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กิจกรรมฉายภาพยนตรพ์ร้อมเสวนาเรื่อง “Mlabri in the Woods” 
โดยเป็นส่วนหน่ึงของนิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพนัธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วนั - เวลา: วนัอาทติยท์ี ่31 กรกฏาคม 2565, 14:00 - 17:30 น. 
สถานท่ี:  หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 5 หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 
ค่าเข้าชม: ไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
ภาษา:    ภาพยนตรเ์สยีง ภาษาไทย, ภาษาญีปุ่่ นและภาษามลาบร ีพรอ้มบทบรรยาย ภาษาองักฤษ  

กจิกรรมเสวนาจะด าเนินรายการเป็น ภาษาญีปุ่่ นและภาษาไทย 
ลงทะเบียน:  https://www.eventpop.me/e/13265 
 

 

 

https://www.eventpop.me/e/13265
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เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ร่วมกบั ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์รมหาชน) และ หอศลิปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร จดักิจกรรมฉายภาพยนตรพ์รอ้มเสวนาเรือ่ง “Mlabri in the Woods” ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2565 เวลา 14:00 - 17:30 น. ณ ห้องออดิทอเรียมชัน้ 5 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร  
 
กจิกรรมแบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ กจิกรรมฉายภาพยนตรแ์ละเสวนาหลงัชมภาพยนตร์ “Mlabri in the Woods” กบัคุณ
คาเนโกะ ยู ผูก้ ากบัและนกัวจิารณ์ภาพยนตรช์าวญีปุ่่ น, คุณอโิตะ ยมูะ นักภาษาศาสตร ์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัชาวมลาบรทีีเ่ป็นหนึ่งในกลุ่มชาตพินัธุท์ีไ่ดร้บัความเขา้ใจน้อยทีสุ่ด  
 
ภาพยนตรเ์รื่อง “Mlabri in the Woods” เป็นภาพยนตรส์ารคดทีีคุ่ณคาเนโกะ ย ูใชร้ะยะเวลาต่อเนื่องถงึ 2 ปีในการตาม
ตดิชวีติชาวมลาบร ีกลุ่มชาตพินัธุท์ีร่่อนเร่เขา้ไปในป่าลกึ หลบเลีย่งจากคนบนทีร่าบ สรา้งเพงิพกัชัว่คราวจากไมไ้ผ่และ
ใบตอง โดยถ่ายท าร่วมกบัคุณอโิตะ ยมูะทีส่ามารถพดู 6 ภาษารวมถงึภาษามลาบรไีดอ้ย่างคล่องแคล่ว ในสว่นของการ
เสวนานัน้จะด าเนินรายการโดยคุณอภนินัท ์ธรรมเสนา ผูจ้ดัการฝ่ายสือ่สารสงัคมและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะศูนย์
มานุษวทิยาสรินิธร (องคก์รมหาชน) และแปลไทยโดยคุณสริพิร ด่านสกุล อาจารยจ์ากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร ทัง้นี้กจิกรรมนี้ยงัเป็นสว่นหนึ่งของนิทรรศการเสยีงจากกลุ่มชาตพินัธุ ์(Sound of the Soul) ซึง่
จะจดัแสดงระหว่างวนัที ่19 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

ก าหนดการฉายภาพยนตร ์

สถานท่ี : หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 5 หอศลิปกรุงเทพฯ 
วนัอาทิตยท่ี์ 31 กรกฎาคม 2565 
13:30 – 14:00   ลงทะเบยีน 
14:00 – 15:30 พธิกีรกล่าวทกัทายและฉายสารคด ี(85 นาท)ี   
15:30 – 15:40 พกั     
15:40 – 17:10 กจิกรรมเสวนาเกีย่วกบัสารคด ี“Mlabri in the Woods” น าโดย 

- คณุคาเนโกะ ยู ผูส้รา้งภาพยนตร,์ นกัวจิารณ์ภาพยนตรแ์ละรองศาสตราจารยป์ระจ า
มหาวทิยาลยัศลิปะทามะ 

- คณุอิโตะ ยูมะ นักภาษาศาสตร ์(เขา้ร่วมทางออนไลน์) 
- ด าเนินรายการโดย คณุอภินันท ์ ธรรมเสนา ผูจ้ดัการฝ่ายสือ่สารสงัคมและขบัเคลื่อน

นโยบายสาธารณะศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์รมหาชน) 
- แปลไทยโดย คณุสิริพร ด่านสกลุ อาจารยจ์ากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ศลิปากร 
17:10 – 17:30 ช่วงถาม – ตอบ (Q&A) 
 
ลงทะเบียนได้ท่ี https://www.eventpop.me/e/13265 (รบัวอลค์อนิจ านวนจ ากดั) 
*หลงัลงทะเบยีนบนเวบ็ไซตเ์รยีบรอ้ยท่านจะไดร้บัตัว๋ QR Code ทางอเีมล กรุณาแสดงตัว๋นี้บรเิวณจุดลงทะเบยีนเพื่อ
เขา้งาน 

https://www.eventpop.me/e/13265
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ประวติัผู้เสวนา 
คาเนโกะ ยู  
ผูส้รา้งภาพยนตร,์ นกัวจิารณ์ภาพยนตรแ์ละรองศาสตราจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัศลิปะทา
มะ 
 
เกดิที่จงัหวดัไซตามะในปี ค.ศ. 1974 เป็นผู้สร้างภาพยนตร์ลและนักวจิารณ์ภาพยนตร์ 
และยงัเป็นผูจ้ดัโปรแกรมฉายของเทศกาลภาพยนตรส์ารคดโีตเกยีวตัง้แต่ปี 2018 ผลงาน

ภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ ได้แก่ "Belgrade1999" ปี 2009 "Muneo-ism" ปี 2012 และ "Imperial" ปี 2014 
ผลงานล่าสุดของเขาคอื "A Man Who Became Cinema" ปี 2018 เขา้ฉายทีโ่รงภาพยนตร์ทัว่ประเทศญี่ปุ่ น ผลงาน
ผลิตภาพยนตร์อย่าง "The Garden Apartment" ปี 2018 ได้ถูกฉายที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติร็อตเตอร์ดัม 
เทศกาลภาพยนตรโ์อซากา้เอเชยีน "Mlabri in the Woods" ปี 2019 เป็นภาพยนตรส์ารคดขีนาดยาวเรื่องที ่5 ของเขา
และถูกฉายทีเ่ทศกาลภาพยนตรส์ารคดโีตเกยีว, เทศกาลภายนตรน์านาชาตกิมัพชูา , IUAES Anthropological Film 

Festival และอีกมากมาย นอกจากนี้เขายังตีพิมพ์งานเขยีนทางด้านประวตัิศาสตร์ภาพยนตร์และมานุษยวิทยา
วฒันธรรมมากกว่า 20 เล่ม เช่น “Folklore in Borderland”, “Boundary of Images” (ได้รบัรางวลั The SUNTORY 
Academic Awards), “Ethnography of Photology.” เขียนและเรียบเรียงหนังสือโดย Chris Marker, อภิชาติพงศ์วี
ระเศรษฐกุล, Jean Rouch, และ Agnes Verda 
 

อิโตะ ยูมะ  
นกัภาษาศาสตร ์(เข้ารว่มทางออนไลน์) 
 
นักภาษาศาสตร์และนักวิจยัอิสระ เกิดที่จงัหวดัชิมาเนะในปี ค.ศ.1986 หลงัลาออกจาก
บัณฑิตวิทยาลัยอักษรศาสตร์ (Graduate School of Letters) มหาวิทยาลัยเกียวโต เขา
ท างานในฐานะนักวจิยัขององค์การส่งเสรมิวชิาการแห่งประเทศญี่ปุ่ นที่สถาบนัวิจยัภาษา
และวัฒนธรรมแห่งเอเชีย-แอฟริกา มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ (Tokyo 

University of Foreign Studies) ตัง้แต่ปี 2018 ถงึปี 2020 เขาเป็นอาจารยป์ระจ าทีม่หาวทิยาลยัการศกึษานานาชาติ
โทยามะ (Toyama University of International Studies) เขาได้เขา้ไปยงัใจกลางพื้นทีท่้องถิ่นทัง้ในประเทศไทยและ
ประเทศลาว และท าการวจิยัค้นคว้าเกี่ยวกบัวฒันธรรมทางภาษาตัง้แต่ตอนทีย่งัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีภาษา  
มลาบรจีงึเป็นภาษาทีเ่ขาเชีย่วชาญรองลงมาจากภาษาญีปุ่่ น 
 

อภินันท ์ธรรมเสนา  
ผูจ้ดัการฝ่ายสื่อสารสงัคมและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
(องคก์รมหาชน) 
 
เกดิทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ จบการศกึษาในระดบัปรญิญาโทจาก คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา สาขาวชิามานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ในฐานะนักมานุษยวทิยา 
เขามคีวามสนใจทีห่ลากหลายรวมไปถงึเรื่องมานุษยวทิยาสือ่, กลุ่มชาตพินัธุ,์ และประเดน็

การพฒันาต่าง ๆ เขาไดส้นับสนุนการผลกัดนักฎหมายคุม้ครองวถิชีวีติและสง่เสรมิสทิธชินเผ่าพืน้เมอืงผ่านผลงาน
วชิาการและการเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุใ์หอ้อกสู่สาธารณะมากยิง่ขึน้ 
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ล่าม 
สิริพร ด่านสกลุ  
อาจารยจ์ากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 
สถาปนิกและล่ามแปลงานศลิปะ 
 
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากคณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมและศลิป
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัชบิะและระดบัปรญิญาโทจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา

สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบนัท างานในฐานะอาจารยค์ณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร เคยร่วมงานกบัเจแปนฟาวน์เดชัน่ในปี ค.ศ. 2018 ในการจดัท าการแปล
หนงัสอืส าหรบันิทรรศการ “เมอืงตอ้งสู:้ โครงการผงัเมอืงของญี่ปุ่ นในทศวรรษ 1960” 
 
ช่องทางติดต่อ 
เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ  
ชัน้ 10 อาคารเสรมิมติร ทาวเวอร ์159  ถ.สขุมุวทิ 21 กรุงเทพฯ 10110  
โทร : +66-2-260-8560~3   
อเีมล : acdept@jfbkk.or.th 
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
The Japan Foundation, Bangkok Facebook Page 
 
จดัโดย   
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