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เทศกาลภาพยนตรคัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตรนานาชาติท่ีคัดเลือกโดย 5 ผูกํากับภาพยนตรไทยชื่อดัง 

รวมรับชมภาพยนตรจากหลากหลายประเทศพรอมพูดคุยภาษาภาพยนตรกับผูกํากับท้ัง 5 ภายหลังการฉาย 

กิจกรรมนี้จะจัดข้ึนทุกสองเดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559 

สําหรับการจัดฉายครั้งท่ีหาซ่ึงเปนครั้งสุดทาย ในวันเสารท่ี 6 กุมภาพันธ 2559 พบกับภาพยนตรจากประเทศชิลี 

No (2012) กํากับภาพยนตรโดย พาโบล ลารเรน และคัดสรรโดย อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ผูกํากับ

ภาพยนตรชาวไทยเจาของผลงาน รักท่ีขอนแกน, ลุงบุญมีระลึกชาติ, แสงศตวรรษ และ สัตวประหลาด 

No เลาเรื่องราวเหตุการณประวัติศาสตรของประเทศชิลี เม่ือแผนการโฆษณาไดถูกนํามาใชในการหาเสียงทาง

การเมืองเปนครั้งแรก แคมเปญการเมืองท่ีหนังพูดถึงคือการลงประชามติครั้งประวัติศาสตรในป 1988 ของ

ประเทศชิลี ซ่ึงเปนการลงมติ “ยอม” หรือ “ไมยอม” ใหผูนําเผด็จการทหาร นายพล เอากุสโต พิโนเชต อยูใน

อํานาจตอไปอีก 8 ปหรือไม โดยดานผูนําพรรคฝายคานไดชักชวนใหนักโฆษณาหนุมไฟ มาชวยวางแผนแคมเปญ

ตอตาน ภาพยนตรเรื่อง No ไดรับคําชื่นชมมากมาย รวมท้ังไดเขาชิงรางวัลออสการครั้งท่ี 85 สาขาภาพยนตร

ตางประเทศยอดเยี่ยมอีกดวย  

รวมชม No พรอมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตรกับ อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล และ กอง ฤทธิ์ดี นักเขียน

และนักวิจารณภาพยนตร 

  

Bangkok Art and Culture Centre proudly presents “Cinema Diverse: Director's Choice 2015”. 

For the third Cinema Diverse, five international films, selected by five acclaimed Thai directors, 

will be shown bi-monthly from March 2015 – February 2016, followed by a talk with the Thai 

director after each screening. 

The fifth screening on Saturday 6 February 2016 is No ( Chile /  2012)  directed by Pablo 

Larraín and chosen by Apichatpong Weerasethakul, an acclaimed Thai director of Cemetery 

of Splendour, Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, Syndromes and A Century 

and Tropical Malady. 



 
No is a 2012 Chilean drama film. The historical moment the film captures is when advertising 

tactics came to be widely used in political campaigns.  The campaign in question was the 

historic 1988 plebiscite of the Chilean citizenry over whether the dictator Augusto Pinochet 

should stay in power for another eight years.  At the 85th Academy Awards the film was 

nominated for the Best Foreign Language Film.  

Join us for the screening of No and a post screening talk with Apichatpong Weerasethakul 

and Kong Rithdee, a film critic and writer. 

ไมเสียคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

ไมตองสํารองท่ีนั่งลวงหนา 

*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

*ภาพยนตรเริ่มฉายเวลา 17.30 น. 

*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย 

*ภาพยนตรเรื่องนี้เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 02 214 6630-8 ตอ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th 

www.bacc.or.th I  baccpage 

 

Free entry  

No reservation needed 

*With Thai and English subtitles 

*Film screening starts at 17.30 hrs. 

*The talk after the screening will be in Thai with English translation. 

*The film is suitable for adults 15 years and over. 

For more information please call 02 214 6630-8 ext. 528 Email: activity@bacc.or.th 

www.bacc.or.th I  baccpage 
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No 
“ดูภาพยนตรเรื่องนี้แลวไดยอนดูตัว วาตั้งแตเกิดมา เราเปนหุนเชิดของกลุมอํานาจไมก่ีกลุม แมแตคําวา

ประชาธิปไตยก็มีนัยยะ เม่ือโตข้ึน ถึงจะมองเห็นสายท่ีผูกไว ก็ไมสามารถตัดมันออกได จึงไดเพียงแตยิ้มอยางท่ี

บทบอกมา จนบางครั้งเผลอไป นึกวาเสรีและความสุข มีอยูจริง” อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล 

“This film makes me realise that we were born to be puppets. Our strings are being pulled by 

different forces. Even the word “Democracy” has its own agenda. By the time we grow up and 

see the strings, we cannot cut them. All we can do is smile as the scripts tell us to. So much 

so that sometimes we think that our freedom and happiness are real. ” Apichatpong 

Weerasethakul 

 

No (ชิลี / 2012) 

กํากับภาพยนตรโดย 

พาโบล ลารเรน 

นําแสดงโดย 

กาเอล การเซีย เบอรนัล 

อัลเฟรโด คาสโตร 

แอนโทเนีย เซเกอร 

ลุยส เนกโค 

ในป 1988 ผูนําเผด็จการทหารของประเทศชิลี นายพล เอากุสโต พิโนเชต ถูกกดกันจากนานาชาติใหตองจัดการ

ลงคะแนนเสียงประชามติ ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจวาจะ ‘ยอม’ หรือ ‘ไมยอม’ ใหเขาอยูในอํานาจตอไปอีก 8 

ป โดยทางผูนําพรรคฝายคานไดชักชวนใหนักโฆษณาหนุมไฟแรง เรเน ซาเวดรา (กาเอล การเซีย เบอรนัล) มา

ชวยวางแผนแคมเปญตอตานใหประชาชนรวมกันโหวต ‘ไม’ แมวาจะเสียเปรียบในทุกดานและโดนแทรกแซง

จากฝายรัฐบาล แตทีมงานของซาเวดราก็ไมยอทอ มุงหนาคิดแผนการเพ่ือเอาชนะการลงมติครั้งนี้และปลดปลอย

ชิลีจากการปกครองแบบเผด็จการ  

  



 
 

No (Chile / 2012)  

Directed by  

Pablo Larraín 

Cast 

Gael Garcia Bernal 

Alfredo Castro 

Antónia Zegers 

Luis Gnecco  

In 1988, Chilean military dictator Augusto Pinochet, due to international pressure, is forced to 

call a plebiscite on his presidency. The country will vote YES or NO to Pinochet extending his 

rule for another eight years. Opposition leaders for the NO persuade a brash young advertising 

executive, Rene Saavedra (Gael Garcia Bernal), to spearhead their campaign. Against all odds, 

with scant resources and under scrutiny by the despot‘s minions, Saavedra and his team 

devise an audacious plan to win the election and set Chile free. 

 

พาโบล ลารเรน 

พาโบล ลารเรน เกิดท่ีเมืองซานติอาโก ประเทศชิลี เม่ือป 1976 เขาเปนหนึ่งในผูกอตั้ง Fabula ซ่ึงเปนบริษัท

ผลิตภาพยนตร รายการโทรทัศน โฆษณา และงานโปรดักชั่นตางๆ 

ในป 2005 เขากํากับภาพยนตรขนาดยาวเรื่องแรก “Fuga” 

ป 2007 พาโบล ลารเรน กํากับภาพยนตรขนาดยาวเรื่องท่ีสอง “Tony Manero” ซ่ึงเขารวมเขียนบทกับมาเต

โอ ไอริบารเรน และอัลเฟรโด คาสโตร ภาพยนตรเรื่องนี้ออกฉายรอบปฐมทัศนภายใตโปรแกรม Directors‘ 

Fortnight เทศกาลภาพยนตรเมืองคานสป 2008  

“Post Mortem” เปนภาพยนตรเรื่องท่ีสามของเขา นําแสดงโดย อัลเฟรโด คาสโตร และแอนโทเนีย เซเกอร 

และไดฉายรอบปฐมทัศนท่ีเทศกาลภาพยนตรเวนิสในเดือนกันยายน 2010 

ป 2010 พาโบล ลารเรน กํากับซีรียโทรทัศนเรื่อง “Profugos” ซ่ึงเปนซีรียโทรทัศนชุดแรกของ HBO ท่ีผลิตใน

ชิลี ลาสุดเขากําลังกํากับซีซ่ันท่ีสองของ “Profugos” 

“No” เปนผลงานภาพยนตรขนาดยาวเรื่องท่ีสี่ของเขา 

 



 
ผลงานท่ีผานมา 

The Club (2015) 

No (2012) 

Post Mortem (2010) 

Tony Manero (2008) 

Fuga (2005) 

 

Pablo Larraín  

Pablo Larraín was born in Santiago, Chile, in 1976.  He is a founding member of Fabula, a 

company dedicated to producing film, television, and commercials, as well as providing 

production services. 

In 2005, he directed his first feature-length film, “Fuga”. 

In 2007, Pablo Larraín directed his second film, “Tony Manero”, collaborating on the 

screenplay with Mateo Iribarren and Alfredo Castro.  The film premiered at the Director‘s 

Fortnight at the 2008 Cannes Film Festival. 

“Post Mortem” was his third feature film, starring Alfredo Castro and Antonia Zegers.  It 

premiered at the Official Competition of the Venice Film Festival in September 2010. 

In 2010, Pablo Larraín directed “Profugos”, HBO‘s first television series produced in Chile. He is 

currently shooting the second season of “Profugos”. 

“No” is his fourth film. 

 
Filmography  
The Club (2015) 

No (2012) 

Post Mortem (2010) 

Tony Manero (2008) 

Fuga (2005) 

 



 
อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล  

อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล เกิดท่ีกรุงเทพมหานคร กอนจะยายไปจังหวัดขอนแกน เขาเริ่มกํากับภาพยนตรและ

วีดีโอขนาดสั้นตั้งแตป พ.ศ. 2537 และมีผลงานการกํากับภาพยนตรขนาดยาวเรื่องแรกออกมาในป 2543 

นอกจากภาพยนตรแลว อภิชาติพงศยังสรางสรรคผลงานศิลปะซ่ึงไดนําไปจัดแสดงในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก 

ภาพยนตรของอภิชาติพงศเปนภาพยนตรนอกกระแสท่ีมักจะพูดถึงความรูสึกแปลกแยกและความทรงจําในอดีต 

ไปพรอมๆ กับการซอนประเด็นทางสังคมและการเมือง เขาเปนผูกํากับภาพยนตรอิสระท่ีไมผลิตงานในระบบ

สตูดิโอ และสนับสนุนการสรางภาพยนตรอิสระและแนวทดลองผานบริษัท Kick the Machine ของเขาเอง 

ผลงานศิลปะและภาพยนตรของอภิชาติพงศไดรับคําชื่นชมและยกยองจากท่ัวโลก รวมท้ังสองรางวัลจากเทศกาล

ภาพยนตรเมืองคานส เม่ือป 2548 เขาไดรับรางวัลศิลปาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม ป 2551ไดรับเหรียญตรา

ชั้นอัศวิน Chevalier de l'ordre des arts et des letter (Knight of the Order of Arts and Literature) 

จากประเทศฝรั่งเศสและเหรียญ Officer Medal เม่ือป 2554  

“แสงศตรรรษ” (2549) เปนภาพยนตรไทยเรื่องแรกท่ีไดรับเลือกใหฉายในสายประกวดเทศกาลภาพยนตรเวนิส 

อภิชาตพงศยังเปนหนึ่งในศิลปนและผูกํากับภาพยนตร 20 คนท่ีไดรับเชิญจากสํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิ

มนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ ใหรวมสรางภาพยนตรขนาดสั้นในวาระครบรอบ 60 ปของปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชน และในป 2552 พิพิธภัณฑภาพยนตรแหงออสเตรียก็ไดตีพิมพเอกสารวิชาการเก่ียวกับ

ผลงานภาพยนตรของเขา 

ป 2552 อภิชาติพงศสรางโปรเจ็กตงานศิลปะ Primitive ซ่ึงประกอบไปดวยวิดีโอ หนังสือ และภาพยนตรขนาด

ยาว ป 2010 ภาพยนตรเรื่อง “ลุงบุญมีระลึกชาติ” ควารางวัล Palme d’Or จากเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส

ครั้งท่ี 63 และเปนภาพยนตรจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตเรื่องแรก (และเรื่องท่ี 7 จากทวีปเอเชีย) ท่ีสามารถควา

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปครอง ป 2012 เขาไดรับเชิญใหรวมงาน Documenta (13) ของเมืองคาสเซล ประเทศ

เยอรมนี  ซ่ึงเปนหนึ่งในนิทรรศการศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก นอกจากนี้อภิชาติพงศยังไดรับรางวัล

จากเทศกาลศิลปะนานาชาติตางๆ มากมาย อาทิ Sharjah Biennial Prize จากเทศกาล Sharjah Biennial 11 

ป 2013 รางวัล Fukuoka Prize จากประเทศญี่ปุน และ Yanghyun Art Prize จากประเทศเกาหลีในป 2014 

ผลงานท่ีผานมา 

รักท่ีขอนแกน (2558) 

ลุงบุญมีระลึกชาติ (2553) 

แสงศตวรรษ (2549) 

สัตวประหลาด (2547) 

หัวในทรนง (2546) 

สุดสเนหา (2545) 

ดอกฟาในมือมาร (2543) 



 
 

Apichatpong Weerasethakul 

Apichatpong was born in Bangkok and grew up in Khon Kaen in north-eastern Thailand. He 

began making film and video shorts in 1994, and completed his first feature in 2000. He has 

also mounted exhibitions and installations in many countries since 1998. 

Often non-linear, with a strong sense of dislocation, his works deal with memory, subtly 

addressed personal politics and social issues. Working independently of the Thai commercial 

film industry, he is active in promoting experimental and independent film-making through his 

company Kick the Machine. 

His art projects and feature films have won him widespread recognition and numerous festival 

prizes, including two prizes from the Cannes Film Festival. In 2005 he was presented with one 

of Thailand’s most prestigious awards, Silpatorn, by the Thai Ministry of Culture. In 2008, the 

French Minister of Culture bestowed on him the medal of Chevalier de l'ordre des arts et des 

letter (Knight of the Order of Arts and Literature). In 2011, he was given another honor for the 

same field with an Officer Medal.  

His film, Syndromes and a Century, completed in late 2006, was the first Thai film to be 

selected for competition at the Venice Film Festival. Apichatpong is also one of 20 

international artists and filmmakers commissioned to create a short film for the United 

Nations High Commissioner for Human Rights to mark the 60th anniversary of the Universal 

Declaration of Human Rights. In 2009, the Austrian Film Museum published a major English 

language monograph on his work. 

His 2009 project, Primitive, consists of a large-scale video installation, an artist’s book, and a 

feature film, Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives. The film has won a Palme d’Or 

prize at the 63rd Cannes Film Festival in 2010, making it the first Southeast Asian film (and the 

7th from Asia) to win the most prestigious award in the film world. In 2012, he is invited to 

participate in Documenta (13), one of the most well-known art exhibitions in Kassel, Germany. 

Apichatpong also received the Sharjah Biennial Prize at the 2013 Sharjah Biennial 11, UAE. He's 

also a recipient of the Fukuoka Prize, Japan, 2013. In late 2014, he received the Yanghyun Art 

Prize, one of the most prestigious prizes in Korea.  

 

Filmography 

Cemetery of Kings (2015) 

Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010) 



 
Syndromes and a Century (2006) 

Tropical Malady (2004) 

The Adventure of Iron Pussy (2003) 

Blissfully Yours (2002) 

Mysterious Object at Noon (2000) 

 

Next 

CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016 
THE FEMALE PERSPECTIVE  
 
เตรียมพบกับเทศกาลภาพยนตรคัดสรร ประจาํป 2559 กับ 5 ภาพยนตรท่ีคัดสรรโดย 5 ผูกํากับหญิงชาวไทย 

Join us for the next edition of Cinema Diverse: Director’s Choice 2016 with five international 

films chosen by five acclaimed female Thai directors. 
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