ และรัฐบาลเจ้ าอาณานิค มได้
ประกาศให้พรรคฯ เป็นขบวนการก่อการร้ายนอกกฎหมาย พร้อมยกระดับสงครามปราบปรามคอมมิวนิสต์ใน
ยุคภาวะฉุกเฉิน ภาพยนตร์สารคดีของ MFU ได้ทําหน้าที่อีกประการสําคัญ คือ เผยแพร่ภัยร้ายของ
คอมมิวนิสต์ที่คุกคามประเทศ
ในส่วนของกระบวนการทํางาน MFU ได้ดึงคนพื้นเมืองขึ้นมารับการฝึกฝนทั้งในส่วนของการใช้
อุปกรณ์ภาพยนตร์ และขยายรวมไปถึงในเครือข่ายการเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีที่ถูกผลิตขึ้น ข้อมูลจากปี
1953 ระบุว่าในบรรดาบุคลากรจํานวน 135 คนของ MFU นั้น มีเพียงหกคนเท่านั้นที่เคยผ่านประสบการณ์
ในวงการภาพยนตร์มาก่อน9
การรณรงค์ต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นเป้าหมายแฝงสําคัญประการหนึ่งของการสร้างภาพยนตร์บันเทิง
เรื่องแรกขึ้นที่มลายาในปี 1954 ภายใต้การอํานวยการของ MFU ภาพยนตร์เรื่อง Abu Nawas กํากับโดยซี
ริล แรนดอลล์ มีเป้าประสงค์สําคัญเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นกลเกมเจ้าเล่ห์ของคอมมิวนิสต์ ทีมงานสร้างดึงเอาอิส
มาอิล

8

Hassan Abd Muthalib, "The End of Empire: The Films of the Malayan Film Unit in 1950s British
Malaya," in Film and the End of Empire, eds. L. Grieveson and C. MacCabe (London: Palgrave
Macmillan, 2011), 177-96.
9
Hassan Abd Muthalib, “‘Winning Hearts and Minds’: Representations of Malays and their Milieu
in the Films of British Malaya,” South East Asia Research 17, 1 (March 2009): 54.

สอง
ภาพยนตร์เรื่องสําคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มาเลเซีย

Leila Majnun
ปี: 1934
กํากับ: บัลเดน สิงห์ รัจฮันส์ [อินเดีย]
อํานวยการสร้าง: ราไอ บาฮาดูร์ เสธ และฮูดูตรอย โมติลาล
ชามเรีย [อินเดีย]
นักแสดง: สุกี บิน นูร์ดิน, ฟาตีมะห์ บินตี จัสมัน, ซายิน อาลี
บิน มันซูร์ อัล-อัตตาส, จิก์ ตีจาห์, เยิม, ชาริฟ เม
ดาน, ไครุดดิน
ภาพยนตร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภาพยนตร์มลายูเรื่องแรก กํากับโดยผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียซึ่งเดินทางมาจาก
อุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งบอมเบย์ สร้างโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทภาพยนตร์ที่อินเดียกับบริษัทนําเข้า
ภาพยนตร์อินเดียที่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ เจ้าของทั้งสองบริษัทเป็นชาวอินเดีย Leila Majnun ดัดแปลงจาก
ตํานานความรักที่รู้จักกันดีในโลกเปอร์เซีย-อาหรับ-อินเดีย เรื่องราวของไลลา-มัจนุนว่าด้วยโศกนาฏกรรม
ของความรัก โดยเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากทั้งนิทานอาหรับราตรีและโรมีโอกับจูเลียต แม้ว่าจะไม่มี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุไว้อย่างเด่นชัด แต่มีความเป็นไปได้ที่รัจฮันส์อาจปรับแปลงภาพยนตร์เรื่องนี้
จากภาพยนตร์อินเดียชื่อและเรื่องราวเดียวกันที่เพิ่งสร้างและเข้าฉายที่สิงคโปร์ในหนึ่งปีก่อนหน้า
ขนบหลายประการของภาพยนตร์มลายูท่ีผลิตออกมาเป็นจํานวนมากในเวลาต่อได้ปรากฏอยู่ในการ
ริเริ่มของ Leila Majnun ทั้งการใช้นักแสดงละครเวทีจากคณะบังซาวันมาแสดงในภาพยนตร์ อิทธิพลของ
เรื่องราวจากอินเดียและตะวันออกในภาพยนตร์มลายู อิทธิพลของผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดีย อันรวมถึง
จารีตการใช้บทเพลงและฉากเต้นรํา รวมถึงแนวเรื่องเด่นที่ว่าด้วยความรักต้องห้ามและอุปสรรค
Leila Majnun ถูกระบุ ณ ปัจจุบันในหมวดภาพยนตร์ที่ฟิล์มสาบสูญ อย่างไรก็ตาม รายงานจาก
หนังสือพิมพ์ร่วมสมัย ได้รายงานถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ในฐานะ “ภาพยนตร์พูดมลายูเรื่องแรกทั้ง 100%” ที่
“ถ่ายทําทั้งเรื่องในสิงคโปร์” ประกอบไปด้วย “ระบําอียิปต์และอาราเบียอันงดงามตระการตาหลายฉาก
พร้อมบทเพลงและบทพูดในภาษามลายูคลาสสิค”

Hujan Panas (Hot Rain)
ปี: 1953
กํากับ: บี. เอ็น. ราโอ
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อํานวยการสร้าง: มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์
เรื่อง/บทภาพยนตร์: บี. เอ็น. ราโอ
นักแสดง: พี. รามลี (อามีร์) สีปุต ซาราวัก (อามีนะห์)
เรื่องราวใน Hujan Panas ว่าด้วยประเด็นอมตะตามขนบภาพยนตร์เมโลดรามา คือ เรื่องราวของความรัก
ทั้งที่เป็นรักแท้และความลุ่มหลง การยึดมั่นและชิงชัง ความดีกับความชั่ว การสูญเสียและความหวัง รวมถึง
ชะตากรรมที่พลิกผันของตัวละคร พี. รามลีแสดงเป็นอามีร์ นักดนตรีใสซื่อผู้มีความรักอย่างลุ่มหลงต่ออามี
นะห์ นักร้องที่เป็นหญิงสาวชาวเมือง ความรักมืดบอดดังกล่าวทําให้เขาไม่ตระหนักว่าฮัสนะห์ เพื่อนสาวคน
สนิทนั้นมีใจรักและปรารถนาดีต่อเขามากมายเพียงใด เช่นเดียวกับที่มองไม่เห็นว่าอามีนะห์นั้นหาได้มองเห็น
เขาอยู่ในสายตา และแม้จะลงเอยด้วยการแต่งงานและมีลูกด้วยกัน แต่เธอก็ไม่ใส่ใจลูกและไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อ
สามี อามี น ะห์ ป รารถนาในตั ว ฮั ส ซั น ผู้ เ ป็ น ชายชู้ ผู้ เ พื่ อ นของอามี ร์ กระทั่ ง เมื่ อถู ก เขาหั ก หลั ง อามี น ะห์ ก็
พยายามหวนกลับมาหาอามีร์ แต่โชคชะตาได้ทําให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับอามีร์ แต่นั่นก็ทําให้เขาตา
สว่าง กลับมาสู่ดนตรีที่เขารัก และตระหนักในความรักของฮัสนะห์ในที่สุด
Hujan Panas เป็นหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเด่นที่ได้บันทึกช่วงเวลาที่อิทธิพลของผู้กํากับภาพยนตร์
จากอินเดียเริ่มตั้งมั่นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มลายูที่สิงคโปร์ และจารีตของภาพยนตร์อินเดียค่อยๆ ถูก
ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ก่อนจะกลายเป็นขนบภาพยนตร์หลายประการที่ได้รับการสานต่อในช่วงยุคทองของ
ภาพยนตร์มลายู บี. เอ็น. ราโอ ผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียซึ่งประสบความสําเร็จไม่น้อยจากอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ทมิฬ ได้เดินทางมาถึงสิงคโปร์และกํากับ Hujan Panas ในฐานะภาพยนตร์มลายูเรื่องแรกของ
เขา ก่อนที่เขาจะทํางานต่อเนื่องและเป็นบุคลากรสําคัญคนหนึ่งของวงการในเวลาต่อมา

Penarek Becha (Trishaw Puller)
ปี: 1955
กํากับ: พี. รามลี
อํานวยการสร้าง: มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์
เรื่อง/บทภาพยนตร์: พี. รามลี
นักแสดง: พี . รามลี (อัมรอน) ซาอาดะห์ (อาซิ ซะห์) ซั ล
เละห์ กามิล (กาซาลี) อู โด โอมาร์ (มาร์ซูกี) ซาอา
มะห์ (แม่ของอัมรอน)
เรื่องราวใน Penarek Becha ว่าด้วยความรักที่ต้องเผชิญอุปสรรคทางด้านชนชั้น อัมรอนเป็นชายลากรถผู้
ยากไร้ที่ได้มีโอกาสช่วยเหลืออาซิซะห์ มหาเศรษฐีมาร์ซูกี บิดาของอาซิซะห์ ยินยอมจ้างอัมรอนให้คอยลากรถ
รับส่งบุตรสาว กระทั่งหนุ่มสาวทั้งสองตกหลุมรักกัน โดยที่อาซิซะห์ไม่รังเกียจเดียดฉันท์ฐานะอันยากจนข้น
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แค้นของเขา ขณะที่มาร์ซูกีนั้นวางแผนที่จะให้บุตรสาวของตนได้แต่งงานกับกาซาลี หนุ่มเสเพลที่เสแสร้งว่าตน
เป็นคนดี เมื่อมาร์ซูกีรู้ความจริงเกี่ยวกับความรักระหว่างบุตรสาวกับอัมรอน จึงได้พยายามขัดขวาง กระทั่ง
เมื่อได้ตระหนักถึงความเลวร้ายของกาซาลี กับเห็นถึงความดีของอัมรอน มาร์ซูกีจึงเปลี่ยนความคิดของตนที่
เคยแต่ตัดสินใจคนจากฐานะและรูปกายภายนอก และยินยอมให้ทั้งสองได้ครองรักกัน

Hang Tuah
ปี: 1956
กํากับ: ปานี มาจุมดาร์ [อินเดีย]
อํานวยการสร้าง: มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์
นักแสดง: พี. รามลี (ฮังตัวห์) ซาอาดะห์ (เมอลอร์) อาห์
หมัด มาห์มุด (ฮังเจอบัต) ไซตน (ตุนเตจา) หะยี มา
ฮาดี (สุ ล ต่ า นแห่ งมะละกา) ดาเอิ ง อิ ด ริ ส (ดาโต๊ ะ
เบินดาฮารา) นอร์ดิน อาห์หมัด (ฮังกัสตูรี) เอส. ชาม
ซุดดิน (ฮังเลอกรี)
ฮังตัวห์และเพื่อนร่วมสาบานสามคน คือ ฮังเจอบัต ฮังกัสตูรี ฮังเลอกรี และฮังเลอกีอู ได้ให้คําสัตย์สาบานที่
จะรั บ ใช้ อ งค์ สุ ล ต่ า นแห่ ง มะละกาด้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี ในภารกิ จ สํ า คั ญ หนึ่ ง ฮั ง ตั ว ห์ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ใ ช้
ความสามารถนําตุนเตจามาเป็นมเหสีของสุลต่าน ความสําเร็จของฮังตัวห์จากภารกิจนี้ทําให้เขาได้รับการ
ยอมรับและรางวัลตอบแทนจากสุลต่านอย่างสูงส่ง กระทั่งทําให้ผู้ใกล้ชิดสุลต่านเกิดความริษยา หลังจากใส่
ร้ายป้ายสีว่าฮังตัวห์คิดคดทรยศ สุลต่านได้ถ่ายทอดคําสั่งให้กําจัดฮังตัวห์ ฮังเจอบัตผู้เป็นสหายสนิทและมี
ความสามารถในการรบทัดเทียมกับฮังตัวห์โกรธแค้นต่อคําสั่งดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจก่อกบฏต่อองค์สุลต่าน
ในขณะที่ฮังตัวห์นั้นหาได้ถูกสังหารเนื่องจากมีผู้แอบให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆ หลังจากล่วงรู้ความจริง
สุลต่านได้มอบภารกิจใหม่ให้กับฮังตัวห์ คือ จัดการฮังเจอบัตผู้ก่อกบฏ ด้วยความยึดมั่นในคําสัตย์สาบานที่จะ
จงรักภักดีเหนือสิ่งอื่นใด สหายรักทั้งสองต้องเผชิญหน้ากันในการรบพุ่งครั้งสุดท้าย

Semerah Padi
ปี: 1956
กํากับ: พี. รามลี
อํานวยการสร้าง: มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์
เรื่อง/บทภาพยนตร์: โอมาร์ โรจิก์/พี. รามลี
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นักแสดง: นอร์ดิน อาห์หมัด (เตอรูนา) พี. รามลี (อาดูกา)
ซาอาดะห์ (ดารา) ดาเอิ ง อิ ด ริ ส (ฮี ตั ม -หั ว หน้ า
หมู่บ้าน) นอร์มาดิอะห์ (กาลัก) ซัลเละห์ กามิล (บอ
เระก์)
เหตุการณ์ในท้องเรื่องเกิดขึ้นที่หมู่บ้านมลายูอันเงียบสงบนามเซอเมอระห์ ปาดี ฮีตัมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านผู้มี
อํานาจสูงสุด เตอรูนาและอาดูกาเป็นเพื่อนร่วมสาบานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คอยพิทักษ์รักษากฎเกณฑ์
และความเรียบร้อยปลอดภัยของหมู่บ้าน ระหว่างเพื่อนรักทั้งสอง มีดารา บุตรสาวของหัวหน้าหมู่บ้าน เป็น
หญิงสาวที่ทั้งสองต่างแอบรัก ดารามีใจให้กับอาดูกา แต่ด้วยความที่ทั้งสองเลือกที่จะเก็บความในใจของตนไว้
เป็นความลับ ฮีตัมได้ตัดสินใจยกบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของเตอรูนา กระทั่งเหตุแห่งความใกล้ชิดในค่ํา
คืนหนึ่ง อาดูกากับดาราเผลอใจได้เสียกัน ด้วยความรู้สึกผิดบาป อาดูกาตัดสินใจสารภาพต่อฮีตัมและเตอรู
นา ฮีตัมจําเป็นต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ของเซอเมอระห์ ปาดี ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันนั้น หมู่บ้านได้ถูก
โจมตีโดยไม่คาดฝันโดยทุรชน ทุกคนต้องเผชิญหน้าทั้งกับการรุกรานจากภายนอกและการตัดสินใจเพื่อ
หาทางออกให้กับทุกฝ่าย

Bujang Lapok (Confirmed Bachelor)
ปี: 1957
กํากับ: พี. รามลี
อํานวยการสร้าง: มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์
นักแสดง: พี. รามลี (รามลี) เอส. ชามซุดดิน (ซูดิน) อาซิส
ซัตตาร์ (อาซิส) นอร์มาดิอะห์ (นอร์มาห์) ไซตน (ไซ
ตน) ดายัง ซอเฟีย (ซาปีอะห์)
รามลี ซูดิน และอาซิส เป็นเพื่อนรักหนุ่มโสดสามคนที่เดินทางออกจากกัมปงมาเผชิญชีวิตในเมือง ทั้งสามเช่า
บ้านพักอยู่ด้วยกันในเขตชานเมือง ขณะเผชิญวิถีชีวิตสมัยใหม่ในเมือง พวกเขาได้สัมผัสถึงชีวิตใสซื่อ การ
ช่วยเหลือแบ่งปันและถ้อยทีถ้อยอาศัยจากผู้คนที่พวกเขามาพํานักอาศัยด้วย ซูดินแอบหลงรักไซตน หญิงสาว
สดสวยและร่ํารวย แต่ถูกกีดกันจากมารดาของเธอ เขาขอให้เพื่อนทั้งสองหาวิธีการช่วยเหลือให้ความรัก
สมหวัง การพยายามพิชิตใจหญิงสาวได้ทําให้เพื่อนรักทั้งสามได้รับรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและได้รับความ
รักของหญิงสาวสามคนแตกต่างกันไป

Pontianak
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ปี: 1957
กํากับ: บี. เอ็น. ราโอ [อินเดีย]
อํานวยการสร้าง: คาเธ่ย์-เกอริส
นักแสดง: มาเรีย เมอนาโด, เอ็ม. อามิน, วาฮิด ซาเต๊ะ, ซัล
มาห์ อาห์หมัด, การิม ลาทิฟฟ์
หญิงค่อมได้ใช้เวทมนต์เปลี่ยนร่างตนเองเป็นหญิงสาวสะคราญ กระทั่งวันหนึ่งที่เธอได้ดูดพิษงูออกจากแผล
ของสามี ส่ ง ผลให้ เ ธอต้ อ งกลายเป็ น ผี ดู ด เลื อ ดปนติ อ านั ก เธอได้ พ ยายามที่ จ ะทํ า ให้ บุ ต รสาวของตน
เปลี่ยนเป็นผู้มีชีวิตอมตะเหมือนกับเธอ จนในที่สุด เธอสามารถถูกกําราบด้วยการดึงเอาตะปูที่ปักฝังอยู่ออก
จากท้ายทอย

Anak Pontianak (Son of Pontianak)
ปี: 1958
กํากับ: รามอน เอสเตลลา [ฟิลิปปินส์]
อํานวยการสร้าง: มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์
นักแสดง: จินส์ ชามซุดดิน, ฮาชิมะ ยน, อายัง ซอเฟีย, เอส.
กาดาริสมัน
หญิงสาวงามสะคราญอยู่กินกับสามีมาเป็นเวลานาน กระทั่งเมื่อถึงคราคลอดลูกและพบว่าเธอกําลังจะสิ้น
อายุขัย เธอเปิดเผยความจริงกับสามีว่าเธอเป็นผีดูดเลือดปนติอานัก เธอขอให้สามีดึงตะปูที่ฝังอยู่ที่ท้ายทอย
เพื่อเธอจะได้คืนร่างเดิม ร่างของเธอถูกฝัง แต่เมื่อฟ้าผ่าลงบนหลุมศพ เธอได้ฟื้นขึ้นจากความตายอีกครั้ง
หนึ่ง ก่อนจะพบว่าสามีได้ผิดคําสาบานหน้าหลุมฝังศพเธอโดยการมีภรรยาใหม่ เธอสังหารสามีและพาลูกชาย
เดินทางร่อนเร่ กระทั่งได้ไปพํานักอาศัยกับชายชราผู้มีใจเมตตา บุตรชายเติบโตเป็นหนุ่มและได้หลงรักกับ
หญิงสาวลูกคหบดี ความรักของทั้งสองก่อให้เกิดความริษยาในใจของนักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นเพื่อนของบิดา
หญิงสาว เขาตัดสินใจล้างแค้นโดยใช้ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนร่างตัวเองเป็นโปลอง ปีศาจไร้ร่าง
การเผชิญหน้าจึงเกิดขึ้นระหว่างโปลอง ปนติอานัก ชายหนุ่มผู้พบว่าตนเองก็มีสายเลือดของปีศาจในตัว และ
รวมถึงฮันตู ปีศาจงูผู้เข้ามาเกี่ยวพันอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

Chinta Gadis Rimba (The Virgin of Borneo / Love of the Jungle Girl)
ปี: 1958
กํากับ: ลักษมานัน กฤษณัน [อินเดีย]
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อํานวยการสร้าง: เกอริสฟิล์มโปรดักชั่นส์
เรื่อง/บทภาพยนตร์: ฮารุน ฮามิด ราชิด/แอล. กฤษนัน, โฮอา
ลก
นักแสดง: รูไม นูร์, นารัง, เอ็ม. อามิน, โมฮาเหม็ด ซาอิน,
โดลเลาะห์ ซาราวัก
เด็กหนุ่มจากชนเผ่าดายักบนเกาะบอร์เนียวได้หลงทางออกจากป่า เขาได้รับความช่วยเหลือโดยชายจาก
หมู่บ้านชาวมลายู กระทั่งได้เป็นเพื่อนสนิทกับหนึ่งในบุตรชายของครอบครัวนั้น หลายปีผ่านไป ชายเฒ่าชาว
มลายูได้ขึ้นเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เขาได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกและถูกโจมตีโดยนักรบเผ่าอิบัน เขาถูกนําตัวไป
ยังเผ่าและกําลังจะถูกตัดศีรษะในพิธบี ูชายัญ
ภาพยนตร์เรื่อง Chinta Gadis Rimba เป็นภาพยนตร์สีที่ถ่ายทําทั้งเรื่องในซาราวักบนเกาะ
บอร์เนียว ตัวละครชาวดายักและอิบันตามท้องเรื่องโดยส่วนใหญ่นั้นใช้ชาวเผ่าจริงมาแสดง ภาพยนตร์เรื่องนี้
จึงเป็นหนึ่งในภาพยนตร์มลายูที่มีมิติและคุณค่าทางมานุษยวิทยาเป็นอย่างสูง

Gerimis
ปี: 1968
กํากับ: พี. รามลี
อํานวยการสร้าง: สตูดิโอเมอร์เดกา
เรื่อง/บทภาพยนตร์: เอ. อาร์. ทอมเปล์, พี. รามลี
นักแสดง: พี. รามลี (คามาล) จันทรา ชามูกัม (ลีลา) รูมิ
นะห์ สิ เ ดะก์ (ตี น าห์ ) เยิ ม (ตวนมู ร์ ชิ ด ) เอ. อาร์ .
ทอมเปล์ (ซู อุด ) กาตี จ าฮ์ ฮาชิ ม (ตี จ าห์ ) โทนี อั ซ
มาน (อัซมาน) บักห์เตียร์ (บักห์เตียร์)
คามาลเป็นพี่ชายคนโตในบรรดาพี่น้องสี่คนของครอบครัวผู้มีอันจะกินชาวมลายู ขณะที่น้องทั้งสามอยู่ใต้
อาณัติของพ่อ (ตวนมูร์ชิด) ผู้เข้มงวด เขาเหมือนเป็นแกะดําของครอบครัวเนื่องจากเลือกที่จะใช้ชีวิตตามใจ
ปรารถนาของตนโดยเลือกที่จะเป็นจิตรกรตระเวนวาดภาพไปตามสถานที่ต่างๆ กระทั่งคืนหนึ่งที่ไนท์คลับ
ประจํา เขาได้ชมการแสดงระบําของลีลา หญิงสาวเชื้อสายอินเดีย คามาลตกหลุมรักเธอ และความสัมพันธ์
ของทั้งสองก่อตัวอย่างรวดเร็วจนตัดสินใจที่จะแต่งงานกัน พ่อของคามาลยืนยันไม่ให้ลูกของตนไม่ว่าคนใด
แต่งงานในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ ประกาศตัดพ่อตัดลูกและไล่คามาลออกจากบ้าน ขณะที่พ่อของลีลาก็ไม่อาจ
ยอมรับกับการที่บุตรสาวจะแต่งงานกับชาวมลายู และขับเธอออกจากครอบครัว
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คามาลกับลีลาสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันโดยลีลาเปลี่ยนศาสนามาเป็นมุสลิม ทั้งสองใช้ชีวิตอย่าง
ลําบากยากแค้น โดยเฉพาะเมื่อมีลูกชายด้วยกัน กระทั่งเมื่อตวนมูร์ชิดเสียชีวิตโดยไม่ทิ้งมรดกใดไว้ให้กับคา
มาลเลย น้าชายผู้ซึ่งห่วงใยคามาลได้ชวนเขามาพักอาศัยอยู่กับตนและให้ดูแลบริษัทของครอบครัว ขณะที่ชีวิต
เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ตีนาห์ หญิงสาวเจ้าเล่ห์ ได้ทํามนต์เสน่ห์ให้คามาลหลงรักจนกระทั่งทิ้งลูกเมียมา
แต่งงานอยู่กินกับตน ลีลาได้พาลูกหนีออกจากบ้านกลับมาอยู่กับพ่อแม่หลังจากที่คามาลทําเลวร้ายกับเธอ จน
เมื่อคามาลกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่ง น้าชายยืนยันให้เขานําตัวลีลากับลูกกลับมาให้ได้ คามาลร่อนเร่ตามหา
กระทั่งพบว่าลีลากลับไปเป็นนักเต้นที่ไนท์คลับแห่งเดิม ลีลาปฏิเสธที่จะให้อภัยเขา แต่ในท้ายที่สุด ด้วยลูก
ชายที่ยึดโยงหัวใจของทั้งสองเข้าไว้ด้วยกัน ทุกคนจึงได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
ในขณะที่ภาพยนตร์มลายูเกือบทั้งหมดตลอดทุกยุคสมัยจะว่าด้วยเรื่องราวของชาวมลายูโดยมีคนเชื้อ
ชาติอื่นมาปรากฏอยู่อย่างจํากัดจําเขี่ย Gerimis เป็นหนึ่งในภาพยนตร์แสนน้อยเรื่องที่กล่าวถึงความรักของ
คนต่างเชื้อชาติ แม้ว่าในช่วงเวลาที่ภาพยนตร์ออกฉาย มนต์ขลังของภาพยนตร์มลายูต่อผู้ชมจะเสื่อมคลายจน
แทบหมดลง แต่ Gerimis คงความสําคัญในฐานะบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของความคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ในช่วงเวลาซึ่งการแตกร้าวได้ไต่ระดับขึ้นสู่สูง

Perempuan, Isteri dan Jalang (Woman, Wife and Whore)
ปี: 1993
กํากับ: อู-เว่ย บิน หะยีซาอารี
อํานวยการสร้าง: โรสยัม นอร์, ปันชา / Berjaya Filem
เรื่อง/บทภาพยนตร์: อู-เว่ย บิน หะยีซาอารี
นักแสดง: ซอเฟีย ยาเน (เลอฮา) นาซิร์ บีลัล คาน (อามิน)
ซาอีดี โอมาร์ (ตาปะห์)
เลอฮาเป็นสาวกัมปงผู้สวยใสไร้เดียงสา เธอถูกครอบครัวกําหนดให้ต้องแต่งงานกับอามิน พ่อหนุ่มจากอีกกัม
ปง ผู้ซึ่งประสบความสําเร็จจากธุรกิจค้าผัก ในวันแต่งงาน ขณะที่ครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวกําลังรับรอง
เจ้าบ่าวและแขกเหรื่อ เลอฮาได้แอบหนีไปชายหนุ่มที่เธอรัก ทั้งสองได้แอบไปแต่งงานกันอย่างลับๆ ที่โกลก
อําเภอบริเวณชายแดนของไทย ด้วยทั้งรู้สึกอับอายและโกรธเกรี้ยวอย่างที่สุด อามินพยายามติดตามทั้งสอง
กระทั่งเมื่อเผชิญหน้ากัน สามีกลับเลือกที่จะคืนเลอฮาให้แก่อามินโดยไม่คิดจะปกป้องหรือต่อสู้ แต่กระนั้นอา
มินก็ตัดสินใจสังหารเขา และเพื่อที่จะล้างแค้น เขาขายเลอฮาให้กับพ่อเล้าโสเภณีในราคาแสนต่ํา โดยให้หญิง
สาวต้องเป็นโสเภณีอยู่เป็นเวลาหกเดือน เมื่อครบกําหนด อามินกลับมารับหญิงสาว ขณะเดินทางกลับ ทั้งสอง
จําเป็นต้องพํานักอยู่ในห้องพักเดียวกัน เลอฮาแอบโทรศัพท์หาเจ้าพนักงานศาสนาเพื่อรายงานถึงการละเมิด
ข้อห้ามทางศาสนาที่ไม่ให้ชายหนุ่ม-หญิงสาวที่มิได้แต่งงานจะอยู่ร่วมห้องเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
อาจเลี่ยง อามินจําใจที่จะต้องแต่งงานกับเลอฮาเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษและนําเธอกลับสู่กัมปงของเขา อา
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มินปฏิบัติต่อเลอฮาอย่างผู้หญิงไร้ค่าไร้ศักดิ์ศรี แต่หญิงสาวไม่ได้เป็นเด็กสาวบริสุทธิ์อีกต่อไป เธอได้เผชิญ
โลกและพร้อมที่จะตอบโต้ หมู่บ้านอันเคยถูกครอบงําด้วยพลังของจารีตเผชิญกับความปั่นป่วนที่สร้างขึ้นโดย
ที่สาวผู้ซึ่งถูกปลดปล่อย กระทั่งได้นําไปสู่ความรุนแรงและโศกนาฏกรรมในที่สุด
Perempuan, Isteri dan Jalang เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในไตรภาคความแปลกแยก
(alienation trilogy) ได้รับรางวัลจากเทศกาล Malaysian Film Festival ครั้งที่ 11 ปี 1993 ทั้งรางวัล
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กํากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เรื่องยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และดารานําชาย
ยอดเยี่ยม

Kaki Bakar (The Arsonist)
ปี: 1995
กํากับ: อู-เว่ย บิน หะยีซาอารี
อํานวยการสร้าง: ตีนี อาร์ชาด, อู-เว่ย บิน หะยีซาอารี /
Satu Gitu
เรื่อง/บทภาพยนตร์: อู-เว่ย บิน หะยีซาอารี
นักแสดง: กาลิด ซัลเละห์ (กังกัง) งารีซัล งาสรี (เกอสุมา,
บุตรชาย)
ภาพยนตร์เรื่องที่สองในไตรภาคความแปลกแยก ศูนย์กลางของเรื่องอยู่ที่กังกัง ชายชาวชวาผู้เปี่ยมล้นด้วย
ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและอดีตของตนซึ่งเคยเป็นนายทหารระดับนําในกองทัพอินโดนีเซียที่รบชนะ
กองทัพดัตช์ในสงครามปฏิวัติอินโดนีเซีย (ระหว่างปี 1945-1949) กังกังในปัจจุบันเป็นผู้อพยพมาใช้ชีวิต
เดินทางร่อนเร่อยู่ในสังคมชนบทของมาเลเซีย เขาแต่งงานกับหญิงสาวมลายูและมีบุตรด้วยกันสี่คน ทั้ง
ครอบครัวเร่ร่อนไปด้วยเกวียนบรรทุกสัมภาระ เปลี่ยนที่เปลี่ยนถิ่นตามแต่ที่กังกังจะสามารถหางานและเงิน
เพื่อจุนเจือครอบครัว เหตุผลสําคัญของการออกเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่ใหม่มักเกิดขึ้นเนื่องจากกังกังเลือก
ที่จ ะตอบโต้ ความอยุ ติ ธรรมที่ เขาได้รับ จากนายจ้างหรื อชาวบ้า นด้วยการวางเพลิ งทรั พย์ สิ นของพวกเขา
เหล่านั้น เกอสุมาเป็นผู้ที่คอยรับฟังบิดาบอกเล่าถึงอดีตอันยิ่งใหญ่ หลักการของชีวิต ทั้งในเรื่องพระเจ้าและ
ความยุติธรรม แต่เด็กชายเองก็สงสัยต่อความถูกต้องในการกระทําของบิดา กระทั่งในที่สุด คําถามต่อความ
ยุติธรรมทางสังคม ต่อพฤติกรรมของบิดา ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และอัตลักษณ์ของตนเอง เกอสุมาต้อง
เผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่หลวงเมื่อบิดาได้วางแผนวางเพลิงอีกครั้งในไคลแม็กซ์ของภาพยนตร์
Kaki Bakar ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงของซานี ซูดิน นักร้อง-กวีชาวมลายู ผนวกกับการ
ดัดแปลงหลวมๆ จากเรื่องสั้น “Barn Burning” ของวิลเลียม โฟคเนอร์ นิตยสาร The New York
Times ได้รีวิวโดยระบุว่า Kaki Bakar เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่สามารถรักษาไว้ซึ่งแก่นแกนและอารมณ์ใน
ผลงานของโฟคเนอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด
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ได้รับรางวัล Special Award จาก FINAS ปี 1995 รางวัล Grand Prix (ภาพยนตร์นานาชาติ
ยอดเยี่ยม) จากบรัสเซลส์ ปี 1997 รางวัล Special Jury Award จากเทศกาล Biennale Film Festival
ครั้งที่ 1 กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ปี 1997 ได้รับเลือกเข้าฉายอย่างเป็นทางการในสาย Un Certain
Regard เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ปี 1995

Jogho (The Champion)
ปี: 1998
กํากับ: อู-เว่ย บิน หะยีซาอารี
อํานวยการสร้าง: อู-เว่ย บิน หะยีซาอารี, มาโกโต อูเอดะ,
โซตะ ยามาโมโต / Gambar Tanah Licin, NHK
เรื่อง/บทภาพยนตร์: อู-เว่ย บิน หะยีซาอารี, เอส. ออตมาน
เกอลันตัน (นวนิยาย)
นักแสดง: กาลิด ซัลเละห์ (มามัต) นอร์มะห์ ดามันฮูรี (มี
นะห์, ภรรยา) ลาซิม (บาฮารุดดิน หะยี โอมาร์) อีซา
(วัน ฮานาฟี ซู)
ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในไตรภาคความแปลกแยก Jogho ว่าด้วยเรื่องราวของมามัต ผู้มีถิ่นกําเนิดที่รัฐกลัน
ตัน ซึ่งได้ชื่อว่ารัฐที่เคร่งครัดในศาสนาอิสลามมากที่สุดรัฐหนึ่งในมาเลเซีย มามัตได้เดินทางมาพํานักกับลาซิม
พี่ชาย ที่จังหวัดปัตตานี ที่นี่มามัตหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นผู้เลี้ยงและฝึกวัวชน ทั้งเขาและพี่ชายหารายได้จาก
การพนันชนโคซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในมาเลเซีย แต่ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ที่ปัตตานี มามัตอยู่กับมีนะห์ผู้เป็นภรรยา
บุ ต รสาวสามคน และบุ ต รชาย เขาส่ งบุ ต รชายคนเดี ย วไปศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นสอนศาสนาอิ ส ลามที่ กลั น ตั น
เรื่องราวอันว่าด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรี ความตาย และการล้างแค้นบนผืนแผ่นดินอื่นเริ่มต้นด้วยการที่ลาซิมถูก
สังหารโดยอีซาในสนามชนโค มามัตและชายหนุ่มในหมู่บ้านแสวงหาหนทางในการล้างแค้นเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
เกียรติยศ กระทั่งบุตรชายของลาซิมกับพรรคพวกได้สังหารบุตรชายของอีซา หากแต่เป็นตัวมามัตที่ถูกจับกุม
โดยเจ้าหน้าที่ไทย กิจการของบ้าน หมู่บ้าน และการชนโคครั้งต่อไปได้ตกอยู่ในความรับผิดชอบของบรรดา
ผู้หญิง กระทั่งถึงวันชนโคครั้งสําคัญ มามัตได้รับการปล่อยตัวหลังยื่นเงินประกัน วันเดียวกันนั้น อีซาหวังที่จะ
ล้างแค้นให้กับบุตรชายของตนเช่นกัน การเผชิญหน้าและความตายเป็นสิ่งที่ไม่อาจเลี่ยง ในขณะที่ตัวมามัต
เองนั้นเหนื่อยหน่ายกับการล้างแค้นและความรุนแรงที่เหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ในหมู่บ้านความมลายู
แห่งนี้
Jogho ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาล Asian Pacific Film Festival ครั้งที่ 43 ปี
1998 รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กํากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ดารานําชายยอดเยี่ยม และดารานําหญิงยอด
เยี่ยม จากงาน Screen Award ของ TV3 มาเลเซียปี 1999 รวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม บท
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ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ดารานําชายยอดเยี่ยม และโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากเทศกาล Malaysian
Festival ครั้งที่ 14 ปี 1999

Film

Sepet (Chinese Eye)
ปี: 2004
กํากับ: ยัสมิน อาห์หมัด
อํานวยการสร้าง: โรสนาห์ กัสซิม, เอลีนา ชูกรี / MHz
Film
เรื่อง/บทภาพยนตร์: ยัสมิน อาห์หมัด
นักแสดง: อู๋ชู่เสียง (เจสัน / อาหลุง) ชารีฟาห์ อามานี (ออร์
เก็ด) ลีนุส จุง (เคี้ยง) ตันเม่ยหลิง (แม่ของเจสัน) อี
ดา เนอรี น า (แม่ ข องออร์ เ ก็ ด ) ฮาริ ท ห์ อิ ส กั น ดาร์
(พ่อของออร์เก็ด)
Sepet ว่าด้วยเรื่องราวความรักข้ามเชื้อชาติระหว่าง ออร์เก็ด เด็กสาวมลายูมุสลิม กับเจสัน เด็กหนุ่มเชื้อสาย
จีนมาเลเซีย ความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคของทั้งสองมิเพียงเพราะความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติซึ่งเป็น
ประเด็นปัญหาสําคัญของมาเลเซียเท่านั้น หากแต่ครอบครัวและวิถีชีวิตของทั้งสองก็แตกต่างเป็นอย่างยิ่งด้วย
เช่นกัน ออร์เก็ดเติบโตมาในครอบครัวที่ประคบประหงมเธอมาเป็นอย่างดีและอบอุ่น เด็กสาวสดใสร่าเริงอยู่
ในวัยศึกษา ขณะที่ครอบครัวของเจสันค่อนข้างฐานะยากจน เขาทํางานขายแผ่นซีดีเถื่อนและข้องเกี่ยวกับแก๊ง
อันธพาล อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพที่กลับตรงข้ามกันอีกนั้นคือ เจสันกลับเป็นคนที่เงียบเฉย รักชอบการอ่าน
และเขียนบทกวี ขณะที่ออร์เก็ดกล้าพูด โต้แย้งถกเถียง และรักเสรี
ทั้งสองได้พัฒนาความสัมพันธ์หลังจากรักแรกพบเมื่อคราออร์เก็ดไปซื้อหาแผ่นซีดีภาพยนตร์ของ
ดาราที่ตนชื่นชอบ แต่พร้อมกับที่รู้จักกันและกันมากขึ้น เจสันมีหญิงสาวอีกคนมาพัวพัน และลงเอยด้วยการที่
หญิงสาวคนดังกล่าวตั้งครรภ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเจสันและออร์เก็ดได้เกิดรอยร้าวใหญ่ กระทั่งออร์เก็ด
ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษ เจสันซึ่งกําลังเผชิญปัญหากับแก๊งคู่อริพยายามตามไปเจอ
ออร์เก็ดที่สนามบิน แต่ทั้งสองเพียงแค่ได้สนทนากันทางโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่ตัวเจสันนั้นนอนไร้สติอยู่
บนถนนระหว่างทาง
Sepet เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของยัสมิน อาห์หมัด ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลสําคัญที่สุดคนหนึ่งของ
วงการภาพยนตร์มาเลเซียร่วมสมัย (ยัสมินกํากับ Rabun ในปี 2003 แต่เป็นภาพยนตร์สําหรับฉายทาง
โทรทัศน์) นอกจากประเด็นความรักระหว่างคนต่างเชื้อชาติและศาสนาอันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง
ในสังคมมาเลเซีย ใน Sepet ยัสมินยังได้พาตัวละครไปสํารวจสภาพแห่งการดํารงอยู่ของลักษณะพหุ
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วัฒนธรรมในมาเลเซีย กระทั่งทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์มาเลเซียน้อยเรื่องที่นําเสนอ
ประเด็นดังกล่าวได้อย่างท้าทายและคมคาย
Sepet ได้เสียงตอบรับอย่างคึกคักเมื่อคราภาพยนตร์ออกฉาย นอกจากความสําเร็จทางด้านรายได้
นักวิจารณ์จํานวนไม่น้อยแซ่ซ้องว่าเป็นภาพยนตร์มาเลเซียที่ดีที่สุดในรอบระยะเวลาหลายปี Sepet ได้รับ
รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศหลายรางวัล จํานวนหนึ่งที่สําคัญ เช่น รางวัลภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ดาราหน้าใหม่ชาย ดาราหน้าใหม่หญิง และดาราประกอบหญิงยอดเยี่ยม
จาก Malaysian Film Festival ปี 2005 รางวัล Asian Film Award จาก Tokyo International
Film Festival ปีเดียวกัน เป็นต้น

Muallaf (The Convert)
ปี: 2008
กํากับ: ยัสมิน อาห์หมัด
อํานวยการสร้าง: โรสนาห์ กัสซิม, เอลีนา ชูกรี / MHz
Film
เรื่อง/บทภาพยนตร์: ยัสมิน อาห์หมัด
นักแสดง: ชารีฟาห์ อามานี (โรฮานี) ชารีฟาห์ อัลอีชา (โรฮา
นา) ไบรอัน ยัป (ไบรอัน โกะห์) ราฮิม ราซาลี (ดา
ตุก์) นิง บาอีซูรา (ดาติน)
ภาพยนตร์ลําดับที่ห้าของยัสมิน อาห์หมัด บอกเล่าเรื่องราวของโรฮานีและโรฮานา พี่น้องสองสาวมลายูมุสลิม
ต้องการหนีให้พ้นจากพ่อที่ชอบทําร้ายร่างกาย ทั้งสองหนีออกจากบ้านมายังเมืองอิโปห์โดยแอบพํานักอยู่ใน
บ้ า นพั กที่ ไ ม่ มี ใ ครอาศั ย โรฮานี ต้ อ งไปทํ า งานในไนท์ ค ลั บ เพื่ อ หารายได้ ส่ งน้ อ งสาวเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย น
คาทอลิก ในเวลาต่อมา ทั้งสองได้ผูกมิตรกับไบรอัน โกะห์ ครูหนุ่มเชื้อสายจีนที่สอนอยู่ในโรงเรียนดังกล่าว
กระทั่งได้ค้นพบความจริงในเวลาต่อมาว่าไบรอันเองก็มีแผลเป็นในจิตใจจากการถูกบีบบังคับจากคนใน
ครอบครัว อดีตดังกล่าวทําให้ไบรอันเลือกที่จะสิ้นศรัทธาในศาสนา ทั้งสามคนร่วมกันปลอบประโลมซึ่งกัน
และกัน และร่วมกันแสวงหาหนทางที่จะให้อภัยและหวนกลับสู่ศรัทธาอีกครั้งหนึ่ง
Muallaf เป็นภาพยนตร์ได้รับการยกย่องอย่างสูงอีกเรื่องหนึ่งของยัสมิน อาห์หมัด ได้รับรางวัล
Asian Film Award กลุ่ม Special Mention ร่วมกับภาพยนตร์เรื่อง The Sun Also Rises (เจียง เหวิน
, จีน, 2007) และ The Way We Are (แอนน์ ฮุย, ฮ่องกง, 2008) จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
โตเกียวครั้งที่ 21 (ปี 2008) ส่วนในด้านการฉาย Muallaf เปิดตัวฉายที่ประเทศสิงคโปร์แทนที่จะเป็น
มาเลเซีย ขณะที่เมื่อวางแผนฉายที่มาเลเซีย กองเซ็นเซอร์สั่งห้ามฉายนอกจากที่ตัดฉากสําคัญฉากหนึ่งใน
ภาพยนตร์ หนึ่งปีต่อมา ภาพยนตร์ได้เข้าฉายทั่วทั้งมาเลเซียในช่วงปลายปี 2009 หลังจากที่ยัสมิน อาห์หมัด
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เลือกที่จะดูดเสียงในฉากที่มีปัญหาดังกล่าว ไม่เพียงเท่านั้น ฉากหนึ่งในภาพยนตร์ซึ่งโรฮานีถูกบังคับให้ต้อง
โกนศีรษะยังสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างสูงจากนักการศาสนาอิสลาม ด้วยอ้างว่าเป็นกฎข้อห้ามใน
อิสลามไม่ใช้หญิงมุสลิมโกนศีรษะ ไม่ว่าจะมีการต่อต้านหรือเข้าใจไปอย่างไร Muallaf ก็ยังคงได้ชื่อว่าเป็น
ภาพยนตร์ที่ยัสมิน อาห์หมัดพยายามที่จะถ่ายทอดทัศนะ ความเชื่อ และความคิดจิตใจของตนออกมาให้
สัมผัสได้อย่างเด่นชัดที่สุด

Geng: Pengembaraan Bermula (Geng: The Adventure Begins)
ปี: 2009
ประเภท: อะนิเมชั่น
กํากับ: มูฮัมหมัด นิซัม ราซัก
อํานวยการสร้าง: Les' Copaque Production
เรื่อง/บทภาพยนตร์: มูฮัมหมัด อานาส อับดุล อาซิส
ให้เสียง: นูร์ ฟาตีอะห์ ดีอาซ (อูปิน / อิปิน) อามาร์ อิซวัน
(บาโดรล) บาลกีส์ ฟาดุลเลาะห์ ลี (โรส) กี ยง ปิน
(ลิม) คันนัน ราจัน (ราจู) โมฮัมหมัด ซาฟีฮ์ (ลุงมูตู)
Geng: Pengembaraan Bermula เป็นเรื่องราวการผจญภัยของบาโดรลกับลิม สองเพื่อนรักที่เดินทาง
ในช่วงวันหยุดยาวมาเยี่ยมปู่ของบาโดรลซึ่งอาศัยอยู่ที่ในหมู่บ้านสวนทุเรียนในชนบท หมู่บ้านอันเคยเงียบ
สงบแห่งนี้ได้ถูกคุกคามด้วยสิ่งลึกลับสยดสยอง บาโดรลกับลิมได้ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ คือ ราจู โรส และฝา
แฝดอูปิน-อิปิน เดินทางผจญภัยเข้าไปในป่าลึกซึ่งเต็มไปด้วยภยันตรายนานา เผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายใน
ตํานาน และร่วมกันไขปริศนาของความลับที่ครอบงําหมู่บา้ นเล็กๆ แห่งนี้มายาวนาน

สาม
ผู้กํากับภาพยนตร์คนสําคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มาเลเซีย

ลักษมานัน กฤษณัน
L. Krishnan

ดาโต๊ะลักษมานัน กฤษณันเป็นหนึ่งในบุคลากรรุ่นบุกเบิกของภาพยนตร์มลายูที่สิงคโปร์ และสําหรับบางคน
พร้อมที่จะขนานนามเขาในฐานะ “บิดาแห่งภาพยนตร์มลายู”
เขามีเชื้อสายอินเดีย-ทมิฬ เกิดวันที่ 21 ตุลาคม 1922 ที่เมืองมาดราส ประเทศอินเดีย พออายุหก
ขวบ เขาย้ายตามครอบครัวซึ่งมาประกอบธุรกิจค้าผ้าที่ปีนัง หลังจากสําเร็จการศึกษา ดาโต๊ะกฤษณันเดินทาง
มาสู่สิงคโปร์ โดยเริ่มต้นชีวิตการทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับที่ Raffles Hotel โรงแรมชั้นนําที่นั่น
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น (ดาโต๊ะกฤษณันรู้ทั้งภาษามลายู อังกฤษ ทมิฬ ฮินดี ฮกเกี้ยน และญี่ปุ่น) ทําให้
เขาขยับขยายตําแหน่งงานในธุรกิจโรงแรมที่สิงคโปร์ ข้ามไปทํางานที่อาเจะห์ อินโดนีเซีย กระทั่งเมื่อเข้าสู่ช่วง
สงครามโลกครั้ งที่ ส อง เขาได้ เ ดิ น ทางกลั บ มาสิ ง คโปร์ เ พื่ อ เข้ า ร่ ว มกั บ กองทั พ แห่ ง ชาติ อิน เดี ย (Indian
National Army) อันเป็นกองกําลังที่ญ่ีปุ่นช่วยจัดตั้งขึ้น หลังสงครามสิ้นสุดและอังกฤษกลับมาสถาปนา
อํ า นาจตั ว เองเหนื อสิ ง คโปร์ แ ละมลายาอี กครั้ งหนึ่ ง กองทั พ อั งกฤษได้ ส่ งตั ว เขากลั บ ไปยั งเมื อ งมาดราส
ประเทศอินเดียในปี 1946 ที่นั่นดาโต๊ะกฤษณันยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยร่วมก่อตั้งขบวนการยุวชน
แห่งมาดราสของพรรค Indian National Congress ปีต่อมาเขาจึงได้เริ่มเข้าไปมีประสบการณ์ใน
อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ อิ น เดี ย ที่ นั่ น โดยได้ เ ข้ า ไปฝึ ก ฝนในฐานะผู้ ช่ ว ยผู้ กํ า กั บ และได้ มี โ อกาสกํ า กั บ
ภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง
ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น นั้ น แมวมองของชอว์ บ ราเดอร์ เ ดิ น ทางไปมาดราสเพื่ อ เสาะหาผู้ กํ า กั บ ดา
โต๊ะกฤษณันถูกทาบทามเมื่อแมวมองพบว่าเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่มลายาและสิงคโปร์ ดาโต๊ะกฤษณันเดินทาง
กลับมายังสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 1949 เขาเดินทางกลับสิงคโปร์และได้เข้าร่วมงานในฐานะผู้กํากับ
ภาพยนตร์ในสตูดิโอผลิตภาพยนตร์มลายูเต็มรูปแบบที่ชอว์บราเดอร์เพิ่งสถาปนาขึ้นใหม่หมาด ปีต่อมาเขาได้
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กํากับภาพยนตร์มลายูเรื่องแรกคือเรื่อง Bakti ซึ่งเขาตัดสินใจส่งเสริมให้ พี. รามลี ขึ้นมารับบทนําเป็นครั้ง
แรก กระทั่งเป็นการปูทางให้รามลีได้กลายเป็นดาวเด่นที่สุดในวงการในเวลาต่อมา
ประวัติผลงานภาพยนตร์ภายใต้การกํากับของดาโต๊ะกฤษณันชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ
เป็นอย่างสูงในการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับทั้งสามสตูดิโอสําคัญของวงการ คือ ทั้งสําหรับมลายูฟิล์มโปร
ดักชั่นส์ คาเธ่ย์-เกอริส และสตูดิโอเมอร์เดกา ในบรรดาภาพยนตร์มลายู 34 เรื่องที่เขากํากับนั้น เรื่องเด่นที่
ยังคงได้รับการยกย่องอ้างถึงในคุณภาพจนกระทั่งทุกวันนี้ เช่น Antara Senyum Dan Tangis (1952)
Selamat Tinggal Kekaseh-ku (1955) Orang Minyak (1958) เป็นต้น
นอกเหนือจากการสร้างภาพยนตร์มลายูเรื่องสําคัญหลายต่อหลายเรื่องดังกล่าว ดาโต๊ะกฤษณันยัง
บทบาทสําคัญในการค้นพบและปั้นนักแสดงชั้นนําขึ้นประดับวงการมลายู เขาเคยเล่าเบื้องหลังว่า ด้วยวิธีการ
เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่เขาได้รับมาจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย เขาจะคัดเลือกนักร้องผู้มีเสน่ห์
และความสามารถ ผลักดันให้ขึ้นมาเป็นดารานําในภาพยนตร์ และนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเลือก พี. รามลีให้เป็น
ดารานําเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์ของเขา นอกจากรามลีแล้ว ดาราเด่นอย่างมาเรีย เมอนาโด, กัสมา บูตี,
เอ็ม. อามิน, ลาติฟาห์ โอมาร์, มุสตาฟา มาอะรอฟ, และโรสนานี จามิล ล้วนได้รับโอกาสและผ่านการฝึกฝน
จากดาโต๊ะกฤษณัน
ดาโต๊ะกฤษณันเป็นหนึ่งในผู้กํากับภาพยนตร์จากอินเดียที่ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปในมลายา ขณะที่
ผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับประเทศของตนเมื่อเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยของภาพยนตร์
มลายู เขาปลดระวางตัวเองจากสตูดิโอเมอร์เดกาในปี 1963 หันไปทําธุรกิจส่วนตัวที่ยังคงเกี่ยวข้องกับกิจการ
ภาพยนตร์ และยังคงมีบทบาทอยู่บ้างในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของมาเลเซีย ในปี 2013 ซึ่งบุคลากรจากยุค
ต้นของอุตสาหกรรมภาพยนตร์มลายูต่างล่วงลับกันไปเป็นจํานวนมากจนแทบหมดสิ้นแล้ว ดาโต๊ะกฤษณันใน
วัยกว่า 90 ปีได้รับรางวัลเกียรติคุณจาก The Gandhi Memorial Trust สําหรับคุณูปการมหาศาลที่เขา
อุทิศให้แก่กิจการสาธารณะ เขายังวาดหวังที่จะมีชีวิตอยู่จนถึงปี 2020 และกล่าวว่า “ไม่สําคัญว่าคุณจะอายุ
90 หรือ 20 จงใช้ชวี ิตอย่างมีความสุขและอย่าเสียใจกับมัน”
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บี. เอ็น. ราโอเกิดปี 1909
ที่เกอราลา เมืองชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย ชื่อเมื่อแรกเกิดคือ
พละกฤษณะ นารายณะ นาอีร์ แต่กลายเป็น “ราโอ” ด้วยเหตุกล่าวกันว่าเนื่องจากการระบุชื่อลงทะเบียนที่
ผิดพลาดตอนเขาเข้าโรงเรียน ราโอเริ่มต้นอาชีพในวงการภาพยนตร์อินเดียในฐานะนักแสดงและช่างเทคนิค
ก่อนที่จะผันตัวเองไปเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ในช่วงเวลาซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่นั่นกําลังเติบโตอย่าง
รวดเร็ว เขากํากับภาพยนตร์ออกมาจํานวนหนึ่ง อันรวมถึงเรื่อง Gumastavin Penn (1941) ภาพยนตร์
แนวทางเมโลดรามาซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งการบุกเบิกภาพยนตร์แนวเรียลลิสม์ในวงการภาพยนตร์
ทมิฬยุคต้น ด้วยชื่อเสียงถึงระดับได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้กํากับภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของ
วงการภาพยนตร์ที่นั่น ชอว์บราเดอร์ได้ติดต่อทาบทามให้เขาเข้ามาเสริมทัพให้กับสตูดิโอมลายูฟิล์มโปร
ดักชั่นส์ของตน
บี. เอ็น. ราโอเดินทางมาถึงสิงคโปร์ในปี 1953 และยังคงประสบความสําเร็จด้วยดีนับแต่ช่วงเริ่มต้น
ภาพยนตร์เรื่อง Hujan Panas (1953) หนึ่งในผลงานช่วงแรกของเขาได้รับการยกย่องเป็นว่าเป็นหมุด
หมายสําคัญหนึ่งของภาพยนตร์มลายูระดับคุณภาพ นอกจากการทํางานภายใต้มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ ราโอได้
ย้ายสังกัดไปผลิตภาพยนตร์ให้กับสตูดิโอคู่แข่งในช่วงปี 1956 ที่คาเธ่ย์-เกอริส เขาได้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รับ
การยกย่องในคุณภาพหลายต่อหลายเรื่อง เช่น Mahsuri (1958) Jula Juli Bintang Tiga (1959) แต่ที่
สําคัญที่สุด คือ ราโอได้ให้กําเนิดภาพยนตร์ชุดผีดูดเลือดปนติอานัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มภาพยนตร์ที่ประสบ
ความสําเร็จทางด้านรายได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มลายู กระทั่งตัวราโอเองก็มักจะถูกเรียกนาม
ด้วยฉายา “บิดาปนติอานัก” ไปด้วยพร้อมกัน
ภาพยนตร์ในชุดดังกล่าวนี้เริ่มต้นด้วย Pontianak (1957) ซึ่งยังคงถูกบันทึกไว้ในฐานะภาพยนตร์
มลายูไม่กี่เรื่องที่มีการทําคําบรรยายภาษาจีนและประสบความสําเร็จด้านรายได้เป็นอย่างสูงจากกลุ่มผู้ชมที่
ไม่ใช่ชาวมลายู ภาพยนตร์ถูกส่งไปฉายในประเทศจีน และส่งให้มาเรีย เมอนาโด ดารานําสาวของเรื่อง มี
ชื่อเสียงที่อาจจะเรียกได้ว่าในระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ Pontianak ยังเป็นแรงผลักสําคัญให้คา
เธ่ย์-เกอริสก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งของมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ได้อย่างสูสีทัดเทียม คาเธ่ย์-เกอริสสนับสนุนให้รา
โอสร้างภาคต่อ คือ Dendam Pontianak ออกมาในปีเดียวกัน เมื่อทางมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์เดินตามรอย
ความสําเร็จด้วยการสร้างภาพยนตร์ปนติอานักตามออกมาด้วยเช่นกัน ราโอตอบสนองการแข่งขันด้วยการ
สร้าง Sumpah Pontianak ในปี 1958 ต่อมาหลังจากนั้น การขับเคี่ยวกันเพื่อสร้างภาพยนตร์กลุ่มสยอง
ขวัญได้เริ่มซาลง กระทั่งเมื่อล่วงเข้าสู่ช่วงกลางทศวรรษ 1960 ซึ่งเริ่มสามารถเห็นได้ถึงเค้าลางการถดถอยของ
ความนิยมในภาพยนตร์มลายู คาเธ่ย์-เกอริสกับราโอได้รื้อฟื้นปนติอานักกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ภาพยนตร์
เรื่อง Pontianak Gua Musang (1964) ไม่มีพลังมากพอที่จะต้านทานความเปลี่ยนแปลง ภาพยนตร์เรื่อง
ดังกล่าวเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ราโอสร้างไว้ให้กับวงการภาพยนตร์มลายูที่สิงคโปร์ เขาเป็นหนึ่งในผู้
กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียที่ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศตัวเองในที่สุด
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ได้ชื่อว่าเป็นดาวจรัสฟ้าที่สุดในวงการภาพยนตร์มลายู พี. รามลีเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและ
อัจฉริยภาพในการสร้างความบันเทิงอย่างแท้จริง บทบาทของเขาในวงการภาพยนตร์มลายูครอบคลุมตั้งแต่
การเป็นดาราในดวงใจผู้ชม ผู้กํากับภาพยนตร์ เขียนบท อํานวยการสร้าง ตัดต่อ แต่ง ร้อง และอํานวยเพลง
พี. รามลีถือกําเนิดในเดือนมีนาคม 1929 ชื่อเดิมคือ ตุนกูซาการีอะห์ บิน ตุนกู นยะก์ ปูเตะห์
หนทางสู่วงการภาพยนตร์เปิดกว้างเนื่องด้วยความสามารถทางด้านดนตรี ในช่วงเดือนมิถุนายนปี 1948
ขณะที่เขากําลังเล่นดนตรีอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งในปีนัง หนึ่งในกลุ่มผู้ฟังคือ บี. เอส. รัจฮันส์ ผู้มักจะชอบเดินทาง
เสาะหาบุคลากรมาเสริมเติมให้กับมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ รัจฮันส์ชักชวนรามลีให้ไปร่วมงานภาพยนตร์ เมื่อ
เดินทางไปสู่สิงคโปร์ รามลีก็ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ในทันที โดยร่วมต้นด้วยบทผู้ร้ายพร้อมร้องเพลงแทน
ตัวเอกของเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง Chinta (บี. เอส. รัจฮันส์, 1948) กระทั่งต่อมาในปี 1950 เขาก็ได้รับบท
นําในภาพยนตร์เรื่อง Bakti ซึ่งกํากับโดยลักษมานัน กฤษณัน และเริ่มไต่ระดับความมีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง
นับแต่น้นั
สําหรับบทบาทในฐานะผู้กํากับภาพยนตร์ พี. รามลีสามารถต่อรองให้ทางชอว์บราเดอร์อนุญาตให้เขา
ได้ลองกํากับภาพยนตร์ได้ในที่สุด ภาพยนตร์เรื่องแรกภายใต้การกํากับของเขา คือ Penarek Becha
(1955) เป็นทั้งความสําเร็จอันสําคัญของเขาและวงการภาพยนตร์มลายูในภาพรวม Penarek Becha สร้าง
มิติใหม่หลายประการให้กับวงการ นอกจากความสําเร็จยิ่งใหญ่ด้านรายได้และรางวัลภาพยนตร์มลายูยอด
เยี่ยมในปี 1956 แล้ว Penarek Becha ได้ถางทางให้ชาวมลายูขึ้นมามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในวงการภาพยนตร์
และย่อมรวมถึงการเป็นหมุดหมายสําคัญหนึ่งของช่วงเวลาเริ่มต้นแห่งยุคทองของภาพยนตร์มลายู
พี. รามลีกํากับภาพยนตร์ให้กับมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์จํานวนทั้งสิ้น 14 เรื่อง ก่อนที่จะละจากสิงคโปร์
เพื่อไปร่วมสังกัดสตูดิโอเมอร์เดกาที่กัวลาลัมเปอร์ในปี 1964 จากภาพยนตร์ที่กํากับรวมทั้งสิ้น 66 เรื่อง
หลายต่อหลายเรื่องคงสถานะเป็นภาพยนตร์มลายูคลาสสิก ผลงานที่เป็นที่จดจําและได้รับการยกย่องมีทั้ง
ภาพยนตร์ดรามากินใจ อย่าง Semerah Padi (1956) Antara Dua Darjat (1960) Ibu Mertuaku
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(1962) Sesudah Suboh (1967) Gerimis (1968) Dr. Rushdi (1970) หรือกลุ่มภาพยนตร์ตลก
อย่างเช่น Nujum Pa’ Blalang (1959) Labu Dan Labi (1962) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ใน
ชุด Bujang Lapok อันประกอบด้วย Bujang Lapok (1957) Pendekar Bujang Lapok (1959) Ali
Baba Bujang Lapok (1961) Seniman Bujang Lapok (1961) ภาพยนตร์เหล่านี้จับใจผู้ชมชาวมลายู
ด้วยทั้งสามารถสร้างความสะเทือนใจต่อชะตากรรมของมนุษย์ ภาพยนตร์ตลกมักประกอบไปด้วยตัวละครใส
ซื่อและสร้างความหรรษาให้กับชีวิต แต่แทบทุกเรื่องเช่นกันที่ล้วนทําหน้าที่ในการตั้งคําถามและวิพากษ์วิจารณ์
ปัญหาสังคม รวมถึงสะท้อนโลกที่ชาวมลายูกําลังเผชิญอยู่ได้อย่างจริงจังและแหลมคม
พี. รามลีชื่นชมผลงานของผู้กํากับชั้นนําระดับโลกหลายคนและยอมรับว่าแรงบันดาลใจนั้นมีทั้งจาก
ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด อากิระ คุโรซาวา สัตยาจิต เรย์ รวมถึงภาพยนตร์ในตระกูลนีโอเรียลลิสต์ ผลงานการ
กํ า กั บ ของเขาได้ รับ รางวั ล การประกวดภาพยนตร์ ระดั บ เอเชี ย หลายรางวั ล จํ า นวนหนึ่ งนั้ น รวมถึ งรางวั ล
ภาพยนตร์ตลกยอดเยี่ยมสําหรับ Bujang Lapok (1957) จากเทศกาลภาพยนตร์เอเชียครั้งที่ 6 จัดที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ รางวัลความสามารถพิเศษสําหรับ Ibu Mertuaku (1962) จากเทศกาลภาพยนตร์เอเชียครั้ง
ที่ 10 จัดที่กรุงโตเกียว รางวัลภาพยนตร์ตลกยอดเยี่ยมสําหรับ Madu Tiga (1964) จากเทศกาลภาพยนตร์
เอเชียครั้งที่ 11 จัดที่กรุงไทเป เป็นต้น
ช่วงท้ายชีวิตของ พี. รามลีเป็นเช่นเดียวกับดาราและบุคลากรจากวงการภาพยนตร์มลายูอีกหลายคน
ที่การเสื่อมความนิยมในภาพยนตร์กลุ่มนี้ได้ทําให้พวกเขายากไร้และเป็นที่หลงลืมของสังคม รามลียังคง
พยายามที่จะสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ท้องถิ่นกําลังก้าวเข้าสู่ยุคตกต่ําในช่วง
ต้นทศวรรษ เขาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในวันที่ 29 พฤษภาคม 1973 หลังจากเขาเสียชีวิตไปร่วม
ทศวรรษจึงได้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อรื้อฟื้นให้ค่าภาพยนตร์มลายูในช่วงสมัยของ พี. รามลี ภาพยนตร์ของเขา
ถูกนํามาฉายซ้ําอย่างสม่ําเสมอในโทรทัศน์ทั้งที่สิงคโปร์และมาเลเซีย บทเพลงจํานวนมากที่เขาเคยแต่งหวน
กลับมาถูกผลิตซ้ํา และตัวเขาเองได้รับการยกย่องในฐานะดาราและผู้กํากับภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่เป็นที่จดจํา
ที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มาเลเซีย

ฮุสเซน ฮานิฟฟ์
Hussain Haniff
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ในขณะที่ภาพยนตร์มลายูโดยส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นเป้าหมายในการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชม ฮุสเซน ฮา
นิฟฟ์เป็นหนึ่งผู้กํากับภาพยนตร์มลายูน้อยคนที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงในอัจฉริยภาพและการยกระดับ
ทางศิลปะของภาพยนตร์ตระกูลนี้
บิดาของฮุสเซน ฮานิฟฟ์เดินทางจากดินแดนซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศปากีสถานมาสู่สิงคโปร์ โดย
เริ่มต้นทํางานเป็นช่างเขียนฉากของคณะละครบังซาวัน กระทั่งต่อมาได้เปลี่ยนมาทํางานเป็นช่างวาดโปสเตอร์
ภาพยนตร์ให้กับชอว์บราเดอร์ ฮานิฟฟ์เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยเจตนาจะเป็นนักแสดง แต่โอกาสใน
อาชีพกลับนําเขาไปสู่งานเบื้องหลัง โดยเริ่มต้นจากตําแหน่งผู้ตัดต่อภาพยนตร์ของสตูดิโอคาเธ่ย์-เกอริส
ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 เขาได้ฝากผลงานการตัดต่อไว้ภาพยนตร์สําคัญหลายเรื่องของสตูดิโอฯ และได้มี
โอกาสร่วมงานกับผู้กํากับภาพยนตร์จากอินเดียซึ่งมีอิทธิพลเป็นอย่างสูงอยู่ในวงการ เช่น ร่วมงานกับลัก
ษมานัน กฤษณันในภาพยนตร์เรื่อง Chinta Gadis Limba (1958) และ Rasa Sayang-eh (1959) กับ
บี. เอ็น. ราโอใน Sumpah Pontianak (1958) กับ เค. เอ็ม. บัสเกอร์ใน Noor Islam (1960) เป็นต้น
ซึ่งในภาพยนตร์เหล่านี้ การตัดต่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่โดดเด่นในคุณภาพ
ในปี 1961 ซึ่งฮุสเซน ฮานิฟฟ์ยังอายุเพียงแค่ 27 ปี เขาได้มีโอกาสกํากับภาพยนตร์เรื่องแรกของตน
คือเรื่อง Hang Jebat ภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งหยิบเอาเรื่องราวบางตอนจากมหากาพย์คลาสสิกของชาวมลายู
(Hikayat Hang Tuah, ซึ่งเป็นที่มาเดียวกันสําหรับภาพยนตร์เรื่อง Hang Tuah เมื่อปี 1956 โดยมลายู
ฟิล์มโปรดักชั่นส์) ได้รับการแซ่ซ้องทั้งในด้านศิลปะภาพยนตร์และการตีความอย่างท้าทาย Hang Jebat ส่ง
ให้ฮานิฟฟ์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ชั้นแนวหน้าในวงการแทบจะในทันทีทันใด สถานะดังกล่าวนี้ยิ่งถูก
เน้นย้ําเมื่อทั้ง Hang Jebat และภาพยนตร์เรื่องต่อมาของเขา คือ Dang Anom (1962) ไม่เพียงจะโดด
เด่นทางศิลปะเท่านั้น หากแต่ยังประสบความสําเร็จทางด้านรายได้เป็นอย่างสูง
ปี 1964 ฮุสเซน ฮานิฟฟ์กํากับภาพยนตร์เรื่อง Dua Pendekar ซึ่งกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังคงได้รับ
การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่ได้สร้างขึ้นที่สิงคโปร์ ด้วยการที่คาเธ่ย์-เกอริสค่อนข้างให้อิสระ
แก่ เ ขา ฮานิ ฟ ฟ์ จึ ง สามารถถ่ า ยทอดทั ก ษะและมุ ม มองต่ อ ศิ ล ปะภาพยนตร์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ
ภาพยนตร์ภายใต้การกํากับของเขาให้ความสําคัญต่อการจัดองค์ประกอบภาพ การเคลื่อนที่ของกล้อง มุม
กล้อง และนานาภาษาภาพยนตร์ กระทั่งในภาพยนตร์ตลก อย่างเช่น Gila Talak (1963) และ Masuk
Angin Keluar Asap (1963) ก็ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานระดับสูงในการกํากับ เทคนิค และ
ภาษาภาพยนตร์ ฮานิฟฟ์ยังสะท้อนศักยภาพของเขาด้วยการดัดแปลงวรรณกรรมของเชคสเปียร์มาเป็น
ภาพยนตร์มลายูเรื่อง Istana Berdarah ในปี 1964
ผลงานการกํากับในยุคต้นของฮุสเซน ฮานิฟฟ์โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์ดรามาย้อนยุค ซึ่งด้วย
เหตุนี้จึงทําให้ภาพยนตร์ของเขาดูเหมือนจะว่าด้วยเรื่องราวและประเด็นที่แทบจะตรงกันข้ามกับผลงานอัน
สําคัญจํานวนมากของผู้กํากับผู้ยิ่งยงอีกคนของวงการอย่าง พี. รามลี ที่มักนําเสนอเรื่องราวและตั้งคําถามต่อ
สังคมร่วมสมัย อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ฮานิฟฟ์ก็ใช่ว่าจะร้างไร้ซึ่งการตอบโจทย์ของยุคสมัย สิ่งที่บันทึกไว้
อย่างโดดเด่นในภาพยนตร์ย้อนยุคของเขาคือการตั้งคําถามต่อองค์ประกอบศักดินาในสังคมมลายู และ
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บ่อยครั้งด้วยท่าทีที่ก้าวหน้าอย่างสูง การนําภาพยนตร์ไปสู่วิวาทะในประเด็นปัญหาดังกล่าวได้อย่างแหลมคม
ถือเป็นจุดร่วมสําคัญหนึ่งของผู้กํากับภาพยนตร์ทั้งสอง
ในช่วงท้ายของชีวิตการกํากับภาพยนตร์ ฮุสเซน ฮานิฟฟ์ได้หันมาสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่ท้องเรื่อง
เป็นสังคมร่วมสมัย ภาพยนตร์เรื่อง Chinta Kaseh Sayang และ Jiran Sekampong ต่างออกฉายในปี
1965 ปีดังกล่าวเป็นช่วงเวลาอันสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อประวัติศาสตร์ของทั้งสิงคโปร์และมาเลเซีย หลังจาก
ผ่านการขบคิด ตั้งคําถาม ลองผิดลองถูก และวิวาทะกันอย่างเข้มข้นต่อความเป็นไปและอนาคตของชาติใหม่
สิงคโปร์ตัดสินใจแยกตัวออกจากมาเลเซียเพื่อเป็นชาติเอกราชใหม่ในปีนั้น ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องของฮา
นิฟฟ์ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวธรรมดาสามัญของผู้คนในสังคม ได้ทิ้งร่องรอยของการบันทึกวิถีที่ผู้คนในสิงคโปร์
เผชิญกับความทันสมัย การปะทะกันระหว่างจารีตดั้งเดิมกับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และช่องว่างที่
ขยายกว้างระหว่างคนต่างรุ่น
ฮุสเซน ฮานิฟฟ์เสียชีวิตก่อนวัยอันควรในปี 1966 ด้วยวัยเพียงแค่ 32 ปี เข้าได้ใช้เวลาในฐานะผู้
กํากับภาพยนตร์เพียงห้าปีกับภาพยนตร์จํานวน 13 เรื่อง ห้าปีดังกล่าวมากพอที่จะทําให้เขาได้รับการยกย่อง
ในฐานะผู้กํากับภาพยนตร์ที่มีอัจฉริยภาพอันเอกอุ และภาพยนตร์หลายเรื่องถูกให้ค่าด้วยป้ายคลาสสิก เฉก
เช่นเดียวกับ พี. รามลีที่การยกย่องให้ค่าดังว่านี้มาถึงหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตไปกว่า 1-2 ทศวรรษ

สี่
นักแสดงคนสําคัญในวงการภาพยนตร์มาเลเซีย

มาเรีย เมอนาโด
Maria Menado

มาเรีย เมอนาโด (นามจริงคือ ลีเบธ โดตูลง) เกิดปี 1932 ที่เมืองมานาโด ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสี
ประเทศอินโดนีเซีย เธอเดินทางจากมานาโดสู่กรุงจาการ์ตา และสู่สิงคโปร์ในปี 1949 ที่สิงคโปร์เธอเริ่มแรก
เป็นที่รู้จักในฐานะนางแบบและตําแหน่งราชินีจากการประกวดชุดเกอบายา กระทั่งเริ่มถูกชักนําเข้าสู่วงการ
ภาพยนตร์มลายูและมีผลงานแสดงออกมาในปีถัดมา
ผลงานภาพยนตร์ในระยะแรกของมาเรีย เมอนาโดเป็นการทํางานกับผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียที่
มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์มลายูเป็นหลัก เธอได้ร่วมงานทั้งกับบี. เอส. รัจฮันส์, ลักษมานัน กฤษณัน และ
เอส. รามานาธาน ก่อนที่จะมาโด่งดังแทบชั่วข้ามคืนจากภาพยนตร์เรื่อง Pontianak และ Dendam
Pontianak (ทั้งสองเรื่องกํากับโดยบี. เอ็น. ราโอ ผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดีย และออกฉายในปี 1957 ปี
เดียวกัน) และกลับมารับบทในภาพยนตร์ชุดปนติอานักอีกเรื่อง คือ Sumpah Pontianak (กํากับเช่นกัน
โดย บี. เอ็น. ราโอ) ในปีถัดมา
บทบาทจากภาพยนตร์ชุดปนติอานักและภาพลักษณ์ยามปรากฏโฉมต่อสาธารณะส่งให้มาเรีย เมอนา
โดเป็ น หนึ่ ง ในหญิ ง สาวที่ เ ป็ น ตั ว แทนของความทั น สมั ย และสาวยุ ค ใหม่ ใ นโลกของชาวมลายู กระนั้ น
ความสามารถและความคิดก้าวหน้าของเธอไม่ได้จํากัดอยู่เพียงบทบาทบนจอภาพยนตร์เท่านั้น ด้วยหลังจาก
ก้าวขึ้นสู่สถานะดาราสาวที่โด่งดังที่สุด เมอนาโดได้ก่อตั้งสตูดิโอภาพยนตร์ของตนเองในปี 1959 ภายใต้ชื่อ
มาเรีย เมอนาโดโปรดักชั่นส์ (Maria Menado Productions) ภาพยนตร์หลายเรื่องเป็นการร่วมลงทุนผลิต
กับคาเธ่ย์-เกอริสและใช้บริการผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียที่เธอเคยร่วมงานด้วย แต่สิ่งที่ทําให้บทบาทของ
เธอในการผลิตภาพยนตร์เป็นที่น่าจดจําก็คือการพยายามแสวงหาทิศทางใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์
มลายูให้แตกต่างไปจากขนบเดิมที่สตูดิโอใหญ่ทําอยู่ ตัวอย่างหนึ่งคือการที่มาเรีย เมอนาโดโปรดักชั่นส์ขยาย
พื้นที่การร่วมงานไปสู่ภายนอกสิงคโปร์และมลายา ภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัท คือ Korban Fitnah (พี.
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แอล. กาปูร์, 1959) ประกอบไปด้วยทีมนักแสดงที่มาจากหลายแหล่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึงดาราชื่อ
ดังจากอินโดนีเซีย อย่างเช่น เอ. เอ็น. อัลคัฟฟ์ และซูการ์โน เอ็ม. นูร์ แนวทางการดําเนินงานดังกล่าวนี้คือ
การหวนกลับไปสู่ธรรมชาติในยุคต้นของอุตสาหกรรมภาพยนตร์มลายู ที่ผลงานภาพยนตร์ถือกําเนิดขึ้นจาก
บุคลากรอันหลากหลาย ในขณะที่การผลิตในช่วงทศวรรษ 1960 นั้น อุดมการณ์ชาตินิยมมลายูได้เริ่มจํากัดวง
ตนเองแคบเข้าทุกขณะ

อาห์หมัด เนสฟู
Ahmad Nesfu

อาห์หมัด เนสฟูเกิดที่ตันจงโตกอง เมืองปีนัง เขาเป็นเฉกเช่นเดียวกับดาราในวงการภาพยนตร์มลายูยุคต้น
จํา นวนมากที่ มั กเริ่ มแรกอาชี พ บัน เทิงโดยการเป็ น นักแสดงในคณะบั งซาวั น ก่อ นที่ จะผั น เปลี่ ยนมาสู่ โ ลก
ภาพยนตร์ เนสฟูเป็นที่จดจําจากการรับบทดาราประกอบผู้สามารถสร้างเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ชมได้เสมอใน
ภาพยนตร์ที่สร้างโดยมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ของชอว์บราเดอร์ โดยเฉพาะในภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องที่
กํากับและนําแสดงโดย พี. รามลี
ในภาพยนตร์ของ พี. รามลี อาห์หมัด เนสฟูจะเป็นตัวละครชวนหัว แต่ก็มักจะบทที่สําคัญต่อเรื่องราว
อย่างยิ่งเช่นกัน เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมแสดงและเป็นที่จดจําในภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องทั้งในด้านคุณภาพ
และความบันเทิงของรามลี ตัวอย่างจํานวนหนึ่งเช่น Musang Berjanggut (1959) Nujum Pa’ Blalang
(1959) Pendekar Bujang Lapok (1959) Antara Dua Darjat (1960) Seniman Bujang Lapok
(1961) Ibu Mertuaku (1962) Nasib Si Labu Labi (1963) Madu Tiga (1964) Tiga Abdul
(1964) เป็นต้น
กล่าวกันว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่สนิทและใกล้ชิดกับรามลีเป็นที่สุด และนามที่เรียกขานเขากันทั่วไปว่า
“Pak Besar” (พ่อใหญ่) นั้นก็เป็นนามที่ตั้งให้โดยรามลี แต่ด้วยเจตนาจะยั่วล้อหมายถึงจมูกอันใหญ่โตของ
เนสฟู ในช่วงเวลาอันสําคัญที่สิงคโปร์และมาเลเซียกําลังตัดสินใจว่าจะแยกตัวหรือจะรวมกัน และบุคลากรใน
อุต สาหกรรมภาพยนตร์ ม ลายู ที่ สิ งคโปร์ จํ า เป็ น ต้ องตัด สิ น ใจเลื อกในลั กษณะเดี ย วกั น เนสฟู เ ป็น หนึ่ งใน
นักแสดงมลายูไม่กี่คนที่เลือกจะอยู่กับมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ต่อไปแทนที่จะข้ามฝั่งไปยังมาเลเซีย กระทั่งเมื่อ
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สตูดิโอฯ ปิดตัวลงในไม่กี่ปีหลังจากนั้น ชื่ออาห์หมัด เนสฟูหายไปในสายธารความเปลี่ยนแปลง กระทั่งเมื่อมี
การเริ่มหวนรําลึกถึงยุคแห่งภาพยนตร์มลายูที่สิงคโปร์ จึงได้ทราบกันว่าในบั้นปลายชีวิตนั้น เขาใช้ชีวิตเร่ร่อน
แร้นแค้น ภาพชีวิตดังกล่าวตรงกันข้ามกับบทบาทมหาเศรษฐีซึ่งผู้ชมจดจําเขาจากภาพยนตร์ของ พี. รามลี

ซาอาดิอะห์
Saadiah
สัตยา บาฮารอม หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ซาอาดิอะห์ เป็นหนึ่งในดาราสาวแห่งยุคทองของภาพยนตร์มลายูที่
ผู้ชมคุ้นเคยกันดี เธอเกิดที่ตันจงกาตอง เกาะสิงคโปร์เมื่อเดือนสิงหาคมปี 1937 ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์
ตั้งแต่อายุราว 13 ปีโดยการชักนําของ บี. เอส. รัจฮันส์ และด้วยการที่พี่สาวของเธอ คือ มาเรียม บาฮารอม
เป็นดาราที่มีชื่อเสียงอยู่ไม่น้อยในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ซาอาดิอะห์เริ่มอาชีพด้วยการเป็นนักเต้นประกอบใน
ภาพยนตร์ก่อนที่จะเริ่มได้รับบทนําและกระทั่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นดาราทองคนหนึ่งของวงการ
สิ่งซึ่งน่าจดจําของเธอนั้นไม่เพียงเพราะว่าเธอรับบทนําหญิงประกบกับ พี. รามลีในผลงานภาพยนตร์
หลายต่อหลายเรื่องของต้นยุคทองภาพยนตร์มลายูเท่านั้น หากแต่เพราะเธอยังได้ฝากผลงานการแสดงอันโดด
เด่น ตัวละครที่ซาอาดิอะห์สวมบทนั้นมักเป็นหญิงสาวที่มีหัวคิดทันสมัย กล้าที่จะท้าทายกรอบกรงของจารีต
บทบาทอันน่าประทับใจส่วนหนึ่งนั้น เช่น จากภาพยนตร์เรื่อง Iman
(เค. อาร์. เอส. ชาตรี, 1954)
Penarek Becha (พี. รามลี, 1955) Hang Tuah (ปานี มาจุมดาร์, 1956) Semerah Padi (พี. รามลี,
1956) Kaseh Sayang (ปานี มาจุมดาร์, 1957) Sarjan Hassan (ลัมเบอร์โต อาเวลลานา, 1958)
Antara Dua Darjat (พี. รามลี, 1960) เป็นต้น

ซัลมาห์ อาห์หมัด
Salmah Ahmad

ซัลมาห์ อาห์หมัดเป็นหนึ่งในดาราสาวยอดนิยมในช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960 เกิดเดือนกันยายน 1937 ที่
ยะโฮร์บาห์รูโดยนามเดิม คือ ซัลมาห์ บินตี ลากีโอ ในวัย 17 ปีเธอเริ่มเป็นที่จับตาในแวดวงบันเทิงเมื่อชนะ
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การประกวดสาวงามจากเวทีราชินีชุดเกอบายาและมิสอัมโน เธอได้รับการติดต่อทาบทามโดยทันทีจากคาเธ่ย์เกอริสซึ่งกําลังมองหาสาวงามมารับบทบุตรสาวของปนติอานักในภาพยนตร์สยองขวัญที่กําลังวางแผนสร้าง
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว คือ Pontianak (บี. เอ็น. ราโอ, 1957) ซึ่งประสบความสําเร็จด้านรายได้อย่าง
มหาศาล ซัลมาห์ อาห์หมัดเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์และรับบทในภาพยนตร์ชุดปนติอานักต่อในทันที ทั้ง
ใน Dendam Pontianak (บี. เอ็น. ราโอ, 1957) Sumpah Pontianak (บี. เอ็น. ราโอ, 1958) หลังจาก
นั้นเธอได้เข้าไปมีส่วนร่วมแสดงกับภาพยนตร์มลายูเรื่องดังหลายเรื่องและหลากแนว เช่น Orang Minyak
(แอล. กฤษณัน, 1958) Che Mamat Parang Tajam (เอส. รูไม นูร์, 1958) Jula Juli Bintang Tiga
(บี. เอ็น. ราโอ, 1959) Noor Islam (เค. เอ็ม. บัสเกอร์, 1960)
ซัลมาห์ อาห์หมัดเป็นบุคลากรวงการภาพยนตร์มลายูกลุ่มแรกๆ ที่ตัดสินใจเดินทางลาจากสิงคโปร์
ไปร่วมงานกับสตูดิโอเมอร์เดกาที่ฝั่งมาเลเซีย เธอร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Tun Tejah (แอล. กฤษณัน,
1961) อันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกภายใต้การผลิตของสตูดิโอเมอร์เดกา และหลังจากนั้นก็ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของภาพยนตร์หลายเรื่องในระยะบุกเบิกที่วางรากฐานให้กับสตูดิโอฯ บนแผ่นดินมาเลเซียแห่งนี้ เช่น Keris
Sempena Riau (แอล. กฤษณัน, 1962) Seledang Merah (แอล. กฤษณัน, 1962) Siti Payung (ซัล
เละห์ กานี, 1962) Anak Manja (ซัลเละห์ กานี, 1963) Ibu Ayam (ซัลเละห์ กานี, 1963) กระทั่งในปี
1964 ซัลมาห์ อาห์หมัดลาวงการด้วยภาพยนตร์เรื่อง Tun Mandan ซึ่งกํากับโดยซัลเละห์ กานี

ชารีฟาห์ อามานี
Sharifah Amani
ชารีฟาห์ อามานีเกิดวันที่ 10 มิถุนายน 1986 เป็นบุตรสาวของฟาตีมะห์ อาบู บาการ์ แม่ผู้ซึ่งเป็นนักเขียน
อดีตนักแสดง และผู้สอนการแสดงที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมาเลเซีย ชารีฟาห์เองก็เริ่มต้นด้วยการฝึกฝน
งานนั กเขี ย นในวงการสื่ อ สารมวลชนและผ่ า นประสบการณ์ ใ นการแสดงละครเวที กระทั่ งได้ เ ข้ า สู่ วงการ
ภาพยนตร์และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศมาเลเซียและแวดวงการชมภาพยนตร์ในต่างประเทศ
จากการรับบทสําคัญในภาพยนตร์ของยัสมิน อาห์หมัด โดยเฉพาะจากบทออร์เก็ดในภาพยนตร์ “ไตรภาค
ออร์เก็ด” คือเรื่อง Sepet (2004) Gubra (2006) และ Mukhsin (2006, โดยรับบทรองเป็นออร์เก็ดตอน
โตเป็นผู้ใหญ่) รวมถึงบทนําใน Muallaf (2008) ของผู้กํากับคนเดียวกัน
นอกจากรับบทในภาพยนตร์ของยัสมิน อาห์หมัด ชารีฟาห์ อามานียังมีผลงานแสดงภาพยนตร์อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งบทนําและดาราประกอบ ภาพยนตร์เด่นจํานวนหนึ่งเช่น Gol & Gincu (เบอร์นาร์ด เชาลี,
2005) Puaka Tebing Biru (ออสมัน อาลี, 2007) 1957: Hati Malaya (ชูไฮมี บาบา, 2007)
Punggok Rindukan Bulan (อัซฮาร์ รูดิน, 2008) และ Magika (อีดรี อับดุล ฮาลิม, 2010) พร้อมกัน
นั้น ความสําเร็จจากการแสดงภาพยนตร์ก็ได้นําชารีฟาห์เข้าสู่วงการโทรทัศน์ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจาก
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ละครโทรทัศน์ เช่น เรื่อง Gol & Gincu the Series ซึ่งสร้างขึ้นตามรอยความสําเร็จจากภาพยนตร์ รวมถึง
บทนําใน Emil Emilda ซึ่งออกอากาศในปี 2007

ห้า
บุคคลสําคัญในวงการภาพยนตร์มาเลเซีย

ชอว์บราเดอร์
The Shaw Brothers

พี่น้องตระกูลชอว์แห่งเซี่ยงไฮ้ผันตัวเองจากธุรกิจย้อมผ้าของครอบครัวมาสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในช่วงต้น
ทศวรรษ 1920 โดยการจัดตั้งบริษัทเทียนยีภาพยนตร์ (Tian Yi Film Company หรือรู้จักกันในชื่อ
Unique Film Productions) และเริ่มต้นด้วยการผลิตภาพยนตร์เงียบ ก่อนที่จะขยายไปสู่ภาพยนตร์เสียง
และกลายเป็นหนึ่งบริษัทที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนที่เซี่ยงไฮ้
เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจให้กว้างขวาง พี่น้องได้ส่งรันเม ผู้ซึ่งรับผิดชอบกิจการจําหน่ายภาพยนตร์ ให้
เดินทางมาแสวงหาตลาดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รันเมเดินทางมาถึงสิงคโปร์ในราวกลางทศวรรษ
1920 ด้วยความที่สิงคโปร์เป็นเมืองที่คึกคักไปด้วยประชากรชาวจีนอพยพ รันเมได้เริ่มต้นงานกระจาย
ภาพยนตร์ของบริษัทตระกูลตนที่เซี่ยงไฮ้สู่ผู้ชมชาวจีนในทันที รันรัน ชอว์ได้ถูกส่งตามมาช่วยกันขยายธุรกิจใน
เวลาหลังจากนั้นไม่นาน สองพี่น้องตระกูลชอว์ได้ขยับขยายไปสู่ธุรกิจโรงฉายภาพยนตร์เมื่อพบว่าการเพียงแค่
จําหน่ายภาพยนตร์นั้นไม่เพียงพอที่จะต่อกรกับบริษัทต่างๆ จํานวนมากที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้น พวกเขา
ค่อยๆ ขยายเครือข่ายโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องทั้งที่สิงคโปร์และหลายเมืองใหญ่ในมลายา กระทั่งเมื่อถึง
ช่วงปลายทศวรรษ 1930 ชอว์บราเดอร์มีโรงภาพยนตร์ของตนกว่า 140 โรงทั้งในสิงคโปร์ มลายา ไทย และ
อินโดจีน
ความสําเร็จของ Leila Majnun (1934) ภาพยนตร์มลายูท้องถิ่นเรื่องแรกภายใต้การกํากับของบี.
เอส. รั จ ฮั น ส์ เป็ น แรงกระตุ้ น สํ า คั ญ ให้ ช อว์ บ ราเดอร์ หั น มาจริ ง จั ง มากขึ้ น ต่ อ แผนการบู ร ณาการกิ จ การ
ภาพยนตร์ในท้องถิ่นให้ครบวงจร พวกเขาหันมาลองนําเข้าภาพยนตร์จากประเทศอินโดนีเซีย แต่ที่สําคัญยิ่ง
กว่าคือการวางแผนการสร้างภาพยนตร์เพื่อตลาดผู้ชมท้องถิ่นขึ้นด้วยตนเอง ระหว่างปี 1940 ถึงช่วงการมาถึง
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ของสงครามโลกครั้งที่สอง ชอว์บราเดอร์ได้สร้างภาพยนตร์มลายูออกมาทั้งสิ้นแปดเรื่อง การริเริ่มและทดลอง
ในช่ ว งนี้ แ ตกต่ า งไปจากการสร้ า งภาพยนตร์ ม ลายู ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย กล่ า วคื อ ชอว์ บ ราเดอร์ ไ ด้ นํ า ผู้ กํ า กั บ
ภาพยนตร์ และทีมงานชาวจีนมาสร้างภาพยนตร์ มลายูทุกเรื่องเหล่ านั้น ท่ามกลางหลั กฐานน้อยชิ้น แต่ ดู
เหมือนว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องจะใช้ทีมงานและนักแสดงชาวมลายูชุดเดียวกันเกือบทั้งหมด ภาพยนตร์เรื่องแรก
ในกลุ่มนี้ คือ Mutiara (โหเหยาและว่านฮุ่ยหลิง, 1940) ดูจะประสบความสําเร็จไม่น้อย แต่เรื่องต่อๆ มา
คล้ายจะได้รับเสียงตอบรับที่เงียบเหงา ภาวะคุกรุ่นของสงครามหรือด้วยข้อจํากัดของผู้กํากับภาพยนตร์ชาวจีน
ต่อความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับผู้ชมชาวมลายูอาจรับผิดชอบต่อผลดังกล่าวนี้
ชอว์บราเดอร์หันมารื้อฟื้นกิจการสร้างภาพยนตร์มลายูอีกครั้งเมื่อสงครามยุติด้วยแผนการที่ใหญ่โต
และจริงจังกว่าเดิมอย่างมาก พวกเขาก่อตั้งมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ในปี 1947 สตูดิโอผลิตภาพยนตร์แห่งนี้คง
ความสําคัญสูงยิ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของทั้งสิงคโปร์และมาเลเซีย ตลอดช่วงเวลาดําเนินการนับจาก
ก่อตั้งกระทั่งปิดตัวเองลงในปี 1967 มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ผลิตภาพยนตร์มลายูออกมาราว 160 เรื่อง อัน
เป็นปริมาณมากที่สุดยิ่งกว่าบริษัทใดๆ ภาพยนตร์เหล่านี้ผ่านสายตาผู้ชมชาวมลายูจํานวนมหาศาล ดาราและ
ผู้กํากับภาพยนตร์หลายคนได้กลายเป็นตํานานของวงการ ภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องได้รับการยกย่องและ
ถูกจัดวางไว้แถวหน้าของความยิ่งใหญ่สําคัญในกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้
มลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ดําเนินการด้วยระบบสตูดิโอโดยอาศัยต้นแบบจากสตูดิโอในฮอลลีวู้ด ใช้
วิธีการการเซ็นสัญญากับดารา ผู้กํากับภาพยนตร์ และทีมงานสร้างอย่างเป็นระบบ วางแผนการผลิตและ
ประชาสั มพั นธ์อย่างชัด เจน จึงทําให้สามารถผลิตภาพยนตร์มลายู ออกมาได้อย่า งต่อเนื่องสม่ําเสมอ ใน
ระยะแรกของการเปิดตัว ชอว์บราเดอร์ส่งตัวแทนของบริษัทไปเสาะหาผู้มีศักยภาพมาเสริมการดําเนินงานของ
สตู ดิ โอ ผู้ กํา กั บ ภาพยนตร์ จ ากอิ น เดี ย ถู ก ทาบทามนํ า มาสู่ สิ งคโปร์ ดาราหน้ า ใหม่ ถูกค้ น พบ การทดลอง
ปรับเปลี่ยนเพื่อผลักให้การดําเนินงานของสตูดิโอก้าวไปข้างหน้าเกิดขึ้นเป็นระยะ โดยเฉพาะการนําผู้กํากับ
ภาพยนตร์จากฟิลิปปินส์มาทํางานให้กับสตูดิโอ และการเปิดโอกาสให้ชาวมลายูเองได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทใน
การสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
ในเวลาต่อมา สถานการณ์ทางการเมืองได้เริ่มส่งกระทบต่อการดําเนินงานของชอว์บราเดอร์อย่าง
ต่อเนื่อง กระแสมลายูนิยมคุกรุ่นขึ้นทุกขณะในช่วงเวลาแห่งการจะถือกําเนิดขึ้นของประเทศเอกราช ช่วงปี
1957 อันเป็นปีเดียวกับที่อังกฤษได้ให้เอกราชแก่มลายา ชอว์บราเดอร์ต้องเผชิญกับปัญหาการประท้วงนัด
หยุดงานของสหภาพแรงงานชาวมลายู แต่ที่สําคัญยิ่งกว่าคือการค่อยๆ ไต่ระดับสูงขึ้นของความรู้สึกแตกแยก
ทางชาติพันธุ์อันนํามาสู่การนิยามชาวจีนในฐานะบุคคลภายนอก กระทั่งปี 1963 ซึ่งถือกําเนิดประเทศมาเลเซีย
โดยการรวมสิงคโปร์เข้าเป็นส่วนหนึ่ง แทบทุกคนตระหนักในความเป็นจริงว่าการรวมตัวนั้นอาจไม่ยั่งยืนและ
ภาวะคุกรุ่นในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ไม่ได้เบาบางลง บุคลากรในวงการภาพยนตร์มลายูอยู่ในจุดที่ต้อง
เลือกว่าจะอยู่ข้างใด ชอว์บราเดอร์ยอมที่จะให้ทีมงานชาวมลายูภายใต้บริษัทตนเดินทางออกจากสิงคโปร์ไปสู่
ดินแดนอีกฟากหนึ่ง โดยรวมถึงดาราทองของสตูดิโออย่างพี. รามลี และซัลเละห์ กานี เมื่อสิงคโปร์ตัดสินใจ
แยกตัวออกจากมาเลเซียในปี 1965
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โฮอาลก
Ho Ah Loke

โฮอาลกเป็ น หนึ่ ง ในผู้ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ที่ ว างรากฐานให้ กั บ ยุ ค บุ ก เบิ ก ของอุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ม ลายู
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มาเลเซียฉบับทางการมักจะระบุชื่อและบทบาทของเขาอย่างจํากัด เหตุผลนั้นอาจ
เนื่องจากการแยกกันทางชาติพันธุ์ซึ่งครอบงําหลายมิติของสังคมและอุดมการณ์ของชาติมาเลเซียได้มีส่วนทํา
ให้การให้ค่าต่อชนเชื้อชาติอื่นต่อสิ่งซึ่งเป็นมลายูนั้นทํากันอย่างจํากัดจําเขี่ย
โฮอาลกเกิดปี 1901 ที่รัฐอาณานิคมบริติชกีนี ได้รับการศึกษาจากเอดินเบอระและปีนัง ก่อนที่จะ
เดินทางไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ยังมหาวิทยาลัยในฮ่องกง หลังจากเดินทางกลับมายังปีนังในปี 1925
โฮเริ่มหันมาลงทุนในธุรกิจจัดฉายภาพยนตร์ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นพี่น้องตระกูลชอว์ได้เดินทางจากเซี่ยงไฮ้
มาถึงสิงคโปร์และเริ่มจริงจังในการขยายกิจการโรงฉายภาพยนตร์ในสิงคโปร์และเขตพื้นที่ทางตอนใต้ของมลา
ยา โฮเลือกที่จะหันไปมุ่งธุรกิจในพื้นที่ตอนเหนือของมลายาเลยเรื่อยขึ้นมาถึงภาคใต้ของไทย เขาเริ่มกิจการ
โดยการเร่ฉายภาพยนตร์ไปตามพื้นที่ห่างไกลก่อนที่จะสะสมทุนเพื่อซื้อกิจการโรงภาพยนตร์ที่ตั้งมั่นอยู่ก่อน
แล้ว กระทั่งถึงช่วงการระเบิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่สอง โฮได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อธุรกิจโรงฉายภาพยนตร์ใน
พื้นที่ตอนเหนือของมลายา มีโรงภาพยนตร์ในเครือข่ายครอบคลุมทั้งที่กัวลาลัมเปอร์ อิโปห์ และปีนัง
โฮอาลกหนีภัยสงครามมาอยู่เมืองไทยและกลับไปยังมลายาเมื่อสงครามสงบ เขาพยายามรื้อฟื้น
กิจการโรงภาพยนตร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยคราวนี้ได้พยายามติดต่อเป็นพันธมิตรกับลกวันโธแห่งบริษัทคา
เธ่ย์ซึ่งเริ่มหันมาให้ความสนใจต่อธุรกิจความบันเทิงอย่างจริงจังมากขึ้นในช่วงหลังสงคราม ทั้งสองร่วมกัน
ก่อตั้งบริษัทแอสโซซิเอต, อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ ลก เธียเตอร์ (Associated, International and
Loke Theatres) เพื่อดําเนินกิจการโรงฉายภาพยนตร์ ต่อมาก็ได้ให้กําเนิดสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ชื่อเกอริส
ฟิล์มสตูดิโอ (Keris Film Studio) ที่สิงคโปร์ในปี 1951 พร้อมกับที่ได้ร่วมมือกับนักธุรกิจชาวอินเดียก่อตั้ง
ริเมาฟิล์มโปรดักชั่นส์ (Rimau Film Productions) ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน หลังจากริเมาฯ ผลิตภาพยนตร์
ออกมาได้เพียงสองเรื่อง หุ้นส่วนธุรกิจชาวอินเดียถอนตัวออกไป โฮตัดสินใจยุบรวมบริษัทของตนให้เหลือ
หนึ่งเดียวและเปลี่ยนชื่อเป็นเกอริสฟิล์มโปรดักชั่นส์ (Keris Film Productions) ภายใต้การดําเนินงานของ
บริษัทใหม่นี้ เขาได้ผลักดันให้เกิดภาพยนตร์มลายูที่น่าสนใจหลายเรื่องในช่วงทศวรรษ 1950
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หลังจากความสําเร็จที่สามารถคาดหวังอนาคตทางธุรกิจที่ดีได้ โฮอาลกตัดสินใจทุ่มเทกับการผลิต
ภาพยนตร์มลายูเพียงประการเดียว และสามารถชักจูงให้ลกวันโธหันมาจริงจังกับธุรกิจนี้มากขึ้น ทั้งสอง
ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นด้วยการสถาปนาสตูดิโอคาเธ่ย์-เกอริสที่จะก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ในวงการใน
ที่สุด
โฮอาลกเป็นผู้อํานวยการผลิตภาพยนตร์ที่มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างสูง เขาริเริ่มสิ่งใหม่หลาย
ประการให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์มลายูแห่งสิงคโปร์ อันรวมถึงการได้เครดิตในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์สี
สองเรื่องแรก คือ Perwira (จาฟาร์ วิระโย, 1952) และ Buloh Perindu (บี. เอส. รัจฮันส์, 1953) หรือ
ในขณะที่สตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่างมลายูฟิล์มโปรดักชั่นส์ยังคงเชื่อมั่นเฉพาะผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอินเดียและไม่
ไว้วางใจให้คนพื้นเมืองขึ้นมากุมบังเหียนในการกํากับภาพยนตร์ โฮได้ให้โอกาสแก่ผู้กํากับภาพยนตร์จาก
หลากหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวอินเดีย ยูเรเซีย อินโดนีเซีย และกระทั่งชาวมลายู ดาราหลายคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็น
ดาวเด่นแห่งยุคทองของภาพยนตร์มลายูได้รับโอกาสและการผลักดันจากโฮ เช่น เอส. รูไม นูร์, มัต เซินตอล
และวาฮิด ซาเต๊ะ เป็นต้น
หลังจากมลายาได้รับเอกราชในปี 1957 โฮอาลกได้สร้างคุณูปการสําคัญอีกครั้งหนึ่งต่อวงการ เมื่อเขา
ตัดสินใจลาออกจากคาเธ่ย์-เกอริสและข้ามฟากจากสิงคโปร์ไปสู่มลายา เขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอ
เมอร์เดกา (Studio Merdeka) ที่ชานกรุงกัวลาลัมเปอร์ในปี 1960 สตูดิโอแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่รองรับ
และลี้ภัยให้กับบุคลากรวงการภาพยนตร์มลายูแห่งสิงคโปร์ท่ีบรรยากาศทางการเมือง ณ ช่วงเวลาดังกล่าวนั้น
ผลักดันให้ต้องเลือกอพยพมาสู่ชาติเกิดใหม่ สตูดิโอเมอร์เดกาได้ผลิตภาพยนตร์มลายูที่ทรงคุณค่าต่อมาอีก
หลายเรื่องนับจากต้นทศวรรษ 1960 ส่วนตัวโฮเอง เขาถอนตัวออกจากสตูดิโอเมอร์เดกาไม่นานในช่วงกลาง
ทศวรรษนั้น หายไปจากวงการ กระทั่งเสียชีวิตในปี 1982 โดยอาจจะเรียกได้ว่าแทบถูกหลงลืมไปอย่างสิ้นเชิง
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