
CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands 02 ราสิเกติ์ สุขกาล : ผูออกแบบงานสราง  

วันเสารท่ี 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 – 20.30 น. หองออดิทอเรียม ช้ัน 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

Holy Motors (ฝรั่งเศส / 2012)  

มีคําบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาว 115 นาที) 

เริ่มลงทะเบียน เวลา 15.00 น. 

ภาพยนตรเริม่ฉาย เวลา 17.00 น. 

หองออดิทอเรียม ช้ัน 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

สําหรับภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands ครั้งท่ีสองของปพ.ศ. 2560 น้ี จะจัดข้ึนในวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2560 ดวยภาพยนตรจากประเทศฝรั่งเศสเรื่อง Holy Motors คัดสรรโดย ราสเิกติ์ สุขกาล ผูออกแบบงานสราง

หนังอิสระท่ีควารางวัลเทศกาลหนังซันแดนซมาแลวจากผลงานเรื่อง Pop Aye และเขาเพ่ิงควารางวัลสพุรรณหงสปลาสุดจาก

ภาพยนตรเรื่อง Motel Mist (โรงแรมตางดาว) อีกดวย โดยหลังฉาย เราจะพูดคุยกับราสเิกติ์เพ่ือช้ีชวนใหผูชมไดมองเห็นวิธีคิด

และกระบวนการออกแบบงานสรางภาพยนตร ท้ังจากภาพยนตรท่ีเขาคัดสรรมา และผลงานเรื่องอ่ืนๆ ของเขาเอง  

 

ราสิเกติ์ สุขกาล  
จากบัณฑติคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีมีความฝนอยากทําหนัง เขาตัดสินใจเลือกเดินบนเสนทาง

สายโฆษณาทดแทนการตามความฝนท่ีไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวในเบ้ืองตน ทวาทางสายน้ันก็พาเขาไปพบกับ ศิว

โรจณ คงสกุล ผูมีความฝนเปนนักทําหนังเชนกัน ราสิเกติ์ทํางานโฆษณาอยูหน่ึงปเต็มกอนจะลาออก แลวนําทักษะดานการ

ออกแบบท่ีร่ําเรียนมาใชในหนังสั้นของศิวโรจณเรื่อง “เหมือนเคย” ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนใหเขาหันเหเขาสูวงการหนังเต็มตัว โดย

ประเดิมการออกแบบงานสรางในหนังยาวเรื่องแรกคือ “ไฮโซ” ของ อาทิตย อัสสรตัน ตามดวยการกลับมารวมงานกับศิว

โรจณอีกครั้งใน “ท่ีรัก” และนับจากน้ัน ราสเิกติ์ก็ไดแสดงฝมือในหนังอิสระเรื่องดังอีกมากมาย ไมวาจะเปน “36”, “Mary Is 

Happy, Mary Is Happy”, “Snap แคไดคดิถึง”, “โรงแรมตางดาว” และ Pop Aye หนังสิงคโปรท่ีถายทําในเมืองไทยและไป

ควารางวัลจากเทศกาลภาพยนตรซันแดนซ 

ราสิเกติ์เปนผูออกแบบงานสรางท่ีพิสูจนฝมือใหเปนท่ีประจักษไดสําเร็จโดยใชเวลาไมถึงสิบป ผลงานของเขาไดรับการยอมรับ

ท้ังในและตางประเทศ โดยเขาควารางวัลสุพรรณหงสมาไดถึงสองครั้งจาก “Snap แคไดคิดถึง” และ “โรงแรมตางดาว”  

 

คาสนับสนุนกิจกรรม ทานละ 60 บาท (พรอมรับสูจิบัตรฟรี) 

เปดจําหนายบัตรตั้งแตเวลา 15.00 น. ของวันจัดกิจกรรม ภาพยนตรเริม่ฉายเวลา 17.00 น. 

*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษ 

*กิจกรรมเหมาะสําหรับผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป 



 

********************** 

 

The second screening of “Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands” on Saturday 22 July 2017 is Holy 

Motors (France / 2012) chosen by Rasiguet Sookkarn, a production designer whose latest work, “Pop Aye” 

just won the World Cinema Dramatic Special Jury Award for Screenwriting at the prestigious Sundance 

Film Festival. Rasiguet also won Best Art Director from the 26th Thailand National Film Association Awards 

from the work he did for “Motel Mist”. After the screening, there will be a talk with Rasiguet about the 

thought process behind his works and the reasons behind his chosen film “Holy Motors”.  

 

RASIGUET SOOKKARN (Production Designer) 

After graduated from the Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Rasiguet Sookkarn worked as 

an advertising art director for one year before deciding to follow his dream and become production 

designer for Thai independent films. His first work as a production designer was “Always”, a short film by 

Sivaroj Kongsakul. He then went on to work for Aditya Assarat’s full-length feature with “Hi-So” before 

another collaboration with Sivaroj in 2011 with “Eternity”. From then on, Rasiguet has been working in 

many acclaimed independent films including “36”, “Mary Is Happy, Mary Is Happy”, “Snap”, “Motel Mist” 

and “Pop Aye”, a Thailand-set, Singapore-backed drama which won the World Cinema Dramatic Special 

Jury Award for Screenwriting at the Sundance Film Festival 2017. 

It takes Rasiguet less than ten years to prove that he is the one to watch. His production design works 

have been acknowledged both nationally and internationally. He won the Thailand National Film 

Association Awards for Best Art Direction twice from “Snap” and “Motel Mist”.  

 

Admission fee is 60 Baht per person (with a free programme). 

Registration starts at 15.30 hrs. Film screening starts at 17.00 hrs. 

*With Thai and English subtitles 

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

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