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เปนเอก รัตนเรือง Pen-Ek Ratanaruang / Between Two Worlds (Sri Lanka / France, 2009) 

Between Two Worlds (Ahasin Wetei) (ศรีลังกาและฝร่ังเศส ป 2009) 

กํากับและเขียนบทภาพยนตรโดยวิมุกติ จายะสุนทรา  

ชายหนุมตกลงมาจากฟากฟา 

เสนแบงแยกการสื่อสารถูกเผาใหมลายไป 

เพ่ือปลดปลอยเมืองและความวุนวายใหกลับคืนสูธรรมชาติ  

เขาสูอีกหน่ึงเรื่องราว 

ตํานานของเจาชาย  

ผูไขวควาคนหาความรัก  

ท่ีซอนตัวภายในโพรงตนไม  

ไมอาจปฏเิสธความอัศจรรยของมนตรา  

สิ่งท่ีเกิดไปแลวเมื่อวันวาน อาจเกิดข้ึนอีกครั้งในวันพรุงน้ี 

Between Two Worlds ไดออกฉายในเทศภาพยนตรนานาชาติกวา 100 แหงท่ัวโลก ไดเขาประกวดในเทศกาลภาพยนตรเว

นิส 2009 และไดรับการเสนอช่ือเขาชิงรางวัล Golden Lion นอกจากน้ียังควารางวัลผูกํากับภาพยนตรยอดเยี่ยม Asia 

Pacific Screen Awards และภาพยนตรเอเชียยอดเยี่ยมจาก Barcelona Asian Film Festival อีกดวย 

 

วิมุกติ จายะสุนทรา พูดถึงภาพยนตรเรื่องน้ีวา "Between Two Worlds วาดวยพลังของประวัติศาสตร ของอดีต พลังของ

ธรรมชาติ พลังของตัวละครแตละตัว พลังของสถาบันตาง ๆ พลังของภาพยนตร ซึ่งพลังตาง ๆ เหลาน้ีไดมาปะทะกันในหนัง 

พลังเหลาน้ีไหลผานชวงเวลา มาจากอดีต ปรากฏข้ึนอีกครั้งในปจจุบัน และเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

ผมเคารพสิ่งท่ีธรรมชาติกอกําเนิด อยางภูมิประเทศและความรูสึกตาง ๆ  ภาพยนตรเรื่องน้ีทําใหเราหลุดออกไปจากเมืองท่ีเต็ม

ไปดวยสัญลักษณและความรุนแรง และยอนกลับไปสูสิ่งท่ีเราไมรูจัก ราจิตไดออกเดินทางดานจิตวิญญาณท่ีจะพาเราไปสู

สถานท่ีตาง ๆ (ชนบท และตามดวยภูเขา) ท่ีไมอาจคาดเดาไววาจะเกิดอะไรข้ึนบาง ความลึกลับ ความนากลัวตาง ๆ เกิดข้ึนได

เสมอ และเขาก็เริ่มเขาใจวาแทท่ีจริงแลวสิ่งเหลาน้ีมันอยูรอบตัวเขามาโดยตลอด เมืองอาจจะทําใหเราเปนบา แตธรรมชาติ

ทรงพลังมากกวาน้ัน ธรรมชาติปลุกอดีตและตํานานใหตื่นข้ึนมาอีกครั้ง ธรรมชาติใหกําเนิดทุกสิ่งทุกอยาง ธรรมชาติสื่อสารกับ

เราตลอดเวลา กระตุนจินตนาการและจิตวิญญาณ เปนตนกําเนิดความรุนแรง ธรรมชาติไมเคยยอมแพมนุษย และไมอาจ

ควบคุมได ธรรมชาติทรงพลังกวาเรามากมายนัก 

Between Two Worlds เลาเรื่องราวดวยวิธีการท่ีแตกตางออกไป ผมโตมากับการฟงนิทานและเรื่องเลา เวลาฟงนิทาน เรา

ตองฟงไปเรื่อย ๆ ไมขัดจังหวะ ไมถามคําถาม เรื่องทุกเรื่องเวลานํามาเลาใหมอีกครั้ง จะไมเหมือนเดิม เพราะบางครั้งคนฟงก็

เปลี่ยนไป หรือเวลาและอารมณท่ีแตกตางก็สงผลใหการเลาเรื่องเปลี่ยนไปเชนกัน 



ในบานเกิดของผม ทันทีท่ีคุณเริ่มเขียนบันทึก คุณก็ไดกักขังจินตนาการเหลาน้ันไปแลว แตถาคุณบันทึกมันลงแผนฟลม คุณจะ

สามารถปลดปลอยมัน ดวยการผสมผสานองคประกอบตาง ๆ เขาดวยกัน ภาพยนตรเปนการปลอยพ้ืนท่ีใหคนดูไดคนหา

เรื่องราวดวยตัวเขาเอง แบบเดียวกับการชมภาพวาด การถายทอดเรื่องราวดวยภาพยนตรสามารถรักษาความรูสึกและอารมณ

ของเรื่องราวได เราจะรูสึกไดถึงความซับซอนและความหมายท่ีซอนอยูภายใน" 

 

วิมุกติ จายะสุนทรา 

วิมุกติ จายะสุนทรา เปนผูกํากับภาพยนตร นักเขียนบท และศิลปนชาวศรีลังกา เขาจบดานภาพยนตรจากสถาบันภาพยนตร

และโทรทัศนแหงประเทศอินเดีย หลังจากกลับมาท่ีศรีลังกา เขาก็กํากับภาพยนตรสารคดีขาวดําเรื่อง The Land of Silence 

(2001) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 3 ปเต็ม The Land of Silence เปนสารคดีเก่ียวกับเหยื่อสงครามกลางเมืองในประเทศศรีลังกา 

โดยเขาถายทําภาพยนตรเรื่องน้ีดวยอุปกรณกลองโบราณสมัยทศวรรษท่ี 60 และใชเทคนิคการเลาเรื่องท่ีทําใหเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนในปจจุบันดูราวกับวาเปนภาพฟุตเตจจากอดีต สารคดีเรื่องน้ีไดรับคัดเลือกใหฉายตามเทศกาลภาพยนตรในหลาย ๆ 

ประเทศท่ัวโลก อาทิ เทศกาลภาพยนตรมารเซยล ประเทศฝรัง่เศส  เทศกาลภาพยนตรร็อตเตอรดาม ประเทศเนเธอรแลนด 

และเทศกาลภาพยนตรเบอรลิน ประเทศเยอรมนี   

จากน้ันวิมุกติก็ไดรับทุนไปเรียนท่ีสถาบัน Le Fresnoy-Studio National des Arts ประเทศฝรั่งเศส ระหวางศึกษาอยูเขาได

กํากับภาพยนตรสั้นเรื่อง Empty for Love ซึ่งถายทําท้ังท่ีฝรั่งเศสและศรีลังกา ภาพยนตรเรื่องน้ีไดรับคัดเลือกใหฉายใน

เทศกาลภาพยนตรเมืองคานส 2003 และควารางวัลผูกํากับภาพยนตรยอดเยี่ยมจากเทศกาล Novo Mesto International 

Short Film Festival ประเทศสโลเวเนียในป 2003 ซึ่งเปนปเดียวท่ีเขาไดรับเลือกจากมูลนิธิ Cinefondation ของเทศกาล

ภาพยนตรเมืองคานส ใหเขารวมในโครงการศิลปนพําพัก 

ภาพยนตรขนาดยาวเรื่องแรกของเขา The Forsaken Land (2005) ไดรับเลือกใหรวมฉายท่ีเทศกาลภาพยนตรเมืองคานสใน

ป 2005 (สาย Un certain regard) และสามารถควารางวัลถายภาพยอดเยี่ยม Camera D’Or มาได ซึ่งวิมุกติเปนชาวศรี

ลังกาคนแรกและคนเดียวท่ีเคยไดรับรางวัลน้ี ผลงานเรื่องตอมาของเขา Between Two Worlds (2009) เขาชิงรางวัล 

Golden Lion ท่ีเทศกาลภาพยนตรเวนิส ในขณะท่ีภาพยนตรเรื่องถัดมา  Mushrooms (2011) ซึ่งถายทําในประเทศอินเดีย 

ไดรับเลือกใหรวมฉายใน Director’s Fortnight ท่ีเทศกาลภาพยนตรเมืองคานสในป 2011 

 

ผลงานท่ีผานมา 

กํากับและเขียนบทภาพยนตร 
Between Two Worlds (2009) 

The Forsaken Land (2005) 

Empty for Love (short) (2002) 

The Land of Silence (2001) 

Thibiri Dela (1996) 

  



เปนเอก รัตนเรือง 

เปนเอก รัตนเรือง เปนผูกํากับและนักเขียนบทภาพยนตรชาวไทยท่ีมีแนวทางการทํางานท่ีชัดเจนเปนเอกลักษณ เปนเอกใช

ชีวิตชวงปลายวัยรุนถึงตนยี่สิบท่ีนิวยอรค สหรัฐอเมริกา เขาจบการศึกษาจาก Pratt Institute เอกประวัติศาสตรศิลป เปนเอก

เปนหน่ึงในกลุมผูกํากับรุนใหมท่ีมีสวนชวยในการคืนชีพอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยท่ีตกต่ําอยางมากในยุคทศวรรษ 90 ในป 

2004 เปนเอกเปนหน่ึงในผูกํากับภาพยนตรท่ีไดรับรางวัลศิลปาธรจากกระทรวงวัฒนธรรม 

ผลงานเรื่องแรกของเขาคือ ฝน บา คาราโอเกะ (1997) ซึ่งไดฉายรอบปฐมทัศนท่ีเทศกาลภาพยนตรเบอรลิน ภาพยนตรเรื่องน้ี

มีแนวทางการเลาเรื่องและสไตลท่ีแตกตางจากภาพยนตรไทยท่ัว ๆ ไปในยุคน้ันอยางสิ้นเชิง และทําใหช่ือของเขาเปนท่ีจับตา

มอง ภาพยนตรเรื่องท่ีสองของเขา เรื่องตลก 69 (1999) เปนแนวตลกเสียดสี และเปนตัวแทนประเทศไทยเขาชิงรางวัลออ

สการครั้งท่ี 73 ในสาขาภาพยนตรตางประเทศยอดเยี่ยม ภาพยนตรเรื่องท่ีสามของเขา มนตรักทรานซิสเตอร (2001) เลา

เรื่องราวความรักในแบบฉบับมนตเพลงลูกทุง มนตรักทรานซิสเตอรฉายรอบปฐมทัศนท่ีงาน Director's Fortnight เทศกาล

ภาพยนตรเมืองคานส 2002 และเปนตัวแทนภาพยนตรไทยเขาชิงออสการครั้งท่ี 75  

ผลงานเรื่องตอมา เรื่องรัก นอยนิด มหาศาล (2003) เปนการทํางานรวมกับปราบดา หยุน (เขียนบท) คริสโตเฟอร ดอยล 

(ถายภาพ) และ ทาดาโนบุ อาซาโน (แสดงนํา) ซึ่งรับบทเปนชาวญี่ปุนท่ีหนียากูซามาอยูประเทศไทย ภาพยนตรเรื่องน้ีไดรับ

เสนอช่ือเขาชิงรางวัลในเทศกาลภาพยนตรร็อตเตอรดาม ควารางวัลนักแสดงนํายอดเยี่ยม (อาซาโน) จากเทศกาลภาพยนตรเว

นิส และเปนตัวแทนประเทศไทยในการเขาชิงรางวัลออสการป 2003 เปนเอกไดรวมงานกับท้ังสามคนน้ีอีกครั้งกับ คําพิพากษา

ของมหาสมุทร (2006) ซึ่งฉายรอบปฐมทัศนและถูกเสนอช่ือเขาชิงรางวัลในเทศกาลภาพยนตรเบอรลินดวย 

จากน้ัน เปนเอกก็กลับไปเขียนบทภาพยนตรเองอีกครั้งกับ พลอย (2007) ซึ่งไดรวมฉายใน Director's Fortnight เทศกาล

ภาพยนตรเมืองคานส พลอย เปนเรื่องราวของภรรยาท่ีเริ่มระแวงและไมพอใจ เมื่อสามีไปสนิทสนมกับเด็กสาวรุนลูก 

ภาพยนตรเรื่องน้ีไดออกฉายตามเทศกาลภาพยนตรตาง ๆ ท่ัวโลกมากมาย รวมท้ังเทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพ 

เทศกาลภาพยนตร Osian's Cinefan Festival of Asian and Arab Cinema (และควารางวัล  FIPRESCI award จาก

เทศกาลน้ีดวย) และเทศกาลภาพยนตรโตรอนโต 

ป 2009 เขากํากับและเขียนบทภาพยนตรเรื่องนางไม ซึ่งวาดวยความเรนลับของปาท่ีเขามามีสวนในความสัมพันธของคนสอง

คน นางไมไดเขาชิงรางวัลในสาย Un Certain Regard เทศกาลภาพยนตรเมืองคานสป 2009 ในขณะท่ีผลงานเรื่องตอมาของ

เขา ฝนตกข้ึนฟา (2011) ไดรับเลือกเปนตัวแทนจากประเทศไทยในการเขาชิงรางวัลออสการครั้งท่ี 85 

 

สวนหนึ่งของผลงานท่ีผานมา 

กํากับภาพยนตร 
ประชาธิป’ไทย (2013) 

ฝนตกข้ึนฟา (2011) 

นางไม (2009) 

พลอย (2007) 

คําพิพากษาของมหาสมุทร (2006) 

เรื่องรัก นอยนิด มหาศาล (2003) 

มนตรักทรานซิสเตอร (2001) 

เรื่องตลก 69 (1999) 



ฝน บา คาราโอเกะ (1997) 

 

 

Between Two Worlds (Ahasin Wetei) (Sri Lanka / France, 2009) 

 Written and directed by Vimukthi Jayasundara  

The young man has fallen from the sky 

The lines of communication are burned 

To flee the city and its tumult, get back to nature 

Enter into another story 

Of the legend of the prince 

In the hope of a love 

To hide in the hollow of the tree 

Nothing magical is improbable 

What happened yesterday may happen again tomorrow 

 

This film was officially selected for the Competition at the 66 Venice International Film Festival in 2009 

and was nominated for the prestigious Golden Lion.  It also received nomination for Achievement in 

Directing at the Asia Pacific screen Awards 2009 in Australia. At the Barcelona Asian Film Festival in 2010 

this film won the Best Asian Film Award. Between Two Worlds was invited to more than 100 film festivals 

around the world. 

 

Director’s note:  " In Between Two Worlds, the forces of History, of the past, the forces of nature, the 

forces of each character, the forces of the institutional powers, the forces of cinema, all come to a clash 

and to explode. All these forces flow through time, come from the past, reappear in the present and are 

tensed into the future. 

I am highly aware of what nature produces, for example landscapes and emotions. The film allowed us 

to flee from the city, inhabited by signs and violence — to his unknown, Rajith undertakes a sort of 

spiritual journey—taking us to surroundings ( first the countryside then the mountains) where life is not 

something that is obvious, where signs are invisible, where the sensation of the unknown, mystery, horror 

can arise, where one starts to understand that all of this has always been possible for human beings. The 

city makes one mad, but nature might be even worse, reawakening the past, legends. It is testimony of 

each and every thing, it talks to us without pause, referring to myths, arousing our imagination and ghosts. 

It is also the site of great violence. Nature never ceases fighting back, being born again where man has 

built; it cannot be controlled. In this sense it isolates us, it goes both before us and after us. 

I know that coming from me this can sound surprising, or even like a form of provocation, but Between 

Two Worlds is not narrated in an original way. I grew up listening to people telling stories.  And when 



you’re listening to stories, whatever the story is, you need to follow its flow, not to interrupt it, not to ask 

questions. Orality induces that the same story is never told twice the same way. Because the listener is 

someone else but also because the moment and mood are different. 

In my culture, as soon as you start writing down a story, you imprison it, you weaken it. But if you film it, 

then you’re freeing it, because you are combining its different elements. You are leaving room for the 

audience to explore its shadows, to experience it entirely, to receive it its own way, similarly to the 

experience of a painting. Orality, like cinema, can restore the scope and all the resonances of a story. You 

can feel all its layers, sense all its meanings, and not necessarily what is symbolic about it." 

 

Vimukthi Jayasundara 

Vimukthi Jayasundara is an award-winning Sri Lankan film director, screenwriter and visual artist.  He 

attended the Film and Television Institute of India and after returning to Sri Lanka, began work on his first 

film, The Land of Silence (2001), which took 3 years to complete. The Land of Silence was a documentary 

in black and white about the victims of civil war in Sri Lanka. The film was made using cinematographic 

equipment from the 1960s and interspersed with occasional dialogues deliberately not translated but 

relayed by a background commentary. The film transforms images of the present into ghostly archives. 

The documentary was selected by several festivals including Marseilles, Rotterdam and Berlin. 

Vimukthi then received a scholarship at Le Fresnoy-Studio National des Arts.  Following his time at 

Fresnoy, he directed a short film Empty for Love – which was shot in France and Sri Lanka. The film was 

was officially selected to the Cannes film festival in 2003 and won the Best Director Award at the Novo 

Mesto International Short Film festival, Slovenia in 2003, the same year he became a resident at the 

Cinéfondation of the Cannes Film Festival. 

His first feature, The Forsaken Land (2005) has been officially selected at Cannes Film Festival in 2005 (Un 

certain regard) and won the Caméra d’Or, making him the only Sri Lankan to win the award. He followed 

this with Between Two Worlds ( 2009)  which got nominated for the Golden Lion at the Venice 

International Film Festival 2009. His third feature, Mushrooms (2011) was filmed in India and went on to 

be selected for the Director’s Fortnight at Cannes Film Festival 2011.  

 

Filmography 

Director and writer 
Between Two Worlds (2009) 

The Forsaken Land (2005) 

Empty for Love (short) (2002) 

The Land of Silence (2001) 

Thibiri Dela (1996)  



Pen-Ek Ratanaruang 

Pen-ek Ratanaruang is a Thai film director and screenwriter.  He spent nine formative years in his late 

teens and early twenties in New York, where he studied at Pratt Institute, majoring in Art History. He is 

one of the handful of directors who have helped reinventing the Thai film industry since its slump in the 

1990s. In 2004, Pen-Ek was received Silpathorn Award from the Ministry of Culture. 

Pen-ek made his debut film in 1997 with a movie that broke the mold of Thai cinema, Fun Bar 

Karaoke. The film was premiered at Berlin Film Festival. Pen-Ek's second film, 6ixtynin9, is a crime black 

comedy. The film was Thailand's submission to the 73rd Academy Awards for Best Foreign Language Film. 

His third film, Transistor Love Story ( 2001) , is a bittersweet Thai country music love story.  The film 

premiered at the Director's Fortnight at the 2002 Cannes Film Festival. It was also submitted by Thailand 

to the 75th Academy Awards.  

For his fourth film, Last Life in the Universe, he teamed up with writer Prabda  

Yoon, cinematographer Christopher Doyle and Japanese actor Tadanobu Asano.  Asano portrays a 

Japanese man on the run from the yakuza in Thailand.  The film was selected for competition at 

Rotterdam Film Festival, won Asano Best Actor Award at Venice International Film Festival and was 

Thailand's submission to the 2003 Academy Awards.  Pen-Ek worked again with these three men 

on Invisible Waves (2006)  which was selected for competition at Berlin Film Festival, where it had its 

world premiere.  

Pen-Ek then returned to screenwriting with Ploy ( 2007) .  The film was screened at the Director's 

Fortnight at Cannes Film Festival.  Ploy tells a story of a wife who grows jealous and angry after her 

husband befriends a teen-age girl.  It was screened at several other film festivals, including Bangkok 

International Film Festival, the Osian's Cinefan Festival of Asian and Arab Cinema ( where it won 

the FIPRESCI award) and Toronto International Film Festival. 

In 2009 he wrote and directed Nymph, a slowpaced, minimalist offering with supernatural overtones. It 

competed in the Un Certain Regard section at Cannes Film Festival 2009. His next film Headshot (2011) 

was selected as the Thai entry for the 85th Academy Awards 

 

 

  



Selected filmography 

Director  
Paradoxocracy (2013) 

Headshot (2011) 

Nymph (2009) 

Ploy (2007) 

Invisible Waves (2006) 

Last Life in the Universe (2003) 

Transistor Love Story (2001) 

6ixtynin9 (1999) 

Fun Bar Karaoke (1997) 
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