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ธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ Tanwarin Sukkhapisit / Himizu (Japan, 2011) 

Himizu (Japan, 2011) 
กํากับและเขียนบทภาพยนตรโดยโซโนะ ซิออน 
Himizu ดัดแปลงจากหนังสือการตูนช่ือดังโดยฟุรุยะ มิโนรุ เรื่องราวเกิดข้ึนหลังจากญี่ปุนประสบภัยแผนดินไหวและสึนามิ 

สําหรับนักเรียนมัธยมตนอยาง ยูอิจิ สุมิดะ ความปรารถนาอยางเดียวของเขาคือการเติบโตเปนคนปกตธิรรมดา ๆ ท่ัวไป เขาไม

มีความฝนอันยิ่งใหญ แคอยากใชชีวิตรวมกับคนอ่ืน ๆ อยางสงบสุข  ยูอิจิอาศัยอยูกับแมท่ีเปดรานใหเชาเรือ แตวัน ๆ แมของ

เขากลับไปมั่วผูชายไมซ้ําหนา สวนพอไมตองพูดถึง นอกจากจะกลับบานเฉพาะเวลาเมาและเงินหมดแลว พอยังพร่ําดาลูกชาย

วาเปนตัวนําความเดือนรอนมาให และไมนาจะเกิดมาเลยดวยซ้ํา 

เคยโกะ เพ่ือนรวมหองของยูอิจิ ตกหลุมรักยูอิจิอยางบาคลั่ง ความสุขของเธอคือการทําทุกอยางเพ่ือเขา ชีวิตของเคยโกะก็

เลวรายไมแพกัน แมของเคยโกะเอาแตสาปแชงใหลูกสาวตัวเองตาย ๆ ไปเสียที เคยโกะจึงเหลือท่ียึดเหน่ียวเดียวในชีวิตคือยูอิ

จิ ท้ังๆ ท่ีฝายชายแทบจะไมเคยเหลียวแลเธอเลย หลังจากแมท้ิงเขาใหตอสูชีวิตเพียงลําพัง ยูอิจิก็เริ่มหมดหวังกับชีวิต เคยโกะ

ทําทุกอยางท่ีจะชวยเหลือเขา และเมื่อกิจการเรือเชาเริ่มดี ข้ึนจากการชวยเหลือของเคยโกะ ยู อิจิ ก็ เริ่มจะดี ข้ึน 

จนกระท่ังพอข้ีเมากลับมาและทุบตี ดาวาเขาซ้ําแลวซ้ําเลา  

ปญหาท้ังหมดน้ันเปรียบเสมือนแรงกระเพ่ือมใตนํ้าท่ีรอวันปะทุ ซึ่ง เมื่อพบวาไมมีทางท่ีจะใชชีวิตอยาง “คนธรรมดา” อยางท่ี

เขาตองการ ยูอิจิก็เริ่มหมกมุนอยูกับแผนการกําจัดคนเลวใหหมดไปจากโลกน้ี และคอย ๆ จมลงสูโลกแหงความสิ้นหวังและบา

คลั่ง 

Himizu ออกฉายครั้งแรกในสายประกวดของเทศกาลภาพยนตรเวนิซ 2011 และไดรับคําช่ืนชมมากมายจากเน้ือหาท่ีสะทอน

ภาพความรุนแรง ความหดหู และความสิ้นหวังของสังคมปจจุบันท่ีท้ังสมจริงและสะเทือนขวัญ นอกจากน้ีโชตะ โซเมะตานิ 

และ ฟูมิ นิคาอิโดะ นักแสดงนําท้ังสองของเรื่อง ยังสามารถควารางวัล Marcello Mastroianni นักแสดงหนาใหมท้ังฝายชาย

และหญิงมาไดดวย 

 

โซโนะ ซิออน 

กอนท่ีจะมากํากับภาพยนตร โซโนะเริ่มตนดวยการเปนกวีเมื่ออายุเพียง 17 ป จากน้ันเขาไดเขาศึกษาดานภาพยนตรท่ี

มหาวิทยาลัยโฮเซอิ แตก็ลาออกกลางคัน และหันไปถายหนัง 8 มม. ป 1987 เขาไดรับรางวัลชนะเลิศจากเทศกาล PIA Film 

Festival จากหนังเรื่อง A Man’s Hanamichi และไดรับทุนจาก PIA เขาเขียนบท กํากับ และนําแสดงในหนังของตัวเองหลาย

เรื่อง ซึ่งมักจะเลาเรื่องของผูคนท่ีลมเหลวในชีวิต ฆาตกรตอเน่ือง และคนชายขอบอ่ืน ๆ จนกระท่ังในป 2001 ภาพยนตรเรื่อง 

Suicide Circle ก็แจงเกิดเขาในฐานะผูกํากับนอกกระแสท่ีมีแนวทางเปนของตัวเอง Suicide Circle เปนภาพยนตรเสียดสี

สังคมท่ีวาดวยการฆาตัวตายหมู สะทอนผานสายตานายตํารวจวัยกลางคนท่ีพยายามจะทําความเขาใจกับเหตุการณวิปริตตาง 

ๆ ท่ีเกิดข้ึนตอหนาเขา  

Suicide Circle ประสบความสําเร็จอยางมาก และเปนผลงานท่ีวางรากฐาน ใหกับงานช้ินตอ ๆ มาของเขา โซโนะตีแผดานมืด

ของสังคมญี่ปุนปจจุบันดวยงานอยาง Strange Circus (2005) ภาคตอของ Suicide Circle ท่ีพูดถึงความรุนแรงและการมี

เพศสัมพันธกับคนในครอบครัว Noriko’s Dinner Table (2006) พูดถึงความรูสึกแตกแยกและการฆาตัว Love Exposure 



(2008) ภาพยนตรความยาว 4 ช่ัวโมง ท่ีวาดวยความรัก ครอบครัว ตัณหา ศาสนา และการถายภาพใตกระโปรงผูหญิง ท่ีหลาย

คนยกยองใหเปนหน่ึงในผลงานท่ีดีท่ีสุดของเขา และCold Fish (2010) ภาพยนตรตลก/สะเทือนขวัญท่ีไดรับคําชมอยางมาก  

Love Exposure และ Cold Fish เปนสองตอนแรกของ ‘ไตรภาคแหงความเกลียด’ ซึ่งปดทายดวย Guilty of Romance 

(2011) และแมวาหนังชุดไตรภาคน้ีจะพูดถึงเรื่องราวท่ีหดหู เหตุการณนาสะพรึงกลัว และความรุนแรง ซึ่งเปนสิ่งปกติในหนัง

ของโซโนะ แตเขาก็ยังสามารถขุดคุย ตีแผและนําเสนอเรื่องราวท่ีนาสะเทือนใจยิ่งไปกวาน้ันไดอีกกับการดัดแปลงหนังสือ

การตูนช่ือดัง Himizu (2011) ภาพยนตรเรื่องน้ีถายทําท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุนภายหลังเหตุการณแผนดินไหว

และสึนามิและไดรับคําช่ืนชมอยางมาก  

แมวาผลงานของเขาจะเต็มไปดวยความโหดรายรุนแรง และมักจะพูดถึงกลุมคนท่ีสังคมไมยอมรับ แตสิ่งท่ีทําใหเขาแตกตางคือ

การใหความสําคัญกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันและกลุมคนตัวเล็ก ๆ ท่ีเปนสวนหน่ึงของสังคม แตมักจะถูกมองขาม 

ในขณะท่ีเขานําเสนอความมืดมนดวยอารมณขันอันโหดรายและภาพความรุนแรงแบบสุดข้ัว ความคิดและการกระทําของตัว

ละครของโซโนะกลับดูสมจริงและนาเห็นใจ จนทําใหไมวาหนังของเขาจะโหดรายแคไหน คนดูก็ยังคงรูสึกรวมไปกับตัวละคร

และเขาใจไดถึงความรูสึกถึงความไรสาระและสิ้นหวังของการมีชีวิตในสังคมปจจุบัน 

 

ธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ 

ธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ (ช่ือเดิม ชุมพล ทองทาบ) เปนชาวจังหวัดนครราชสีมา จบปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (เอกภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยขอนแกน ธัญญวารินสนใจในเรื่องของการแสดงมาตั้งแตเริ่มเขาวัยรุน หลังจาก

ทํางานเปนอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษอยูพักใหญ ก็ไดเริ่มทํางานในวงการบันเทิงควบคูกันไป จนในท่ีสุดก็ลาออกจาก

ราชการแลวเบนเข็มเขาสูวงการบันเทิงเต็มตัว 

ธัญญวารินมีความสามารถหลายดาน เขาเปนท้ังผูกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน นักเขียนบท โปรดิวเซอร นักแสดง โคช

การแสดง กอนจะมากํากับภาพยนตรขนาดยาว เขาไดกํากับภาพยนตรขนาดสั้นหลายเรื่อง ซึ่งลวนแลวไดรับคําช่ืนชมและ

รางวัลมาโดยตลอด ผลงานการกํากับภาพยนตรขนาดยาวเรื่องแรกของเขาคือภาพยนตรสะทอนปญหาสังคม Insects in the 

Backyard (2010) ซึ่งเปนภาพยนตรอิสระในโครงการ Indy Spirit Project ของนิตยสารไบโอสโคป เน้ือเรื่องเปนการเลาชีวิต

ของตัวละครท่ีพบเจอประสบการณอันแปลกประหลาด ตัวละครในเรื่องประกอบดวย พ่ีสาวคนโต ธัญญา (ธัญญวาริน 

สุขะพิสิษฐ) ซึ่งเปนสาวประเภทสอง และนองชายกับนองสาวของเธอ  

หลังจากออกฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติแวนคูเวอร 2010และตอมาไดฉายรอบปฐมทัศนในประเทศไทยใน

เทศกาลภาพยนตรโลกกรุงเทพ ภาพยนตรไมผานการอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน กระทรวง

วัฒนธรรม ดวยเหตุผลวา มีเน้ือหาขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน  เน่ืองจากบางสวนมีการนําเสนอภาพองคชาต การรวม

เพศ การคาประเวณี และปตุฆาต แมธัญญวารินไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรคณะใหญ แต

คณะกรรมการยังคงมีมติไมใหฉายภาพยนตรเรื่องน้ีในประเทศไทยทุกกรณี นับเปนภาพยนตรเรื่องแรกของไทยท่ีถูกหามฉาย

หลังจากพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พุทธศักราช 2551 มีผลบังคับใช  

ภาพยนตรเร่ืองลาสุดของเขา It Gets Better ไมไดขอใหมารัก (2012) ซึ่งสะทอนภาพความรักอันหลากหลายท่ีไมไดถูก

จํากัดไวดวยเรื่องเพศ ประสบความสําเร็จ ไดรับคําช่ืนชมและรางวัลมากมาย รวมท้ังรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม สมาคมผูกํากับ

ภาพยนตรไทย และไดเขาชิงรางวัลภาพยนตรแหงชาติหลายสาขา รวมถึงภาพยนตรยอดเยี่ยมและผูกํากับภาพยนตรยอดเยี่ยม

ดวย  



แมวาเรื่องราวของเพศท่ีสามและความรักตองหามจะเปนประเด็นท่ีเขาใหความสําคัญมาก แตธัญญวารินก็เปนหน่ึงในผูกํากับ

ภาพยนตรท่ีมีผลงานท่ีหลากหลาย ภาพยนตรสั้นเรื่อง แหวน (2001)  ถูกบรรจุใหเปนหน่ึงใน 100 ภาพยนตรท่ีคนไทยตองดู 

โดยหอภาพยนตร (องคการมหาชน) นอกจากน้ีเขายังไดรับเลือกใหเปนนายกสมาคมผูกํากับภาพยนตรไทยประจําป 2555 อีก

ดวย 

สวนหนึ่งของผลงานท่ีผานมา 

กํากับภาพยนตร 
ไมไดขอใหมารัก (2012) 

ฮักนะสารคาม (2011) 

Insects in the Backyard (2010) 

 I’m fine สบายดีคะ (หนังสั้น) (2008) 

แหวน (หนังสั้น) (2001) 

 

ซูซูกิ เรียวตะ 

เรียวตะเปนนักเขียนชาวญี่ปุนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยมากวา 14 ป หลังจากตกหลุมรักประเทศไทยตั้งแตการมาเยือนครั้ง

แรกในฐานะนักทองเท่ียว เขาเขาเรียนภาษาไทยเปนเวลาหน่ึงปท่ีประเทศญี่ปุน กอนจะยายมาอยูประเทศไทยเปนการถาวร 

จนสามารถใชภาษาไทยไดอยางคลองแคลว เขาเปนนักเขียนท่ีเปรียบเสมือนสะพานเช่ือมระหวางวัฒนธรรมญี่ปุนและไทย ใน

คอลัมนท่ีเขาเขียนเปนภาษาไทยในนิตยสาร A Day เรียวตะไดบอกเลาความรูสึกของเขาในฐานะชาวญี่ปุนท่ีมีตอวัฒนธรรม

ไทย และสะทอนความคิดเห็นท่ีเขามีตอการใชชีวิตในกรุงเทพฯ นอกจากน้ีเขายังเขียนคอลัมนเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยและ

ทัศนคติท่ีคนไทยมีตอคนญี่ปุนใหกับนิตยสาร Yomiuri Shimbun อีกดวย 

………………………………………………………………………….. 

Himizu (Japan, 2011) 

Directed and Written by Sono Sion 

For a junior high schooler Sumida Yuichi, his only wish is to become an ordinary and normal man.  Having 

no big dream but hoping to live without bothering anybody, he lives a quiet life in his family's rental boat 

shop with his neglecting mother.  His classmate Chazawa Keiko has a crush on him and finds happiness by 

getting to know him despite being the source of his annoyance. 

His long- gone father only comes home when he is drunk and needs some cash, every time being violent 

physically and verbally against his son; he curses the life of the son for bringing the couple a total misery 

that Yuichi should have been dead long time ago.  His mother, worsening the situation, runs off with her 

lover, leaving her son alone without money or anybody to rely on.  Keiko desperately tries to cheer up 

Yuichi who is giving up on his life, and things seem to calm down around him with her help; One night, 

however, the drunken father shows up again, cursing him as always, the son could not contain his anger 

and sadness anymore that he impulsively kills his father. 



Realizing that he can never become the “normal” person he aspires to be, Yuichi becomes obsessed to 

take sanctions against potentially evil people and gradually become absorbed in the world of despair and 

madness. 

The film competed in competition at the 68th Venice International Film Festival 2011.   At the 

festival, Sometani Shota and Nikaido Fumi received the Marcello Mastroianni Award for Best New Young 

Actor and Actress for their work in the film 

Sono Sion 

Sono Sion made his debut as a poet at only 17 years old.  Afterwards, he enrolled at Hosei University, but 

left school in mid- course and began making 8 mm films.  In 1987 he won the Grand Prize at the PIA Film 

Festival for his film A Man’s Hanamichi.  Following his win he received a fellowship with PIA and wrote, 

directed and starred in numerous films which contained underachievers, serial killers and other outsiders. 

It was not until the 2001 film Suicide Circle when he truly became a well-known cult director. Suicide Circle 

is a satirical film dealing with pop culture, mass suicides, and a bewildered middle aged police detective.  

Suicide Circle was a massive success and has set the tone for the rest of his films.  He has continued to 

explore the darker side of modern Japan with a series of extreme titles including Strange Circus ( 2005) 

which features sexual and mental abuse and incest, a sequel to Suicide Circle , Noriko’s Dinner Table (2006) 

which deals with alienation and suicide,  Love Exposure ( 2008)  which can only be described as a religion-

psycho-sexual mind melt and the psychological horror/comedy Cold Fish (2010).  

 

Love Exposure and Cold Fish were the first two installments of his ‘hate trilogy’ which he finished off with 

Guilty of Romance ( 2011) .  While the hate trilogy is typical Sono with its dark themes, extreme situations, 

and violence, he tackled even grimmer subject matter with his adaptation of the manga Himizu ( 2011) 

which was shot in North Eastern Japan just after the earthquake and tsunami.  

Although Sono shares the trait of being prolific and indulging in extreme cinema and focusing on outsiders, 

most of his stories share a greater interest in everyday life and the little people who exist in it.  Even if the 

films take a turn into the darkest of territory with the blackest of humour and contain some of the goriest 

and most violent sequences on modern celluloid, the emotions, thinking and actions of the characters 

remain believable.  No matter how horrific a film might become, the audience still recognise parts of 

themselves, the neglected shadow selves and the bits they try to suppress or wish that they had access 

to. The horror of living in an atomised society where everyone does not really know the darkness that exists 

in themselves and others that is the absurdity of life. 

 

 



 
Selected filmography 

Director 
A Man’s Hanamichi (1987) 

Suicide Circle (2001) 

Strange Circus (2005) 

Noriko’s Dinner Table (2006) 

Love Exposure (2008) 

Cold Fish (2010) 

Himizu (2011) 

Tanwarin Sukkhapisit 

Born in Nakorn Rajasrima in 1973, Tanwarin, a graduate in French from Khon Kaen University and a former 

English teacher at a northeastern college before becoming a filmmaker, is a versatile and talented director, 

scriptwriter, producer, actor and acting coach. He has made several award-winning short films before moving 

to the big screen. 

His debut feature film “Insects in the Backyard” (2010) was the first Thai movie to be banned after the first 

screening at Vancouver International Film Festival 2010 and Thailand’s premier screening at World Film 

Festival of Bangkok. The film was banned from general release under the Film Act B. E. 2551 by the rating 

committee under the Office of National Culture Commission in reason of containing an allusion to patricide 

and prostitution. "Insects in the Backyard" is a drama about a transvestite father, played by Tanwarin, whose 

teenage daughter and son have a confused sense of their own sexuality, and both enter the sex trade. The 

movie has vivid depictions of sexual acts. There's also a dream sequence of the son killing his father, which 

caused a negative reaction from censors. 

In his latest film, It Gets Better (2012), Tanwarin takes a broader, more commercially appealing and far more 

subtle approach to addressing the issues of transsexuals than she did in her first feature.  The film was a 

success and won many awards including Best Film from Thai Film Director Association.  It was nominated 

for several Thailand National Film Association Awards including Best Film and Best Director. 

The theme of homosexuality and taboo love may run close to his heart, but Tanwarin, who started dressing 

as a woman since high- school, or at least whenever he had a chance, is a filmmaker with a broader range 

of interest. His first short film, Waen (The Ring) in 2001, was named one of the 100 Thai Films Thai People 

Should Watch by the National Film Archive. He was also selected as the president of the Thai Film Director 

Association in 2012. 

 

 



 

Selected filmography 
Director 
It Gets Better (2012) 

Hug Na Sarakham (2011) 

Insects in the Backyard (2010) 

I’m Fine Sa-Bai-Dee Kah (Short Film) (2008) 

The Ring (Short Film) (2001) 

 
Suzuki Ryota 

Mr.  Suzuki is a Bangkok- based Japanese writer who has long served as a bridge between his own culture 

and Thai culture. He has been living in Thailand for more than 14 years after falling in love with the country 

during his visit as a tourist.  He took Thai lesson classes for one year after moving here and is now be able 

to communicate in Thai very well. In his Thai language column for A Day monthly magazine, Suzuki shares 

Japanese responses to Thai culture, and reflections on everyday life in Bangkok.  He also writes bi- weekly 

articles for Yomiuri Shimbun about Thai culture and Thai attitudes towards the Japanese.       
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