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จิระ มะลกิุล Jira Maligool / Autumn Spring (Czech Republic, 2001) 

Autumn Spring (สาธารณรัฐเช็ก 2001) 
กํากับภาพยนตรโดยวลาดิเมียร มิคาเลค 

Autumn Spring เปนภาพยนตรตลกเสียดสีเคลานํ้าตา กํากับโดยวลาดิเมียร มิคาเลค และนําแสดงโดย วลาสติมิล บรอดสก้ี 

(Closely Watched Trains และ Jacob the Liar) ในบทฟานดา ชายชราอดีตนักแสดงละครเวทีท่ียังรักความสนุกสนาน

เหมือนเด็กไมยอมโต ฟานดาไมอยากคิดถึงสังขารท่ีกําลังรวงโรยลงทุกขณะ และไมยอมคิดถึง ‘ความตาย’ ท้ังท่ีก็รูอยูเต็มหัวใจ

วา มันกําลังจะเดินทางมาถึงในอีกไมชาไมนานน้ีแลว แมวาเอมิลลี่ภรรยาและจาราลูกชายของเขาจะพยายามพร่ําบนใหเขาเลิก

ทําตัวเปนเด็ก ๆ ก็ตาม ฟานดาก็ไมสนใจ และยังคงสนุกสนานกับการปลอมตัว สวมบทบาทเปนคนอ่ืน ปนหัวชาวบานไป 

เรื่อย ๆ  

 

ฟานดามีเพ่ือนสนิทท่ีเคยรวมแสดงละครดวยกันคือเอดา คูหูวัยเฉียด 200 คูน้ี มักจะสุมหัวกันวางแผนคิดหาสารพันวิธีเพ่ือ

หยอกเยากลั่นแกลงคนอ่ืนอยูเสมอ พวกเขาจะแกลงสวมบทบาทไปเรื่อย ๆ วันหน่ึงอาจจะปลอมตัวเปนนักรองโอเปราช่ือดังท่ี

กําลังอยากหาซื้อบานในชนบท อีกวันอาจจะเปนพนักงานตรวจบัตรโดยสารรถไฟ แตแมวาจะหงุดหงิดแคไหน ลึก ๆ แลวเอมิล

ลี่ก็รักเขาและรูดีวาอยางนอยชีวิตคูกับฟานดาก็ไมเคยนาเบ่ือ แตความอดทนของเธอก็ถึงจุดสิ้นสุด เมื่อฟานดาแกลงตาย เอมิล

ลี่ขอหยา แตในท่ีสุดท้ังคูก็เขาใจวาเขาทําไปเพราะอะไร แทนท่ีจะมัวน่ังกังวลถึงวันตายของตัวเอง บางทีชวงเวลาบ้ันปลายชีวิต

อาจจะเปนชวงเวลาท่ีเราควรจะละท้ิงความกังวลท้ังหมดและใชวันเวลาท่ีมีเหลืออยูใหเต็มท่ี  

 

Autumn Spring เปนภาพยนตรท่ีท้ังตลกและเศราในเวลาเดยีวกัน หนังพูดถึงการเผชิญหนากับความชราภาพ ชีวิตคู มิตรภาพ 

และการใชชีวิตใหคุมคาท่ีสุด ภาพยนตรเรื่องน้ีเปนการแสดงครั้งสุดทายของวลาสติมิล บรอดสก้ี หน่ึงในตํานานนักแสดงของ

สาธารณรัฐเช็ก โดยเขาฆาตัวตายภายหลังแสดงนําในภาพยนตรเรื่องน้ีไมนาน  Autumn Spring ควา 4 รางวัล Czech Lion 

Awards ป 2001 (นักแสดงนําชายยอดเยี่ยม นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม และบทภาพยนตรยอด

เยี่ยม) และควารางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยมจาก Cleveland International Film Festival 2002 รางวัลขวัญใจคนดูจาก St. 

Louis International Film Festival 2002 และไดรับเชิญใหฉายในเทศกาลภาพยนตรระดับนานาชาติในหลายประเทศท่ัว

โลก  

 

 

วลาดิเมียร มิคาเลค 

วลาดิเมียร มิคาเลค (เกิดวันท่ี 2 พฤศจิกายน ป 1956) เปนผูกํากับและนักเขียนบทภาพยนตรชาวเช็ก มิคาเลคจบการศึกษา

ดานภาพยนตรจาก Czech Film Academy FAMU ท่ีกรุงปรากในป 1992 เขาเริ่มทําหนังสารคดีตัง้แตยังเรียนอยู จากน้ันเขา

ไปทํางานในตําแหนงผูชวยผูกํากับท่ี Barrandov Studios และรับหนาท่ีผูชวยใหกับผูกํากับภาพยนตรตางชาติช่ือดังมากมาย 

อาทิ มารกาเร็ตเธ วอน ทร็อตตา (Rosa Luxembourg) เบิรนฮารด วิคก้ี (The Spider’s Web I และ II) ไรนฮารด ฮัฟฟ 

(The Blue Eye) แอนดรูว เบอรกิน (The Burning Secret) และเท็ด ค็อตเชฟฟ (The Shooter) 

ภาพยนตรขนาดยาวเรื่องแรกของเขาคือ Amerika (1994) ซึ่งดัดแปลงจากนิยายของ Franz Kafka ตอมาในป 1996 เขาได

กํากับภาพยนตรเรื่อง Forgotten Light ภาพยนตรเรื่องน้ีไดฉายในเทศกาลภาพยนตร Karlovy Vary International Film 

Festival เชนเดียวกับผลงานเรื่องตอมาของเขา Sekal Has to Die (1998) ซึ่งควา 10 รางวัล Czech Lion Awards รวมท้ัง



กํากับภาพยนตรยอดเยี่ยม Sekal Has to Die ยังไปควารางวัล Critics’ Choice Award จากเทศกาล Los Angeles 

International Film Festival 1998 และเปนตัวแทนของประเทศเช็กในการเขาชิงรางวัลออสการในป 1997 อีกดวย 

ภาพยนตรเรื่องตอมา  Angel Exit (2000) ซึ่งเขาเขียนบทเองดวย ควารางวัล Daring Digital Award จากเทศกาล Jeonju 

International Film Festival และสองรางวัล Czech Lion Awards 

Autumn Spring (2001) ซึ่งนําแสดงโดยวลาสติมิล บรอดสก้ี ไดรับคําช่ืนชมจากสื่อตาง ๆ อาทิ The New York Times และ 

The Washington Post ภาพยนตรเรื่องน้ีควารางวัลจากเทศกาลภาพยนตรนานาชาตมิากมาย นอกจากผลงานภาพยนตรแลว 

มิคาเลคยังกํากับละครโทรทัศนและมิวสิควิดีโออีกดวย   

 

สวนหนึ่งของผลงานท่ีผานมา 

กํากับภาพยนตร 
Of Parents and Children (2008) 

Autumn Spring (2001) 

Angel Exit (2000) 

Prague Stories (compilation contribution, 1999) 

Sekal Has to Die (1998) 

Forgotten Light (1996) 

Amerika (1994) 

 
เขียนบท 
Amerika (1994) 

Prague Stories (compilation contribution, 1999) 

Angel Exit (2000) 

Of Parents and Children (2008) 

จิระ มะลกิุล       

หลังจากรวมบุกเบิกและกอตั้งบรษัิท หับ โห หิ้น บางกอก โปรดักช่ันเฮาสโฆษณาอารมณดีมากวาสิบป  ในป 2000  จิระ มะลิ

กุล และเพ่ือนๆ เห็นโอกาสและเวลาอันเหมาะสมในการทําภาพยนตรไทยท่ีพวกเขารักและใฝฝนท่ีจะทํามานาน จาก สตรี

เหล็ก ท่ีประสบความความสําเร็จอยางทวมทนท้ังในและตางประเทศ พวกเขาจึงรวมกันเปดบริษัทผลติภาพยนตรช่ือ หับโหหิ้น 

ฟลม และ 15 ค่ํา เดือน 11 ภาพยนตรไทยเรื่องแรกของ จิระ จงึถือกําเนิดข้ึนในป 2545 ดวยเรื่องราวความเช่ือและปาฏิหาริย

ของปรากฏการณบ้ังไฟพญานาค ทําให 15 ค่ํา เดือน 11 ไดรับรางวัลมากมาย ในป 2546 ความสําเรจ็อยางตอเน่ืองของ สตรี

เหล็ก 2 และ แฟนฉัน ไดนํามาสูการรวมตัวของพันธมิตรสามบริษัทในนาม บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท ฮบั จํากัด หรือ GTH  

ผลงานเรื่องท่ีสองของเขาคือ มหา’ลัย เหมืองแร ซึ่งเปนความตั้งใจท่ีจิระใฝฝนมานานท่ีจะถายทอดเรื่องราวงานเขียนคลาสสิก

ของคุณอาจินต ปญจพรรค ลงบนแผนฟลม มหา’ลัย เหมืองแรเลาเรื่องราวใน ป พ.ศ. 2492 เมื่อโชคชะตาของเด็กหนุมคน

หน่ึง นําพาใหเขาตองเดินทางจากโลกศิวิไลซในเมืองหลวง ไปสูอีกโลกของการเปนคนงานเหมืองแรในจังหวัดพังงา อันไกลแสน

ไกล อาจินต ปญจพรรคในวัย 22 ป ถูกใหออกจากมหาวิทยาลัย น่ันเองเปนจุดสิ้นสุดของความเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยท่ีดี



ท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศไทย แตในขณะเดียวกัน คือจุดเริ่มตนของการเดินทางไปสูการเรียนรูชีวิตจริง ท่ีไมสามารถเรียนรู

จากตําราเลมไหน ไมไดมีวางขายท่ัวไปและหาซื้อไดดวยเงิน ตองแลกดวยเวลาและหัวใจ 

  

มหา’ลัย เหมืองแร ควา 6 รางวัลสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ รวมท้ังภาพยนตรยอดเยี่ยมและผูกํากับภาพยนตรยอดเยี่ยม 

ภาพยนตรเรื่องลาสุดของเขา  รัก 7 ป ดี 7 หน เกิดจากความคิดท่ีวา เราทุกคนมักจะตองเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญใน

ชีวิตทุก ๆ 7 ป สําหรับตอน 42.195 ท่ีเขารับหนาท่ีกํากับน้ัน เลาเรื่องราวการคนพบตัวตนและความหมายของชีวิตอีกครั้งของ

ผูประกาศขาวหญิงวัย 42 ป ดวยการลงแขงว่ิงมาราธอนระยะทาง 42.195 กิโลเมตร 

 

จิระยังดํารงตําแหนงหัวหนาฝายสรางสรรคและพัฒนาใหกับบริษัท GTH และมีสวนรวมในทุกข้ันตอนการผลิตภาพยนตร 

นอกจากน้ียังรับหนาท่ีตาง ๆ อาทิ เขียนบทภาพยนตร ผูกํากับภาพ และเปนโปรดิวเซอรท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จตางๆ ของ

ภาพยนตรภายใต GTH อีกดวย 

 

สวนหนึ่งของผลงานท่ีผานมา 

กํากับภาพยนตร 
รัก 7 ป ดี 7 หน ตอน 42.195 (2012) 

มหา’ลยั เหมืองแร (2005) 

15 ค่ํา เดือน 11 (2002) 

 

อํานวยการผลิต 
เคาทดาวน (2012) 

Suck Seed หวยข้ันเทพ (2011) 

กวน มึน โฮ (2010) 

รถไฟฟามาหานะเธอ (2009) 

กอด (2008) 

Final Score 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท (2007) 

Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย (2006) 

เพ่ือนสนิท (2005) 

มหา’ลยั เหมืองแร (2005) 

แฟนฉัน (2003) 

สตรเีหล็ก (2000) 

  



 

Autumn Spring (Czech Republic, 2001) 

 Directed by Vladimír Michálek  

A wry, bittersweet comedy in the classic Czech tradition, Vladimir Michalek’s Autumn Spring stars the great 

Vlastimil Brodsky ( Closely Watched Trains, Jacob the Liar)  as Fanda, a terminal prankster who refuses to 

grow up and face responsibility. Despite constant pleas from his exasperated wife Emilie and son Jara, who 

want him to make some serious decisions about the future, Fanda ignores their nagging and spends his days 

seeking amusement and adventure.  

 

Aided and abetted by his longtime pal and former theatre colleague Eda, Fanda keeps his acting skills 

sharpened by pretending to be a host of fascinating characters.  One day he is a retired opera star in the 

market for an opulent country estate, next a ticket inspector on the Prague subway. Although Fanda bickers 

constantly with his wife, their bond is palpable – even if life with Fanda is frustrating, deep down Emilie 

also knows that at least it is never boring. But when Fanda fakes his own death, terrifying his family, Emilie 

decides she’s had enough and files for divorce.  The couple soon realizes, however, that maybe Fanda is 

right – instead of old age being a time to take on worries, perhaps it is the time to shed them and live each 

day to the fullest.  

 

With Autumn Spring, Vladimir Michalek has created a delightfully subtle, moving comedy about age, 

marriage, friendship and the art of living. It marks the final performance of renowned Czech actor Brodský, 

who committed suicide shortly after the film was made.  Autumn Spring won 4 Czech Lion awards in 2001 

( Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor and Best Screenplay) , Best Film at Cleveland International 

Film Festival 2002, Audience Choice Award at St. Louis International Film Festival 2002, and has been shown 

at many festivals throughout the world. 

 

Vladimír Michálek 

Vladimír Michálek ( born 2 November 1956)  is a Czech film director and screenwriter.  Michálek graduated 

from Czech film Academy FAMU, Prague, in 1992.  Starting during his academic study he was filming 

documentaries.  He joined the Barrandov Studios as assistant director, where he worked as an assistant 

director to many foreign directors including Margarethe von Trotta (Rosa Luxembourg), Bernhard Wicky (The 

Spider’s Web I and II), Reinhard Hauff (The Blue Eye), Andrew Birkin (The Burning Secret) and Ted Kotcheff 

(The Shooter). 

His first feature film, Amerika, a free adaptation of the Kafka novel was release in 1994.  In 1996 Forgotten 

Light, also based on Franz Kafka´s story, followed.  The film ran on the Karlovy Vary International Film 

Festival, as did this next movie, Sekal Has to Die, two years later.  The latter won ten Czech Lion awards, 



including Best Direction, and succeeded Forgotten Light as the Czech Oscar-nominee.  As with Amerika, he 

wrote the screenplay for his film Angel Exit 2000. The film won the 2002 Daring Digital Award on the Jeonju 

International Film Festival and earned two Czech Lion Awards.  His next film, Sekal Has to Die ( 1997)  was 

the 1997 Czech nominee for the Academy Award, winner of the Critics’ Choice Award at the 1998 Los 

Angeles International Film Festival and the winner of ten Czech Lion awards. 

Autumn Spring ( 2001) , starring Vlastimil Brodský in his last role, received favorable reviews, such as in The 

New York Times and The Washington Post. It won a number of prizes from various international film festivals 

around the world.  Michálek also works for TV productions such as the 2003 series Záchranári as well as 

directed the music videos. 

Selected filmography 

Director 
Of Parents and Children (2008) 

Autumn Spring (2001) 

Angel Exit (2000) 

Prague Stories (compilation contribution, 1999) 

Sekal Has to Die (1998) 

Forgotten Light (1996) 

Amerika (1994) 

 
Writer 
Amerika (1994) 

Prague Stories (compilation contribution, 1999) 

Angel Exit (2000) 

Of Parents and Children (2008) 

 

Jira Maligool 

Jira Maligool is a critically acclaimed director, widely renowned for his sympathetic approach to his subjects 

in a body of work that celebrates the hope and humanity of ordinary Thais.  His directorial debut, Mekhong 

Full Moon Party, received an astounding 21 awards including the coveted Thailand National Film Association 

Awards for Best Director. 

His second film, The Tin Mine, is the on screen adaptation of one of Thailand’s most prominent literary 

classics “Meung Rae”, an autobiography of Archin Panjabhan. The story picks up when our author is retired 

from engineering school for not passing his final exam.  The year is 1949 and as punishment for his 

indiscretion, his family sends him to work as a miner in Phang-nga, a province in Southern of Thailand. It is 

touchingly true story about an average boy who’s seemingly average experiences forges him into a man 



that has an extraordinary appreciation for the simple things that life has to offer.  The Tin Mine won 6 

Thailand National Film Association Awards including Best Pictures and Best Director.  

His latest film, a romantic drama called Seven Something, was born from his idea that if you really notice, 

all of us would go through major changes every 7 years, and thus the name of the film.  For his episode, 

“42. 195” is a story about a 42 years old woman who tries to find inspiration in life of through running a 

42.195 km marathon.   

Jira Maligool also serves as the Head of Creative and Development for GMM TAI HUB CO., LTD – “GTH”. He 

actively involves in all aspects of the filmmaking process, serving as screenwriter, cinematographer and one 

of the producers for all of the success of GTH’s films.  

Selected filmography 

Director 
Seven Something (Episode 42.195) (2012) 

The Tin Mine (2005) 

Mekhong Full Moon Party (2002) 

 
Producer 
Countdown (2012) 

Suck Seed (2011) 

Hello Stranger (2010) 

BTS- Bangkok Traffic (Love) Story (2009) 

Handle Me With Care (2008) 

Final Score (2007) 

Seasons Change (2006) 

Dear Dakanda (2005) 

The Tin Mine (2005) 

My Girl (2003) 

The Iron Ladies (2000) 
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