


คอนเทนท์ ไทยแลนด์์ มุ่่�งการรวมุ่ตััวของหน่�วยงาน่ภาครัฐ สมุ่าคมุ่ มูุ่ลนิ่ธิ ิ
และภาคเอกชน่ ตัลอดจน่ปััจเจกชน่ท่ี่�ส�งเสริมุ่อ่ตัสาหกรรมุ่ภาพยน่ตัร์และ 
ว่ดิทัี่ศน์่ของปัระเที่ศไที่ย ให้เป็ัน่เคร่�องมุ่่อสำาคัญท่ี่�มุ่่ส�วน่พัฒน่าปัระเที่ศไที่ย
และคน่ไที่ยให้มุ่่ความุ่สร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคล่�อน่ ค่อความุ่เข้มุ่แข็งจาก
ภายใน่และเช่�อมุ่โยงกับสากล สร้างความุ่มัุ่�งคั�งผ่�าน่กลไกขับเคล่�อน่เศรษฐกิจ
ด้วยน่วัตักรรมุ่ ภูมิุ่ปััญญา เที่คโน่โลย่ และความุ่คิดสร้างสรรค์ โดยมุ่่ 
คณะกรรมุ่การภาพยน่ตัร์และว่ดิทัี่ศน์่แห�งชาติัเป็ัน่องค์กรน่ำาร�อง ที่ำาหน้่าท่ี่�
สนั่บสน่่น่การดำาเนิ่น่งาน่บูรณาการให้เกิดผ่ลสำาเร็จเป็ัน่รูปัธิรรมุ่

CONTENT THAILAND brings together the skills, strength and 
resources of Thai government agencies, associations, non-profit 
organizations, private sector and individuals. Together we will 
support and build the local creative industry, and promote its 
content to a world audience. Innovation, knowledge, technology 
and creativity combine to produce not only valuable content for 
the international market, but also contribute to economic growth 
in Thailand. The National Audio-Visual Committee of Thailand shall 
act as the hub of co-ordination and support for the program, and 
ensure that “Content Thailand” brings Thai content to the world.
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สารประธานกรรมการภาพยนตร์และวีีดิิทััศน์แห่่งชาติ
Message from Chairman of the National Film Board

ที่�ามุ่กลางวิถ่ีโลกใน่ปััจจ่บัน่ท่ี่�มุ่่การแข�งขัน่กัน่ใน่ที่่กมิุ่ติั Soft Power มุ่่บที่บาที่
สำาคัญท่ี่�น่าน่าชาติัน่ำามุ่าใช้เพ่�อเผ่ยแพร�ภาพลักษณ์ท่ี่�ด่ของปัระเที่ศ ตัลอดจน่
สร้างรายได้ที่างเศรษฐกิจด้วยมิุ่ติัที่างวัฒน่ธิรรมุ่ให้เป็ัน่ท่ี่�รู้จักและยอมุ่รับใน่
ระดับโลก

หลายปีัท่ี่�ผ่�าน่มุ่า รัฐบาลไที่ยเดิน่หน้่าสนั่บสน่่น่น่โยบาย Soft Power และ
อ่ตัสาหกรรมุ่สร้างสรรค์ของไที่ยให้เป็ัน่ท่ี่�รู้จักทัี่�วโลก ตัามุ่แน่วที่างการส�งเสริมุ่
วัฒน่ธิรรมุ่ 5F สู�การเป็ัน่สนิ่ค้าส�งออกที่างวัฒน่ธิรรมุ่ท่ี่�สำาคัญ สรา้งรายได้ให้กับ
ปัระเที่ศ และอ่ตัสาหกรรมุ่ภาพยน่ตัร์ (Film) ค่อหน่่�งใน่ 5F ท่ี่�เป็ัน่ Soft Power 
ของไที่ย โดยคณะกรรมุ่การภาพยน่ตัร์และว่ดิทัี่ศน์่แห�งชาติั มุ่่บที่บาที่สำาคัญใน่
การขับเคล่�อน่ย่ที่ธิศาสตัร์การส�งเสริมุ่อ่ตัสาหกรรมุ่ภาพยน่ตัร์และว่ดิทัี่ศน์่ 
ท่ี่�มุ่่�งใช้มิุ่ติัวัฒน่ธิรรมุ่สร้างความุ่สัมุ่พัน่ธิ์อัน่ด่ระหว�างปัระเที่ศและสร้างรายได้
ให้แก�ปัระเที่ศ 

รฐับาลโดยกระที่รวงวัฒน่ธิรรมุ่ได้ที่ำาการจัดงาน่เที่ศกาลภาพยน่ตัร์อาเซ่ียน่แห�ง
กร่งเที่พมุ่หาน่คร (Bangkok ASEAN Film Festival) ข่�น่มุ่าอย�างตั�อเน่่�อง และ
ใน่ปีัน่่�จัดข่�น่เป็ัน่ครั�งท่ี่� ๘ แล้ว เพ่�อเป็ัน่การส�งเสรมิุ่อ่ตัสาหกรรมุ่ภาพยน่ตัรไ์ที่ย
และชาติัสมุ่าชกิปัระชาคมุ่อาเซีย่น่ ใหเ้ป็ัน่ท่ี่�ปัระจักษ์ตั�อน่าน่าชาติั และมุ่่�งหวัง
ให้เที่ศกาลภาพยน่ตัร์อาเซ่ียน่แห�งกร่งเที่พมุ่หาน่ครน่่� ก้าวไปัสู�เวท่ี่เที่ศกาล
ภาพยน่ตัร์น่าน่าชาติัใน่ระดับสากลตั�อไปั

In the world where competition extends into all fields and directions, 
soft power plays a role in promoting a country’s positive image 
and generating income through the cultural dimension. 

In the past several years, the government has actively promoted 
the soft power policy and Thailand’s creative economy to the world,  
following the 5F guideline in boosting the export of cultural products 
and bringing in revenue. The film industry is one of the 5Fs that  
represent Thailand’s soft power. The National Board of Film and 
Video, through strategic advocacy, pushes the film industry to the 
forefront of our cultural policy, with the aim of promoting  
international relations and generating economic prosperity.

The Thai government, through the Ministry of Culture, is delighted 
to have continually played host to the Bangkok ASEAN Film  
Festival. The 8th edition of the festival is taking place from January 
20 to 25, 2023. Over the years, the festival has stimulated the 
growth of the film community in Thailand and Southeast Asia  
and improved the visibility of regional films and filmmakers. We  
sincerely hope that the Bangkok ASEAN Film Festival will continue 
to grow in size and spirit and become one of the major international 
film events in the future.

(น่ายวิษณ่ เคร่องามุ่)
รองน่ายกรัฐมุ่น่ตัร่

ปัระธิาน่กรรมุ่การภาพยน่ตัร์และว่ดิทัี่ศน์่แห�งชาติั

Wissanu Krea-ngam
Deputy Prime Minister

Chairman of the National Board of Film and Video
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PRINT SOURCES

เทำศก�ลภ�พยนตร์์อ�เซีียนแห่งกร์ุงเทำพมห�นคร์ ๒๕๖๕
(Bangkok ASEAN Film Festival 2022)

๒๐ มกร์�คม ๒๕๖๖ งานแถลงข่่าว: Introduction to Hong Kong-Asian  
  Film Collaboration Funding Scheme ณ ลาน 
  อิินฟินิิซิิตี้้� ฮอิลล์ ชั้้�น ๕ พารากอิน ซิ้น้เพล็กซิ์ ศููนย์์การค้้า 
  สย์ามพารากอิน 

  พิธ้ีเปิดิเทศูกาลภาพย์นตี้รอ์ิาเซ้ิย์นแห่ง่กรงุเทพมห่านค้ร  
  ๒๕๖๕ ณ ลานอินิฟินิซิิิต้ี้� ฮอิลล ์ชั้้�น ๕ พารากอิน ซิน้เ้พลก็ซิ ์
  ศููนย์ก์ารค้้าสย์ามพารากอิน

๒๐-๒๕ มกร์�คม ๒๕๖๖  กิจกรรมการจ้ดฉาย์ภาพย์นตี้ร์ในเทศูกาลภาพย์นตี้ร์ 
  อิาเซิย้์นแห่ง่กรุงเทพมห่านค้ร ๒๕๖๕ ณ โรงภาพย์นตี้ร์  
  พารากอิน ซิ้น้เพล็กซิ์ ศููนย์์การค้้าสย์ามพารากอิน 
  และโรงภาพย์นตี้ร์ เอิส เอิฟิ เวิลด์ ซิ้เนม่า ศููนย์์การค้้า 
  เซิ็นทร้ลเวิลด์ 

๒๕  มกร์�คม ๒๕๖๖ พิธ้ีปิระกาศูรางว้ลการปิระกวดและพิธ้ีปิิดเทศูกาล 
  ภาพย์นตี้ร์อิาเซิ้ย์นแห่่งกรุงเทพมห่านค้ร ๒๕๖๕ 
  ณ โรงภาพย์นตี้ร์ เอิส เอิฟิ เวิลด์ ซิ้เนม่า ศููนย์์การค้้า 
  เซิ็นทร้ลเวิลด์

Event Calendar
Bangkok ASEAN Film Festival 2022

January 20, 2023 Press Conference: Introduction to Hong Kong- 
  Asian Film Collaboration Funding Scheme, at  
  Infinicity Hall @Paragon Cineplex, 5th Fl.,  
  Siam Paragon

  O p e ni n g  C e re mo ny,  a t  I n fi ni c i ty  H a ll  
  @Paragon Cineplex, 5th Fl., Siam Paragon

January 20-25, 2023 Fi l m  sc re e ni n g,  a t  S F  Wo r l d  C i ne ma,  
  CentralWorld and Paragon Cineplex, Siam Paragon

January 25, 2023 Awards Ceremony and Closing Ceremony, 
  at SF World Cinema, CentralWorld
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Kong Rithdee
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จัดโดยกระที่รวงวัฒน่ธิรรมุ่ และสมุ่าพัน่ธิส์มุ่าคมุ่ภาพยน่ตัร์แห�งชาติั
Organized by Ministry of Culture and National Federation of Motion 
Pictures and Contents Associations
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OPENING FILM

Director: He Shuming
Producer: Anthony Chen, Lee Joonhan, Huang Wenhong
Executive Producer: Terence Koh
Screenplay: He Shuming, Kris Ong
Cinematographer: Hwang Gyeonghyeon
Editor: Jasmine Ng, Armiliah Aripin

Starring: Hong Huifang, Jung Dong-Hwan, Kang Hyung Suk, 
Shane Pow

Production Company: Giraffe Pictures

เร่�องยอ่: เร่�องราวของคณ่ปั�าชาวสงิคโปัรท่์ี่�ตััดสนิ่ใจ
ไปัเท่ี่�ยวทัี่วร์เกาหล่เพ่ยงคน่เด่ยวหลังจากท่ี่�โดน่
ลูกชายเที่ไมุ่�ยอมุ่ไปัด้วย หน่ำาซีำาเมุ่่�อไปัถ่ีง ไกด์ทัี่วร์
ยงัที่ำาคณ่ปั�าหายอ่ก ที่ำาให้คณ่ปั�าได้พบเจอกับลง่ยามุ่
ชาวเกาหล่ผู้่ท่ี่�คอยให้ความุ่ช�วยเหล่อ และเร่�องว่�น่ ๆ  
มุ่ากมุ่ายของทัี่�งตััวค่ณปั�าเองและของไกด์ทัี่วร์  
ค่ณปั�าจะกลับไปัร�วมุ่ทัี่วร์ได้หร่อไมุ่� ไกด์ทัี่วร์จะ 
ตัามุ่หาค่ณปั�าเจอหร่อเปัล�า ก็ต้ัองไปัเอาใจช�วยกัน่
ใน่ Ajoomma ค่ณปั�าซีารางเฮ

ประวีัติผู้้�กำากับัภาพยนตร์: He Shuming มุ่่อเข่ยน่
บที่และผู้่กำากับจากสิงคโปัร์ เขาจบการศ่กษาจาก 
Puttnam School of Film and Animation,  
LASALLE College of the Arts ใน่สิงคโปัร์ จากนั่�น่
ศ่กษาตั�อท่ี่�สถีาบัน่ American Film Institute  
Conservatory (AFI) จน่สำาเร็จปัริญญาโที่ด้าน่การ
กำากับภาพยน่ตัร์ Ajoomma เปั็น่ภาพยน่ตัร์ขน่าด
ยาวเร่�องแรกของเขา ล�าส่ด เขาได้รับรางวัล Young 
Artist Award จาก National Arts Council ซี่�งเป็ัน่
หน่่�งใน่รางวัลเก่ยรติัยศด้าน่ศิลปัะท่ี่�โดดเด�น่ท่ี่�ส่ด 
ของปัระเที่ศสิงคโปัร์

Ajoomma
Singapore, South Korea / 2022 / 90 minutes / DCP / Colour / Comedy, Drama

Synopsis:  A middle-aged widowed  
Singaporean woman named Auntie has 
spent the majority of her life providing for 
her family. As her adult son Sam becomes 
more independent, she is left to deal with a 
completely new identity outside of her roles 
as a daughter, wife and mother.

A solo vacation to Korea turns into a wild 
adventure when she meets Jung Su, an 
elderly security officer, and Kwon-Woo, a 
teenage tour guide who can’t seem to get 
his life together. The trio embark on an  
unexpected roller coaster ride where hearts 
flutter and unlikely bonds are formed.

Director’s Biography: He Shuming is a 
writer-director from Singapore. He was 
educated at the Puttnam School of Film and 
Animation, LASALLE College of the Arts in 
Singapore and then at the American Film 
Institute Conservatory (AFI), where he  
completed his MFA in directing. “Ajoomma” 
is his debut feature film. Most recently, he 
was conferred the Young Artist Award by 
the National Arts Council, one of the most 
distinguished honors for art in Singapore.

He Shuming
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GEORGES GOLDENSTERN
Georges Goldenstern ร�วมุ่งาน่กับ Arte สถีาน่่โที่รทัี่ศน์่ของย่โรปั โดยรับผิ่ดชอบรายการ Cinema Cinema 
ตั�อเน่่�องมุ่าถ่ีง 20 ปีั เขาเป็ัน่ผู้่ก�อตัั�ง Arte France Cinema และใน่ฐาน่ะผู้่อำาน่วยการทัี่�วไปั เขาได้ร�วมุ่ 
โปัรดิวซี์ภาพยน่ตัร์มุ่ามุ่ากกว�า 250 เร่�อง

นั่บแตั�ปีั 2022 เขารับหน้่าท่ี่�ผู้่จัดการบริหารให้แก�หน่�วยงาน่ Cinéfondation ของเที่ศกาลภาพยน่ตัร์ 
เมุ่่องคาน่ส์ ท่ี่�สนั่บสน่่น่การพัฒน่างาน่ภาพยน่ตัร์ให้แก�นั่กสร้างภาพยน่ตัร์ร่�น่ใหมุ่�จากทัี่�วโลก

Georges Goldenstern has been for more than 20 years in charge of the production of 
Cinema Cinema by Arte, the European culture TV channel. He also founded Arte France 
Cinema and, as a general director, co-produced more than 250 films. 

Since 2022, Goldenstern has served as the executive manager of Cinéfondation as part 
of the Cannes Film Festival supporting the development of films for new-generation  
filmmakers around the world.

คณะกร์ร์มก�ร์โปิร์เจกต์ภ�พยนตร์์ขน�ดย�ว 
SEAPITCH JURYSEAPITCH

(SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH)

รบัสมัุ่ครโปัรเจกต์ัภาพยน่ตัรข์น่าดยาวโดยคน่ที่ำาหนั่งจากปัระเที่ศอาเซีย่น่ท่ี่�มุ่่ไอเด่ยใน่การผ่ลิตั 
ภาพยน่ตัร์ท่ี่�มุ่่เน่่�อหาเก่�ยวข้องกับภูมิุ่ภาค โดยจำากัดท่ี่�ผ่ลงาน่ภาพยน่ตัร์ขน่าดยาวเร่�องแรก 
เร่�องท่ี่�สอง หรอ่เร่�องท่ี่�สามุ่ของผู้่กำากับ โดยโปัรเจกต์ัท่ี่�ผ่�าน่การคัดเล่อก ผู้่กำากับและโปัรดิวเซีอร์
จะมุ่่โอกาสเข้าร�วมุ่อบรมุ่พิเศษออน่ไลน์่ด้าน่การน่ำาเสน่อโปัรเจกต์ั (Pitching) กับผู้่เช่�ยวชาญ
ระดับน่าน่าชาติั 2 ครั�ง เพ่�อเตัรย่มุ่ตััวน่ำาเสน่อออน่ไลน์่ตั�อหน้่าคณะกรรมุ่การที่รงคณ่ว่ฒิระดับ
น่าน่าชาติั

รางวีัล

1. SEAPITCH AWARD ผู้่ชน่ะจะได้รับโล�รางวัล และเงิน่สด 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

2. RUNNER-UP PRIZE ผู้่ชน่ะจะได้รับโล�รางวัล และเงิน่สด 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ

3. SPECIAL MENTION ผู้่ชน่ะจะได้รับโล�รางวัล และเงิน่สด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ

The festival opens for submission of feature-length film projects from  
filmmakers in ASEAN with stories concerning the  producer of selected projects 
will join two sessions of an online workshop on project presentation with  
international experts to prepare for an online pitching session with the jury 
comprising internationally renowned film professionals. 

AWARDS AND PRIZES

1. SEAPITCH AWARD The winner will receive a cash prize of 5,000 USD and  
a trophy.

2. RUNNER-UP PRIZE The winner will receive a cash prize of 3,000 USD and  
a trophy.

3. SPECIAL MENTION The winner will receive a cash prize of 2,000 USD and  
a trophy.
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SOROS SUKHUM
โสฬส ส่ข่มุ่ ได้รับการยอมุ่รับใน่ฐาน่ะโปัรดิวเซีอร์ภาพยน่ตัร์อิสระ 
คน่สำาคัญท่ี่�สร้างผ่ลงาน่ใน่ปัระเที่ศไที่ย เขาให้การสนั่บสน่่น่คน่ที่ำาหนั่ง
มุ่ากมุ่าย ไมุ่�ว�าจะเป็ัน่ อาทิี่ตัย์ อัสสรัตัน์่, ศิวโรจณ์ คงสก่ล, อโน่ชา  
ส่วิชากรพงศ์ และ น่วพล ธิำารงรัตัน่ฤที่ธิิ� ผ่ลงาน่ท่ี่�เขาผ่ลิตัคว้ารางวัล
มุ่ากมุ่าย เช�น่ ภาพยน่ตัร์เร่�อง Wonderful Town ท่ี่�ชน่ะรางวัล Rotterdam 
Tiger และ Busan New Current ภาพยน่ตัร์เร่�องเจ้าน่กกระจอก 
ภาพยน่ตัร์เร่�องท่ี่�รัก และภาพยน่ตัร์เร่�อง 36 เขายังร�วมุ่ผ่ลิตัภาพยน่ตัร์
ระดับรางวัลอย�าง ภาพยน่ตัร์เร่�องเกาะเพชร โดยผู้่กำากับ Davy Chou 
จากปัระเที่ศกัมุ่พูชา และภาพยน่ตัร์เร่�อง ป๊ัอปัอาย มุ่ายเฟุ้รน่ด์ โดย 
ผู้่กำากับ Kirsten Tan จากปัระเที่ศสิงคโปัร์ และใน่ฐาน่ะผู้่อำาน่วยการ
ผ่ลิตัร�วมุ่ ภาพยน่ตัรเ์ร่�อง Memoria กำากับโดย อภิชาติัพงศ์ ว่ระเศรษฐก่ล 
ท่ี่�คว้ารางวัล Jury Prize จากเที่ศกาลภาพยน่ตัร์เมุ่่องคาน่ส์ใน่ปีั 2021

Soros Sukhum is regarded as the most important  
independent producer working in Thailand. He currently 
supports a generation of Thai filmmakers including Aditya 
Assarat, Sivaroj Kongsakul, Anocha Suwichakornpong and 
Nawapol Thamrongrattanarit. His resume includes numerous 
prizewinners including Rotterdam Tiger and Busan New 
Current winners: “Wonderful Town” (2007), “Mundane  
History” (2009), “Eternity” (2010) and “36” (2012). He  
recently co-produced award-winning films such as  
“Diamond Island” (2016) from Cambodia’s Davy Chou and 
Singapore’s “Pop Aye” (2017) by Kirsten Tan as well as 
“Memoria”, a Columbia co-production film by Apichatpong 
Weerasethakul that world premiered at the 2021 Festival  
de Cannes.

KIKI FUNG
Kiki Fung เป็ัน่ท่ี่�ปัรก่ษาฝ่่ายโปัรแกรมุ่ของเที่ศกาลภาพยน่ตัรน์่าน่าชาติั
ฮ�องกง, ท่ี่�ปัรก่ษาของ The Hong Kong Academy for Performing Arts’s 
School of Film & Television และเที่ศกาลภาพยน่ตัร์ตัะวัน่ออกไกล
อูดิเน่ เธิอเป็ัน่อด่ตัหัวหน้่าโปัรแกรมุ่เมุ่อร์ของเที่ศกาลภาพยน่ตัร์
น่าน่าชาติับริสเบน่ และเที่ศกาลภาพยน่ตัร์เอเช่ยแปัซิีฟุ้ิกบริสเบน่  
รวมุ่ถ่ีงเป็ัน่คิวเรเตัอร์รับเชิญให้เที่ศกาลบริสเบน่และพิพิธิภัณฑ์ิศิลปัะ
ร�วมุ่สมัุ่ยแห�งซีิดน่่ย์ ก�อน่ย้ายไปัออสเตัรเล่ยใน่ปีั 2010 เธิอที่ำางาน่ให้ 
หอภาพยน่ตัร์ฮ�องกงเป็ัน่เวลา 7 ปีั ช�วงนั่�น่เธิอได้ช�วยงาน่บรรณาธิกิาร
ส่�อสิ�งพิมุ่พ์จำาน่วน่มุ่ากของ Hong Kong Cinema เธิอเป็ัน่สมุ่าชิก 
ของ Hong Kong Film Critics Society บที่ความุ่ล�าสด่ของเธิอได้ต่ัพมิุ่พ์
ใน่ Wong Ain Ling’s The Cinema of Wong Kar-wai (ภาษาจ่น่), HKIFF 
Society’s Naruse Mikio, 110th Anniversary (ภาษาจ่น่) และใน่เว็บไซีต์ั 
Asian Film Archive (ภาษาอังกฤษ)

Kiki Fung is Programme Consultant for the Hong Kong  
International Film Festival, Advisor for the Hong Kong  
Academy for Performing Arts’s School of Film & Television, 
and a contributor for the Udine Far East Film Festival. She 
was former Head Programmer for Australia’s Brisbane  
International Film Festival and Brisbane Asia Pacific Film 
Festival, and has guest-curated for the Brisbane Festival 
and Sydney’s Museum of Contemporary Art. Before moving 
to Australia in 2010, she worked at the Hong Kong Film 
Archive for seven years during which she assisted in editing 
a number of publications on Hong Kong’s cinemas. She is 
a member of the Hong Kong Film Critics Society. Her recent 
essays were published in Wong Ain Ling’s The Cinema of 
Wong Kar-wai (Chinese), HKIFF Society’s Naruse Mikio, 
110th Anniversary (Chinese) and the Asian Film Archive’s 
website (English).

คณะกร์ร์มก�ร์โปิร์เจกต์ภ�พยนตร์์ขน�ดย�ว 
SEAPITCH JURY

คณะกร์ร์มก�ร์โปิร์เจกต์ภ�พยนตร์์ขน�ดย�ว 
SEAPITCH JURY
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ผู้้�เชี�ยวช�ญในก�ร์อบร์มพิเศษโปิร์เจกต์ภ�พยนตร์์ขน�ดย�ว 
SEAPITCH WORKSHOP EXPERTS

ผู้้�เชี�ยวช�ญในก�ร์อบร์มพิเศษโปิร์เจกต์ภ�พยนตร์์ขน�ดย�ว 
SEAPITCH WORKSHOP EXPERTS

LORNA TEE
Lorna Tee โปัรดิวเซีอร์ โปัรแกรมุ่เมุ่อร์ และคิวเรเตัอร์ ท่ี่�ที่ำางาน่สอง 
ฟุ้ากฝั่� งทัี่�งเอเช่ยและย่โรปั เธิอร�วมุ่งาน่กับบรษัิที่ตั�าง ๆ  เช�น่ Focus Films 
(ฮ�องกง), Variety (สหรัฐอเมุ่ริกา), Irresistible Films (ฮ�องกง/ญ่�ป่่ัน่)  
รวมุ่ถ่ีงเที่ศกาลภาพยน่ตัร์ตั�าง ๆ เช�น่ Berlinale, CinemAsia ฯลฯ  
เธิอเปั็น่ผู้่ร�วมุ่ก�อตัั�งและหัวหน้่าท่ี่มุ่ฝ่่าย Festival Management ของ
เที่ศกาล International Film Festival & Awards Macao จน่ถ่ีงปีั 2020

ผ่ลงาน่ภาพยน่ตัรท่์ี่�เธิอโปัรดิวซี ์ได้แก� The Beautiful Washing Machine, 
Rain Dogs, Crazy Stone, My Mother is a Belly Dancer, The Shoe 
Fairy, At the End of Daybreak, Lover’s Discourse, Come Rain, Come 
Shine, Postcards from the Zoo และ Mrs K

Lorna Tee is a film producer, programmer and curator,  
dividing her time between Asia and Europe. She has  
worked with Focus Films (Hong Kong), Variety (USA),  
Irresistible Films (Hong Kong/Japan), and also film festivals 
such as Berlinale, the CinemAsia Film Festival and others. 
She was the co-founder and Head of Festival Management 
for the International Film Festival & Awards Macao until 2020. 

Selected filmography includes “The Beautiful Washing  
Machine”, “Rain Dogs”, “Crazy Stone”, “My Mother is a Belly 
Dancer”, “The Shoe Fairy”, “At the End of Daybreak”, “Lover’s 
Discourse”, “Come Rain, Come Shine”, “Postcards from the 
Zoo” and “Mrs K”.

Vincenzo Bugno
หลังจบการศ่กษาใน่สาขาวรรณกรรมุ่ ปัระวัติัศาสตัร์ศิลปัะและ
ภาพยน่ตัร์ Vincenzo Bugno ที่ำางาน่เป็ัน่นั่กข�าวและนั่กวิจารณ์
ภาพยน่ตัร์ให้กับส่�อสวิส สเปัน่ และหนั่งส่อพิมุ่พ์ Corriere della Sera 
และ Manifesto ของอิตัาล่ รวมุ่ถ่ีงรายการโที่รทัี่ศน์่อ่กหลายแห�ง ทัี่�งยัง
เป็ัน่ท่ี่�ปัร่กษา/ผู้่คัดเล่อกภาพยน่ตัร์ให้แก�เที่ศกาลภาพยน่ตัร์ตั�าง ๆ  
มุ่าตัลอดหลายปีั ปีั 2006-2009 เขาเป็ัน่สมุ่าชกิของคณะกรรมุ่การฝ่่าย
โปัรแกรมุ่ให้เที่ศกาลภาพยน่ตัร์โลคาร์โน่ และเป็ัน่หัวหน้่าท่ี่มุ่ใน่ส�วน่ 
Open Doors ของเที่ศกาลฯ ตัั�งแตั�ปีั 2002 เขาเป็ัน่หน่่�งใน่คณะกรรมุ่การ
คัดเล่อกของเที่ศกาลภาพยน่ตัร์น่าน่าน่ชาติัเบอร์ลิน่ รวมุ่ถ่ีงเป็ัน่ผู้่บรหิาร
และหน่่�งใน่คณะกรรมุ่การตััดสิน่กองที่่น่ Berlinale World Cinema 
Fund ท่ี่�ก�อตัั�งใน่ปีั 2004 โดยเที่ศกาลภาพยน่ตัร์น่าน่าชาติัเบอร์ลิน่ และ
มูุ่ลนิ่ธิ ิThe German Federal Cultural Foundation ซี่�งมุ่่วัตัถี่ปัระสงค์
เพ่�อส�งเสริมุ่การผ่ลิตัผ่ลงาน่ใน่ภูมิุ่ภาคท่ี่�อ่ตัสาหกรรมุ่ภาพยน่ตัร์ยัง 
ไมุ่�แข็งแรง น่อกจากน่่�เขายังเป็ัน่ผู้่ดูแลโครงการอบรมุ่ภาพยน่ตัร์  
FeatureLab ของ TorinoFilmLab

After graduating in literature, art history and cinema,  
Vincenzo Bugno worked as a journalist and film critic for 
Swiss, Spanish and particularly Italian (Corriere della Sera, 
Manifesto) media, later on for various TV broadcasters. For 
several years he has been a consultant/curator for film  
festivals. From 2006 to 2009, Bugno became a member of 
the Programming Committee at the Locarno Festival and 
Head of its Open Doors section. Since 2002, Bugno has 
worked at the Berlin International Film Festival as a Member 
of the Selection Committee and Festival Delegate. He is the 
Head of Project and a jury member of the Berlinale World 
Cinema Fund, founded in 2004 and initiated by the Berlinale 
and the German Federal Cultural Foundation with the  
objective of supporting film production in regions lacking a 
structurally strong film industry. Bugno is also Curator of the 
FeatureLab – TorinoFilmLab.
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The Boy and the Fight of Spiders
The Philippines

A Cursed Woman
Indonesia

Garek
Malaysia

The Heirlooms 
Indonesia

Jasmin Moon Whip
Indonesia

Rookie
The Philippines

Saddest Princess on Planet No.4 
Thailand

Tick It
Vietnam

SEAPITCH
(SOUTHEAST ASIAN 
PROJECT PITCH)

Status: Development  
and Financing
Total Budget: $ 406,500
Country: The Philippines

The Boy and 
the Fight of Spiders 
Diwalwal

เร่�องย่อ: เหตัเ่กิดที่างตัอน่ใต้ัของฟุ้ลิิปัปิัน่ส ์เมุ่่�อเด็ก
ชายผู้่หลงใหลแมุ่งมุ่่มุ่ต้ัองสูญเส่ยพ�อและพ่�ชายไปั
ใน่เหตัเ่หมุ่่องถีล�มุ่ จากเด็กธิรรมุ่ดาเท่ี่�ยวเล�น่ไปัวัน่ ๆ  
กลับต้ัองรับภาระค้น่หาร�างของทัี่�งสองจากเศษซีาก
ปัรักหักพัง ยิ�งข่ดล่กลงไปัเขายิ�งค้น่พบซีากเส้น่ใย
แห�งคำาลวงท่ี่�ถีูกถัีกร้อยโดยผู้่มุ่่อำาน่าจ

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Jarell Serencio เริ�มุ่อาช่พ 
ด้วยการเป็ัน่คน่หาข้อมูุ่ลและเข่ยน่บที่ให้รายการ
ละครจบใน่ตัอน่ของท่ี่ว่ จากปัระสบการณท่์ี่�สั�งสมุ่มุ่า
ที่ำาให้เขาชอบน่ำาเสน่อปัระเด็น่ที่างสงัคมุ่และเร่�องราว
ท่ี่�คน่อยากรู้ 

โปรดิิวีเซอร์ภาพยนตร์: John Torres นั่กดน่ตัร่  
นั่กเข่ยน่ และน่ักสร้างภาพยน่ตัร์อิสระ เขาสร้าง
ภาพยน่ตัร์สั�น่มุ่ากกว�า 12 เร่�อง และภาพยน่ตัร์อ่ก  
5 เร่�อง งาน่ของเขามัุ่กมุ่าจากเร่�องราวส�วน่ตััวด้าน่
ความุ่รัก ความุ่สัมุ่พัน่ธิ์ใน่ครอบครัว รวมุ่ถ่ีงบัน่ท่ี่ก
เหตั่การณ์ปััจจ่บัน่ คำาบอกเล�า ตัำาน่าน่ และน่ิที่าน่ 
พ่�น่บ้าน่ 

Alex Poblete เป็ัน่โปัรดิวเซีอร์ภาพยน่ตัร์และวิด่โอ
อิสระ ผ่ลงาน่ของเธิอ ได้แก� The Ebb of Forgetting 
(Pardi Di Domani, 68th Locarno International 
Film Festival), Dayang Asu (ASEAN International 
Film Festival & Awards 2017) และ The Sweet 
Taste of Salted Bread and Undies (Belize IFF 
2019 & Calella FF 2020) 

Synopsis: In Southern Philippines, a care-
free, spider-obsessed young boy loses his 
brother and father in a mine’s collapse, and 
forced to grow up to look for their bodies in 
the rubble, only to dig up a web of lies 
woven together by the powers-that-be.

Director: Writer and director Jarell Serencio 
started as researcher and writer for a drama 
anthology show in a national TV network. 
This experience deepened his love for social 
drama and human-interest stories. 

Producer: John Torres is an independent 
filmmaker, musician and writer. He has 
made more than a dozen short films and five 
features. His work fictionalizes and reworks 
personal and found documentations of love, 
family relations, and memory in relation to 
current events, hearsays, myth, and folklore. 
Alex Poblete is an independent film and 
video producer. Her body of work includes 
“The Ebb of Forgetting” (Pardi Di Domani, 
68th Locarno International Film Festival); 
“Dayang Asu” (ASEAN International Film 
Festival & Awards 2017); and “The Sweet 
Taste of Salted Bread and Undies” (Belize 
IFF 2019 & Calella FF 2020). 
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เร่�องย่อ: หญิงมุ่�ายผู้่โดดเด่�ยวถีูกปัระณามุ่ว�าเป็ัน่ 
ตััวกาลกิณ่หลังเส่ยสามุ่่ไปัถ่ีง 3 คน่ เธิอเริ�มุ่มุ่่รัก 
ครั�งใหมุ่�กับคน่ดูแลส่สาน่ท่ี่�สน่ใจใน่ตััวเธิอเพ่ยง
เพราะเขาอยากตัาย

ผู้้�กำากบััภาพยนตร:์ Najam Yardo สำาเรจ็การศ่กษา
ด้าน่กำากับภาพยน่ตัร์จาก Jogja Film Academy  
เขาได้กำากับภาพยน่ตัร์โฆษณาและภาพยน่ตัร์สั�น่
หลายเร่�องใน่อิน่โดน่่เซี่ย ปััจจ่บัน่เขากำาลังพัฒน่า
โปัรเจกต์ัภาพยน่ตัร์ขน่าดยาวเร่�องแรก A Cursed 
Woman ซี่�งได้รับรางวัลรองชน่ะเลิศ Second Best 
Future Project จาก JFP JAFF Jogja ปีั 2017 และ
ชน่ะรางวัล Script to Screen Award 2020 จาก AFM 
2022 โปัรเจกต์ั A Cursed Woman จะร�วมุ่เปั็น่ 
ส�วน่หน่่�งใน่ Southeast Asian Film Lab SGIFF 
2022

โปรดิิวีเซอร์ภาพยนตร์: Yuh Rohana Meliala 
สำาเร็จปัริญญาตัร่สาขาบัญช่จาก Universitas  
Indonesia และเป็ัน่ศิษย์เก�า Busan AFiS 2022  
ใน่ปีั 2017 เธิอก�อตัั�ง Megalesha Films และเริ�มุ่
ผ่ลิตัภาพยน่ตัร์สั�น่ เช�น่ Ngabedahkeun (2017) 
กำากับโดย Luthfan Nur Rochman ซี่�งชน่ะรางวัล
บที่ภาพยน่ตัร์ยอดเย่�ยมุ่จาก JAFF Jogja in CGV 
Movie Project, ภาพยน่ตัร์สั�น่ The Scent of Rat 
Carcasses (2021) กำากับโดย Dharma Putra ได้ฉาย
ใน่เที่ศกาล SGIFF, BISFF และได้รับรางวัล Best 
Fiction จาก ReelOzInd 2022 ปััจจ่บัน่เธิอกำาลัง
พัฒน่าโปัรเจกต์ัภาพยน่ตัร์ขน่าดยาว A Cursed 
Woman

เร่�องย่อ: โรสช่วิตัตักตัำาส่ดข่ด ทัี่�งท้ี่อง ถัีงแตัก และ
ถีูกที่อดทิี่�งโดยคน่รัก น่าเซีอร์ เธิอตัามุ่หาเขาไปั
จน่ถ่ีงหมูุ่�บ้าน่อิสลามุ่เคร�งศาสน่าแห�งหน่่�งใน่เขตั 
ห�างไกลของรัฐกลัน่ตััน่ ชายแดน่ไที่ยมุ่าเลเซี่ย แล้ว
เหตั่ว่�น่วายก็เกิดข่�น่เมุ่่�อชาวบ้าน่พบว�าเธิอกำาลัง 
ตัั�งครรภ์น่อกสมุ่รส โรสกลายเป็ัน่แพะรับบาปัจาก
เหตั่อ่�อฉาวคบชู้ของเด็กหญิงวัย 11 ปีัท่ี่�แตั�งงาน่กับ
ชายชรา และขอ้กล�าวหาเร่�องการมุ่่เพศสมัุ่พนั่ธิก์�อน่
แตั�งงาน่ของนั่กเร่ยน่มัุ่ธิยมุ่ปัลายสองคน่

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์ :  Cech Adrea นั่กสร้าง
ภาพยน่ตัร์ชาวกลัน่ตััน่และบัณฑิิตัส่�อสารมุ่วลชน่
จาก Universiti Teknologi MARA ปัระเที่ศมุ่าเลเซ่ีย 
เริ�มุ่จากเปัน็่นั่กเขย่น่น่วน่ยิายท่ี่�ได้กลายเปัน็่นั่กสรา้ง
ภาพยน่ตัร์ด้วยการที่ำาหนั่งสั�น่หลาย ๆ เร่�อง Garek 
ค่อภาพยน่ตัร์ขน่าดยาวเร่�องแรกของเขา

โปรดิิวีเซอร์ภาพยนตร์:  Haziqah Azemi 
โปัรดิวเซีอร์ชาวกลัน่ตััน่โดยกำาเนิ่ดและบัณฑิิตั
ส่�อสารมุ่วลชน่จาก Kolej Universiti Poly-Tech 
MARA จากนั่กวางกลย่ที่ธิโฆษณาของเอเจน่ซ่ี 
ขา้มุ่ชาติั เธิอออกมุ่าช�วย Cech Adrea ก�อตัั�ง Kapsul 
Studio ใน่ปั ี2021  โดยเน่น้่สรา้งสรรค์เน่่�อหาท้ี่าที่าย
ความุ่คิดท่ี่�สะท้ี่อน่ถ่ีงปัระเด็น่ปััญหา วัฒน่ธิรรมุ่ และ
เอกลักษณ์ของภูมิุ่ภาคเอเช่ยตัะวัน่ออกเฉ่ยงใต้ั

Synopsis: Rose is at her rock bottom -  
pregnant, broke, and abandoned by Nasir. 
She arrives at a conservative Islamic village 
in rural Kelantan, along the Malaysia-Thai 
border to find him, but all hell breaks loose 
after villagers discover her out-of-wedlock 
pregnancy. She becomes the scapegoat to 
the village’s current affair - an 11-year-old 
girl’s marriage to an old man and a  
premarital sex allegation involving two high 
school students. 

Director: Cech Adrea is a native Kelantan 
filmmaker and communication graduate 
from Universiti Teknologi MARA, Malaysia. 
Starting off as a novelist, he gradually  
transitioned into a filmmaker by making short 
films. “Garek” is his first feature film.

Producer: Haziqah Azemi is a native Kelan-
tan producer and communication graduate 
from Kolej Universiti Poly-Tech MARA. Previ-
ously an advertising strategist at internation-
al agencies, she co-founded Kapsul Studio 
with Cech Adrea in 2021 focusing on  
creating thought-provoking stories reflecting 
Southeast Asia culture, current issues and 
identity. “Garek” is her first feature film.

Status: In Development
Total Budget: $ 672,424
Country: Indonesia

Status: In Development
Total Budget: $ 365,000
Country: Malaysia

A Cursed Woman Garek

Synopsis: A lonely widow is being accused 
of bad luck after surviving three husbands. 
She takes another chance at love when a 
cemetery guard shows interest in her only 
to find out that he has a death wish. 

Director: Najam Yardo graduated from 
Jogja Film Academy with a directing major. 
He directed some commercials and short 
films in Indonesia. Now, he is developing 
his first feature film “A Cursed Woman” 
which won Second Best Future Project from 
JFP JAFF Jogja 2017, Winner Script to 
Screen Award 2020 with prize going to AFM 
2022. “A Cursed Woman” will also be part 
of Southeast Asian Film Lab SGIFF 2022.

Producer: Yuh Rohana Meliala completed 
her bachelor’s degree in accounting from 
Universitas Indonesia. She’s also Busan 
AFiS 2022’s alumni. In 2017, she found 
Megalesha Films and began producing 
short films. “Ngabedahkeun” (2017) by 
Luthfan Nur Rochman won Best Screenplay 
award from JAFF Jogja in CGV Movie  
Project, “The Scent of Rat Carcasses” (2021) 
by Dharma Putra, screened at SGIFF, BISFF, 
and won Best Fiction award from ReelOzInd 
2022. She is developing her feature film  
“A Cursed Woman”.
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เร่�องย่อ: หญิงสาวผู้่ได้รับส่บที่อดสัมุ่ผั่สพิเศษมุ่อง
เห็น่วิญญาณจากยาย ตััดสนิ่ใจเดิน่ที่างไปัยังหมูุ่�บา้น่
ห�างไกลเพ่�อแตั�งงาน่กับชายแปัลกหน้่าผู้่มุ่่กลิ�น่
พเิศษท่ี่�สามุ่ารถีไล�ผ่่ได้ แตั�เธิอกลับพบว�าชายผู้่น่่�ค่อ
ปีัศาจร้ายใน่ช่วิตัจริงของเธิอ

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Devina Sofiyanti นั่กสร้าง
ภาพยน่ตัร์และอาจารย์มุ่หาวิที่ยาลัยจากกร่ง
จาการ์ตัา น่อกจากสอน่ท่ี่� Binus Film Department 
เธิอยังเป็ัน่นั่กเข่ยน่บที่มุ่่ออาช่พ และได้ร�วมุ่ท่ี่มุ่ 
เข่ยน่บที่ให้ภาพยน่ตัร์ Our Son (Locarno Open 
Doors 2021) โดย Luhki Herwanayogi

โปรดิิวีเซอร์ภาพยนตร์: Giovanni Rahmadeva 
เป็ัน่โปัรดิวเซีอร์งาน่เพลงและภาพยน่ตัร์จาก
อิน่โดน่่เซี่ย ผ่ลงาน่ล�าส่ด ได้แก� Night Bus และ 
Marlina the Murderer in Four Acts และเปั็น่
โปัรดิวเซีอร์ร�วมุ่ให้ภาพยน่ตัร์เร่�อง The Man from 
the Sea ของ Koji Fukada 

Synopsis: A woman who inherits her grand-
mother’s ability to see a particular ghost 
decides to go to an isolated village to  
marry a stranger who carries the ‘scent’ in 
order to make the ghost go away, only to 
then discover that the man is the real evil in 
her life.

Director: Devina Sofiyanti is a filmmaker and 
lecturer based in Jakarta. Besides teaching 
at Binus Film Department, Sofiyanti works 
professionally as screenwriter. She also took 
part on Luhki Herwanayogi’s “Our Son” 
(Locarno Open Doors 2021) as a co-writer.

Producer: Giovanni Rahmadeva is a music 
and film producer, based in Indonesia. His 
latest works include “Night Bus” and  
“Marlina the Murderer in Four Acts”. In 2018, 
he also co-produced Koji Fukada’s “The 
Man from the Sea”.

Status: In Development
Total Budget: $ 543,079
Country: Indonesia

Status: Script Development
Total Budget: $ 17,182
Country: Indonesia

The Heirlooms Jasmin Moon Whip
เร่�องยอ่: กิราน่าเก็บขา้วของของพ�อแมุ่�ท่ี่�ทิี่�งไว้ให้ใน่
บ้าน่ท่ี่�เธิอเกิดเติับโตัและอาศัยพร้อมุ่กับความุ่หลัง
อัน่เจ็บปัวด เธิอตััดสนิ่ใจขายบ้าน่เพ่�อสิ�น่สด่เร่�องราว
ทัี่�งหมุ่ด แตั�การปัรากฏ์ตััวของ จาติั สามุ่่ท่ี่�เลิกรา
น่ำาพาความุ่หลังกลับมุ่าอ่กครั�ง 

ผู้้�กำากบััภาพยนตร:์ Wawan Sumarmo ศ่กษาด้าน่
ภาพยน่ตัร์ท่ี่� Jakarta Institute of Arts ภาพยน่ตัร์
หลายเร่�องของเขาได้รับเส่ยงช่�น่ชมุ่จากเที่ศกาล
ภาพยน่ตัร์ใน่ปัระเที่ศและระดับน่าน่าชาติั ใน่ปีั 
2022 เขาก�อตัั�งโพรดักชนั่เฮาส ์Yahywa Titi Mangsa 
ร�วมุ่กับเพ่�อน่นั่กเข่ยน่นิ่ยาย Mim Yudiarto

โปรดิิวีเซอร์ภาพยนตร์: Fredy Aryanto เกิดเด่อน่
ก่มุ่ภาพัน่ธิ์ 1976 ใน่เมุ่่องมุ่าดิอัน่ ชวาตัะวัน่ออก 
ปัระเที่ศอิน่โดน่่เซี่ย เขาศ่กษาด้าน่ภาพยน่ตัร์ท่ี่�  
Jakarta Institute of Arts และที่ำางาน่เป็ัน่ซี่เน่่ยร์
โปัรดิวเซีอร์ท่ี่� AstroTV รับผิ่ดชอบด้าน่การผ่ลิตั
ภาพยน่ตัร์โที่รทัี่ศน์่และสารคด่ ปััจจ่บัน่เขาเน้่น่รับ
งาน่เข่ยน่บที่และโปัรดิวเซีอร์ภาพยน่ตัร์

Synopsis: Kirana packs things in the house 
left by her parents. The house where she 
was born, grew up, and lives with so many 
stories of pain. It was the house she finally 
sold to settle all the past. The presence of 
Jati, the husband she has divorced, brings 
back old memories. 

Director: Wawan Sumarmo studied Cinema 
at the Jakarta Institute of Arts. Some of his 
film works have received appreciation at 
national and international film festivals. In 
2022, together with a novelist, Mim Yudiarto, 
he founded a production house, Yahywa Titi 
Mangsa.

Producer: Fredy Aryanto was born in  
February 1976 in Madiun, East Java,  
Indonesia. He studied Cinema at Jakarta 
Institute of Arts. He has working experience 
as a senior producer at AstroTV. His main 
duties were producing television films and 
documentaries. Currently, he is more active 
as a scriptwriter and producer for feature 
films.
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Status: Pre-Production
Total Budget: $ 309,570
Country: The Philippines

Rookie Status: Financing
Total Budget: $ 323,285
Country: Thailand

Saddest Princess  
on Planet No.4 
เจ้�าห่งิญ

เร่�องย่อ: เด็กสาวเงอะงะเจ้าของส�วน่สูง 6 ฟุ้่ตั  
ถีูกบังคับให้ฝึ่กและเข้าร�วมุ่ท่ี่มุ่วอลเลย์บอลอย�าง 
ซีังกะตัาย เพราะโรงเร่ยน่คาที่อลิกท่ี่�เธิอย้ายมุ่า 
กลับไมุ่�มุ่่ท่ี่มุ่บาสเกตับอล ที่่กสิ�งเปัล่�ยน่ไปัเมุ่่�อเธิอ 
ได้พบกับสตัาร์ปัระจำาท่ี่มุ่ เริ�มุ่จากการฝึ่กสอน่
วอลเลย์บอลตััวตั�อตััว แปัรเปัล่�ยน่เป็ัน่บที่เร่ยน่ช่วิตั
ถ่ีงการออกมุ่าแสดงตััวตัน่ การปักปั�องสิที่ธิิของ
ตัน่เอง เพ่�อน่หญิงพลังหญิง และความุ่มุ่่�งมัุ่�น่ตั�อใคร
หร่ออะไรก็ตัามุ่ท่ี่�เธิอต้ัองการ

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Samantha Lee ผู้่ชน่ะรางวัล 
Emerging Talent Award จากเที่ศกาล Outfest ปีั 
2017 จากภาพยน่ตัรเ์ร่�องแรก Baka Bukas (Maybe 
Tomorrow) ซี่ร่ส์เร่�องแรกของเธิอ Sleep with Me 
น่ำาแสดงโดย Lovi Poe และ Janine Gutierrez ชน่ะ
รางวัล Best Narrative จากเที่ศกาล Outfest 2022 
โดยตัอน่เปิัดตััวของซ่ีร่ส์มุ่่ยอดวิวถ่ีง 3 ล้าน่วิวที่าง 
YouTube

โปรดิวิีเซอรภ์าพยนตร:์ Dan Villegas เปัน็่ผู้่กำากับ
ภาพยน่ตัร์มุ่่อรางวัลผู้่ปัระสบความุ่สำาเร็จทัี่�งรายได้
และเส่ยงวิจารณ์จากภาพยน่ตัร์ฮิตัหลายเร่�องใน่
ฟุ้ิลิปัปิัน่ส์ เขาสร้างสรรค์ผ่ลงาน่หลากหลาย จาก 
โรแมุ่น่ติักคอเมุ่ด่สู�ภาพยน่ตัร์สยองขวัญ จากหนั่ง 
coming-of-age ก้าวข้ามุ่วัยสู�หนั่งแน่ว LGBTI 

Synopsis: An awkward 6-footer teen is 
forced to learn and play vol leyball  
half-heartedly when the Catholic school she 
transfers to does not have a basketball team. 
Everything changes when she encounters 
their star player. What starts as one-on-one 
coaching on volleyball becomes life lessons 
on speaking up, self-advocacy, women 
supporting other women, and going after 
who and what she wants.

Director: Samantha Lee won the Emerging 
Talent Award at Outfest 2017 for her first 
feature film “Baka Bukas” (Maybe Tomorrow). 
“Sleep With Me” is her first series starring 
Lovi Poe and Janine Gutierrez. It won the 
award for Best Narrative at Outfest 2022. 
The first episode has over 3 million views on 
YouTube.

Producer: Dan Villegas is an award-winning 
director of both critically acclaimed films 
and mainstream box-office hits in the  
Philippines. His diverse filmography ranges 
from romantic comedies to horror, from 
coming-of-age to LGBTI-themed. 

เร่�องย่อ: “ฉัน่อยู�ท่ี่�น่่�...บน่ดาวดวงท่ี่� 4” เจ้าชาย
ตััดสิน่ใจว�ายอวกาศเพ่�อตัามุ่หาเส่ยงนั่�น่ การติัดตั�อ
ระหว�างดาวแปัลกหน้่าเริ�มุ่ข่�น่ แลกเปัล่�ยน่เร่�องราว
การเฝ่�ารอส่ท่ี่�แปัดของร่ง้กิน่น่ำา การเติับโตัใน่ปัราสาที่
คร่�งหลังใน่เมุ่่องคร่�งเมุ่่อง และมัุ่งกรเจ็ดหัว 

การเติับโตัของเด็กสู�หญิงสาว พวกเขาจะได้พบ 
รอยยิ�มุ่ ณ รมิุ่ขอบฟุ้�า และเดิน่ที่างไปัดาวดวงท่ี่� 5 ไหมุ่?

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: เอมุ่อัยย์ พลพิทัี่กษ์ เป็ัน่ 
ผู้่กำากับ-นั่กเข่ยน่บที่ร่�น่ใหมุ่� ภาพยน่ตัร์ท่ี่�เอมุ่อัยย์
เข่ยน่และกำากับเร่�องล�าสด่ Cloud Cuckoo Country 
ได้รับเล่อกให้ฉายท่ี่�เที่ศกาล Osaka Asian Film 
Festival ปีั 2022 และฉายใน่เที่ศกาลตั�าง ๆ ทัี่�วโลก 
รวมุ่ถ่ีงหอศิลปัวัฒน่ธิรรมุ่แห�งกร่งเที่พมุ่หาน่ครใน่
เด่อน่พฤศจิกายน่ท่ี่�ผ่�าน่มุ่า

โปรดิวิีเซอร์ภาพยนตร์: ธิมุ่ณวรรณ รตััน่พงศ์อำาไพ 
เป็ัน่โปัรดิวเซีอร์ภาพยน่ตัร์อิสระและบรรณาธิิการ
นิ่ตัยสารไปัพรอ้มุ่กัน่ ที่ำาให้เธิอสามุ่ารถีเล�าเร่�องราวของ
ผู้่หญิงได้หลากหลายรูปัแบบและมุ่่มุ่มุ่อง โปัรเจกต์ั
ล�าสด่ของเธิอค่อมิุ่นิ่ซ่ีรส่แ์น่ว coming-of-age ท่ี่�เน่น้่
สร้างกำาลังใจให้กับเด็ก ๆ ย่คน่่� และเต่ัอน่ใจผู้่ใหญ� 
ไมุ่�ให้หลงล่มุ่ความุ่ฝั่น่ใน่วัยเยาว์

Synopsis: A lost princess with divorced 
parents is kidnapped by a 7-headed  
dragon. The young unreliable prince  
charming is the only person who has  
information on her whereabouts recorded 
on his hummingbird robot.

Director: While working as a theater director 
and designer, Aim-Ei Polpitak wrote and 
directed “Cloud Cuckoo Country”, a commentary 
on the abuse of Thai history and political 
phenomena. The film has its world premiere 
at the Osaka Asian Film Festival 2022 and 
was screened at other festivals worldwide. 

Producer: Tamonwan Ratanapongumpai is 
an independent producer and a magazine 
editor at the same time which allows her to 
tell stories of women from various angles 
and genres. Her latest project is a coming-
of-age miniseries that intends to console 
kids in this generation and remind adults of 
the dreams they once had.
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Status: In Development
Total Budget: $ 3,000,000
Country: Vietnam

Tick It
เร่�องย่อ: “มุ่น่่ษย์ฟุ้าง” ถีูกเน่รเที่ศกลับเว่ยดน่ามุ่ 
เขาจ่งตััดสิน่ใจเริ�มุ่ต้ัน่ชวิ่ตัใหมุ่�ด้วยการปักปิัดตััวตัน่ 
แตั�กลับพบว�าน้่องสาวถีกูบงัคับขายตััวใน่ตั�างปัระเที่ศ 
เพ่�อใชห้น่่�ให้เขา การเดิน่ที่างคู�ขน่าน่เริ�มุ่ต้ัน่ข่�น่ระหว�าง
ผู้่ท่ี่�อยู�และผู้่ท่ี่�หน่่ไปั

ผู้้�กำากบััภาพยนตร:์ นั่บตัั�งแตั�ปีั 2015 Tran Thanh 
Huy เริ�มุ่สร้างภาพยน่ตัร์สั�น่ซี่�งได้รับเส่ยงช่�น่ชมุ่ 
อย�างด่ใน่เว่ยดน่ามุ่ เช�น่ 16:30 (2012) ภาพยน่ตัรส์ั�น่
ยอดเย่�ยมุ่หลายรางวัล รวมุ่ถ่ีงรางวัลภาพยน่ตัร์สั�น่
ยอดเย่�ยมุ่จาก Golden Kite Awards ซี่�งภายหลังถีูก
พฒัน่าเป็ัน่ภาพยน่ตัรข์น่าดยาวเร่�องแรกของเขาใน่
ช่�อ Ròm (2019) ซี่�งชน่ะรางวัล New Currents จาก
เที่ศกาลภาพยน่ตัร์น่าน่าชาติัปูัซีาน่ 

โปรดิิวีเซอร์ภาพยนตร์: Nhat Tien โปัรดิวเซีอร์
ร�วมุ่ของภาพยน่ตัร์ Ve Duong Cho Yeu Chay 
(2015) ใน่ปีั 2017 เธิอได้รับคัดเล่อกเข้าโครงการ 
FLY (จัดโดย Busan Film Commission ณ เมุ่่อง 
ยอกยาการ์ตัา ปัระเที่ศอิน่โดน่่เซี่ย) เธิอรับหน่้าท่ี่�
โปัรดิวเซีอร์ให้ภาพยน่ตัร์สั�น่หลายเร่�อง เช�น่ Cold 
Fish (2019) เข้าชิงภาพยน่ตัร์ยอดเย่�ยมุ่ใน่เที่ศกาล 
SeaShorts 2019, Nostalgia (2020) และ Ash in 
Burning (2020)

Synopsis: A “straw man” deported back to 
Vietnam decides to start a new life with no 
identity but he finds out that his sister has 
been forced into prostitution overseas to pay 
for his debt. The parallel journey begins, 
between the one who stays and the one who 
flees. 

Director: Since 2015, director Tran Thanh 
Huy has started making short films which 
gained critical acclaim in Vietnam, such as 
“16:30” (2012) that won numerous awards, 
including Best Short Film at Golden Kite 
Awards. He eventually developed “16:30” 

into his debut feature “Ròm” (2019),  
which won New Currents Prize at the Busan 
International Film Festival. 

Producer: Nhat Tien co-produced feature 
film “Ve Duong Cho Yeu Chay” (2015). In 
2017, she was selected in FLY (organized 
by Busan Film Commission in Yogyakarta, 
Indonesia). She continued producing short 
films including “Cold Fish” (2019) which was 
nominated for Best Film in SeaShorts 2019, 
“Nostalgia” (2020) and “Ash in Burning” 
(2020). 
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ASEAN SHORT FILM
COMPETITION DAIN SAID 

Dain Said นั่กเข่ยน่ ศิลปิัน่ และคน่ที่ำาหนั่งมุ่่อรางวัลจาก
มุ่าเลเซี่ย ผู้่บอกเล�าเร่�องราวของความุ่ที่รงจำา การผ่สมุ่ผ่สาน่
ที่างวัฒน่ธิรรมุ่ และความุ่เป็ัน่มุ่น่่ษย์ เขามุ่่ผ่ลงาน่กำากับใน่
หลากหลายส่�อ ทัี่�งโฆษณาที่างท่ี่ว่ ภาพยน่ตัร์สารคด่ และ 
งาน่วิด่โออิน่สตัอลเลชัน่ ซี่�งได้รับการผ่ลิตัและเผ่ยแพร�ใน่
ระดับสากล ผ่ลงาน่ภาพยน่ตัร ์Bunohan (2011), Interchange 
(2016) และ Dukun (2018) ได้รับการยกย�องและยกสถีาน่ะ
ให้เขาเป็ัน่ดั�ง tour de force ผู้่ไรเ้ท่ี่ยมุ่ที่าน่แห�งวงการภาพยน่ตัร์
มุ่าเลเซี่ย

Dain Said is an award-winning Malaysian writer, 
visual artist and filmmaker whose stories explore 
themes of memory, cultural hybridity and the human 
condition. His versatile directing career spans  
features, TV commercials, creative documentaries 
and video installations that have been produced and 
screened internationally. His critically acclaimed 
features, “Bunohan” (2011), “Interchange” (2016), 
and “Dukun” (2018), have led to Dain’s recognition 
as a tour de force in Malaysian cinema.

คณะกร์ร์มก�ร์ก�ร์ปิร์ะกวดภ�พยนตร์์ส้ั้�นอ�เซีียน 
ASEAN SHORT FILM COMPETITION JURY

รับสมัุ่ครผ่ลงาน่ภาพยน่ตัร์สั�น่ท่ี่�สร้างโดยผู้่กำากับหร่อโปัรดิวเซีอร์จากภูมิุ่ภาคอาเซี่ยน่  
ความุ่ยาวไมุ่�เกิน่ 30 น่าท่ี่ สร้างข่�น่หลังจาก 1 มิุ่ถ่ีน่ายน่ 2564 และยังไมุ่�เคยออกฉายใน่
ปัระเที่ศไที่ย โดยภาพยน่ตัร์สั�น่ท่ี่�ผ่�าน่การคัดเล่อกจะได้เข้าร�วมุ่ปัระกวด โดยคณะกรรมุ่การ
ตััดสิน่ซี่�งเป็ัน่ผู้่มุ่่ค่ณว่ฒิด้าน่ภาพยน่ตัร์  3 ที่�าน่จะพิจารณาให้รางวัล 

รางวีัล 

1. BEST ASEAN SHORT FILM ผู้่ชน่ะจะได้รับโล�รางวัล และเงิน่สด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ

2. JURY PRIZE ผู้่ชน่ะจะได้รับโล�รางวัล และเงิน่สด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

3. SPECIAL MENTION ผู้่ชน่ะจะได้รับโล�รางวัล และเงิน่สด 500 ดอลลาร์สหรัฐ

The festival opens for submission of short films made by filmmakers in ASEAN.  
The film must be under 30 minutes, must be completed after 1 June, 2021, and 
has not been shown in Thailand before. Selected films will be screened in a 
competition. The jury consists of three respected international film professionals 
who will award three prizes.

AWARDS AND PRIZES

1. BEST ASEAN SHORT FILM The winner will receive a cash prize of 2,000 USD  
and a trophy.

2. JURY PRIZE The winner will receive a cash prize of 1,000 USD and a trophy.

3. SPECIAL MENTION The winner will receive a cash prize of 500 USD and  
a trophy.
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KONGDEJ  
JATURANRASAMEE
คงเดช จาตั่รัน่ต์ัรัศมุ่่ เริ�มุ่ผ่ลงาน่กำากับภาพยน่ตัร์ 
ครั�งแรกจากเร่�อง สยิว และเร่�องท่ี่�สอง เฉิ�มุ่ กับบริษัที่
สหมุ่งคลฟุ้ิล์มุ่ รวมุ่ถ่ีง กอด กับบริษัที่ จ่ท่ี่เอช โดย
ภาพยน่ตัร์ทัี่�งสามุ่เร่� องได้รับการตัอบรับอย�างด่ 
จากผู้่ชมุ่ และได้รับรางวัลมุ่ากมุ่าย ทัี่�งจากใน่และ
ตั�างปัระเที่ศ น่อกจากน่่� คงเดชยังเป็ัน่มุ่่อเข่ยน่บที่
ภาพยน่ตัร์ชั�น่น่ำาของไที่ย ผ่ลงาน่บที่ภาพยน่ตัร์ 
ของเขา เช�น่ เดอะ เลตัเตัอร์ จดหมุ่ายรัก, ต้ัมุ่ยำาก่้ง, 
หนู่หิ�น่เดอะมูุ่ฟุ้ว่� และ Me Myself ขอให้รักจงเจริญ

ภาพยน่ตัร์อิสระเร่�องแรกของเขา แตั�เพ่ยงผู้่เด่ยว 
(P-047) ได้รับคัดเล่อกให้ฉายเปิัดตััวท่ี่�เที่ศกาล
ภาพยน่ตัร์น่าน่าชาติัเวนิ่ส ปัระเที่ศอิตัาล่, ตัั�งวง  
ฉายรอบปัฐมุ่ทัี่ศน์่ท่ี่�เที่ศกาลภาพยน่ตัร์น่าน่าชาติั
เบอร์ลิน่ ปัระเที่ศเยอรมุ่น่่ และยังได้รับรางวัล
ส่พรรณหงส์หลายสาขา เช�น่ ภาพยน่ตัร์ยอดเย่�ยมุ่  
ผู้่กำากับยอดเย่�ยมุ่, Snap แค�...ได้คิดถ่ีง ได้รบัคัดเล่อก
ให้ฉายและร�วมุ่ปัระกวดท่ี่� เที่ศกาลภาพยน่ตัร์
น่าน่าชาติัโตัเก่ยว ปัระเที่ศญ่�ป่่ัน่ และภาพยน่ตัร์เร่�อง
ล�าส่ด Where We Belong ท่ี่�ตัรงนั่�น่ มุ่่ฉัน่หร่อเปัล�า 
ได้รบัคัดเล่อกให้ฉายรอบปัฐมุ่ทัี่ศน์่และร�วมุ่ปัระกวด
ท่ี่�เที่ศกาลภาพยน่ตัร์น่าน่าชาติัปูัซีาน่ ปัระเที่ศ
เกาหล่ใต้ั และได้รับรางวัล Marie Claire Asia Star 
Awards 2019 อ่กด้วย

คงเดชยังได้รับรางวัลศิลปิัน่ศิลปัาธิร ปีั 2557 ใน่
สาขาภาพยน่ตัร์ โดยกระที่รวงวัฒน่ธิรรมุ่

John Canciani is a 
film collector since 
he’s a teenager. 
He acquired his 
first experiences  
in curating films, 
when he founded 
and organised a 
film club in Winter-
thur. In 2009 he became member of the 
selection team and board member at the 
Swiss Youth Film Festival in Zurich. In 2009 
he joined the Internationale Kurzfilmtage 
Winterthur and was, amongst others, Head 
of Youth Programme, Programmer of the 
International Competition and Assistant to 
the Artistic Director. In 2012 he was  
assigned as Artistic Director. John is also a 
film curator at Kino Cameo Winterthur, where 
he advises the programme manager,  
regularly curates film programmes and 
moderates film talks. He has a Master in 
Advanced Studies in Curating from ZHdK 
and was Editor of the Issue No. 23 of the 
magazine on-curating “The Future of Short 
Film”. He is Member of the Swiss and  
European Film Academy, Board Member at 
Pro Short and the Short Film Conference. 
Since 2019, board member of Visions Sud 
Est, where he also selects projects for the 
production and post-production of feature 
films and documentaries. He advises  
festivals, film schools and filmmakers on 
programming, festival strategies, scripts 
and editing.

คณะกร์ร์มก�ร์ก�ร์ปิร์ะกวดภ�พยนตร์์ส้ั้�นอ�เซีียน 
ASEAN SHORT FILM COMPETITION JURY
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JOHN CANCIANI 
John Canciani สะสมุ่ภาพยน่ตัร์ตัั�งแตั�วัยร่�น่ และ
เริ�มุ่บที่บาที่คัดเล่อกภาพยน่ตัร์ให้ชมุ่รมุ่ภาพยน่ตัร์ท่ี่�
เขาก�อตัั�งข่�น่ใน่วิน่เที่อร์ทีู่ร์ สวิตัเซีอร์แลน่ด์ ใน่ปีั 
2009 เขาได้เป็ัน่สมุ่าชิกของท่ี่มุ่คัดเล่อกและคณะ
กรรมุ่การของเที่ศกาลภาพยน่ตัร์ Swiss Youth Film 
Festival เมุ่่องซูีริก และเข้าร�วมุ่เที่ศกาลหน่ังสั�น่   
Internationale Kurzfilmtage Winterthur ใน่
ตัำาแหน่�ง Head of Youth Programme, โปัรแกรมุ่เมุ่อร์
ของสายแข�งขนั่ใน่ระดับน่าน่าชาติั และรบัหน้่าท่ี่�ผู้่ช�วย 
Artistic Director และใน่ปีั 2012 เขาได้รบัแตั�งตัั�งให้
เป็ัน่ Artistic Director น่อกจากน่่�เขายงัเป็ัน่คิวเรเตัอร์
ภาพยน่ตัร์ปัระจำาโรงภาพยน่ตัร์ Kino Cameo  
Winterthur รบัหน่า้ท่ี่�ให้คำาปัรก่ษา จัดการโปัรแกรมุ่
ภาพยน่ตัร์ และดูแลจัดการเสวน่าตั�าง ๆ

John สำาเร็จการศ่กษาระดับปัริญญาโที่ สาขา  
Advanced Studies in Curating จาก ZHdK และ
เป็ัน่บรรณาธิกิารนิ่ตัยสาร on-curating ฉบับท่ี่� 23 
ใน่หัวข้อ “The Future of Short Film” เขาเปั็น่
สมุ่าชิกของสถีาบัน่ Swiss and European Film 
Academy เป็ัน่หน่่�งใน่กรรมุ่การของ Pro Short and 
the Short Film Conference และนั่บแตั�ปีั 2019 
เขาเป็ัน่หน่่�งใน่คณะกรรมุ่การของ Visions Sud Est 
รบัผิ่ดชอบคัดเล่อกโปัรเจกต์ัภาพยน่ตัรแ์ละภาพยน่ตัร์
สารคด่เพ่�อได้รับการส�งเสริมุ่ใน่ด้าน่โพรดักชัน่และ
โพสต์ัโพรดักชัน่ 

และเขายังเปั็น่ท่ี่�ปัร่กษาให้เที่ศกาลภาพยน่ตัร์  
โรงเร่ยน่สอน่ภาพยน่ตัร์ และการจัดโปัรแกรมุ่
ภาพยน่ตัร์ การวางกลย่ที่ธิ์ให้เที่ศกาล รวมุ่ถ่ีงงาน่
ด้าน่บที่ภาพยน่ตัร์และการตััดตั�อ

Kongdej Jaturanrasamee made his  
directorial debut with “Sayew” followed by 
“Midnight My Love” under Sahamongkolfilm 
and “Handle Me With Care” under GTH — all 
three movies received positive feedback 
from viewers and bagged various national 
and international awards. Besides, Kongdej 
is also recognized as a leading scriptwriter 
with works such as “The Letter”, “The Protector”, 
“Noo Hin: The Movie” and “Me Myself” under 
his belt.

His first independent film titled “P-047” was 
premiered at the Venice Film Festival, Italy. 
Besides, his film “Tang Wong” was also  
premiered at the Berlin International Film  
Festival, Germany, and won the Suphannahong 
National Film Awards in various categories 
including Best Director. His film “Snap Snap” 
was chosen to screen and compete at the 
Tokyo International Film Festival. His latest 
film “Where We Belong” was premiered at 
the Busan International Film Festival, South 
Korean, and took home the Marie Claire Asia 
Star Awards 2019. Kongdej was honored 
with the national Silpathorn Award in 2014 
by the Ministry of Culture of Thailand.
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After Taste
Vietnam 

All the Things You Leave Behind 
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Dreaming
Singapore

Evening Clouds
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Myanmar
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Indonesia
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The Philippines

Shallots and Garlic
Indonesia, Canada

Smoke Gets in Your Eyes
Singapore

Sound of the Night
Cambodia

A Worm, Whatever Will Be, Will Be
Malaysia

ASEAN
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COMPETITION

After Taste
Dư Vị
Vietnam / 2022 / 21 minutes / Vietnamese

 เร่�องย่อ: ใน่ตัรอกแคบ ๆ  เหมุ่น็่อับกลางกร่งไซี�ง�อน่ 
หัวหน้่าช�างไฟุ้ดัน่เหล่อบไปัเห็น่เหตั่ฆาตักรรมุ่ 
ใน่บ้าน่หลังหน่่�งขณะกำาลังเร�งถี�ายที่ำาฉากส่ดท้ี่าย 
ให้เสร็จสิ�น่ เพ่�อให้การถี�ายที่ำาดำาเนิ่น่ตั�อไปั เขาจ่ง
ตััดสิน่ใจช�วยฆาตักรซี�อน่ศพ

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Nguyen Thi Xuan Trang 
สำาเร็จการศ่กษาระดับมุ่หาวิที่ยาลัยใน่ปีั 2017 แล้ว
เริ�มุ่งาน่โปัรดิวเซีอร์ให้กับท่ี่ว่ซี่ร่ส์ โฆษณาท่ี่ว่ คลิปั
โปัรโมุ่ตัตั�าง ๆ และภาพยน่ตัร์สั�น่ ปีั 2014 หลังเข้า
อบรมุ่กับ Kyoto Filmmaker Lab ท่ี่�พิพิธิภัณฑ์ิ 
เก่ยวโตั ปัระเที่ศญ่�ป่่ัน่ เธิอได้เริ�มุ่ผ่ลิตัภาพยน่ตัรส์ั�น่ 
ภาพยน่ตัร์สารคด่ และพัฒน่าโปัรเจกต์ัภาพยน่ตัร์

Synopsis: In a stinking, narrow alley in 
Saigon, while shooting the final scenes of 
a small-budget movie, the gaffers witness 
a murder taking place in a domestic  
household. In order to keep shooting, a film 
crew decides to help the murderer hide the 
dead body.

Director: Nguyen Thi Xuan Trang graduated 
from university in 2007 and started her first 
job as a producer of a TV series, TV ads, 
promotional clips, and short films. In 2014, 
she joined Kyoto Filmmaker Lab organized 
by Kyoto Museum in Japan, and since then 
she started producing some independent 
short film, documentary and feature  
projects.
 

All the Things  
You Leave Behind 
Thailand / 2021 / 18.15 minutes / 
English, Thai

เร่�องย่อ: ด้วยการผ่สมุ่ผ่สาน่อัน่น่�าอัศจรรย์ 
ของภาพถี�ายร�วมุ่สมุ่ัยและภาพจากเอกสารที่าง
ปัระวัติัศาสตัร์ ภาพยน่ตัร์ All the Things You 
Leave Behind ใช้การวิพากษ์อัน่เฉ่ยบคมุ่ต่ัแผ่� 
หน้่าปัระวัติัศาสตัร์ย่คใหมุ่�ท่ี่�ไมุ่�ค�อยมุ่่คน่รับรู ้อัน่เป็ัน่
สัญลักษณ์แห�งเกมุ่ช�วงชิงอำาน่าจและสงครามุ่ร�วมุ่
ย่คสมัุ่ย

ผู้้�กำากบััภาพยนตร์: ชน่สรณ์ ชยักิตัติัภรณ์ นั่กสร้าง
ภาพยน่ตัรแ์ละศิลปิัน่ภาพเคล่�อน่ไหว ผู้่สน่ใจสำารวจ
และตัั�งคำาถีามุ่ตั�อปัระวัติัศาสตัร์สังคมุ่-การเมุ่่อง
ไที่ยใน่ปัระเด็น่ที่างวัฒน่ธิรรมุ่ ความุ่คิดเห็น่ที่าง 
การเมุ่่อง และอัตัลักษณ์ท่ี่� เก่�ยวเน่่� องกับลัที่ธิ ิ
ล�าอาณานิ่คมุ่

Synopsis: Through an astonishing mix of 
contemporary and archival images, “All the 
Things You Leave Behind” deploys precise 
criticism to analyse a little-known page of 
modern history, emblematic of contem- 
porary power games and warfare.

Director: Chanasorn Chaikitiporn is an 
aspiring filmmaker and moving image artist 
who is interested in exploring and inter- 
rogating socio-political histories of Thailand 
with questions of culture, political thought, 
identity in relation to crypto-colonialism. 
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Dreaming
醉生梦死
Singapore / 2021 / 15 minutes / Mandarin

เร่�องย่อ: อด่ตัเพ่�อน่โรงเร่ยน่เก�า 3 คน่ ได้กลับมุ่า
รวมุ่ตััวกัน่ท่ี่�บ้าน่พักตัากอากาศหลังหน่่�ง ความุ่ 
ที่รงจำาอัน่ลางเล่อน่ถีูกปัั� น่ป่ัวน่น่ำาไปัสู�การฟุ้้� น่ค่น่
ของอด่ตัรกัสามุ่เสา้ท่ี่�ฝั่งใจมุ่ายาวน่าน่ ทัี่�งสามุ่ถีกูทิี่�ง
ให้เผ่ชิญกับความุ่รู้ส่กท่ี่�ถีูกอัดอั�น่ไว้ภายใน่

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Nelson Yeo เป็ัน่นั่กสร้าง
ภาพยน่ตัร์ชาวสิงคโปัร์ ภาพยน่ตัร์เร่�อง Here Is  
Not There ได้รับรางวัล Best ASEAN Short Film 
จากเที่ศกาลภาพยน่ตัรอ์าเซีย่น่แห�งกร่งเที่พฯ และ
รางวัล Best Singapore Short Film จากเที่ศกาล
ภาพยน่ตัร์สั�น่น่าน่าชาติัสิงคโปัร์

Synopsis: Three former now middle-aged 
schoolmates reunite at a chalet. Hazy 
memories of the past are stirred up, leading 
to the resurfacing of a long-buried love 
triangle. The trio are left to confront their 
repressed feelings.

Director: Nelson Yeo is a Singaporean 
filmmaker. One of his recent short films 
“Here Is Not There” was awarded Best 
ASEAN Short Film at the Bangkok ASEAN 
Film Festival and Best Singapore Short Film 
at the Singapore International Short Film 
Festival.

Evening Clouds
See-zar Tain
Myanmar / 2022 / 18 minutes / Burmese

เร่�องย่อ: เมุ่่�อโรงงาน่ปิัดตััวไปั ซีาน่ถีูกแมุ่�บังคับ 
ให้แตั�งงาน่คลมุ่่ถีง่ชน่ เมุ่่�อรูว้�าเต่ัยน่กำาลังจะกลับไปั
หางาน่ท่ี่�บ้าน่เกิด ซีาน่จ่งขอหน่่ไปัด้วย ซีาน่ฝ่าก
สร้อยที่องให้เต่ัยน่น่ำาไปัขาย แตั�กลับผิ่ดแผ่น่เมุ่่�อ
เต่ัยน่ไมุ่�กลับมุ่าตัามุ่นั่ด

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Aung Phyoe เป็ัน่ทัี่�งนั่กเข่ยน่ 
ผู้่กำากับ และนั่กลำาดับภาพ ภาพยน่ตัร์สั�น่เร่�องท่ี่�สอง
ของเขา Cobalt Blue ได้รบัเล่อกเขา้ปัระกวดใน่สาย 
Pardi di domani - International Competition 
ใน่เที่ศกาลภาพยน่ตัร์โลคาร์โน่ ครั�งท่ี่� 72 นั่บเป็ัน่
ภาพยน่ตัร์สั�น่เร่�องแรกจากปัระเที่ศพมุ่�าท่ี่�ได้รับ
เล่อกเข้าปัระกวด

Synopsis: Since their factory closes down, 
San is set up for an arranged marriage by 
her mother. Since Theint will return to her 
hometown to work, San decides to run away 
with her. She gives her gold chain to Theint 
to make money but, unfortunately, Theint 
does not return on time.

Director: Aung Phyoe is a writer, director, 
and film editor. His second short film  
“Cobalt Blue” was selected to Pardi di 
domani - International Competition at the 
72nd Locarno Film Festival, which became 
the first Myanmar short film to be selected 
for competition.

Grandma’s Broken Leg
Cái Chân Gãy Của Bà Tôi
Vietnam / 2021 / 13 minutes / Vietnamese

เร่�องย่อ: ก�อน่ท่ี่�ค่ณยายจะขาหักเธิอชอบดูคลิปั
และศรทัี่ธิาใน่บาที่หลวงผู้่โด�งดังจากการรกัษาผู้่คน่
มุ่ากมุ่ายที่างอิน่เที่อร์เน็่ตั และด้วยความุ่นิ่ยมุ่ท่ี่� 
เพิ�มุ่ข่�น่บาที่หลวงจ่งถีูกที่างการขับไสไปัจากโบสถ์ี 
และเช�น่เด่ยวกับผู้่มุ่่จิตัศรัที่ธิาคน่อ่�น่ ๆ ค่ณยาย 
ต้ัองเผ่ชิญกับความุ่ท้ี่าที่ายใน่ศรัที่ธิาท่ี่�มุ่่ตั�อพระเจ้า 
เมุ่่�อตััวเองต้ัองปัระสบอ่บัติัเหตั่

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Huynh Cong Nho เป็ัน่ผู้่จัด
งาน่ Autumn Meetings ร�วมุ่กับผู้่กำากับ Phan 
Dang Di บรรณาธิกิาร Julie Beziers และผู้่กำากับ 
Tran Anh Hung น่อกจากการสร้างภาพยน่ตัร์แล้ว 
บางครั�งเขายงัวาดภาพเพ่�อระดมุ่ที่น่่สำาหรบัโปัรเจกต์ั
ภาพยน่ตัร์ของเขาเอง

Synopsis: Before breaking her leg, my 
grandmother believed in a famous online 
priest who healed many people. Then because 
of his popularity, the government asks him 
to move out of the church. After the accident, 
my grandmother – like other believers – has 
to challenge her own faith.

Director: Huynh Cong Nho served as the 
director of the Autumn Meetings together 
with director Phan Dang Di, editor Julie 
Beziers and director Tran Anh Hung. In 
addition to filmmaking, Nho sometimes still 
paints pictures to call for investment and 
funding for his film projects.

Further and Further Away
Chhngai Dach Alai
Cambodia / 2022 / 24 minutes / Bunong, 
Khmer

เร่�องยอ่: หญิงสาวชน่กล่�มุ่น้่อยชาวพน่งและพ่�ชาย
ของเธิอได้ใช้เวลาวัน่ส่ดท้ี่ายใน่หมูุ่�บ้าน่ชน่บที่ที่าง
ภาคตัะวัน่ออกเฉ่ยงเหน่่อของกัมุ่พชูา ก�อน่ท่ี่�จะย้าย
ไปัยังเมุ่่องหลวงเพ่�อช่วิตัท่ี่�ด่กว�า

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Polen Ly ดรอปัเร่ยน่ 
คณะเภสัชศาสตัร์เพ่�อมุ่าที่ำาภาพยน่ตัร์ใน่ปีั 2012  
เขากำากับภาพยน่ตัร์สั�น่และสารคด่หลายเร่�อง ซี่�ง
น่ำาเสน่อปัระเด็น่ที่างสงัคมุ่เก่�ยวกับสภาวะแวดล้อมุ่
และสิที่ธิมิุ่น่่ษยชน่ รวมุ่ถ่ีงปััญหาของ LGBTI และ
กล่�มุ่ชาติัพัน่ธ่ิต์ั�าง ๆ

Synopsis: A young indigenous Bunong 
woman and her older brother spend one 
last day in their rural village in northeastern 
Cambodia, before an impending move  
to the capital city in search of a more  
prosperous life.

Director: Polen Ly paused his studies in 
medicine to pursue his filmmaking path in 
2012. He has directed several shorts and 
documentaries, which explore social  
issues related to the environment, human 
rights, including LGBTI and indigenous 
experiences.
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Please Hold the Line
Malaysia / 2022 / 19 minutes / Chinese

เร่�องย่อ: คอลเซีน่เตัอร์สาวนั่กต้ัมุ่ตั่�น่ตักอยู�ใน่ 
ภาวะกล่น่ไมุ่�เข้าคายไมุ่�ออกที่างจริยธิรรมุ่ เมุ่่�อเธิอ
ต้ัองเร�งหาเงิน่มุ่าใช้ที่ำาแท้ี่ง

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Tan Ce Ding ผู้่กำากับและ 
นั่กเข่ยน่บที่ภาพยน่ตัร์ชาวมุ่าเลเซ่ีย ใน่ปีั 2022  
เขาเข่ยน่บที่และกำากับภาพยน่ตัร์สั�น่เร่�องล�าส่ด 
Please Hold the Line ซี่�งได้รับเก่ยรติัฉายรอบ
ปัฐมุ่ทัี่ศน์่โลกใน่เที่ศกาลภาพยน่ตัร์เวนิ่ส ครั�งท่ี่� 79

Synopsis: A young scam call operator is 
thrust into a moral dilemma as she  
frantically hustles for money to afford an 
abortion.

Director: Tan Ce Ding is a Malaysia-based 
filmmaker who works as a director and 
writer. In 2022, he directed and wrote his 
latest short film “Please Hold the Line”, 
which had its World Premiere in the 79th 

Venice Film Festival.

Muda Wae
Myanmar / 2022 / 15 minutes / Karen

เร่�องย่อ: มูุ่ดามุ่่ปัระจำาเด่อน่ครั�งแรก เธิอจ่งขอ 
เงิน่พ�อเพ่� อไปัซี่� อผ้่าอน่ามัุ่ยและกางเกงใน่โดย 
ไมุ่�บอกเหตั่ผ่ลท่ี่�แท้ี่จริง พ�อเธิอจ่งไมุ่�ให้ เพ่�อน่มูุ่ดา
เลยใหก้างเกงใน่ใชแ้ล้วและที่ำาแผ่�น่รองฉก่เฉนิ่จาก
เศษผ้่าเก�า ๆ ให้ใส� ซี่�งตั�อมุ่ากลายเป็ัน่อ่บัติัเหต่ั 
อัน่น่�าอับอายตั�อหน้่าพ�อเธิอเอง

ผู้้�กำากบััภาพยนตร์: Khine Soe Lung เป็ัน่นั่กเขย่น่
ชาวพมุ่�า ปัลายปีั 2020 เธิอถี�ายที่ำาผ่ลงาน่กำากับ
เร่�องแรก เร่�อง Muda Wae

Synopsis: Muda has her first period. She 
asks her father for money to buy sanitary 
pads and panties without telling him the 
real reason. He refuses. Her friend gives 
her a pair of used panties and makes 
emergency pads from old clothes, which 
causes an embarrassing accident in front 
of her father.

Director: Khine Soe Lung is a writer from 
Myanmar. She shot her directorial debut 
“Muda Wae” at the end of 2020, the 
post-production of which was delayed due 
to the 2021 Military Coup.

Ride to Nowhere
Ade
Indonesia / 2022 / 15 minutes / Indone-
sian, Makassarese

เร่�องย่อ: น่่�ค่อวัน่แรกของชวิ่ตัไรเดอร ์และเธิอต้ัอง
ที่ำาอะไรบางอย�างเพ่�อไมุ่�ให้ลูกค้ายกเลิกออร์เดอร์

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Khozy Rizal นั่กสร้าง
ภาพยน่ตัร์จากเมุ่่องมุ่ากัสซีาร์ ปัระเที่ศอิน่โดน่่เซี่ย 
เขาเริ�มุ่อาช่พด้าน่ภาพยน่ตัร์ใน่ปีั 2021 ด้วยการ
กำากับภาพยน่ตัร์สั�น่ Makassar is a City for  
Football Fans ซี่�งได้รับเล่อกจาก Sundance, BFI 
Flare, Tampere, Palm Springs และอ่กหลาย
เที่ศกาลภาพยน่ตัร์ทัี่�วโลก

Synopsis: It is her first day living as a  
motorcycle taxi driver and she has to do 
something to prevent order cancellations.

Director: Khozy Rizal is a filmmaker based 
in Makassar, Indonesia. He began his 
filmmaking career in 2021 by making a short 
film “Makassar is a City for Football Fans” 
that got selected at Sundance, BFI Flare, 
Tampere, Palm Springs and several film 
festivals.

Rocks in a Windless Wadi
Kalmanting batu-batu king 
malanging lambak a alang angin
The Philippines / 2022 / 22.50 minutes / 
Filipino, English, Kapampangan

เร่�องย่อ: ผู้่กำากับกับน้่องชายได้ถี�ายที่ำา wadi  
(ลำาน่ำาหร่อลำาธิารท่ี่�แห้งผ่ากบน่ภูเขา) ท่ี่�พวกเขา
อธิิบายถ่ีงพ่�น่ท่ี่�เง่ยบสงัดน่่�ว�า windless (ไร้ลมุ่)  
ด้วยการบัน่ท่ี่กภาพฟุ้ต่ัเที่จและเสย่งสน่ที่น่า ก�อเกิด
เป็ัน่สภาวะโดดเด่�ยวคร่�น่คำาน่่งถ่ีงเส่ยงง่มุ่งำาจาก
บ่คคลท่ี่�มุ่องไมุ่�เห็น่

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: EJ Gagui เปั็น่นั่กสร้าง
ภาพยน่ตัร์อิสระท่ี่�อาศัยอยู�ใน่เมุ่่องอาบูดาบ่และ 
ปััมุ่ปัังกา ภาพยน่ตัร์สั�น่เร่�องแรก Ing Tianak ได้รับ
คัดเล่อกเข้ารอบส่ดท้ี่ายของ Film Development 
Council of the Philippines’ Mit Out Sound 2021 
ซี่�งเป็ัน่โครงการของรัฐเพ่�อการฟุ้้� น่ฟุู้ภาพยน่ตัร์
เง่ยบใน่ย่คปััจจ่บัน่

Synopsis: The filmmaker and his younger 
brother filmed a wadi they describe as 
“windless” for being too quiet. With archives 
of footage and audio conversations, it 
recreates a lonely character contemplating 
the deep muffled voices of the unseen real 
people.

Director: EJ Gagui is an independent  
Filipino filmmaker residing somewhere in 
Abu Dhabi and Pampanga. His first short 
film “Ing Tianak” was selected as a finalist 
of Film Development Council of the  
Philippines’ Mit Out Sound 2021, a govern-
ment initiative to revive silent cinema in 
contemporary times.
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Shallots and Garlic
Bawang Merah Bawang Putih
Indonesia, Canada / 2022 / 17 minutes / 
Bahasa Indonesia

เร่�องย่อ: สองพ่�น้่องตั�างขั�ว นั่วร์ และ คาริน่า  
ต้ัองมุ่าเจอกัน่ใน่มุ่่�อคำาฉลองครบรอบแตั�งงาน่ของ
ค่ณตัาค่ณยาย เมุ่่�อคาริน่าเริ�มุ่รู้ส่กคัน่ตัามุ่เน่่�อตััว
เธิอกลับโที่ษนั่วรท่์ี่�ใส�กระเท่ี่ยมุ่ลงใน่อาหารของเธิอ

ผู้้�กำากบััภาพยนตร์: Andrea Nirmala Widjajanto 
นั่กเข่ยน่และผู้่กำากับภาพยน่ตัร์ชาวอิน่โดน่่เซี่ยท่ี่� 
ใช้ช่วิตัไปัมุ่าทัี่�งท่ี่�โที่รอน่โตัและจาการ์ตัา ปััจจ่บัน่ 
Andrea กำาลังพัฒน่าอ่กหลายโปัรเจกต์ั ตัั�งแตั� 
ภาพยน่ตัร์ยาวเร่�องแรก ท่ี่ว่ซี่ร่ส์จบใน่ตัอน่ และ
ภาพยน่ตัร์สั�น่เร่�องอ่�น่ ๆ

Synopsis: When polar opposite sisters Nur 
and Karina reunite for their grandparents’ 
wedding anniversary dinner, Karina starts 
itching and blames Nur for putting garlic in 
her food.

Director: Andrea Nirmala Widjajanto is  
an Indonesian writer/director who splits  
her time between Toronto and Jakarta. 
Widjajanto is currently in development for 
her first feature film, anthology TV series, 
and other shorts.

Smoke Gets in Your Eyes
烟熏到了眼睛
Singapore / 2022 / 19 minutes / Chinese, 
English

เร่�องย่อ: ผู้่จัดงาน่ศพถ่ีงคราวซีวยเมุ่่� อเขาส�ง 
ศพผิ่ดไปัเผ่า เมุ่่�ออับจน่หน่ที่างเขาจ่งจัดงาน่ศพ 
หลอก ๆ โดยมุ่่ลูก ๆ ทัี่�งสามุ่ท่ี่�ดูเหิน่ห�างกับผู้่ตัาย 
มุ่าร�วมุ่งาน่

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์ :  Alvin Lee เป็ัน่ผู้่สร้าง
ภาพยน่ตัร์ชาวสิงคโปัร์ เขาสำาเร็จการศ่กษาระดับ
ปัริญญาตัร่สาขาการกำากับภาพยน่ตัร์จากสถีาบัน่
ภาพยน่ตัร์ปัักกิ�ง ภาพยน่ตัร์สั�น่ของ Lee ได้รับ
รางวัลสูงส่ดใน่เที่ศกาลภาพยน่ตัร์ตั�าง ๆ ทัี่�วโลก

Synopsis: A funeral director finds himself 
hapless when the wrong body has been 
sent for cremation. When there seems to 
be no other way, he devises a plan for a 
sham funeral with the deceased’s three 
estranged children.

Director: Alvin Lee is a Singaporean  
f i lmmaker. He graduated from the  
prest igious Bei j ing Fi lm Academy,  
Bachelors in Film Directing program.

Lee’s short films have won top awards at 
various film festivals around the world.

Sound of the Night
Somleng reatrey
Cambodia / 2021 / 20 minutes / Khmer

เร่�องยอ่: สองหน่่�มุ่พ่�น้่อง วิบล กับ เค่ย ตัระเวน่ขาย
ก�วยเต่ั�ยวรถีพ�วงไปัตัามุ่ถีน่น่ของกร่งพน่มุ่เปัญ  
พวกเขามัุ่กถีูกข�มุ่ขู�จากเหล�าลูกค้าท่ี่� มัุ่กมุ่่แตั� 
พวกโจรหร่ออัน่ธิพาล 

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Sok Chanrado สน่ใจใน่
ปัระเด็น่ความุ่สัมุ่พัน่ธิ์ของส่�อ มุ่ติัสาธิารณะ และ
เสร่ภาพใน่การแสดงออก งาน่หลักของเขาค่อ 
การผ่ลิตัภาพยน่ตัร์สารคด่ โดยผ่ลิตัภาพยน่ตัร์
สารคด่สั�น่มุ่าแล้ว 4 เร่�องตัั�งแตั�ปีั 2015

Kongkea Vann สำาเร็จการศ่กษาด้าน่ภาพยน่ตัร์
จากกร่งพน่มุ่เปัญตัั�งแตั�ปีั 2016 Sound of the 
Night ค่อภาพยน่ตัร์สั�น่เร่�องแรกท่ี่�เขาได้ร�วมุ่กำากับ
และเป็ัน่ช�างภาพ

Synopsis: Vibol and his brother Kea sell 
noodles on a motorized cart every night on 
the streets of Phnom Penh. They often face 
troublesome threats from gangsters and 
thieves, even if these very people are their 
only customers. 

Directors: Sok Chanrado grew interested 
in the relationship of media, public opinion, 
and freedom of expression. He has primarily 
worked as a documentary filmmaker, and 
he has made four short documentaries 
since 2015.
Kongkea Vann graduated with his degree 
in film in 2016 in Phnom Penh. “Sound of 
the Night” has become his first short film 
as co-director and cinematographer

A Worm, Whatever Will 
Be, Will Be
Zhu Zai Ta Shen Ti Li De 
Chong
Malaysia / 2022 / 12 minutes / Cantonese

เร่�องย่อ: หลังค่ณยายจากไปั ผู้่สร้างภาพยน่ตัร์ 
ได้กลับไปัยังบ้าน่เกิดโดยหวังจะหวน่รำาล่กถ่ีง 
ความุ่หลัง ด้วยสภาพท่ี่�ไมุ่�พ่งปัระสงค์ตัรงหน้่า 
ที่ำาให้เธิอต้ัองเผ่ชิญกับความุ่เป็ัน่จริงของอาย่ขัย  
ความุ่เปัล่�ยน่แปัลง และความุ่ตัาย

ผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Mickey Lai ค่อนั่กที่ำาหน่ัง 
ชาวมุ่าเลเซี่ยร่�น่ใหมุ่� ผ่ลงาน่ของเธิอมัุ่กเก่�ยวเน่่�อง
กับมิุ่ติัความุ่หลากหลายที่างวัฒน่ธิรรมุ่ ความุ่ตัาย 
และการค้น่พบอัตัลักษณ์ของตัน่เอง

Synopsis: After the passing of dementia- 
ridden grandmother, the filmmaker revisits 
her hometown in hopes of weaving  
reminiscences of their past memories. The 
unpleasant condition of the space confronts 
her with truths on ageing, change and 
mortality.

Director: Born in Malaysia, Mickey Lai is an 
emerging filmmaker. Her works revolve 
around the topics of diverse cultural values, 
mortality and the discovery of self-identity.
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PLUS

เพ่�อเป็ัน่การสนั่บสน่่น่และส�งเสรมิุ่ผ่ลงาน่ภาพยน่ตัร์
ท่ี่�สร้างข่�น่ใน่ภูมิุ่ภาคเอเช่ยตัะวัน่ออกเฉ่ยงใต้ัและ
จากปัระเที่ศคู�เจรจาใน่เอเช่ย (จ่น่, เกาหล่ใต้ั, ญ่�ป่่ัน่ 
และอิน่เด่ย) จ่งได้คัดเล่อกภาพยน่ตัร์ท่ี่�โดดเด�น่ใน่
รอบปีั 2564-2565 จากปัระเที่ศใน่กล่�มุ่สมุ่าชิก
อาเซ่ียน่และปัระเที่ศอ่�น่ ๆ  ใน่ที่ว่ปัเอเชย่ รวมุ่ 5 เร่�อง

To promote films made in Southeast Asia 
and in Asia Dialogue Partners, the Bangkok 
ASEAN Film Festival has selected 5  
outstanding films from ASEAN countries as 
well as from  South Korea.

Ajoomma
Singapore, South Korea

Before, Now & Then
Indonesia

Children of the Mist
Vietnam

Glorious Ashes
Vietnam, France, Singapore

The Novelist’s Film
South Korea
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Director: He Shuming
Producer: Anthony Chen, Lee Joonhan, Huang Wenhong
Executive Producer: Terence Koh
Screenplay: He Shuming, Kris Ong
Cinematographer: Hwang Gyeonghyeon
Editor: Jasmine Ng, Armiliah Aripin

Starring: Hong Huifang, Jung Dong-Hwan, Kang Hyung Suk, 
Shane Pow

Production Company: Giraffe Pictures

เร่�องยอ่: เร่�องราวของคณ่ปั�าชาวสงิคโปัรท่์ี่�ตััดสนิ่ใจ
ไปัเท่ี่�ยวทัี่วร์เกาหล่เพ่ยงคน่เด่ยวหลังจากท่ี่�โดน่
ลูกชายเที่ไมุ่�ยอมุ่ไปัด้วย หน่ำาซีำาเมุ่่�อไปัถ่ีง ไกด์ทัี่วร์
ยงัที่ำาคณ่ปั�าหายอ่ก ที่ำาให้คณ่ปั�าได้พบเจอกับลง่ยามุ่
ชาวเกาหล่ผู้่ท่ี่�คอยให้ความุ่ช�วยเหล่อ และเร่�องว่�น่ ๆ  
มุ่ากมุ่ายของทัี่�งตััวค่ณปั�าเองและของไกด์ทัี่วร์  
ค่ณปั�าจะกลับไปัร�วมุ่ทัี่วร์ได้หร่อไมุ่� ไกด์ทัี่วร์จะ 
ตัามุ่หาค่ณปั�าเจอหร่อเปัล�า ก็ต้ัองไปัเอาใจช�วยกัน่
ใน่ Ajoomma ค่ณปั�าซีารางเฮ

ประวีัติผู้้�กำากับัภาพยนตร์: He Shuming มุ่่อเข่ยน่
บที่และผู้่กำากับจากสิงคโปัร์ เขาจบการศ่กษาจาก 
Puttnam School of Film and Animation,  
LASALLE College of the Arts ใน่สิงคโปัร์ จากนั่�น่
ศ่กษาตั�อท่ี่�สถีาบัน่ American Film Institute  
Conservatory (AFI) จน่สำาเร็จปัริญญาโที่ด้าน่การ
กำากับภาพยน่ตัร์ Ajoomma เปั็น่ภาพยน่ตัร์ขน่าด
ยาวเร่�องแรกของเขา ล�าส่ด เขาได้รับรางวัล Young 
Artist Award จาก National Arts Council ซี่�งเป็ัน่
หน่่�งใน่รางวัลเก่ยรติัยศด้าน่ศิลปัะท่ี่�โดดเด�น่ท่ี่�ส่ด 
ของปัระเที่ศสิงคโปัร์

Ajoomma
Singapore, South Korea / 2022 / 90 minutes / DCP / Colour / Comedy, Drama

Synopsis:  A middle-aged widowed  
Singaporean woman named Auntie has 
spent the majority of her life providing for 
her family. As her adult son Sam becomes 
more independent, she is left to deal with a 
completely new identity outside of her roles 
as a daughter, wife and mother.

A solo vacation to Korea turns into a wild 
adventure when she meets Jung Su, an 
elderly security officer, and Kwon-Woo, a 
teenage tour guide who can’t seem to get 
his life together. The trio embark on an  
unexpected roller coaster ride where hearts 
flutter and unlikely bonds are formed.

Director’s Biography: He Shuming is a 
writer-director from Singapore. He was 
educated at the Puttnam School of Film and 
Animation, LASALLE College of the Arts in 
Singapore and then at the American Film 
Institute Conservatory (AFI), where he  
completed his MFA in directing. “Ajoomma” 
is his debut feature film. Most recently, he 
was conferred the Young Artist Award by 
the National Arts Council, one of the most 
distinguished honors for art in Singapore.

He Shuming

4140
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Director: Kamila Andini
Producer: Ifa Isfansyah, Gita Fara
Executive Producer: Jais Darga
Screenplay: Kamila Andini
Cinematographer: Batara Goempar
Editor: Ahmad Fesdi Anggoro
Music: Ricky Lionardi
Production Design: Vida Sylvia

Starring: Happy Salma, Arswendy Bening Swara, 
Laura Basuki, Chempa Puteri, Ibnu Jamil, Rieke Diah Pitaloka

Production Company: Fourcolours Films

เร่�องย่อ: เหตั่เกิดใน่ช�วงปัลายที่ศวรรษท่ี่� 1960 
น่าน่าไมุ่�สามุ่ารถีหน่่จากอด่ตัของเธิอได้ ด้วยความุ่
ยากจน่ และต้ัองสูญเส่ยครอบครัวไปัใน่สงครามุ่ 
ชวาตัะวัน่ตัก เธิอแตั�งงาน่ใหมุ่�และเริ�มุ่ต้ัน่ช่วิตัใหมุ่� 
แตั�อด่ตัยังตัามุ่หลอกหลอน่เธิอใน่ความุ่ฝั่น่ แมุ้่สามุ่่
ใหมุ่�จะรำารวย แตั�เขากลับให้เธิออยู�บ้าน่ใน่ฐาน่ะ
ตัำาต้ัอยและไมุ่�ซ่ี�อสัตัย์ตั�อเธิอ น่าน่าต้ัองที่น่ท่ี่กข์
ที่รมุ่าน่อยู�เง่ยบ ๆ จน่กระทัี่�งเธิอได้พบกับ “อิโน่” 
หน่่�งใน่ชู้รักของสามุ่่ ท่ี่กอย�างก็เปัล่�ยน่ไปั กับอิโน่ 
เธิอสามุ่ารถีเปัดิเผ่ยความุ่ลับทัี่�งใน่อด่ตัและปััจจ่บนั่
แล้วพวกเธิอก็ได้พบกับความุ่หวังใน่อิสรภาพ 
ครั�งใหมุ่�น่่�

ประวีตัผิู้้�กำากบััภาพยนตร:์ Kamila Andini เกิดใน่ปีั 
1986 ท่ี่�กร่งจากาตัาร ์ปัระเที่ศอิน่โดน่่เซีย่ เธิอศ่กษา
ด้าน่สังคมุ่วิที่ยาและมุ่่เด่ยอาร์ตัท่ี่�มุ่หาวิที่ยาลัย 
Deakin University ใน่กร่งเมุ่ลเบิร์น่ ผ่ลงาน่
ภาพยน่ตัร์ของเธิอมัุ่กเน้่น่ไปัท่ี่�ปัระเด็น่ที่างสังคมุ่
วัฒน่ธิรรมุ่ ความุ่เที่�าเท่ี่ยมุ่ระหว�างเพศ และปััญหา
สิ�งแวดล้อมุ่ ผ่ลงาน่การกำากับเร่�องแรกของเธิอค่อ 
The Mirror Never Lies เก่�ยวกับช่วิตัผู้่เร�ร�อน่ใน่ 
ท้ี่องที่ะเลชาวอิน่โดน่่เซี่ย ฉายใน่ปีั 2012 ท่ี่�เที่ศกาล 
Berlinale สาย Generation ภาพยน่ตัร์เร่�องท่ี่�สอง 
The Seen and Unseen ได้รับรางวัลกรังปัร่ซี์จาก
เที่ศกาล Generation Kplus International Jury 
ใน่ปีั 2018 ส�วน่ผ่ลงาน่เร่�องท่ี่�สามุ่ Yuni ภาพยน่ตัร์
ชวิ่ตัวัยร่�น่ได้รบัรางวัล Platform Prize จากเที่ศกาล
ภาพยน่ตัร์น่าน่าชาติัโที่รอน่โตัใน่ปีั 2021

Synopsis: The late 1960s. Nana cannot 
escape her past. Poverty-stricken, having 
lost her family to the war in West Java, she 
marries again and begins a new life. But the 
past lives on in her dreams. Her new  
husband is wealthy, but her place at home 
is menial, and he is unfaithful. Nana suffers 
in silence until she meets one of her  
husband’s mistresses, and everything 
changes. Together with Ino, to whom she 
can confide her secrets, past and present, 
they find the hope of new freedom.

Director’s Biography: Born in Jakarta,  
Indonesia in 1986, Kamila Andini studied 
sociology and media arts at Deakin  
University in Melbourne, Australia. Her films 
focus on socio-cultural topics, gender 
equality and environmental issues. Her  
directing debut “The Mirror Never Lies”, 
about the lives of Indonesian sea nomads, 
screened at the 2012 Berlinale Generation. 
Her second feature film “The Seen and 
Unseen” won the Grand Prix of the  
Generation Kplus International Jury in 2018 
while her third film, the teen drama “Yuni”, 
won the Platform Prize at the 2021 Toronto 
International Film Festival.

Before, Now & Then
Indonesia / 2022 / 103 minutes / DCP / Colour / Drama

Kamila Andini
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Director: Ha Le Diem
Producer: Tran Phuong Thao, Swann Dubus
Cinematographer: Ha Le Diem
Editor: Swann Dubus

Starring: Ma Thi Di

Production Company: Varan Vietnam Co., Ltd.

เร่�องยอ่: ดิ เป็ัน่เด็กหญงิอาย่ 12 ปีัท่ี่�อาศัยใน่หมูุ่�บา้น่
ซี่�งซี�อน่ตััวอยู�กลางหมุ่อกของภูเขาที่างตัะวัน่ตัก 
เฉ่ยงเหน่่อใน่เว่ยดน่ามุ่ เธิอเป็ัน่ชน่กล่�มุ่น้่อยชาวมุ้่ง
ท่ี่�ผู้่หญิงต้ัองแตั�งงาน่ตัั�งแตั�อาย่ยังน้่อย และต้ัองที่น่
กับปัระเพณ่ “ลักพาตััวเจ้าสาว” อัน่อ่�อฉาว

เมุ่่�อดิย�างเขา้วัยแรกร่�น่ บ่คลิกของเธิอก็เริ�มุ่เปัล่�ยน่ไปั 
จากเด็กหญิงตััวเล็ก ๆ สดใสไร้กังวลกลายมุ่าเปั็น่ 
เด็กสาวใจร้อน่และอ�อน่ไหวง�าย เธิอที่ะเลาะกับแมุ่�
ไมุ่�เว้น่วัน่ เพราะแมุ่�พยายามุ่ก่ดกัน่เธิอออกจาก 
ความุ่สัมุ่พัน่ธิบ์้าระหำาท่ี่�เธิอพาตััวเองเดิน่เข้าหา

และแล้วใน่วัน่ส�งท้ี่ายปีัเก�า เมุ่่�อพ�อแมุ่�ของดิกลับ 
มุ่าบ้าน่หลังจากเฉลิมุ่ฉลอง พวกเขาก็พบเพ่ยงบ้าน่
เง่ยบเช่ยบและว�างเปัล�า...ดิหายตััวไปัแล้ว

น่่�ค่อเร่�องราวว�าด้วยเส้น่แบ�งอัน่บางเบาระหว�าง 
การเป็ัน่เด็กและการเป็ัน่ผู้่ใหญ� ใน่ช�วงเวลาสามุ่ปัี
ของเด็กผู้่หญิงคน่หน่่�งซี่�งถีูกปัระเพณ่ของสังคมุ่ 
ชายเปั็น่ใหญ�บ่บบังคับให้ต้ัองสูญเส่ยตััวเอง และ 
การตั�อสู้เพ่�ออิสรภาพอย�างส่ดแรงของเธิอ

ประวัีติผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Ha Le Diem เกิดปีั 
1991 ใน่ครอบครัวชาวตัั�ย ชน่กล่�มุ่น้่อยท่ี่�อาศัยบน่
เท่ี่อกเขาที่างภาคตัะวัน่ออกเฉ่ยงเหน่่อของเว่ยดน่ามุ่ 
เธิอจากบ้าน่เกิดมุ่าเข้าเร่ยน่ใน่คณะวารสารศาสตัร์ 
มุ่หาวิที่ยาลัย University of Social Sciences and 
Humanities ใน่กร่งฮาน่อย จน่จบการศ่กษาใน่ปีั 
2013 Children of the Mist ค่อภาพยน่ตัร์สารคด่
ขน่าดยาวเร่�องแรกของเธิอ โดยได้รับท่ี่น่สนั่บสน่่น่
โปัรเจกต์ัจาก Sundance Institute Documentary 
Film Program

Children of the Mist
Vietnam / 2021 / 92 minutes / DCP / Colour / Documentary

Synopsis: Di is a 12-year-old girl living in  
a village lost in the mist of Northwest  
Vietnamese mountains. She belongs to  
the Hmong ethnic minority where women 
get married very young, enduring the  
controversial tradition of “bride-kidnapping”. 

When Di enters puberty, her personality has 
changed drastically. The carefree little girl 
has turned into an impetuous, hypersensitive 
teenager constantly arguing with her  
mother who is trying to keep her away from 
reckless relationships that she is not mature 
enough to handle.

On the Lunar New Year’s Eve, when Di’s 
parents come back home after celebrating, 
the house is silent: Di has disappeared.

This is a story about the thin line between 
childhood and becoming an adult. Over a 
period of three years, girls in her minority 
are forced to lose their innocence, discover 
the traps of seduction and fight for their 
independence.

Director’s Biography: Ha Le Diem was born 
in 1991 in Tay ethnic minority group living 
in the mountains of Northeast Vietnam. She 
left her hometown to study journalism at  
the University of Social Sciences and  
Humanities in Hanoi, from where she  
graduated in 2013. “Children of the Mist” is 
her first feature documentary film project. 
She is a Sundance Institute Documentary 
Film Program Grantee.

Ha Le Diem

4544



SHOWCASE: ASEAN PLUS

Director: Bui Thac Chuyen
Producer: Tran Thi Bich Ngoc
Executive Producer: Tran Viet Anh, Andy Vo, Cao Trung Hieu
Screenplay: Bui Thac Chuyen
Cinematographer: Nguyen K’Linh
Editor: Julie Beziau
Music: Ton That An
Production Design: Le Van Thanh

Starring: Le Cong Hoang, Bao Ngoc Doling, Phuong Anh Dao,
Ngo Quang Tuan, Ngo Pham Hanh Thuy, Thach Kim Long

Production Company: An Nam Productions, MAT Productions, Potocol

เร่�องย่อ: ผู้่หญิงสามุ่คน่กับช่วิตัท่ี่�ไมุ่�ธิรรมุ่ดาและ 
ไมุ่�เหมุ่่อน่ใคร พวกเธิอตั�างเร่ยกร้องความุ่สน่ใจจาก 
คน่รักด้วยวิถ่ีท่ี่�เหิน่ห�างและตั�างกัน่ไปั เฮาและสามุ่่
ใน่ฐาน่ะน่ายหญิงกับคน่รับใช้ หน่าน่และสามุ่่ใน่
ฐาน่ะแมุ่�กับลูก โลน่และ คัง ชายผู้่ข�มุ่ข่น่เธิอตัอน่ 
อาย่ 12 ปีั ใน่ฐาน่ะเหย่�อกับคน่ร้าย

ประวีัติผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Bui Thac Chuyen  
ผู้่สร้างภาพยน่ตัร์จากเว่ยดน่ามุ่ หลังจบการศ่กษา
ระดับมัุ่ธิยมุ่ศ่กษาใน่ปีั 1985 เขาใช้เวลา 4 ปีัศ่กษา
ด้าน่การแสดงใน่สถีาบัน่ Hanoi Academy of  
Theatre and Cinema จากนั่�น่ตัั�งแตั�ปีั 1997 เขาได้
ศ่กษาตั�อด้าน่การกำากับการแสดงอ่ก 2 ปีั เขาเริ�มุ่
สร้างภาพยน่ตัร์สั�น่และรายการโที่รทัี่ศน์่ใน่ปีั 1991 
ภาพยน่ตัร์สั�น่ 35 มุ่มุ่. สำาหรับสำาเร็จการศ่กษาของ
เขาเร่�อง Night Run (2000) ที่ำาให้เขาเป็ัน่ผู้่กำากับ
ชาวเว่ยดน่ามุ่คน่แรกท่ี่�ได้รับรางวัลจากเที่ศกาล
ภาพยน่ตัรเ์มุ่่องคาน่สใ์น่หมุ่วด Cinéfondation ใน่ปีั 
2000 ส�วน่ภาพยน่ตัร์ยาวเร่�องแรกของเขาเร่�อง 
Living in Fear (2005) สามุ่ารถีคว้ารางวัลระดับ
ปัระเที่ศและระดับน่าน่าชาติัมุ่ากมุ่าย รวมุ่ถ่ีงรางวัล 
Asian New Talent Award จากเที่ศกาลภาพยน่ตัร์
น่าน่าชาติัเซ่ี�ยงไฮ้ ภาพยน่ตัร์เร่�องท่ี่�สองของเขา 
Adrift (2009) ได้รับเล่อกอย�างเป็ัน่ที่างการเข้า
แข�งขัน่ Orizzonti ท่ี่�เที่ศกาลภาพยน่ตัร์น่าน่าชาติั
เวนิ่สใน่ปีั 2009 และชน่ะรางวัล FIPRESCI Award 
ภาพยน่ตัรเ์ร่�องน่่�ยงัได้รบัเล่อกจากเที่ศกาลภาพยน่ตัร์
อ่�น่ ๆ อ่กหลายแห�ง เช�น่ โที่รอน่โตั แวน่คูเวอร์ 
ลอน่ดอน่ และร็อตัเตัอร์ดัมุ่ ใน่ปีั 2022 ภาพยน่ตัร์
เร่�อง Glorious Ashes ได้รับรางวัล Montgolfière 
d’Or จากเที่ศกาลภาพยน่ตัร์เมุ่่องน็่องต์ั

Glorious Ashes
Vietnam, France, Singapore / 2022 / 116 minutes / DCP / Colour / Drama

Synopsis: Three women, whose lives are 
unusual and unique to their nature, try to get 
the attention of their lovers in their estranged 
and distinct way: Hau and her husband as 
master and servant; Nhan and her husband 
as mother and child; Loan and Khang – the 
man who raped her when she was 12 – as 
victim and culprit.

Director’s Biography: Bui Thac Chuyen is 
a filmmaker from Vietnam. After graduating 
from high school in 1985, he spent four years 
studying in the Acting Department of the 
Hanoi Academy of Theatre and Cinema, and 
then two further years in the Directing  
Department from 1997. He began making 
short films and TV serials in 1991, and his 
35mm graduation short film “Night Run” 
(2000) earned him the first ever Cannes Film 
Festival prize win by a Vietnamese film  
director in the Cinéfondation section in 2000. 
His debut feature-length film “Living in Fear” 
(2005) also garnered several national and 
international prizes including the Asian New 
Talent Award at Shanghai IFF. His second 
feature “Adrift” (2009) was officially selected 
in Orizzont i  Competi t ion at Venice  
International Film Festival 2009, and won  
a FIPRESCI Award. The film was also  
selected at numerous other film festivals, 
including Toronto, Vancouver, London, and 
Rotterdam. In 2022, his film “Glorious Ashes” 
won the Montgolfière d’Or in Nantes.

Bui Thac Chuyen

4746



SHOWCASE: ASEAN PLUS

Director: Hong Sangsoo
Producer: Hong Sangsoo
Screenplay: Hong Sangsoo
Cinematographer: Hong Sangsoo
Editor: Hong Sangsoo
Music: Hong Sangsoo

Starring: Lee Hyeyoung, Kim Minhee,
Seo Younghwa, Park Miso, Kwon Haehyo, Cho Yunhee,
Ha Seongguk, Ki Joobong, Lee Eunmi, Kim Siha

Production Company: Jeonwonsa Film Co.

เร่�องย่อ: หญิงนั่กเข่ยน่น่วนิ่ยายเดิน่ที่างไกลไปัยัง
ร้าน่หน่ังส่อของเพ่�อน่ร�วมุ่งาน่ร่�น่น้่องท่ี่�ขาดการ
ติัดตั�อกัน่ไปัน่าน่ ขณะข่�น่ไปับน่หอคอยเธิอบังเอิญ
ได้พบกับผู้่กำากับภาพยน่ตัร์และภรรยา พวกเขาไปั
เดิน่เล�น่กัน่ใน่สวน่สาธิารณะและพบกับนั่กแสดงสาว 
จากนั่�น่นั่กเข่ยน่ก็พยายามุ่โน้่มุ่น้่าวใจให้นั่กแสดง
สาวร�วมุ่โปัรเจกต์ัภาพยน่ตัร์กับเธิอ เธิอและนั่กแสดง
ไปัหาอะไรกิน่ จากนั่�น่กลับไปัยังร้าน่หน่ังส่อท่ี่�มุ่่ 
กล่�มุ่คน่ตัั�งวงด่�มุ่กัน่อยู� นั่กแสดงสาวเมุ่าหลับไปั

ประวีัติผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Hong Sangsoo เกิดท่ี่�
กร่งโซีล ปัระเที่ศเกาหล่ใต้ั เมุ่่�อเด่อน่ตั่ลาคมุ่ 1960 
เขาจบการศ่กษาจาก Chung-Ang University, 
California College of Arts และ School of the Art 
Institute of Chicago

เขาสร้างภาพยน่ตัร์เร่�องแรกใน่ปีั 1996 ตัั�งแตั�นั่�น่มุ่า
เขาได้สร้างภาพยน่ตัร์ 26 เร่�อง และภาพยน่ตัร์สั�น่
อ่ก 2-3 เร่�อง ปััจจ่บนั่เขาสอน่ท่ี่�มุ่หาวิที่ยาลัย Konkuk 
University ใน่กร่งโซีลThe Novelist’s Film

South Korea / 2022 / 92 minutes / DCP / Black & White, Colour / Drama

Synopsis: A female novelist takes a long  
trip to visit a bookstore, run by a younger  
colleague who has fallen out of touch. Then 
she goes up a tower on her own and runs 
into a film director and his wife. They take a 
walk in a park and meet an actress, after 
which the novelist tries to convince the  
actress to make a film with her. She and the 
actress get something to eat, then revisit the 
bookstore where a group of people are 
drinking. The actress gets drunk and falls 
asleep.

Director’s Biography: Hong Sangsoo was 
born in Seoul, Korea in October, 1960 and 
studied at Chung-Ang University, California 
College of the Arts and the School of the Art 
Institute of Chicago. 

He made the first feature film in 1996. Since 
then, he made 26 feature films and a few 
short films. Currently he is teaching at 
Konkuk University in Seoul.

Hong Sangsoo
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เพ่�อขยายขอบเขตัและความุ่เขา้ใจใน่ปัระวัติัศาสตัร์
ภาพยน่ตัร์ ภาพยน่ตัร์ 3 เร่�องใน่สายคลาสสิกใน่ปีัน่่�
มุ่่ภาพยน่ตัร์จากปัระเที่ศไที่ย ฟุ้ิลิปัปิัน่ส์ และอิน่เด่ย 
เป็ัน่การเสรมิุ่ความุ่โดดเด�น่ของมุ่รดกที่างวัฒน่ธิรรมุ่
จากเอเช่ยตัะวัน่ออกเฉ่ยงใต้ัและดิน่แดน่ใกล้เค่ยง

To expand the audience’s understanding of 
film history, this year’s selection includes 
titles from Thailand, the Philippines as well 
India, highlighting a rich trove of heritage 
films from Southeast Asia and beyond.

Itim (The Rites of May)
The Philippines

Thamp (The Circus Tent)
India

คนจ้ร ฯลฯ (Konjorn)
Thailand
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Director: Mike De Leon
Producer: Severino Manotok Jr.
Executive Producer: Severino Manotok Jr.
Screenplay: Clodualdo del Mundo Jr., Gil Quito
Cinematographer: Rody Lacap, Ely Cruz
Editor: Ike Jarlego Jr.
Music: Max Jocson
Production Design: Mel Chionglo

Starring: Tommy Abuel, Charo Santos, Mario Montenegro, Mona Lisa

Production Company: Cinema Artists

เร่�องย่อ: ช�างภาพหน่่�มุ่ท่ี่�อาศัยอยู�ใน่กร่งมุ่ะนิ่ลา 
เดิน่ที่างกลับไปัยังบ้าน่เกิดเพ่� อเย่�ยมุ่พ�อ ผู้่เป็ัน่ 
แพที่ย์เกษ่ยณอาย่ท่ี่�กลายเป็ัน่อัมุ่พาตัภายหลัง
ปัระสบอ่บัติัเหต่ัที่างรถียน่ต์ั ระหว�างการเดิน่ที่าง  
เขาตััดสิน่ใจถี�ายภาพเชิงสารคด่เก่�ยวกับพิธิ่กรรมุ่
ศักดิ�สิที่ธิิ�ของคน่ใน่ท้ี่องถิี�น่ และได้พบกับหญิงสาว
ล่กลับน่ามุ่ว�า เที่เรซีา ขณะท่ี่�ทัี่�งคู�เปิัดใจให้กัน่อย�าง
รวดเร็ว เที่เรซีาก็ค�อย ๆ เล�าเร่�องราวเก่�ยวกับ โรซีา 
น้่องสาวท่ี่�เพิ�งเสย่ชวิ่ตั ซี่�งยังคงตัามุ่หลอกหลอน่เธิอ
ให้เขาฟุ้ัง

ประวีัติผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Mike De Leon เปั็น่ 
ผู้่กำากับท่ี่�ได้รับการยกย�องมุ่ากท่ี่�ส่ดคน่หน่่�งของ
วงการภาพยน่ตัร์ฟุ้ิลิปัปิัน่ส์ เขาเกิดใน่ปีั ค.ศ. 1947 
เริ�มุ่ที่ำาหนั่งยาวเร่�องแรก Itim ใน่ปีั 1976 ตั�อมุ่าใน่ปีั 
1981 หนั่งของเขาถ่ีงสองเร่�อง In the Blink of an 
Eye และ Batch ’81 ได้รับการคัดเล่อกให้ฉายใน่ 
สาย Directors’ Fortnight ของเที่ศกาลภาพยน่ตัร์
เมุ่่องคาน่ส์ De Leon ยังเปั็น่ผู้่กำากับภาพและ
โปัรดิวเซีอรห์น่งัคลาสสกิของฟุ้ลิิปัปิัน่สเ์ร่�อง Manila 
in the Claws of Light (1975) ท่ี่�กำากับโดย Lino 
Brocka

Itim (The Rites of May)
The Philippines / 1976 / 107 minutes / DCP / Colour / Drama, Thriller

Synopsis: A Filipino classic from the director 
Mike De Leon, “Itim” is part ghost story, part 
family drama, and part an examination of 
cultural and religious obsessions. The film 
tells the story of a photographer who returns 
to his rural hometown to visit his father, a 
retired doctor who became paralyzed after 
a car accident. There, the man is haunted 
by the secret of his clan as he begins a 
friendship with a local girl, a mysterious and 
beautiful Teresa. The 1976 film has recently 
been restored and premiered at Cannes 
Classics in 2022.

Director’s Biography: Mike De Leon is one 
of the most respected Filipino filmmakers of 
his generation. Born in 1947, he made his 
first feature-length film “Itim” in 1976, and in 
1981, scored a stunning feat of having two 
films selected by Director’s Fortnight of the 
Cannes Film Festival, “In the Blink of an Eye” 
and “Batch ’81”. De Leon also served as the 
cinematographer and producer of one of 
the best-known Filipino classics, “Manila in 
the Claws of Light” (1975), directed by Lino 
Brocka. 

Mike De Leon
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เร่�องย่อ: ภาพยน่ตัร์เชิงกว่นิ่พน่ธิ์ท่ี่�สำารวจความุ่
สัมุ่พัน่ธิ์ท่ี่�ไมุ่�ยั�งย่น่ของมุ่น่่ษย์ สะท้ี่อน่ผ่�าน่เร่�องราว
ของคน่ชายขอบท่ี่�ไรห้ลักปัักฐาน่ เมุ่่�อคณะละครสตััว์
ได้เว่ยน่มุ่าจัดแสดง ณ หมูุ่�บ้าน่แห�งหน่่�ง โดยผู้่กำากับ
ใช้รูปัแบบการถี�ายที่ำาท่ี่�เน้่น่ความุ่สมุ่จริง เฝ่�าสังเกตั
ปัฏิ์กิรยิาของชาวบ้าน่ท่ี่�สน่่กสน่าน่อยู�กับคณะละคร
สัตัว์ เพ่�อถี�ายที่อดให้เห็น่สภาวะอารมุ่ณ์และความุ่
รู้ส่กของมุ่น่่ษย์อย�างล่กซี่�งและละเอ่ยดลออ

ประวีัติผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Aravindan Govindan 
เป็ัน่ผู้่กำากับภาพยน่ตัร์ชาวอิน่เด่ยจากรัฐเกรละ เขามุ่่
ความุ่สน่ใจโลกแห�งจิตัและปัรชัญา เขาที่ำางาน่ศิลปัะ
หลายแขน่งใน่ช�วงที่ศวรรษแห�งความุ่เคล่�อน่ไหว 
ที่างวัฒน่ธิรรมุ่ย่ค 1970 และสามุ่ารถีถี�ายที่อด 
ความุ่ซีับซี้อน่ ความุ่ดิบ และความุ่ละเอ่ยดอ�อน่ของ
วัฒน่ธิรรมุ่อิน่เด่ยผ่�าน่ภาพยน่ตัร์ ละครเวท่ี่ เพลง 
และจิตัรกรรมุ่ เขาสร้างภาพยน่ตัร์ขน่าดยาว 10 เร่�อง 
ภาพยน่ตัร์สารคด่อ่ก 10 เร่�อง และผ่ลงาน่ภาพเข่ยน่
และบที่เพลงอ่กนั่บไมุ่�ถ้ีวน่

Thamp (The Circus Tent)
India / 1978 / 129 minutes / DCP / Black & White / Drama

Synopsis: A circus arrives at a remote  
Indian village, and soon the villagers gather 
and watch transfixed, as if in a prolonged 
trance, the mesmerizing performances by 
men, girls and animals. The pathos of circus 
life and the awe of the spectators are deeply 
observed and portrayed in an unforgettable 
black-and-white imagery. Aravindan Govindan’s 
“Thamp” combines austere documentary 
style with intimate observation to explore the 
poignancy of human relationships and the 
rootlessness of the marginalized.

Director’s Biography: Aravindan Govindan 
is an Indian filmmaker and artist from the 
state of Kerala. With a deep interest in  
philosophy and the mystical, Aravindan 
lived through the cultural awakening in the 
1970s and expresses the layers and austere 
sophistication of Indian culture through 
various means, from cinema, theater, music 
and paintings. He made 10 feature films,  
10 documentary films, and many more 
paintings and music pieces. “Thamp” 
(1978), which takes place almost entirely in 
a circus tent, is one of his best-known films.

Director: Aravindan Govindan
Producer: K. Ravindranathan Nair
Screenplay: Aravindan Govindan
Cinematographer: Shaji N. Karun
Editor: Ramesh
Music: Kavalam Narayana Panicker, 
M. G. Radhakrishnan
Restoration done by: Film Heritage Foundation

Starring: Nedumudi Venu, Jalaja, V. K. Sreeraman, Bharath Gopi

Production Company: General Pictures

Aravindan Govindan 
Photo courtesy - Film Heritage 
Foundation

Photo courtesy - N. L. Balakrishnan Archive

Photo courtesy - N. L. Balakrishnan Archive Photo courtesy - N. L. Balakrishnan Archive
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Director: อิรรถพร ไทย์ห่ิร้ญ Attaporn Thaihirun
Screenplay: อิรรถพร ไทย์ห่ิร้ญ Attaporn Thaihirun
Cinematographer: เดชั้า ศูร้ม้นตี้ะ Decha Srimanta 

Starring: ฉ้ตี้รชั้้ย์ เปิล่งพานิชั้, เร แม๊ค้โดแนลด์, รามาวด้ สิริสุข่ะ 
Chatchai Plengpanich, Ray MacDonald, Ramavadi Nakchattri

Production Company: Lotus Film (โลตี้้ส ฟิลิ์ม)

คนจ้ร ฯลฯ (Konjorn)
Thailand / 1999 / 89 minutes / DCP / Colour / Drama

Attaporn Thaihirun

เร่�องย่อ: ภาพยน่ตัร์ท่ี่�ได้รับการข่�น่ที่ะเบ่ยน่ให้ 
เป็ัน่มุ่รดกภาพยน่ตัร์ของชาติั เมุ่่�อ พ.ศ. 2555 เล�า
เร่�องราวของชายหน่่�มุ่ผู้่เส่ยสติัจากการเห็น่พ�อแมุ่�
และน้่องสาวตัายตั�อหน้่าตั�อตัาตัน่ด้วยฝี่มุ่่อชายชู้
ของแมุ่� จน่เขาเห็น่ใครตั�อใครเป็ัน่คน่ใน่ครอบครัว 
ไปัหมุ่ด วัน่หน่่�งเขาได้เข้าไปัพัวพัน่ใน่คด่สำาคัญ  
เมุ่่�ออด่ตัลูกจ้างชาวพมุ่�าของเส่�ยคน่หน่่�งได้แหกค่ก
ออกมุ่าหมุ่ายล้างแค้น่เส่�ยและครอบครัวท่ี่�กดข่� 
พวกเขา

ประวัีติผู้้�กำากับัภาพยนตร์: อรรถีพร ไที่ยหิรัญ  
หร่อ อู� เกิดเมุ่่�อวัน่ท่ี่� 24 ธินั่วาคมุ่ พ.ศ. 2511 เริ�มุ่ต้ัน่
อาช่พด้วยการเปั็น่ดาราวัยร่�น่มุ่ากความุ่สามุ่ารถี 
แสดงหน่ังครั�งแรกเร่�อง น่ำาพ่ ใน่ปัี 2527 ตัามุ่มุ่า 
ด้วยบที่เด�น่ใน่หนั่งคลาสสิก ผ่่เส่� อและดอกไมุ้่ 
(2528) อรรถีพรเติับโตัมุ่ากับกองถี�ายของค่ณแมุ่� 
ย่วด่ ไที่ยหิรัญ โปัรดิวเซีอร์ภาพยน่ตัร์และละครท่ี่ว่ 
คน่สำาคัญของวงการ อรรถีพรเรย่น่การสรา้งภาพยน่ตัร์
ท่ี่�อังกฤษ และกลับมุ่าไที่ยเพ่�อถี�ายที่ำาภาพยน่ตัรเ์ร่�อง 
คน่จร ฯลฯ (2542) ซี่�งได้ช่�อว�าเป็ัน่ภาพยน่ตัร์อิน่ด่� 
หร่อภาพยน่ตัร์น่อกกระแสเร่�องแรก ๆ ของไที่ย 
ความุ่แปัลกใหมุ่�ของภาพ และความุ่กล้าหาญใน่ 
การที่ดลองภาษาหนั่ง ที่ำาให้หนั่งเร่�องน่่�ยน่่หยดัเหน่่อ
กาลเวลาและยังคงสร้างความุ่ต่ั�น่เต้ัน่ให้ผู้่ชมุ่ร่�น่ใหมุ่� 
อรรถีพรเส่ยช่วิตัลงใน่ปีั 2555

Synopsis: Ray McDonald plays Daeng, a 
homeless man traumatized by the death of 
his family. One day, Daeng witnesses a 
crime that involves migrant workers who 
used to work for a rich Thai-Chinese family. 
Inducted in to  Tha i land’s  Nat iona l  
Audiovisual Heritage in 2012, “Konjorn” 
(translated as vagabond) is a pioneer of Thai 
independent filmmaking, a brash, fearless 
experiment in form and story that has  
withstood the test of time.

Director’s Biography: Attaporn was born on 
December 24, 1968. He was a teen actor 
appearing in major films such as “Nampu” 
(1984) and “Butterfly and Flower” (1985). 
He was born in a filmmaking family and 
raised by his mother, Yuwadee Thaihirun,  
a prolific film and TV producers. “Konjorn” 
is Attaporn’s first film as writer-director,  
released in 1999 and considered one of 
Thailand’s first independent films. The film’s 
audacious camera movement and bold, 
experimental spirit have stood the test of 
time and still excites a new generation of 
spectators. Attaporn passed away in 2012. 
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HONG KONG 
FILM IN FOCUS
Supported by CreateHK

อ่ตัสาหกรรมุ่ภาพยน่ตัร์ของฮ�องกง ถ่ีอว�ามุ่่ความุ่สำาคัญตั�อวงการภาพยน่ตัร์น่าน่าชาติั 
มุ่าอย�างเนิ่�น่น่าน่ ผ่ลผ่ลิตัที่างภาพยน่ตัร์และนั่กแสดงได้สร้างความุ่หลากหลายให้แก� 
การพัฒน่าอ่ตัสาหกรรมุ่ของภาพยน่ตัร์โลก เห็น่ได้จากผ่ลผ่ลิตัจากหน่ังแอ็กชัน่ชั�น่น่ำา 
หลาย ๆ เร่�อง 

แมุ้่ว�าการเปัล่�ยน่แปัลงตั�าง ๆ ได้ส�งผ่ลให้อ่ตัสาหกรรมุ่ภาพยน่ตัร์ของฮ�องกงต้ัองปัรับตััว
เพ่�อหาทิี่ศที่างใหมุ่� ๆ  แตั�วงการภาพยน่ตัรข์องฮ�องกงยงัฉายแสงด้วยคน่ร่�น่ใหมุ่�ท่ี่�มุ่าพรอ้มุ่
กับพลังใน่การสรา้งสรรค์ภาพยน่ตัร ์พบกับภาพยน่ตัรฮ์�องกง 3 เร่�อง 3 รสชาติั จากผู้่กำากับ
คล่�น่ลกูใหมุ่� ท่ี่�จะช�วยสร้างมิุ่ติัความุ่หลากหลายใหมุ่� ๆ  ให้แก�อ่ตัสาหกรรมุ่ภาพยน่ตัร์ฮ�องกง
ใน่ย่คปััจจ่บัน่

The Hong Kong film industry is one of the most dynamic and ever-evolving. 
Stars, talents and films from Hong Kong have contributed to the diversity 
and development of world cinema, most evidently in the long list of popular 
action films. 

A constant shift in structure, taste and other elements has compelled the 
Hong Kong film industry to adapt and reinvent itself. But still, the industry 
continues to produce exceptional creative talents in various fields. In this 
program, we bring 3 new Hong Kong titles by 3 directors who inject new 
energy into contemporary Hong Kong cinema.

Hand Rolled Cigarette
Hong Kong

A Light Never Goes Out
Hong Kong

Lost Love
Hong Kong
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Director: Chan Kin Long
Producer: Lawrence Lau
Screenplay: Ryan Ling
Cinematographer: Rick Lau
Editor: William Chang, Alan Lo
Music: Hanz Au, iii irisliu
Production Design: Cheung Siu Hong

Starring: Gordon Lam Ka Tung, Bipin Karma, 
Michael Ning, Ben Yuen, Tai Bo, Chin Siu Ho

Production Company: Hand-Roll Cigarette Film Production

เร่�องย่อ: ผ่ลงาน่กำากับเร่�องแรกของนั่กแสดง Chan 
Kin Long (จากภาพยน่ตัร์ The Midnight After) ใน่
ภาพยน่ตัร์แน่วโรแมุ่น่ติักดรามุ่าเข้มุ่ข้น่ท่ี่�ได้รับการ
สนั่บสน่่น่จาก First Feature Film Initiative กับการ
แสดงท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ดของน่ักแสดงเจ้าบที่บาที่หลายรางวัล 
หลิน่เจ่ยต้ัง (Gordon Lam Ka Tung) รบับที่เปัน็่อด่ตั
ที่หารฮ�องกงท่ี่�ถีูกแก๊งมุ่าเฟีุ้ยตัามุ่ล�าตััว เพราะให้
ท่ี่�พักพิงแก�หน่่�มุ่ชาวเอเช่ยใต้ัผู้่พกพากระเป๋ัาบรรจ่
ยาเสพติัดท่ี่�ถีกูขโมุ่ยมุ่า เมุ่่�อจำาเป็ัน่ต้ัองอยู�ใต้ัชายคา
เด่ยวกัน่ ชายทัี่�งสองได้ก้าวข้ามุ่ความุ่แตักตั�างที่าง
เช่�อชาติัและวัฒน่ธิรรมุ่ ก�อเกิดเป็ัน่มิุ่ตัรภาพอัน่
งดงามุ่จากเร่�องราวอัน่แสน่เจ็บปัวดของความุ่ภักด่
และความุ่เป็ัน่พวกพ้องพ่�น้่องกัน่

ประวีัติผู้้�กำากับัภาพยนตร์: นั่กแสดงผู้่ผ่ัน่ตััวเป็ัน่ 
ผู้่กำากับ Chan Kin Long สำาเร็จการศ่กษาสาขา 
School of Creative Media of the City University 
of Hong Kong เขาน่ำาแสดงใน่ภาพยน่ตัร์ท่ี่�ได้รับ
เส่ยงวิจารณ์ช่�น่ชมุ่หลายเร่�อง ไมุ่�ว�าจะเป็ัน่ The 
Midnight After (2014) ผ่ลงาน่ของ Fruit Chan, 
Port of Call (2015) ผ่ลงาน่ของ Philip Yung, Wild 
City (2015) ผ่ลงาน่ของ Ringo Lam, The Crossing 
(2018) ผ่ลงาน่ของ Bai Xue และ My Prince Edward 
(2020) ผ่ลงาน่ของ Norris Wong ด้วยปัระสบการณ์
มุ่ากมุ่ายทัี่�งใน่จอและน่อกจอใน่ฐาน่ะผู้่กำากับ
ภาพยน่ตัร์สั�น่ปูัที่างให้เขาได้เป็ัน่ผู้่สร้างภาพยน่ตัร์
อาช่พอย�างเต็ัมุ่ตััว ภาพยน่ตัร์เร่�อง Hand Rolled 
Cigarette เปัน็่ผ่ลงาน่การกำากับเร่�องแรกของเขา ซี่�ง
เป็ัน่หน่่�งโปัรเจกต์ัภาพยน่ตัร์จากโครงการ First 
Feature Film Initiative ท่ี่�ได้รับการสนั่บสน่่น่จาก 
Film Development Council

Synopsis: Actor Chan Kin Long (The  
Midnight After) makes his directorial debut 
with a gritty bromance drama born out of 
the much-lauded First Feature Film Initiative. 
In his finest performance to date, award- 
winning actor Gordon Lam Ka Tung plays 
a former Hong Kong Military Service Corps 
officer who becomes caught in a triad  
manhunt when he takes in an ethnic South 
Asian man carrying a bag of stolen drugs. 
Forced to live under the same roof, the two 
men transcend their cultural and racial  
differences to form a beautiful friendship in 
this poignant tale of loyalty and brotherhood.

Director’s Biography: Actor-turned- 
filmmaker Chan Kin Long graduated from 
the School of Creative Media of the City 
University of Hong Kong. He starred in a 
number of critically acclaimed films including 
Fruit Chan’s “The Midnight After” (2014), Philip 
Yung’s “Port of Call” (2015), Ringo Lam’s 
“Wild City” (2015), Bai Xue’s “The Crossing” 
(2018) and Norris Wong’s “My Prince Edward”  
(2020). His vast experience onscreen and 
offscreen as short film director paves the 
way for his career as a feature filmmaker. 
“Hand Rolled Cigarette” is Chan’s feature 
directorial debut, which is one of the projects 
under the First Feature Film Initiative scheme 
supported by the Film Development  
Council.

Hand Rolled Cigarette
Hong Kong / 2020 / 100 minutes / DCP / Colour / Drama, Action

Chan Kin Long
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HONG KONG FILM IN FOCUS

Director: Anastasia Tsang
Producer: Saville Chan
Screenplay: Anastasia Tsang
Cinematographer: Leung Ming Kai (H.K.S.C.)
Editor: Nose Chan
Music: Alan Wong, Janet Yung
Production Design: Alex Mok

Starring: Sylvia Chang, Simon Yam, Cecilia Choi, 
Henick Chou, Ben Yuen, Shing Mak, Alma Kwok, Jacky Tong

Production Company: A Light Never Goes Out Limited

เร่�องย่อ: เหมุ่ยฮ่ง แมุ่�มุ่�ายวัยกลางคน่ (น่ำาแสดงโดย 
จางอ้ายเจ่ย) ต้ัองผ่�าน่ค่น่ท่ี่�น่อน่ไมุ่�หลับมุ่านั่บไมุ่�ถ้ีวน่
ตัั�งแตั� บิล (น่ำาแสดงโดย เยิ�น่ต๊ัะหัว) สามุ่่ของเธิอ 
เส่ยช่วิตั วัน่หน่่�งเธิอพบก่ญแจดอกหน่่�งที่�ามุ่กลาง
สิ�งของตั�าง ๆ ท่ี่�บิลทิี่�งเอาไว้ มัุ่น่น่ำาเธิอไปัสู�ห้อง 
ที่ำางาน่ลับท่ี่�ใช้สร้างหลอดน่่ออน่ของสามุ่่ และได้พบกับ
ล่โอ (น่ำาแสดงโดย เฮน่คิ โจว) เด็กฝึ่กงาน่ เธิอรบัรูจ้าก 
ล่โอว�าบิลมุ่่ความุ่ปัรารถีน่าส่ดท้ี่ายท่ี่�ยังไมุ่�สมุ่หวัง  
นั่�น่ค่อการสร้างปั�ายไฟุ้น่่ออน่ใน่ตัำาน่าน่ท่ี่�พงัยับเยิน่
ข่�น่มุ่าใหมุ่� ด้วยความุ่ช�วยเหล่อของล่โอ เหมุ่ยฮ่ง
พยายามุ่ส่บหาเร่�องราวเบ่�องหลังของปั�ายไฟุ้และ
เรย่น่รูศิ้ลปัะการเป่ัาไฟุ้น่่ออน่เพ่�อหวังเติัมุ่เต็ัมุ่ความุ่
ปัรารถีน่าส่ดท้ี่ายของสามุ่่ผู้่ล�วงลับด้วยมุ่่อเธิอเอง 
ระหว�างนั่�น่ เหมุ่ยฮ่งรำาล่กถ่ีงความุ่หลังอัน่สวยงามุ่
ของเธิอกับสามุ่่และเก็บชิ�น่ส�วน่อด่ตัของเขาไว้
ราวกับเป็ัน่เคร่�องปัลอบปัระโลมุ่ใจส่ดท้ี่ายท่ี่�บิลทิี่�ง
ไว้ให้ ขณะเด่ยวกัน่ ปัริซี่มุ่ ลูกสาวของเธิอ (น่ำาแสดง
โดย เซีซีิเล่ย ชอย) วางแผ่น่จะย้ายออกจากฮ�องกง
กับคู�หมัุ่�น่ของเธิอ แตั�ยังไมุ่�กล้าบอกให้เหมุ่ยฮ่งรับรู้

เมุ่่�อเบาะแสของปั�ายไฟุ้น่่ออน่ใน่ตัำาน่าน่ค�อย ๆ 
ปัรากฏ์ข่�น่ ความุ่ลับท่ี่�เหมุ่ยฮ่งไมุ่�กล้าเผ่ชิญก็กำาลัง
จะถีูกเปิัดเผ่ย

ประวีัติผู้้�กำากับัภาพยนตร์: Anastasia Tsang 
สำาเร็จการศ่กษาสาขาภาพยน่ตัร์จากมุ่หาวิที่ยาลัย 
Sorbonne เธิอเข่ยน่บที่และกำากับภาพยน่ตัร์สั�น่
เร่�องแรก ช่�อ Mariage sans Frontières (2011) ซี่�ง
สำารวจปัระเด็น่เก่�ยวกับบ่คคลข้ามุ่เพศ และได้ 
เข้าร�วมุ่ใน่ Cannes Short Film Corner และชน่ะ
รางวัลภาพยน่ตัรส์ั�น่ยอดเย่�ยมุ่จากเที่ศกาล Seattle 
Translation Short Film Festival ภาพยน่ตัร์สั�น่
แน่วเหน่่อจริงของเธิอเร่�อง Marryland (2015) ได้
เข้าฉายใน่เที่ศกาลภาพยน่ตัร์ตัะวัน่ออกไกลอูดิเน่ 
ปััจจ่บัน่ เธิอร�วมุ่กำากับท่ี่ว่ซี่ร่ส์เร่�อง Till Death Do 
Us Part (2018) ซี่�งน่ำาเสน่อความุ่ซีับซี้อน่ของช่วิตั
แตั�งงาน่

Synopsis: Middle-aged widow Mei Heung 
(starring Sylvia Chang) has gone through 
countless sleepless nights since the death 
of her husband, Bill (starring Simon Yam). 
One day, she finds a key among the items 
that Bill left behind, leading her to his secret 
neon workshop and meet the young apprentice, 
Leo (starring Henick Chou). She learns from 
Leo that Bill had an unfulfilled last wish: to 
recreate a demolished legendary neon sign. 
With Leo’s help, Mei Heung tries to uncover 
the story behind the sign and learns the craft 
of blowing neon lights in hopes of fulfilling 
her deceased husband’s last wish with her 
own hands. Along the way, Mei Heung 
reminisces about her beautiful encounters 
with Bill and unearths pieces of Bill’s past 
as if they are the last consolation left by him. 
Meanwhile, Mei Heung’s daughter, Prism 
(starring Cecilia Choi), plans to leave Hong Kong 
with her fiancé, but she is unable to break 
the news to Mei Heung.

As clues of the legendary neon sign gradually 
emerge, the secrets that Mei Heung couldn’t 
face are about to be revealed.

Director’s Biography: Anastasia Tsang 
graduated from the Film Department of 
Sorbonne University. Tsang is a writer- 
director with her first short film “Mariage 
sans Frontières” (2011), which explores 
transgender issues, and participated in 
Cannes Short Film Corner and won Best 
Short Film at the Seattle Translation Short 
Film Festival. Her surreal short f i lm  
“Marryland” (2015) also screened at the 
Udine Far East Film Festival. She recently 
co-directed a TV series “Till Death Do Us 
Part” (2018), which portrays complexities  
of married life.

Anastasia Tsang

A Light Never Goes Out
Hong Kong / 2022 / 103 minutes / DCP / Colour / Drama
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HONG KONG FILM IN FOCUS

Director: Ka Sing Fung
Producer: Katherine Lee
Screenplay: Lo Kim Fei, Ka Sing Fung
Cinematographer: Szeto Yat Lui
Editor: Leung Man Shan Emily (H.K.S.E.), LAI Kwun Tung
Music: Olivier Cong
Production Design: Tsoi Wai Yin Jean  

Starring: Sammi Cheng, Alan Luk, Hedwig Tam

Production Company: Flowing Water Production Company

เร่�องย่อ: คู�สามุ่่ภรรยาได้ค้น่พบความุ่เป็ัน่พ�อแมุ่� 
อ่กครั�งผ่�าน่การรับเล่�ยงดูเด็ก ๆ หลังต้ัองสูญเส่ยลูก
ของตััวเองไปัอย�างเจ็บปัวด

ประวีัติผู้้�กำากับัภาพยนตร์:  Ka Sing Fun จากอด่ตั
นั่กหนั่งสอ่พมิุ่พ ์เขาเขย่น่บที่และกำากับภาพยน่ตัร์สั�น่ 
หลายเร่�อง ได้แก� ภาพยน่ตัร์สารคด่เร่�อง The Art of 
Cantonese-Style Congee ใน่ปีั 2017, A Bird  
Goes By ท่ี่�ได้เข้ารอบใน่เที่ศกาลภาพยน่ตัร์สั�น่ Fresh 
Wave International Short Film Festival ครั�งท่ี่� 13 
และ Gai Dan Chai (ร�วมุ่กำากับและเข่ยน่บที่กับ 
Kato De Boeck ผู้่กำากับชาวเบลเย่ยมุ่) ท่ี่�เป็ัน่
ภาพยน่ตัร์ปิัดเที่ศกาลดังกล�าว ใน่ปีั 2019 น่อกจากน่่�
ยังมุ่่ผ่ลงาน่อ่�น่ ๆ เช�น่ 1043rd Day on Minibus  
ท่ี่�ชน่ะรางวัล Best Microfilm Silver Award, Best 
Microfilm Actor และ Best Microfilm Screenplay 
ใน่เที่ศกาล Microfilm Project ครั�งท่ี่� 7 ใน่ปีั 2019 
และภาพยน่ตัร์สั�น่ Check Please ปีั 2020

ปีั 2019 โปัรเจกต์ัภาพยน่ตัร์ Lost Love ท่ี่�เขาร�วมุ่
เข่ยน่บที่และกำากับ ได้รับเล่อกโดย First Feature 
Film Initiative - Professional Group ครั�งท่ี่� 6 ให้
รับที่่น่สนั่บสน่่น่จำาน่วน่ 8 ล้าน่ดอลลาร์ฮ�องกงจาก 
Hong Kong government’s Film Development 
Fund และสร้างเสร็จใน่ปีั 2022

Synopsis: A married couple rediscovers the 
feeling of parenthood by fostering children 
after the painful loss of their own child.

Director’s Biography: A former journalist, 
Ka Sing Fung has directed and written 
several short films, including documentary 
“The Art of Cantonese-Style Congee” in 
2017, the 13th Fresh Wave International 
Short Film Festival entry “A Bird Goes By” 
and closing short film “Gai Dan Chai”  
(Co-directed and co-wrote with Belgian 
director Kato De Boeck) in 2019. Other 
works include “1043rd Day on Minibus”, 
winner of Best Microfilm Silver Award,  
Best Microfilm Actor and Best Microfilm 
Screenplay at the 7th Microfilm Project in 
2019, and short film “Check Please” in 2020.

In 2019, “Lost Love”, which Ka co-wrote and 
directed, was chosen as a project of the 6th 
First Feature Film Initiative - Professional 
Group, receiving funding of HK$8 million 
from the Hong Kong government’s Film 
Development Fund. The film was finished in 
2022.

Lost Love
Hong Kong / 2022 / 95 minutes / DCP / Colour / Drama

Ka Sing Fung

6564



วัน่ศ่กร์ท่ี่� 20 มุ่กราคมุ่ เวลา 13.00-16.00 น่. ณ ลาน่อิน่ฟุ้ินิ่ซีิต่ั� ฮอลล์ ชั�น่ 5 พารากอน่ 
ซี่น่่เพล็กซี์ ศูน่ย์การค้าสยามุ่พารากอน่

อ่ตัสาหกรรมุ่ภาพยน่ตัร์ฮ�องกง ถ่ีอว�ามุ่่ตัำาน่าน่ท่ี่�ร่�งโรจน์่และไมุ่�เพ่ยงปัักหมุ่่ดหมุ่ายให้แก�
ภาพยน่ตัร์แน่วแอ็กชัน่ท่ี่�คน่ดูหน่ังทัี่�งโลกล้วน่จดจำา แตั�ยังได้ผ่ลิตัความุ่หลากหลายให้แก�
ภาพยน่ตัร์ใน่แน่วตั�าง ๆ ไมุ่�ว�าจะเป็ัน่ ดรามุ่า ตัลก ช่วิตั ผ่่ หร่อแน่วสะท้ี่อน่สังคมุ่

เพ่�อเป็ัน่การขับเคล่�อน่ทิี่ศที่างใหมุ่� ๆ และโอกาสใน่การพัฒน่าเน่่�อหาท่ี่�หลากหลายให้แก�
อ่ตัสาหกรรมุ่ภาพยน่ตัรข์องฮ�องกงและเอเชย่ รวมุ่ไปัถ่ีงการสนั่บสน่่น่การที่ำางาน่ร�วมุ่กัน่ของคน่
ที่ำางาน่ใน่วงการภาพยน่ตัร์ทัี่�งจากฮ�องกงและเอเชย่ หน่�วยงาน่ CreateHK ซี่�งเป็ัน่หน่�วยงาน่ของ
รัฐบาลฮ�องกง ท่ี่�มุ่่เปั�าหมุ่ายใน่การพัฒน่าอ่ตัสาหกรรมุ่ความุ่คิดสร้างสรรค์ของฮ�องกง ได้มุ่า 
เปิัดตััวแน่วที่างใน่การให้ที่น่่เพ่�อการร�วมุ่ที่น่่ที่างภาพยน่ตัร์ระหว�างฮ�องกงและปัระเที่ศใน่ภูมิุ่ภาค
เอเช่ยใน่งาน่เที่ศกาลภาพยน่ตัร์อาเซี่ยน่แห�งกร่งเที่พมุ่หาน่คร ครั�งท่ี่� 8 น่่�  

ใน่ครั�งน่่� CreateHK จะน่ำาเสน่อแน่วที่างของการให้ท่ี่น่ co-production ท่ี่�จะเปัิดข้อเสน่อใน่ 
การร�วมุ่ลงที่่น่ระหว�างผู้่ผ่ลิตัภาพยน่ตัร์ใน่ภูมุ่ิภาคเอเช่ยและฮ�องกง รวมุ่ทัี่�งแลกเปัล่�ยน่พูดค่ย
ถ่ีงปัระสบการณ์การที่ำางาน่ร�วมุ่กัน่ และโอกาสใน่การที่ำางาน่ร�วมุ่กัน่ของผู้่ผ่ลิตัภาพยน่ตัร์ 
จากฮ�องกงและจากปัระเที่ศไที่ยอ่กด้วย

Create Hong Kong (CreateHK) เป็็นหน่วยงานเฉพาะที่่�ต้ั้�งข้ึ้�นโดยรัฐ้บาลเขึ้ตั้ป็กครัอง
พเิศษฮ่่องกงในเดือนมิถิุนุายน 2009 เพื�อเป็็นผู้้�นำาในการัพ้ฒนาอุตั้สาหกรัรัมิสรั�างสรัรัค์ขึ้อง
ฮ่่องกง ต้ั้�งแต่ั้ 1 กรักฎาคมิ 2022 CreateHK อย้ภ่ายใตั้�การักำาก้บขึ้องสำาน้กงานว้ฒนธรัรัมิ 
กฬ่า และการัท่ี่องเที่่�ยว

Friday 20th January 2023 (01.00-04.00 PM) at Infinicity Hall @Paragon Cineplex,  
5th Fl., Siam Paragon

The history of Hong Kong motion picture industry is one of the most glorious and 
successful in the world, a landmark in the evolution of action films while also  
serving up a variety of genre, from drama, comedy, horror and social realist films.

To drive the film industry of Hong Kong and Asia forward, and to provide a 
platform for diversity and cooperation among film talents, Create HK, an  
agency under the Hong Kong government tasked with developing Hong Kong’s 
creative industry, will launch a co-production initiative between Hong Kong and 
Asian countries at the 8th Bangkok ASEAN Film Festival. 

At the festival, CreateHK will present a co-production guideline between  
filmmakers and companies in Asia and Hong Kong. And Hong Kong and Thai 
filmmakers will share ideas and experiences in co-production, as well as look 
for opportunities to partner with film professionals and talents from other parts 
of Asia.

Create Hong Kong (CreateHK) is a dedicated office set up by the Government 
of the Hong Kong Special Administrative Region in June 2009 to spearhead 
the development of creative industries in Hong Kong. From 1 July 2022 onwards, 
it is under the Culture, Sports and Tourism Bureau.

เชิญร่วมงานแถลงข่าว

PRESS 
CONFERENCE

Introduction to Hong Kong-Asian
Film Collaboration Funding Scheme

By CreateHK

SPEAKERS

Deputy Secretary for Culture, 
Sports and Tourism

Kwok Wong Wing Ki, 
Vicki, JP

ณ ลานอินฟนิิซติี ้ฮอลล์ ชัน้ 5 พารากอน ซนีีเพลก็ซ ์ศูนยก์ารค้าสยามพารากอน
Infinicity Hall @Paragon Cineplex, 5th Fl., Siam Paragon
เวลา 13.00-16.00 น.  I  01.00-04.00 PM  

Assistant Head of CreateHK / 
Secretary-General of Film 
Development Council

Mak Sing Hei, Gary 

Hong Hong film director (Lost Love)

Ka Sing Fung 

Hong Kong film director/actor 
(Hand Rolled Cigarette)

Chan Kin Long

Thai film director 
(ฉลาดเกมส์โกง, One for the Road)

Nattawut Poonpiriya
นัฐวุฒิ พูนพิริยะ

Thai film director/producer 
(Wonderful Town, ไฮโซ)

Aditya Assarat
อาทิตย์ อัสสรัตน์

20 มกราคม 2566
January 2023

Register here

SPEAKERS

Moderated by
ดำเนินรายการโดย

Deputy Director of the Film Archive (Public Organization)
รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

Kong Rithdee
ก้อง ฤทธิ์ดี ในงานมกีารแปลภาษาอังกฤษ

เปน็ไทยตลอดทัง้งาน
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Ajoomma
Rediance
1703, Block B, Star City International 
Tower, Jiu Xian Qiao Rd.,
Chaoyang, Beijing, China 100020
Sales: Fen Chen 
Email: fen@rediancefilms.com
Festival: Yaoting Zhang 
Email: yaoting@rediancefilms.com
Website: www.rediancefilms.com

Before, Now & Then
Fourcolours Films
Ruko Emerald Avenue 1 Blok 
EA 09 – A 09 Boulevard 
Bintaro Jaya Tangerang Selatan 15227
Email: publicist@fourcoloursfilms.com

Children of the Mist
Tran Phuong Thao (Producer)
Tel.: +84 9 8909 5856
Email: tpthao1977@gmail.com
 
Swann Dubus (Producer)
Tel.: +84 3 4340 2860
Email: nsxprod@gmail.com

International Sales: CAT&Docs
Email: info@catndocs.com

Glorious Ashes
An Nam Productions (Vietnam)
Potocol (Singapore)
Jeremy Chua 
Email: jeremy@potocol.co

Tran Thi Bich Ngoc (Producer)
Email: tbn1977@gmail.com

Hand Rolled Cigarette
Edko Films Limited
1212, Tower 2, Admiralty Centre, 
18 Harcourt Rd., Hong Kong

George Fan
Email: fangeorge@edkofilm.com.hk

Itim (The Rites of May)
Carlotta Films 
74 rue de Charenton 75012 Paris
Tel.: +33 1 4224 1404 
Website: www.carlottafilms.com 

Konjorn
Thai Film Archive (Public Organization) 
94 Moo 3, Phuttamonthon Sai 5 Rd.,
Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand
Tel.: +66 2482 2013
Website: www.fapot.or.th 

Lost Love
Media Asia Film
20/F, Wyler Centre, Phase II, 
No. 200 Tai Lin Pai Rd., Kwai Chung, 
New Territories, Hong Kong
Tel./Fax: +852 2314 4288 
Email: info@mediaasia.com

Vienna Cheng
Email: viennacheng@mediaasia.com

A Light Never Goes Out
Entertaining Power Co. Limited
Unit 808, 8/F, World Interests Building,
8 Tsun Yip Lane, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong
Tel.: +852 2328 4880 
Fax: +852 2328 4223
Email: info@entertainingpower.com

Grace Chan
Email: gracechan@entertainingpower.com

The Novelist’s Film
FINECUT
Patio House #102 (Bldg. C), 22-14 
Bongeunsa-ro 26-gil, Gangnam-gu,
Seoul 06126, South Korea
Tel.: +82 2 569 8777  
Fax: +82 2 569 6662
Email: cineinfo@finecut.co.kr
Website: www.finecut.co.kr

Thamp (The Circus Tent)
Film Heritage Foundation 
707, Arun Chambers, Tardeo Rd., 
Mumbai 400034, India
Tel.: +91 22 2354 0246 / 47
Email: contact@filmheritagefoundation.co.in

PRINT SOURCE
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CONTACT

กองภาพยนตร์และวีีดิิทััศน์ สำานักงานปลัดิกระทัรวีงวีัฒนธรรม 
10 ถนนเทำียมร์่วมมิตร์ แขวงห�วยขว�ง เขตห�วยขว�ง กร์ุงเทำพมห�นคร์ 10310 
โทำร์ศ้พทำ์ +66 2209 3519-20
Audio - Visual Division, Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Culture
10 Ministry of Culture Thiam Ruam Mit Rd., Huai Khwang, 
Bangkok 10310, Thailand
Tel.: +66 2209 3519-20

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่่งชาติ
188/58-61 อ�ค�ร์ดร์�ก�อนทำ�วน์ ห�อง D1-D4 ถนนจร์้สั้เมือง
แขวงว้งใหม่ เขตปิทำุมว้น กร์ุงเทำพมห�นคร์ 10330
โทำร์ศ้พทำ์ 091 776 4804
อีเมล admin@mpc.or.th
The National Federation of Motion Pictures and 
Contents Associations (MPC)
188/58-61, Dragon Town Building, Room D1-D4, Jarus Muang Rd.,
Wang Mai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel.: +66 917764804
Email: admin@mpc.or.th
 
ห่อภาพยนตร์ (องค์การมห่าชน)
94 หม้่ 3 ถนนพุทำธมณฑลสั้�ย 5 ตำ�บลศ�ล�ย� อำ�เภอพุทำธมณฑล 
จ้งหว้ดนคร์ปิฐม 73170 
โทำร์ศ้พทำ์ +66 2482 2013-14 ต่อ 114 โทำร์สั้�ร์ +66 2482 2015 
อีเมล filmarchivethailand@gmail.com 
Thai Film Archive (Public Organization)
94 Moo 3 Phuttamonthon Sai 5 Rd., Salaya, Phuttamonthon, 
Nakhon Pathom 73170, Thailand
Tel.: +66 2482 2013 Ext. 144, +66 2482 1087-99
Fax: +66 2482 2015
Email: filmarchivethailand@gmail.com

สมาคมผู้้�กำากับัภาพยนตร์ไทัย 
38/4 ธีร์วร์ร์ณเพลสั้ ซีอยล�ดพร์��ว 94 แขวงพล้บพล� 
เขตว้งทำองหล�ง กร์ุงเทำพมห�นคร์ 10310
โทำร์ศ้พทำ์ +66 9 6659 3969
อีเมล mook_vanilla111333@hotmail.com 
Thai Film Director Association
38/4 Teerawan Place Soi Lat Phrao 94, Lat Phrao Rd.,
Phlabphla, Wang Thong Lang, Bangkok 10310, Thailand
Tel.: +66 9 6659 3969
Email: mook_vanilla111333@hotmail.com

สมาคมผู้้�ประกอบัการแอนิเมชั�นและคอมพิวีเตอร์กราฟิกิส์ไทัย
128/61 ช้�น 6 อ�ค�ร์พญ�ไทำ พล�ซี่� ถนนพญ�ไทำ แขวงทำุ่งพญ�ไทำ 
เขตร์�ชเทำวี กร์ุงเทำพมห�นคร์ 10400
โทำร์ศ้พทำ์ +66 2129 3106 
โทำร์สั้�ร์ +66 2129 3106
อีเมล tacga@hotmail.com
Thai Animation and Computer Graphics Association (TACGA)
128/61, 6th Fl., Payatai Plaza Building, 
Phaya Thai Rd., Ratchathewee, Bangkok 10400, Thailand
Tel./Fax: +66 2129 3106
Email: tacga@hotmail.com 
Facebook: tacga.thai

7170





B


