
bacc cinema 

CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016 
The Female Perspective  
วันเสารท่ี 24 กันยายน 2559 เวลา 14.00 – 20.30 น. 
หองออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

“ตลอดหาช่ัวโมงกวาๆ เราไดสัมผัสโลกของหญิงสาวสี่คนในวัยปลายสามสิบ ไดเห็นโลกทัศนของผูหญิงตางแบบท่ีตองการ 

"ช่ัวโมงแหงความสุข" เหมือนกัน เราไมรูแนชัดวาไดเห็น "ช่ัวโมงแหงความสุข"  ของตัวละครในหนังเรื่องน้ี แตการไดรูสึกและ

รับรูถึงความปรารถนาเฉกเชนมนุษยท่ีไมเคยยอมแพ ชางปวดราวแตงดงามยิ่งนัก” พิมพกา โตวิระ 

รวมชมภาพยนตรจากประเทศญี่ปุนเรื่อง Happy Hours (2015) กํากับภาพยนตรโดย ริวสุเกะ ฮามากูจิ คัดสรรโดย 

พิมพกา โตวิระ ผูกํากับภาพยนตรหญิงชาวไทยคนแรกท่ีเปนท่ีรูจักของวงการภาพยนตรนานาชาติและนักวิจารณตางประเทศ 

และเจาของรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร พ.ศ. 2552  

มิตรภาพของผูหญิง 4 คนในวัยปลาย 30 กําลังจะถูกทดสอบ เมื่อหน่ึงในน้ันประกาศวาเธอจะหยาขาดจากสามี รายละเอียด

และเรื่องราวตางๆ ท่ีไดรับการถายทอดผานระยะเวลา 5 ช่ัวโมงเศษของ Happy Hour จะบอกเลาความสัมพันธและชีวิตของ

พวกเธอผานเหตุการณท่ีสั่นคลอนความเช่ือมั่น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหมของการ “อยูตรงน้ัน” ของผูหญิงท้ังสี่คน 

“Over the course of 5 hours and 17 minutes, we are invited to enter the world of four women in their 

late 30s. The film shows us the diversity of female perspectives with one thing in common, the longing 

for the "Happy Hour”. It is not clear if there is actually a "Happy Hour" for them but what we can feel and 

empathise with them is their unyielding desires which are painfully beautiful.” Pimpaka Towira 

The third screening on Saturday 24 September 2016 is a Japanese film, Happy Hours (2015) directed by 

Ryusuke Hamaguchi and chosen by Pimpaka Towira, an acclaimed female Thai director and a winner of 

the Silapathorn Award (an honour for Thai contemporary artists), in 2009.  

The precious balance holding together four best friends in their 30s is tested when one announces that 

she will be divorcing her husband. With a grandeur and detail afforded by its running time, Happy Hour 

explores that balance through a feat of fortitude and the poise of simply “being there” between friends. 

 
  



ตัวอยางภาพยนตร / Trailer of Happy Hour: https://www.youtube.com/watch?v=v6p5p3Etlgc  

*ภาพยนตรมีความยาว 5 ชั่วโมง 17 นาที / The film has a running time of 5 hours 17 minutes. 
*มีการพักเบรคระหวางฉายภาพยนตร 2 ชวง / There will be two breaks between the screening. 

คาสนับสนุนกิจกรรม ทานละ 60 บาท (พรอมรับสูจิบัตรฟรี) 
เปดจําหนายบัตรต้ังแตเวลา 11.00 น. ของวันจัดกิจกรรม 
*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

*ภาพยนตรเริ่มฉายเวลา 14.00 น. 

*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย 

*กิจกรรมน้ีเหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

 

Entry fee is 60 Baht per person (with a free programme). 
Registration for each screening starts at 11.00 hrs. 
*With Thai and English subtitles 

*Film screening starts at 14.00 hrs. 

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

*This event is suitable for adults 15 years and over. 

ขอมูลเพ่ิมเติม  / For more information Tel. 02 214 6630-8 ext. 528 Email: activity@bacc.or.th 
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