
 

สามารถชมภาพยนตรไ์ดภ้ายใน 24 ชวัโมงนบัจากเวลาเรมิตน้ทีระบไุวใ้นตารางของแตล่ะเรอืงเท่านนั 
โปรดทราบวา่คณุจะไมส่ามารถชมภาพยนตรไ์ดอี้กหลงัจาก 24 ชวัโมงทีระบไุว ้

 

Films streaming are available for 24 hours from the starting time stated in the streaming schedule.   

Please be noted that you will no longer be able watch after the 24 hours limitation. 

 

ลงทะเบียนและชมฟรไีดที้นี | Register and watch for free here 

https://watch.jff.jpf.go.jp/  

 

 



Online Schedule 

 
  

Date Time Film Subtitles 

11/20 (Fri) 
14:00 Project Dreams: How to Build Mazinger Z's Hangar Eng | Th 
16:00 Gon, The Little Fox Eng | Th 
20:00 Stolen Identity Eng | Th 

11/21 (Sat) 
12:00 Lady Maiko Eng 
14:00 Key of Life Eng
16:00 Kick-Heart Eng 

11/22 (Sun) 
12:00 A Story of Yonosuke Eng 
14:00 Peace Eng 
16:00 The Girl from the Other Side Eng 

11/23  (Mon) 
14:00 The Flavor of Green Tea over Rice Eng | Th 
16:00 NORMAN the SNOWMAN -The Northern Lights- Eng | Th

11/24 (Tue) 
14:00 Project Dreams: How to Build Mazinger Z's Hangar Eng | Th 
16:00 PIGTAILS Eng 
18:00 Little Nights, Little Love Eng | Th 

11/25 (Wed) 
14:00 RAILWAYS Eng | Th 

16:00 NORMAN the SNOWMAN -On a Night of Shooting 
Stars- Eng | Th 

11/26 (Thu) 
14:00 Tora-san in Goto Eng | Th 
16:00 Moon of a Sleepless Night Eng | Th

11/27 (Fri) 
14:00 Ecotherapy Gateway Holiday Eng | Th 
16:00 Li'l Spider Girl Eng 
18:00 Tokyo Marble Chocolate Eng 

11/28 (Sat) 

12:00  0.5 mm Eng 
14:00 The Great Passage Eng | Th 
16:00 Drawer Hobs Eng
18:00 Stolen Identity Eng | Th 

11/29 (Sun) 
14:00 Dance With Me Eng | Th 
16:00 Little Nights, Little Love Eng | Th 



เร ืองย่อ  | SYNOPSIS 

0.5mm 
0.5 ミリ 

 
2014 / 196 min 
Drama 

Directed by ANDO Momoko 

One day, home helper Yamagishi Sawa unwittingly gets caught up in a serious incident and loses her job, forcing 
her to move out of her company's dormitory. Left with nowhere to live, she wanders the streets in search of old 
men with various predicaments, and inserts herself into their lives to become their helper, whether they like it or 
not... 

วนัหนงึผูช้่วยผูส้งูอายทีุบา้น ยามากิชิ ซาวะ ตกอยูใ่นเหตกุารณที์ทาํใหเ้ธอตกงานและถกูบงัคบัใหย้า้ยออกจากหอพกัของบรษัิทซงึทาํให้
เธอไมมี่บา้นอยู ่เธอจงึเรมิเดินไปตามทอ้งถนนเพือคน้หาชายชราตกทีนงัลาํบาก และแทรกตวัเขา้ไปในชีวิตเขาเพือคอยเป็นผูช้่วยเหลือไม่
วา่เขาจะชอบหรอืไมก็่ตาม ... 



A Story of Yonosuke 
横道世之介 

 

2013 / 160 min 
Drama , Romance , Feature 

Directed by OKITA Shuichi 

In 1987, a youth named Yonosuke who is unable to decline the requests of others leaves his hometown of 
Nagasaki to start university life in Tokyo. One day as he is juggling classes and extracurricular activities, he goes to 
a driving school and meets Shoko, the daughter of a company president, who takes a liking to him. 

ในปีค.ศ. 1987 เดก็หนุ่มชือ โยโนสเุกะ ปฏิเสธคาํขอของผูอื้นไมค่อ่ยเก่งไดอ้อกจากบา้นเกิดของเขาทีจงัหวดันางาซากิ เพือเรมิตน้ชีวิต
มหาวิทยาลยัในโตเกียว วนัหนงึขณะทีเขากาํลงัยา้ยจากชนัเรยีนไปทาํกิจกรรมนอกหลกัสตูร ระหวา่งทีไปโรงเรยีนสอนขบัรถเขาไดพ้บ
กบัโชโกะ ลกูสาวของประธาน บรษัิท ทีหลงรกัเขา 

  



DANCE WITH ME 
ダンスウィズミー 

 
2019 / 103 min 

Directed by YAGUCHI Shinobu 

Shizuka works at a big Tokyo trading company and harbors a secret crush on her dashing boss. One weekend she 
takes her niece to visit a carnival hypnotist to inspire her for an upcoming school musical, but it is Shizuka who 
falls under the spell and she is soon breaking uncontrollably into song and dance whenever she hears music 
weather it’s on the street, during board meetings, at posh restaurants, and even at a cell phone ringtone! Shizuka 
must embark on a cross country hunt for the hypnotist to break the spell, singing and dancing all the way! 

ชิซกูะทาํงานในบรษัิทการคา้ขนาดใหญ่ของโตเกียวและแอบชอบเจา้นายของเธอ สดุสปัดาหห์นึงเธอพาหลานสาวไปเทียวงานเทศกาล 
โดยไดพ้บนกัสะกดจิตในงานเพือสรา้งแรงบนัดาลใจในการแสดงละครเพลงในโรงเรยีนทีกาํลงัจะมาถงึ แตป่รากฏวา่กลบัเป็นชิซกึะทีถกู
สะกดจิตและเธอเรมิรอ้งเพลงและเตน้ราํอยา่งควบคมุไมไ่ด ้เมือใดก็ตามทีเธอไดยิ้นเสียงเพลงไม่วา่จะเป็นบนทอ้งถนน ระหวา่งการประชมุ 
ทีรา้นอาหารหรู หรอืแมแ้ตเ่สียงโทรศพัทมื์อถือ ชิซกูะตอ้งออกเดินทางขา้มจงัหวดัเพือหานกัสะกดจิตคนนนัมาแกก้ารสะกดจิตนีโดยทีเธอ
รอ้งเพลงไปเตน้ไปตลอดทาง! 

  



Ecotherapy Getaway Holiday 
滝を⾒にいく 

 
2014 / 88 min 
Comedy , Drama , Feature 

Directed by OKITA Shuichi 

Seven aging women get together for a tour of fall foliage that includes hot springs and a spectacular waterfall. 
They enjoy themselves as they head up the mountain, but their tour guide vanishes. Left behind in the mountains, 
the seven women begin to discover themselves as they deal with survival. 

หญิงสงูวยัเจ็ดคนรวมตวักนัเพือทวัรช์มใบไมเ้ปลียนสีทีบอ่นาํพรุอ้นและนาํตกทีงดงาม ขณะทีพวกเขาเทียวกนัอย่างสนกุสนานบนภเูขา 
อยู่ๆ ไกดน์าํเทียวกลบัหายตวัไป พวกเขาถกูทิงไวอ้ยูบ่นภเูขา ผูห้ญิงทงัเจ็ดเรมิคน้พบตวัเองระหวา่งทีตอ้งรบัมือกบัการเอาชีวิตรอด 

  



Key Of Life 
鍵泥棒のメソッド 

 
2012 / 128 min 

Directed by UCHIDA Kenji 

Sakurai is a struggling actor, and Kondo is a hit-man with amnesia. Sakurai, who became a hit-man on a whim, 
finds himself taking on dangerous jobs. Kondo, caught up in pretending to be Sakurai for a play, is being wooed by 
Kanae. 

ซากไูร นกัแสดงทีกาํลงัดินรน สว่น คอนโดะ เป็นมือปืนทีความจาํเสือม ซากไูร กลายเป็นมือปืนโดยทีไมไ่ดต้งัใจและพบวา่ตวัเองตอ้งรบั
งานอนัตราย คอนโดะ ถกูจบัไดว้่าแกลง้ปลอมเป็น ซากไูร เพือทีจะเลน่ละคร แตก่ลบักาํลงัโดน คานาเอะ จีบ 

  



Lady Maiko 
舞妓はレディ 

 
2014 / 135 min 

Directed by SUO Masayuki 

Haruko aspires to become a maiko, and makes her way to Shimohachiken, a geisha quarter in Kyoto. She is 
accepted for an apprenticeship through the auspices of Kyono, a linguistic scholar who is intrigued by her thick 
Kagoshima and Tsugaru dialect, and trains furiously to become a fully-fledged maiko. 

ฮารูโกะ ปรารถนาทีจะเป็นไมโกะและเดินทางไป ชิโมฮาชิเคน ยา่นเกอิชาในเกียวโต เธอไดร้บัการยอมรบัใหฝึ้กภายใตก้ารดแูลของ เคียว
โนะ  นกัวิชาการดา้นภาษาทีหลงใหลในสาํเนียงคาโงชิมะและสงึารุทีชดัเจนของเธอและฝึกฝนอยา่งดเุดือดเพือใหเ้ป็นไมโกะเตม็ตวั 

  



Little Nights, Little Love 
アイネクライネナハトムジーク 

 
2019 / 119 min 
Drama , Romance , Feature 

Directed by IMAIZUMI Rikiya 

Sato is an employee conducting a survey in front of Sendai Station. Saki takes the survey and the two ultimately 
become a couple. 10 years later, Sato proposes to Saki on the occasion of their 10th anniversary. 

ซาโต ้เป็นพนกังานทีมาเก็บแบบสอบถามหนา้สถานีเซน็ได ซากิ รว่มทาํแบบสอบถามและนนัเป็นจดุเรมิตน้ทีทาํใหท้งัสองกลายเป็นคูร่กักนั 
10 ปีตอ่มาซาโตไ้ดข้อซากิแตง่งานเนืองในโอกาสครบรอบ 10 ปี 

  



Peace 

 
2010 / 75 min 
Drama , Documentary 

Directed by SODA Kazuhiro 

In Okayama City in Okayama Prefecture, Soda's father-in-law Kashiwagi Toshio is a driver for the elderly and 
disabled, and his mother-in-law Hiroko runs an non-profit organization. The yard in front of their home has 
become a haven for stray cats. Their simple everyday life offers glimpses of the meaning of peace. 

ในเมืองโอคายามะ จงัหวดัโอคายามะ คาชิวากิ โทชิโอะ พอ่ตาของโซดะ  เป็นคนขบัรถสาํหรบัคนชราและคนพิการ สว่นฮิโรโกะ แมย่าย
ของเขาทาํงานองคก์รไมแ่สวงหาผลกาํไร สนามหญา้หนา้บา้นของพวกเขากลายเป็นสวรรคข์องแมวจรจดั ชีวิตประจาํวนัทีเรยีบง่ายของ
พวกเขาทาํใหเ้หน็ถงึความหมายของคาํวา่สงบสขุ 

  



Project Dreams - How to Build Mazinger Z's Hangar 
前⽥建設ファンタジー営業部 

 
2020 / 115 min 

Directed by HANABUSA Tsutomu 

Doi (Takasugi Mahiro) of the Maeda Construction Company's Advertising group has little passion for his work. One 
day the group's leader Asagawa (Ogi Hiroaki) declares, "Let's build the hangar for Mazinger Z!" Having been 
dragged in by Asagawa, Doi and his co-workers commence putting on appearances of having taken on this request 
from a fantasy world. 

โดอิ (ทาคาสงิุ มาฮิโระ) จากแผนกโฆษณาของ บรษัิท ก่อสรา้งมาเอดะไมค่อ่ยมีความสนใจในงานทีเขาทาํเทา่ไหร ่วนัหนงึ อาซากาวา่ (โอ
กิ ฮิโรอากิ) หวัหนา้กลุม่ไดป้ระกาศวา่ "มาสรา้งโรงเก็บ Mazinger Z กนัเถอะ!" โดอิและเพือนรว่มงานถกูอาซากาวา่ลากเขา้มาทาํงานใน
โครงการทีไดร้บัคาํสงัจากโลกแฟนตาซี 

  



RAILWAYS 
RAILWAYS 49 歳で電⾞の運転⼠になった男の物語 

 
2010 / 130 min 
Drama , Children/Family , Feature 

Directed by NISHIKORI Yoshinari 

Hajime is in line to be the next head of a prominent electronics company. He toils day and night over his work and 
has no time for his family. But one day, his mother in Shimane falls ill, and his best friend dies in an accident. 
Grief-stricken, Hajime returns home, where memories of his childhood dream come back to him. He had always 
wanted to be a train conductor and drive the local "bataden" Ichibata Electric Railway. 

ฮาจิเมะ กาํลงัจะไดร้บัตาํแหน่งหวัหนา้คนตอ่ไปของ บรษัิทอปุกรณไ์ฟฟา้ทีมีชือเสียง เขาทาํงานหนกัทงัวนัทงัคืนไมมี่เวลาใหค้รอบครวัของ
เขาเลย วนัหนงึแมข่องเขาทีชิมาเนะ ไดล้ม้ป่วยลงและเพือนสนิทของเขาเสียชีวิตดว้ยอบุติัเหต ุฮาจิเมะทีกาํลงัเศรา้โศกเดินทางกลบับา้นทาํ
ใหเ้ขาระลกึถงึความทรงจาํในวยัเดก็ทีอยากเป็นผูค้วบคมุรถไฟและคนขบัรถไฟทอ้งถิน "บาตาเดน" ของ อิจิบาตะอิเลก็ทรอนิกส ์มาโดย
ตลอด 

  



Stolen Identity 
スマホを落としただけなのに 

 
2018 / 116 min 
Mystery , Feature 

Directed by NAKATA Hideo 

One day, Asami calls her boyfriend, but a stranger answers the phone. He explains he found her boyfriend's 
phone, and returns it a few days later. Since then, strange things keep happening to Asami. She is now a target of 
a serial killer who gradually exposes her secret. 

วนัหนงึ อาซามิ โทรหาแฟนของเธอแตก่ลายเป็นคนแปลกหนา้รบัโทรศพัท ์เขาอธิบายวา่เขาพบโทรศพัทข์องแฟนเธอและไดส้ง่คืนในไมกี่
วนัตอ่มา ตงัแต่นนัมาเรอืงแปลก ๆ ก็เกิดขนึกบัอาซามิ เธอไดต้กเป็นเปา้หมายของฆาตกรตอ่เนืองทีคอ่ยๆ เปิดโปงความลบัของเธอออกมา 

  



The Flavor of Green Tea over Rice 
お茶漬の味 

 
1952 / 115 min 
Classic 

Directed by OZU Yasujiro 

The story is about a middle aged couple who are different in every way, from each other. However in a critical 
situation, they find a hope for a renewal of their marriage when they share a simple meal together. As with all of 
OZU’s films, the family unit, in crisis, is portrayed, with warmth, humor, and resignation to the limit of life. 

เรอืงราวเกียวกบัคูส่ามีภรรยาวยักลางคนทีมีความแตกตา่งกนัในทกุๆดา้น อยา่งไรก็ตามสถานการณค์บัขนัทาํใหพ้วกเขาพบความหวงัทีจะ
รกัษาการแตง่งานของพวกเขาไวข้ณะทีพวกเขารว่มรบัประทานอาหารดว้ยกนั เช่นเดียวกบัภาพยนตรท์งัหมดของโอซ ุภาวะวิกฤตใน
ครอบครวัถกูถ่ายทอดออกมาดว้ยความอบอุน่ ขบขนั และขีดจาํกดัของชีวิต 

  



The Great Passage 
⾈を編む 

 
2013 / 133 min 
Comedy , Drama , Romance , Feature 

Directed by ISHII Yuya 

Publishing house salesman Majime has an earnestness about him that sets him apart from his peers. But he has a 
discerning sensibility when it comes to language, which lands him in the dictionary editorial department. He ends 
up editing "The Great Passage," a huge dictionary with 240,000 entries. 

พนกังานขายของสาํนกัพิมพ ์มาจิเมะ มีความเป็นตวัเองสงูจงึทาํใหเ้ขาแตกตา่งจากคนรอบขา้ง ทวา่ความชาญฉลาดดา้นภาษาเป็นอยา่ง
มากทาํใหเ้ขาไดท้าํงานอยูใ่นกองบรรณาธิการพจนานกุรม เขาไดร้บัหนา้ทีแกไ้ข "The Great Passage" ซงึเป็นพจนานกุรมขนาดใหญ่ทีมี 
240,  รายการ 

 

  



Tora-san in Goto 
五島のトラさん 

 
2016 / 114 min 
Documentary 

Directed by OURA Masaru 

Nagasaki City is two hours by plane and bus from Tokyo. Seventy miles further east of Nagasaki lies the Goto 
Archipelago. In the north of the archipelago, on the island of Kamigoto, Tora-san and his family live, making 
natural salt and Goto Udon. There are 9 people in his family, 7 children. We began following them in 1999. The 
father, Tora-san, has a personal motto: Train your own kids yourself. The children wake up every morning at 5 
a.m. and help make udon for an hour before they go off to school. Tora-san says he wants them to learn 
important life lessons that they cannot learn at school. Each of the 7 children have their own feelings about this as 
they grow up. One rebels against her father and leaves home. One stays home and becomes a fisherman. Each 
child is different. The children growing up strong, their father growing old, the fights, sorrows, and joys shared by 
parents and children…a portrait of the changing generations of a family, woven together with the natural beauty 
and the festivals of Goto. How will this family live, how will they thrive, on this remote island? From when the 
youngest child is two to when he is 24, this documentary traces 22 years of one family’s history. 

เมืองนางาซากิใชเ้วลาสองชวัโมงโดยเครอืงบินจากโตเกียว และเจ็ดสบิไมลจ์ากตะวนัออกเฉียงเหนือของนางาซากิคือทีอยูข่องหมูเ่กาะโกโตะ และเกาะคามิ
โกโตะ ทางตอนเหนือของหมูเ่กาะโกโตะคือทีอาศยัของครอบครวัโทระ ซงึผลติเกลือจากธรรมชาติและทาํโกโตะอดุง้ ครอบครวัโทระมีทงัหมด 9 คนรว่มดว้ย
ลกู 7 คน การถ่ายทาํนีเรมิเมือปี 1999 พอ่ของครอบครวัโทระ มีคาํขวญัสว่นตวัคือ: ฝึกเด็กๆ ของคณุดว้ยตวัคณุเอง เด็กๆ ตืนขนึมาทกุเชา้เวลา 05.00 
น. และช่วยทาํอดุง้ซงึใชเ้วลา  ชวัโมงก่อนทีพวกเขาจะไปโรงเรยีน คณุโทระกลา่ววา่เขาตอ้งการใหพ้วกเด็กๆ เรยีนรูบ้ทเรยีนชีวิตทีสาํคญัทีพวกเขาไม่
สามารถเรยีนรูไ้ดใ้นโรงเรยีน เด็กๆ ทงั 7 คนมีความรูส้กึเกียวกบัเรอืงนีแตกตา่งกนั เมือโตขนึคนหนงึทะเลาะกบัพอ่และออกจากบา้น อีกคนอยู่บา้นและ
กลายเป็นชาวประมง เมือเด็กๆ เติบโตขนึเรอืยๆ พ่อของพวกเขาก็แก่ชราลง การตอ่สู ้กบัความเศรา้โศก และความสขุทีพอ่แม่ลกูมีรว่มกนั ... การเปลียน
ผา่นของเจเนอเรชนัทีสานกนัไวอ้ย่างงดงามธรรมชาติและเทศกาลของโกโตะ ครอบครวันีมีชีวิตอยูอ่ยา่งไร พวกเขาเติบโตอยา่งไรบนเกาะอนัห่างไกลนี เรมิ
ติดตามตงัแตต่อนทีลกูคนสดุทอ้งอาย ุ2 ปีจนถงึ 24 ปี สารคดีเรอืงนีรวมประวตัิ 22 ปีของครอบครวัโทระ 



Takeshi Yashiro Stop Motion Animation: GON, THE LITTLE FOX 
⼋代健志ストップモーションアニメーション：ごん 

 
2019 / 27 min 
Stop Motion Animation 

Directed by YASHIRO Takeshi  

When Gon, a playful orphaned fox, finds that young Hyoju has lost his mother, he tries to comfort him and make 
amends for his own earlier mischiefs by secretly bringing small gifts to the boy every day. But Hyoju doesn’t 
realize who is behind the anonymous gifts, and the two are headed for a heartbreaking climax. 

กอนสนุขัจิงจอกกาํพรา้ขีเลน่ไดพ้บวา่ฮโยจซูงึเป็นเดก็ชายคนนงึพงึสญูเสียแมไ่ป กอน  พยายามปลอบโยนฮโยจ ูและไถ่โทษทีเคยแกล้งเขา
ดว้ยการแอบนาํของขวญัเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ไปใหเ้ด็กชายทกุวนั แต่ฮโยจไูมรู่ว้า่ใครอยูเ่บืองหลงัของขวญัทีเขาไดท้กุวนัและทงัสองกาํลงัมุง่หนา้
ไปสูบ่ทสรุปทีน่าสะเทือนใจ 

 

  



Takesi Yashiro Stop Motion Animation: Moon of a sleepless night 
⼋代健志ストップモーションアニメーション：眠れない⽉の夜  

 

2015 / 27 min 
Stop Motion Animation 

Directed by YASHIRO Takeshi 

A squirrel and a boy set out on a journey together to restore daylight. They must find and release the moon stuck 
high up on a tree somewhere far, far away. 

กระรอกและเดก็ชายออกเดินทางรว่มกนัเพือฟืนฟแูสงสวา่งของกลางวนั พวกเขาตอ้งคน้หาและปลดปลอ่ยดวงจนัทรที์ติดคา้งอยู่บนตน้ไม้
ทีไหนสกัแหง่ทีห่างไกลออกไป 

  



Takesi Yashiro Stop Motion Animation: NORMAN THE SNOWMAN -The Northern Light- 
⼋代健志ストップモーションアニメーション：ノーマン・ザ・スノーマン〜北国のオーロラ〜 

 
2013 / 25 min 
Stop Motion Animation 

Directed by YASHIRO Takeshi 

As the first snow falls on a town in the northern country, a boy sneaks out of his house to board a northbound 
train with his friend “Norman the Snowman.” They are off to witness the beautiful wonders of nature that 
Norman had always talked about. 

เมือหิมะแรกตกในเมืองทางตอนเหนือของประเทศ เดก็ชายคนหนงึก็แอบออกจากบา้นเพือขนึรถไฟไปทางเหนือกบัเพือนของเขา “ตุ๊กตา
หิมะ นอรแ์มน” พวกเขาออกไปชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติทีสวยงามทีนอรแ์มน พดูถงึมาตลอด 

 

  



Takesi Yashiro Stop Motion Animation: NORMAN THE SNOWMAN -On a Night of Shooting Stars- 
⼋代健志ストップモーションアニメーション：ノーマン・ザ・スノーマン〜流れ星のふる夜に〜 

 
2016 / 25 min 
Stop Motion Animation 

Directed by YASHIRO Takeshi 

Tomorrow is the night of the shooting stars! A new chapter of “Norman the Snowman” begins as Norman and the 
Boy embark on another venture to see the star-filled sky. 

พรุง่นีเป็นคืนแห่งฝนดาวตก! การผจญภยัใหมข่อง “ตุ๊กตาหิมะ นอรแ์มน” เรมิตน้ขนึเมือนอรแ์มนและเดก็ชายเรมิตน้ออกเดินทางอีกครงั
เพือดทูอ้งฟา้ทีเตม็ไปดว้ยดวงดาว 

  



Production I.G Animation: Tokyo Marble Chocolate 
東京マーブルチョコレート 

 
2007 / 60 min 
Animation 

Directed by SHIOTANI Naoyoshi 

Serious and generous, but a bit shy, Yudai has been unsuccessful with the opposite sex. Chizuru is an energetic 
and cheerful girl, but when it comes to boyfriends, she’s been unlucky and clumsy, and never had a steady 
relationship. This is the first Christmas the couple spends together. Chizuru loves animals and Yudai plans to give 
her a rabbit in a box, but it turns out to be... a mini donkey?! As the funny creature escapes, Chizuru goes after it, 
and Yudai loses sight of them both… 

ยไูดเป็นคนทีจรงิจงัและใจกวา้ง แตขี่อายนิดหน่อยและไมค่อ่ยประสบความสาํเรจ็กบัเพศตรงขา้ม จิซรุู เป็นผูห้ญิงทีกระตือรอืรน้และรา่เรงิ 
แตเ่มือพดูถงึแฟนเธอนนัเป็นคนโชครา้ยและซุม่ซา่มและไมเ่คยมีความสมัพนัธที์มนัคง นีเป็นครสิตม์าสครงัแรกทงัคูใ่ชเ้วลารว่มกนั จิซูรุเป็น
คนรกัสตัวแ์ละยไูดไดว้างแผนทีจะใหก้ระตา่ยในกลอ่งกบัเธอ แต่กลบักลายเป็นว่าขา้งในมี ... ลาตวัเลก็ ๆ ! ในขณะทีสตัวต์วัตลกนีไดห้นี
ไป จิซรุูก็ไลต่าม จนยไูดหาพวกเขาทงัคูไ่มเ่จอ… 
  



Production I.G Short Animation: Kick-Heart 
Production I.G 短編集：キック・ハート 

 

2013 / 13 min 
Animation  

Directed by YUASA Masaaki 

Kick-Heart is a love story between Romeo, a successful pro-wrestler, and Juliet, a nun who lives a secret double-
life as a female pro-wrestler. Romeo's secret is that he enjoys taking a beating in the ring, while Juliet feels 
invigorated when facing her opponents as a wrestler. When the two meet in the ring, the fireworks fly. Will Juliet 
reveal her true identity to the one she loves? Will Romeo be able to share his secret to the world? 

Kick-Heart เป็นเรอืงราวความรกัระหวา่งโรมิโอ ซีงเป็นนกัมวยปลาํมืออาชีพทีประสบความสาํเรจ็ และจเูลียต ซงึเป็นแมชี่ทีใชชี้วิตแบบ
ลบัๆในฐานะนกัมวยปลาํหญิง ความลบัของโรมิโอคือเขาสนกุกบัการขนึสงัเวียนในขณะทีจเูลียตจะรูส้กึกระปรกีระเปรา่เมือเผชิญหนา้กบัคู่
ตอ่สูใ้นฐานะนกัมวยปลาํ เมือทงัสองพบกนัในสงัเวียน ดอกไมไ้ฟก็ไดถ้กูจดุขนึ จเูลียตจะเปิดเผยตวัตนทีแทจ้รงิของเธอกบัคนทีเธอรกั
หรอืไม?่ โรมิโอจะสามารถแบง่ปันความลบัของเขาใหโ้ลกรูไ้ดห้รือไม?่ 
  



Production I.G Short Animation: The Girl from the Other Side 
Production I.G 短編集：とつくにの少⼥ 

 

2019 / 9 min 33 sec 
Animation 

Directed by KUBO Yutaro and MAIYA Satomi 

Touch not the Outsiders, lest ye become an Outsider. But when two creatures belonging to opposite kinds -a lost 
little girl from the Inside and a demonic beast-looking Outsider- initiate an impossible coexistence on the same 
side of the forest, their bond seems to transcend their incompatible natures and the unnamed curse that has 
divided the world. 

Based on Angouleme-nominated, eponymous best-selling graphic novel by manga artist Nagabe. 

 
อยา่แตะตอ้งคนนอกถา้เจา้ไมก่ลายเป็นคนนอก แตเ่มือสงิมีชีวิตสองชนิดทีตรงกนัขา้มกนั – เด็กหญิงตวัเลก็ ๆ จากสว่นในและคนนอกที
เป็นสตัวอ์สรู – เรมิตน้อยูร่ว่มกนัแบบเป็นไปไมไ่ดใ้นดา้นเดียวกนัของป่า ความผกูพนัของพวกเขาดเูหมือนจะอยูเ่หนือธรรมชาติทีเขา้กนั
ไมไ่ดแ้ละคาํสาปทีไมมี่ชือทีแบง่แยกโลกนี 
สรา้งจากนิยายภาพขายดีทีไดร้บัการเสนอชือเขา้ชิงโดย Angouleme โดยศิลปินมงังะ Nagabe  



Production I.G Short Animation: PIGTAILS 
Production I.G 短編集：みつあみの神様 

 

2015 / 28 min 10 sec 
Animation 

Directed by ITAZU Yoshimi 

The earth shook. The sea roared. And then... 

There is a small house solitary standing by the seaside. A pigtail-braided girl has been living there alone since that 
fateful day. Mail is no longer delivered, but even this morning, she’s hanging out the laundry as usual. 

A thought-provoking fable of hope and rebirth in a cruel and gentle world after an unnamed disaster. 

แผน่ดินสนัสะเทือน ทะเลคาํราม แลว้ก็ ... 
 
มีบา้นหลงัเลก็ ๆ ตงัอยูอ่ยา่งโดดเดียวรมิทะเล หญิงสาวผมเปียใชชี้วิตอยูที่นนัเพียงลาํพงัตงัแตว่นัแหง่โชคชะตานนั จดหมายไม่มาสง่อีก
ตอ่ไป แมแ้ตเ่ชา้วนันีเธอก็ออกไปซกัผา้ตามปกติ 
 
นิทานทีกระตุน้ความคิดแหง่ความหวงัและการเกิดใหมใ่นโลกทีโหดรา้ยและออ่นโยนหลงัจากภยัพิบติัทีไมมี่ชือ  



Production I.G Short Animation: Li’l Spider Girl 
Production I.G 短編集：わすれなぐも 

 

2012 / 24 min 
Animation 

Directed by KAIYA Toshihisa 

Everything started from an old book telling the story of an expert magician who defeated a giant spider monster 
in ancient times. Antique book dealer Amane Suzuri, who is trying to sell the book in order to pay the rent, would 
have never imagined that after reading this story to Mizuki, the building owner's young nephew, he could find 
himself face-to-face with a scared, twenty-centimeter-tall, eight-legged baby arachnid girl. And she's the sweetest 
thing in the world... or not? 

 
ทกุอยา่งเรมิตน้จากหนงัสือเก่าทีบอกเลา่เรอืงราวของนกัมายากลทีเอาชนะสตัวป์ระหลาดแมงมมุยกัษใ์นสมยัโบราณ อามาเนะ ซซูรู ิพอ่คา้
หนงัสือโบราณทีพยายามขายหนงัสือเพือจ่ายคา่เช่าคงไมเ่คยคิดมาก่อนวา่หลงัจากอา่นเรอืงนีใหก้บัมิซกิึหลานชายของเจา้ของอาคารฟัง 
เขาก็ตอ้งเผชิญหนา้กบัความกลวั นนัก็คือลกุแมงมมุแปดขาสงูยีสบิเซนติเมตร และเธอคือสงิทีน่ารกัทีสดุในโลก ... หรอืเปลา่? 
  



Production I.G Short Animation: Drawer Hobs 
Production I.G 短編集：たんすわらし。 

 

2011 / 24 min 
Animation 

Directed by KISE Kazuchika 

Unfulfilled call-center employee Noeru lives alone in a cheap apartment in a big city. One day, without notice, her 
mother sends her an old and bulky chest of drawers. Not exactly the most welcome piece of furniture for Noeru’s 
tiny place! But from that day, breakfast is ready in the morning although she doesn’t recall of having cooked any. 
And the kitchen is clean and tidy instead of the usual mess. And... wait, what are those weird kids doing in her 
room? 

โนเอรุ พนกังานคอลเซน็เตอรที์ไมป่ระสบความสาํเรจ็อาศยัอยูค่นเดียวในอพารท์เมนตร์าคาถกูในเมืองใหญ่ วนัหนงึแมข่องเธอสง่ตูล้นิชกั
เก่าอนัใหญ่โตมาใหเ้ธอโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ไมใ่ช่เฟอรนิ์เจอรที์น่ายินดีทีจะไดร้บัสาํหรบัสถานทีเลก็ ๆ ของโนเอรุ! แตจ่ากนนั
อยูดี่ๆตอนเชา้ก็มีอาหารเชา้พรอ้มทานแมว้า่เธอจะจาํไมไ่ดว้า่ทาํอาหารเอาไว ้และหอ้งครวัก็สะอาดเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยแทนทีจะยุง่เหยิง
และ ... เดียวก่อน เดก็แปลก ๆ พวกนนักาํลงัทาํอะไรอยูใ่นหอ้งของเธอ? 


