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Disruption คําทีส่ ะเทือนไปทุกวงการ ไมเวนแตแมแตเทศกาลภาพยนตรสน้ั
การพยายามประคองตัวเองมาตลอดระยะเวลา 22 ปที่ผานมา เทศกาลฯ ได
ทดลองปรับเปลี่ยนรายละเอียดตาง ๆ มาตลอด แตคงไมมีใครครั้งใดที่จะ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญเทาครั้งนี้
เริ่มตั้งแตวันจัดงาน ที่เลื่อนมาจัดกลางเดือนธันวาคม เดือนสุดทายของป
เพื่อหลีกทางไมใหชนกับงานจัดฉายหนังสั้นของเหลาสถาบันการศึกษา และ
ใชกิจกรรมหนังสั้นมาราธอนมาเปนสวนหลักในการจัดฉายหนังสั้นไทยที่
เขารวมประกวด เพื่อชดเชยการงดฉายโปรแกรมหนังที่ผานเขารอบสุดทาย
ของแตละสาขาในชวงเทศกาล อยางไรก็ตาม ผลงานที่ไดรับรางวัลยังจะได
รับการจัดฉายหนังหลังจากพิธีประกาศรางวัล รวมทั้งในวันรุงขึ้น เพื่อใหผูที่
สนใจซึ่งอาจจะพลาดโอกาสชมไปในชวงหนังสั้นมาราธอนไดมีโอกาสรับชม
อยางจุใจ
สิ่งที่ขาดหายไปอีกอยางหนึ่งคือโปรแกรมประกวดหนังสั้นตางประเทศ
แตเทศกาลภาพยนตรสั้นปนี้ก็ชดเชยดวยโปรแกรมพิเศษจากนานาชาติท่ี
คัดสรรมาอยางดี รวมถึงการการบรรยายใหความรูในกิจกรรมชั้นครูของคน
ทําหนังมืออาชีพของไทยทีไ่ ดรบั การยกยอง นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมประกวด
โปรเจ็คตหนังสั้นในชื่อ Short Pitching ซึ่งเริ่มจัดเปนปแรก ทั้งนี้ เพื่อให
เทศกาลภาพยนตรสนั้ ไดเปนพืน้ ทีท่ เี่ พิม่ ความหลากหลายใหแกวฒ
ั นธรรมการ
ดูหนังในประเทศไทย พรอม ๆ กับการพัฒนาคนทําหนังสั้นใหไดดียิ่งขึ้น
แนนอนวา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการทดลอง
อยางหนึ่ง จะเปลี่ยนแปลงไปถาวร หรือเพียง
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก็ขึ้นอยูกับผูชมวาจะใหการ
ตอบรับกลับมาอยางไร
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SCREENING PROGRAM
THE 23rd THAI SHORT FILM AND VIDEO FESTIVAL
14-22 December 2019
SAT 14 DEC 2019 เสารที่ 14 ธันวาคม 2562
13.00 Opening Program (36 min)

Not a Time to Celebrate / 2019 / Thailand / 6 min / อนุชา บุญยวรรธนะ (Anucha
Boonyawatana)
Something Old, New, Borrowed and Blue / 2019 / Indonesia / 4 min / Mouly Surya
Incantation / 2019 / Singapore / 6 min / Yeo Siew Hua
กําเนิดหอยทากทอง (Birth of Golden Snail) / 2019 / Thailand / 20 min /
จุฬญาณนนท ศิริผล (Chulayarnnon Siriphol) 35 mm with live music by
ธารตะวัน เครือออน (Taratawaan Krue-on)
14.30 Tribute to Gustav Deutsch: Film Ist. (1-6) (60 min / 16 mm)

Bewegung und Zeit (movement and time) / 1998 / Austria / 15 min
Licht und Dunkelheit (light and darkness) / 1998 / Austria / 10 min
Ein Instrument (an instrument) / 1998 / Austria / 10 min
Material (material) / 1998 / Austria / 8 min
Ein Augenblick (a blink of an eye) / 1998 / Austria / 7 min
Ein Spiegel (a mirror) / 1998 / Austria / 10 min

16.00 Deep South Young Filmmaker (158:29 min) + Q&A

กะโผะ (Ka-Pho) / 2019 / 12:42 min / ทีมสมารท เอนด เกมส (Smart End Game) /
ซอฟวาน แวอาลี
หยุดตรวจ (When the ﬁsh sauce was illegal) / 2019 / 13:06 min /
ทีมทําหนังเสร็จแลวลุงยังอยูม ยั้ (Tum-naung-set-lung-yang-yoo-mai) / ตวนยัซดาน แซแร
เรียนรู เพื่อรักเธอ (Learning with you) / 2019 / 19:18 min / ทีมนายูรามา (Nayu Rama) /
ธัญภาค ระถะการ, ซาอีด หัตถละเอียด
ชีวติ ในโลกใบเดียวกัน (The Life) / 2019 / 16:45 min / ทีมยังยิม้ (Young Yim) / มูหามะซูเบร เด็ง
เด็กปอเนาะ (Dek Ponok) / 2019 / 15:19 min / ทีมทานตะวันจา (Hi Sun Flower) /
อัมรินทร กะลูแป
The Ghost's View / 2019 / 17:51 min / ทีมเด็กฟลม (Dek Film) / อัจญมัล เริงสมุทร
ฮาลีมกับเฟรน (Haleem and Fern) / 2019 / 12:11 min / ทีมสุข เศรา อาทิตย (Happy Sad
Sunday) / อับดุลฮาดี้ เฉมเระ
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หวานเย็น (Youth) / 2019 / 17:10 min / ทีมทีแอล ทีม (TL Production) / สุชาวดี สวนทอง,
นาถวรา พรวุฒิกูล
End Game / 2019 / 11:39 min / ทีมวีชั่น (Wesion) / รัมดร สอเเละ
มือลาฆู (MELAGU) / 2019 / 23:48 min / ทีมแบเวาะฟลม (Baewalk Film) / นุรดีน กาซอ
20.00 S-Express: Vietnam (58:35 min)

Dear Ly / 2019 / 11:21 min / Nguyen Hong Quan
Cold Fish / 2018 / 16:39 min / Thanh Doan
Surrounded / 2018 / 12:26 min / Bui Binh Duong
The Mute / 2018 / 15:11 min / Pham Thien An
First Taste / 2018 / 3:38 min / Nguyen Duy Anh

SUN 15 DEC 2019 อาทิตยที่ 15 ธันวาคม 2562
11.00 Young Audience Program from Clermont-Ferrand
(4-7 years old) (50:28 min)

Tiger / 2015 / Germany / 3:58 min / Kariem Saleh
Coucouleurs / 2018 / Switzerland / 6:35 min / Oana Lacroix
Le Rêve de Sam / 2018 / France / 7:18 min / Nölwenn Roberts
Big Booom / 2016 / Russia / 4:12 min / Marat Narimanov
Le Tigre sans rayures / 2018 / France, Switzerland / 7:30 min / Raul Robin Morales
Reyes
Faultier / 2018 / Germany / 3:37 min / Julia Ocker
La Petite pousse / 2015 / France, Switzerland / 9:56 min / Chaïtane Conversat
After The Rain / 2018 / France / 8:42 min / Carlos Salazar, Juan Olarte,
Rebecca Black, Valérian Desterne, Juan Pablo De La Rosa Zalamea,
Céline Collin, Lucile Palomino
12.30 S-Express: Myanmar (55 min)

Newspaper Bill, 500 Kyats, Stranger String / 2017 / 25 min / Zaw Bo Bo Hein
Seasonal Rain / 2018 / 30 min / Aung Phyoe
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SCREENING PROGRAM
14.00 S-Express: Cambodia (58 min) + Q&A

The Darkness / 2018 / 3 min / Lim Heng
February Wind / 2018 / 20 min / Mony Kann Darung
Sons of April / 2018 / 15 min / Robin Veret
A Million Years / 2018 / 20 min / Danech San
15.30 S-Express: Singapore (67 min)

My Lady M / 2018 / 30 min / Tingerine Liu
You Idiot / 2018 / 11 min / Kris Ong
Chasing Paper / 2018 / 17 min / Shoki Lin
A Dance for Ren Hang / 2018 / 9 min / Looi Wan Ping, Sara Tan
17.00 S-Express: Indonesia (55:05 min) + Q&A

Insanely Infatuated With Someone at the Most Inappropriate Time / 2019 /
15:55 min / Nirartha Bas Diwangkara
Or Those Silence That Kills You and Me / 2018 / 13:42 min / Ismail Basbeth
Llop Mougn / 2018 / 4:02 min / Oktivani Anggia Rachmalitta
Muslimah / 2018 / 6:16 min / Nur Wulandari
One of Those Murder / 2019 / 10:37 min / Jerry Hadiprojo
Roti / 2018 / 0:30 min / Kiki Febriyanti
Life of Death / 2018 / 5:23 min / Jason Kiantoro, Bryan Arﬁandy
18.30 Astro A-List 10 Short Films: LOVE (150 min)

Shoemaker / 2018 / Philippines / 15 min / Sheron Dayoc
Vinegar Baths / 2018 / Malaysia / 15 min / Amanda Nell Eu
Friends with Beneﬁts, Without Beneﬁts / 2018 / Thailand / 15 min / สรยศ ประภาพันธ
(Sorayos Prapapan)
Pengasih / 2018 / Malaysia / 15 min / Nik Amir
A Plastic Cup of Tea / 2018 / Indonesia / 15 min / Makbul Mubarak
The Tuk Tuk of the Fifth Kind / 2018 / Laos / 15 min / Anysay Keola
New Land Broken Road / 2018 / Cambodia / 15 min / Kavich Neang
Unconsoled / 2018 / Vietnam / 15 min / Le Bao
5 Minit / 2018 / Malaysia / 15 min / Sharifah Amani
Tenebrae / 2018 / Singapore / 15 min / Nicole Midori
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MON 16 DEC 2019 จันทรที่ 16 ธันวาคม 2562
13.00 Master Class: สยมภู มุกดีพรอม Sayombhu Mukdeeprom
17.30 แสงศตวรรษ (Syndromes and a Century) / 2007 / Thailand, France,

Austria / 105 min / อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล (Apichatpong Weerasethakul) / 35 mm

20.00 S-Express: Malaysia (61 min)

Blind Mouth / 2017 / 16 min / Chris Leong
Aku Mau Skola (I Want to Go to School) / 2018 / 21 min / Putri Purnama Sugua
Block A-2-15 / 2018 / 15 min / Jun Yap Won
Hidden Zone / 2019 / 9 min / Ng Chee Chong
TUE 17 DEC 2019 อังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
13.00 Master Class: ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล Chookiat Sakveerakul
17.30 ลี้ (The Passenger to Li) / 2003 / Thailand / 105 min /

ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (Chookiat Sakveerakul)

20.00 S-Express: Brunei (66 min)

Langkah / 2019 / 6 min / Aaqil Ahmad
Replay / 2018 / 6 min / Hashﬁ Farizi
A Letter from France / 2017 / 3 min / Haniﬁ Juffri
The Delivery / 2018 / 5 min / Liyana Hanif
Mr. Rook / 2018 / 6 min / Drablo Max
Alice in Wonderland Syndrome / 2019 / 5 min / Dk Nur Nadirah Pg Damit
Hilang / 2010 / 20 min / Harlif Mohamad, Farid Azlan Ghani
Hamster Wheel / 2018 / 6 min / Azeez Danial
Masa / 2015 / 9 min / Aznniel Yunos
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SCREENING PROGRAM
WED 18 DEC 2019 พุ ธที่ 18 ธันวาคม 2562
17.00 History of Japanese Experimental Films:
BETWEEN THE FRAMES (78 min / 16 mm) + Q&A

Atman / 1975 / 11 min / Toshio Matsumoto
My Movie Melodies / 1980 / 6 min / Jun’ichi OKUYAMA
Dutchman’s Photograph / 1974 / 7 min / Isao KOTA
Switchback / 1976 / 9 min / Nobuhiro KAWANAKA
Film Display / 1979 / 5 min / Shunzo SEO
Heliography / 1979 / 6 min / Hiroshi YAMAZAKI
WHY / 1975 / 11 min / Keiichi TANAAMI
Hikari / 1978 / 3 min / Nobuhiro AIHARA
Still Movie / 1978 / 3 min / Yoichi NAGATA
Xénogénèse / 1981 / 7 min / Akihiko MORISHITA
SPACY / 1981 / 10 min / Takashi ITO

19.00 History of Japanese Experimental Films:
MAKING WAVES (68 min) + Q&A

Compliance Level 0 / 2018 / 23 min / HAN Sung-nam
Japan, the Beautiful or Amibiguous, and Ourselves / 2019 / 19 min / Tomotosi
Mud Man – 2017 Film Ver. / 2017 / 26 min / YAMASHIRO Chikako
THU 19 DEC 2019 พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
14.00 Short Pitching 2019
18.30 Archival Screening Night Roadshow (110 min)

Bend It / Milestone Film & Video
1926 Glacier Hike / Alaska Film Archives, University of Alaska Fairbanks
MR. EVERYBODY AND THE REGULATIONS / Netherlands Institute of Sound and Vision
4 Kings (promo trailer) 1961 / Film Archive (Public Organisation)
Curious Alice / National Archives and Records Administration
Pass to Tomorrow / Steven Spielberg Jewish Film Archive
Highlights and Shadows (J.S. Watson, Jr., US 1938) / George Eastman Museum
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Josephine Baker visits Volendam, 1928 (Fox News story C8059) / Moving Image
Research Collections, University of South Carolina
Paramount News Presents: U.S. Gets Art Treasury / Sherman Grinberg Film Library
Aliens from Outer Space / Seattle Municipal Archives
Behind the Scenes of "Hairspray" (c. 1988) / Mid-Atlantic Regional Moving Image
Archive (MARMIA)
Loading Cattle Thru the Surf circa 1950 / ‘Ulu‘ulu Moving Image Archive, University of
Hawai‘i West O‘ahu
New Orleans Street Parade - 1968 / Smithsonian Institution Archives
All-American News [August 1942] / Library of Congress
Perjetesi (Eternity) / The Albanian National Film Archives (AQSHF) in collaboration
with The Albanian Cinema Project (ACP)
What's Uptown? A View From The Streets / Media Burn Archive
Transition by Iletha Clifton / Preserving The Past, LLC
Universal Pictures Restoration Reel / Universal Pictures
The Lighter Side of IN THE LIFE / UCLA Film & Television Archive
Claudia (ca. 1965) / Human Studies Film Archives, Smithsonian Institution
Bout-de-Zan et le crocodile (FR, Louis Feuillade, 1913, Gaumont) / Eye Filmmuseum
Kreisler Bandstand Starring Cab Calloway and his Orchesta / Smithsonian National
Museum of African American History & Culture
FRI 20 DEC 2019 ศุกรที่ 20 ธันวาคม 2562
17.30 Tribute to Gustav Deutsch: Film ist. (7-12) (93 min / 35 mm)

comic / 2002 / Austria / 19 min
magic / 2002 / Austria / 15 min
conquest / 2002 / Austria / 18 min
writing and language / 2002 / Austria / 12 min
emotions and passion / 2002 / Austria / 15 min
memory and document / 2002 / Austria / 11 min

19.30 FILM IST. a girl & a gun / 2009 / Austria, Germany / 93 min /

Gustav Deutsch / 35 mm
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SCREENING PROGRAM
SAT 21 DEC 2019 เสารที่ 21 ธันวาคม 2562
11.00 Young Audience Program from Clermont-Ferrand
(7-10 years old) (55:31 min)

Dva tramvaya / 2017 / Russia / 10 min / Svetlana Andrianova
Le Renard minuscule / 2015 / France, Belgium, Switzerland / 8:22 min / Aline
Quertain, Sylwia Szkiladz
Basav ! Chante ! / 2018 / France / 3:56 min / Janis Aussel
Snejinka / 2012 / Russia / 6 min / Natalia Chernysheva
Paniek / 2015 / Netherlands / 5:53 min / Joost Lieuwma, Daan Velsink
Plody mraku / 2017 / Czech Rep. / 10:29 min / Kateřina Karhánková
Hors piste / 2018 / France / 6:01 min / Camille Jalabert, Léo Brunel, Oscar Malet,
Loris Cavalier
Vivat musketeers! / 2017 / Russia / 5:30 min / Anton Dyakov
12.30 S-Express: Laos (47:13 min)

Music Saves My Soul / 2019 / 28:43 min / Xaisongkham Induangchanthy
Please Don't Tell Me How to be Perfect / 2016 / 2 min / Sophie Vongkhamsao
Melody of Change / 2018 / 16:30 min / Ka Xiong
14.00 S-Express: Philippines (57:15 min)

Baguio Address No. 10 / 2018 / 14:50 min / Mervine Aquino
Siyudad sa Bulawan (City of Gold) / 2018 / 15:15 min/ Jarell Sarencio
Aliens Ata (Maybe Aliens) / 2017 / 7:07 min / Glenn Barit
Fireﬂies / 2019 / 20:43 min / Robin Estargo
15.30 Best Selection from Clermont-Ferrand (86:01 min)

Skin / 2018 / United States / 20 min / Guy Nattiv
All Inclusive / 2018 / Switzerland / 10 min / Corina Schwingruber Ilic
Mort aux codes / 2018 / France / 13:55 min / Léopold Legrand
Fest / 2018 / Germany / 2:55 min / Nikita Diakur
Cadoul de Craciun / 2018 / Romania / 23 min / Bogdan Muresanu
Nefta Football Club / 2018 / France / 17 min / Yves Piat
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17.00 Award Ceremony
19.00 Screening of Awarded Films
SUN 22 DEC 2019 อาทิตยที่ 22 ธันวาคม 2562
13.00 Awarded Film Marathon Screening
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Opening Program

Sat 14 Dec 2019 (13.00)

โปรแกรมผลงานหนังสั้นเรื่องใหมลาสุดของผูกํากับรวมสมัยคนสําคัญของอาเซียน
ที่เพิ่งไดรับการฉายเปดตัวใน Singapore International Film Festival 2019

Not a Time to Celebrate
Thailand
2019 / 6 min

Director: อนุชา บุญยวรรธนะ
Anucha Boonyawatana
Synopsis: A young ﬁlmmaker has just
unsatisfyingly captured the last shot for
her ﬁlm. While the crew encourages her to
celebrate, she fears that the battle has just
begun. Thankfully, she knows that worrying
is never the answer. Instead, she turns to a
traditional, evil-warding, garland-scattering
ritual to direct all misfortune away from her ﬁlm.
ผูกํากับสาวรูสึกไมคอยพอใจกับการถายหนังช็อต
สุดทาย และในขณะที่ทีมงานบอกเธอวาถึงเวลา
ฉลอง เธอกลับกลัววาการตอสูเ พิง่ จะเริม่ ตนขึน้ แต
โชคดีทเี่ ธอรูว า ความกังวลนัน้ ไมใชคาํ ตอบ เธอเลย
หันหนามาพึ่งไสยศาสตร

Something Old, New,
Borrowed and Blue
Indonesia
2019 / 4 min

Director: Mouly Surya
Synopsis: The bride, Putri, is getting ready
inside her bedroom while her mother is
helping with the ﬁnal touches of her hair
and makeup. Tender and frank conversations
about marriage are shared between mother
and daughter in that intimate space, before
Putri leaves to begin a new life with her
husband.
ปุตรี เจาสาวนั่งเตรียมตัวอยูภายในหอง โดยมีแม
มาชวยจัดแจงเสือ้ ผาหนาผมเปนครัง้ สุดทาย พรอม
กับบทสนทนาที่วาดวยชีวิตหลังแตงงาน กอนที่
ปุตรีจะไปเริ่มตนมีชีวิตใหมกับสามีของเธอ
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Opening Program

Incantation
Singapore
2019 / 6 min

Director: Yeo Siew Hua
Synopsis: An encounter, deep within a
forest, leads two ﬁgures into a hauntingly
furious dance. The dance then comes to
a slow halt when one of the ﬁgures passes
out. As dusk settles over the forest, the
two ﬁgures are left staring silently at a
burning efﬁgy.
การเผชิญหนากันภายในปาลึกแหงหนึ่ง นําพา
ตัวละคร 2 คน เขาสูการเตนดวยทวงทาที่นาฉงน
และเกรีย้ วกราด จังหวะการเตนคอย ๆ เชือ่ งชาลง
เมื่อคนหนึ่งเกิดหมดสติไป ขณะที่ในเวลาโพลเพล
ทั้งสองไดจองมองไปยังหุนฟางตัวหนึ่งที่กําลังโดน
เผาอยางชา ๆ

กําเนิดหอยทากทอง
Birth of Golden Snail
Thailand
2019 / 20 min

Director: จุฬญาณนนท ศิริผล
Chulayarnnon Siriphol
Synopsis: Banned at the Thailand Biennale
Krabi 2018, this ﬁlm is based on the history
of Khao Kha Nab Nam, Krabi. Filled with
fantasy and historical facts, it treads the
line between ﬁction and folklore.
ภาพยนตรทถี่ กู สัง่ หามฉายในงานไทยแลนด เบียน
นาเล กระบี่ 2018 สรางจากตํานานของเขาขนาบ
นํ้า จังหวัดกระบี่ แตงเติมดวยเรื่องแฟนตาซีกับ
ขอมูลประวัติศาสตรของพื้นที่ โดยยืนอยูบนเสน
แบงระหวางเรื่องแตงกับนิทานพื้นบาน
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Tribute to Gustav Deutsch

Gustav Deutsch was an Austrian artist,
photographer, architect and ﬁlm director.
Since the 1970s, he experimented with
various art disciplines, though in the end
he was best remembered as a ﬁlmmaker,
and especially because of his trilogy Film
ist. Made in 1998, 2002 and 2009, the three
ﬁlms are an exploration into the meaning
and essence of cinema through the use of
found footage and archival images, from
scientiﬁc ﬁlms, nature documentary and
silent clips from the early days of cinema.
The trilogy is a mesmerizing testament to
the importance of archival undertakings,
and of how the history of moving images
also deﬁne their present and future.
Gustav Deutsch passed away in 2 November 2019, at the age of 67.

หนัง โดยเฉพาะอยางยิ่งงานไตรภาคชุดสําคัญ
Film ist. ที่สรางในป 1998 2002 และ 2009
ในงานทั้งสามชิ้น ดอยชแสวงหาความหมายของ
ภาพยนตร ผ  า นการตั ด ต อ ฟุ ต เตจเก า ทั้ ง หนั ง
วิทยาศาสตร หนังสารคดีธรรมชาติ และหนังเงียบ
จากยุคเริ่มตนประวัติศาสตรภาพยนตร งานของ
เขาจึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกรุภาพยนตร
และการที่อดีตของภาพเคลื่อนไหว เปนสวนหนึ่ง
ของการนิยามปจจุบนั และอนาคต รวมทัง้ เปนการ
ครุ  น คิ ด ถึ ง ความหมายและความเป น ไปได ข อง
ศิลปะภาพยนตร

ชื่อหนังไตรภาค Film ist. (หรือ Film is. ในภาษา
อังกฤษ) บางครัง้ ถูกมองวาเปนประโยคทีไ่ มสมบูรณ
และผูช มตองเติมความหมายเองวา “ภาพยนตรคอื
อะไร” แตนกั วิจารณเชือ่ วา ชือ่ หนังจริง ๆ แลวเปน
ประโยคที่จบสมบูรณในตัวเอง Film ist. ควรแปล
กุสตาฟ ดอยช เปนศิลปน สถาปนิก ชางภาพ และ วา “ภาพยนตรเปน” อันหมายถึงการมีชวี ติ อยูข อง
ผูกํากับภาพยนตรชาวออสเตรีย ตั้งแตทศวรรษที่ ศิลปะภาพเคลื่อนไหวนั่นเอง
1970 ดอยชทดลองสรางงานศิลปะในหลากหลาย กุสตาฟ ดอยช เพิง่ เสียชีวติ เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน
แขนง แตทายที่สุดเขาถูกจดจําในฐานะคนสราง ที่ผานมา ดวยวัย 67 ป
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Film Ist. (1-6)
Total Duration: 60 minutes
Director: Gustav Deutsch
Synopsis: “Film Ist. (1-6)” was made in 1998,
and consists of sequences from existing
scientiﬁc ﬁlms, from the acrobatic ﬂights of birds,
the intelligence test of apes, hurricanes and
impact waves in the air – also how glass breaks,
children walk and how a car crashes into a stone
wall in slow motion. These ﬁlms show the
poetry of scientiﬁc observation and how the
experimental techniques of ﬁlmmaking – time
lapse, extreme slow-motion, solarising, x-ray ﬁlm
– capture these moments.

Film Ist. (1-6) สรางในป ค.ศ. 1998 เปนหนังที่ดอยช
รวบรวมภาพจากหนังวิทยาศาสตรมากมายเขาไวดว ยกัน
เชน ภาพการบินของนก ภาพการทดลองสติปญญาของ
ลิง ภาพพายุเฮอริเคน ภาพแกวทีก่ าํ ลังแตกกระจาย หรือ
ภาพการทดสอบรถวิง่ ชนกําแพง ภาพเหลานีถ้ า ยทําดวย
เทคนิคทางภาพหลากหลายอันนาตื่นตาตื่นใจ ทั้งภาพ
สโลว โ มชั่ น การตั้ ง time lapse หรื อ การทํ า ภาพ
โซลาไรซ หรือ X-ray ขับเนนสุนทรียศาสตรและความ
เปนบทกวีของหนังวิทยาศาสตรที่มีภาพลักษณเปนหนัง
เพื่อการศึกษาอันนาเบื่อ

Sat 14 Dec 2019 (14.30)

1. Bewegung und Zeit / movement and time
(1998 / 15 min)
2. Licht und Dunkelheit / light and darkness
(1998 / 10 min)
3. Ein Instrument / an instrument
(1998 / 10 min)
4. Material / material (1998 / 8 min)
5. Ein Augenblick / a blink of an eye
(1998 / 7 min)

Supported by Austrian Embassy Bangkok
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย
กรุงเทพฯ

6. Ein Spiegel / a mirror (1998 / 10 min)
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Film ist. (7-12)
Total Duration: 93 minutes
Director: Gustav Deutsch
Synopsis: “Film ist. (7-12) was made in 2002.
This is, on the surface, a compilation of silent
footage from the ﬁrst 30 years of cinema,
grouped under themes such as “comic”,
“magic”, “conquest”, “writing and language”
and “emotions and passion”. In fact, Deutsch
does more than just putting old clips
together but explores the appeal and
technique of early cinema: the patina, the
scratch, and the raw materials that once
worked like magic.

Film ist. (7-12) สรางในป ค.ศ. 2002 แมจะดูเหมือน
เปนหนังรวมฟุตเตจหนังเงียบจากยุค 30 ปแรก หลัง
กําเนิดภาพยนตร ตัดตอเปนองก ในชื่อ “comic”,
“magic”, “conquest”, “writing and language”
และ “emotions and passion” แตจริง ๆ แลวสิ่ง
ที่ดอยชทํา เปนมากกวาการรื้อคนฟุตเตจเกาจาก
กรุหอภาพยนตรมาเรียงกัน เพราะเขายังไดสํารวจ
เสนหและความดึงดูดของภาพยนตรในยุคเริ่มตน
รวมทัง้ เทคนิคตาง ๆ ทีน่ กั ถายภาพยุคแรกทดลองกับ
เครื่องมือและวัสดุใหม
7. comic (2002 / 19 min)
8. magic (2002 / 15 min)
9. conquest (2002 / 18 min)
10. writing and language (2002 / 12 min)
11. emotions and passion (2002 / 15 min)
12. memory and document (2002 / 11 min)
Fri 20 Dec 2019 (17.30)
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FILM IST. a girl & a gun
2009 / 93 min
Director: Gustav Deutsch
Synopsis: “FILM IST. a girl & a gun” is made
up ﬁlmic images from the ﬁrst four and half
decades of cinematography. It is, in the
words of the ﬁlmmaker himself, “a ﬁlm
drama in ﬁve acts that deals with one of
the oldest themes of cinematography and
humankind: the confrontation of the sexes.
From the birth of the universe and the
world through the collaboration of and
confrontation between the gods and
goddesses of creation; through the
innocent coexistence of men and woman
in Paradise; through the desire, seduction,
love, jealousy and hate of the sexes in light
of eros; to the escalation of their violent
subjugation and exploitation in war and
pornography in the mirror of Thanatos.”

Fri 20 Dec 2019 (19.30)

FILM IST. a girl & a gun เปนการใชภาพคลิป
โบราณจากชวง 45 ปแรกของการมีภาพยนตรใน
โลก คราวนี้ดอยชตัดตอใหภาพดังกลาวทําหนาที่
สํารวจประเด็นความสัมพันธระหวางเพศชายและ
เพศหญิง ดอยชเลาวานี่เปน “หนังดรามา 5 องก
ที่พูดถึงประเด็นที่เกาแกที่สุดในประวัติศาสตร
ภาพยนตรและประวัติศาสตรมนุษยชาติ คือการ
เผชิญหนากันระหวางสองเพศ ตั้งแตการกําเนิด
จักรวาล การเผชิญหนาและการรวมมือระหวาง
เทพและเทพยดาผู  ส ร า ง การอยู  ร  ว มกั น อย า ง
บริสุทธิ์ในสวรรคของชายและหญิงคูแรก มาถึง
แรงปรารถนา การยั่วยวน ความรัก ความริษยา
และความเกลียดชัง อันมาจากเทพอีรอส และการ
พลุงพลานสูความรุนแรงและการเอาเปรียบใน
สงครามและความอุจาดของธานาทอส เทพแหง
ความตาย”
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S-EXPRESS: Brunei

Tue 17 Dec 2019 (20.00)

Total Duration: 66 minutes

Programmer: Nurain Abdullah

Programmer’s note: An hors d’oeuvres to Brunei’s ﬁlmmaking scene.
ผลงานเรียกนํ้ายอยของภาพยนตรบรูไน

Langkah
2019 / 6 min

Director: Aaqil Ahmad
Synopsis: An aspiring swimmer working an
ofﬁce job doubts her career when she
meets a familiar face.
พนักงานออฟฟศผูอยากเปนนักวายนํ้า เริ่มรูสึก
แคลงใจในหนาทีก่ ารงานของเธอ เมือ่ ไดพบกับคน
ที่คุนเคย

Replay
2018 / 6 min

Director: Hashﬁ Farizi
Synopsis: A married couple takes a wrong
turn as their argument leads to an endless
loop of psychological play.
คูรักติดอยูในวังวนไรทางออก เมื่อการโตเถียงของ
พวกเขานําพาเขาสูเกมจิตวิทยาที่ไมมีวันสิ้นสุด

A Letter from France
2017 / 3 min

Director: Haniﬁ Juffri
Synopsis: A terminally-ill man in France
who writes a letter to his friend in Brunei,
reminiscing about the time they spent
exploring the Abode of Peace
ผูปวยระยะสุดทายจากฝรั่งเศสเขียนจดหมายถึง
เพื่อนที่บรูไน เพื่อระลึกถึงชวงเวลาที่พวกเขาเคย
ตามหาสถานที่แหงความสงบสุข
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The Delivery
2018 / 5 min

Director: Liyana Hanif
Synopsis: A pizza delivery man convinced
to be living an ordinary life, started a night
shift that triggered a dark premonition
during one of his delivery orders.
พนักงานสงพิซซาผูเชื่อวาตนมีชีวิตปกติธรรมดา
ตองพบเจอกับลางบอกเหตุรายเมื่อเริ่มงานกะ
กลางคืน

Mr. Rook
2018 / 6 min

Director: Drablo Max
Synopsis: A man deemed insane after his
wife's mysteriously vanished is given an
opportunity to seek her once more.
ชายคนหนึ่งที่ถูกมองวาเสียสติหลังภรรยาหายตัว
ไปอยางลึกลับ ไดรับโอกาสในการตามหาตัวเธอ
อีกครั้ง

Alice in Wonderland
Syndrome
2019 / 5 min

Director: Dk Nur Nadirah Pg Damit
Synopsis: A young girl named Estelle
suffered from a lot of stress leading her
to experienced 'Alice in Wonderland
Syndrome' (AIWS).
เอสเทลลประสบกับความเครียดสะสมจนนําพา
เธอเขาสูอาการของโรค Alice in Wonderland
Syndrome
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Hilang
2010 / 20 min

Director: Harlif Mohamad and Farid Azlan
Ghani
Synopsis: Pemukun, a traditional performer
reconnects with his peers for the probably
last chance to perform Mukun.
ศิลปนพื้นบานชักชวนเพื่อน ๆ ใหกลับมารวมตัว
เพื่อรวมแสดง “มูกุน”ดวยกันเปนครั้งสุดทาย

Hamster Wheel
2018 / 6 min

Director: Azeez Danial
Synopsis: Struggling to deal with his breakup Rahim undergoes an unlikely experience
having to keep killing look-alikes of himself
in the process of moving on.
ในการรับมือจากการอกหัก ราฮิมตองประสบกับ
เหตุการณประหลาด เมื่อเขาตองฆาคนที่หนาตา
เหมือนเขา เพื่อขามผานชวงเวลานี้ไปได

Masa
2015 / 9 min

Director: Aznniel Yunos
Synopsis: A reﬂection on the existence of
time and predestination.
บทสะทอนของการมีอยูข องชวงเวลาและโชคชะตา
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S-EXPRESS: Cambodia

S-EXPRESS: Cambodia

Sun 15 Dec 2019 (14.00)

Total Duration: 58 minutes
Programmer: Park Sungho

Programmer’s note: All extraordinary short ﬁlms that will amuse the audience
as it's a fruitful year in Cambodia.
ชุดภาพยนตรสั้นชั้นเยี่ยมที่จะทําใหผูชมอิ่มเอมใจ เนื่องจากปนี้เปนปที่ดีของ
หนังสั้นกัมพูชา

The Darkness
2018 / 3 min

Director: Lim Heng
Synopsis: A self-reﬂected conversation to
light up and to prove one's existence in
the darkness.
บทสนทนาสํารวจตัวตน เพือ่ จุดประกายและพิสจู น
ถึงการคงอยูของชีวิตหนึ่งทามกลางความมืดมน

February Wind
2018 / 20 min

Director: Mony Kann Darung
Synopsis: A long-distanced couple tries to
mingle and to save their romantic relationship.
คูร กั ทางไกล พยายามทีจ่ ะประสานและรักษาความ
สัมพันธอันหอมหวานของพวกเขาเอาไว
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Sons of April
2018 / 15 min

Director: Robin Veret
Synopsis: Under the extreme regime, a
father needs to ﬁnd a way to save the lives
of his family.
ภายใต ร ะบอบการปกครองที่ เ ต็ ม ไปด ว ยความ
รุนแรง พอจําตองหาทางปกปองคนในครอบครัว
ใหอยูรอดปลอดภัย

A Million Years
2018 / 20 min

Director: Danech San
Synopsis: A couple escapes to a quite
riverfront where time and space ﬂow along
with the river.
คูรักหนีความวุนวายไปยังริมฝงแมนํ้าที่เงียบสงบ
พื้นที่ที่กาลเวลาเลื่อนไหลไปพรอมกับสายนํ้า
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S-EXPRESS: Indonesia

Sun 15 Dec 2019 (17.00)

Total Duration: 55:05 minutes

Programmer: Fransiska Prihadi

Programmer’s note: All the selected ﬁlms this year coincidentally express
something deeper than misunderstood characters. They're a reﬂection of the
complexity of the human mind.
ภาพยนตรทั้งหมดที่คัดสรรมาในปนี้ บงบอกถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งกวาแคตัวละครที่เผชิญปญหา
แตเปนการสะทอนถึงความซับซอนของจิตใจมนุษย

Insanely Infatuated with
Someone at the Most
Inappropriate Time
2019 / 15:55 min

Director: Nirartha Bas Diwangkara
Synopsis: A 14 year-old girl is facing her
sexual awakening and the natural impulses
lead her to physical attraction towards her
schizophrenic uncle while at the same time
her young mind desires the popular boy
in her class.
เด็กหญิงวัย 14 ป กําลังเติบโต แรงกระตุนตาม
ธรรมชาติทําใหเธอรูสึกอะไรบางอยางกับอาผูมี
ภาวะจิตแปลกแยก ในขณะที่อีกดานหนึ่งเธอเกิด
แรงปรารถนาตอเพื่อนชายสุดฮอตในชั้นเรียน

Or Those Silence That Kills
You and Me
2018 / 13:42 min

Director: Ismail Basbeth
Synopsis: Ali, 19 years old, has no family
and friends except loneliness which ends
up terrorizing him and his surroundings.
อาลี อายุ 19 ป ไรซึ่งครอบครัวและผองเพื่อน
มีเพียงความเหงาที่กําลังกลืนกินตัวเขาและสิ่ง
รอบขาง
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Llop Mougn
2018 / 4:02 min

Director: Oktivani Anggia Rachmalitta
Synopsis: A girl drifts in her imagination
and dream wishing to ﬁnd a certainty
within herself.
เด็กหญิงทองไปในโลกแหงจินตนาการและความ
ฝน เพือ่ ปรารถนาทีจ่ ะพบความมัน่ ใจภายในตัวเอง

Muslimah
2018 / 6:16 min

Director: Nur Wulandari
Synopsis: Throughout her life, Wulan has
come to understand that there are multiple
interpretations of Islam and women in
Islam; every Muslim woman should be able
to make her own choice when it comes to
interpreting Islam.
หวูหลานเชือ่ วาคําสอนของอิสลามและหลักเกีย่ วกับ
ผูหญิงมุสลิมนั้นสามารถตีความไดหลากหลาย ซึ่ง
ผูหญิงมุสลิมทุกคนควรจะมีสิทธิ์เลือกทางของเธอ
เองตามหลักศาสนาได

One of Those Murder
2019 / 10:37 min

Director: Jerry Hadiprojo
Synopsis: Two janitors found a body of a
dead woman. But in this digital age, priority
ﬂexed.
ภารโรงสองคนไดพบศพของหญิงสาวคนหนึ่ง แต
ในยุคดิจิทัลแบบนี้ ลําดับความสําคัญก็ยืดหยุนกัน
ได

30

S-EXPRESS: Indonesia

Roti
2018 / 0:30 min

Director: Kiki Febriyanti
Synopsis: Menstruation is still taboo.
When she feels awkward to buy "bread",
misunderstanding happens...
เมื่อการมีประจําเดือนยังกลายเปนเรื่องตองหาม
เธอจึงกระอักกระอวนเวลาไปซื้อ “ขนมปง” และ
แลวเหตุการณที่ชวนเขาใจผิดก็เกิดขึ้น

Life of Death
2018 / 5:23 min

Director: Jason Kiantoro and Bryan Arﬁandy
Synopsis: "Death, while struggling to
balance his work and family life, talks about
his existence, his job, and his opinions on
human beings in an interview from the
documentary ‘Life of Death'."
บทสัมภาษณ“ความตาย” เกี่ยวกับความพยายาม
ในการสรางสมดุลระหวางงานกับครอบครัว รวมทัง้
บอกเลาถึงการดํารงอยูของตน หนาที่ที่ตองทํา
และมุมมองเกี่ยวกับมนุษย
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S-EXPRESS: Laos

S-EXPRESS: Laos

Sat 21 Dec 2019 (12.30)

Total Duration: 47:13 minutes
Programmer: Helene Ouvrard

Programmer’s note: Music and dance as the red thread of people's
life experiences.
เสียงเพลงและการรายรําที่ถักทอรอยเรียงเสมือนเปนดายแดงแหงชีวิตผูคน

Director: Xaisongkham Induangchanthy
Synopsis: “Music Saves My Soul” is a
portrait of a Lao traditional singer, Khamlek,
in her 60s. Illiterate until she was around
50, Khamlek was profoundly drawn to a
traditional singing style of Luang Prabang
known as “Khap Thoum, Arn Nungseu
(literally ‘book reading’) since she was a
child, as a way to escape from her predatory
stepfather. She learned all songs by heart
and has been performing for a living ever
since. Her humdrum life is marked by two
divorces and an abandonment by her
older sons. It is music that makes all these
bearable, now that she works as a cleaner
by day and moonlights as a performer by
night.
ภาพยนตรบอกเลาเรื่องราวของ คําเล็ก นักรอง
เพลงลาวพื้นบาน วัย 60 ป จากคนไมรูหนังสือ
จนถึงอายุราว 50 ป คําเล็กไดกลายเปนผูขับรอง
เพลงพื้นบานในรูปแบบหลวงพระบาง ที่รูจักกัน
ในชื่อ “ขับทุมอานหนังสือ” ไดอยางลึกซึ้ง คําเล็ก
ในวัยเด็กตองหลบหนีพอเลี้ยงที่คอยคุกคาม เธอ
ใช หั ว ใจเรี ย นรู  ด นตรี แ ละนํ า มาหาเลี้ ย งชี พ นั บ
ตัง้ แตนนั้ คําเล็กผานการหยารางสองครัง้ ซํา้ ยังถูก
ทอดทิง้ โดยลูกชายคนโต มีเพียงดนตรีทชี่ ว ยใหเธอ
อดทนตอเรื่องเหลานี้ได ปจจุบัน เธอเปนพนักงาน
ทําความสะอาดในเวลากลางวัน และรองเพลงใน
เวลากลางคืน

Music Saves My Soul
2019 / 28:43 min
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Please Don't Tell Me How Director: Sophie Vongkhamsao
Synopsis: A young woman stands up to
to be Perfect
bullying through dance.
2016 / 2 min
หญิงสาวลุกขึน้ สูก บั การถูกกลัน่ แกลงดวยการเตน

Director: Ka Xiong
Synopsis: Hongfa, a mysterious and
beautiful young woman arrives in a Khmu
and Hmong village in Northern Laos and
becomes trapped between the two
cultures. In her efforts to bring the villagers
together through their music, she creates
a melody of change.
หงส ฟ  า หญิ ง สาวลึ ก ลั บ รู ป งาม เดิ น ทางมายั ง
หมูบ า นของชาวขมุและมง ทางตอนเหนือของลาว
พื้ น ที่ ที่ ทํ า ให เ ธอตกอยู  ใ นวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า ง
เธอจึงสรางสรรคทว งทํานองแหงการเปลีย่ นแปลง
เพื่อสานสัมพันธของทั้งสองเผาผานบทเพลงของ
พวกเขาเอง

Melody of Change
2018 / 16:30 min
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S-EXPRESS: Malaysia

Mon 16 Dec 2019 (20.00)

Total Duration: 61 minutes

Programmer: Yow Chong Lee

Programmer’s note: Out of many ﬁlms made recently, these ﬁlms could
potentially serve the taste of today's cinematic experience in Malaysia.
ผลงานหนังสั้นใหม ๆ ในโปรแกรมนี้ นําเสนอรสชาติของภาพยนตรมาเลเซียในปจจุบัน
มาใหไดลิ้มลอง

Blind Mouth
2017 / 16 min

Director: Chris Leong
Synopsis: A father and his daugther; a
secret and the future of their nation.
เรือ่ งราวของพอและลูกสาว กับความลับและอนาคต
ของประเทศ

Aku Mau Skola
I Want to Go to School
2018 / 21 min

Director: Putri Purnama Sugua
Synopsis: In a baking hot shack with a leaky
roof, over 70 stateless children squeeze in
daily to study under the guidance of their
teacher, Rujiah Sami.
ในเพิงที่รอนอบอาวใตหลังคาผุพัง แตละวันเด็ก ๆ
ผูไรสัญชาติกวา 70 คน ตองนั่งเรียนหนังสือกัน
อยางแออัดยัดเยียดกับคุณครูของพวกเขา รุยจาห
ซามี
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Block A-2-15
2018 / 15 min

Director: Jun Yap Won
Synopsis: The ﬁrst day of a new tenant,
Kai, who had just rented a room in a sub
divided unit in Kuala Lumpur.
เรื่องราววาดวยวันแรกของ ไค ผูเชารายใหมที่เพิ่ง
ทําการเชาหองพักแบบแบงเชาในกรุงกัวลาลัมเปอร

Hidden Zone
2019 / 9 min

Director: Ng Chee Chong
Synopsis: In the process of self-reﬂection,
a boy falls into a hidden zone of his heart.
ในกระบวนการสะทอนตัวตน เด็กชายคนหนึ่ง
รวงหลนลงไปยังสวนที่ลี้ลับของหัวใจ
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Sun 15 Dec 2019 (12.30)

Total Duration: 55 minutes
Programmer: Thaiddhi

Programmer’s note: Stories of the youth through the night of the Yangon.
หลากหลายเรื่องราวของวัยรุนหนุมสาว ผานคํ่าคืนในเมืองยางกุง

Newspaper Bill, 500 Kyats, Director: Zaw Bo Bo Hein
Synopsis: Three short stories of young
Stranger String
people in Yangon, connecting each other
2017 / 25 min
through the dark side of the city Yangon.
เรื่องสั้นสามเรื่องของเด็ก ๆ ในยางกุง ที่เชื่อมโยง
กันผานมุมมืดของเมืองแหงนี้

Director: Aung Phyoe
Synopsis: Based on the short story by Kyi
Aye (1929-2016), the ﬁlm explores the
physical and metaphorical change in a
young woman’s life. Since Aye Aye enters
her early adulthood, everything around her
seems to be falling apart. She starts to see
things differently, and at the same time
she is being treated very differently even
by her own parents.
ภาพยนตรทดี่ ดั แปลงจากเรือ่ งสัน้ ของ จี เอ (19292016) สํารวจการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหญิงสาว
ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม เรื่องราววาดวย
เอ เอ หญิงสาวผูที่ทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวดูเหมือน
วากําลังจะพังทลายลงเมื่อเธอเริ่มเขาวัยผูใหญ
เธอมองอะไรตางออกไปจากเดิม ตองเผชิญหนากับ
ความปรารถนาของตัวเองและความคาดหวังจาก
พอแม

Seasonal Rain
2018 / 30 min
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S-EXPRESS: Philippines

Sat 21 Dec 2019 (14.00)

Total Duration: 57:15 minutes

Programmer: Francis Oggs Cruz

Programmer’s note: The goal is to have the audience engage in the memories
of others, be thrust in the harshness of reality, observe pain from above,
and to escape, knowing fully well that the common denominator of all varied
experiences is youth.
โปรแกรมภาพยนตรสั้นที่ตองการพาผู้ัชมเชื่อมตอกับความทรงจําของผูอื่น ทั้งเผชิญ
ความจริงอันโหดราย มองความเจ็บปวดจากเบื้องบน และหลีกหนีออกไป รวมทั้ง
เขาใจอยางถองแทวาสิ่งที่เรามีรวมกันจากประสบการณที่แตกตางหลากหลายนั้นคือ
วัยเยาวอันบริสุทธิ์

Baguio Address No. 10
2018 / 14:50 min

Director: Mervine Aquino
Synopsis: The ﬁlmmaker and his mother
recount memories of their old homes and
the family’s repetitive experiences of
packing (and unpacking), moving, and
accumulating things over the years. They
try to imagine and describe a “dream
house” and await the possibility of owning
a house in the future.
ผูกํากับและแม บรรยายถึงความทรงจําตอบาน
หลังเกา ๆ ทีพ่ วกเขาเคยอาศัย รวมทัง้ ประสบการณ
จัดเก็บและเคลื่อนยายสัมภาระที่เคยทําซํ้าแลว
ซํ้าเลาตลอดหลายป พวกเขาพยายามจินตนาการ
ถึง “บานในฝน” และรอคอยโอกาสที่จะไดมีบาน
เปนของตัวเองในอนาคต

Siyudad sa Bulawan
City of Gold
2018 / 15:15 min

Director: Jarell Sarencio
Synopsis: Three young brothers needing
cash take a job in the gold mines of
Mt. Diwalwal amidst a life threatening
reality.
สามพี่นองทํางานหาเงินในเหมืองแรทองคําบน
เทือกเขาดิวาลวาล สถานที่ที่ชีวิตตองเผชิญหนา
กับความเปนจริงอันโหดราย
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Aliens Ata
Maybe Aliens
2017 / 7:07 min

Director: Glenn Barit
Synopsis: Two young brothers deal with
the sudden loss of their father. Their
Overseas-Filipino-Worker mother goes back
home for the funeral but will soon had to
depart for work again. For kids, some things
are hard to grasp that's why they look at
the sky for answers. Could it be aliens?
สองพี่นองตองรับมือกับการสูญเสียพอไปอยาง
กะทันหัน แมผูเปนแรงงานขามชาติชาวฟลิปปนส
ไดกลับมาบานเพื่อรวมงานศพ แตไมนานก็ตอง
กลับไปทํางานตอ สําหรับเด็ก ๆ แลว บางอยางก็
ยากจะเขาใจ นัน่ ทําใหพวกเขาตองแหงนมองทองฟา
เพื่อหาคําตอบ หรือนั่นจะเปนมนุษยตางดาว?

Fireflies
2019 / 20:43 min

Director: Robin Estargo
Synopsis: A synesthetic musical short
feature ﬁlm about a friendship strongly
fueled by Filipino music, young ambition,
and Manila nightlife, as three friends on
the edge of adolescence discover their
unique struggles amidst past and present
circumstances that motivate them to
produce, sing, and dance to songs of heartache and loneliness.
ภาพยนตรเพลงขนาดสั้น วาดวยมิตรภาพที่ไดรับ
การกระตุน ดวยดนตรีฟล ปิ ปนส ความทะเยอทะยาน
ของหนุมสาว และชีวิตยามคํ่าคืนในกรุงมะนิลา
เมื่อเพื่อนรัก 3 คน คนพบวาการตอสูทามกลาง
อดีตและปจจุบันของตน ไดผลักดันใหพวกเขา
สรางสรรค รอง และเตนรําไปกับบทเพลงแหง
ความรวดราวและโดดเดี่ยวอางวาง
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S-EXPRESS: Singapore

Sun 15 Dec 2019 (15.30)

Total Duration: 67 minutes

Programmer: Leong Pui Yee

Programmer’s note: The purpose of life is explored in these diverse stories
coming out from Singapore.
ความหมายของชีวิตถูกสํารวจผานเรื่องเลาหลากหลายจากสิงคโปร

My Lady M
2018 / 30 min

Director: Tingerine Liu
Synopsis: Spend a day meeting the Chinese
millennials who share a love of cakes at
Lady M, a New York institution. Meander
through their slice-of-life vignettes and
dreams of varying ﬂavors, as they navigate
the Big Apple.
หนังสั้นที่จะพาไปพบกับหนุมสาวชาวจีน ซึ่งรักใน
การทานเคกทีร่ า น Lady M รานดังประจํานิวยอรก
ผานภาพของความเรื่อยเปอยของชีวิตประจําวัน
และสัมผัสความฝนอันหลากหลายรสของพวกเขา
ขณะทองไปในมหานครแหงนั้น

You Idiot
2018 / 11 min

Director: Kris Ong
Synopsis: Roaming the streets one night,
Darren and Matt write a song about what’s
to come in their happy-go-lucky world.
ในขณะที่เดินเลนไปบนถนนยามคํ่าคืน ดารเรน
และแมตตแตงเพลงที่มีเนื้อหาวาดวยอนาคตใน
โลกที่ไรกังวลของพวกเขา
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Chasing Paper
2018 / 17 min

Director: Shoki Lin
Synopsis: A mother who has recently lost
her job ﬁnds herself working as a cleaner
in her daughter’s high school during the
exam period. In an attempt to salvage their
broken relationship, the mother tries to
assist her struggling daughter by helping
her cheat in the exams.
แมผเู พิง่ ตกงาน ไดงานใหมเปนภารโรงในโรงเรียน
ของลูกสาวชวงที่มีการสอบ เธอจึงชวยลูกสาว
หั ว รั้ น โกงข อ สอบ เพื่ อ กอบกู  ค วามสั ม พั น ธ อัน
ระหองระแหงใหกลับมาดีอีกครั้ง

A Dance for Ren Hang
2018 / 9 min

Director: Looi Wan Ping and Sara Tan
Synopsis: Dancers reenact images by
provocative Chinese photographer Ren
Hang, known for capturing his struggles with
depression, in this collaboration between
ﬁlmmaker Lei Yuan Bin and dancer Sara Tan.
กลุมนักเตนนําภาพถายของ เริ่นหาง ชางภาพนูด
ชาวจีน ซึง่ เปนทีร่ กู นั วา แสดงถึงการตอสูก บั ภาวะ
ซึมเศราของเขา มาแสดงซํ้าใหม โดยความรวมมือ
ของเลยหยวนปน ผูก าํ กับภาพยนตร และซารา ทัน
นักเตน
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S-EXPRESS: Vietnam

Sat 14 Dec 2019 (20.00)

Total Duration: 58:35 minutes
Programmer: Marcus

Programmer’s note: Millennials in Vietnam are seeking their comfortable zone,
ﬁghting against old values and trying to make decision.
คนรุนมิลเลเนียลในเวียดนาม ตางกําลังแสวงหาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง ตอสูกับ
คานิยมเดิม ๆ และพยายามที่จะตัดสินใจทําอะไรบางอยาง

Dear Ly
2019 / 11:21 min

Director: Nguyen Hong Quan
Synopsis: A father who lives in Brussels
chats with his little daughter in Hanoi via
skype. He tells her a version of "The Little
Prince" that reveals his relationship with
his own father and recalls contemporary
European history.
พอผูอาศัยอยูที่กรุงบรัสเซลส คุยกับลูกสาวในกรุง
ฮานอยผานโปรแกรมสไกป เขาไดเลานิทานเรื่อง
เจาชายนอย ในแบบฉบับที่วาดวยความสัมพันธ
ของตนกับพอ และประวัตศิ าสตรยโุ รปรวมสมัยให
เธอฟง

Cold Fish
2018 / 16:39 min

Director: Thanh Doan
Synopsis: Three young millennials share
an apartment in Ho Chi Minh City but are
busy with their own lonely small worlds,
like the ﬁshes in a tank.
เพื่อนสามคนเชาหองพักเดียวกันในอพารตเมนต
ที่เมืองโฮจิมินห แตละคนตางติดอยูในโลกใบเล็ก
อันอางวางของตัวเอง เสมือนเปนฝูงปลาที่วายวน
อยูในตู
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Surrounded
2018 / 12:26 min

Director: Bui Binh Duong
Synopsis: A highschool boy and son to a
sacristan of a Catholic community in
Northern Vietnam faces an invisible wall
separating him with social life.
เด็ ก มั ธ ยม ผู  เ ป น ลู ก ชายของคนดู แ ลห อ งเก็ บ
เครือ่ งพิธใี นชุมชนคาทอลิกทีอ่ ยูท างตอนเหนือของ
ประเทศเวียดนาม เผชิญกับกรอบทางสังคมที่มอง
ไมเห็นบางอยาง ซึ่งกําลังแยกเขาออกจากการมี
ที่ทางในสังคม

The Mute
2018 / 15:11 min

Director: Pham Thien An
Synopsis: A bride-to-be experiences her
last night as a bachelorette in heavy rainy
Saigon.
วาที่เจาสาวกับเรื่องราวในคืนสละโสดทามกลาง
พายุฝนกระหนํ่าในเมืองไซงอน

First Taste
2018 / 3:38 min

Director: Nguyen Duy Anh
Synopsis: A tasty joke on the restrictions
of smoking scenes in ﬁlms recently introduced in Vietnam.
หนั ง สั้ น ล อ เลี ย นการห า มฉายฉากสู บ บุ ห รี่ ใ น
ภาพยนตร ที่เพิ่งมีขึ้นในเวียดนาม
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Archival Screening Night
Roadshow
Thu 19 Dec 2019 (18.30)

The Association of Moving Image Archivists
brings to the big screen 22 astonishing ﬁlms
and videos in 110 minutes from archives
and archivists around the world! Archival
Screening Night has been the centerpiece
of every AMIA conference since 1991. For
the ﬁrst time ever, this event is being made
accessible to the public to see the incredible,
strange, astonishing, hilarious and curious
treasures from the world’s moving image
archives. This cinematic Cabinet of Wonders
features a wonderful promotion for a lost
Thai ﬁlm, a bizarre anti-drug commercial
with Alice in Wonderland, a banned experimental ﬁlm from Albania, Josephine
Baker dancing the Charleston in wooden
clogs, a commercial to buy your own
Stonewall action ﬁgures, and many more.
The Association of Moving Image Archivists
is an international association dedicated to
the preservation and use of moving image
media. Founded in 1990, AMIA is the
world's largest organization for moving
image archivists. Our nearly one thousand
members represent 29 countries around
the world.

Aliens from Outer Space

ภาพยนตรสั้นอันนาตื่นตาตื่นใจ 22 เรื่อง รวม
เวลา 110 นาที ในโปรแกรมนี้ เปนการรวบรวม
ฟุตเทจภาพประวัติศาสตรจากหอภาพยนตรและ
นักอนุรักษภาพยนตรทั่วโลก เปนโปรแกรมหลักที่
ฉายในงานประชุมของ The Association of
Moving Image Archivists (AMIA) ประจําป
2019 นี่เปนครั้งแรกที่มีการรวบรวมคลิปหนังที่
ทั้งนาตื่นเตน แปลกประหลาด ขําขัน ราวกับเปน
ตูเ ก็บของมหัศจรรยทถี่ กู เปดออกใหผชู ม เชน หนัง
โฆษณาตอตานยาเสพติดทีม่ ตี วั ละครเปน Alice in
Wonderland หนังทดลองทีถ่ กู แบนของอัลเบเนีย
ดารานักเตนโจเซฟน เบเกอรเตนรําในรองเทาไม
หรือหนังโฆษณาหนังของไทย
The Association of Moving Image Archivists
เปนองคกรระหวางประเทศที่อุทิศตัวใหกับการ
อนุรักษและใชประโยชนจากสื่อภาพเคลื่อนไหว
กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1990 มีสมาชิกกวาหนึ่งพันคน
จาก 29 ประเทศทั่วโลก

The Lighter Side of IN THE LIFE
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Bend It
From the famed LGBTQ artists' only feature
ﬁlm, THE WORLD OF GILBERT & GEORGE
(1981), this amazing clip takes Dave Dee,
Dozy's 1960s pop hit and provides it with
their own bent version.
Restored by Milestone Films and Gilbert &
George.

ฟุตเทจภาพจากคูหูศิลปน กิลเบิรต & จอรจ เปน
สวนหนึ่งของ The World of Gilbert and
George หนังยาวเกี่ยวกับ LGBTQ เรื่องเดียวของ
พวกเขา โดยนําเพลงปอปจากยุค 1960 มาดัดแปลง
เปนเอกลักษณของพวกเขาเอง

1926 Glacier Hike
Filmed in 1926 by glaciologist William
Osgood Field (1904-1994), these scenes
show men packing supplies before hiking
across a glacier and up the side of a
snow-covered mountain in southeast
Alaska. Field’s work from the 1920s through
1960s advanced scientiﬁc knowledge about
glaciers, and contributed to current understanding about global climate change.

Original nitrate copied to safety ﬁlm by
ﬁlmmaker in 1970s. 4K scan by Reﬂex
Technologies of Burbank, California, in
2016. This is a silent ﬁlm.
ภาพยนตร เ งี ย บที่ ถ  า ยโดยนั ก ธารนํ้ า แข็ ง วิ ท ยา
วิลเลียม ออสกูด ฟลด ในป ค.ศ. 1926 แสดง
ภาพนักปนเขากําลังจัดเตรียมสัมภาระกอนออก
เดินทางพิชิตธารนํ้าแข็งในอลาสกา

MR. EVERYBODY AND
THE REGULATIONS
A comic animation on the regulations for
Museum visitors, A man carrying a young
boy on his neck visits a Museum. An
employee of the Museum has to point out
that eating ice cream, or smoking are not
allowed. That coats and bags have to be
stored and that one cannot touch the
paintings.
The original 35mm has been scanned in หนั ง ตลกแอนิ เ มชั่ น ว า ด ว ยระเบี ย บการเข า ชม
2K DPX.
พิพธิ ภัณฑในเนเธอรแลนด
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the ﬁlm. The song is from the promotional
record, which was played along with the
trailer when it was screened. The ﬁlm has
been lost, so this is all that remains of 4
Kings.
2K scan, color correction and sound from
the record.
ภาพยนตรโฆษณาของหนังไทยเรื่อง สี่คิงส แสดง
ภาพบรรยากาศงานฉายหนังเรือ่ งนีใ้ นรอบปฐมทัศน
ตามดวยภาพบางสวนจากหนังที่สูญหายไปแลว
นี่จึงเปนภาพเคลื่อนไหวชิ้นเดียวที่เกี่ยวของกับ
หนังไทยเรื่องนี้ สันนิษฐานวา ขณะฉายจะมีการ
เปดเพลงโฆษณาจากแผนเสียงควบคูไปดวย ซึ่ง
หอภาพยนตร (องคการมหาชน) ไดนําเพลงมา
ประกอบไวในไฟลดิจิทัลที่สแกนจากฟลมตนฉบับ

ภาพยนตรโฆษณาสี่ คิงส
4 Kings
(promo trailer) 1961
A promotional trailer for the ﬁlm 4 Kings,
which includes the atmosphere around the
cinema at the premier, with actors on stage
and live music, followed by footage from
Curious Alice
In Curious Alice (1971) she encounters
cigarettes, liquor, and medicines, and
realizes that they are all types of drugs.
When she sees the “Drink Me” bottle, she
understands that it contains something like
a drug, yet after a half-second’s consideration, she drinks the entire bottle and
enters a fantasy world. In Drug Wonderland,
Alice learns about the hard stuff from her
new friends the Mad Hatter (LSD), the
March Hare (amphetamines), the Dormouse
(barbiturates), and the King of Hearts
(heroin). The events of Curious Alice play
out as an expression of Alice’s drug trip.
Unfortunately, the trip is kind of fun and
effectively cancels out the ﬁlm’s anti-drug
message.
Found in an abandoned lab in Pennsylvania NARA was fortunate to uncover
35/32mm internegatives and soundtracks.

Without a way to effectively time this with
equipment - Preservation Specialist Charlie
Joholske timed it by eye and made dazzling
new preservation prints for the collection.
ภาพยนตรตอตานยาเสพติดที่นําแสดงโดย “อลิซ
ในแดนมหัศจรรย” ผูตองเผชิญหนากับทั้ง LSD
ยาบา ยานอนหลับ เหลา เฮโรอีน สุดทายไมแนใจ
วาเนื้อหาการตอตานยาเสพติดจะถูกสื่อสารครบ
ถวนหรือไม เพราะอลิซดูจะสนุกสนานเหลือเกินใน
การเดินทางครั้งนี้
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Pass to Tomorrow
A US soldier during World War II takes a ภาพทหารอเมริกันเดินทางผานอิสราเอลในชวง
tour of developing Israel, seen in color the สงครามโลกครั้งที่ 2
biggest new city Tel Aviv.
From the original three 16mm reels a Pro-res
ﬁle has been made.
Highlights and Shadows (J.S. Watson, Jr., US 1938)
Made as an industrial ﬁlm for the Eastman New 35mm picture and sound negatives
Kodak Research Laboratories, James Sibley were created in 2016 from a nitrate
Watson’s Highlights and Shadows illumi- composite print. Funding from NEA.
nates the complex mechanisms and
inventions that produce photographic ภาพยนตรที่ตั้งใจทําเพื่อโฆษณาระบบและเครื่อง
equipment and ﬁlm using sharp angled จั ก รของห อ งแลบ Eastman Kodak โดยใช
lighting and multiple exposures. A superior
example of avant-garde esthetics applied สุนทรียศาสตรของหนังทดลอง เพื่อแสดงใหเห็น
ความซับซอนของเครื่องมือถายภาพ
to corporate ﬁlmmaking.
Josephine Baker visits
Volendam, 1928 (Fox News
story C8059)
Josephine Baker took Europe by storm
in 1925 and remained one of its most
celebrated artists until the outbreak of
WWII. On 24 August 1928, she visited
Volendam, North Holland where she was
ﬁlmed for Fox News by famed illustrator
Mac-Djorski. Dancing the Charleston in clogs
isn’t easy!
A new polyester-base ﬁlm element has
been printed from the original camera
negative nitrate-base ﬁlm.

ภาพยนตรขาวของบริษัทฟอกซ นิวส บันทึกภาพ
ดารานักเตนคนสําคัญของโลก โจเซฟน เบเกอร
ที่ เ ดิ น ทางไปแสดงที่ เ มื อ งโวเลนดุ ม ประเทศ
เนเธอรแลนด และเตนรําในจังหวะชารลสตัน โดย
ใสรองเทาเกี๊ยะไมแบบดัตช เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
ค.ศ. 1928 ถายโดย แมก-จอรสกี้ นักวาดภาพ
ประกอบชื่อดังชาวดัตช
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Paramount News Presents: U.S. Gets Art Treasury
The United States gets art treasury, came from a Beta SP copy originally
$15,000,000.00 National Gallery of Art ready transferred from a 35mm acetate motion
for opening to the public. The ﬁlm was picture copy of the footage.
originally included within the Paramount
Newsreel, released February 1941, Issue 53. ภาพการเปด National Gallery of Art แก
The original 35mm nitrate motion picture สาธารณชน เปนสวนหนึ่งในหนังขาวของบริษัท
ﬁlm negative was scanned on a Laser พาราเมาท ออกฉายเมื่อเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.
Graphics Director Film Scanner. The 1941
Paramount Intro and Outro, and narration

Aliens from Outer Space
In this animated educational ﬁlm, everyone’s favorite talking ﬁre-hydrant Big Red
returns to the big screen to teach extraterrestrials ﬁre safety when they arrive in
Seattle from outer space. Written and
produced by the Seattle Fire Department.
Original 16mm ﬁlm from the Seattle Fire
Department records housed at SMA.
Digitized by Lightpress in 2017.

หนังแอนิเมชัน่ เพือ่ การศึกษา หัวฉีดนํา้ ดับเพลงพูด
ไดกาํ ลังสอนมนุษยตา งดาวใหลงจอดอยางปลอดภัย
ในเมืองซีแอตเทิล สรางโดยหนวยดับเพลิงประจํา
เมืองซีแอตเทิล

Behind the Scenes of "Hairspray" (c. 1988)
A Baltimore local television station's 2016--both citing not enough resources to
behind-the-scenes story on John Waters' preserve. MARMIA has become the steward,
feature ﬁlm, "Hairspray". This story was where we found this item in a series titled
made for the station's extremely popular "Unknown" with a label that merely said
entertainment magazine program, "Evening "Hairspray".
Magazine".Fun fact: the station, WJZ-TV,
originally aired "The Buddy Deane Show" สถานีโทรทัศนทองถิ่นของเมืองบัลติมอร ถายทํา
in the 1950s, which is what "Hairspray"'s เบื้ อ งหลั ง การถ า ยภาพยนตร เ รื่ อ ง Hairspray
"The Corny Collins Show" was based on.
หนังดังของผูกํากับจอมเพี้ยน จอหน วอเตอรส
The collection was given up by the creators
in 2007 and the University of Baltimore in
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Loading Cattle Thru the Surf circa 1950
Recorded by an unknown ﬁlmmaker who 16mm ﬁlm discovered at an estate sale in
documented a trip from California to Santa Clara, California and digitized by the
Hawaii, the footage reveals the malihini MediaPreserve for ‘Ulu‘ulu in 2017.
(newcomer) experience of ranching in
post-WWII Hawaii Island. An invaluable ภาพยนตรที่ถายโดยชายไมทราบชื่อผูบันทึกการ
cultural and historical document, this ﬁlm เดินทางจากแคลิฟอรเนียไปยังเกาะฮาวาย แสดง
offers modern viewers an experiential view ใหเห็นถึงประสบการณของ “ผูมาใหม” ที่เริ่มลง
into an era that is slowly slipping beyond
หลักปกฐานและทําไรในฮาวายชวงหลังสงคราม
recollection.
โลก ครั้งที่ 2
New Orleans Street Parade – 1968
This ﬁlm depicts the Onward Brass Band คณะนักดนตรีในเมืองนิวออรลีนส เลนเพลงและ
parading through the French Quarter of เดินขบวนผานยาน French Quarter ชักชวนผูค น
New Orleans and picking up second liners ใหออกมาเตนรําตาม ทั้งขบวนพาเหรดและหนัง
along the way. The parade and ﬁlm were เรื่ อ งนี้ จั ด ทํ า โดย Smithsonian Anacostia
organized by the Smithsonian Anacostia Community Museum เพื่อใชในนิทรรศการ
Community Museum for an exhibition on
jazz that ran from December 1, 1968 to เกีย่ วกับดนตรีแจส ทีจ่ ดั เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 1968
ถึง 5 มกราคม 1969
January 15, 1969.
Preservation work was performed through
a grant from the National Film Preservation
Foundation.
All-American News [August 1942]
All-American News was the ﬁrst newsreel All American News เปนรายการหนังขาวฉบับ
produced for an African-American แรกทีเ่ ผยแพรสาํ หรับคนแอฟริกนั -อเมริกนั จัดทํา
audience. Made in the 1940s and 1950s, ขึ้นในทศวรรษที่ 1940 และ 1950 แรกเริ่มมี
they were originally intended to encourage เป า หมายเพื่ อ ชั ก ชวนให ร  ว มรบหรื อ สนั บ สนุ น
African-Americans to participate in and สงคราม ตอมาเปนชองทางในการเสนอแนวคิด
support the war effort, and to reﬂect an
African-American perspective on world and ของคนแอฟริกัน-อเมริกันตอเหตุการณอื่น ๆ ใน
โลก
national events.

16mm print was scanned in HD by the
Packard Campus Film Laboratory in 2014.
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Perjetesi (Eternity)
Perjetesi (Eternity) directed by Dhimiter
Anagnosti, 1973. Can heartbeats be
“reactionary”? Yes, if they are the only
sonic element of a montage-heavy documentary about the war dead. Made just
before Enver Hoxha’s cultural purges in 1974,
Dhimitër Anagnosti’s formalist, wonderfully
edited affair was banned immediately on
completion. It ﬁnally premiere in a restored
version in 2016. Preserved by the Hungarian
Film Lab, preservation work was directed
by Gabor Pinter.

The original 35mm negative was restored
and scanned at 2K by the Hungarian Film
Lab.
เสียงหัวใจเตนเปนกบฏไดหรือไม ไดสิ! ในหนัง
ทดลองโดยดิมิเธียร อานักนอสติ ของแอลเบเนีย
เสียงหัวใจและการตัดภาพแบบมองตาจ กลายเปน
สัญลักษณของผูสูญสิ้นในสงคราม หนังสรางกอน
จะมีการกวาดลางทางวัฒนธรรมในแอลเบเนีย และ
ถูกแบนในทันที

What's Uptown? A View From The Streets
What's Uptown? was produced in the mid- ภาพยนตรที่สรางในทศวรรษที่ 1970 โดยมารซี
1970s by Marcie Telander and Terry เทลันเดอรและเทอรรี่ มอยมอนท ในสไตลกลอง
Moyemont in the emerging style of portable เคลือ่ นไหวแบบ video journalism ทีเ่ พิง่ เริม่ เปน
video journalism. It documents the diverse ที่นิยม หนังบันทึกชีวิตยานอัพทาวนของชิคาโก
Uptown neighborhood of Chicago, with a โดยเนนไปที่เรื่องดนตรีในยุคนั้น
focus on its music.

Shown on public TV in 1981, languished.
The ﬁrst U-matic was in terrible condition
but a second copy looked gorgeous.
Transitions by Iletha Clifton
Shot in 1978 on Super 8 Kodachrome ﬁlm, ภาพยนตรที่ถายในป 1978 ดวยฟลม Super 8
“Transitions” views a woman’s cycle of Kodachrome เรื่องนี้มองวัฏจักรชีวิตของผูหญิง
life. Using shadow, light and drama the ﬁlm โดยใชแสงและเงา บันทึกความการเดินทางของ
poignantly chronicles anticipation of new ชีวิตอยางลึกซึ้ง ตั้งแตจุดเริ่มตน การเคลื่อนผาน
life arriving, the passage of time—ending ของเวลา และจุดจบ กอนวงจรดังกลาวจะหมุน
one life, ushering in another, making room
กลับไปเริ่มตนอีกครั้ง
for the cycle of life to start over again.
Stored 36 years Rochester, NY. Scanned in
2014 on a Spirit DataCine 2K, DaVinci
Color-Correction, output to Apple ProRes.
This is a silent ﬁlm.
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Universal Pictures Restoration Reel
Since committing to its ﬁlm restoration สตูดิโอ Universal Pictures มุงมั่นบูรณะหนังเกา
program in 2012, Universal Pictures has คลาสสิกของตน มาตั้งแตป 2012 และบูรณะหนัง
restored 100 classic titles including All ไปมากมายเชน All Quiet on the Western
Quiet on the Western Front, The Birds, Front, The Birds, Dracula, Frankenstein,
Dracula (1931), Frankenstein, Jaws, Out of Jaws, Out of Africa และอืน่ ๆ หนังตัวอยางเรือ่ ง
Africa, The Man Who Laughs, and Scarface
(1932). This reel highlights the restoration นีเ้ ปนไฮไลตของกระบวนการและโชวภาพบางสวน
process and some of the notable restoration ของงานบูรณะที่สําคัญ
work that has been completed.
The reel includes before and after clips from
several restored Universal Pictures titles.
The Lighter Side of IN THE
For twenty years, the landmark PBS series
In The Life delivered enlightened journalism
and advocacy for LGBT people at a time
when the queer community was often
invisible in mainstream mass media. The
show also often used humor and parodies
to goose its audience, as evident in this
clip selection.
Broadcast and b-roll video masters (various
formats – 1”, BetaSP, DigiBeta, DVCam, etc.)

LIFE
were digitized for preservation and access
at the Archive’s Digital Media Lab.

Claudia (ca. 1965)
Claudia, Version One, is an experimental
ﬁlm by Argentine-American ﬁlmmaker Jorge
Prelorán, best known for his ethnobiographical documentaries. Using documentary footage, animation, sound effects,
and music to portray childhood play, the
ﬁlm has four versions, each with a different
musical score to show how the child's
character changes according to the music.
Music by Jose Luis Castañeira, animation
by Sergio Barbieri.

รายการ In the Life ของชอง PBS อเมริกา นําเสนอ
ภาพความหลากหลายทางเพศมานับยี่สิบป ตั้งแต
ครั้งที่สังคมและสื่อกระแสหลักยังไมยอมรับกลุม
LGBTQ

National Film Preservation Foundation
funded photochemical preservation carried
out by BB Optics.
หนังทดลองของผูกํากับชาวอารเจนไตน-อเมริกัน
ฮอรเก เปรโลรัน ใชภาพฟุตเตจสารคดี แอนิเมชั่น
เสียง และดนตรี เพื่อแสดงภาพการเลนของเด็ก
หนังมีสฉี่ บับ แตละฉบับใชเพลงทีต่ า งกัน เพือ่ แสดง
ใหเห็นวาบุคลิกของเด็กเปลีย่ นแปลงไปตามบุคลิก
ของเพลงอยางไร
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Bout-de-Zan et le
crocodile (FR, Louis
Feuillade, 1913, Gaumont)
Comedy starring the child actor René
Poyen as the naughty Bout-de-Zan. In this
adventure, Bout-de-Zan gets revenge on a
man in the park. He steals his dog, dresses
him in a crocodile costume and lets him
go back to his owner. The man is shocked
to be chased by a crocodile!
Arrived to Eye in 2005, the nitrate was in
active decomposition. Duplicated in 2010,
the ﬁlm was ﬁrst restored on digital intermediate and then written back to 35mm
print. The nitrate had to be disposed of in
2018, due to serious decay.

หนังตลกชุด บูต เดอ ซอง เด็กจอมแสบ แสดงโดย
ดาราเด็กชื่อดังของฝรั่งเศส เรเน โปยอง ในภาคนี้
บูต เดอ ซอง ไดจดั การแกแคนชายในสวนสาธารณะ
โดยการขโมยสุนัขและจับเขาใสชุดจระเข

Kreisler Bandstand
Starring Cab Calloway
and his Orchestra
Get ready to blow your wigs watching this
hummer of a kinescope, the only-known
copy of a March 21, 1951 broadcast
sponsored by Jacques KreislerWatches.
Killer-diller hep-cat Cab Calloway hypes
some hard jive and performs with his
orchestra. Everything will be kopasetic! Gift
of Cabella Calloway Langsam
16mm black and white polyester-base
photochemical ﬁlm preserved in 2017 by
NMAAHC and Colorlab.

บันทึกการแสดงทางโทรทัศน ในวันที่ 21 มีนาคม
ป 1951 ของแค็บ คอลโลเวย นักดนตรีแจสและ
วาทยากรชื่อดังของยุค
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Young Audience
Program fromProgram
Clermont-Ferrand
Young Audience
from

Clermont-Ferrand (4-7 years old)
Sun 15 Dec 2019 (11.00)

Director: Kariem Saleh
Production: Thomas Meyer-Hermann
(Studio Film Bilder GmbH)
Script: Kariem Saleh
Sound Designer: Christian Heck
Animation: Linus Stetter, Kariem Saleh
Voice: Suzana Pernjak, Jonas Schiemann
Sound Mixing: Christian Heck, Sumophonic

Tiger
Germany
2015 / 3:58 min

Synopsis: A happy little tiger is imprinted
on a food plate. But if he can’t ﬁnd anything to eat, he will travel the lunch table
to satisfy his appetite.
เรื่องราวของเจาเสือนอยอารมณดีที่เปนลายพิมพ
บนจาน หากมันไมสามารถหาอะไรกินได มันจะไล
กินอาหารที่วางอยูบนโตะจนหนําใจ
Director: Oana Lacroix
Production: Alexandra Ruepp (JApictures
sàrl), Izabela Rieben (Radio Télévision Suisse)
Script: Oana Lacroix
Music: Jacques Zurcher
Animation: Oana Lacroix
Special Effects: Alexandra Maye
Sound Mixing: Jacques Zurcher

Coucouleurs
Switzerland
2018 / 6:35 min

Synopsis: In a forest where single-coloured
birds live, each bird has found its place in
a similar-looking tree. But what happens
when a bird has two colours?
ในปาแหงหนึ่งซึ่งนกที่มีสีเดียวอาศัยอยู พวกมัน
แตละตัวตองหาตนไมที่สีคลายกับตัวเองเปนที่อยู
อาศัย แตจะเกิดอะไรขึ้น หากนกตัวนั้นมีสองสี?
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Director / Script / Camera / Editing:
Nölwenn Roberts
Production: Barbara Schuerrer
(Gabi Production)
Sound Designer: Cédric Denooz
Music: Erwann Chandon
Animation: Sebastien Rouxel, Piotr Nikov,
Julien Perron, Faouzi Hamnadi, Laurent
Rossi, Ashley Body, Marco Allard, Marie
Bouchet, Oscar Carambano

Le Reve de Sam
France
2018 / 7:18 min

Synopsis: One sunny spring morning, a
little mouse decides to make his crazy
dream come true - ﬂying with swallows.
เชาแดดจาวันหนึ่งในฤดูใบไมผลิ เจาหนูตัวเล็ก
ตัดสินใจที่จะทําความฝนบา ๆ ของตัวเองใหเปน
จริง ดวยการบินไปพรอมกับฝูงนกนางแอน

Director / Script / Camera / Editing /
Animation / Voice / Decors / Special
Effects / Sound Editing / Sound Mixing:
Marat Narimanov
Production: Marat Narimanov (Top-top
ﬁlms)
Sound Designer: Ivan Djurbenko, Marat
Narimanov
Music: Alexander “q” Kusev, Karina Zvezdun,
Kira Zvezdun

Big Booom
Russia
2016 / 4:12 min

Synopsis: Everything begins from the start.
Our world is no exception. The greatest
theory of evolution told in just four minutes.
ทุกสรรพสิ่งลวนมีจุดเริ่มตน โลกของเราก็เชนกัน
ทฤษฎีวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญที่สุด ถูกบอกเลาใน
เวลาเพียงแคสี่นาที
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Director / Script: Raul Robin Morales Reyes
Production: Nicolas Burlet (Nadasdy Film),
Reginald de Guillebon (Folimage Valence
Production)
Camera: Coline Desclides, Raul Robin
Morales Reyes
Animation: Pierre Bouvier, Morten Hansen
Riisberg, Marc Robinet

Le Tigre sans rayures
France, Switzerland
2018 / 7:30 min

Synopsis: A baby tiger decides to go on a
long journey in search of his lost stripes.
ลูกเสือตัวหนึ่งตัดสินใจออกเดินทางไกล เพื่อตาม
หาลวดลายของตัวเองที่หายไป

Director / Script: Julia Ocker
Production: Thomas Meyer-Hermann
(Studio Film Bilder GmbH), SWR Funkhaus
Baden-Baden
Pre-existing Music: Christian Heck
Animation: Urte Zintler, Ina Gabriel
Voice: Christian Heck
Decors: Kiana Naghshineh, Christoph Horch,
Julia Ocker
Sound Mixing: Christian Heck

Faultier
Germany
2018 / 3:37 min

Synopsis: The sloth wants to buy ice
cream, but unfortunately he is way too
slow.
เจาสลอธตองการซื้อไอศกรีม แตโชคไมดีที่มัน
เชื่องชาเกินไป
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Director / Script / Animation:
Chaïtane Conversat
Production: Claude Miss (10200 Z’images),
Florence Adam (Les Productions JMH),
Corinne Destombes (Folimage Valence
Production)
Sound Designer / Music: Patricia Dallio

La Petite pousse
France, Switzerland
2015 / 9:56 min

Synopsis: A little girl catches ﬂoral patterns
with a magic cloth and uses them to make
her own pretty dresses.
เด็กหญิงตัวนอยไลจบั ลวดลายดอกไมดว ยผาวิเศษ
แลวเอามาทําเปนชุดสวย ๆ ใส

Director / Editing: Carlos Salazar, Juan
Olarte, Rebecca Black, Valérian Desterne,
Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Céline
Collin, Lucile Palomino
Production: Anne Brotot (MoPA)
Camera: Rebecca Black, Juan Olarte,
Valérian Desterne Music: Nicolas Cornil
Animation: Carlos Salazar, Lucile
Palomino, Céline Collin
Special Effects: Juan Pablo De La Rosa
Zalamea
Sound Mixing: Lucile Palomino, Céline
Collin, Carlos Salazar

After The Rain
France
2018 / 8:42 min

Synopsis: In a valley, a shepherd creates
clouds out of his sheep’s wool to make
rain, thus preserving the cycle of life.
บนหุบเขาแหงหนึ่ง คนเลี้ยงแกะสรางเมฆฝนจาก
ขนแกะของเขา เพื่อปกปกไวซึ่งวัฏจักรของชีวิต
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Program fromProgram
Clermont-Ferrand
Young Audience
from

Clermont-Ferrand (7-10 years old)
Sat 21 Dec 2019 (11.00)

Director: Svetlana Andrianova
Production: Nikolay Makovsky (Soyuzmultﬁlm ﬁlm Studio), Gleb Davidof (Soyuzmultﬁlm ﬁlm Studio)
Script: Svetlana Andrianova
Sound Designer / Music: Artem Fadeev

Dva tramvaya
Russia
2017 / 10 min

Synopsis: Klick and Tram - two city trams,
leave their camp every morning.
คลิกและแทรม สองรถรางประจําเมือง เดินทาง
ออกจากอูในทุก ๆ เชา

Director / Script: Aline Quertain, Sylwia
Szkiladz
Production: Arnaud Demuynck (La Boîte,...
Productions), Nicolas Burlet (Nadasdy Film),
Corinne Destombes (Folimage Valence
Production) Camera: Sara Sponga
Sound designer: Philippe Fontaine
Music: Timothée Jolly
Editing: Hervé Guichard
Animation: Pierre-Luc Granjon

Le Renard minuscule
France, Belgium, Switzerland
2015 / 8:22 min

Synopsis: In the middle of a luxurious
garden, a teeny-weeny fox meets a daring
little girl who grows giant plants! By lucky
coincidence, they realize that they can
grow objects too; the clever little devils
will think up all sorts of things to do...
ในสวนทีจ่ ดั แตงอยางงดงาม สุนขั จิง้ จอกตัวจิว๋ เจอ
กับเด็กหญิงใจกลาผูปลูกตนไมยักษ ดวยความ
บั ง เอิ ญ พวกเขาค น พบว า ตั ว เองสามารถปลู ก
สิ่งของอื่น ๆ ใหโตไดเชนกัน
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Director: Janis Aussel
Production: Annick Teninge (La Poudrière)
Music: Marcela Y Los Murchales
Editing: Myriam Copier
Voice: Marcela Cisarova
Sound Editing / Sound Mixing: Yan Volsy

Basav ! Chante !
France
2018 / 3:56 min

Synopsis: The gypsies keep going, clutching
their guitars, despite the cold and the
crows.
ชาวยิปซียังคงดําเนินชีวิต พรอมกับกีตารของ
พวกเขาต อ ไป แม ต  อ งเผชิ ญ กั บ ภั ย หนาวและ
ฝูงกา

Director: Natalia Chernysheva
Production: Vladimir Gassiev
Script: Natalia Chernysheva
Music: Alexandr Babin
Animation: Olga Chernova, Xsenya
Ustyzaninova, Natalia Chernysheva
Sound Editing: Pavel Pogudin

Snejinka
Russia
2012 / 6 min

Synopsis: A little African boy once got a
letter. Inside he found a snowﬂake made
of paper. He liked it so much that he
started to wonder what real snow looks
like.
เด็กหนุมแอฟริกันคนหนึ่งไดรับจดหมายในซอง
ที่มีเกล็ดหิมะซึ่งทําจากกระดาษ เขาชอบมากจน
อยากจะรูวาหิมะจริง ๆ นั้นเปนอยางไร
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Director / Script: Joost Lieuwma, Daan
Velsink
Production: Arnoud Rijken (il Luster Productions), Michiel Snijders (il Luster Productions), Chris Mouw (il Luster Productions)
Sound Designer / Sound Editing / Sound
Mixing: Jeroen Nadorp
Music: Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers
Animation: Daan Velsink, Tom Mourik,
Raymond Schmitz, Arno De Grijs, Jip Jansen,
Joost Lieuwma, Bonnie Mier, Florian
Walraven, Lukas Krepel

Paniek
Netherlands
2015 / 5:53 min

Synopsis: While driving, Marja has a sudden
rush of panic: did she turn off the gas? Did
she leave the water running?
ขณะที่กําลังขับรถ อยู ๆ มารยาก็ตื่นตระหนกวา
เธอปดเตาแกสหรือยัง? เธอเปดนํ้าที่บานทิ้งไว
หรือเปลา?
Director / Script: Kateřina Karhánková
Production: Ondrej Sejnoha (FAMU - Film
and TV School of Academy of Performing
Arts in Prague), Dagmar Sedlackova
(MasterFilm, s.r.o,)
Sound Designer / Sound Editing: Jan Richtr
Editing: Blanka Klimova
Animation: Martina Chwistková, David
Stumpf, Kateřina Karhánková, Barbora
Halířová, Martin Máj, Martin Búřil, Matouš
Sv ě rák, Alexandra Hetmerova, Martin
Pošta, Peter Martinka
Decors: Alzbeta Skalova

Plody mraku
Czech Rep.
2017 / 10:29 min

Synopsis: A small furry animal makes a
great discovery by overcoming his fear of
the unknown.
เหลาปุกปุยตัวจิ๋วไดคนพบครั้งยิ่งใหญ ดวยการ
พิชิตความกลัวตอสิ่งลึกลับบางอยาง
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Director / Script / Editing / Animation /
Decors: Camille Jalabert, Léo Brunel,
Oscar Malet, Loris Cavalier
Production: Julien Deparis (École des
Nouvelles Images)
Sound Designer: Oscar Malet
Music: Nicolas Peiron

Hors piste
France
2018 / 6:01 min

Synopsis: The region's two best rescue
workers are ready for their next mission.
But things don't go as planned.
สองเจ า หน า ที่ กู  ภั ย ที่ ดี ที่ สุ ด ประจํ า เขต พร อ ม
สําหรับการปฏิบตั ภิ ารกิจครัง้ ตอไป แตหลายอยาง
กลับไมเปนไปตามแผนที่วางไว

Director / Script / Camera / Animation:
Anton Dyakov
Production: Nataliya Dmitrievskaya (Soyuzmultﬁlm ﬁlm studio)
Sound Designer: Artem Fadeev

Vivat musketeers!
Russia
2017 / 5:30 min

Synopsis: The world is on the verge of an
abyss. But the serious men appear, heroes
without fear and without reproach, real
musketeers.
เมือ่ โลกถึงคราวตกอยูใ นอันตราย เหลาชายฉกรรจ
ไดปรากฎตัวขึ้น ทั้งวีรบุรุษผูไรซึ่งความกลัวและ
ปราศจากมลทิน และทหารเสือตัวจริง
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from Clermont-Ferrand
Best Selection
from

Clermont-Ferrand
Sat 21 Dec 2019 (15.30)

Director: Guy Nattiv
Production: Jaime Ray Newman (New
Native Pictures)
Script: Guy Nattiv, Sharon Maymon
Camera: Drew Daniels
Sound Engineer: Noa Assido
Editing: Yuval Orr
Special Effects: John Eggett

Skin
United States
2018 / 20 min

Synopsis: A small supermarket in a
blue-collar town, a black man smiles at a
ten-year-old white boy across the checkout
aisle. This innocuous moment sends two
gangs into a ruthless war that ends with a
shocking backlash.
ณ ซูเปอรมารเกตเล็ก ๆ แหงหนึ่งในเมืองชนชั้น
แรงงาน ชายผิวสีสงยิ้มใหกับเด็กชายผิวขาวอายุ
สิบป บริเวณทางเดินใกลจดุ ชําระเงิน จากเหตุการณ
ที่ดูไมมีอะไร กลับนําพาไปสูการปะทะกันอยาง
โหดเหี้ยมของสองแกง และจบดวยการชําระบัญชี
แคนที่ชวนช็อก
Director / Script / Editing:
Corina Schwingruber Ilic
Production: Stella Händler (Freihändler
Filmproduktion GmbH)
Camera: Nikola Ilić

All Inclusive
Switzerland
2018 / 10 min

Synopsis: Under the spell of mass
entertainment at high sea.
มนต เ สน ห  จ ากความรื่ น รมย ข องผู  ค นบนท อ ง
ทะเลหลวง
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Director / Script: Léopold Legrand
Production: Charlotte Reichenbach (Epithète Films)
Camera: Julien Ramirez Hernan
Sound engineer: Pierre-Nicolas Blandin
Music: Grégoire Korniluk
Editing: Agathe Zimmer
Sound Editing: Simon Poupard
Sound Mixing: Aymeric Dupas

Mort aux codes
France
2018 / 13:55 min

Synopsis: "Despite their high-security
building, Death could easily get into their
apartment." Patrick Pelloux, emergencyroom doctor.
“ถึ ง แม ว  า อาคารของพวกเขาจะมี ร ะบบความ
ปลอดภัยสูง แตความตายก็เกิดขึน้ ไดอยางงายดาย
ในอพารตเมนตของพวกเขา” ปาทริก เปลลูซ
แพทยประจําหองฉุกเฉิน

Director / Production/ Script / Editing /
Animation: Nikita Diakur
Camera: Philip Zeller, Florian Fischer
Sound Designer: David Kamp
Music / Sound Mixing / Sound Editing:
David Kamp
Decors: Nikita Diakur, Chris Lühning

Fest
Germany
2018 / 2:55 min

Synopsis: Drone. Stunt. Rave. YouTube
inspired and simulated.
โดรน ความโลดโผน ความบ า คลั่ ง ได รั บ แรง
บันดาลใจและลอกเลียนมาจากเว็บไซตยูทูบ
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Director / Script: Bogdan Muresanu
Production: Eduardo Moisés Escribano
Solera (Mailuki Films, S.L.), Bogdan
Muresanu, Vlad Iorga, Victor Dumitrovici,
Dan Burlac (KINOTOPIA SRL)
Camera: Tudor Platon
Editing: Andrei Balasoiu
Sound Mixing: Sebastian Zsemlye

Cadoul de Craciun
Romania
2018 / 23 min

Synopsis: On 20th December, 1989, a few
days after Ceausescu's bloody repression
in Timisoara, a father's quiet evening turns
to sheer ordeal as he ﬁnds out that his
young son has mailed a wish letter to
Santa. As the kid understood it, his father's
desire was to see Ceausescu dead.
20 ธันวาคม 1989 สองวันภายหลังเหตุนองเลือด
จากการปราบปรามโดยรัฐบาลเชาเชสคูที่เมือง
ติมิซัวรา ชวงเย็นอันแสนสงบสุขกลับกลายเปน
ความลุน ระทึก เมือ่ พอพบวาลูกชายสงจดหมายถึง
ซานตาคลอส ดวยเพราะเด็กนอยเขาใจวาพอของ
เขาปรารถนาอยากเห็นเชาเชสคูเสียชีวิต
Director: Yves Piat
Production: Justin Pechberty (Les Valseurs),
Damien Megherbi (Les Valseurs)
Sound Engineer: Sabri Thabet
Music: Jérôme Rossi
Editing: Jérôme Bréau
Sound Editing: Victor Vilette
Sound Mixing: Jérémie Halbert

Nefta Football Club
France
2018 / 17 min

Synopsis: In Southern Tunisia, near the
Algerian border, two young brothers come
across a donkey with headphones on his
ears.
ในทางตอนใตของตูนิเซีย ติดชายแดนแอลจีเรีย
สองพี่นองบังเอิญพบลาที่มีหูฟงอยูที่หูของมัน
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Astro A-List
10 Short Films: LOVE

Sun 15 Dec 2019 (18.30)

หนังรัก 10 เรือ
่ งจากผูก
 าํ กับอาเซียน

Shoemaker
Philippines
2018 / 15 min

Director: Sheron Dayoc
Synopsis: Sixty-ﬁve-year-old Marikina shoemaker, Felinda Mortiz had done everything
to keep her business alive, mainly to prove
that she can do it on her own after her
husband, Marikina master shoemaker,
Pancho Alonzo, left her 25 years ago for
another woman. But recently, a new shop
owned by a young, beautiful, and modern
stiletto-maker opened in front of Felinda's.
To prevent her customers from shifting to
the new shop, Felinda needs a gimmick.
เฟลิ น ดา มอร ติ ซ ช า งทํ า รองเท า ประจํ า เมื อ ง
มาริคนิ า วัย 65 ป ไดทาํ ทุกวิถที างใหกจิ การดําเนิน
ตอไปได เพื่อพิสูจนวาเธอสามารถจัดการทุกอยาง
ไดดวยตนเอง หลังจากที่ พานโช อลอนโซ อดีต
สามีผูเปนชางใหญประจําเมืองทิ้งเธอไปหาผูหญิง
อื่นเมื่อ 25 ปกอน แตไมนานมานี้ กลับมีชางทํา
รองเทาสนสูงที่ยังสาวและสวย มาเปดรานบริเวณ
หนารานเธอ เฟลินดาจึงตองงัดกลยุทธมาขัดขวาง
ไมใหลูกคาไปอุดหนุนรานใหมแหงนี้

Vinegar Baths
Malaysia
2018 / 15 min

Director: Amanda Nell Eu
Synopsis: A tired, overworked and overweight nurse at the maternity ward ﬁnds
joy when she is alone roaming the hospital
corridors at night. It's the time when she
can ﬁnally eat.
พยาบาลร า งท ว มประจํ า แผนกสู ติ ก รรม ผู 
เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานอยางหามรุงหามคํ่า
ค น พบความสุ ข ขณะเดิ น ท อ งตามโถงของโรงพยาบาลยามคํา่ คืน อันเปนชวงเวลาทีเ่ ธอจะไดกนิ
อยางจริงจังสักที
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Friends with Benefits,
Without Benefits
Thailand
2018 / 15 min

Director: สรยศ ประภาพันธ
Sorayos Prapapan
Synopsis: Nicky is an art school graduate.
He requests Koi, one of his best friends, to
be the model for his photo shoot in which
she has to dress up in a mascot costume.
Later, they have dinner together. Then the
conversation turns to their relationship,
their dream jobs, and everything else
including the #Metoo.
นิกกี้ หนุม จบใหมดา นศิลปะ ขอให กอย เพือ่ นสนิท
มาเปนแบบถายภาพ แมวา จะตองสวมชุดมาสคอต
จนไมเห็นหนา แตเขายืนยันอยากไดเธอมารวมงาน
หลังจากเสร็จงาน ทั้งคูไดไปกินขาวเย็นดวยกัน
จากนั้นบทสนทนาที่วาดวยความสัมพันธ งานใน
ฝน และอืน่ ๆ อีกมากมาย รวมถึงแฮชแท็ก #Metoo

Pengasih
Malaysia
2018 / 15 min

Director: Nik Amir
Synopsis: Love is often elusive and comes
in all shapes and forms. In the case of
newlyweds Anas and Bunga, love comes
in a bottle: a love potion to be exact. When
Bunga ﬁnds Anas's love potion on their
wedding night, she ﬁnds it only fair if she
has one herself to be used on Anas. A
mutual agreement is made and what
follows is their journey in search of love,
literally.
บอยครั้งความรักก็ยากจะเขาใจและเกิดขึ้นได
ทุกรูปแบบ สําหรับความรัก ของ อนาสและบุงกา
คูรักขาวใหมปลามันนั้นเกิดจากการใชยาเสนห
เมื่ อ บุ ง กาพบขวดยาเสน ห  ข องอนาสในคื น วั น
แตงงาน เพื่อความเทาเทียม เธอจึงตองหาอีก
ขวดเพื่ อ มาใช กั บ อนาส การเดิ น ทางเพื่ อ ตาม
หาความหมายที่แทจริงของความรักจึงเริ่มตนขึ้น
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A Plastic Cup of Tea
Indonesia
2018 / 15 min

Director: Makbul Mubarak
Synopsis: Firman works night shifts as a
cashier at a convenient store. It's been a
while since he has a crush on one of his
regular customers, Yanti, a mall shopkeeper
who frequents his store with her boyfriend,
John. One day, Firman ﬁnds out that Yanti
might have been beaten by John. He wants
to help her. Fireman seeks help from Pak
Zul, the neighborhood elder.
ฟรม านเปนพนักงานคิดเงินกะดึกในรานสะดวกซือ้
ตกหลุมรัก ยันติ เจาของรานในหางสรรพสินคา ที่
มักมาซื้อของในรานของเขากับ จอหน แฟนของ
เธอ วันหนึ่งฟรมานพบวา ยันติ นาจะถูกจอหน
ทํารายรางกายเขาจึงไปขอความชวยเหลือจาก
เพื่อนบานชื่อ ปกซุล

The Tuk Tuk of
the Fifth Kind
Laos
2018 / 15 min

Director: Anysay Keola
Synopsis: A tuk-tukdriver, who believes
that he can communicate with an alien,
claims that the extraterrestrial will bring
him to their Utopia planet after he
completes his mission: To ﬁnd a human
couple willing to go with him to space. One
day, he falls in love with a beautiful karaoke
girl who is a part-time prostitute. He
eventually wins her trust. Ready to leave
with his love to the new world, he ﬁnds
himself at the last moment getting
entangled in a dangerous street ﬁght.
คนขับรถตุกตุกเชื่อวาตนเองสามารถสื่อสารกับ
มนุษยตางดาวได และอางวามนุษยตางดาวจะ
พาเขาไปยังดาวเคราะหที่เปนราวกับสวงสวรรค
หากเขาสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจในการตามหามนุษย
อีกหนึ่งคูที่ยินดีจะเดินทางไปพรอมกับเขา
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New Land Broken Road
Cambodia
2018 / 15 min

Director: Kavich Neang
Synopsis: Phnom Penh at night. Three
young hip-hop dancers drive a single moto
and stop on a muddy deserted road. Vin
leaves the others to look for an IPhone he
heard was lost in the area. Kakada and
Leap discuss their hopes and doubts, and
Kakada shows his best Michael Jackson
moves. They meet a young female street
vendor, whose cart is full of colors.
กรุงพนมเปญยามราตรี เด็กหนุมนักเตนฮิปฮอป
สามคนขี่มอเตอรไซคมาหยุดที่ถนนรางแหงหนึ่ง
เพื่อให วิน ตามหาโทรศัพทไอโฟน ซึ่งเขาไดยินวา
มีคนทําหลนบริเวณนี้ ระหวางนั้น คาคาดา และ
เลียพ จึงเริ่มบทสนทนาวาดวยความหวังของ
พวกเขา พรอมกับโชวทา เตนบันลือโลกของไมเคิล
แจ็กสัน กอนที่แมคาสาว ซึ่งมาพรอมกับรถพวงที่
ประดับไปดวยหลอดไฟหลากสีสนั จะปรากฎตัวขึน้

Unconsoled
Vietnam
2018 / 15 min

Director: Le Bao
Synopsis: On a distant land lies a small
wooden house with a coat of blue sand
covering the ﬂoor. A stallion named Diep,
along with Khe and her 9-year-old daughter,
live here. There they grow old together.
Mien and her mother always stay quiet
during a meal. At night, they fall asleep
with the memories from the melancholy
days of Mien’s grandfather.
ณ ดินแดนหางไกล ในกระทอมไมหลังเล็ก ซึ่งบน
พื้นปกคลุมไปดวยเม็ดทรายสีฟา เปนที่อยูอาศัย
ของ เค และลูกสาววัย 9 ขวบชื่อ เมียน รวมทั้ง
เดียป มาตัวผู พวกเขาเติบโตมาดวยกัน ในขณะที่
เวลาอยูบาน เมียนและแมมักทานขาวดวยกัน
เงียบ ๆ พอตกดึก ทั้งคูจะหลับไปพรอมกับความ
ทรงจําแสนเศรา
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5 Minit
Malaysia
2018 / 15 min

Director: Sharifah Amani
Synopsis: Hussein, 33, - young father,
frantically searches for a pregnancy test in
the pharmacy for his teenage daughter,
Aisyah, 16. Worried about the outcome,
Hussein reminisces about Farah, Aisyah’s
mum, who gave birth to Aisyah in their high
school toilet when they were 17. At home,
father and daughter discuss the pros and
cons of taking the test. Aisyah makes the
adult decision to take the test as Hussein
waits the inﬁnite 5 minutes for the result.
ฮุสเซน คุณพอยังหนุม รูสึกกระวนกระวายใจ
ระหวางหาที่ตรวจครรภในรานขายยาให ไอสยาห
ลูกสาววัยรุน เพราะมันทําใหเขาหวนคิดถึงฟาราห
ภรรยาของเขาผูค ลอดไอสยาหในหองนํา้ ทีโ่ รงเรียน
เมื่อตอนที่ทั้งคูยังอายุ 17 ป

Tenebrae
Singapore
2018 / 15 min

Director: Nicole Midori
Synopsis: On the last day for the residents
of a high-rise apartment block to vacate, a
teenage girl named Iris and her mother are
moving out. Her two other guy friends are
also with them to ﬁnish the tedious
process. Iris takes a short break from the
packing but gets distracted exploring the
other vacant units of her neighbours. As
more people are leaving the premises, Iris’
mother became anxious and rushes all of
them to hurry.
ในวันสุดทายที่ไอริสกับแมตองยายของออกจาก
อพารตเมนต เพื่อนสองคนของไอริสไดมาชวยกัน
ขนใหเสร็จ ระหวางชวงพัก ไอริสเดินเรื่อยเปอย
สํารวจไปตามแตละจุดบนตึกขาง ๆ แตเชนเดียว
กับหลาย ๆ คนที่ตองยายบาน แมของไอริสรูสึก
กระวนกระวายใจ และเรงใหทุกคนรีบจัดการ
ทุกอยางโดยเร็ว
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History of Japanese
Experimental Films

Programmer: Koyo YAMASHITA

Born in Tokyo, Japan, Yamashita has been
festival director of Image Forum Festival
since 2001 and programmer for Theater
Image Forum in Shibuya, Tokyo, since 2005.
He is a guest programmer/curator at many
ﬁlm and media art festivals and ﬁlm events
in and outside Japan, such as Transmediale
(Berlin), Bozar (Bruxells), Arkipel International Documentary and Experimental
Film Festival (Jakarta), Sea Shorts (Malaysia), Seoul New Media Festival Festival
(Seoul) etc. He’s also a curator for the ﬁlm
exhibition/DVD project for Japanese
emerging independent animation artist
“Thinking and Drawing ”(2001). Besides, he
serves as advisor for collection of ﬁlm and
video for Asian Culture Center in Kwangju,
Korea. Yamashita has served as jury for
many international ﬁlm/art festivals such
as Hong Kong International Film Festival,
Cannes Director’s Fortnight, Rotterdam
International Film Festival, Tampere International Film Festival etc.

โคโยะ ยามาชิ ต ะ เกิ ด ที่ ก รุ ง โตเกี ย ว เขาเป น
ผูอํานวยการ Image Forum Festival มาตั้งแต
ป 2001 และเปนโปรแกรมเมอรของ Theater
Image Forum ที่ชิบูยา มาตั้งแตป 2005 ยามาชิ
ตะยังเปนโปรแกรมเมอรรบั เชิญใหกบั เทศกาลหนัง
ตาง ๆ มากมาย เชน Transmediale (เบอรลิน),
Bozar (บรัสเซลล), Arkipel International
Documentary and Experimental Film
Festival (จาการตา), Sea Shorts (มาเลเซีย),
Seoul New Media Festival Festival (โซล) อีก
ทัง้ เปนทีป่ รึกษาและเปนกรรมการตัดสินในเทศกาล
หนังจํานวนมาก เชน Hong Kong International
Film Festival, Cannes Director’s Fortnight,
Rotterdam International Film Festival,
Tampere International Film Festival และ
อื่น ๆ อีกมากมาย

Supported by The Japan Foundation, Bangkok
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ
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The Historical Program:
BETWEEN THE FRAMES (16 mm film)

Programmer’s note:
The program starts with Atman, an epic
ﬁlm made in 1975 by Toshio Matsumoto,
one of the most inﬂuential ﬁlmmakers in
Japanese avant-garde cinema in the 60’s
and 70’s, and ends with Spacy (1980), by
one of Matsumoto’s best-known pupils
Takashi Ito – the ﬁlm directly inﬂuenced
by Atman. The introduction of American
Underground Cinema to Japan inspired a
generation of young ﬁlmmakers in the 60’s
and in the 70’s. The Japanese ﬁlmmakers
developed their own style, collaborating
with and inﬂuencing each other after the
mid-70s. Many of the ﬁlmmakers had
interest in exploring the mechanism of
cinema, especially the mechanism of
moving image. Structuralist approach
became one of the notable trends in
Japanese experimental ﬁlmmaking later in
the decade. The ﬁlms presented here were
shown in Image Forum’s regular screenings
such as Image Forum Cinematheque (which
just celebrated its 1000th program in 2018)
and other ﬁlm screening events organized
by Image Forum.

โปรแกรมเปดดวย Atman หนังเรื่องสําคัญจากป
1975 ของโตชิโอะ มัทสึโมโตะ คนทําหนังอะวองการด
ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในชวงทศวรรษที่
60-70 และโปรแกรมจะจบดวย Spacy (1980)
โดยทาคาชิ อิโตะ ลูกศิษยของมัทสึโมโตะ และเปน
หนังทีไ่ ดรบั แรงสงตรง ๆ จาก Atman ในภาพรวม
การเขามาของหนัง American Underground
เปนตนกําเนิดของกระแสหนังทดลองญี่ปุนในชวง
ป 70 คนทําหนังญี่ปุนพัฒนาสไตลของตนเอง
ขึ้นมา และชวยกันสรางงานอีกทั้งสงผานอิทธิพล
ซึง่ กันและกัน คนทําหนังญีป่ นุ สนใจเรือ่ งกลไกของ
ภาพยนตร โดยเฉพาะพลวัตรของภาพเคลื่อนไหว
แนวคิดแบบ Structuralist จึงเปนแนวคิดสําคัญ
ของศิลปนในยุคนัน้ และยุคถัดมา หนังในโปรแกรม
นี้มาจากโปรแกรมฉายปกติของ Image Forum
Cinematheque ซึ่งเพิ่งฉลองครบการฉาย 1000
โปรแกรมไปเมื่อไมนานนี้
Wed 18 Dec 2019 (17.00)
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Atman
1975 / 11 min

Director: Toshio Matsumoto
Synopsis: A visual tour-de-force and landmark Japanese avant-garde ﬁlm in which
Matsumoto creates, in kaleidoscopic colors
and ﬁerce sound, a pulsing revolution
through 480 still pictures of a rotating ﬁgure
who wears a demonic Noh mask. The
sound accompanying this is provided by
composer Toshi Ichiyanagi.
สุดยอดงานภาพของหนังอะวองการดญีป่ นุ จัดจาน
ดวยสีและเสียง เขยาคนดูดวยภาพนิ่ง 480 ภาพ
และหุนตัวหมุนในหนากากโนะ อีกทั้งการสราง
ภาพทีเ่ ลนกับประสาทการรับรูข องผูช ม ดนตรีโดย
โตชิ อิชิยานากิ

My Movie Melodies
1980 / 6 min

Director: Jun’ichi OKUYAMA
Synopsis: My Movie Melodies, creates
rhythmic visual abstract shapes that are
allowed to spill over the soundtrack area
of 16mm ﬁlm; a thin edge of the ﬁlm not
normally seen on screen. Thus, the visual
pattern we see on the screen is translated
directly into audio in the projector. A kind
of material-synesthesia takes place, a
graphical allusion to a particular perceptual condition of the brain in which sound
can be seen and usually in color. The main
melody in this ﬁlm is a comb-patterned
radiographic image.
หนังเลนกับการสรางภาพแอบสแตรกตทกี่ นิ เนือ้ ที่
เลยเขาไปในเสนเสียงของฟลม 16 มม. ภาพที่เรา
เห็นจึงเปนสวนหนึง่ ของเสียงในการฉาย ราวกับวา
เราสามารถ “เห็น” เสียงได สวน “เมโลดี้” หรือ
ทํานองในหนังมาจากการใชเทคนิคภาพเอ็กซเรย
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Dutchman’s Photograph
1974 / 7 min

Director: Isao KOTA
Synopsis: Beginning with the grounded
view of bare feet walking through shallow
surf, the ﬁlm then seizes and, in successively cumulative layers adds frames of
image-within-image until we are watching
the walking feet through a tunnel. The
Dutchman's Photographs becomes a
kinetic reiteration of itself and in doing so,
succinctly detaches from spatial illusion,
beginning a temporal experiment where
still photographs are transformed into
cinematic "action".
หนังเปดดวยภาพเทาเปลากําลังยํ่าคลื่นขนาดเล็ก
กอนที่หนังจะหยุด และเกิดภาพซอนหลายชั้นจน
เราเห็นเทานั้นกําลังเดินอยูในอุโมงค หนังคอย ๆ
ปลิดตัวเองจากการมิติของพื้นที่ไปสูการเปนการ
ทดลองเรื่องเวลา

Switchback
1976 / 9 min

Director: Nobuhiro KAWANAKA
Synopsis: A nostalgic work, which attempts
to reconstruct the materials of postwar
35mm newsreel footage given by the
ﬁlmmakers’ friend and old tinted picture
postcards. He frankly describes in his own
coherent style of ﬁlmmaking how he was
moved when he saw these ﬁlms and
photographs for the ﬁrst time. An attempt
to rediscover fresh and new images in the
past products.
หนังที่โหยหาอดีต ประกอบสรางภาพจากฟุตเตจ
ขาวจากฟลม 35 มม. ในยุคหลังสงครามโลก
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Film Display
1979 / 5 min

Director: Shunzo SEO
Synopsis: An attempt at explaining the
construction of movement in ﬁlm, through
“displaying” the ﬁlm as it is: an extremely
simple single motion. Illustrating through
a hundred pictures of the motion of a
running dog, this work (a plot of the ﬁlm
development, so to speak) produces an
image like the swelling of the waves.
หนังที่พยายามอธิบายกลไกการเคลื่อนไหวของ
ภาพบนฟลม โดยการ “แสดง” ฟลมในแบบที่มัน
เปนจริง ๆ ในที่นี้ใชภาพสุนัขกําลังวิ่ง

Heliography
1979 / 6 min

Director: Hiroshi YAMAZAKI
Synopsis: An elegant, two-part theorem,
made by the writing of the sun. A. The
time-lapsed camera, diagonally framed and
in a slow angular tilt from sky to sea at
sunset, follows the sun through the night
meeting it again at sunrise over a hazy city
skyline. A duet of sorts, Heliography is
haiku-like in essence, lending lyric to the
calculable. Yamazaki is probably best
known for his still photography, in particular his acclaimed series “Suiheisen saishũ
(Horizon)”, a study of sea horizons, and a
series, also titled “Heliography”, where he
uses extended exposure times to show the
path of the sun near the horizon. This ﬁlm
is a part of the same project.
หนังสององกอันเกิดจากการเขียนภาพของดวง
อาทิตย จรดปากกาดวยรัศมีและทิศทางของแสง
และดวงอาทิตยขึ้นเหนือเมืองอันพรามัว นี่คือ
บทกวีไฮกุที่เขียนดวยภาพ
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WHY
1975 / 11 min

Director: Keiichi TANAAMI
Synopsis: From the still photos of a boxing
match, the ﬁlmmaker experiments with the
material with various printing techniques
by animating and recomposing, trying to
reveal the depth of so-called reality.
หนังใชภาพนิ่งการการแขงขันชกมวย ผสมกับ
การทดลองเทคนิคภาพพิมพอื่น ๆ เพื่อแสวงหา
เบื้องลึกของสิ่งที่เรียกวา “ความเปนจริง”

Hikari
1978 / 3 min

Director: Nobuhiro AIHARA
Synopsis: Independent animation artist
Nobuhiro AIHARA made this outdoor
animation by asking young boys and girls
in the park to throw papers to each other
and shooting frame by frame. This created
an playful unique visual image.
นักทําหนังแอนิเมชั่นอิสระคนนี้ สรางหนังเรื่องนี้
โดยขอใหเด็ก ๆ ในสวนโยนกระดาษใสกนั โดยเขา
ถายภาพกิจกรรมนั้นทีละเฟรม ทําใหเกิดภาพอัน
สนุกสนานและชวนหัว

Still Movie
1978 / 3 min

Director: Yoichi NAGATA
Synopsis: The constant vibration of a still
image grow twisted comment on what is
moving image. The ﬁlm makes an antinuclear statement, combining photographs
of birds in ﬂight and of A-bomb clouds,
with constant vibrations.
การสั่นสะเทือนของภาพนิ่ง เปนเทคนิคที่ผูกํากับ
ใชในหนังตอตานอาวุธนิวเคลียรเรื่องนี้ ผสมผสาน
ภาพนกกําลังบินเขากับภาพควันของระเบิดปรมาณู
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Xenogenese
1981 / 7 min

Director: Akihiko MORISHITA
Synopsis: An attempt to confuse the
relationship between the ﬁlm’s material
surface and the images recorded on it. As
a man continues to walk in circle, where
three scratches are made on the ﬁlm.
Xenogenese is a biological term meaning
heterogenesis.
หนังพยายามทําใหคนดูสับสนระหวางพื้นผิวของ
ฟลมกับภาพที่ถูกบันทึกลงบนฟลมนั้น ผานภาพ
ของผูชายที่กําลังเดินเปนวงกลม

SPACY
1981 / 10 min

Director: Takashi ITO
Synopsis: His ﬁlms are like a roller-coaster.
His way of throwing the act of seeing into
utter confusion is an attack on the eyes in
their corporeal function, and to attack the
eyes is to take on tile body itself as your
opponent. The ﬁlm makes you break out
in sweat only by shooting a safe, peaceful
gymnasium in the dark. (Koharu Kisaragi)
หนังที่เปรียบเสมือนรถไฟเหาะ ผูชมถูกจูโจมดวย
การเคลื่อนไหว ภาพของโรงยิมที่ดูสงบนิ่งจริง ๆ
แลวอาจทําใหคนดูถึงขั้นเหงื่อตกได
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The Contemporary Program:
MAKING WAVES

Wed 18 Dec 2019 (19.00)

The program features recent works shown
at the annual Image Forum Festival, an
event dedicated to experimental cinema
for 33 years in Tokyo. All three works in
this program question the standardized
culture of Japanese society and dig up
hidden rules and history which has been
covered up with great efforts in order to
maintain the “normal life” for the majority.

โปรแกรมนี้นําเสนอผลงานลาสุดสามเรื่องจาก
เทศกาล Image Forum Festival งานหนังทดลอง
ที่จัดตอเนื่องกันมา 33 ปในกรุงโตเกียว หนังทั้ง
สามเรื่องตั้งคําถามกับวัฒนธรรมแบบแผนของ
สังคมญี่ปุน ขุดคนกฎเกณฑและประวัติศาสตรที่
ถูกซุกซอนไว เพื่อแสดงใหเห็นวาความพยายาม
ยิ่งยวดในการรักษา “ชีวิตธรรมดา” ของคนใน
สังคมสวนใหญเกิดขึ้นไดอยางไร

Compliance Level 0
2018 / 23 min

Director: HAN Sung-nam
Synopsis: A temp worker makes a complaint to the human resources department
at the large company to which they have
been dispatched. A moving image work
that makes us think about social issues
such as irregular employment, the individual
and large companies, and Koreans living in
Japan in regard to the “organization people”
who immediately apologize mechanically
and whose thoughts themselves have become
automatic like weak A.I. In a present when
superﬁcial knowledge can be obtained on
the Internet, without being ignorant we
must resist the preconceptions we believe
because they are convenient for us. A moving
image social experiment that asks how we
can face social issues as individuals in circumstances in which it is difﬁcult to get people
to be aware of what these issues are before
talking about them. (H.S.)
พนักงานชัว่ คราวรองเรียนกับแผนกบุคคลในบริษทั
ขนาดใหญแหงหนึ่ง หนังเรื่องนี้พูดถึงการจางงาน
ปญหาสังคมอันมาจากการจางงาน และยังพูดถึง
คนเกาหลีในญีป่ นุ ประเทศซึง่ ขับเคลือ่ นดวยกลไก
ที่ทําใหมนุษยแทบจะกลายเปนหุนยนต
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The Contemporary Program: MAKING WAVES

Director: Tomotosi
Synopsis: Six different performances by
the ﬁlmmaker. Through his actions, the
temporarily changing behaviors of big city
dwellers is recorded.
การแสดงหกชุดจากผูก าํ กับ เปนบันทึกการเปลีย่ น
พฤติกรรมของคนเมืองใหญ

Japan, the Beautiful
or Amibiguous, and
Ourselves
2019 / 19 min

Mud Man – 2017 Film Ver. Director: YAMASHIRO Chikako
Synopsis: The vibration of hands clapping
2017 / 26 min
leaves the hands and reaches the ears
where it is perceived as sound. The drifting
sound is embodied by moving images. The
“people of the soil” are people of the
remnants that appear as if in a dream in
the instant of the vibration of sound. (Y.C.)
การสัน่ สะเทือนของมือขณะปรบมือ เดินทางไปยัง
หูและกลายเปนเสียง เสียงจึงถูกทําใหมตี วั ตนดวย
ภาพดวยเหตุนี้
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Deep South Young Filmmaker
(เยาวชนสรางหนัง หนังสรางคนฯ)
สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

Sat 14 Dec 2019 (16.00)

โดยทางโครงการเปดรับสมัครเยาวชนใหสมัคร
มาเปนทีม ทีมละ 5 คน และคัดเลือก 10 ทีม เพื่อ
ใหเขารวมกระบวนการตั้งแตการพัฒนาบท ไปสู
การอบรมเชิงปฎิบัติการ ในระหวางวันที่ 26-30
มิถุนายน 2562 โดยมีวิทยากรที่เปนผูกํากับและ
ผูเชี่ยวชาญดานผลิตภาพยนตรในแขนงตาง ๆ
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในไทยและนานาชาติ มาร ว ม
แลกเปลี่ยนใหความรู กอนที่แตละทีมจะไดเขาสู
กระบวนการผลิตและโพสตโพรดักชั่น จนสราง
หนังไดเสร็จสมบูรณ ขณะเดียวกันเยาวชนแตละ
ทีม จะมีพี่เลี้ยงซึ่งเปนคนทํางานสื่อและคนสนใจ
ดานสื่อสรางสรรคที่อยูในพื้นที่สามจังหวัด เปน
ผูดูแลทีมละ 1 คน

เหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดน
ใตไดกอตัวอยางรุนแรงขึ้นในป พ.ศ. 2547 นับ
ตั้งแตนั้นเปนเวลา 15 ป ที่พื้นที่แหงนี้ยังตกอยู
ในสถานการณเชนนี้ และยังคงตองการเวลาใน
การหาหนทางที่นําไปสูความสงบ

เด็กจํานวนมากที่เติบโตมากับสถานการณเชนนี้
พวกเขามองเห็นสิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งในชีวิต
เพราะพวกเขาตองใชชีวิตเพื่อมีชีวิต พวกเขาได
ปรับตัวและพยายามมองหาสิ่งใหม ๆ เพื่อเติมเต็ม
ในสิ่งที่รับรูจากโลกภายนอก พวกเขามองขาม
สถานการณไมสงบไปสูความหวังของชีวิตอนาคต
ภาพยนตรสั้นก็เปนอีกหนึ่งสื่อที่พวกเขาสามารถ
เชื่อมโยงและถายทอดใหแกคนในพื้นที่และโลก
ภาพยนตรสั้นทั้ง 10 เรื่อง เปนความพยายาม
ภายนอกได
ในการสรางความเขาใจระหวางคนภายนอกและ
โครงการ “Deep South Young Filmmaker คนภายในพื้ น ที่ ให เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด
(เยาวชนสรางหนัง หนังสรางคนฯ)” มีแนวความ ชายแดนใต เพือ่ นําไปสูก ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ี อีกทัง้
คิดที่มุงหวังพัฒนาและสนับสนุนใหเยาวชนอายุ ยังเปนพืน้ ทีใ่ นการแสดงออกศักยภาพของเยาวชน
ตั้งแต 15-25 ป ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต คนรุนใหม ที่ภาคภูมิในเรื่องราวจากพื้นที่ของตน
ไดแก ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ไดนําเสนอ และหวังใหเกิดมุมมองที่มีมิติและหลากหลายไป
จินตนาการและความคิดของคนรุนใหม ผานการ จากมุมมองซํ้า ๆ ที่ไดรับมาตลอด
สรางสรรคผลงานภาพยนตรสั้น สะทอนใหเห็น
ความเปนไปในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ ขอมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/DSYoung
ปจจุบัน ไมวาจะเปนดานสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม Filmmaker
และประวัติศาสตร ออกมาเปนผลงานภาพยนตร
สั้น จํานวน 10 เรื่อง
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Deep South Young Filmmaker
(Youths Create Films, Films Create Youths)

Funded by Thai Media Fund

The unrest in the southern border provinces
erupted in 2004. In the past 15 years, the
Deep South region has remained in a
situation of uncertainty while a path to
peace remains elusive.

to be held between June 26-30, 2019.
Well-known ﬁlm professionals serve as
instructors to train and exchange ideas with
the applicants, who will go into production
and post-production. Each of the 10 teams
work under the supervision of a local
A generation of southern youths has grown mentor who has an interest and experience
up and come of age in the midst of this in creative media.
conﬂict. They have lived it and regarded it
as a part of their lives. They continue to The 10 short ﬁlms aim to bridge the
adapt their mentality and look for initiatives understanding between Deep South locals
to fulﬁll their world and to connect with and people from outside the region in
the rest of the country. They are determined order to bring about positive changes, and
to see a glimpse of the future through the to counter the stereotype while fostering
mist of violence. Short ﬁlmmaking is a a new perspective of the place and the
means to connect them to other people people.
within the region as well as the rest of the
world.
For more information: www.facebook.com/
DSYoungFilmmaker
The project “Deep South Young Filmmaker
(Youths Create Films, Films Create Youths)”
aims to develop and support youths aged
between 15-25 in Pattani, Yala and
Narathiwat to express their ideas and
imaginations through short ﬁlms. The 10
short ﬁlms in the project reﬂect the current
reality and experiences of the region
through social, artistic, cultural and
historical context.
The project opens for applicants to apply
as a team, with ﬁve members in each team.
The 10 ﬁnalist teams participate in a ﬁlmmaking course that covers the process from
script development to a practical workshop
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กะโผะ Ka-Pho
12:42 min
Team: สมารท เอนด เกมส Smart End Game
Director / Script / Cinematographer:
ซอฟวาน แวอาลี Sofwan Wae-alee
Producer / Editor: ณัฐวุฒิ พิทักษทักษิณ
Nattawut Phithakthaksin
Production Manager: พัชราภา ไชยมณี Phatcharapha Chaimanee
Camera Assistant: อาลีมีน สาและ Alimeen Salaeh
Casting: อัฟซา อัตนิ Afsa Attni
Cast: มูฮัมมัดคอยรี สะการี Muhammadkoiree Sakaree, เจะรอสะนะห อุเส็น Jehrosanah Usen,
ฮัมดีย สาและ Hamdee Salaeh, สถาพร เรืองรุง Sathaphorn Ruengrung
Synopsis: เด็กชายคนหนึง่ ไดพบเจอกับเหตุการณทที่ าํ ใหเขาเกิดความรูส กึ อคติกบั เจาหนาทีร่ ฐั แตเมือ่
เขาเติบโตกาวสูความเปนผูใหญก็มีบางสิ่งทําใหเขาเริ่มมองเจาหนาที่เหลานั้นดวยมุมมองที่ตางจากเดิม
A boy hold grudges against stae ofﬁcials after an incident involving his father. When he
grows up, his view is challenged by an encounter with a young soldier.

หยุดตรวจ

When the fish sauce was illegal

13:06 min
Team: ทําหนังเสร็จแลวลุงยังอยูมั้ย
Tum-naung-set-lung-yang-yoo-mai
Director / Producer / Script: ตวนยัซดาน แซแร
Tuanyazdan Saerae Production Manager: ฟตรี แวดอเลาะ Fitree Waedoloh
Cinematographer: อิกรอม แวและ Ikrom waelaeh Editor: ตวนยัซดาน แซแร Tuanyazdan
Saerae, ซูฮัยมี เจะแฮ Suhaimee jehhae Location Manager: อนัส สาเล็ง Anas Saleng
Sound: ซูฮัยมี เจะแฮ Suhaimee jehhae Cast: อับดุลกูดุส สมูซอ Abdulkudus Samusor, ซากี
นะห อาแด Sakeenah Adae
Synopsis: เมื่อการผลิตบูดูถูกหาวาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทําใหสองพี่นองตองปดรานที่เคยผลิตบูดู
พวกเขาขาดรายไดมแี ตหนีท้ ว มทน วันหนึง่ มีชายปริศนาโทรมาสัง่ บูดแู ละใหนาํ มาสงในราคาทีส่ งู มากพอ
จนพวกเขาสามารถปลดหนี้ได พี่ชายจะยอมเสี่ยงกับการขนบูดูไปสถานที่ที่นัดหมายหรือไม
Budu is a southern-style sauce, but lately it has become a codename for illegal stuff.
A brother and sister who runs a legit Budu shop are having ﬁnancial trouble when a
mysterious man calls to order a large aount of Budu. They decide to take it, but it means
the brother will have to risk checkpoints to deliver the goods.
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เรียนรู เพื่ อรักเธอ
Learning with you
19:18 min
Team: นายูรามา Nayu Rama
Director: ธัญภาค ระถะการ Thanyapak Ratakarn,
ซาอีด หัตถละเอียด Saeed hatla-iad
Producer: อามีน สมาแอ Ameen samaae
Script: ธัญภาค ระถะการ Thanyapak Ratakarn, โซเฟย สาเมาะ Soﬁa Samoh, อารีนา เจะนิง
Areena jehning Cinematographer / Editor: ธัญภาค ระถะการ Thanyapak Ratakarn
Art: ซาอีด หัตถละเอียด Saeed hatla-iad Cast: วีรินทร จันทรภิรมย Werin Chanpirom, ฮาฟซ
เจะมามุ Haﬁz Che-Mamu, ซารีฟฟุดีน เงาะดีแม Sarifuddin Ngohdeemae
Synopsis: แวมะ เด็กนอยชาวประมง แอบหลงรักฝน สาวหมวยลูกเจาของแพปลา เขาพยายามหาวิธี
เอาชนะใจเธอดวยวิธีการตาง ๆ ฝนเอ็นดูแวมะเลยอาสาสอนหนังสือใหแวมะ และวันหนึ่งแวมะก็ตอง
พบกับจุดหักเหระหวางเขากับเธอ
A Muslim ﬁsh delivery boy has a crush on a Chinese-Thai teenage girl and daughter of
a ﬁsh merchant. The boy tries to win her heart, while the girl deﬂects the attention and
instead tutors him with school subjects. One day, the boy attempts a bold move that
changes everything between them.
ชี วิตในโลกใบเดียวกัน The Life
16:45 min
Team: ยังยิ้ม Young Yim
Director: มูหามะซูเบร เด็ง Muhamasubay Deng
Producer: นูรฮีซาม บินมามุ Nurhizam Binmamu
Production Manager: ฟรกาน มะทา Firkhan Ma-tha
Script: อิลฮัม ดอมะ Ilham Doma
Cinematographer / Editor: แวมูฮําหมัดฟาริด แวอุเซ็ง Waemuhammatfarid Wae-Useng
Art: มูฮํามัดไฮซัด มามะ Muhammadhaizad Mama
Cast: อับดุลปาตัส ดอเลาะ Abdulpatas Doloh, สุกันยา หะดีมีนา Sukanya HadeeMeena,
แวฟากีส แวอุเซ็ง Waefakis Wae-Useng, ฟตรอ ยะปาร Fitro Yapa
Synopsis: ลี มีอาชีพหาของปาขายเพื่อเลี้ยงปากทองของครอบครัวที่มีภรรยาและลูกชาย วันหนึ่ง
เสียงปนไดดังขึ้นจากภายในปา และสิ่งที่ถูกนําออกมาจากปานั้นทําใหครอบครัวมีชีวิตที่แยลง เมื่อ
ทุกชีวิตมีคุณคาเทาเทียมกัน เราจะรวมกันรักษาชีวิตของกันและกันไดอยางไร
Lee supports his wife and son by foraging for wild food and meat. One day, a gunshot rings out
from deep in the jungle. What happens later will change the future of Lee’s family forever.
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เด็กปอเนาะ Dek Ponok
15:19 min
Team: ทานตะวันจา Hi Sun Flower
Director / Script: อัมรินทร กะลูแป Amarin Kalupae
Cinematographer / Editor: นครินทร หะยีฮามะ
Nakharin Hayihama
Location Manager: ญัยลาณี หะยีมะแซ Yailanee Hayeemasae
Sound: มูฮัมหมัดอัสรินทร ดือเลาะ Muhammadasrin Dueloh
Casting: ฟาอิส หาแวบือซา Fais Hawaebuesa
Cast: อักรอม ดอเลาะ Akrom Doloh , สุไฮมิง สือแม Suhaiming Suemae, ฮาฟฟ ดือลอฮิง Hafeefee Delohing, อีรนาญ แตปูซู Enan Taepusu, อับดุลรอมัน ไซละมุ Abdolraman sailamu
Synopsis: ฮาซันเด็กหนุมตางถิ่นยายมาโรงเรียนปอเนาะที่ใหม ไดเจอเพื่อนใหมและสภาพแวดลอม
ที่มาพรอมกับเรื่องหลอน ๆ ที่ทําใหฮาซันตองไปพิสูจนความจริง
A new boy called Hassan moves to a pondok school, where he meets three new friends.
One night the friends start telling Hassan about the spirit that haunts the school ground.

The Ghost's View
17:51 min
Team: เด็กฟลม Dek Film
Director / Script: อัจญมัล เริงสมุทร
Ajmal Rerngsamut
Producer: ศิรีน มะดากะกุล Sireen Madakakul
Cinematographer / Editor: อิฟฟาน ยูโซะ Iffan Yusoh
Assistant Camera: นิรฎิ วาน นิมะมิง Niridwan Nimaming Prop Man: นที เจะมะ Natee Jehmah
Cast: บูลียา แลนิ Buliya Laeni, นที เจะมะ Natee Jehmah, คริษฐ ชุติมากุล Kharis Chutimakul,
สุรยิ า หาโสะ Suriya Hasoh, นัสรูลเลาะ แวดีซา Nasrulloh Waedeesa , ตวนยุสรีย แซแร Tuanyusree
Saerae
Synopsis: คนกลุมหนึ่งไดมาทํากิจกรรมในสถานที่รกรางที่ซอนเรน แตเหตุการณนั้นไมไดเปนอยางที่
ไดวางแผนไว เรื่องราวที่ซอนทับของความเจ็บปวดในอดีต กับการพยายามเปดเผยเพื่อใหเขาใจถึง
เหตุการณนั้นในปจจุบัน สิ่งที่หลงเหลือคือบาดแผลแหงความทรงจําที่ซอนอยูกับใครกับบางคน
A group of young men hole up in an abandoned warehouse. They’re doing something
they prefer the authorities not to know about. But as they revisit the pain of the past
and try to understand a traumatic incident, something else happens, and the wounds
return to the surface.
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ฮาลีมกับเฟรน
 Haleem and Fern
12:11 min
Team: สุข เศรา อาทิตย Happy Sad Sunday
Director / Producer / Script: อับดุลฮาดี้ เฉมเระ
Abdulhady Chemreh
Production Manager: อนิสรา เกษา Anissara Kesa
Production Designer: อารีฟ กะทิงหิเล Arif Katinghile
Cinematographer / Editor: ปณิตา หมาดอาด Panita Mad-ad
Location Manager: มูฮัมหมัด วาแม Muhammad wamae
Cast: อัฟวัน เจะเฮง Afwan Cheheng, ปภาณภัทร จิ๋วพัฒนกุล Papanapat Jiwpattanakul,
เอกอุดม พิพิธ Aekudom Pipit, นษมา เสกหวัง Nasama Sekwang
Synopsis: เรื่องปวนหัวใจเล็ก ๆ ในวันปดเทอมของฮาลีม เด็กชายมุสลิมกับเฟรน เด็กหญิงตางศาสนิก
ที่มาพักรอนยังชุมชนที่ฮาลีมอาศัย เมื่อผูไรเดียงสารูจักขอบเขตของโลกใบหนึ่ง พวกเขาจะเรียนรูแลว
โตขึ้นอยางไร
Haleem is a Muslim boy who hangs out with Fern, a non-Muslim girl whose family spends
the summer at Haleem’s village. The two children spend innocent days playing and
learning that the world and their feelings can be complicated.
หวานเย็น Youth
17:10 min
Team: ทีแอล ทีม TL Production
Director / Script: สุชาวดี สวนทอง
Suchawadee Suanthong,
นาถวรา พรวุฒิกูล Nadwara Pornwuttikul
Production Manager: ปภาวี บุญโยดม Praphavee Boonyodom
Cinematographer: มุมิน แวอาลี Mumin Waealee, อัสรีนา อารง Asreena Arong
Editor: อัซรีย จิตตปราณี Assaree Jitpranee, สถาปตย เพชรศิลาสัณห Satapat Petsirasan
Art: นิอามีรา นิกจิ ิ Niameera Nikiji Cast: ฮาซมี อารอมะ Hazmi Aroma, ณรัญธร ศึกหาญอาชาวงศ
Naranthon Sukharnarchawong, ปวีณรัตน ลิ่มกังวาฬมงคล Pawinrut Limkungwanmongkol,
ทิพยพิมาน ทอทิพย Thippiman Torthip
Synopsis: ฎอน เด็กหนุมวัย 16 ป เขามีเจไดเปนเพื่อนสนิท ฎอนมีคนที่แอบชอบอยูในใจคือ ทิชา
สาวนอยที่เปนเพื่อนสนิทกับเอวา เพื่อนขางบานของเขา ฎอนไดพยายามทําภารกิจพิชิตใจทิชา โดยการ
หาของที่เธออยากไดใหทันวันเกิดของเธอ แตระหวางนั้นก็มีภาพของใครบางคนแทรกเขามาอยูเสมอ
Two teenage boys, Don and Jedi, are inseparable. Don has a crush on Ticha, a young
girl and close friend of Ava. Trying to win the heart of Ticha, Don fails to realise that he
has left someone anxious and heartbroken.
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End Game
11:39 min
Team: วีชั่น Wesion
Director: รัมดร สอเเละ Ramdon Soleh
Producer / Editor: อามีณา อาแล Ameena Alae
Script: รัมดร สอเเละ Ramdon Soleh, อามีณา อาแล
Ameena Alae, เจะฟาเดีย เจะอาแว Chefadia Chearwae, มูฮมั มัดอามาล อาเก็บอุไร Muhammadamal Akeb-urai, มูฮําหมัดอามีน ลีเด็ง Muhammadamin Lideng
Cinematographer: มูฮําหมัดอามีน ลีเด็ง Muhammadamin Lideng
Sound: มูฮัมมัดอามาล อาเก็บอุไร Muhammadamal Akeb-urai
Cast: คอนีซา มะยิ Khonisa Mayi, สุกัญญา มุกดามนต Sukanya Mukdamon, ยาการียา เปาะเตะ
Yakareeya Pohtek, มูฮําหมัดซุลกิฟลี ยามา Muhammadsulkiﬂee Yama
Synopsis: เมื่อดาริณ เด็กสาวมุสลิมวัย 17 ป เกิดพลาดทองในวัยเรียน ครอบครัวไมสามารถตานทาน
แรงกดดันจากสังคมได ผูเ ปนแมจงึ ตองทําทุกวิถที างเพือ่ ชวยลูกและหลานใหแกไขความผิดพลาดนีใ้ หได
A 17-year-old Mulsim girl gets pregnant out of wedlock. The family, unable to resist
social pressure, resorts to a solution that saves everyone’s face but not the girl’s pride.

มือลาฆู Melagu
23:48 min
Team: แบเวาะฟลม Baewalk Film
Director / Editor: นุรดีน กาซอ Nurdeen Kasor
Production Manager / Script: ฮิลมี กาแบ
Hilmee Kabae
Cinematographer: อาทิฟ บูละ Artif Bula
Music: โซเฟยน อาแว Soﬁan Awae
Art: ซอฟรัน ซีนา Sofran seena
Cast: ยูโซะ มะมิง Yusoh Maming, วาฤทธิ์ คาลิคกุล Waarith Kaliqkul, ซูกปิ ลี กาแม Sukiplee Kamae
Synopsis: ภาพยนตรสารคดี เลาเรื่องการดํารงอยูของดนตรีสมัยใหมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต
ผานเรือ่ งราวของนักดนตรี 3 คน 3 ยุค สะทอนมุมมองและการเปลีย่ นผานทัศนะในเรือ่ งดนตรีของสังคม
มุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต
This short documentary revisits the passion for Western popular music in the Deep South
region. Told through three musicians from three generations, the ﬁlm chronicles the
journey of sound and attitude in the deeply Islamic community.
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SAYOMBHU MUKDEEPROM
ชั้นครู 13 : สยมภู มุกดีพรอม
Mon 16 Dec, 2019 (13.00)

ถึง 2 สมัยติดตอกันในป ค.ศ. 2018 และ 2019
จากภาพยนตรเรื่อง Call Me by Your Name
และ Suspiria ตามลําดับ

สยมภู มุกดีพรอม เปนผูกํากับภาพชาวไทยที่มี
ชื่อเสียงโดงดังระดับโลก จบการศึกษาที่คณะ
นิเทศศาสตร สาขาภาพยนตรและภาพนิ่ง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาตอที่ VGIK
หรือ สถาบันภาพยนตรแหงชาติรัสเซีย ณ กรุง
มอสโคว สยมภูเริ่มตนจากการเปนผูชวยชางภาพ
และ เขาสูการเปนผูกํากับภาพใหแกอภิชาติพงศ
วีระเศรษฐกุล ใน ดอกฟาในมือมาร (2000) กอน
จะมีผลงานรวมกันอีกหลายเรื่อง ทั้ง สุดเสนหา
(2003) แสงศตวรรษ (2007) ลุงบุญมีระลึกชาติ
(2010) รวมถึง Memoria ผลงานเรื่องลาสุดที่เพิ่ง
ถายทําเสร็จ สยมภูไดรบั รางวัลระดับนานาชาติมา
มากมาย รวมไปถึงรางวัล The Film Independent
Spirit Awards สาขากํากับภาพยอดเยีย่ ม ทีไ่ ดรบั

Sayombhu Mukdeeprom is a worldrenowned Thai cinematographer. He
studied ﬁlm at Chulalongkorn University’s
Faculty of Mass Communication and later
at VGIK in Moscow. Sayombhu has
collaborated with Apichatpong Weerasethakul since their debut ﬁlm in 2000,
Mysterious Object at Noon, and later in
Blissfully Yours (2003), Syndromes and a
Century (2007) and Uncle Boonmee Who
Can Recall His Past Lives (2010). They have
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just ﬁnished the shoot of Memoria in early
2019. Sayombhu has also worked in international ﬁlmmakers and won several
prizes, including The Film Independent
Spirit Awards for his cinematographic work
in Call Me By Your Name and Suspiria.

แสงศตวรรษ ถายภาพโดย สยมภู มุกดีพรอม และ
ไดรบั การเสนอเขาชิงรางวัลถายภาพยอดเยีย่ ม ใน
การประกวด Asian Film Award ครั้งแรก เมื่อ
ค.ศ. 2007

Film Screening
แสงศตวรรษ
Syndromes and a Century

Syndromes and a Century is a ﬁlm in two
parts which sometimes echo each other.
The two central characters are inspired by
the ﬁlm-maker’s parents, in the years
before they became lovers. The ﬁrst part
focuses on a woman doctor, and is set in
a space reminiscent of the world in which
the ﬁlm-maker was born and raised. The
second part focuses on a male doctor, and
is set in a more contemporary space much
like the world the ﬁlm-maker lives in.
This version is the full version.

ภาพยนตรฉบับทีฉ่ ายในเทศกาล เปนฉบับสมบูรณ

2007 / 105 min
Director: อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล
Apichatpong Weerasethakul
Synopsis: ผลงานที่ผูกํากับ อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ไดแรงบันดาลใจมาจากการทีพ่ อ และแม
ของเขาเปนแพทย ภาพยนตรแบงออกเปนสอง
สวน สวนแรกกลาวถึง ชีวิตประจําวันของแพทย
หญิงเตยในโรงพยาบาลตางจังหวัดเล็ก ๆ ที่เต็มไป
ดวยความทรงจําที่ดีตอผูปวย สวนที่สองกลาวถึง
หนอง แพทยทหารที่มาฝกงาน ณ โรงพยาบาลใน
เมือง ซึ่งทันสมัยกับผูปวยพิการและคนรักของเขา
ที่กําลังจะจากไป
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CHOOKIAT SAKVEERAKUL
ชั้นครู 14 : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
Tue 17 Dec, 2019 (13.00)

ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล หรือ “มะเดี่ยว” ผูกํากับ
ภาพยนตรชาวเชียงใหม จบการศึกษาจากคณะ
นิ เ ทศศาสตร ภาควิ ช าภาพยนตร แ ละภาพนิ่ ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาไดรับการยอมรับวา
เปนผูกํากับมากความสามารถ ทั้งการเขียนบท
และกํากับทั้งภาพยนตร ละคร มิวสิควิดีโอ รวมไป
ถึงความสามารถดานดนตรี มะเดีย่ วเริม่ ตนทําหนัง
สั้นสงประกวดเทศกาลภาพยนตรสั้นตั้งแตสมัย
เรียนมหาวิทยาลัย กอนจะมีผลงานภาพยนตรเรือ่ ง
ยาวเรื่องแรกคือ ลี้ (2003) ซึ่งรวมกันทํากับเพื่อน
พีน่ อ งรวมคณะ และนําออกฉายตามโรงภาพยนตร
ปจจุบนั มะเดีย่ วถือเปนหนึง่ ในผูก าํ กับไทยรวมสมัย
ที่มีผลงานโดดเดนไดรับรางวัลมากมายและเปนที่
จดจํามากที่สุดคนหนึ่ง เชน คน ผี ปศาจ (2004)
13 เกมสยอง (2006) รักแหงสยาม (2007) Home

ความรัก ความสุข ความทรงจํา (2012) และ
ผลงานลาสุด ดิว ไปดวยกันนะ (2019)
Chookiat Sakveerakul (or “Madiew”) is a
native of Chiang Mai and a graduate from
Chulalongkorn University’s Faculty of Mass
Communication. He ﬁrst made his name
from making exceptional student ﬁlms,
culminating in the feature-length The
Passengers to Li (2003), which he enlisted
his friends in the faculty in the crew. He
moved on the make several Thai ﬁlms in
the 2000s, such as Pisaj (2004), 13 (2006),
The Love of Siam (2007), Home (2012) and
recently Dew (2019).
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Film Screening
ลี้
The Passengers to Li

2003 / 105 min
Director: ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
Chookiat Sakveerakul
Synopsis: “ลี”้ เปนเรือ่ งเกีย่ วกับ 7 ชีวติ ทีม่ ชี ะตา
กรรมเดียวกัน เมื่อเขาไปพัวพันกับอาชญากรรม
เพียงครั้งเดียว คุณก็ไมมีโอกาสแกตัวอีกแลว หนัง
แบงเปนสามชวง โดยเลาผานเด็กตัวเล็ก ๆ ทีเ่ ขาไป
ยุงเกี่ยวกับการพนันจนตองขนยาจากเชียงใหมไป
กรุงเทพ เหตุการณคงจะราบรื่น หากมิใชวาครั้งนี้
เปนครัง้ ทีค่ นสงยาตัดสินใจสรางประวัตศิ าสตรการ
หักหลังครั้งมโหฬาร ดวยการเชิดยาบาหนึ่งลาน
เม็ดและเปลี่ยนเสนทางไปยังเมืองลี้ เมืองที่เงียบ
สงบในภายนอก แตทวาบรรยากาศของเมืองนั้น
กลับมีความลึกลับไมชอบมาพากลซอนอยู

The Passengers to Li revolves around
seven people whose fates are intertwined
when they get involved in a crime. A boy
ﬁnds himself in a gambling trouble and has
to pay off his debt by working with a drug
smuggler who’s moving his goods from
Chiang Mai to Bangkok. When the smuggler
decides to make off with one million
tablets of amphetamine through a small,
sleepy village called Li, his act sets of a
chain of disturbing events. The Passenger
to Li is Chookiat Sakveerakul’s ﬁrst
ลี้ เป น ผลงานขนาดยาวเรื่ อ งแรกของชู เ กี ย รติ feature-length ﬁlm made with the help of
ศักดิ์วีระกุล เกิดขึ้นจากการรวมแรงรวมใจของ his friends while they were studying at
เพื่อน พี่นองกวา 30 ชีวิตในคณะนิเทศศาสตร Chulalongkorn University.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดฉายที่โรงภาพยนตร
สยาม ในป ค.ศ. 2003
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กิจกรรมประกวดโครงการทําหนังสั้นชิงเงินรางวัล 10,000 บาท จาก Purin Pictures และแพ็กเกจการ
ทํา Post-production ที่ White Light Post โดยตองเปนโครงการทําหนังสั้นที่มีความยาวไมเกิน 30
นาที และยังไมไดเริ่มถายทํา โดยมีกําหนดเสร็จภายในป พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ

ชาติชาย เกษนัส
อนุชา บุญยวรรธนะ

ศิรดา บุญเสริมวิชา
ชลิดา เอื้อบํารุงจิต

รายชื่ อผูผานเขารอบสุดทาย

ชื่อผูสมัคร
1. ณัฐวร สุริยสาร
2. นฤพนธ พันธุไพโรจน
3. ทินภัทร เลิศอุตสาหพันธ
4. เอกบุรุษ โสภณ
5. ธรรมสถิตย เจริญฤทธิชัย
6. พลอยชมพู เดชประแดง

7. นนทจรรย ประกอบทรัพย
8. สิระ สิมมี
9. เอกพงษ สราญเศรษฐ
10. สิทธิวัชร ทิพยธนโอฬาร
11. คมทอง รุงสวาง
12. สุระพศ ใจสวย
13. ภพวรัท มาประสพ
14. Tanakit Kitsanayunyong,
Chaloemkiat Saeyong
15. ทินฉาย มนต, คริสติน เฟลมมิ่ง
16. ปณฑชนิต จันทรวงศ
17. ไพรัตน โคสะพละกิจ
18. อนันตา ฐิตานัตต
19. ธีรพันธ เงาจีนานันท
20. ชวบุณย ภาณุเวศย
21. อุกฤษฎ มาลัย
22. รัชฏภูมิ บุญบัญชาโชค
23. ภูมิภัทร ถาวรศิริ

ชื่อโครงการ (Project Title)
2575 : For the forgotten century
ทาเตียน
ธุรกิจผี (Ghost Business)
นักรบนิรนาม
เนินพิศวง
ภาพยนตรสารคดีขนาดสั้นเกี่ยวกับที่พึ่งทางใจของผูปวยโรค
ซึมเศรา
วิ้ง ยาบํารุงทําลายประสาท
สาธุ
Afternoon Voyeur
Documentary Nole
Happiness Loved Misery
Homeless ไรบานใชไรหัวใจ
Midnight Lover ราตรีนิรันดรกาล
Midnight Where are we
My Bee's Knees
my bloom town
No(Noah)ask เรือลําสุดทายที่พระเจาไมไดรองขอใหสราง...
One Night Only
soundless
The Ghost Aren’t There – หนังเรื่องนี้ไมมีผี
ภาพยนตรสั้น "The Hill of Lights"
The Last Fifth Tiger (working title)
Trimmed Truth Theatre - จําลอง จริง จําแลง
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AWARDS
รางวัลรัตน เปสตันยี

The R.D. Pestonji Award

รางวัลสําหรับการประกวดภาพยนตรสั้นระดับบุคคลทั่วไป โดย
ภาพยนตรที่ชนะเลิศจะไดรับเหรียญรางวัล รัตน เปสตันยี และเงิน
รางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท
จํานวน 2 รางวัล
The R.D. Pestonji Award is granted to the best Thai Short
ﬁlm in the category of general individual. The winner of
this category will be awarded with a medal and prize
money of 20,000 Baht. The two runners-up will each be
given 10,000 Baht.
รางวัลช างเผือก

The White Elephant Award

รางวัลสําหรับการประกวดภาพยนตรสน้ั ระดับนักศึกษา โดยภาพยนตร
ทีช่ นะเลิศจะไดรบั รางวัลตุก ตาชางเผือก และเงินรางวัล 20,000 บาท
รองชนะเลิศไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท จํานวน 2 รางวัล
The White Elephant Award is granted to the best Thai
student short ﬁlm. The winner will receive the White
Elephant ﬁgure and prize money of 20,000 Baht. The two
runners-up will each be given 10,000 Baht.
รางวัลช างเผือกพิ เศษ

The Special White Elephant Award

รางวัลสําหรับการภาพยนตรสนั้ ระดับเยาวชน อายุไมเกิน 18 ป โดย
ภาพยนตรที่ชนะเลิศจะไดรับรางวัลตุกตาชางเผือก และเงินรางวัล
10,000 บาท รองชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัลจํานวน 5,000 บาท
จํานวน 2 รางวัล
The Special White Elephant Award is granted to the best
short ﬁlm made by a ﬁlmmaker under 18 years old. The
winner will receive The White Elephant ﬁgure and prize
money of 10,000 Baht. The two runners-up will each be
given 5,000 Baht.
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รางวัลดุก

The Duke Award

รางวัลดุก ถือกําเนิดในป 2544 เมื่อ
อาจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สุ ว รรณโภคิ น
ประธานมู ล นิ ธิ ห นั ง ไทย เสนอให มี
รางวัลภาพยนตรสั้นที่มีการตั้งโจทย
หรือหัวขอ โดยคําวา “ดุก” เปน
พระนามล อ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ล จอมเกล า เจ า อยู  หั ว ทรงใช เ รี ย ก
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาทอง
แถมถวัลยวงศ กรมหลวงสรรพสาตร
ศุภกิจ พระบิดาแหงภาพยนตรสยาม
แตตั้งแตป 2549 เปนตนมา ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงใหเปนรางวัลสําหรับการ
ประกวดภาพยนตรสั้นสารคดี
In 2001, Mr. Kitisak Suwanpokin,
a chairman of the Thai Film
Foundation initiated a new
award category, to recognize a
short ﬁlm with unusual subjects.
He has been donating the prize
money and dedicating the
award to the late prince
Sanbassatra, the father of
Thai ﬁlm. Whom had been
recognized by a nickname as
‘Duke’, named by King Rama V.
Since 2006, the award is granted
to the best Thai documentary.

รางวัลสําหรับการประกวดภาพยนตรสั้นประเภทสารคดี โดย
ภาพยนตรที่ชนะเลิศจะไดรับเหรียญรางวัลดุก และเงินรางวัล
20,000 บาท จํานวน 1 รางวัล รองชนะเลิศจะไดรบั เงินรางวัล
10,000 บาท จํานวน 2 รางวัล
The Duke Award is granted to the best short ﬁlm in
the category of documentary. The winner will receive
a medal and the prize money of 20,000 Baht. The
two runners-up will be given 10,000 Baht.

รางวัลปยุต เงากระจาง

The Payut Ngaokrachang Award

รางวัลสําหรับภาพยนตรประเภทแอนิเมชั่น โดยภาพยนตรที่
ชนะเลิศจะไดรับเหรียญรางวัล ปยุต เงากระจาง ซึ่งออกแบบ
โดยอาจารยปยุต เงากระจาง นักสรางภาพยนตรแอนิเมชั่นคน
แรกของไทย พรอมดวยเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศ
จะไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท จํานวน 2 รางวัล
The Payut Ngaokrachang Award is granted to the
best Thai animation. The winner will receive a
medal designed by Thailand ﬁrst animator, Payut
Ngaokrachang, and a prize money of 20,000 Baht.
The two runners-up will each be given 10,000 Baht.
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AWARDS
รางวัลดิจิทัลฟอรัม

The Digital Forum Award

รางวัลสําหรับการประกวดภาพยนตรสนั้ ทีม่ คี วามยาวเกิน 30 นาที โดยภาพยนตร
ที่ชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท สนับสนุนโดย Purin Pictures
The Digital Forum Award is granted to the best short ﬁlm with a
duration that is longer than 30 minutes. The winner will receive the
prize money of 20,000 Baht. Sponsored by Purin Pictures.
รางวัลวิจิตรมาตรา

The Vichitmatra Award

รางวัลสําหรับบภาพยนตร
ภาพยนตรสั้น 4 เรื่องที่คณะกรรมการจัดงานเห็นวา
มีความดีเดนเปนพิเศษในดานใดดานหนึ่ง โดยภาพยนตรที่ชนะจะ
ไดรับเหรียญรางวัลวิจิตรมาตรา และเงินรางวัล 5,000 บาท จํานวน
4 รางวัล สนับสนุนรางวัลโดยมูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา
The Vichimatra awards are grantedd to four short ﬁlms to
recognize their distinctive achievement. The four winners
will each receive a medal and prize money of 5,000 Baht
sponsored by Vichitmatra Foundation.

รางวัลถายภาพยอดเยี่ยม

รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

The Best Cinematography
Award

The Best Actor Award

รางวัลสําหรับนักแสดงภาพยนตรสนั้ ยอดเยีย่ ม โดย
ผูช นะเลิศจะไดรบั รางวัลซึง่ สนับสนุนโดย ธัญญวา
ริน สุขะพิสิษฐ ผูริเริ่มรางวัล
The Best Actor Award is granted to a good
actor. The winner will receive an award,
sponsored by Tanwarin Sukkhapisit.

รางวั ล สํ า หรั บ ภาพยนตร สั้ น ที่ มี ก ารถ า ยภาพ
ยอดเยี่ยม โดยภาพยนตรที่ชนะเลิศจะไดรับเงิน
รางวัล 5,000 บาท สนับสนุนรางวัลโดยบริษัท
Cinetoy and Services
The Best Cinematography Award is granted
to ﬁlm with distinctive cinematography
technic. The winner will receive 5,000 Baht
sponsored by Cinetoy and Services.
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รางวัลพิ ราบขาว

The Pirabkao Award

รางวัลสําหรับภาพยนตรสั้นที่สะทอนประเด็นสิทธิเสรีภาพและความ
เทาเทียมเปนธรรมทางสังคม รวมทั้งกระตุนจิตสํานึกเพื่อสาธารณะ โดย
ภาพยนตรทชี่ นะเลิศจะไดรบั รางวัลพิราบขาว และเงินรางวัล 5,000 บาท
สนับสนุนรางวัลโดยมูลนิธิ 14 ตุลา
The Pirakao Award is granted to the ﬁlm that best represent
the fundamental rights to freedom and social equality or
topic that urges public consciousness. The winner will receive
5,000 Baht, sponsored by 14 October 73 Memorial foundation.
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รางวัลรัตน เปสตันยี
คณะกรรมการ

ยรรยง คุรุอังกูร ผูกํากับภาพยนตร (2538 อัลเทอรมาจีบ, App War แอปชนแอป)
อมิธา อัมระนันทน นักวิจารณประจําหนังสือพิมพบางกอกโพสต
ศริญญา มานะมุติ เจาของโรงภาพยนตรอิสระ Bangkok Screening Room
รายชื่ อภาพยนตรเขารอบสุดทาย

Destination Nowhere / 2018 / 7:19 min / ประพัทธ จิวะรังสรรค
Human in Vacuum / 2018 / 7:05 min / วิทยา สุทธินิเทศน
Hush, Tonight the Dead Are Dreaming Loudly / 2019 / 15:30 min / กอง พาหุรักษ
Return If Possible / 2018 / 14:37 min / ภาษิต พรอมนําพล
The Blue Crow (อีกาสีนํ้าเงิน) / 2019 / 15:51 min / ปฏิภาณ บุณฑริก
The Mental Traveller / 2019 / 17:59 min / ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ
คืนวันสุข (Friday Night) / 2019 / 3:52 min / เอกลักษณ อนันตสมบูรณ
จากไปแลว (In The Wind) / 2018 / 18:32 min / นคร ไชยศรี
นิทานคนตัวเล็ก (once upon a dream) / 2019 / 29:09 min / ศาสตร ตันเจริญ
เพื่อนเลน เลนเพื่อน (Friends with Beneﬁts, Without Beneﬁts) / 2018 / 14:27 min /
สรยศ ประภาพันธ
ระบาดพันธนาการ (Obligation Disorder) / 2018 / 15:41 min / จักรพันธ ศรีวิชัย
รางทนทาน (Enduring Body) / 2019 / 17:20 min / อุกฤษณ สงวนให
ศิวิไลซ บางกอก (Bangkok Civiliar) / 2019 / 7:50 min / บรรณวิฑิต วิลาวรรณ,
จิรเมธ โงวศิริ, วัชรพงศ ศรีพอ
สุสานดวงดาว (A Day Will Come) / 2019 / 10:40 min / คริสติน เฟลมมิ่ง, ทินฉาย มนต
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รางวัลช างเผือก
คณะกรรมการ

ภาณุ อารี ผูกํากับภาพยนตร (มูอัลลัฟ, เบบี้อาราเบีย ฯลฯ)
กนกพร บุญธรรมเจริญ โปรดิวเซอรภาพยนตร (แสงกระสือ, ดิว ไปดวยกันนะ ฯลฯ)
หรินทร แพทรงไทย ผูลําดับภาพ (Ten Years Thailand, Where We Belong ฯลฯ)
รายชื่ อภาพยนตรเขารอบสุดทาย

Fearminin / 2019 / 26:40 min / ณพิสา นาคปรีชา (คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)
I'm Not Your F***ing Stereotype / 2019 / 28:59 min / ฮีซัมร เจะมามะ (คณะดิจิทัล
มีเดียและศิลปะภาพยนตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
My Deathiny / 2018 / 13:04 min / ณัฐพร พึ่งพันวุฒิ (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล)
Nothing About You / 2019 / 31:09 min / ฐิตาภา พิเศษธนศักดิ์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)
Overcome / 2019 / 18:57 min / ศตเมธ กรรณสูต (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Sneak / 2019 / 27:55 min / ธัญธร วิวฒ
ั นเดชา (วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)
Strawberry Field (Working Title) / 2019 / 30 min / อรอริสา ทรัพยสมปอง (คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Sweet Sorrow / 2019 / 26:11 min / รักศิริ ทองแผน (คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)
There's Always Yesterday (วันนี้ยังมีเมื่อวาน) / 2019 / 22:15 min / วสวัส พังสอาด (คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Trash you / 2019 / 17:08 min / อนงคนาถ ยูสานนท (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
จาโบวเกี้ย (Daughter) / 2019 / 19:39 min / กุลภัทร กลาธนกาญจน (คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)
แดเธอ ผูเปนทุกสิ่งทุกอยาง (Tooth You Right up to the Moon) / 2019 / 33:52 min /
สิริพร ชลสุวัฒน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)
เนา-โสภา (The Local Cure) / 2019 / 30:42 min / ภูวดล เนาวโสภา (วิทยาลัยนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต)
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บานเกิด / 2019 / 29:59 min / อภิชญาภา หนูเนียม (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
แผลกดทับ (Bedsore) / 2019 / 14:55 min / ปรินทร อินทรศร (คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี)
พญาวัน (Payawan) / 2019 / 29:12 min / ศุภามาศ บุญนิล (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)
เพชรนํ้าโสม (The diamond of Namsom) / 2019 / 27:11 min / นพรัช ธรรมเรืองฤทธิ์
(วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต)
ไพรภวังค (Nature Green Life) / 2018 / 25:40 min / กันตพล ดวงดี (คณะดิจิทัลมีเดียและ
ศิลปะภาพยนตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
เมื่อหนึ่งแลวจึงสาม (When One, And Then Three) / 2019 / 25:40 min / ธัญวรัตม
สมบัติวัฒนา (คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
อุกา (Uka) / 2019 / 21:29 min / รัฐธรรมนูญ ศุภภูธร (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลช างเผือกพิ เศษ
คณะกรรมการ

นนทรีย นิมิบุตร ผูกํากับภาพยนตร (2499 อันธพาลครองเมือง, นางนาก ฯลฯ)
ประวิทย แตงอักษร นักวิจารณภาพยนตร
รายชื่ อภาพยนตรเขารอบสุดทาย

"The Odyssey" | Bcc Academic Day 2018 / 2019 / 8:23 min / ชวิศ ปานจินดา, พิท
พงษพิทยาภา (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)
Kami-Oshi / 2019 / 4:20 min / จิตริน วุฒิพันธุ (โรงเรียนสอนภาษาภูเก็ตอะคาเดมิคส
จังหวัดภูเก็ต)
Mind Flayer / 2019 / 17:14 min / สิรวิชญ มหิทธิหาญ, วิลเลี่ยม แพรคแนล (โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ)
Searching the Blue / 2019 / 29:04 min / กมลกานต สมุทรรัตนกุล (โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา)
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เจาชายดอกไมทะเล / 2018 / 7 min / ทวีโชค ผสม (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี)
เธอทั้งสองจะตาบอดสี (Still blue) / 2019 / 21:19 min / พันธวัช กาญจนภิญโญ (โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี)
มาดามอโศก (Madam Asok) / 2018 / 5 min / ธารา เจริญเขต (โรงเรียนศรีอยุธยา ใน
พระอุปถัมภฯ)
สยามแลนด (Siamland) / 2019 / 22.02 min / ฌาณัฐย สิทธิปรีดานันท (โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน)
อสูรกายจากความทรงจําครั้งอดีตกาล (Lost in the Universe) / 2019 / 30 min / กุลพัทธ
เอมมาโนชญ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

รางวัลดุก
คณะกรรมการ

อุรุพงศ รักษาสัตย ผูกํากับภาพยนตร (สวรรคบานนา, เพลงของขาว ฯลฯ)
ดรสะรณ โกวิทวณิชชา โปรดิวเซอรภาพยนตร (ฟาตํ่าแผนดินสูง, มะลิลา ฯลฯ)
สุดารัตน มุสิกพงศ นักวิชาการประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่ อภาพยนตรเขารอบสุดทาย

ICT Film10 Documentary Vol.8: หมายเลขคดีแดง / 2018 / 32:27 min / เสฏฐวุฒิ เมืองแกว
King on the Street / 2019 / 18:59 min / กุลพัทธ เอมมาโนชญ, กันตธีร ธีรวโรภาส
Only You / 2019 / 24:48 min / วสุนันท หุตเวช
The spirit of nature / 2018 / 15:56 min / สิทธิวัชร ทิพยธนโอฬาร
กอนกาล (The Reminiscene of Forseken place) / 2019 / 16 min / อภิวนั ทน จรินยากุลวัฒน
ไกลบาน (Away) / 2019 / 36 min / ธีรพันธ เงาจีนานันต
ความคุนชิน ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่หางไกลเมือง, ชนบท (habituated) / 2018 / 14:36 min /
วรปราชญ ระบอบ
บุรุษเลือดหมู (Crimson gentenman) / 2019 / 34:37 min / อชิรญาณ เปรมจิต
เปยหัวใจไปสูฝน (BKK Wota) / 2018 / 17:19 min / พรหมวิวัฒน เสาวิจิตร
รําแมสะเอง / 2018 / 21:08 min / ประสิทธิ์ แทนศิลา
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สะพานปลา / 2018 / 23:10 min / สุวพร วรสิทธิ์, ศุภิสรา กิตติคุณารักษ
หมาลาเนื้อ (Huntingdogs) / 2018 / 20:55 min / จิรเมธ โงวศิริ

รางวัลปยุต เงากระจาง
คณะกรรมการ

สุเทพ ตันนิรัตน ผูกํากับภาพยนตร และผูผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่น
คมภิญญ เข็มกําเนิด ผูกํากับภาพยนตรแอนิเมชั่น
เปลว ศิริสุวรรณ ผูกํากับภาพยนตร
รายชื่ อภาพยนตรทุกเรือ
่ งที่สงเขาประกวด

A short time / 2019 / 6:53 min / ชัยกร เซี่ยงหวอง, โกเมนทร สระทองที
Affair / 2019 / 4:08 min / ภัทรียา จันทระ
Jack the Bean Killer / 2019 / 2:14 min / กานตสิรี เกตกะโกมล
Lift to Lift / 2018 / 9:30 min / ชนาธิป เรืองพูนวิทยา
MIR[n]E / 2018 / 3:19 min / Supanan Wataniyakun
Moonlight / 2018 / 2:19 min / บูรณ เนียมหอม
Ride to the light / 2019 / 5:30 min / เชาว คณาวุฒิกานต
Saliva / 2019 / 5:38 min / นาวาเทพ ดานเกา
The Blue Curtain / 2019 / 3:55 min / ยลธิดา รณกิตติ
When sky cries everyday / 2019 / 4:03 min / ณัฐวรรณ ลวนใจบุญธรรม
Words / 2019/ 3:39 min / พรธีรา นิมมานะเกียรติ
กลัว (Fear) / 2018 / 1:18 min / พิมพิศา เชี่ยววารีสัจจะ
เพื่อนของฉันเปนสัปปะหลาด (MY BE(A)ST FRIEND) / 2018 / 12:06 min / ภูริณัฐ กาใจ
เมืองมะปูด (Lumpy Town) / 2019 / 2:14 min / ธีรภัทร ประภัศร
ค_ว_า_ม_ท_ร_ง_จ_ำ_ข_อ_ง_เ_อื้_อ_ย_ (Sleepy Gody) / 2019 / 7 min /
อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ
ตลับความทรงจํา (MEMORY SLOT 1) / 2018 / 7:10 min / ณภัทร ชินวัตร
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ธรณีประตู 1969 (The Threshold 1969) / 2019 / 20:34 min / ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน,
ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์, ชานนท ตรีเนตร, ปญญา ผาสุกโกวิทสิริ
บทสวดกวีกอนอัสดง (Sunday Afternoon Poem 01) / 2019 / 7:03 min /
อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ
หมายเหตุ เนื่องจากภาพยนตรที่สงเขารวมประกวดมีจํานวนไมมาก จึงไมมีการคัดเลือกเพื่อเขารอบสุดทาย

รางวัลดิจิทัล ฟอรัม
คณะกรรมการ

ทีมงาน Purin Pictures
รายชื่ อภาพยนตรเขารอบสุดทาย

ณ ชวงเวลาหนึ่ง (A Moment In Time) / 2019 / 54.45 min / สหรัถ โอโน
ออกกําลังตาย (Deathxercise) / 2019 / 51.55 min/ เชิดศักดิ์ ประทุมศรีสาคร
อัตภาวกาล (Homatagia) / 2019 / 125.44 min / ชนสรณ ชัยกิตติภรณ
At Least We Tried / 2019 / 38.02 min / ณัฐณิชา เดชารัตน
Blue Summer Rain / 2019 / 56.15 min / ภัทริน เชาวพานิช
My Echo My Shadow and Me / 2019 / 52.03 min / วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
Yesterday's Us / 2019 / 70.39 min / เจนจิรา คณาวิวัฒน
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มกลาวไว

The Inside

2019/4.57 min

Director: ธนิก จตุรพักตรารักษ Thanik Jaturphaktrarak
E-mail: thanik2537 gmail.com
Synopsis: พี่เอ โทรมาทวงงานตัดตอกับแมน ซึ่งแมน
คิดวาจะเปนการแกงานครั้งสุดทาย แตเหตุการณกลับไมได
เปนอยางที่แมนคิด และกลายเปนโศกนาฏกรรม
Ae was chasing Man for his edit work assignment.
Man who was so desperate to get it done did not
expect another corrections. This ended in a tragedy.

(Maybe) I Have Been There Before.

2019/18.40 min

Director: พีรวัส โรยสุวรรณ Peerawat Roysuwan
E-mail: peerawat.roys bumail.net
Synopsis: พัด ตื่นขึ้นมาพรอมความทรงจําอันสับสนอัน
เกิดมาจากโรคฝนกลางวันที่คอย ๆ กลับมาเปนอีกครั้ง
Pat woke up feeling confused as a result of the
maladaptive daydreaming syndrome which she
suffers.

100 Times Reproduction of Democracy

2019/114.35 min

Director: จุฬญาณนนท ศิริผล Chulayarnnon Siriphol
E-mail: csiriphol gmail.com
Synopsis: หรือที่จริงแลว หมุดคณะราษฎรที่ถูกผลิตซํ้านี้
คือประชาธิปไตยจอมปลอมอยางที่เขากลาวอาง
Maybe they’re right: the People’s Party Plaque which
was reproduced is part of the fake democracy.

104

115 Kg.

2019/11.23 min

Director: พิมพชนก ทองกรณ Pimchanok Tongkorn
E-mail: poropor.1425 gmail.com
Synopsis: ปอ หญิงสาวตัวอวน เธอหลงรักพี่เสือที่เปน
รุนพี่ แตรูปรางของเธอทําใหถูกปฏิเสธความรัก หมวย
เพือ่ นสนิทเปนทีป่ รึกษาความรักครัง้ นี้ สุดทายแลวเรือ่ งราว
ความรักของปอจะจบลงอยางไร
Por a chubby girl was besotted with her upperclassman, although she was turned down. With
her friend’s help would Por ﬁnally win his heart?

168 ก ลก ิว

168 Fu Lu Shou

2019/24.31 min

Director: ณัฐพงศ ประศรี Natthapong Prasri
E-mail: histythirtyone gmail.com
Synopsis: บัวกลับมาที่บานหลังเกาของตัวเองเพื่อมา
ตามหาอัลบั้มรูปถายเมื่อ 20 ปที่แลว แตเมื่อบัวกลับมาถึง
บานเธอไดเจอกับ พร แฟนของเธอที่ไมไดเจอกันนาน
“Bua” came to her old house for an a photo album
of old photos taken 20 years ago. She met her
ex-boyfriend “Porn” whom she had not seen for
a long time.
200 นาที นพ้นทีสันติสุ ที ลายดาม วาน
The Voice of Peace เสียงนี้สื่อ-สาน-สุข

2018/62.17 min

Director: กฤช วิชชุชัยอนันต Krich Vichuchaianan
E-mail: contact.710studio gmail.com
Synopsis: ความ ทับซอนที่เต็มไปดวยกลลวง อุดมการณ
และผลประโยชน ทําใหเราไมเปดใจ แตถาเรากลากาวขาม
ผานกําแพงในใจเราจะรูส ามจังหวัดชายแดนใตมคี วามหมาย
มากกวาขาวที่ออกมา
In a muddle of ruses, ideologies, and conﬂict of
interest we succumb to prejudice. If we just open
our mind, we will see the three Thai southernmost
provinces in a different aspect from what usually
presented in the news.
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206,264

Memories of Moon

2019/24.16 min

Director: อโรชา บุญยฤทธิ์ Arocha Boonyaritch
E-mail: arochabyr hotmail.com
Synopsis: 206,264 จันทร 1 อาทิตย
206,264 moons 1 sun

22 Miles Island

เกาะประหลาด เด็กปวน

2018/9.15 min

Director: ณัฏฐณิชา กลิ่นทิพย Nutthanicha Klintip
E-mail: nutthanicha.k gmail.com
Synopsis: การเดินทางของเด็ก ๆ 3 คน เพื่อไปตามหา
เพื่อนรวมชั้นที่หายไป
A journey of three children in a search for their
missing classmates

250/7-8

2019/31.17 min

Director: วรินฎา เทพกุญชร Warinda Thepkunchone
E-mail: warinda.thepkunchone gmail.com
Synopsis: บลู เด็กมัธยมปลายผูอ ดึ อัดกับการอยูพ รอมหนา
กันของคนในครอบครัว ปกติทุกคนในบานตางคนตางอยู
แตเมื่อพี่สาวที่จากไปหลายปกําลังจะกลับมา ทุกอยางใน
บานก็จะเปลี่ยนไป
A highschool girl “Blue” would feel awkward when
the whole family was going to be together. They
used to spend time separately but the return of
her long gone sister would change everything.
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30K an Ounce

2019/16.50 min

Director: ซาการ สิงห ศิวรามาน Sagar Singh Sivaraman
E-mail: sagarss97 gmail.com
Synopsis: ระหวางทางไปหาแฟน โทนี่ เด็กวัยรุน ธรรมดา ๆ
คนหนึ่งไดพบกับเหตุการณไมคาดฝนขึ้นในชีวิต
On his way to his girlfriend’s, Tony encounters the
worst possible scenario at the worst possible time.

4 Times

2018/8.39 min

Director: ภานุวิชย โสภณสิริรักษ
Panuwich Soponsirirak
E-mail: pppsycho.m gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวของเพือ่ นทีไ่ ดไปเดินปาดวยกัน ขณะที่
พวกเขาเดินไประยะทางเริ่มไกลขึ้นเรื่อย ๆ นํ้าดื่มดันหมด
จึงทําใหเกิดปญหากันภายในกลุม
A group of friends went trekking. As they went
deeper into the forest and the water ran out, they
started to ﬁght.

4 ตอง องสทะลุ า
Go Get Your Flag

2019/29.08 min

Director: สิรภพ เดชสุวรรณ Siraphop Dejsuwan
E-mail: poon sd hotmail.com
Synopsis: 3 ลูกหมีที่ไมรูจักกันมากอนตองมาอยูหมู
เดียวกันโดยไดรับภารกิจเดินทางไกลในปาใหญ แตเกิด
หลงทาง จึงไดไปไหววานเจาทีใ่ นปาใหชว ยเหลือ ทัง้ สีจ่ งึ ออก
เดินทางรวมกันจนเกิดเรื่องราวตาง ๆ ขึ้น
Three bear cubs and the spirit of the jungle-- none
of them have met each other before-- embark on
an adventure together to ﬁnd their way home.
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This Too Shall Pass

2019/15.16 min

Director: อธิวุฒิชัย นําสุวิมลกุล
Athiwuttichai Numsuvimonkul
E-mail: popandthekreans gmail.com
Synopsis: ความซึมเศรา
Depression

5 Stages

2018/5 min

Director: ชนาธิป อมรปยะพงศ
Chanathip Amonpiyaphong
E-mail: letpuen gmail.com
Synopsis: ความในใจของ “ลูก” ทีม่ ตี อ “พอ” ผูเ ปนมะเร็ง
ระยะสุดทาย
A message to dad who suffered terminal cancer

755 ไมล: ไกล าก าน

755 Miles: Far From Home

2019/7.23 min

Director: ณัฏฐณิชา กลิ่นทิพย Nutthanicha Klintip
E-mail: Nutthanicha.k gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของมนุษยตางดาวที่เดินทางมาเรียนรู
เรื่องราวของโลก
An alien came to explore the earth.
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Abor-Lescence

2019/25.43 min

Director: ปารยพิรัชย ผดุงเจริญ
Parnpirat Phadungcharoen
E-mail: nongbeamkondee gmail.com
Synopsis: เมษา ไดรูวาเธอกําลังตั้งครรภ และเมื่อ “จูน”
เพื่อนสนิทของเธอรู จึงพยายามหาวิธีการตาง ๆ เพื่อ
ชวยเหลือเธอ เมษาจึงตองตัดสินใจวา เธอจะใชชีวิตตอไป
อยางไร
Mesa was pregnant. When her friend June learned
about it, she was trying to help her. Mesa had to
make her own choice about her future.
The Absolute Justice

2018/74.21 min

Director: ซอบิร เปาะเตะ Sorbir Pohteh
E-mail: sorbir888 hotmail.com
Synopsis: บทสนทนาของสองตํารวจนอกเครื่องแบบ
หลังจากคดีสงั หารสองพีน่ อ งแกงคายาทีถ่ กู จัดการโดยบุคคล
ปริศนา ซึ่งบทสนทนาของทั้งสองจะนําไปสูการตามหา
เงื่อนงําและคําตอบของคดีสังหารในครั้งนี้
A conversation between two undercover cops
about the murder of two notorious drug dealers
by an anonymous guy that leads to the solving of
the case.
Affair

2019/4.08 min

Director: ภัทรียา จันทระ Phattareeya Chantara
E-mail: kewalin.c58 rsu.ac.th
Synopsis: จงเห็นคาของสิ่งที่อยูตรงหนาคุณ
Appreciate what you have before it turns into what
you had.
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Afterimage

Director: บัณฑิต บุญรอด Bundit Boonrod
E-mail: bundit bnnj hotmail.com
Synopsis: เด็กสาวนักเตนบัลเลตผูสิ้นหวังในสิ่งที่ตนรัก
A ballerina who became dispirited
2019/27.42 min

Afternoon

2019/5.37 min

Director: วัชรนนท สินวราวัฒน
Vacharanont Sinvaravatn
E-mail: ﬂamingosnine gmail.com
Synopsis: ในยามบายของทุกวัน หอง ๆ หนึ่งที่มีหนาตาง
อยูทางทิศตะวันตก อนุญาตใหแสงบายสาดสองเขามาใน
หอง แลวเผยแสดงสิ่งที่ทั้งปรากฏและไมปรากฏแกสายตา
หรือความทรงจําของผูใดผูหนึ่งที่เคยอาศัยอยู ณ ที่นี้
The west window would allow a shaft of afternoon
sunlight in. Visible and invisible they are, the
memories of those who lived here.
Afternoon Story

2019/8.29 min

Director: รัฐภูมิ จันทรโสภา
Ratthaphum Chantarasopa
E-mail: fang254522 gmail.com
Synopsis: เรื่องราวหลังเลิกเรียนของเจน ที่บังเอิญไปเจอ
กับเด็กสาวทาทางประหลาด
After school Jane ran into a weird-looking girl.
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Alienate

2019/30.48 min

Director: ปฏิภาณ ศิริไพบูลย Patipan Siripaiboon
E-mail: bbj.production10 gmail.com
Synopsis: เรื่องราวเกี่ยวกับชาวเมียนมารท่ีเขามาทํางาน
ในประเทศไทย แตเสนทางชีวิตก็เต็มไปดวยอุปสรรคใน
การทํางาน เขาจึงตองหาเสนทางตาง ๆ เพื่อทําใหเขาบรรลุ
เปาหมาย
A story about a Myanmar who came to work in
Thailand. But life is full of obstacles and he had
to ﬁnd ways to achieve his goal.
All I Wanna Do
Ict Film 10 Documentary Vol.2

2018/15.26 min

Director: เขมิสรา กาญจนพยัคฆ
Khemisara Kanjanapayak
E-mail: godzaz101 gmail.com
Synopsis: สารคดี ท่ี ว  า ด ว ยเรื่ อ งราวของแอดมิ น บ า น
“Daehwi-Thailand” และ “WannaOne TH Project”
ที่เปนกลุมแฟนคลับของศิลปนกลุม Wanna One
A documentary about the admins of the “DaehwiThailand” and the “WannaOne TH Project”,
fanpages of Wanna One group
Allegory of Masks

2019/3.33 min

Director: ธนวัฒน จารุพัฒนเดช
Tanawat Jarupattanadej
E-mail: volk57150 gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวเกีย่ วกับผูห ญิงคนหนึง่ ทีท่ าํ ตัวแปลกไป
หลังจากเพื่อนสนิทของเธอถูกฆาตกรรม
A story about a woman who acted strangely after
her close friend was murdered.

111

Arti cial I

2019/21.06 min

Director: พีรพงษ เดนสทาน Peerapong Densatan
E-mail: peerapong.dst gmail.com
Synopsis: “อิล” เอไอที่รูสึกวาตนแปลกและแตกตางจาก
เอไอตัวอื่น ๆ วันหนึ่งอิลไดรับการติดตอสื่อสารจากเสียง
ปริศนา เสียงนั้นพาอิลไปสํารวจอารยธรรมของมนุษย
An AI called IL felt alienated from the others. One
day IL was called by a mysterious voice which led
him to explore human civilization.

Astronaut

2018/1.46 min

Director: รวิกานต แสงรัศมีเพ็ญ
Rawikarn Sangrusmeepen
E-mail: rawikarn.n gmail.com
Synopsis: ขอความสุดทายของนักบินอวกาศสูโลกมนุษย
กอนที่เขาจะสาบสูญตลอดกาล
The last word to the earth from an astronaut who
would never be seen again.

At Least We Tried

2019/38.02 min

Director: ณัฐณิชา เดชารัตน Nutnicha Decharat
E-mail: nutsucn24 gmail.com
Synopsis: แจนและมิว สองสาวรุน พีร่ นุ นองทีเ่ ปนทุกอยาง
ใหกันมาโดยตลอด ในชวงที่แจนใกลเรียนจบมหาวิทยาลัย
และมิวกําลังทําโปรเจ็กตจบปสาม ความอึดอัดทีส่ ะสมมานาน
ก็เริ่มสงผลกระทบตอทั้งสองคน
Jan and Mew grew up together like family. During
the critical period when both working on their
graduate project the growing sense of unease
clouds their minds.
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A Barber’s Story

2019/21.58 min

Director: ธารารินทร พรหมสุวรรณ Tararin Promsuwan
E-mail: ﬁlmnolta gmail.com
Synopsis: ลุงหลอดเปนนายทหารผานศึก ผูท ปี่ จ จุบนั ผันตัว
มาเปนเจาของรานตัดผม ชีวิตของเขาเต็มไปดวยความ
วางเปลา แตแลวทุกอยางก็เปลีย่ นไปในกลางดึกคืนหนึง่ เมือ่
เด็กจรจัดเดินเขามาขอตัดผมในรานของเขา
Retired vet Uncle Lord became barbershop owner
whose life was ﬁlled with emptiness. But then all
changed after a homeless boy came for a haircut.

Before the Dawn

2019/19.58 min

Director: ญาณิศา เดชเทวพร Yanisa Dejthevaporn
E-mail: yanisa30323 gmail.com
Synopsis: แจน หญิงสาวที่พลาดทอง เธอตัดสินใจจะทํา
แทง แตแฟนหนุมของเธอไมเห็นดวยและยืนยันที่จะใหเธอ
เก็บเด็กไว
Jan was unexpectedly pregnant and wanted to
have an abortion. Her boyfriend, however, disagreed
and insisted that she keep the baby.

Before We Don’t Meet Again
(00.00.05)

2019/22.42 min

Director: อินทัช ติรอเนกสิน Intouch Tiraanakesin
E-mail: gn chz hotmail.com
Synopsis: มี เ รื่ อ งประหลาดเกิ ด ขึ้ น กั บ เจทํ า ให เ ขาไม
สามารถพูดคุยกับใครไดเลย แตแลววันนึง ดาว หญิงสาวที่
อาศัยอยูบานขาง ๆ ไดเขามาพัวพันในชีวิตของเขา
Something weird happened to J but he could not
share this with anyone. Dao, the girl next door got
involved in this chaos.
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Being Somewhere

2019/74.02 min

Director: ธนภูมิ ศิริรัตนโชค
Thanaphum Sirirattanachok
E-mail: teety.phum icloud.com
Synopsis: หญิงสาวที่พยายามจัดการกับความทุกขเพียง
ลําพัง เฝาถามหาสิ่งที่ทําใหตัวเองมีความสุข
A girl who was struggling to come to terms with
grief yearned for ways to happiness.

Between the Lines

2019/39.02 min

Director: ชยนนท สุวรรณวงศ
Chayanont Suwannawong
E-mail: suwannawong.ch gmail.com
Synopsis: เมฆ พบวาชายหนุมที่เขาคุยดวยในแอปหาคู
คือ ทอย เพื่อนตางหองในโรงเรียนเดียวกัน
Mek found out that a boy he had been chatting
with on a dating app was Toy, a boy from another
class.

Between the Teardrops

2019/30.10 min

Director: พงศกร ภูมสิริดล Pongsakorn Phumsiridol
E-mail: krisphumsiridol gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของครอบครัวที่พังทลายลง บอกเลา
ผานความรูสึกของฟา ที่มีแผลใจจากการที่ครอบครัวแสรง
ทําเปนปกติ ผานมุมมองของชิวติ ประจําวันและโลกในจิตใจ
ของเธอ กับการรับมือกับความเจ็บปวดนี้และยอมรับมัน
This is a story about a broken family told through
the perspective of Fah the daughter. It bothers her
when everyone acts like nothing happened.
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BFF (?)

2019/7 min

Director: ณัฏฐา เมืองคลาย Nuttha Muangkhry
E-mail: 23scenes gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราววุน ๆ ระหวางเมฆและหมอก กับภารกิจ
การชวยเหลือรุนพี่ไมใหเปนโรคซึมเศรา
A chaotic adventure of Mek and Mok whose mission
is to save their upperclassman from depression

Big Cleaning Day

2019/4.18 min

Director: ธีรภัทร ประภัศร Theerapatr Prapassorn
E-mail: thptrworkandall gmail.com
Synopsis: ขณะซักผาหลังบานกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเปน
ประจํา
It happens during the laundry, as a matter of routine.

Bighero

2019/21.55 min

Director: ฐานันดร มาพลับ Thanandorn Maplub
E-mail: bingo evolution hotmail.com
Synopsis: เรื่องราวความเปนมาของนักกีฬายูโดเยาวชน
ทีมชาติ วากอนทีเ่ จาตัวจะมาถึงจุดนีต้ อ งฝาฟนอะไรมาบาง
เเละถาสุดทายเกิดความลมเหลว เจาตัวจะยอมเเพตอ
อุปสรรคหรือไม
A story of a young Thai national Judo player who
have overcome all obstacles to become who he
is today. If he fails, will he give up?
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Block Shot

2019/13.21 min

Director: พันธกิจ หลิมเทียนลี้ Pantakit Limthianlee
E-mail: mikepantakitbcc gmail.com
Synopsis: คูร กั มหาวิทยาลัยทีต่ งั้ คําถามเรือ่ งความสัมพันธ
และผูกํากับที่ตั้งคําถามถึงความสมบูรณแบบในภาพยนตร
Two parallel stories of a young couple who
questions the relationship and a director who
questions perfectionism in ﬁlmmaking

The Blue Crow
อีกาสีนํ้าเงิน

2019/15.51 min

Director: ปฏิภาณ บุณฑริก Patiparn Boontarig
E-mail: ittpatiparn gmail.com
Synopsis: หญิงสาวจากตางเมือง เดินทางมาพบเพือ่ นชาว
มุสลิมเพื่อออกตามหาอีกาสีนํ้าเงิน ระหวางทางเรื่องถูกเลา
ไปพรอมกับคําพูดแปลกประหลาดของสาวพมาที่มีรอยสัก
เต็มตัว ทุกคนตางพบกับความแปลกแยกในพืน้ ทีข่ องตัวเอง
The search for a blue crow of a young woman and
a Muslim friend is parallel with a bizarre story of a
mysterious woman whose body is covered with
tattoos. All of them suffer from a sense of alienation.
The Blue Curtain

2019/3.55 min

Director: ยลธิดา รณกิตติ Yoltida Ronnakitti
E-mail: mintominth gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวของเด็กสาวทีต่ กอยูใ นสภาวะไมมนั่ คง
ทางจิตใจ และมีเพียงตัวเธอเองเทานั้นที่จะสามารถจัดการ
กับสภาวะนี้ได
The story of a girl who is mentally unstable. She’s
got only herself to deal with with condition.
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Blue Loop

2019/43.24 min

Director: ชาญคเณศ เล็กสมบูรณ
Chankanet Leksomboon
E-mail: chankanet gmail.com
Synopsis: ธีและหนอย เดินทางกลับบานไปเยี่ยมพอของ
ธีในวันปใหม เหมือนอยางที่พวกเขาทํากันทุกป
Tee and Noi have been home to see Tee’s Dad
like every year.

Blue Square

2019/22.23 min

Director: วนัสนันท สุริยะแปง
Vanussanan Suriyapaeng
E-mail: vanilla.v97 gmail.com
Synopsis: เมื่อการแขงวายนํ้าจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เนธได
กลับมาพักที่บานและไดพบกับหลิวเพื่อนสนิทขางบาน
ความรูสึกผิดในอดีตที่ทําใหทั้งสองที่เคยหางกันไดหวน
กลับมาเจออีกครั้ง หลังจากหลิวตั้งครรภในวัยเรียน
Neth came to her home in Bangkok for a swimming
race and met Liew her friend from childhood. After
a sense of guilt had split them apart, they met
again after Liew’s adolescent pregnancy.
Blue Summer Rain

2019/56.15 min

Director: ภัทริน เชาวพานิช Pattarin Chaopanich
E-mail: Pattarin1997 hotmail.com
Synopsis: หวงเวลาของความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ กับแทน ตอง
และพลอย เพือ่ นวัยเด็กทีเ่ คยอยูล ะแวกบานเดียวกัน ในชวง
วัยและเหตุการณที่แตกตาง
A story of a group of friends: Tan, Tong, and Ploy.
They are all facing a great loss in different aspects.
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Bobo

2018/4.05 min

Director: กรุณาพร ผลพิทักษกุล
Karunaporn Phonpitukkuln
E-mail: karunaporn4819 gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของหญิงสาวที่หลงรักหมาของคน
แถวบาน
A girl falls in love with a dog in her neighbourhood.

Bon Appetit

2018/19.39 min

Director: สุรพงษ เพลินแสง Surapong Ploensang
E-mail: totopdirector gmail.com
Synopsis: เมื่อตองรวมมื้อเย็นกับแม ที่มีสภาพจิตใจ
แปรปรวน - พอ ลูกชาย และลูกสาว ตางพยายามทําทุกอยาง
ใหดีที่สุด เพราะชีวิตของพวกเขาขึ้นอยูกับมื้อเย็นนี้
A family dinner with a mentally unstable mom
whose actions are completely unpredictable. The
family must try their best to get through this dinner
as their lives depend on it.

The Book of Incarnation

2019/12.27 min

Director: ฉันทัช พรหมเงิน Chuntouch Promngern
E-mail: chuntouch1388 gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวเกีย่ วกับผีวยั รุน ใชสมุดบันทึกประจําวัน
ของตนเอง และออกเดินทางสูป ระตูสวรรคพรอมกับผีลกึ ลับ
A teenage ghost uses a diary as a ticket to heaven,
having a mysterious ghost as a companion.
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Bowie in Bangkok - 1983 -

2019/29.14 min

Director: ภคพล ราชวงศ Fiat Frost
E-mail: fatherﬁat gmail.com
Synopsis: พายอนความหลัง กับทีมงานผูจัดคอนเสิรต
ประวัติศาสตรของเจาพอแกล็มร็อค เดวิด โบวี ในประเทศ
ไทย เมื่อ 35 ปกอน เรื่องราวสี่วันในกรุงเทพฯ ที่คนรุนใหม
หลาย ๆ คน ไมเคยไดยิน
This documentary takes you back to the year of
1983 to experience the Phenomenon of DAVID
BOWIE Live In Bangkok, Serious Moonlight Tour.

Buddha on the Table
And the War of a Child

2019/7.12 min

Director: ธิดา ตายใหญกรีด Thida Taiyaikreed
E-mail: ttaiyaikreed gmail.com
Synopsis: เมื่อรสนิยมทางอาหารกลายเปนความขัดแยง
ทางศาสนา คนสองคนหลงลืมคํานิยามของคําวาอาหาร วา
มันคืออาหาร
Food provokes a religious conﬂict and its true
meaning is overlooked.

The Calling

2018/9.12 min

Director: พัดชา อิทธิจารุกุล Padcha Ithijarukul
E-mail: padchaithi gmail.com
Synopsis: วิดีโอคอลระหวางพอและคนทําหนัง
A short documentary captures video call conversations between a father and his daughter who
lives overseas.
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Cloning

2019/19.14 min

Director: ภาคภูมิ ศรีสุรักษ, สิทธิชัย เจริญรอย, ณัฐนารี
เชื้อวงศ, จุฬามณี เอบสูงเนิน, จุฬาลักษณ คําออน Julaluk
Kamon, Nattanaree Chuewong, Pakpoom Srisurak,
Sittichai Charoenroy, Chulamani Absoongnern
E-mail: knkokkonoy gmail.com
Synopsis: การมีใครสักคนหนึง่ ทีเ่ ขาใจเปนสิง่ ทีใ่ คร ๆ ตาง
ตองการ ตอบเองก็เชนกัน เขาจึงไปทําการโคลนนิ่งตัวเอง
ขึ้นมา
Tob who is yearning for an understanding companion
got himself cloned.
Congruity Chant

2019/20.52 min

Director: กันตชนิต เลียงอุดม Kunchanit Liengudom
E-mail: lkunchanit gmail.com
Synopsis: ในโลกที่การรองเพลงเปนสิ่งสําคัญ ผูคนตาง
ยกยองใหการชนะรายการประกวดรองเพลงเปนจุดหมาย
เด็กทุกคนจึงถูกสงตัวเขาตามบานตาง ๆ เพื่อฝกฝนความ
สามารถ
In a dystopian society, singing and appearing on
television is a must. Winning a singing competition
is a major goal. Every young teenager is sent into
a potential development program.
The Crawling Kingdom

2018/6.47 min

Director: กุลนิดา ประจําที่ Kulnida Prachamthi
E-mail: kulnidap gmail.com
Synopsis: ชายหนุมตาบอดกําลังรอเพื่อนผูหญิงของเขา
มารับ แตทั้งหมดคือกับดัก
a blind man is waiting for his girlfriend but it is
actually a trap.
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Daddy Secret

2019/15.35 min

Director: นิญาดา เกียรติเกื้อกูล Niyada Keatkurekul
E-mail: nd.tong.2107 gmail.com
Synopsis: ภูเขาอาศัยอยูกับแมที่เจาระเบียบเพียงสองคน
เขามีพอที่เปนทหารและกําลังไปประจําการอยู วันหนึ่งเมื่อ
พอปลดเกษียณและกลับมาอยูบ า น เขาชวนลูกออกไปเทีย่ ว
ทั้งสองตองหาวิธีแอบกลับเขาบานโดยไมใหแมรู
Phukhao lived with his stern mother when his
soldier father was away during his service. When
his father retired and came back to live with the
family, they hanged out together.
Dawn

2018/4.58 min

Director: Tiratus Phaesuwan
E-mail: tiratus hotmail.com
Synopsis: หญิงสาวคนหนึง่ ตืน่ มาในวันเดิมซํา้ คือวันทีเ่ ธอ
ฆาตัวตาย
A woman woke up to the same morning when she
was trying to commit suicide.

Dawning Down

2018/26.48 min

Director: จิรัฎฐ จุฬารัตน Jirat Chularat
E-mail: jirat.name gmail.com
Synopsis: เมื่อพลังงานเชื้อเพลิงบนโลกเหลือนอยลง
แสงอาทิตยถูกนํามาเปนพลังงานหลัก แผงโซลลาเซลลตั้ง
เรียงรายปกคลุมเมืองดานลาง ผูค นตองอาศัยอยูใ นความมืด
ในวันที่แสงอาทิตยไมใชของทุกคนอีกตอไป
When fossil fuel hits it lowest point, solar-panel is
set all across the city cover the town beneath.
People now live under the shade and the sunlight
is no longer for everyone.
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A Day in Chiang Mai

2018/28.34 min

Director: ชนินทร เพ็ญสูตร Chanintorn Pensute
E-mail: chanintorn.p cmu.ac.th
Synopsis: เรือ่ งราวของชีวติ ผูค นทีอ่ าศัยอยู ทํางาน เดินทาง
ภายในจังหวัดเชียงใหม เรือ่ งราวทัง้ หมด เกิดขึน้ ภายในระยะ
เวลาเพียง 1 วัน
A story of people who live, work, and travel in
Chiang Mai province. Everything happened within
a day.

De Jure

2019/24.09 min

Director: ชญานิษฐ ดอกไมทอง
Chayanith Dorkmaithong
E-mail: ddjnwnn gmail.com
Synopsis: ทนายความทานหนึง่ ถูกจับกุมมาทีส่ ถานบําบัด
จิตหลังกอเหตุฆา ลูกสาวของตนเอง ภายใตการสอบสวนหา
สาเหตุนั้น ทนายความทานนี้ ไดพบกับความจริงอันนาสลด
ที่เขาไมเคยไดรับรูมากอน
A lawyer was arrested for murdering his own
daughter and during the investigation he discovered
the shocking truth.
Dear Mom I’m Lost My Mind

2019/14.22 min

Director: ภูพาน สรวิศมงคล
Phuphan Sornwismongkol
E-mail: poopaan gmail.com
Synopsis: ชวงเวลาหนึ่งที่จิตหลุด ตัวตนหายไป หลงทาง
และกําลังคนหาความหวังใหมใหตัวเอง
At the moment when I have lost my mind, my soul
and my way I wander around looking for a new
hope.
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Decision

2019/22.41 min

Director: กรภัทร จีระดิษฐ Koraphat Cheeradit
E-mail: nursagiff gmail.com
Synopsis: ภัทร ชายหนุมที่ถูกทอดทิ้งตั้งแตยังเล็ก นั่นได
กอปมปญหาภายในใจเขามากมาย จนผันตัวเขาสูวงการ
ยาเสพติด ทําใหชีวิตของภัทรเปลี่ยนไป และวันหนึ่ง ภัทร
ตองการจะตัดขาดกับวงโคจรนี้ แตมันไมงายอยางที่คิด
Pat was abandoned by his parents when he was
a baby. This plagued him and he turned to drugs
thinking it would do him better. When he wanted
to wash his hands of this business, it was not easy.
Democrazy.Mov

2019/3.23 min

Director: ธันยสิตา ยานุพรหม, ศรัณย จันทรเนียม
Thunsita Yanuprom, Sarun Channiam
E-mail: fendergrean gmail.com
Synopsis: เจนพยายามจะสื่อสารกับนายประชาธิปไตย
อยูหลายครั้งแตก็มีอุปสรรคเขามา เหมือนกับการที่คนใน
ประเทศพยายามตอสูเ พือ่ ประชาธิปไตย แตกล็ ม เหลวทุกครัง้
Jane has tried to connect with Mr. Democrazy
several times with no success just like the
desperate ﬁght for democracy of people in the
country.
Departure

2019/21.35 min

Director: เคียงดาว บัวประโคน Khiengdao Buaprakhon
E-mail: soproud.k gmail.com
Synopsis: วานเดินทางกลับมาบานสมัยเด็กและไดพบกับ
เจ แฟนเกาที่เปนเจาของรานถายรูป ความลับในฟลมมวน
เกาของพอทําใหพวกเขาตองเลือกทางออกใหกับความ
สัมพันธ
Wan came back to his hometown and met his
ex-girlfriend Je, who owns a photo studio. They
came across a secret ﬁlm roll of Je’s father which
would affect their relationship.

123

Destination Nowhere

2018/7.19 min

Director: ประพัทธ จิวะรังสรรค Prapat Jiwarangsan
E-mail: teandyou hotmail.com
Synopsis: วันหนึง่ เด็กหนุม คนหนึง่ พบวาประเทศทีเ่ ขารูจ กั
มาทั้งชีวิต ไดปฏิเสธเขา
A young man was rejected by the country he always
thought of as his homeland.

Devil’s Apple (Redux)

2018/11.46 min

Director: รัฐฐกรณ ศิริฤกษ Ratakorn Sirileark
E-mail: ratakornsirileark gmail.com
Synopsis: ภาวะจิตใจที่วิตกกังวลบีบคั้นใหชายหนุมตอง
ใชยาเกินขนาด จนเห็นภาพหลอนที่อันตรายถึงชีวิต
An HIV positive young man was stressed out and
had a fatal overdose which caused a hallucination.

Documentary Baby Thesis

2019/31.08 min

Director: ธฤตวัน ปฏฐปาตี Tharitawan Pittapatee
E-mail: Tharitawan.p hotmail.com
Synopsis: หนั ง สารคดี ที่ เ ล า ถึ ง เบื้ อ งหลั ง การทํ า ถ า ย
ภาพยนตรสั้น BABY THESIS ในชั้นปที่ 3 ของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล
A documentary ﬁlm about a making of BABY
THESIS, a short ﬁlm by a third year student of the
Department of Film and Digital Media, College of
Social Communication Innovation.
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Dogma Creation: Goat

Director: ปณฑชนิต จันทรวงศ Punchanit Jantarawong
E-mail: p-rim-prim hotmail.com
Synopsis: ฟุตเตจแพะในฟารมฟาอีซและบทสัมภาษณ
Some video footage of the goats in the Faiz Farm
and an interview
2019/7.13 min

Doom Day Celebration

2019/20.43 min

Director: ศุภกร ภูทองเงิน Supakon Phuthongngern
E-mail: assawin.rutn bumai.net
Synopsis: จูเนียรสูบกัญชาเห็นภาพอนาคตเปนภาพ
อุกกาบาตลูกใหญกาํ ลังจะพุง ชนโลก เขาพบวาไรหนทางจะ
หนี จึงวางแผนจัดปารตี้กอนโลกแตก
Under the inﬂuence of cannabis Junior visualised
a as asteroid heading towards the earth. Finding
no way to escape, he planned to throw a party
before the doomsday.

Drowsiness

2019/73.44 min

Director: ชิษณุพงษ ศรแกว Shitsanuphong Sornkeaw
E-mail: sapanloy11 gmail.com
Synopsis: ชีวิตสันโดษของนักศึกษาสาวคนหนึ่ง ที่ถูก
รายลอมดวยความแปลกประหลาดจากภายนอก ความ
สิ้นหวังทําใหเธออยากออกจากภวังค ความตองการที่จะ
ลืมเลือนไดนําพาเธอไปยังโลกอีกใบ ที่ซึ่งไรกาลเวลาและ
ความทรงจํา
An isolated life of a college girl was encased in a
strange world. Struggle to set herself free from this
she found another world in which time and
memory have no value.
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Drugs

2018/7 min

Director: ศรัญู คงนิมิตร Sarunyoo Kongnimid
E-mail: ballrebirth0007scorpion hotmail.com
Synopsis: ป พ.ศ.2546 หนุมนักศึกษาผูคายาเสพติด
ตองการเงินเพื่อรักษาแมที่กําลังปวย และรุนพี่ที่ถูกจับไป
แลวก็โทรมาซื้อยากับชายหนุม เขาตัดสินใจขายยาให
In 2003 a drug dealer needed some money for his
mother’s medication. His friend who was already
in jail contacted him for a trade and the deal was
sealed.

Dust in the Wind

2019/10.37 min

Director: จิรัชญา ภัทรธํารง
Jiratchaya Pattarathumrong
E-mail: Jiratchaya.bwny gmail.com
Synopsis: วิดีโอจะเลาถึงการซอนทับกันของพื้นที่ในเมือง
ระหวางพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ของชนชั้นแรงงาน ความ
ทรงจําที่เกี่ยวของกับคนที่ไดรับผลกระทบตอปญหานี้ และ
ความรูสึกตอปญหาความเหลื่อมลํ้า
The video concerns the overlapping boundaries
between the capitalist and the working-class space
in the city. It also tells a story of those affected by
social inequality.
Easy Going

2019/21.37 min

Director: สุทธิศา พิณทิพย Sutthisa Phinthip
E-mail: phinthip s silpakorn.edu
Synopsis: มงลี่ เลิกงานดึกกวาปกติทําใหเธอเจอกับ แก็ป
หนุมมอเตอรไซครับจาง
Mongli stayed at work until late and she met Gap
a motorbike taxi guy.
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Elmasbah

2019/16.53 min

Director: ศุภิสรา นิลเกต Supisara Nilgate
E-mail: wemmew.n hotmail.com
Synopsis: หญิงมุสลิมทีเ่ ติบโตมาในครอบครัวทีเ่ ครงศาสนา
ถูกครอบครัวคลุมถุงชน แตคนรักของเธอที่เธอแอบคบกัน
มานานตองการเรียกรองสิทธิในฐานะแฟน ทําใหเธอเกิด
ความกดดัน และเกิดความกลัวในความผิดบาปตอพระเจา
A muslim girl was forced into an arranged marriage
by her stern family. Her long time secret love
wanted to stop the marriage. She was in a dilemma
and lived in a fear of sin.
Empathy

2019/64.40 min

Director: วรวรรณ วานิชวัฒนธํารง
Vorawan Wanichwatthanatumrong
E-mail: vorawan pac99 hotmail.com
Synopsis: เตอ พบวา ยู เพื่อนสนิทของตนเปลี่ยนไป กอน
จะรูวายูเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและหายตัวไป เตอจึง
ตัดสินใจชวยหาหลักฐานใหยูรอดพนจากความผิด แตกลับ
ไดพบกับความจริงบางอยางที่ยูปดบังเอาไว
Ter found that You had been involved with drugs.
Ter made his decision to help You escape from
arrest by gathering evidence, but he found out that
You had been hiding something from him.
Empowered Youths Across Asean

2019/29.38 min

Director: ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ Natthakit Suratin
E-mail: pakpoomst231 gmail.com
Synopsis: เยาวชนท็อป 10 คน ในอาเซียน ในอาชีพตาง ๆ
ตั้งแตนักศึกษาไปจนถึงเจาของสตารทอัพ ไดถูกคัดเลือกให
ไปชวยเหลือชุมชนในเมืองซาราวัก
Top 10 Youths from different countries of ASEAN
ranging from students, government workers to
startup owners were selected to work together to
help a community in Sarawak.
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Emptinest

2019/40.30 min

Director: ปานตะวัน ตรงมณีธรรม
Pantawan Trongmaneetham
E-mail: m.makitmnt gmail.com
Synopsis: เรื่องราวเกี่ยวกับ เอกฮง พอเลี้ยงเดี่ยวเจาของ
รานอาหารจีน ที่มีเมนูขายดี คือขาวผัดลดา ในวันที่เดียร
ลูกสาวคนเดียวของเขามาบอกวา กําลังจะแตงงานและออก
ไปเปดรานอาหารฝรั่งดวยกัน
Ek-Hong a single dad and the owner of a Chinese
restaurant whose daughter is going to get married
and to run her own restaurant.
Escapecially

2019/20.45 min

Director: วิรัลพัชร ชื่นชม Wirunpat Chuenchom
E-mail: funniest.wirun gmail.com
Synopsis: มิว นักศึกษาป 5 ที่ดรอปธีสิสไป ตองกลับมา
เจอเพื่อนในกลุมของเธออีกครั้ง แตเกิดไมกลาพบหนา จึง
ขอใหบุงเพื่อนสาวคนสนิทใหชวย แตทายที่สุดเธอดันทําให
ทุกอยางแยลง จึงตองแกไขทุกอยางดวยตัวของเธอเอง
Mew a ﬁve year student who after a leave of
absence felt ashamed to meet her friends again.
She asked her best friend Bung to help her but
things got worse.
Everything is นอง
Ict Film 10 Documentary Vol.6

2018/16.20 min

Director: ชัยภัทร เอี่ยมรักษา Chaipat Eamraksa
E-mail: godzaz101 gmail.com
Synopsis: สารคดีเกี่ยวกับคําวา “นอง” ที่ถูกใชอยาง
แพรหลายในปจจุบัน
A documentary about the term “Nong” (little
sister/brother) which is widely used nowadays
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The Exhibition

2019/6.59 min

Director: ปวเรศ อุดมพัฒนกิจ
Pavaret Udompatthanakit
E-mail: pavaret.udom bumail.net
Synopsis: เปนเรื่องราวของ บูม หนุมนักศึกษาที่เปนโรค
ซึมเศรา เขาจัดฉายงานศิลปะบอยครั้ง กระตายเพื่อนสนิท
เปนเพียงคนเดียวทีด่ เู หมือนจะเขาใจงานของเขาและเขามา
ดูงานของบูมทุกครั้ง จนกระทั่งงานชิ้นสุดทาย
Boom suffered depression. He frequently exhibited
his art. Kratai, his close friend is the only one who
understands his art and his suffering.
Expire

2019/8.58 min

Director: ธนิศรา สุนทรวรรณ
Thanissara Soonthornwan
E-mail: ampiswaterblue gmail.com
Synopsis: นอกจากอาหารที่มีวันหมดอายุ ความสัมพันธ
ก็มีวันหมดอายุเชนกัน เหมือนที่คนเขาวากันวา เขามาเพื่อ
รอวันจากไป เราจึงเรียบเรียงประสบการณของการมีอยูข อง
คน ๆ หนึ่งขึ้นมา
Relationships do expire, like food. There’s a saying
that everything comes and goes.

Fame Video Entertainment
Ict Film 10 Documentary Vol.1

2018/23.26 min

Director: พีรดนย อติโรจน, ภวัต กันตวิรุฒ
Peeradon Atirot, Pawat Kantawirud
E-mail: benzpark13 hotmail.com
Synopsis: เมื่อรานเชาวิดีโอรานสุดทายในไทยประกาศ
ปดกิจการ
Thailand’s last surviving video shop has announced
that they are closing the business.
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Fearminin

2019/26.40 min

Director: ณพิสา นาคปรีชา Napisa Nakpresha
E-mail: pimnapisa gmail.com
Synopsis: เพลง หญิงสาวจากโรงเรียนหญิงลวนทีก่ ลัวผูช าย
แตตองไปออดิชั่นมิวสิคัลที่โรงเรียนชายลวน เพื่อทําฝนให
เปนจริง
A girl with androphobia tried to overcome her own
fear to make her dream come true.

Fermata

2019/21.07 min

Director: ณัฐดา จุลสมัย Nattada Chulasamaya
E-mail: prim.nattada gmail.com
Synopsis: มนุษยทั้งหลายลวนถูกจองจําดวยสังคม ความ
แหลกสลายทางความรูสึก
You are altogether beautiful, my love, there’s no
ﬂaw in you.

Fermentalgia

2019/16.33 min

Director: ปริญ อาภาศิลป Parin Apasilpa
E-mail: parin.chell gmail.com
Synopsis: ฝน เจาของรานคราฟตเบียรอยูในชวงการ
สูญเสียหุน สวนราน ไดพบกับโจเพือ่ นเกาทีไ่ มไดเจอหลายป
การกลับมาเจอกันของความสัมพันธที่จางหายไปนาน และ
สิ่งของที่เหลือทิ้งไวใหกับทั้งคู
Fon, a craft beer bar owner faced the death of her
business partner. She met her Jo her long lost
friend. The reunion and what remained connected
them together.
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Final Call

2019/6.28 min

Director: เนติ สุวรรณจินดา Neti Suwanjinda
E-mail: stringnay gmail.com
Synopsis: เมื่อผมเอาฟลมที่เหลืออยูในกลอง ออกไปถาย
คนที่อยากจะถายและบันทึกภาพนี้เก็บไวในรูปแบบภาพ
เคลื่อนไหวดวย
I shot these images from the leftover ﬁlm and
recorded them in a form of moving image.

Final Crysus

2019/18.44 min

Director: ธงณกร โพธิธาตุทอง, เตชินท ซาแสงบง
Thongnakorn Potitadtong, Techin Zasangbong
E-mail: Tan15946 outlook.co.th
Synopsis: เมื่อการสอบไฟนอลกําลังจะมาถึง เธอทั้งสอง
จึงตองรับมือกับมัน
When the ﬁnal exam has come, both have to deal
with it.

The Foundation

2019/48.11 min

Director: ณัฐนนท มุกดา Nattanon Mukda
E-mail: thehumanice gmail.com
Synopsis: ในป ค.ศ. 2040 เมื่อความงามกลายเปน
สิ่งสําคัญที่สุดของมนุษย รัฐบาลออกกฏหมายบังคับให
ประชาชนทุกคนตองแตงหนา หากผูใดฝาฝนจะตองถูก
ลงโทษตามกฎหมาย
In 2040 when beauty became the most important
thing of mankins, the government enacts laws to
force all people to wear makeup. Those who fail
to conform must be punished.

131

Freudian Slip

2019/14.53 min

Director: ศิศุ สาตราวาหะ Sisu Satrawaha
E-mail: sisusatra gmail.com
Synopsis: เมื่อหญิงสาวไดทองไปในโลกความฝน เธอพบ
วามันไมไดสวยงามอยางที่คิด
A girl travels into her fantasy world and suddenly
becomes disillusioned.

Friendship

2018/6.42 min

Director: ณภัทร อุนนะนันทน Napat Unnanan
E-mail: nipanstudio hotmail.com
Synopsis: เด็กชายคนหนึ่งอยากเปนเพื่อนกับใครบางคน
The boy who wants to make friend with someone

From Now On

2019/24.40 min

Director: คัชฑา หิรัญญปรีชา
Katchata Hirunyapreecha
E-mail: katchata.hiru gmail.com
Synopsis: ชายหนุม ทีก่ ลับมาเจอกับหญิงสาวทีไ่ มไดตดิ ตอ
กันนานกวา 5 ป การพบกันในครัง้ นีท้ าํ ใหเหตุการณประทวง
ของโรงเรียนที่ฝายชายไมเคยลืม ถูกแลกเปลี่ยนและรื้อฟน
ขึ้นอีกครั้ง
It was ﬁve years ago since their last meeting. This
time their encounter evokes the old memory about
the student rally which means a lot to him.
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Girls Don’t Try

2019/67.01 min

Director: ภัทราวดี ศรีชัย Pattharawadee Srichai
E-mail: taotolo gmail.com
Synopsis: สารคดีทตี่ ามติดชีวติ ของ ‘หมิว’ อดีตสมาชิกวง
พริกสามเม็ด วงเกิรลกรุปตกอับแหงยุค90 พรอมกับบันทึก
เรือ่ งราวของ ‘เกศ’ นักศึกษาภาพยนตรตวั หวย ทีเ่ ปนผูก าํ กับ
สารคดีนี้
A documentary follows Mew’s life after her unsuccessful debut in the 90’s with a girl group called
‘Prik Sam Med’. It is put in parallel with a story of
Kade, a crappy ﬁlm student who makes this
documentary.
Given Circumstances

2019/16.50 min

Director: นันทวัฒน มิมหาร Nantawat Mimhan
E-mail: taiblankspace gmail.com
Synopsis: เรื่องราวชีวิตของปาน นักแสดงละครเวทีสาว
กอนวันทําการแสดงของเธอ
The story of drama actor Paan, Before her performance
stage.

Godzilla: Passion and Monsters

2019/58.22 min

Director: ศิษฎิเศรษฐ เทียนทองดี
Sitsadiset Tianthongdee
E-mail: sitsadiset gmail.com
Synopsis: บทสัมภาษณของกลุมแฟนภาพยนตรสัตว
ประหลาดเรือ่ งก็อดซิลลา กับชีวติ ทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากตัวละคร
สัตวประหลาดยักษญี่ปุนเรื่องนี้
An interview with a group of Godzilla’s fans about
their life that were inﬂuenced by the giant Japanese
monster.
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Going Home

2018/7.46 min

Director: วศินภูเบศวร เจาะใจดีย
Vasinphubass Johjaidee
E-mail: bass thedirector hotmail.com
Synopsis: หญิงสาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนหนึ่งกลับ
มายังกรุงเทพ เพื่อมาระลึกถึงความทรงจําในวัยเด็ก เธอไป
ยังสถานที่ตาง ๆ ในกรุงเทพ ซึ่งเหตุการณในครั้งอดีตนั้นได
เชื่อมโยงความทรงจําของเธอกับพอไว
An Asian-American girl came back to Bangkok to
brush up her childhood memory. She went to
different places which reminded her of the past
days with her father.
Golden Hour
เวลา รัก

2019/24.47

Director: ชนาธิป ศังขะธร Chanathip Sangkathon
E-mail: bmoking hotmail.com
Synopsis: เรื่องราวของเด็กนักเรียนชุมนุมพยาบาลชั้น
ม.6 กับนักฟุตบอลชั้น ม.4 ในชวงเย็นของวันสุดทายของ
การปดภาคเรียน และเรื่องราวของนักกราฟกที่กําลังกลับ
จากทํางานกลางดึก แลวไดเจอกับคนแปลกหนาระหวางทาง
The story of two highschool students set in the
evening of the last day of the school term and the
story of a graphic designer happens to meet a
stranger on the way home.
Guardian of the River

ผูพิทักษแหงสายนํ้า

2018/7.07 min

Director: ชัยวัฒน วิรัชกุล Chaiwat Viratchkul
E-mail: juiijuii62nny gmail.com
Synopsis: สารคดีเกีย่ วกับแมนาํ้ บางปะกง แมนาํ้ สายหลัก
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา หลายคนไมรูถึงปญหาในปจจุบัน
นี่จึงเปนจุดเริ่มตนของการปกปองสายนํ้าแหงนี้
A documentary about the Bang Pakong, a major
river of Chachoengsao province. Not many people
are aware of the current situation and it’s time to
take action.
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Haloperidol

วันละครั้งสามเม็ด

2019/14.24 min

Director: ชนมชนก ธนัสทีปตวงษ
Chonchanok Thanatteepwong
E-mail: lanciachnk gmail.com
Synopsis: เมื่อความเปนจริงเปนโลกที่โหดราย “จิม” เด็ก
สาวมัธยมหนาตานารัก จึงสรางตัวตนของเธอใหมในโลก
ออนไลน
Devastated by a brutal reality Jim a pretty highschool girl forged a new identity in the cyber world.

Happy Happier Happiest

2018/10.54 min

Director: ณัฐวร สุริยสาร Natthaworn Suriyasarn
E-mail: natthaworn.movdesign mail.kmutt.ac.th
Synopsis: บทสัมภาษณของนักศึกษาคนหนึ่งใน 1 ปการ
ศึกษาที่ผานมา
An interview with a university student about the
past semester

Hard Candy

2019/46 min

Director: ภาคภูมิ สุวรรณรัตน Pakpoom Suwannarat
E-mail: somsomcanduit gmail.com
Synopsis: สาพบวาโลกรอบตัวแปลกไปหลังจาก ซัน
เพื่อนสนิทหายตัวไปจากบาน และพีท หนุมปริศนาที่ยาย
เขามาอยางกะทันหัน ทุกคนในบานสงสัยวา พีทรูเห็นกับ
การหายตัวไปของซัน และสืบตามหาความจริง กอนโลกจะ
เปลี่ยนไป
Sa found things have changed since her best
friend’s disappearance. She believe Pete, a
mysterious guy who has just moved in, is behind
this. Before too late she must seek it out.
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Harvest the Sorrow Part 3

2019/7.32 min

Director: บารมีรัฐ จันทราศรีวงศ
Barameerat Jantarasriwongs
E-mail: keeppower gmail.com
Synopsis: “โอม” เชือ่ วาตนเปนผูไ ดรบั คําสัง่ จากธรรมชาติ
ใหทําภารกิจเพื่อผูคน
Ohm believed that he was selected by the nature
to carry on a mission to save humanity.

Heavy Broken Heart Metal

2019/15.58 min

Director: วีระ รักบานเกิด Weera Rukbankerd
E-mail: dayinutopia hotmail.com
Synopsis: ผูช ายทีผ่ ดิ หวังในความรัก ทีพ่ ยายามหาคําอธิบาย
เกี่ยวกับความผิดหวังในความรัก
A heartbroken man is trying to ﬁnd an explanation
for an unfulﬁlled love.

Help

2019/45.07 min

Director: ศิรดา ไตรตรึงษทัศนา
Sirada Tritruengtassana
E-mail: srdprang gmail.com
Synopsis: เมื่อปลาทองในความทรงจํานําพาเธอไปสู
เรื่องราวเหนือกาลเวลาและความคาดหมาย ปวยเลงจะทํา
อยางไรกับพลังวิเศษที่ไดรับ หลังถูกชวยชีวิตจากการฆา
ตัวตาย
A girl who was trying to kill herself was saved by
a goldﬁsh from her memory. In an adventure
beyond time and expectations what is she going
to do with this magical power?
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History of Japanese Film

2019/10 min

Director: อรรจนทสร ใจหลัก Augtasorn Jailak
E-mail: augdox hotmail.com
Synopsis: ประวัติศาสตรภาพยนตรญี่ปุนผานยุคสมัย
ตาง ๆ
History of Japan through different periods

Home oor

2019/22.39 min

Director: นิธิศ ทับทิม Nithit Tubtim
E-mail: tubtim n silpakorn.edu
Synopsis: ทิม นักออกแบบหนุมวัยกลางคน ติดอยูใน
สภาวะบางาน ตัดสินใจกลับบานทีไ่ มไดกลับไปนาน เพือ่ นํา
วัตถุดิบ บรรยากาศตาง ๆ ที่บานมาเปนแรงบันดาลใจใน
การสรางงานชิ้นนี้
Tim a middle-age workaholic man decided to take
a break and to visit his hometown, hoping to get
some inspiration for his project.

Homo-Phone
ออกเสียงเหมอนกันความหมายตางกัน

2019/11.30 min

Director: กฤตพร ศิวโมกษ Krittaporn Sivamoke
E-mail: ant.azt hotmail.com
Synopsis: ออง ชายชาวลาว ทํางานในรานชําของเจหงส
กระทัง่ เจหงสตายกะทันหัน และรานเปนของอองตามพินยั กรรม แตกฎหมายทําใหเขาตองทําเรือ่ งขอสัญชาติเพือ่ รักษา
รานที่เปนตัวแทนเจหงสไว
Aung, a man from Laos, worked at Hong’s grocery.
Hong died and Aung inherited her shop according
to the will. In order to keep the shop, however,
Aung has to apply for Thai citizenship ﬁrst.
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Host e Visitatore

2018/6.45 min

Director: ภาณุวัตร สุขอยู Panuwat Sukyoo
E-mail: yaninandme38 hotmail.com
Synopsis: ในโลกสมมติ ที่คนอิตาลีเปนคนไทย สวนคน
ไทยเปนคนอิตาลี นี่คือเรื่องราวระหวางคนสองคนที่มาพบ
กันในประเทศที่เรียกวา “อิไทยลี”
In this ﬁctional world Italians become Thai and vice
versa. This is a story about two guys who meet in
a country called “ITHAILY”.

Hotel Papillon

2018/42.18 min

Director: ธนพงษ ทัศนานุกุลกิจ
Thanapong Thasananukulkij
E-mail: muaymuya hotmail.com
Synopsis: ในป 2540 เมือ่ เกิดวิกฤตตมยํากุง พนักงานสาว
กะเชา และพนักงานชายกะดึก ตองหันมาชวยเหลือกันโดยที่
ไมเคยเจอหนากันมากอน เพื่อไมใหโรงแรมตองปดกิจการ
In 1997 two hotel receptions were plotting against
each other at the stake of their workﬂow. When
the hotel was hit by the Tum Yum Kung crisis they
became more supportive to each other, although
they never met in person.
How to Change the Wind’S Direction

2018/10.11 min

Director: ปยะพร ธนารักษ, ณัฐวร สุริยสาร
Piyaporn Thanarak, Natthaworn Suriyasarn
E-mail: natthaworn.movdesign mail.kmutt.ac.th
Synopsis: นักศึกษาสาวที่ตกหลุมรักอาจารย
A girl falls in love with a female teacher.
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How We Met in April

2019/47.40 min

Director: ศุภวิชญ วุฒิศาสตร Supawit Woothisart
E-mail: jele ms hotmail.com
Synopsis: ปกรณ เด็กนักเรียนขี้อายดันตกหลุมรัก เมษา
เด็กใหมที่เรียนวิชาศิลปะดวยกัน แตดวยความขี้อาย โก
เพื่อนสนิทของปกรณที่แอบชอบเหมือนกันเลยตัดหนาไป
ซะกอน กอนที่ทั้งสามจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง
Pakorn a high school boy fell in love with Maysa,
a new student he met in art class. Nevertheless,
he was stopped by his shyness, while his best
friend, Koh managed to confess his love to Maysa.
Hug

2019/6.48 min

Director: ศรัณย จันทรเนียม Sarun Channiem
E-mail: happy pong kama hotmail.com
Synopsis: ดาวเปนโรคซึมเศราอยางกะทันหัน หลังการ
จากไปอยางไมทันตั้งตัวของซัน แฟนของเธอ
After an unexpected death of her boyfriend Dao
fell into an acute depression.

Human in Vacuum

2018/7.05 min

Director: วิทยา สุทธินิเทศน Wit Sudthinitaed
E-mail: gunn.sudhinita gmail.com
Synopsis: กลุมตัวอยางผูติดเชื้อเอชไอวี 5 คน ถูกเชิญมา
สัมภาษณ เพื่อถายทําหนังสารคดีของคนทําหนังที่รังเกียจ
ผูติดเชื้อ HIV
5 HIV positive subjects are interviewed in the documentary made by a ﬁlmmaker who discriminates
against HIV sufferers.
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Human of Koma

2019/25.45 min

Director: นวพล ไวถนอมทรัพย
Nawapon Waitanomsup
E-mail: waitanomsup n silpakorn.edu
Synopsis: เสก พนักงานเงินเดือนผูเสพติดในการวาดรูป
จนทําใหชีวิตการทํางานของเขาตองวุนวาย
Sake, a salary man, was so obssessed with painting
that it affected his worklife.

Hush, Tonight the Dead are Dreaming
Loudly

2019/15.30 min

Director: กอง พาหุรักษ Kong Pahurak
E-mail: kriser81 hotmail.com
Synopsis: หนึ่งปหลังจากเหตุการณนองเลือด บรรดาผู
รอดชีวิตตางรวมกันจัดงานรําลึกถึงผูตาย แตผูตายคนหนึ่ง
กลับปรากฏตัวขึ้น และทําลายพิธี
One year after the bloodshed incident those who
survived held a special gathering in memory of the
deceased. Nevertheless, one of the dead showed
up and ruined the ceremony.
Hyphonecrisy

2018/1 min

Director: รามิล Ramil
E-mail: mil4334lim gmail.com
Synopsis: ภาพยนตรความยาว 1 นาที วาดวยเรื่องราว
ของสองสิ่งที่มนุษยคิดคนและมีความสําคัญตอมนุษยชาติ
ศาสนา และสมารทโฟน
Hyphonecrisy hi-fone-cri-sy is a 1 minute short
ﬁlm about two great inventions of mankind
“Religion” and “Smartphone”
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I’m Not Your F

2019/28.59 min

ing Stereotype

Director: ฮีซัมร เจะมามะ Hesome Chemamah
E-mail: saver.kingdom gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของ มารียัม หญิงสาวชาวมุสลิมที่เกิด
วันเดียวกับเหตุการณ 9/11 ซึ่งทําใหเธอตองพบกับความ
อคติในสภาพแวดลอมของสังคมโรงเรียนมัธยมฯ ชาวพุทธ
Marym a Muslim girl who was born on the 9/11.
She was faced with prejudice from her Buddhist
schoolmates.

I’m Ok

2019/15.18 min

Director: พงศกร จักรแกว Pongsakorn Jugkeaw
E-mail: pongsakorn00797 gmail.com
Synopsis: เด็กสาวที่อยูกับนองหลังจากแมเสีย เธอมีนอง
สาวคอยเปนความสุข วันหนึ่งเธอเสียนองสาวไป เธอกลาย
เปนโรคซึมเศรา จนเธอเจอผูช ายคนหนึง่ ทีพ่ รอมจะดูแลเธอ
ตลอดไป
After the mother passed away, she grew to love
her sister with all her heart and soul. When she
lost her beloved sister, she fell into deep depression
until she met this guy who would always be there
for her.
I’m Thinking ‘Bout You
[ Experimental Film ]

2019/2.13 min

Director: นันทนนิช ราชปรีชา Nannit Rajpricha
E-mail: nannich hotmail.com
Synopsis: การจินตนาการถึงใครบางคนดวยความใคร
An affectionate imagination about someone
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In Praise of You

2019/14.29 min

Director: ณิชารีย แสงสุรียพรชัย
Nicharee Sangsureeponchai
E-mail: praewphrao gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของพี่นองในบานเชาหลังหนึ่งกับ
ดอกไมปริศนาที่ผุดขึ้นมากลางสวนหลังบาน
A story of the two siblings living in a rented house
after their mother’s death. Mysterious ﬂowers
emerged in their backyard.

In the Strange Place

Director: ณัฐชัย จิระอานนท Nuttachai Jiraanont
E-mail: nuttachaiﬁlm gmail.com
Synopsis: ชายหนุมผูใชชีวิตลําพังในโลกที่ลมสลาย
A guy who lived alone in the collapsing world.
2019/26.15 min

Insulin Blue

2019/10.58 min

Director: วีระยุทธ ทรัพยประเสริฐ Verayut Sapprasert
E-mail: akedoxland outlook.com
Synopsis: วาดวยการแปรเปลีย่ นสภาพของ “สิง่ ” ทีอ่ ยูใ น
ปาเขา เขามาอาศัยในเมือง เพื่อสํารวจความเปนอยูของ
มนุษย แตการเขามาในเมืองครั้งนี้กลับสํารวจตัวตนที่ไมได
ตั้งรับเอาไว
The ﬁlms talks about a change in condition of
something in the forest. It is about a move in to
the city to survey people’s well-being although
the result is surprisingly introspective.
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Interesting People in NYC

2018/5.10 min

Director: เชาว คณาวุฒิกานต Chaw Khanawutikarn
E-mail: chawteam gmail.com
Synopsis: เรื่องของชายแกที่นาสนใจในเกาะแมนฮัตตัน
A document of some Interesting people in New
York City.

Introvert Work Adjective

2019/9 min

Director: หนึ่งบุรุษ บุตรชัยงาม
Neungburuj Butchai-ngam
E-mail: neungburuj gmail.com
Synopsis: ชายหนุม นักตัดตอโฆษณา ไดเดินทางไปพักผอน
ที่สวนสนุกในวันหยุด เเตตองพบกับปญหาที่เกิดจากงาน
ทําใหวันหยุดนั้นไมเปนวันหยุดอีกตอไป
Young professional editors were spending their
holiday at a theme park. But some problems at
work ruined their holiday.

Invaders of Privacy

2019/27.42 min

Director: จักรพันธ อิสสรานุสรณ
Chakrapan Issaranusorn
E-mail: mu7at3 gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของ “เอก” นักขายซอฟตแวรเถื่อน
จอมทรนงทีเ่ รียกตัวเองวาเปน “แฮ็กเกอร” ตองการตามหา
แฟนเกาของเขาที่หายไปผาน “ดานมืดของอินเทอรเน็ต”
ตามคําแนะนําของเพื่อนอดีตโปรแกรมเมอร
“Aek” a self-proclaimed “hacker” who sells unlicensed software for a living traced his ex-girlfriend
who just disappeared. He takes an advice from his
former-programmer friend and probes the “dark
side of the Internet”.
143

It Doesn’t Matter
มันไมไดสําคัญอะไร

2019/26.41 min

Director: เมธาวี สีทองเพีย Meathavee Seethongphia
E-mail: meathavee.see gmail.com
Synopsis: มิก ตองมางานศพแมของแฟนสาวของเขา แต
ญาติ ๆ ของเธอ กลับทําใหเขารูสึกอึดอัดและแปลกแยกกับ
ครอบครัวนี้
Mig attended the funeral of his girlfriend’s mother.
However, her family made him feel uncomfortable
and estranged.

i กระ อก

2019/19.59 min

Director: ตะวัน ดิสนีเวทย Tawan Disnevath
E-mail: tawiomio gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของภู ที่ตองการพิสูจนตนเองโดยการ
เอาชนะพี่ชายในเกมบาสเกตบอล
Puu wants to prove himself by beating his brother
in a basketball game.

Jack the Bean Killer

2019/2.14 min

Director: กานตสริ ี เกตกะโกมล Karnsiree Ketkakomol
E-mail: ketkakomolkarnsiree gmail.com
Synopsis: แจคไมชอบกินถั่วเลย แตโดนครูลงโทษวา
ถากินไมหมดหามออกไปเลน แตแจคก็ยังไมยอมกินอยูดี
จู ๆ ถั่วในจานก็มีชีวิตขึ้นและพุงเขาใสแจค เมื่อแจคลืมตา
ขึ้น กลับพบวามีสัตวประหลาดถั่วลอมรอบตัวเขาอยู
Jack was forced to ﬁnished the beans in his plate.
But, as a bean hater, he refused and suddenly the
beans became alive and attacked him. Once he
opened his eyes, he found himself encased by the
bean monsters.
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Just Between You & Me

2019/12.41 min

Director: วัชรพงศ รุงสวาง
Watcharapong Rungsawang
E-mail: xsairok gmail.com
Synopsis: มีผหู ญิงสองคนเปนเพือ่ นสนิทกันมาตัง้ แต ม.ตน
เมื่อความรูสึกมันเก็บไวในใจไมไดแลว จึงตองบอกไป
These two girls have been best friends since their
secondary school years. Now it’s time to express
their feelings as they cannot hold them anymore.

Kami-Oshi

2019/4.20 min

Director: จิตริน วุฒิพันธุ Jittarin Wuthiphan
E-mail: thankszaza hotmail.com
Synopsis: การปะทะกันของศาสนาและไอดอล พระพุทธรูป
และโฟโตเซ็ต พอและลูก
The battle between religions and idols, a Buddha
image and a photoset, father and son.

King on the Street

2019/18.59 min

Director: กุลพัทธ เอมมาโนชญ, กันตธีร ธีรวโรภาส
Kulapat Aimmanoj, Kantee Teerawaropas
E-mail: kulapat27326 gmail.com
Synopsis: ภาพยนตรสารคดีตามติดโครงการ “สงเสริม
ความดี” โดยชวัส จําปาแสน เลาเรือ่ งโดย กุลพัทธ เอมมาโนชญ
และกันตธีร ธีรวโรภาส
A documentary about the project “Encouraging
Good Cause” by Chawas Jampasaen.
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L Story

2018/6.01 min

Director: ธนวิช รัตนมาลา Thanawich Rattanamala
E-mail: 23scenes gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวเกีย่ วกับชายหนุม คนหนึง่ ทีย่ งั คงอาลัย
อาวรณความทรงจําเกา ๆ ภายใตบรรยากาศแหงความสุข
ในคืนวันปใหม และฝนที่ตกพรํา ๆ ตลอดทั้งคืน
In the festive New Year’s Eve nigh with a ﬁne
drizzle A man still yearns for his good old days.

La Teinture

2018/3.23 min

Director: รามิล Ramil
E-mail: mil4334lim gmail.com
Synopsis: หนังทดลองที่วาดภาพพิธีกรรมการยอมสี ที่
กระทําโดยชายบริสุทธิ์ทั้งสาม
“La teinture” is an experimental ﬁlm that portray
a sacred ritual performed by a group of three
cultist. The word “teinture” is a french translation
of “dyeing”.

The Last Chance

2019/20.32 min

Director: ฐิติวัฒน ใจรังกา Thitiwat Jairungga
E-mail: songpan16110 gmail.com
Synopsis: อารม เด็กหนุมที่มีความฝนอยากไปเรียนตอ
ตางประเทศ แตเขากลับไมพยายามเอาเสียเลย จนทําให
พลาดโอกาสครั้งสําคัญ แตแลวดวยแรงผลักดันจาก เอม
เพื่อนรักของเขา อารมจึงมีแรงฮึดสูใหฝนเปนจริงอีกครั้ง
Arm, a boy aspired to study abroad. He did not
work hard enough and missed his big chance. With
the push from Aim his best friend Arm became
motivated again.
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Lie Man เกมสแคนตองชาระ

2019/24.03 min

Director: อานนท พงษประเสริฐ (ซันเด อานนท) Arnon
Pongprasert (Sunday Arnon)
E-mail: SundayArnon gmail.com
Synopsis: เรื่องราวการฆาตกรรมปริศนาของหญิงสาวคน
หนึ่ง โดยเนื้อเรื่องจะมีบุคคล ที่เปน LIE MAN คนที่สราง
เรื่องโกหก มาตบตาคนอื่น ๆ วา ตัวเองไมไดเปนฆาตกร
A mysterious death of a girl was made complicated by a LIE MAN who deceived people and spreaded false information to hide his guilt.

Life

2019/8.23 min

Director: พิชชา รัตนพรรณา Pitcha Rattanapanna
E-mail: pitcharattanapanna gmail.com
Synopsis: การแสดงออกทางอารมณ: เจ็บปวด ชอกชํ้า
หมดกําลังใจ
Emotional expression: painful, distress, depressed

Lift to Lift

2018/9.30 min

Director: ชนาธิป เรืองพูนวิทยา
Chanatip Ruangpoonwitaya
E-mail: chanatip161 hotmail.com
Synopsis: วิญญาณของชายหนุมที่จะขึ้นลิฟตแกวไปสู
สวรรค โดยมีหญิงสาวคนรักของเขาที่ตองการจะตายตาม
มาดวย แตเขาตองการใหเธอมีชีวิตอยูตอไปโดยไมมีเขา
ใหได
A soul of a man are going to ride a lift to the
heaven, With his lover want to end her life to
follow him but he want her to live on even without
him.
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A Little Jelly

2019/60.41 min

Director: ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ Supakit Seksuwan
E-mail: streamlineﬁlm gmail.com
Synopsis: เรื่องราวชีวิต ความรัก และความสัมพันธของ
เด็กสาววัย 18 ผูช อบทานเยลลีถ่ ว ยเล็ก และชายหนุม วัย 28
ผูใฝฝนไปเรียนที่ Iceland
A story of a life and a relationship between an
18-year-old girl who loves small jelly and a 28
year-old man who dreams of studying in Iceland.

Live Life Like a Boy

2019/18.05 min

Director: ธนกร ธิราพงษ Thanakorn Thirapong
E-mail: korninw23 hotmail.com
Synopsis: โจ นองชายคนเล็กที่เกิดมาในครอบครัวที่
ทุกคนเกงวิชาการ แตโจนั้นตางจากทุกคนในบาน ตัวโจเอง
รูสึกวามีสิ่งหนึ่งที่เหมาะกับกับตัวเขาที่สุด คือสเก็ตบอรด
Joe is the youngest of the family known for their
academic achievement. However, he is a keen
skateboarder, thus the black sheep of the family.

Look for Me at Dusk
ลับขอบ า

2018/26.15 min

Director: นิพนั ธ จาวเจริญพร Nipan Chawcharernpon
E-mail: nipanstudio hotmail.com
Synopsis: สองพอลูกพยายามหนีตายเหตุการณภัยพิบัติ
A story about a father and his son who tries to
escape the dissater.
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The Losetery คนเลนหวยชวยไมได

2018/7.11 min

Director: อัมรินทร ทองชูใจ Ammarin Thongchujai
E-mail: ingorjin gmail.com
Synopsis: หนุม สันหลังยาวผูใ ชชวี ติ ไปวัน ๆ ไมสนใจทํามา
หากิน ไดพบกับคนทีถ่ กู หวย จึงสะกดรอยตาม เพราะอยาก
ถูกหวยบาง จนเจอกับวิธีที่จะไดมาซึ่งเลขเด็ดจากคนรอบ
ตัว เขาทุมหมดหนาตักเพื่อหวย และเชื่อวาวันนึงเขาจะถูก
A sluggish man who was loaﬁng about ran into a
lotto winner. He secretly followed him hoping to
get some lucky numbers and ﬁnally learned the
trick. Conﬁdent that he would win too, he put a
lot of money into lottos.
Lost

2019/15.02 min

Director: พัทธดนย สุกิจโสภณ Patthadon Sukijsopon
E-mail: raiwaproduction gmail.com
Synopsis: เด็กวัยรุนสี่คนเขาไปในบานรางแหงหนึ่ง เพื่อ
ตามหาสิ่งของที่ตองการ แตความจริงอันไมคาดฝนถูก
เปดโปงออกมา
Four teenagers went into a deserted house to look
for something and discovered a shocking truth.

Lost in Oblivion

2019/13.30 min

Director: กฤตย ตัณฑุลเวศม Krit Tuntoolavest
E-mail: teamtim08 gmail.com
Synopsis: จิน เด็กหนุม ป 4 ที่เจอปญหาภายในจิตของ
ตัวเองระหวางการทําธีสิส ความสับสนนําใหเขามาเจอกับ
เชน เด็กหนุมรุนราวเดียวกัน การเจอกันของทั้งสองทําให
สิ่งที่ถูกปดตายไวกลับมาอีกครั้ง
JIN, a college boy struggled with his thesis and was
in a state of confusion. An unexpected meeting
with Shane led to the truth that he always denied.
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Lost in You

2019/22.37 min

Director: ฟาใส ศิริจันทนันท Fasai Sirichanthanun
E-mail: ntnich hotmail.com
Synopsis: ‘แพม’ ถูกผูช ายคนหนึง่ ลักพาตัวมาไวในหอง ๆ
หนึ่ง โดยที่เธอตองเชื่อฟง และทําตามคําสั่งของเขา เธอ
คอย ๆ ชิน และหาขอแกตัวใหกับการกระทําแย ๆ ของเขา
ไดเสมอ จนสิทธิและเสรีภาพของเธอถูกกลืนหายไป
Pam was abducted by a man whose rules she had
to follow. As time passed she was getting used to
the captivity and even found some excuses for his
harsh behaviour. Her right and liberty was reduced
and disappeared.
Lucky

2019/27.44 min

Director: อมรศิริ ยมะคุปต Amonsirir Yamakupt
E-mail: amonsk live.com
Synopsis: นุช หญิงสาวที่สุนัขหายไป เธอจึงตามหาจาก
เพือ่ นบานทีน่ า สงสัย และขอความชวยเหลือผานทางโซเชียล
เน็ตเวิรก จนถูกกดดันใหไลฟ เธอจึงตองตัดสินใจวาจะยอม
บุกเขาไปในบานขาง ๆ ดีหรือไม
Nuch lost her four-paw friend and was suspicious
of her neighbour. She asked for some advice on
the social media in which she was forced to do a
Facebook live. Would she ﬁnally raid the house?
Lyseacdie

2018/12.08 min

Director: เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ
Prempapan Plittapolkranpim
E-mail: john.lennon994 gmail.com
Synopsis: ชายผูซึมเศราวางแผนฆาตัวตายดวยการพี้ยา
อยางหนัก
A depressed man plans to commit suicdie through
an overdose.
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Mary Jane

2019/24.25 min

Director: ติณณ กายสอน Tin Guyson
E-mail: tin34834 gmail.com
Synopsis: เจน ชายหนุมที่หวนนึกถึงความสัมพันธในอดีต
กับ แมรี่ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ
A guy called Jane keeps thinking of his past
relationship with Mary an exchange student.

Masturdating

2019/15.20 min

Director: พัทฒิดา อินทรทัต Phattida Intaratat
E-mail: cindyintaratat21 gmail.com
Synopsis: เธอผูไมเคยไดรูจักตัวเอง เมื่อโลกภายนอก
ขัดกับความปราถนาภายในของเธออยางรุนแรง ผานเรื่อง
เซ็กส และการมีอยูของตัวตน เธอเริ่มคนหาทั้งดานมืดหรือ
ดานสวางของตน
She never knows her true ‘self’ until the there is
a clash between the external world and her inner
sexual desire. She is looking both for the dark and
bright sides of herself.
The Mental Traveller

2019/17.59 min

Director: ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ Taiki Sakpisit
E-mail: taiki.sakpisit gmail.com
Synopsis: ภาพสะทอนบนธรรมชาติของความทรงจําถึง
ชวงเวลาทีส่ ญ
ู หายไป ผานการเลาแบบกวีนพิ นธ ทีจ่ ะพาเรา
มุง ไปสูท วี่ า งในจิตใจของผูม อี าการทางจิตหาคน ภายในแผนก
จิตเวชของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
The Mental Traveller meditates on the passing of
time, habitual pattern of thought and the sensorial
realities of ﬁve mentally disordered men inside a
psychiatric ward.
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MGB: Softwhere

2018/26 min

Director: ธีรภาส วองไพศาลกิจ Beam Wong
E-mail: pinpinyadaae gmail.com
Synopsis: เรื่องราวเกี่ยวกับมื้ออาหารจังคฟูด ในคืนที่
รายการเรียลิตไี้ อดอลเกิรล กรุป รายการหนึง่ ออกอากาศเปน
ตอนสุดทาย และอยูดี ๆ หลังจาก 23:59 เวลาก็งอกเพิ่มขึ้น
ไปเรื่อย ๆ ไมยอมถึงเที่ยงคืน
It is a story about a junk food meal in the last night
of a girl group reality show. The clock says 23:59
but minutes and hours multiply.

Mind Flayer

2019/17.14 min

Director: สิรวิชญ มหิทธิหาญ, วิลเลี่ยม แพรคแนล
Siravich Mahitdhiharn, William Pragnell
E-mail: pragnellwilliam gmail.com
Synopsis: เพื่อพิสูจนวารักครั้งนี้จะจริงหรือหลอก “วิน”
เลือกที่จะใช Application ที่ตัวเองกําลังพัฒนาเพื่อหวัง
อานใจ “โรส” สาวสวยที่เขามาตีสนิท แตการอานใจในครั้ง
นี้ กลับพาเขาไปไกลเกินกวาที่คิด
Win has developed an application to read the mind
of “Rose” a pretty girl who made advances to
him. This mission got him further than he would
expected.
The Minimart

2018/14.20 min

Director: กองทอง สาธุวงษ Kongthong Sathuwong
E-mail: kongtong.sa57 rsu.ac.th
Synopsis: รุจกําลังจะกลับบานไปหาแฟนในวันครบรอบ
ในระหวางทางเขาไดแวะมินิมารต ดวยความซวยเขาโดน
พนั ก งานทํ า กาแฟหกใส จึ ง จํ า ต อ งมาใส เ สื้ อ พนั ก งาน
ระหวางที่พนักงานนําเสื้อไปซักก็มีโจรเขามาปลนราน
Ruj is going to girlfriend’s to celebrate their
anniversary. On the way, he dropped by a convenient store. Unfortunately, the staff spilt coffee on
his shirt and he had to wear a staff uniform while
his top was being cleaned. And then came the
robber.
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MIR[n]E

2018/3.19 min

Director: Supanan Wataniyakun
E-mail: bibiewata gmail.com
Synopsis: จิตใจมนุษยเปนอีกโลกที่ไมสามารถบอกไดวา
ในทุกวินาทีมันจะพาเราไปที่ไหน ไมงายที่จะแอบซอนบาง
สิง่ จากมัน ยากกวาทีจ่ ะปลอยบางสิง่ ไป แตการทีต่ อ งอยูก บั
มันอาจจะยากที่สุด ไมมีอะไรเหมือนเดิมไปตลอด
There is no escape from ﬁghting with our inner
selves. It is never easy to hide our past, even
harder to let it go, the hardest might be to hold
onto our memories. As time passes, nothing stays
the same.
Moonlight

2018/2.19 min

Director: บูรณ เนียมหอม Boon Niamhom
E-mail: boonniamhom gmail.com
Synopsis: Moonlight สะทอนถึงปญหาการลวงละเมิด
ทางเพศที่เกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศทุกวัย โดยตองการให
กําลังใจเหยือ่ ทีโ่ ดนกระทําวายังมีผทู หี่ วังดี และพรอมจะอยู
เคียงขางเราเสมอ เสมือนแสงจันทรที่สองมาในความมืดมิด
Moonlight talks aboutsexual harassment an issue
of people from all age and gender. The ﬁlm wants
to give a support to those victims and be there for
them like a moonlight in the dark night.
More Than I Can Say

2018/3.45 min

Director: ธนวรรธน วงศพรหมเมฆ, สวรุส คูณประไพสิทธิ์
Thanawat Wongprommek, Sawaroot Koonprapaisit
E-mail: sawaroot.k kkumail.com
Synopsis: แมนพยายามจะบอกรักขวัญ แตโลกนีม้ นั ไมงา ย
Man tries to express his feelings to Kwan.
Unfortunately, the world is suck.
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The Moving Pulse

2018/20.35 min

Director: กันตพล ดวงดี Kantapon Duangdee
E-mail: kenjicod gmail.com
Synopsis: บันทึกเรื่องราวชีวิตประจําวันของนักทําหนัง
อิสระกลุมหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
A diary documenting a daily life of a group of
independent ﬁlmmakers in Chiangmai

Must Room

2019/20.50 min

Director: อัจฉรา คําสด Atchara Komsod
E-mail: pprangoath hotmail.com
Synopsis: นนน เด็กมัธยมที่ยายเขามาเรียนที่โรงเรียน
ชื่อดัง ซึ่งบูชาเห็ดและมีตรรกะที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติ ทําให
เขารูสึกอึดอัดและอยากแกไขใหถูกตอง
Nanon, a new student of a well-acclaimed school
that worshiped mushrooms and observed outlandish rationality. Being uncomfortable, he wanted
to rectify the situation.

My Deathiny

2018/13.4 min

Director: ณัฐพร พึง่ พันวุฒิ Natthaporn Puengpanwut
E-mail: mooandbuddy gmail.com
Synopsis: อามาตองการทีจ่ ะจัดงานศพในแบบทีต่ วั เองคิด
เพื่อที่จะใหลูก ๆ มีความสุขในวันสุดทาย ที่เธอจะไดอยูกับ
พวกเขา แตอุปสรรคคือลูก ๆ ของเธอไมยอม เพราะขัดกับ
ประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน
An aging grandma wishes to plan her own funeral.
Her children do not approve of the idea as it is
against the Chinese tradition.
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My Echo My Shadow and Me

2019/52.03 min

Director: วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
Wattanapume Laisuwanchai
E-mail: wattanapume gmail.com
Synopsis: ภาพยนตรเลาเรื่องผานภาพถายของเด็ก 3 คน
ที่โตมาในชุมชนคลองเตย ที่ทําใหเห็นถึงชีวิตประจําวัน
ความฝน ความหวังกอนที่ชุมชนนี่จะถูกไลรื้อในป 2563
A ﬁlm is told through three snapshots of three
Klong Toey children. This illustrates their routine
life, their dream and their hope before the
community will be abolished in 2020.
My Skin is Dancing
Ict Film 10 Documentary Vol.4

2018/15.27 min

Director: พรนัชชา แฉลมรัมย Pornnatcha Chalamram
E-mail: godzaz101 gmail.com
Synopsis: สารคดีที่วาดวยเรื่องราวของกลุมคนที่ชื่นชอบ
การสัก
A documentary about tattoo aﬁcionados

New Blues

2019/60 min

Director: กฤติน บุญสุยา Krittin Boonsuya
E-mail: krittinnorm gmail.com
Synopsis: สถาปนิกหนุมที่ตองรับงานรีโนเวทบานราง
ตางจังหวัดซึ่งเปนโลเคชั่นที่เขาเคยมาแสดงภาพยนตรใน
วัยเด็ก การกลับมาที่บานรางหลังนี้อีกครั้งทําใหเขาไดพบ
กับหญิงสาวที่เคยรวมแสดงดวยในวัยเด็ก
A male architect who used to be a child actor was
commissioned to renovate an abandoned house
which was a set for a ﬁlm he starred in.
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Nice to Meet You
ยินดีที่ไดรูจัก

2019/28.41 min

Director: อัยยคริษ มัธยมจันทร Aiyacrit Mathayomchan
E-mail: aiyacrit41 gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวของ ฌอน นักธุรกิจหนุม และ นํา้ หวาน
หญิงสาวที่เขาเคยรูจักมากอน ไดหวนกลับมาเจอกัน โดยที่
ฌอน ก็ยังมี เจน เลขาสาวของเขาอยู ในทายที่สุดนั้น ความ
สัมพันธของ ฌอน เจน และนํ้าหวาน จะจบลงเชนไร?
This story is about relationship between Sean and
Namwan who met each other again, although Sean
was still in a relationship with Jane. What is the
answer to this eternal triangle?
No (Ghost) in Here

2019/19.04 min

Director: พัสกร แกนเมือง Patsakron Gangmean
E-mail: 27738.pat sappha.ac.th
Synopsis: เรือ่ งของกลุม เด็กวัยรุน ทีต่ อ งแกงานดวน ในคืน
ที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล
The story of a group of adolescents who need to
revise their assignment in the night that will change
their life forever.

Nobody Beside Me

2019/6.59 min

Director: ณัฐพัชร กุลอริยวงศ Nutthapat Kulariyawong
E-mail: capturebombproduction gmail.com
Synopsis: โรคซึมเศราเปนเรื่องที่ใกลตัวมากกวาที่คิด
เคาโครงเรื่องจากเรื่องจริงของผูชายคนหนึ่ง ที่ผานการฆา
ตัวตายที่ไมสําเร็จมา
Based on a true story of a man who suffered
depression and tried to kill himself
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Non-Conversation

2018/15.29 min

Director: ลลิตา ทับทิมทอง, ภนิดา จุฑากรณ
Lalita Tubtimthong, Panida Jutakorn
E-mail: lalitabelle19 gmail.com
Synopsis: เรื่องระหวางคนตาบอดที่มองไมเห็นกับซอมบี้
ที่พูดไมได
An encounter between a blind man and a dumb
zombie

Nothing About You

2019/31.09 min

Director: ฐิตาภา พิเศษธนศักดิ์ Thitapa Pisesdtanasak
E-mail: thitapa.ae gmail.com
Synopsis: การเสียชีวิตของพี่สาว ทําใหเอมตองกลับบาน
ไปพบกับความสัมพันธที่แตกราวในครอบครัวอีกครั้ง
The death of her sister brought Aim back to a
broken family.

The Odyssey
Bcc Academic Day 2018

2019/8.23 min

Director: ชวิศ ปานจินดา, พิท พงษพิทยาภา
Chawiss Parnjinda, Pitt Pongpittayapa
E-mail: chawiss167 gmail.com
Synopsis: ในคืนนั้นพิทเห็นดาวตกเลยออกไปดูแลวคิดวา
มันเปน Inﬁnity Stone จึงออกไปตามหา
Pit saw a meteor streaking across the sky and
thought it was an inﬁnity stone. So he went outside
to look for it.
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Oh, Lil’ Mary

2019/27.37 min

Director: พงศระพี จิตตรง PhongraPhee Jittrong
E-mail: dppver.11 gmail.com
Synopsis: ในโลกที่การทําแทงถูกกฎหมาย ทับทิม สืบคดี
การเสียชีวติ จากการทําแทงของหญิงสาวรายหนึง่ ชือ่ ปง เธอ
เริม่ สืบเรือ่ งราวจากหมอทีพ่ บปงเปนคนสุดทายและสามีเกา
ของเธอ ทําใหทับทิมไดพบกับเรื่องราวที่นาตกใจ
In a society where abortion is legal, Tabtim investigated into the death of a girl called Ping who died
from the termination. Tracing Ping’s doctor and
ex-husband, Tabtim discovered a shocking truth.
One Day Later

2019/29 min

Director: ณัฐนนท ภูนาวา Nuttanon Phoonawa
E-mail: nuttanon2142 gmail.com
Synopsis: ชายที่ตองการตามหาหญิงสาวที่เขาหลงรัก
โดยที่เขาไมรูจักกับเธอ
A man looks for the love of his life, although he
does not know her.

The Only One

2018/4.22 min

Director: ชนาธิป อมรปยะพงศ
Chanathip Amonpiyaphong
E-mail: letpuen gmail.com
Synopsis: ชายหนุมผูปวยเปนโรคที่ทําใหสายตาผิดปกติ
เขามีอาชีพเปนชางภาพ ทีด่ นั ไปเจอแฟนเการะหวางทํางาน
พอดี
A professional photographer comes down with the
illness that affects his eyesight. During the photo
shooting he bumped into his ex.
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Only You

2019/24.48 min

Director: วสุนันท หุตเวช Wasunan Hutawet
E-mail: free4fee.yin gmail.com
Synopsis: เปนเรื่องความสัมพันธของครอบครัว ภายใต
บานของแมและลูกสาว ทีถ่ งึ จุดตองเลือกเสนทางของตัวเอง
A story about a relationship between mother and
daughter who needs to choose her own way of
life

OT

2018/2.33 min

Director: ชรัณ ตัณฑนันทน Schrun Tandhanand
E-mail: pimparksvet gmail.com
Synopsis: พนักงานบริษัทชายถูกวิญญาณของเพื่อนรวม
งานที่เขาชอบไปแกลงไวกลับมาเอาคืน ในขณะที่เขากําลัง
ทํางานกะดึก
During his overtime hours ofﬁce worker is being
haunted by a spirit of his co-worker, whom he used
to bully.

Overcome

2019/18.56 min

Director: ศตเมธ กรรณสูต Sattamate Karnasuta
E-mail: sattamate gmail.com
Synopsis: ในโลกของ Battle World นายทหารกลา
“เดฟ” รหัส Y3567 หนึ่งในผูเขาแขงขัน กําลังพิสูจนตัวเอง
และเอาชนะความกลัว “ตาย” เพื่อจะไดเปนที่หนึ่งจากอีก
ลานคน
In the Battle World, our hero must overcome his
fears in order to be the winner among million
competitors.
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Paradise on Brocade

2019/18.07 min

Director: Yang Bai
E-mail: 996438276 qq.com
Synopsis: การทอผาไหมตามตนฉบับของคนจีนเชาหลี
ในหมูบานเฉี่ยวเมย อําเภอหลิงฉุย มณฑลไหหลํา
A tradition of hand-weaving silk of a Chinese ethnic
group Chaoli, who live in Shiewmei Village, Lingshui, Hainan Province.

Part

2019/65.44 min

Director: นัทธมน เปรมสําราญ Nuttamon Pramsumran
E-mail: fridayinoctober gmail.com
Synopsis: 11 ปหลังจากพอของชายหนุมถูกอุมหายไป
นองชายของหญิงสาวขางบานกลายเปนผูปวยติดเตียง
ทั้งสองกลับมาเจอกันอีกครั้ง คนหนึ่งตองการขายบานแลว
จากไป สวนอีกคนตองการซื้อและอยูตอไป
After 11 years of his father’s disappearance he
wanted to sell out the house and move to the
new place. A girl who used to live next door and
her bedridden brother wanted to buy a house and
settle in. There they met again.
The Passceptance

2019/25.12 min

Director: จิรเมธ ภูวะสุรินทร Jiramate Puwasurin
E-mail: puwasurin gmail.com
Synopsis: เด็กคนนึงที่โดนปูทางและตีกรอบมาตลอดจน
วันจบมัธยม และแลวจุดเปลีย่ นของชีวติ เขาก็มาถึง เขาอยาก
ทําในสิ่งที่ตัวเองตัวเองรัก และตองกาารทํามันใหสําเร็จ แต
อุปสรรคคือความคิดแมที่ไมเห็นดวยกับสิ่งที่เขาคิด
A teenage reached a transitional period to his adult
life and wanted to pursue his dream, although his
mother never agreed with him.
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A Peak Day

2019/18.30 min

Director: สิรวิชญ เอือ้ ครองธรรม Siravich Uekrongtham
E-mail: uekrongtham123 gmail.com
Synopsis: พอจะชอบพาแม็คไปนั่งรอระหวางที่เขากิน
เบียรกบั เพือ่ น ๆ โดยทีแ่ ม็คมี แคน ลูกสาวของเพือ่ นพอเปน
เพื่อนคุย ณ วันนั้น พอเมามากกวาปกติ ทําใหเกิดเหตุไม
คาดฝนขึ้น
Mac was made to accompany his father when he
went out drinking with friends. There he had Can,
a daughter of one of his father’s friends who shared
the same fate. One night his Mac’s father was so
drunk and something went wrong.
Periphery Village

2018/9.27 min

Director: เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ
Prempapan Plittapolkranpim
E-mail: john.lennon994 gmail.com
Synopsis: ความคิดความรูสึกของชายวัย 30 ตอการดํารง
อยูของชีวิต
An existential crisis of a 30 year-old man

Pianoforte

2018/5.53 min

Director: ณัฐนันท สุวรรณ Nattanan Suwan
E-mail: reborn8035 hotmail.com
Synopsis: เรื่องราวครอบครัวนักเปยโน ที่พอแมสงตอ
ความฝนมาสูล กู สาว แตเธอก็พบกับจุดบอดของการเลนของ
เธอ มันเหมือนเธอขาดอะไรสักอยางในเพลงไป
A pianist family pinned all their hope on the
daughter who found herself at a dead end, as if
something was missing in her music.
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A Picture of Destruction

2019/26 min

Director: ฆนัท นิ่มวิจิตร Kanat Nimvijit
E-mail: indyykn gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวสองเรือ่ งของชายหนุม นักศึกษาทีก่ าํ ลัง
หนีออกจากบานและไดเริ่มความสัมพันธกับหญิงสาวอายุ
มากกวาที่เขาพบระหวางทาง กับเรื่องของชายและหญิงวัย
กลางคน หลังจากที่ไดมีเพศสัมพันธกัน
Two parallel stories about a runaway boy who
started a relationship with an older woman he met
on the way, and of a middle- age man and woman after having sex.
A Piece of the Moon

2019/21.40 min

Director: พิชญา สุสุข Pitchaya Susuk
E-mail: clear naja hotmail.com
Synopsis: พระจันทรหนีไปพักใจที่บานตางจังหวัดของ
ขาว เพื่อนสนิท และไดพบกับ ปน นองชายของขาวที่เคย
แอบชอบเธอสมัยเด็ก
Prachan went to her friend’s hometown in the
upcountry to take a break. There she met her
friend’s brother who had a crush on her in their
childhood.

Pitubhum

2018/24.23 min

Director: พีรดนย อติโรจน Peeradon Atirot
E-mail: peeradon1997 gmail.com
Synopsis: เมื่อนักศึกษากลุมหนึ่ง ตองเขาไปในปา เพื่อทํา
สารคดีตามหานักศึกษาทีห่ ายตัวไปอยางลึกลับ แตกลับเจอ
เหตุการณประหลาดเขา
When a group of students had to make a documentary to ﬁnd the truth about the mysterious
student disappearing in the forest.
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Porphyrogene

2018/13.49 min

Director: เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ
Prempapan Plittapolkranpim
E-mail: john.lennon994 gmail.com
Synopsis: บานนรก มนุษยหลอน
The house of hell

Precious Time

2019/24.11 min

Director: ธราชิต ถามะณี Tharachit Tamanee
E-mail: Dreamtharachit gmail.com
Synopsis: มินที่ตองดูแลแมที่เปนโรคอัลไซเมอร จนวัน
หนึ่งอาการแมแยลง แทน พี่ชายของมิน จึงเสนอใหพาแม
ไปบานพักคนชรา แตมินมั่นใจวาตนดูแลไหว
Min looked after her mother who was an
Alzheimer’s patient. When the symptom got worse,
her brother suggested they send the mother to
home care. Min insisted that she would take of the
matter.
Prison Man
มนุษยกรง

2019/48.58 min

Director: เกียรติพงษ ลงเย Kiattipong Longye
E-mail: supkop04 gmail.com
Synopsis: ชายคนหนึง่ ตืน่ ขึน้ ในหองทีถ่ กู ล็อคจากขางนอก
เขาจําอะไรไมได เขาจึงหาทางที่จะออกจากหองนี้ใหได
A man woke up in a room locked from outside.
He could remember nothing and wanted to ﬁnd
his way out.
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Puppy Love

2018/57.35 min

Director: ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ Supakit Seksuwan
E-mail: streamlineﬁlm gmail.com
Synopsis: เพราะชาติภพ พรหมลิขิต อิสรภาพ และความ
ทรงจําที่สาบสูญ ชายหนุมคนหนึ่งจึงออกเดินทางตามแสง
ออโรราไปยังสุดขอบฟา ดวยหวังใจวาจะพบคนที่รออยู
Because of existence, destiny, freedom and lost
memories a young man embarks on a journey to
follow the aurora, hoping to to ﬁnd someone who
is waiting him.

Raise a Dust

2019/11.53 min

Director: กุลนิดา ประจําที่ Kulnida Prachamthi
E-mail: kulnidap gmail.com
Synopsis: ในเมืองเต็มไปดวยฝุน ไมมใี ครอยากออกมาขาง
นอก แต เอ และเพื่อนตองออกมาขางนอก เพื่อใชชีวิตปกติ
กระทั่งคืนประหลาดคืนหนึ่งที่ทุกอยางกระจัดกระจาย
In the city clouded by smog noone wanted to stay
outside. However, Ae and a friend had to come
out and live as normal. On that strange night
everything was scattered.

Rapthai
แร็พไทย

2018/24.46 min

Director: จิรกานต สกุณี, วิชยุตม พรประเสริฐ, ศรัณญ
โฆษิตสุขเจริญ Jirakan Sakunee, Witchayoot Ponpraserd,
Sarun Kositsukjaroen
E-mail: Chemystriezdozz hotmail.com
Synopsis: สารคดีแรปไทยนําเสนอวัฒนธรรมแรปที่มี
รากฐานมาจากตางประเทศซึ่งมีอิทธิพลแผขยายเขามาใน
สังคมไทย ผานมุมมองของแรปเปอรทั้ง 12 คน
RAPTHAI introduces how “rap” culture has taken
root in and inﬂuenced Thai society today. The ﬁlm
is told through a perspective of 12 Thai rappers.
164

The Reaction.,

2018/4.30 min

Director: กันตพล ดวงดี Kantapon Duangdee
E-mail: kenjicod gmail.com
Synopsis: การถกเถียงประเด็นการเมืองและความเทาเทียม
ทางเพศของโจรเรียกคาไถ
Kidnappers are arguing about politics and gender
equality.

Recently.

2018/1 min

Director: วุฒิไกร สามนต Woottikrai Samon
E-mail: f123f28141666 gmail.com
Synopsis: วิญญาณดวงหนึ่งระลึกถึงความทรงจําในชีวิต
ตัวเองกอนที่จะตองจากโลกไป
A spirit recalls a memory of the past life.

Red Nose มูกสังตาย

2019/24 min

Director: ธนกฤต กิติอภิธาน Tanakit Kittiapithan
E-mail: ploychompuploy hotmail.com
Synopsis: เอ็ม ชายหนุม ทีจ่ มูกจะเปลีย่ นเปนสีแดงเมือ่ เจอ
กับกลุมกบฏที่คิดตาง เขาถูกใชเปนเครื่องมือจับกบฏ เอ็ม
พยายามตอสูเ พือ่ ใหหลุดพนจากชะตากรรม แตกลับตองพบ
ความจริงอันนาเจ็บปวด
Aim is the boy whose nose changes to red whenever
he meets a rebel to authority. So the government
uses Aim as an inspecting tool. Aim tries to free
himself from such a life but has to face the truth.
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Reincarnated Light (Left)

2019/12.42 min

Director: จักรพันธ ศรีวิชัย Jakkrapan Sriwichai
E-mail: Ibarose outlook.com
Synopsis: ชายหนุมปริศนาสองคนใชชีวิตเปนปกติอยูบน
โลกที่มนุษยไมสามารถตายได แตเมื่อเขาคนพบศพมนุษย
การคนหาบางสิ่งก็ไดเริ่มตนขึ้น
Two mysterious men lived “normally” in the world
where humans were immortal. One day they found
a corpse and then the search began.

Reincarnated Light (Right)

2019/12.42 min

Director: จักรพันธ ศรีวิชัย Jakkrapan Sriwichai
E-mail: Ibarose outlook.com
Synopsis: ชายหนุมปริศนาสองคนใชชีวิตเปนปกติอยูบน
โลกที่มนุษยไมสามารถตายได แตเมื่อเขาคนพบศพมนุษย
การคนหาบางสิ่งก็ไดเริ่มตนขึ้น
Two mysterious men lived “normally” in the world
where humans were immortal. One day they found
a corpse and then the search began.

Retire the Die Hard

2018/20.02 min

Director: สรณะ เศรษฐเจริญสุข
Sarana Sedthachoensuk
E-mail: mhoo.ﬁlmmaker hotmail.com
Synopsis: เอ นักศึกษาภาพยนตรชั้นปสุดทาย กลับบาน
มาสัมภาษณพอ เพื่อจะเอาขอมูลไปเขียนบทภาพยนตรจบ
ของเธอ
Ae a ﬁnal year ﬁlm student came home to interview
her father as she was working on a script for her
senior project.
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Return If Possible

2018/14.37 min

Director: ภาษิต พรอมนําพล Pasit Promnumpol
E-mail: p.promnumpol gmail.com
Synopsis: เรื่องราวชวงชีวิตฉบับยอของ เป ผูที่โหยหา
ตัวตนในชีวิตที่ผานมาและผานไป
A short life story of Pae who embarked on a soul
searching journey.

Rêverie

2018/9.42 min

Director: อานันท ยี่รัมย Anan Yeerum
E-mail: ananyeerum gmail.com
Synopsis: ‘R verie’ หรือ ภวังค นอกจากจะอธิบาย
สภาวะฝนขณะตืน่ อยูแ ลว ความหมายดัง้ เดิมยังใชอธิบายถึง
อาการเพอและคุมคลั่งไดอีกดวย คํานี้จึงเปนภาพแทนของ
กรุงเทพในมุมมองคนตางจังหวัดอยางขาพเจา
‘R verie’ is a word that describes the state of
dreaming while awake. Its original meaning is
delirium and rave. The word succinctly represents
Bangkok from my outsider perspective.
Reverse

2018/10.51 min

Director: ปญญา ชู Panya Zhu
E-mail: joepanya hotmail.com
Synopsis: เรื่องราวของ เอม หญิงสาวนักเขียนผูยังคง
ถวิลหาอดีตและหญิงสาวคนรักเกา ผูหายไปจากการถูก
กีดกันของสังคม วันหนึ่งเอมไดพบกับคนรักเกา และไดมี
โอกาสคุยกันอีกครั้ง
Aim a writer who yearned for the good old days
with her woman lover. Long after the forbidden
relationship was over they met again.
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Ride to the Light

2019/5.34 min

Director: เชาว คณาวุฒิกานต Chaw Khanawutikarn
E-mail: chawteam gmail.com
Synopsis: ชายคนหนึ่งซึ่งหาทางออกจากภาวะวนเวียนที่
มืดมิด ในชีวิตที่ดิ้นรนไปตามปจเจกบุคคลนั้น ๆ
A man is trying to escape from a mysterious world.

Rolling Senton

2019/18.27 min

Director: แทนชนก มุสกิ ธรรม Tanchanok Musikatham
E-mail: tan.musikatham gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของอี.เค. บากิ บนเสนทางการเปนนัก
มวยปลํ้าไทยกับคายกาโตมูฟไทยแลนด
A story of a wrester EK Baki under the new home
of Gatoh Move Thailand

The Rotten Land

2019/42.43 min

Director: อสมาภรณ พิริยะโภคานนท
Asamaporn Piriyapokanon
E-mail: eunqirl gmail.com
Synopsis: เมื่อสารกําจัดศัตรูพืชอันตรายไดรับการตอ
สัญญาการนําเขา ดวยเหตุผลวามีหลักฐานของผลกระทบ
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมไมเพียงพอ เราจะติดตามการ
ตอสูข องนักวิชาการและเกษตรกร ซึง่ นําไปสูเ รือ่ งราวดํามืด
The lethal pesticide is still being imported as there
is no succinct eveidece of its harm to people and
envinronment. The ﬁlm follows the scholars and
farmers who ﬁght against the clandestine transanction.
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Run Away

2018/3.02 min

Director: ธเนศ แสงทองศรีกมล
Thanet Saengthongsrikamon
E-mail: jamyyjame.9 gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของปศาจสาวที่อาศัยอยูในสวนแหง
หนึง่ และไดตกหลุมรักกับชายหนุม รูปงาม จนกระทัง่ เธอไม
สามารถเก็บงําความรูสึกนั้นไดอีกตอไป เธอเลยเปดเผยตัว
ตอหนาชายหนุม แตชายหนุมคนนั้นกลับไมสนใจเธอเลย
It’s story about monster that living in the park. One
day, she fall in love with a man. Until she can’t
keep her feelings, and then she decide to expose
herself to him. But he ignores her.
Saliva

2019/5.38 min

Director: นาวาเทพ ดานเกา Navatep Dankao
E-mail: navatep606 gmail.com
Synopsis: การสืบทอดชุดความคิดผานการขมเหงรังเเก ใน
ขณะทีเ่ ราตองใชชวี ติ รอดไปเเตละวันกับการโดนกลัน่ เเกลง
กดดันทางสังคม ณ เวลาเดียวกันนั้น ก็สูญเสียตัวตนไป
พรอม ๆ กัน
Amidst the transferring of a mindset of the bully
individuals struggle to survive an oppressive society.
In the process they lose their soul and identity.

Samer airach 61:
A Cheerleader’s Story

2018/41.23 min

Director: รัฐฐกรณ ศิริฤกษ Ratakorn Sirileark
E-mail: ratakornsirileark gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของทีมเชียรลีดเดอรที่ชนะเลิศการ
แขงขัน วาจริง ๆ แลว กวาจะไดถวยรางวัลใบหนึ่งนั้น ตอง
ผานขวากหนามมามากเพียงใด
A story about of a cheerleader team that won a
competition and how earned their success.
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Saw เคยเหน ี

2018/23.04 min

Director: อานนท พงษประเสริฐ (ซันเด อานนท)
Arnon Pongprasert (Sunday Arnon)
E-mail: SundayArnon gmail.com
Synopsis: เรื่องราวทั้งหมด คืออดีตของปลื้ม ที่เขาได
ประสบพบเจอมา เขาไดฆาผูหญิงลึกลับคนหนึ่งชื่อ พลอย
โดยไมทราบสาเหตุ หลังจากนัน้ ปลืม้ ไดประสบกับอุบตั เิ หตุ
ทําใหสูญเสียความทรงจําในอดีตทั้งหมด
A story of Pleum who killed a mysterious girl for
reason unknown. He had an accident and suffered
a memory loss. He remembered nothing about his
past.
Screen

2019/26.39 min

Director: พีรพัฒน เพชรโต Peerapat Phetto
E-mail: cornﬂakes493 gmail.com
Synopsis: กร เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยของโรงเรียน
วัย 18 ป ไดกลับมาพบกับ บอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 ซึ่งเปนเพื่อนสมัยเรียน ทําใหพวกเขากลับมาสนิทกัน
อีกครั้ง
A 18-year-old school security guard met his old
friend who was a student. They became close
friends again.

Searching the Blue

2019/29.04 min

Director: กมลกานต สมุทรรัตนกุล
Kamonkarn Samutratanakul
E-mail: kakusama42 gmail.com
Synopsis: เอ็มตืน่ ขึน้ มาในเมืองทีเ่ ขาไมรจู กั และพบวา มิว
เพื่อนของเขาที่ตายไปแลว อาจจะอยูในเมืองนี้ดวย
M woke up in a town unknown to him. Later he
learned that his late friend, Mew, might be there
too.
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Second Change

2018/12 min

Director: เชวง ไชยวรรณ Chaweng Chaiyawan
E-mail: 169ﬁlm gmail.com
Synopsis: Second Change เปนเรื่องของบัณฑิตจบใหม
ที่ประสบอุบัติเหตุชวงกอนรับปริญญา
Second Change tells a story of a newly graduate
who had an accident before the commencement
day.

A Short Time

2019/6.53 min

Director: ชัยกร เซี่ยงหวอง, โกเมนทร สระทองที
Chaiyakorn Siengwong, Goman Sathonthee
E-mail: ock44101 gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวของสุนขั จรจัดทีห่ ลงไปกับเรือสงสินคา
แลวกลับบานไมได ระหวางอยูบนเรือไดเจอหนูตัวหนึ่ง
The story of a stray dog that was, by accident, on
a cargo ship cruise and was rescued by a rat.

SHU

2019/15.52 min

Director: รวิกานต แสงรัศมีเพ็ญ
Rawikarn Sangrusmeepen
E-mail: rawikarn.n gmail.com
Synopsis: หญิ ง สาวคนหนึ่ ง ต อ งกลายมาเป น นั ก โทษ
ขังเดี่ยว หนังตั้งถามคําถามวา “คุณคิดวาเธอทําอะไรผิด
เธอถึงตองไดรับโทษอยางนี้”
The ﬁlm portrays a woman in conﬁnement. In the
end, SHU raises a question of what are the reasons
behind her arrest and conﬁnement.
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Silent Blue

Director: Nipan Chawcharernpon
E-mail: nipanstudio hotmail.com
Synopsis: บอยคนพบความจริง
Boy found out the real truth.
2018/10 min

The Skiper

คนเกอขามเวลา

2019/24.56 min

Director: พิฆเนศ นอยกํ่า Pikanet Noikam
E-mail: pikanat2540 gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวของกะเพรา พนักงานหนุม ทีเ่ พิง่ เขามา
ทํางานในบริษทั แลวตองแบกรับกับบททดสอบครัง้ ใหญแต
โชคดี เขาดันไปเจอนาฬกาวิเศษเรือนหนึ่ง
A story of Kaphrao, a young man who has recently
joined the company. Having to undergo a big test,
he was lucky to ﬁnd a magic watch.

Sleep Tight (03:00 Am)

2018/16.35 min

Director: ภาณุวัตร สุขอยู Panuwat Sukyoo
E-mail: yaninandme38 hotmail.com
Synopsis: ตาร ใชชีวิตเรื่อยเปอย ตกกลางดึกเขาเตรียม
เขานอนปกติ ทุกคืนเขาไมเคยเจออะไร แตคืนนี้ทําใหเขา
ตองผวา เมื่อมีคนเคาะหองเขา
Ta who is a loafer is about to go to bed as usual,
although tonight he is horriﬁed. Someone is
knocking on his door.
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The Smoking Nostril

2018/3.04 min

Director: รัฐฐกรณ ศิริฤกษ Ratakorn Sirileark
E-mail: ratakornsirileark gmail.com
Synopsis: อะไรสักอยางรูปทรงหัวคนที่สูบบุหรี่ผานทาง
จมูกแลวนําพาภาพแปลก ๆ มาสูผูชม
A ﬁlm about the mysterious head with smoke
through its nostril.

Sneak

2019/27.55 min

Director: ธัญธร วิวัฒนเดชา Thunyatorn Viwatdecha
E-mail: thunyatornviwatdecha gmail.com
Synopsis: เด็กนักเรียนสามคนแอบเขาไปในโรงพยาบาล
รางแหงหนึ่ง เพื่อหาลูกฟุตบอลที่หายไป แตพวกเขากลับ
เจอกับสิ่งที่ไมคาดคิด
Three students sneaked into an abandoned
hospital to ﬁnd a missing ball and came across
something they never expected.

The Social Hacker

2019/23.49 min

Director: สิริยากร วังมูล Siriyakorn Wangmoon
E-mail: Nonny.1122 hotmail.com
Synopsis: อีฟ เด็กใหมที่เพิ่งยายโรงเรียนมาเจอกับเพื่อน
ใหมและถูกกลัน่ เเกลง อีฟถูกยุยงจากเพือ่ นทีพ่ ยายามจะให
เธอแกแคนคนที่มากลั่นแกลงเธอ
Eve a new girl in school was bullied by her classmates.
She was encouraged to take revenge on them.

173

Somebody

2019/5.02 min

Director: พาทิศ หริจันทนะวงศ
Pathit Harichantanawong
E-mail: patit33007 gmail.com
Synopsis: การมาเรียนตอทีญ
่ ปี่ นุ ถาไมไดเจอเพือ่ นคนไทย
ที่นี่อีกคน ชีวิตของเคาก็คงจะแยไปกวานี้
Studying abroad is hard but a nice supportive friend
will get you through.

Somewhere Only We Know

2019/24.22 min

Director: สุทธิวัฒน ศิริฟา Suthiwat Sirifar
E-mail: suthiwat.siri bumail.net
Synopsis: ความสัมพันธระหวางบอยและฟลม ทีไ่ มสามารถ
เปดเผยได
A secret relationship between Boy and Film

The Spirit of Nature

2018/15.56 min

Director: สิทธิวัชร ทิพยธนโอฬาร
Sittiwat Thipthanoran
E-mail: nole 29037 hotmail.com
Synopsis: สารคดีเรื่องราวของ เจนนี่เด็กผูหญิงที่สามารถ
พูดคุยกับสิง่ ลีล้ บั ได เธอมักจะบอกเลขหวยใหคนในหมูบ า น
อยูบอยครั้งและมักจะมีคนถูกอยูเสมอ แตแลวเมื่ออายุของ
เธอมากขึ้น สิ่งเหลานี้ก็เริ่มหายไปจากตัวเธอ
A documentary about Jennie a girl who can
communicate with spirits.She used to give winning
lotto numbers to the villagers. Such a special
power gradually disappeared as she had grown up.
174

A Spiritual in Jar

2019/20.49 min

Director: เชษวิทย จินดานิธวิ ชั ร Cheswit Jindanithiwat
E-mail: Chesmarcz hotmail.com
Synopsis: ปากกา เด็กนอยคนหนึ่งพยายามหาวิธีที่จะ
ไดเจอกับ ปาน แมที่เสียไปของเขา แตกลับตองมาอาศัย
อยูกับ ตั้ม พอที่เขาไมเคยเจอหนากันมากอน การคนหาใน
ครั้งนี้ทําใหเขาทั้งสองไดเจอกับปาน ในแบบที่ไมคาดคิด
Pakka a young boy is searching for a spectre of his
mother. After her death the boy had no choice
but to stay with his father whom he never met
before. The search led the father and the son to an
unexpected encounter with the mother’s spirit.
Sprint

2018/29.56 min

Director: ธัญธร วิวัฒนเดชา Thunyatorn Viwatdecha
E-mail: fear.supawee gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของนักกรีฑาโรงเรียนที่ครอบครัวไม
สนับสนุนเพราะตองการใหโฟกัสเรื่องเรียน ดวยอุปสรรค
เรือ่ งทางบานและเรือ่ งอุบตั เิ หตุของโคชทําใหเขาลม แตเขา
ก็สามารถลุกขึ้นมาไดและไปถึงเสนชัยในที่สุด
A school athlete who did not get a support from
his family as they wanted him to focus on his study.
Despite all the obstacles (his family and the coach’s
accident) he managed to get back onto his feet
and eventually crossed the ﬁnishing line.
The Sprocket Café

2019/29 min

Director: กาญจนาพร บุญเพ็ญ Kanjanaporn Boonpen
E-mail: prang.nk hotmail.co.th
Synopsis: เรื่องราวของคน 3 คน ที่กําลังจะเกิดความ
วุนวายขึ้นอยางที่พวกเขาไมคาดคิด ณ คาเฟแหงนี้
Three people are going to be involved in an
unexpected chaos in this cafe.
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The Stagnant Wheel of Fortune

2019/32.30 min

Director: ชมดาว มีศิริ Chomdao Meesiri
E-mail: chomdao m hotmail.com
Synopsis: เจี๊ยบ พนักงานสาวบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
ไดเลื่อนตําแหนงและตองยายไปทํางานตางจังหวัด แตแมที่
เปนหมอดูโหราศาสตรไมยอมใหไป เพราะดูดวงใหเจีย๊ บแลว
พบวา เจี๊ยบจะตองเจอกับเหตุการณอันตรายรายแรง
Jeab an ofﬁce girl got promoted and would be
posted in a different province. Her mother who
was a fortune teller disapproved of her relocation
as she foresaw that Jeab would be in danger.
Stay With Me

2019/19.01 min

Director: ธนภัทร งามเงินวรรณ
Thanapat Ngamngernwan
E-mail: I.numa68 gmail.com
Synopsis: การพบเจอกันของเด็กชายสองคน พวกเขาตาง
พูดคุยกันถึงอนาคตและชีวิต ความรูสึกลึกซึ้งที่มีมากขึ้น
เรื่อย ๆ ของความสัมพันธผานการสนทนา
The meeting of two boys who never know each
other. They talk about the future and life. At the
same time, their feelings are also rooting deeply
into their hearts through the conversation.
Stranger Friend

เพื่อนแปลกหนา

2019/10 min

Director: รัชนีกร บรรพโคตร
Ratchaneekorn Banpakod
E-mail: tam-lovehp hotmail.com
Synopsis: มารมักมองขามเพื่อนสนิทอยางแอนไป จน
วันนึงเธอพบวา เธอไมเคยรูจักแอนดีเลย และเธอเสียแอน
ไปแลว
Mar was always taking her best friend Ann for
granted. Before she realised Ann had become a
stranger to her.
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Strangers Sandwich

2019/14.13 min

Director: เอกรินทร มั่งมี Ekarin Mungmee
E-mail: ursulatannibal hotmail.com
Synopsis: ชายคนหนึ่งเฝารอหญิงสาวลึกลับในรุงเชา เขา
ยินดีที่จะละทิ้งงานของเขา เพื่อที่จะรับประทานแซนดวิช
กับเธอ
A man waits for a mysterious girl in the morning.
He is willing to cancel his work only to have a
sandwich with her.

Strawberry Field

2019/30.40 min

Director: อรอริสา ทรัพยสมปอง Onarisa Sapsompong
E-mail: asirano1997 gmail.com
Synopsis: เด็กสาวตัดขาดพอออกจากโลกของเธอเพราะ
ความเชื่อ จนกระทั่งรางกายของเธอเปดเผยความจริงที่วา
ความจริงกับความไมจริงตางอยูคูกัน
A girl shunned father due to her belief. Her body,
however, reveals the truth that reality and
unreality can not be separated.

Strings Attached

2019/22.9 min

Director: วีรินทร คงสุวรรณ Veerin Kongsuwan
E-mail: pprae29 gmail.com
Synopsis: เมื่อเพลงที่ หลิน นักดนตรีสาวมือสมัครเลนได
เขียนและอัปโหลดลงไปบนยูทูบดันเหมือนกับเพลงของนัก
ดนตรีชื่อดังชาวญี่ปุนอยาง นัทสึ ทั้งคูจึงไดมาเจอกัน และ
ไดคนพบสิ่งที่เชื่อมพวกเขาไว
A new track by Lyn an amateur singer, happened
to be identical with with a song written by ‘Natsu’,
a famous Japanese artist. The coincident
fortuitously brought both artists together.
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Sugar Beet

2018/6.47 min

Director: Jupeter
E-mail: jjoulerre gmail.com
Synopsis: บันทึกเรือ่ งราวของครอบครัว พอผูเ ปนเสาหลัก
คนเดียวของบานตองลมปวยดวยโรคเบาหวาน
Dad, the sole breadwinner of the family succumbed
to diabetes.

SUKi

2019/27.35 min

Director: ปวริศ ปฏิเมธีภรณ Pawarit Patimeteeporn
E-mail: Pawarit.nont gmail.com
Synopsis: ปน เด็กสาวชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่รูสึกสิ้นหวัง
จากปญหารอบขาง ทั้งความคาดหวัง และการจากลา
Pun, a twelfth grader is downhearted by the
surrounding issues derived from expectation and
leave-taking.

Summerland

2019/13.38 min

Director: ภัทรดล วีระชัยณรงค
Phattharadon Werachainarong
E-mail: Phattharadonw gmail.com
Synopsis: อัศวิน ไดรับภารกิจจากตางดินแดนใหออกไป
ตามหาวา อะไรคือความสุขของชีวิต?
Atsawin had a mission from another realm to ﬁnd
the happiness of life
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Sweet Sorrow

2019/26.11 min

Director: รักศิริ ทองแผน Ruksiri Thongpaen
E-mail: buaruksiri gmail.com
Synopsis: พอออกจากบานไปตั้งแตเธอยังเด็ก เมื่อเวลา
ผานไปพอหวนกลับมาติดตอลูกสาวอีกครั้ง จึงทําใหตัว
ลูกสาวไดหวนคํานึงถึงความสัมพันธครอบครัวในอดีตทีเ่ คย
มีพออยู
Her father had left when she was little. One day
he came back and this reminds her of the day
when dad had been around.

Synthtopia

2018/7.27 min

Director: ชนนปวร สุขวณิช
Chanonpawon Sukhavanich
E-mail: chindaymon gmail.com
Synopsis: ชายปริศนาทีใ่ ชชวี ติ อยูเ รือ่ ยเปอ ยตามลําพัง กับ
สิ่งแปลกปลอมที่กําลังรุกลํ้าเขามา
A lonesome life of a mysterious man was invaded
by a strange thing.

Take a Shot

2019/11.14 min

Director: อินทัช สันติไชยกุล Intouch Suntichaikul
E-mail: intouch2001 gmail.com
Synopsis: เสือพบกลองโพลารอยดเการะหวางการเก็บหอง
ทุกครั้งที่เขากดถาย นอกจากจะไดรูปมา 1 รูป เสือจะ
สามารถจํารายละเอียดในภาพและเรือ่ งราวในภาพ ไดอยาง
ชัดเจนและไมมีวันลืมตลอดไป
Suea found an old Polaroid camera while he was
tidying his room. Every shot he took, Suea would
remember every details and everything that happened in the captured moment forever.
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T-Ara: The Crowns of Queen’s

2019/35.14 min

Director: พรชนก เรืองรุง Pornchanok Ruangrung
E-mail: pang 2park hotmail.com
Synopsis: สารคดีเกี่ยวกับวงนักรองเกาหลี T-ara และ
กลุมแฟนคลับที่ชื่อวา Queen’s
A documentary ﬁlm about T-ara, a South Korean
girl group and their fan club called “Queen’s”.

Tears in the Rain

2018/19.21 min

Director: ศุภกฤต ชายหิน Supakrit Chaihin
E-mail: 1noirproduction gmail.com
Synopsis: ขาวการเสียชีวิตของเพื่อนในหอง อาจมีสวน
เกี่ยวของกับ “ฝาย” คนที่ถูกเพื่อนในหองรุมกลั่นแกลง
Fai who is often bullied at school was probably
involved in the death of her classmate.

That Heart Warming Stuff

2019/11.07 min

Director: มาริสา คิทเทลเบอรเกอร Marisa Kittelberger
E-mail: marisakbg123 gmail.com
Synopsis: บิลลี่ เด็กนอยหอยสังขผถู กู ทอดทิง้ ใหอยูก บั พอ
ผูบางาน เธอไมตองการอะไรมากในวัน ๆ หนึ่ง ขอเพียงแค
พอสนใจเธอก็พอ
Billie a young girl was neglected by her workaholic
dad.
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There’s Always Yesterday

2019/22.15 min

Director: วสวัส พังสอาด Vasavas Bhangsa-ard
E-mail: ntvasavas gmail.com
Synopsis: เล็ก หญิงสาวตกงาน ตองยายออกจากหอง เธอ
พบกลองความทรงจําของเธอ จึงตัดสินใจใชเวลาหนึ่งวันใน
การกลับไปตามหาสิ่งที่เธอฝงเอาไวกับเพื่อนวัยเด็ก
Lek was sacked and needed to move out from her
ﬂat. During the packing she came across the old
box and decided to look for something she and
her childhood friend had buried.
หมายเหตุ ภาพยนตรสงเขาประกวดในชื่อ กลับบาน แตผูสมัครขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อในภายหลัง

This Ain’t the Way

2019/23.59 min

Director: ณัฐสินี ทองมา Natthasinee Thongma
E-mail: Tantgm2000 gmail.com
Synopsis: เด็กชายคนหนึ่งที่พยายามชวยเพื่อนจากการ
เปนโรคซึมเศรา โดยทีเ่ ขาพยายามสังเกตและดูแลอยูห า ง ๆ
จนสุดทายเขาและเธอก็พยายามชวยเหลือซึง่ กัน และฝาฟน
อุปสรรคนี้ไปดวยกัน
A boy wants to save his friend from depression.
He always makes sure she is okay and both
manage to overcome this problem.

Tide

2019/27.48 min

Director: วัชรากร ทวีทรัพย Wachrakorn Thaweesab
E-mail: framewach23 gmail.com
Synopsis: ชายหนุม จมดิง่ อยูก บั ความทุกขลาํ พัง พิจารณา
ถึงความหมายของชีวิตและความตายที่กําลังมาเยือน
A suffering man searches for the meaning of living
and considers the reason for dying.
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The Translator

2018/15.41 min

Director: ภากร จุงรุงเรือง Pagorn Jungrungruang
E-mail: pagorn.j gmail.com
Synopsis: โจนาธานเปนลาม แตในชีวิตสวนตัว เขากลับ
ไมสามารถสื่อสารความรูสึกของเขาออกไปไดเลย ในงาน
ลาสุดเขาจะไดเรียนรูสิ่งที่เขาไมถนัดที่สุด คือความตองการ
ที่จะรักและความตองการที่จะเปนที่รักของใครสักคน
Jonathan Huang is a translator who lacks social
skills in his personal life. His latest job will take
him on a self-discovery that makes him facing what
makes us human: the need to love and be loved.
Trash You

2019/17.08 min

Director: อนงคนาถ ยูสานนท Anongnart Yusananda
E-mail: cu tey hotmail.com
Synopsis: ภาพยนตรสนั้ ทดลอง นําบทสัมภาษณจากกลุม
หญิงสาวที่มีชื่อเสียงมาผสมผสาน ผานอริยบททางภาพที่
แตกตางกัน รอยเรียงเปนเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกจํากัด
อยูในพื้นที่ของสังคม โดยภาพลักษณเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
พวกเธอ
An experimental montage of interviews with female
celebrities who were restricted in a society that
values body image.
Trust in Me

2018/21.01 min

Director: นทิตา อายุมากวัฒนา
Natita Aryumakwattana
E-mail: bamnatita.a gmail.com
Synopsis: ภัทรและเจน คูรักที่ใชชีวิตดวยกันมาเปนระยะ
เวลานาน แตภัทรกลับไมเคยรูอะไรเกี่ยวกับอาชีพเพื่อน
เที่ยวที่เจนทําอยูเลย สุดทายภัทรจะทําอยางไรเพื่อใหไดรู
ความจริงที่เจนมักจะหลีกเลี่ยงมาตลอด
Pat and Jane has been together for a while,
although Pat knows nothing about Jane’s job as a
‘Friend Service’. What can Pat do to seek for the
truth.
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The Trust

2018/3.10 min

Director: กรกช เจียมสงา Korakoch Jieamsanga
E-mail: mr.maxrajabopit gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของเด็กผูชายสองคนที่เปนเพื่อนสนิท
กัน ตกลงกันที่จะใหเพื่อนอีกฝาย ชวยทําโพยในการโกง
ขอสอบให พรอมกับติวเนื้อหาที่จะสอบไปดวย พอถึงวัน
สอบจริงเขาก็ไดทําการใหโพยปลอมแกเพื่อนคนนั้นไป
A boy agreed help his friend cheat in the exam by
sneaking in an answer sheet, although it turned
out to be a fake one.

Uncontrollable

2018/21.30 min

Director: ศิลากร กองสุวรรณ และ ธนโชติ โคตรโสดา
Silakorn kongsuwan, Tanachod Kodsoda
E-mail: silakorn.k60 rsu.ac.th
Synopsis: “ฝาย” เปนสาวติดนิยายทีม่ กั จะถูกเพือ่ นในชัน้
แกลง วันหนึ่งเขาไดรับรีโมตปริศนามา และรีโมตนั้นไมใช
รีโมตธรรมดา ฝายจะทําอยางไรกับมัน
“Fai” is a ﬁction aﬁcionado who is always get
bullied by her classmates receives a mysterious
controller. What is she going to do with it?

ne Plus ne gale n

2019/23.16 min

Director: จตุพล เขียวแสง Jatupol Kiawsaeng
E-mail: psycho.title gmail.com
Synopsis: หญิงสาวสองคนเปนเพื่อนสนิทกัน แตกลับพบ
วามีบางอยางที่ทั้งสองปกปดไมใหอีกฝายรู ทั้งความรูสึก
ความลับ ความรัก วันหนึ่งพวกเธอตองพบกับสิ่งที่ทําให
ความสัมพันธไมเหมือนเดิมอีกตอไป
Two teenage girls hiding their secrets from each
other are about to confront something that is
going to change their relationship forever.
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n nished

2019/20.09 min

Director: ณัฐกานต เขียวชัยภูมิ
Natthakan Khiaochaiyaphum
E-mail: natthakan.kcyp hotmail.com
Synopsis: Unﬁnished เปนการเดินทางสั้น ๆ ไปสูวงจร
ไรความมั่นคงบนพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไมหยุดหยอน และ
สํารวจผูคนที่ติดอยูในบวงของความสัมพันธที่ไมสมบูรณ
พวกเขาไมสามารถสานตอสัมพันธกันได
Unﬁnished is a short journey into the loop of uncertainty over a constantly shifting land. It explores
the people who ﬁnd themselves in a limbo and
unable create an attachment.
Unfold

2019/19.58 min

Director: นราวิชญ แซจิว Narawit Saejiw
E-mail: djbenzzy gmail.com
Synopsis: เมฆไดเริ่มตนชีวิตใหมในรั้ววิทยาลัย เขากังวล
วาชีวิตของเขากําลังจะไปไมรอด จนเขาไดมาพบกับ นํ้า
เพื่อนสาวรวมหอง เขาชอบเธอ แตเขาก็ตองเลือกระหวาง
บอกความรูสึก กับรักษาความสัมพันธนี้เอาไว
Mek entered into a university life and had a crush
on his supportive classmate Nam. They became
good friends but Mek was hiding his true feelings
from her.
Unnatural

2019/22.23 min

Director: ณัฐภพ ปญจะ Natthaphop Panja
E-mail: natthaphop55 gmail.com
Synopsis: ในโลกที่รัฐบาลสั่งใหใชอาวุธที่ชื่อ วาย สังหาร
มนุษยทไี่ มตรงตามเพศกําเนิด เมือ่ วายเจอไมลทเี่ ปน Queer
ทําใหระบบของวาย Error แยกแยะเพศมนุษยไมได จนเกิด
การตั้งคําถามวา แทจริงแลวมนุษยคืออะไร
In a planet where anyone who does not conform
to their biological sex would be eradicated by the
weapon called Y. The system became error as Y
came across the queer type. Its failure to distinguish
one sex from another raises a question of our existence.
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Unravel

2018/16.39 min

Director: ปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน
Patipat Oakkharhaphunrat
E-mail: hostine2000 gmail.com
Synopsis: สารคดีที่จะนําพาไปรูจักกับองคการวิชาชีพ ซึ่ง
มีเฉพาะในโรงเรียนอาชีวะเทานั้น เปนวิชาที่คนทําก็ยังไม
แนใจวาตกลงแลววิชานีท้ าํ เพือ่ อะไร แตสงิ่ ทีร่ แู น ๆ ก็คอื ทํา
เพื่อไมใหตัวเองติด มผ.
Professional Organization is a module of which
purpose students are sceptical about. They have
to choice but to do it simply to avoid an F.
Unseen, Out of Sight

2019/26.32 min

Director: ดวิษ พิทยาพิพัฒนกุล Davis Pittayapipatkul
E-mail: ndavepitt gmail.com
Synopsis: ปองเพิ่งเดินทางกลับมาจากอิรักเพื่อมาหา
ครอบครัวที่ไมไดเจอกันมา 1 ป แตเขารูสึกถึงบางอยางที่
แตกตางไปจากเดิม ทําใหเขาหายตัวไปจากบาน ครอบครัว
จึงตองออกตามหาปอง และเรียนรูซึ่งกันและกัน
After one year in Iraq, Pong came home to see his
family. Feeling strange he decided to leave again
and the family was looking for him.

Untouchable

2019/32.22 min

Director: ชนัฏฌา ศรศรีชล Chanutcha Sonsrichon
E-mail: untouchableﬁlm hotmail.com
Synopsis: ดุง ฝนถึงเซนทุกคืนมาหนึง่ เดือนแลว จนเขาเกิด
ความรูสึกที่ดีกับเซน แตเขาก็รูดีวาเปนไปไมได เขาจึงตอง
เลือกวาจะอยูกับความจริงหรือความฝน
Dung has been dreaming about Shane for a month
and has grown to like him. Knowing that his affection would not be returned, he has to choose
between the fantasy and the reality.
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Vetala

2019/18.30 min

Director: อิทธิกร นุติแกวมงคล
Ittikorn Nutikaewmongkol
E-mail: nutikaewmongkol windowslive.com
Synopsis: ชายหนุมคนหนึ่งออกเดินทางตามหาเวตาล
และตองการจะพากลับไปกับตน แตในระหวางการเดินทาง
ครั้งนั้น เขาและเวตาลก็ไดถกเถียงกันถึงบางสิ่ง
A man looked to take Vetala with him. On they
way they argued about something.

The Wandering Ghosts

2018/20.01 min

Director: ประพัทธ จิวะรังสรรค Prapat Jiwarangsan
E-mail: teandyou hotmail.com
Synopsis: แรงงานไทยในเกาหลีเรียกตัวเองวาผีนอ ย พวก
เขาจากบานไปยังประเทศที่พวกเขาพูดภาษาไมได สารคดี
เรือ่ งนีเ้ ฝาสังเกตพวกเขาไปพรอมกับบทสัมภาษณทหารไทย
ผูผานศึกเกาหลีเมื่อหลายทศวรรษกอน
Thai migrant workers in South Korea called themselves the ‘ little ghost’. The documentary portrays
these workers’ lives along with an interview with
a Thai soldier who went to Korean war a few decades ago.
When a Flower Grew p Outside a Pot.

2019/16.25 min

Director: วรรณวัฒน สุวรรณรัตน
Wannawat Suwannarath
E-mail: khet.bong.5555 gmail.com
Synopsis: ระหวางทางกลับบานไปรวมพิธีศพของพอที่
ขาดการติดตอกันมา 7 ป ยิง่ ใกลถงึ จุดหมายมากเทาไหร ยิง่
ทําใหความรูสึกเกา ๆ ของเซนตกลับมามากขึ้นเทานั้น
On the way home to the funeral of Saint’s father
with whom shed had not been in touch for 7
years. The longer she drove, the more vivid was
the old feeling.
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When Sky Cries Everyday

2019/4.03 min

Director: ณัฐวรรณ ลวนใจบุญธรรม
Nattawan Luanjaiboontam
E-mail: mild384 gmail.com
Synopsis: ภายใน/หองสี่เหลี่ยม/ทุกกลางคืน ฝนตกลงมา
พรอมกับนํ้าตาของหญิงคนหนึ่ง
Everynight in a tiny room she would cry. The rain
was drizzling like her tear drops.

Where Will the Sunset

2019/6.34 min

Director: กันตธีร ธีรวโรภาส Kantee Teerawaropas
E-mail: ﬁlm.kntee gmail.com
Synopsis: “เตย” ผูเ พิง่ ผานพนการเปนนักเรียนมัธยม และ
กําลังจะเขาสูชีวิตมหาลัยฯ แตในชวงระหวางปดเทอมนั้น
เธอไดรับรูถึงความรูสึกบางอยาง ที่วา ณ ตอนนี้ เธออยูจุด
ไหนของการใชชีวิต
Toey was about to enter into a university life. During
the holidays she reached an important milestone
on her road to adulthood.

White Room

2019/16.26 min

Director: อานันท ชนมหาตระกูล
Arnun Chonmahatrakool
E-mail: marty ac 129 hotmail.co.th
Synopsis: เเบงค ชายวัย 25 ป วันหนึ่งเขาเปดเว็บไซต
หางาน ก็ไปเจอปอบอัพขึ้นมามีขอความวา “ถาสามารถ
เเลกเปลี่ยนอายุขัยของคุณกับเงินคุณจะเเลกมั้ย?” เขากด
ตกลงไป ทําใหชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล
Bank, a 25-year-old man was looking for a job
online and came across a popup message, “Would
you like to exchange your remaining years with
money?” He clicked “yes”.
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Why Do It

2019/7.07 min

Director: ธัญญารัศมิ์ สิริมงคลวัฒนา, ศุภสุตา มั่งมี
Thanyaras Sirimongkolwattana, Supasuta Mangmee
E-mail: jjoulerre gmail.com
Synopsis: บุหรี่ในมุมมองของคนที่สูบและไมสูบ
Cigarettes from perspectives of smokers and
non-smokers

Wiped

2018/8.26 min

Director: Rohit Govardhanam
E-mail: chok-e you hotmail.com
Synopsis: เมื่อมีสิ่งลี้ลับโผลขึ้นมาในสวม เหลาเพื่อนสี่คน
จึงตองหาวิธกี าํ จัดปศาจไรอนามัยนี้ กอนทีม่ นั จะลากพวกเขา
ลงชักโครก!
When a mysterious creature emerged from their
toilet, four college friends must get together to
defeat this ﬁlthy monster.

Wong’s Steroid

เราตางรับรูความเหงาไดใน

2019/2.51 min

มิติ

Director: พรหมกร กุลชนะบรม, ปญญา ชู, พลพัต ลีลาพงศธร,
พีรพงศ สิงหพรหม, ณัฐวร สุริยสาร
Pomkorn Kulchaborom, Panya Zhu, Phonlaphat
Leelapongston, Pirapong Singprom, Natthaworn
Suriyasarn
E-mail: joepanya hotmail.com
Synopsis: หนุม สาวสองคนไดมาพบกันในคืนทีร่ า วรานและ
หวาเหว ตางคนหาความหมายของชีวิตของกันและกัน
A boy and a girl met on a sad lonely night. Both
are looking for the meaning of life.
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Words

2019/3.39 min

Director: พรธีรา นิมมานะเกียรติ
Pontheera Nimmanakiat
E-mail: d.donut hotmail.com
Synopsis: นํ้า เด็กสาวมัธยมตนเปนคนไมม่ันใจในตัวเอง
เธอโดนเพือ่ นและคุณครูทกั เรือ่ งรูปลักษณภายนอกของเธอ
จึงทําใหนาํ้ รูส กึ ไมมนั่ ใจ และทําใหรา งกายของนํา้ เปลีย่ นไป
ตามคําพูดของคนเหลานั้น
Nam, a high school girl had a very low self-esteem.
Friends and teacher made harsh comments about
her appearance, undermining her self-conﬁdence.
Her body changed according to what people said
about her.

Yes This Is Me LGBT

2019/17.50 min

Director: Napawan Narinkham, Wipawe Katcharul
E-mail: 23scenes gmail.com
Synopsis: สารคดีที่พูดถึงความแตกตางทางเพศ การ
ยอมรับของสังคม และความภาคภูมิใจตอตนเอง
A documentary about gender difference, social
acceptance and self-esteem

Yesterday’s Us

2019/70.39 min

Director: เจนจิรา คณาวิวัฒน Jenjira Kanawiwat
E-mail: janejiiz hotmail.com
Synopsis: อิน ลูกสาวคนเล็ก เธอตองกลับมาดูแลพอที่
เปนอัมพาตครึ่งทอนเพียงลําพัง ดวยปญหามากมาย ทําให
เธอไมอยากใชชีวิตแบบนี้อีกตอไป แตเธอยังคงตองยอมรับ
ชะตากรรมนี้เนื่องจากความผิดที่ตัวเองกอไวในอดีต
Inn was having a hard time taking care of her father
who suffered Hemiplegia. Even though she was so
sick of life, she had no choice but to live with it as
a remedy for what she had done in the past.
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กระ มพี

2019/13.40 min

Director: พงษกวิน มั่นคง Pongkawin Mankong
E-mail: mankong p silpakorn.edu
Synopsis: พังกหนุม วัน ๆ เอาแตเสพยาและมีนองสาว
ขายตัว พังกหนุม มักจะทํารายนองสาวอยูเ ปนประจํา จนวัน
ทีค่ วามอดทนของชายหนุม ผูเ ปนแฟนของนองสาวสิน้ สุดลง
เขาจึงคิดที่จะฆาพี่ชายของแฟนสาว
A junkie punk who was in addiction to hard drugs
would always beat his prostitute sister. This upset
her boyfriend who planned to kill him.

กรามเสอ
Faucaria

2019/18.01 min

Director: พิพัฒน วัฒนพานิช Pipat Wattanapanit
E-mail: natthaworn.movdesign mail.kmutt.ac.th
Synopsis: ในคืนปารตเี้ ล็ก ๆ “มอน” นักศึกษาหนุม รูปหลอ
ตองเผชิญกับบางสิง่ ทีซ่ อ นอยูใ นหองพักของเขา บางสิง่ ทีฆ่ า
เพื่อนของเขาใหตายไปทีละคน
That night in a party Mon’s friends were killed one
by one. This handsome college student was confronted with something hidden in his room that
took the lives of his friends.
กลแสง

Blind Gaze

2019/33.49 min

Director: ภพวรัท มาประสพ Pobwarat Maprasob
E-mail: pobwaratg gmail.com
Synopsis: เมื่อแสงแดดมีทิศที่เปลี่ยนไปและสายนํ้าไหล
ยอนกลับอยางไมเคยเปนมากอน นําพาพวกเขาเดินทางไป
ยังความทรงจําที่ไดทําตกหลนไวระหวางทาง
When rays of sunlight changed their direction and
rivers went reverse, they travelled back to the lost
memories.
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กลัว
Fear

2018/1.18 min

Director: พิมพิศา เชี่ยววารีสัจจะ
Pimpisa Chiaowareesajja
E-mail: memee.pimpisa gmail.com
Synopsis: เดี๋ยวก็โดนดุ เดี๋ยวก็โดนตี
เด็กอยางฉันมันผิดบาปอะไรนักหนา
They shouted at me. They abused me.
What is wrong with a child like me?

กอนกาล

The Reminiscene of Forseken Place

2019/16 min

Director: อภิวันทน จรินยากุลวัฒน
Apiwan Charinyakulwat
E-mail: charinyakulwat1997 gmail.com
Synopsis: หางสรรพสินคาเมอรรี่คิงสดีพารทเมนทสโตร
เปนสถานที่ไวสําหรับจับจายใชสอยของผูคนในอดีต แตใน
เวลาตอมาหางสรรพสินคารูปแบบใหมเกิดขึ้นทําใหเริ่ม
ซบเซาลง และตองเลิกกิจการไปในที่สุด
Merry King, a once popular shopping mall was
beaten by new ﬂourishing department stores and
eventually closed down the business.
กอนมะลิ าน

Before the Jasmine Bloomed

2019/29.57 min

Director: พีรณัฐ สิทธิเลิศเจริญ, ชนุดม กาญจนมูสิก
Peeranat Sidthilerdcharoen, Chanudom Karnjanamusik
E-mail: boomburun gmail.com
Synopsis: พอเลีย้ งเดีย่ วทีต่ อ งพบกับจุดพลิกผันในชีวติ จาก
การเสียลูกสาวอันเปนที่รัก ขณะที่โลกของเขามืดบอด เขา
ไดพบกับใบปลิวปริศนา ซึ่งพาเขาไปพบกับชายคนหนึ่ง ที่
จะทําใหชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล
Suffered from the loss of his daughter a bereaved
single dad found a mysterious leaﬂet which leads
to his life-changing encounter with someone.
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การเคลอนที านกัน
The Void of Weight

2019/32.45 min

Director: วรรวิมล ตั้งสายัณห Wonwimon Tungsayan
E-mail: tungsayan w hotmail.com
Synopsis: ขาว ลูกสาวที่เชื่อวาตนตองดูแลพอใหดีที่สุด
เมื่อพอของเธอคิดวามีวิญญาณตามรังควานจนทําใหไมได
พักผอน ขาวจึงพยายามหาทางทําใหพอเลิกเชื่อเรื่องนี้
Khao would do all she can for her father’s well
being. When the father claimed that he was
disturbed by a spectre, she tried to disillusion him.

การตอสู อง าพเ า

Mein Kampf

2019/2.48 min

Director: อนันตา ฐิตานัตต, อภิชน รัตนาภายน
Ananta Thitanat, Abhichon Rattanabhayon
E-mail: abhichon gmail.com
Synopsis: ชายหญิงคูหนึ่งพยายามทําการบานใหทันเวลา
A couple is struggling with their homework.

การ ราก ตัว อง ิต
Presence of Mind

2019/8.38 min

Director: วีรชาติ งามศิลป Weerachart Ngamsilp
E-mail: v asst hotmail.com
Synopsis: หญิงสาวชาวบานทีต่ กอยูใ นหวงของความทุกข
และมองหาการหลุดพน จนกระทั่งเธอสังเกตเห็นจิตของ
ตัวเอง ซึ่งเปนตนเหตุของทุกข
A woman was struggling to free herself from grief
and learned that her mind is the source of all
sufferings.
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กาสาวพัสตร
Kasavapat

2018/25.30 min

Director: พีรพล มาเที่ยง Peerapon Matheang
E-mail: dreampeerapon gmail.com
Synopsis: เสกสรรถูกแมบังคับใหบวชเปนเณรตั้งแตเด็ก
แตแลวเมื่อเขาโตขึ้น เขาจึงอยากทําตามความฝน คือการ
เปนนักแสดง
This is the story of Seksan who was forced by his
mother to ordain as novices as a young boy. Now
he has become an adult and wants to be an actor.

กิน าวกั

ลา

Director: ทวีโชค ผสม Thaweechok Phasom
E-mail: noonlnw55 gmail.com
Synopsis: เรือ่ งเลาจากคนไรแผนดินสูส ายตาคนบนแผนดิน
A story of a nomad is unfolded.
2018/7.21 min

ไกล าน
Away

2019/36 min

Director: ธีรพันธ เงาจีนานันต
Teeraphan Ngowjeenanan
E-mail: teeraphanny gmail.com
Synopsis: วัฒน วรรลยางกูร เปนนักเขียนชื่อดัง และยัง
เปนนักกิจกรรมทางการเมืองดวย หลังรัฐประหาร วัฒน ขัด
คําสั่งเรียกรายงานตัวและคดี 112 เขากลายเปนผูลี้ภัย
การเมือง สถานะที่ไดเปลี่ยนความหมายของคําวาบาน
Wat Wanlayangkool is a famous writer and a
political activist. After the coup he became a
political refugee and had to move far away form
his family and his home.
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ม

Khamode

2019/18.34 min

Director: ศุภกร เมฆวัฒน Suphakon Mekawat
E-mail: scots.remix gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของเด็กหนุมในชวงปดเทอมที่ตองอยู
บานคนเดียว และการอยูคนเดียวก็เปนเหตุใหเกิดเรื่องราว
สยอง ระทึก และตื่นเตน
During the term break a boy stayed home alone.
This led to a horrifying incident.

อ คุ ทีอยูดวยกัน

Within Relation

2018/21.50 min

Director: ทินภัทร เลิศอุตสาหพันธ
Tinnapat Lertutsahaphan
E-mail: a.satpalat gmail.com
Synopsis: เพือ่ นสนิททีใ่ กลจะเรียนจบมหาลัยเกิดสงสัยวา
ความสัมพันธในอนาคตจะเปนยังไง พวกเขาตัดสินใจไป
เที่ยวทะเลดวยกันกอนเรียนจบ และการมาทะเลครั้งนี้จะ
เปนความทรงจําที่เหมือนเดิมตลอดไปของพวกเขา
A group of friends went to the beach before their
graduation. This trip will make the friendship last
forever.
อพร

Khoporn

2019/30.23 min

Director: ธมนวรรณ ทวีธนะ Thamolwan Thaweetana
E-mail: thaweetana t silpakorn.edu
Synopsis: ขอพร สาวลุย ๆ ที่ใกลจบมหาวิทยาลัย เธอยัง
ไมเคยมีแฟนมากอน แลวอยากมีแฟนบาง จึงพยายามหาวิธี
ที่จะเขาไปจีบผูชายที่เธอชอบ
A bold girl is trying to approach her crush.
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เ ห

Kaeh

2019/12.54 min

Director: ณัฐภัทร ปญญาอัครธรรม
Nattaphat Panyaakratham
E-mail: gii88setup gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของหญิงที่หลงใหลในดอกไม และได
ออกเดินทางไปกับนายพราน เพือ่ ไปดูดอกไมทสี่ วยทีส่ ดุ บน
ยอดเขา
A woman loves ﬂowers and travels with the
hunter to see the most beautiful ﬂowers on the
hilltop.
เ าไมเคยเ นเธอ

He Was Never a She

2019/8.58 min

Director: ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ Natthakit Suratin
E-mail: pakpoomst231 gmail.com
Synopsis: นน เกยในปจจุบัน ที่ตองไปเลนละครเปน
พระเอก-นางเอกกับ พิ้งค ผูหญิงที่เขาเคยชอบเมื่อตอนเด็ก
Non, who is now gay has to perform in a play with
“Pink” his childhood crush.

ค ว า ม ท ร ง
Sleepy Gody

2019/7 min

อ ง เ อ้ อ ย

Director: อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ
Achitaphon Piansukprasert
E-mail: guitar solomatic hotmail.com
Synopsis: แม แกงเผ็ด พี่นอง สัตว เศรษฐี บาน
เลือด ปลาบู วิญญาณ ความแคน เจาชาย สายนํ้า กอง
ไฟ
Mother, a curry, sibblings, an animal, a millionare,
blood, a ﬁsh, a spirit, vindictiveness, a prince, a
stream, a ﬂame
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คน กั

สัตว

Man Like an Animal

2018/6.05 min

Director: สุรยุทธ ตั้งไพวรรณ Surayut Tangphaiwan
E-mail: mr.maxrajabopit gmail.com
Synopsis: การเปรียบเทียบชีวิตของมนุษยและเสือดํา ใน
แงมุมของสังคม การใชชีวิต ความเปนอยู
A juxtaposition of humans and black panthers in
aspects of society, lifestyle and well-being.

คน ร

A Stranger

2019/19.14 min

Director: ณภัทร อนุวงศเจริญ Napat Anuwongcharoen
E-mail: davudnapat gmail.com
Synopsis: เมื่ออารยธรรมมนุษยสูญสิ้น มูฮัมหมัด ชาย
วัยกลางคนกับ โซเฟย ภรรยาของเขาอพยพหนีสงคราม
ระหวางทาง พวกเขาไดชว ยชีวติ เด็กหนุม ชือ่ จิน้ หายนะและ
โศกนาฏกรรมจึงเริ่มตนขึ้น
When civilization came to an end, Muhammad,
an old tramp and his wife Sophia, ﬂed from the
atrocities of the war. On their way, they rescued a
boy, Jin and that is how the tragedy began.
คนดี

Good Person?

2019/13.46 min

Director: นิธิ ชูพุทธ Nithi Chuphut
E-mail: joey148191 hotmail.com
Synopsis: ภาพยนตรนาํ เสนอชีวติ ของชางซอมมอเตอรไซค
คนหนึ่ง
The ﬁlm tells a life story of a bike mechanic.
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ค หัส 

ha-Rue-Hat

2019/12.42 min

Director: ภูวดล เนาวโสภา Puwadon Naosopa
E-mail: satuboonproduction gmail.com
Synopsis: พงษ ลูกชายของผูใหญบานในตางจังหวัด พงษ
รูว า จะตองกลับบานเพือ่ ทีจ่ ะอุปสบบท แมวา ใจของพงษจะ
ไมอยากบวชก็ตาม ในเวลากอนถึงวันบวช พงษจะตองเจอ
กับผูคนที่จะคอยทําใหเขาตัดสินใจวาควรจะบวชดีหรือไม
Phong a son of the head of the village came back
to his hometown for an ordination although this was
not something we wanted. He met people who
would bring into his mind the question of yes or no.
คลองเตย อย
Klongtoei Boy

2018/23.44 min

Director: อัครินทร เรืองเนาวโรจน
Akarin Ruengnaowaroj
E-mail: bobo bb hotmail.com
Synopsis: “นัท” เด็กวัยรุนคลองเตยใฝฝนอยากจะเปน
นักดนตรีอาชีพ เขาตัดสินใจไมเรียนตอ ม.ปลาย เพราะสถานะ
ทางการเงินของทางบานและตัง้ ใจจะใชดนตรีเลีย้ งชีพตัวเอง
Nut wanted to be a professional guitarist. When
the family had a ﬁnancial issue, he decided to quit
school and was determined to make a living as a
musician.
คลนรอ กาย

State Of Mind

2019/29.21 min

Director: สิรธี ร เสริฐสุวรรณกุล Sireetorn Sertsuwankul
E-mail: nin 13579 hotmail.com
Synopsis: ความเจ็บปวดทางจิตใจที่ผูกมัดไวกับความ
ทรงจําในอดีต
The emotional pain that is bound to the old
memory
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ความคุนชิน ทีเกิด ้น นชุมชนทีหางไกล
เมอง ชน ท
Habituated

2018/14.36 min

Director: วรปราชญ ระบอบ Woraphat Rabob
E-mail: plabrabob1414 gmail.com
Synopsis: วิ ถี ชี วิ ต ที่ คุ  น เคยเป น จั ง หวะที่ เ ราสามารถ
คาดเดาไดวาจะมีอะไรเกิดขึ้นบางในแตละวันทําใหเรารูสึก
ถึงความไววางใจและความปลอดภัยจนเกิดเปนความรูส กึ ที่
มีตอพื้นที่ (sense of place)
A routine lifestyle in which everything is predictable
makes us feel safe and secure and we create a
sense of place.
ความทรง าทีไมลมเลอน
The Reminiscence

2019/17.37 min

Director: นวพงศ สุนทรชัย Nawapong Suntorachai
E-mail: james.nawapong gmail.com
Synopsis: นํา้ เปนเด็กทีเ่ กเร แตมาวันหนึง่ เธอไดรวู า แมของ
เธอเปนโรคราย หลังจากนั้นเธอเลยตัดสินใจเรียนหมอ เพื่อ
จะรักษาคน
Nam was an unruly girl. After learning that her
mother suffered a serious illness, Nam wanted to
be a doctor.

คาสุดทาย

The Last Conversation

2019/7.28 min

Director: คณิน พรรคติวงษ Kanin Puktiwong
E-mail: kaninphak hotmail.com
Synopsis: เรื่องราวของชายที่ปวยเปนโรคราย โดยกอน
จากไปเขาไดบนั ทึกบทสนทนาทีไ่ ดโทรคุยกับคนทางบานไว
เปนครั้งสุดทาย
A man who suffered from a serious illness
recorded his last conversation with his family.
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คนวันสุ

Friday Night

2019/3.52 min

Director: เอกลักษณ อนันตสมบูรณ
Eakalak Anantasomboon
E-mail: Eakalak.a ku.th
Synopsis: คืนวันศุกรหญิงสาวในชุด BNK ยืนเดียวดายอยู
ใตตนมะขาม หนุมใหญยืนอยูไมไกลมองเธออยางไมวางตา
It was Friday night. A girl dressed in a Japanese girl
group outﬁt was standing alone under the tree. A
middle-age man was staring at her from far away.

งูนอย นเมอง ห

Snake in the City

2018/6.35 min

Director: อิทธิกร วัฒนะ Ittikorn Vattana
E-mail: ittikornvattana gmail.com
Synopsis: ปญหาในกองถายแฟชั่นกองหนึ่งเมื่อลูกคา
ตองการเปลี่ยนนางแบบกะทันหัน
A fashion shooting set was in chaos when a client
demanded an immediate change of a model.

ดหมายรัก

Her Secret

2019/36.45 min

ั ลั

Director: ชาญศิริ คุณานันทศักดิ์ Chansiri Kunanansak
E-mail: ckchangutt gmail.com
Synopsis: ความลับของแอนไดพังลง เพราะลูกชายดันไป
เจอจดหมายจากโจ รักแรกในตอนนัน้ และคนทีเ่ ขามาจีบเธอ
ในตอนนี้ ปฏิบัติการรักขัดใจลูกทําใหชีวิตอันเหี่ยวเฉา ใน
เมืองเล็กของแอนไดเบิกบานขึ้นอีกครั้ง
Ann’s life is getting complicated once her only son
discovered her love letters from her long lost ﬁrst
love, Jo. On top of that Jo is trying to rekindle the
relationship.
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ักรวาลกระดาษ

Jak- ar- an- ar-Das

2019/24.43 min

Director: เจตณัฐ อนันทวณิชชยา
Jettanut Anuntavanichaya
E-mail: pipe 4316 hotmail.com
Synopsis: โทน ชายหนุมรําโขน ที่ตองคอยดูเเลยายของ
เขาทีเ่ ปนอัมพาต เขาออกตามหาเเฟนสาวทีห่ ายตัวไปในปา
Ton a mask performer was a caretaker of his
grandmother who was paralysed. His girlfriend got
lost in the forest.

ากไ แลว

In the Wind

2018/18.32 min

Director: นคร ไชยศรี Nakorn Chaisri
E-mail: nk.chaisri gmail.com
Synopsis: หลังภรรยาเสียชีวิต ชายหนุมไดสรางความ
สัมพันธระหวางเขากับวิญญาณของภรรยาผูเ ปนทีร่ กั อีกครัง้
After the tragic death of his wife, a desperate man
rekindled his relationship with his wife through her
spectre.

า วเกี้ย

Daughter

2019/19.39 min

Director: กุลภัทร กลาธนกาญจน Kullapat Klatanakan
E-mail: linngbnm gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวของฮุง ลูกสาวคนจีนทีแ่ ตงงานออกจาก
ครอบครัวไปดวยความรูสึกผิดตอบุพการี จนวันหนึ่งไดมี
โอกาสกลับมาตอบแทนบุญคุณและทดแทนความรูสึกผิด
ที่เคยไดทําลงไป
Hung, a Chinese daughter who married out of the
family is always feeling ashamed that she is not
able to take care of her parents. One day she had
a chance to express her gratitude.
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า าก ร

2018/18.48 min

Director: สุชิตา แกนงูเหลือม Suchita Kaennguleam
E-mail: diwsahhh gmail.com
Synopsis: เกษม พนักงานขับรถโดยสารสายกรุงเทพโขงเจียม เดินทางกลับบานในอําเภอใกลเคียง เพื่อไถที่ดิน
กลับคืนมาตามสัญญาที่เขาไดตกลงไวกับแม
Kasem a Bangkok-Kongjiam bus driver returned
to his hometown in a nearby district. To fulﬁl a
promise he gave to his mother, he was going to
pay off the mortgage and redeem their property.

ินตภาพแหงความยักษ

Imagery of Yaksha

2018/21.49 min

Director: ศุภกิตติ์ วุฒิอมรศักดิ์
Suppakit Wuthiamornsak
E-mail: k.suwu.gookong gmail.com
Synopsis: ภาพยนตรสนั้ จากการทดลองเติมคําในชองวาง
วาดวยมุมมองความสัมพันธ 10 รูปแบบของแก็ปและ
ฟรานซ
An experimental ﬁlm in a ﬁll-in-the-blank style
deals with ten different patterns of Gap and
France’s relationship.
เ าชายดอกไมทะเล

Director: ทวีโชค ผสม Thaweechok Phasom
E-mail: noonlnw55 gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของหญิงสาวสองคน
A story of two girls
2018/7 min
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ากตอไ

2019/11.39 min

อง รงงิ้ว

Director: อัษฎาวุธ บุญฤทธิ์ศักดิ์ Asadawut Boonlitsak
E-mail: ong.asadawut gmail.com
Synopsis: ในยุคที่ความบันเทิงบนโลกดิจิทัลมาถึง ความ
นิยมทีเ่ ปลีย่ นแปลง งิว้ กําลังเผชิญกับความทาทาย หนาเวที
เหลือสายตาเพียงไมกี่คูที่คอยจับจอง นักแสดงหนาใหมเริ่ม
หาไดยาก
In an era of digital media Chinese opera is struggling
to survive. The number of audience in decreasing,
just like that of new performers.

ชานชาลา

Director: ทวีโชค ผสม Thaweechok Phasom
E-mail: noonlnw55 gmail.com
Synopsis: การเดินทางตามหาความฝนของเหลาเด็กนอย
Follow these kids in a journey to their dream
2018/6.48 min

ชายคา

2018/24.08 min

Director: บุณยานุช วิเศษคุณาเวทย
Boonyanuch Wisetkhunawet
E-mail: boonyanuch.wiset gmail.com
Synopsis: ชายวัยใกลเกษียณที่คิดวาตนเองกําลังจะหมด
คุณคาลง
A soon-to-be pensioner who is losing his selfesteem
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ชีวิต นลาย า

Life Beyond Pattern

2018/7.33 min

Director: ปพิชญา หาญตนศิริสกุล
Papichaya Hantanasiriskul
E-mail: papicheieiei gmail.com
Synopsis: ภาพยนตรสารคดีเลาเรื่องราววัฒนธรรมของ
ผูหญิงมง ผานการเขียนผาเขียนเทียน ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่
สําคัญอยางหนึ่งของชนเผามง ที่กําลังจะเลือนหายไป
A documentary about life and culture of the Hmong
hill tribe told through the textile art. Hmog
women exert their cultural identity through their
creation of wax drawn motif.
แ

2019/3.48 min

อีหลี (Saab - E - Lee)

Director: ประพันธพงษ เพิงมาก
Prapanpong Perngmark
E-mail: ilovetravelling22 gmail.com
Synopsis: รอย มีความชอบใน “การทําอาหารอีสาน” รอย
ไมเคยยอทอตอชีวิต ทุก ๆ วันตองออกไปหาวัตถุดิบเพื่อนํา
มาทําอาหาร ถึงแมรา งกายเขาจะไมปกติ แตฝม อื ปรุงอาหาร
ของเขาไมเปนสองรองใคร
Roy a 22-year-old physically challenged Isan who
has a passion for the northeastern culinary. He
never ceases to seek for the ingredients and his
cooking skill is unrivaled.
ชวงเวลาหนง

A Moment in Time

2019/54.45 min

Director: สหรัถ โอโน Saharat Ono
E-mail: sakuragiks gmail.com
Synopsis: การกลับบานครัง้ นีท้ าํ ใหเอ พบวา ปญหาภายใน
ครอบครัวไมไดหายไปไหน แมจะผานไปแลวถึง 4 ป
Ae decided to return home after his graduation.
He realised that after four years nothing had
happened and the family’s issue remained.
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ทีสิ้นสุดชานชาลา

At the End of the Platform

2019/13.35 min

Director: ธณัชชา รวินันทปรีชา
Thanatcha Ravinantapreecha
E-mail: earthnnavy529 gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของฟนเฟองชิ้นเล็ก ๆ วัฒน ธนัญชัย
ผูป ระกอบอาชีพ กองปาย ตําแหนงธรรมดาทีแ่ สนพิเศษของ
การรถไฟไทย ผูเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางใหกับผูโดยสาร
A story of Wat Tananchai a staff of the Department
of Notice Board, the State Railway of Thailand. His
ordinary but signiﬁcant job is guiding the way to
the passengers.
หองสอ แหงหนง

Once Upon a Time in the Test Room

2019/4 min

Director: นนทฤทธิ์ มาเนียม Nontharit Maniam
E-mail: mikenontarit hotmail.com
Synopsis: ชมพู หญิงสาวผูท นไมไหวกับการทุจริต เธอเริม่
ฟองครูวามีเพื่อนลอกกัน และจากนั้น การเปดโปงเล็ก ๆ
ครั้งนี้เอง ที่สงผลกระทบตอไปเปนลูกโซ ทําใหเธอสามารถ
เปดโปงการโกงของทุกคนในหองไดในที่สุด
Chompoo reported her classmates who were
cheating in the exam. The unmasking caused a
chain of reaction, revealing the collateral fraud
committed by the whole class.
ดาวทะเล

Late Night, Early Dawn

2019/24.10 min

Director: นิรันดร สําเภาแกว Nirand Samphaokaew
E-mail: sarin.com hotmail.com
Synopsis: บาดแผลและความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้ง
ในอดีตที่ดูเหมือนจะไดรับการเยียวยา แตภายใตผิวนํ้าที่นิ่ง
สงบนัน้ กลับไมมใี ครรับรูไ ดเลยวา มีบางสิง่ ทีก่ รุน อยูภ ายใน
ตลอดมา
The psychological wound is seemingly healed,
although deep down the pain is still intact.
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เดกเหวน

The Traveler Boy

2019/15.10 min

Director: ปญญา วงผักเบี้ย Panya Wongpakbear
E-mail: southeastalive gmail.com
Synopsis: “เหวน” ในภาษาใตหมายถึงการทองเทีย่ ว “เด็ก
เหวน” เปนนิยามสําหรับคนที่ชอบคนหาประสบการณใหม
อยูตลอด ตามจังหวะและโอกาสที่เปนไปได
“Wen” in the southern dialect means travel. Dek
Wen or Wen kids refers to those who opt for new
experience when chance permits.

แดเธอ ูเ นทุกสิงทุกอยาง

Tooth You Right Up to the Moon

2019/33.52 min

Director: สิริพร ชลสุวัฒน Siriporn Chonsuwat
E-mail: wxyz 8822 hotmail.com
Synopsis: เด็ ก หญิ ง ชาวไทยเชื้ อ สายจี น พยายามทํ า
ทุกวิถีทาง เพื่อไมใหพี่ชายเจาของรานขายกระดาษไหวเจา
ที่เธอรักตองปดรานแลวยายออกจากชุมชนไป
A Thai-Chinese girl did whatever it took to save her
brother’s paper lantern shop.

ตลั ความทรง า
Memory Slot 1

2018/7.10 min

Director: ณภัทร ชินวัตร Napat Shinawatra
E-mail: moddeang123 hotmail.com
Synopsis: ชายหนุมไดเจอกลองกระดาษเกา ๆ ที่ขางในมี
เครือ่ งเลนวิดโี อเกมอยู ทําใหเขาไดนกึ ถึงวันเกา ๆ ในวัยเยาว
ของเขา วิดีโอเกม และ พอ...
A man found a box with an old video game console
inside. This reminds him of his childhood days--the
video game and his father.
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นนไร ุน

2018/7 min

Director: วรปรัชญ ระบอบ Woraprach Rabob
E-mail: werdfes hotmail.com
Synopsis: ครอบครัวแปงอาศัยอยูบนเรือนแพ จังหวัด
อุทัยธานี แลวพบเจอปญหาทําใหตองหาหนทาง เพื่อจะ
รักษาเรือนแพของเธอใหอยูตอไป เธอจึงไดนําองคความรู
ที่ไดจากการเรียนมาปรับใช เพื่อชวยอนุรักษใหเรือนแพ
คงอยูตลอดไป
Pang and her family live on a raft house in
Uthaithani Province. Their residence is being threatened by external factors. Pang uses what she learns
to save the raft house.
นอม

Cherish

2019/9.59 min

Director: เจนจิรา สิริพรรณยศ Janjira Siripunyot
E-mail: ssf4th gmail.com
Synopsis: เมื่อแมเสียชีวิต ลูกสาวเจออาหารที่แมทําไวให
แชอยูใ นตูเ ย็น ความทรงจําของแมหลัง่ ไหลเขามา เธอพยายาม
ทุกวิถีทางใหอาหารกินไดอีกครั้ง
After her mother died, the daughter opened the
fridge and found the food mom had cooked for
her. Memories came ﬂooding back and she tried
every single way to be able to eat again.
งลูกชายคน ต

2018/7.45 min

Director: ทวีโชค ผสม Thaweechok Phasom
E-mail: noonlnw55 gmail.com
Synopsis: วิถชี วี ติ จากบรรพชนทีถ่ กู ถายทอดมายังลูกชาย
คนโต
The legacy of the predecessor passed on to the
eldest son
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ท ษ ีเ ลียน ลก
Music Therapy

2019/26.25 min

Director: อินทัช ตระกูลมาลี Intouch Tragulmalee
E-mail: ttouchhiiee gmail.com
Synopsis: เมืองทีห่ า มใชเสียงเพลงเนือ่ งจากโศกนาฏกรรม
ทางดนตรีเมื่อ 20 ปกอน หลังจากการตัดขาดจากดนตรี
ทําใหผูคนในเมืองอยูในสภาวะที่ไรจิตวิญญาณ
In a city where music has been banned for 20 years
people are soulless and uninspired.

ท ษ ีวัค ีน

2019/29.50 min

Director: ธนวินท ไชยแสง Thanawin Chaisaeng
E-mail: thanawin.c59 rsu.ac.th
Synopsis: “ยากเนอะ ทําความฝนกับความจริงใหเปน
เรื่องเดียวกัน”
It is not easy to make your dream come true.

ทะนง

2019/15.21 min

Director: ธนิสร ขอมงคลอุดม
Tanisorn Khomongkoludom
E-mail: mistercatz.yt gmail.com
Synopsis: หมูบ า นทีม่ ผี นู าํ แตไรซงึ่ ความรับผิดชอบ ปญหา
ทีแ่ กไขซํา้ แลวซํา้ เลาแตยงั ไมสาํ เร็จ ชาวบานทุกคนจึงรวมใจ
กันเรียกรองใหมีการเลือกผูใหญบานคนใหม
When the head of the village totally failed to ﬁx
the problems, villagers wanted him to step down
and called for another local election.
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ทะเลไมเคย อกอะไรกั เธอ
Sea Don’t Say Anything

2018/15.02 min

Director: ภานุวิชย โสภณสิริรักษ
Panuwich Soponsiriark
E-mail: pppsycho.m gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไมสมหวังกับ
ความรัก และวันหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งเดินเขามาเปลี่ยนชีวิต
เธอไปตลอดกาล
A story of a girl whose love is never requited. One
day she met a man who would change her life
forever.
ทางกลั

าน

Pai Dao Din

2019/13.19 min

Director: วัชรพล สายสงเคราะห
Watcharapol Saisongkhroh
E-mail: imhain6 gmail.com
Synopsis: ชื่อ ‘ไผ ดาวดิน’ อาจดูเปนชายหนุมหัวรุนแรง
ในขณะทีค่ นอีกกลุม อาจเห็นเขาเปนผูก ลา ทาชนอํานาจรัฐ
แตสําหรับคนในครอบครัว ‘บุญภัทรรักษา’ ไผก็คือไผ
To some people ‘Pai Daodin’ is a rebellious young
activist while to some he is a hero who challenges
the authority with a hope to create a better society.
However, for the Boonpatraksa Family Pai is himself.
ทางทีเลอก

2018/17.13 min

Director: ศุภกร เมฆวัฒน Suphakon Mekawat
E-mail: scots.ﬂuke gmail.com
Synopsis: นักเรียนอันธพาลสองกลุมในโรงเรียนเปนเด็ก
หัวรุนแรงแยงแฟนกัน จนเกิดการทะเลาะ ซํา้ ยังมีเหตุการณ
ดรามาเกี่ยวกับเพศที่สามอีกดวย
Two rebellious groups of students were ﬁghting for
the same girl. On top of that there was a drama
about the ‘third sex’.
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ทิพวรร
Don’t

2019/11.41 min

กั หา

orry

Director: วชร กัณหา Wachara Kanha
E-mail: wacharakanha gmail.com
Synopsis: ชวงเวลาสุดทายของแม
The last moment of mom

ทีนี้ไมมี คร

Lonely Planet

2019/5.15 min

Director: กระบี่ แซหลิม Krabi Saelim
E-mail: krabiearthson gmail.com
Synopsis: มนุษยโลกเราก็คอื เอเลีย่ น ในสายตาของมนุษย
ตางดาว
We human are alien in the eye of the creatures on
other planets.

ธร ี ระตู 1969

The Threshold 1969

2019/20.34 min

Director: ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน, ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์,
ชานนท ตรีเนตร, ปญญา ผาสุกโกวิทสิริ
Twatpong Tangsajjapoj, Kraisit Bhokasawat, Chanon
Treenet, Punya Pasukkovitsiri
E-mail: kraisit07 yahoo.com
Synopsis: ภาพยนตรแอนิเมชั่นที่เลาเรื่องอิทธิพลของสื่อ
ยุคใหมกับชวงเปลี่ยนผานของสี่ชวงวัย โดยผูกํากับสี่คน
Four stories about the impact of new technology
within a transitional period of four generations by
four directors.
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เธอทั้งสอง ะตา อดสี
Still Blue

2019/21.19 min

Director: พันธวัช กาญจนภิญโญ
Pantawat Kanjanaphinyo
E-mail: ppeeaatt.abc gmail.com
Synopsis: การจบลงของความสัมพันธ ในวันที่ความรัก
ไมไดขึ้นอยูกับคนสองคน
The end of relationship when love is not just about
two people

นอง

Nong

2019/44.40 min

Director: เมธพนธ แพรกทอง Metapon Prakthong
E-mail: mo.metapon gmail.com
Synopsis: เกาตองมาเปนตากลองถายวิดโี อในงานรับนอง
ของเพื่อนเขาที่ชื่อกานต เขาไดเจอกับความจริงที่นาตกใจ
เบื้องหลังหนาฉากของพิธีรับนอง
Invited by his friend, Kao, an average college
student joined the student association and
discovered the ugly truth behind the long-standing
RubNong (freshman orientation) tradition.
นางพัด

Nangpat

2019/15.12 min

Director: ภัทราภรณ ภักตรบํารุง
Pattaraporn Pucktarabumrong
E-mail: preaw club hotmail.com
Synopsis: คูส ามีภรรยาทีม่ บี ทพิสจู นความสับสนในตัวเอง
ของฝายชายที่อยากเปนหญิงและลุมหลงไปกับผูชาย แต
สุดทายก็ไดรูวาความรักที่แทจริงก็คือภรรยาของตน
A story of a couple in which a husband faces inner
conﬂict--he wants to be a woman and is obsessed
with men, but ﬁnally realizes that his wife is the
love of his life.
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นา ินกินสุรา

2019/5.33 min

Director: นริษศรา นาคประนิล Narissara Nakpranin
E-mail: aomsiyyn gmail.com
Synopsis: ชีวติ ชายวัยกลางคนผูห นึง่ ทีแ่ ตกอ นเปนคนเสเพล
ใชชวี ติ อยูก บั อบายมุข สิง่ มัวเมา ผานประสบการณมามากมาย
แตในปจจุบนั เขาไดเปลีย่ นจากเด็กเสเพลในวันนัน้ เปนจิตอาสา
ในวันนี้
A story of a middle-age man, a former lazy slug
who has volunteered his time for a good cause.

น้าแลง

Drought

2018/5.43 min

Director: ธีรภัทร ประภัศร Theerapatr Prapassorn
E-mail: thptrworkandall gmail.com
Synopsis: ทบทวนความทรงจําทีเ่ ลือนลาง บทสนทนาทาง
ไกลกับความสัมพันธระหวางชีวติ ครอบครัว และสายนํา้ อัน
เปนเสมือนสายเลือดหลอเลี้ยงที่แหงเหือดหายไป
A long distance conversation and an analogy
between family life and a stream which is
gradually drying out.

น้าหยดลงหินทุกวันหินเลยเ ยก

Drop by Drop, You Break the Rock

2019/21.11 min

Director: จิรายุ ลือสกล Jirayu Luesakol
E-mail: pui jirayu hotmail.com
Synopsis: สมชายไดรบั การชวยเหลือจากชายชราทีอ่ า งวา
มาจากอนาคต ในการคัดเลือกนักแสดงนักเลงไทยภาคใหม
In an audition for a thug role Somchai was assisted
by an old man who claimed he was from the future.
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นิทานคนตัวเลก

Once pon a Dream

2019/29.09 min

Director: ศาสตร ตันเจริญ Zart Tancharoen
E-mail: zarttancharoen gmail.com
Synopsis: กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ในดินแดนแหงความ
ฝน ยังมีชายแคระขี้เหงาอาศัยอยูกับพอและแม จนกระทั่ง
วันหนึ่ง หญิงแคระก็เขามาในชีวิตเหงา ๆ ของเขา และได
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาล
Once upon a time, in the land of dream, a lonely
young dwarf man lived with his parents. One day,
a young dwarf woman came into his lonely life
and changed it forever.
นิรัติกันย

2019/37.41 min

Director: ณัฐชัย เครือเสนา Nutthachai Khrueasena
E-mail: benyapha29217 gmail.com
Synopsis: ชีวติ หลังเลิกเรียนทีแ่ ตกตางจากเด็กคนอืน่ ทัว่ ไป
เขาทั้งคูใชเวลากอนกลับบานนั้นอยูดวยกันกอนที่จะแยก
ยาย เรือ่ งราวทัง้ หมดเกิดเพราะความรัก และความรักก็ทาํ ให
เกิดการหายตัวไปของบางคน
After school they would spend time together
before going home. Love is the reason and because
of love someone disappeared.

นิราศกรุงเกลอ
Krung Kluea

2018/89.58 min

Director: ณัฐนันท เทียมเมฆ Natthanun Tiammek
E-mail: nat ta gun hotmail.com
Synopsis: สถาพร ครูวรรณคดี ไมสามารถมีเซ็กสกบั ภรรยา
ที่ตั้งครรภไดตามตองการ จะเกิดอะไรขึ้น ถาสถาพรเลือก
ทิ้งภรรยาไว และไดพบกับเสนทางสู “กรุงเกลือ” เมืองแหง
สรวงสวรรค ที่เกิดขึ้นจริงในระหวางการเดินทาง
Sathaporn’s pregnant wife could not fulﬁll his
sexual desires . What would happen if he decided
to leave her behind and embark on a journey to
Krung Kluea?
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นิสาเ น ี อ
Nisa the Pob

2018/35.53 min

Director: อัลวา ริตศิลา Alwa Ritsila
E-mail: alwaritsila gmail.com
Synopsis: เมือ่ นิสาถูกปอบสิงราง เธอตองออกไปลามนุษย
ทุกคืน เพื่อกินเนื้อหนังยังชีพ มิเชนนั้น ปอบรายกระหาย
เลือดจะกัดกินเธอจากภายในเสียเอง
A relationship between a stalker and a girl next-door
who was possessed by local ﬂesh eating spirit

เนา- สภา

The Local Cure

2019/30.42 min

Director: ภูวดล เนาวโสภา Puwadon Naosopa
E-mail: mi puwadon msn.com
Synopsis: หลังจากจบพิธกี รรมหมอลําผีฟา ชาวบานจะนํา
กระทงแตงแกไปวางไว เพือ่ ใหสมั ภเวสีมากิน โดยหามใหใคร
หันกลับไปมองกระทง แตแกวดันหันกลับไปมอง
After a ceremony celebrating the Pee Fah ghost
villagers offer food served in banana leaf containers
to stray spirits. One is strictly forbidden to look
back at the receptacle, which Kaew just did.
ทสวดกวีกอนอัสดง

Sunday Afternoon Poem 01

2019/7.03 min

Director: อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ
Achitaphon Piansukprasert
E-mail: guitar solomatic hotmail.com
Synopsis: อุ ณ หภู มิ ที่ เ พี้ ย นพิ ลึ ก กึ่ ง ฝ น กึ่ ง ลื ม กระทบ
รางบางเบาของวิญญาณหลงทางในพื้นที่ความเคลื่อนไหว
ถํา้ ลึก สายนํา้ และความทรงจํารอนระอุ ทามกลางเสียงสวด
ของกวียามโพลเพล
A weird temperature struck a fragile body of the
lost spectre. A deep cave, a stream and abiding
memory amidst the twilight prayer.
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านเกิด

2019/29.59 min

Director: อภิชญาภา หนูเนียม Apichayapa Nuniam
E-mail: apichayapa05 gmail.com
Synopsis: หลังจากพอเสียชีวิตลง แมก็เริ่มปวยเปนโรคที่
รักษาไมหาย นพ จึงตัดสินใจพาแมกลับไปยังภาคใต สถานที่
ที่เลือนลางในความทรงจําของเขา
After his father passed away, his mother suffered
a serious illness. Nop decided to take his mother
back to their hometown about which he had a
vague memory.

าน รสลัด

The Pirates

2018/12.36 min

Director: พัชรพล ภิภพสุขาวดี
Patcharapon Pipobsukavadee
E-mail: f.o.n.d hotmail.co.th
Synopsis: สารคดีเรื่องนี้เผยใหเห็นถึงเนื้อแทของชีวิตโจร
สลัด พวกเขาปลนคนรวย ชวยคนจน ไมตางจากโรบินฮูด
เจาแหงทองทะเล
This documentary brings out what’s under the skin
of a true pirate. As they rob the rich and give to
the poor, they are nothing less than what we know
as a Robin Hood of the sea.
านทีไมมี ครอยู

When the Wind Take Us Away

2019/27.25 min

Director: ธนวีร ลิ้มประสิทธิศักดิ์
Tanawee Limprasitthisak
E-mail: tanawee.lim gmail.com
Synopsis: “เทีย น”ลู กชายที่ ไมย อมใหพ อ ขายบ านที่
กรุงเทพฯ หลังจากแมเสียชีวิต
A son would not let his father sell out their house
in Bangkok after his mother had passed away.
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านนอยหลังนี้สุ ีเสีย ริง
ลูกไวสม ทุกสิง สวย ริงนะ า สี า

2018/16 min

Director: นัชชา รุง รัตนาภรณ Nutcha Rungrattanaporn
E-mail: nutcha.pann gmail.com
Synopsis: อากงหาฮวงซุยไมใชเพื่อเปนบานหลังสุดทาย
แตกลับใหตัวเองแข็งแรงและอายุยืน
An old man brought a grave for himself not for his
life after death, but as a way to make him live a
longer.

าน น

Still a Family

2019/21.15 min

Director: ศุภพัฒน พวงทอง Suppapat Phoungtong
E-mail: suppapat.p gmail.com
Synopsis: ผูก าํ กับโฆษณาฝนอยากจะมีครอบครัวทีแ่ สนสุข
แบบในโฆษณา เขาเลยทดลองใชชวี ติ อยูใ นบานและครอบครัว
ที่สมมุติขึ้นมาจากโฆษณาทางโทรทัศน
A single TV commercial director wishes to have a
happy family as visualised in a TV ad. He experiments
with the idea of living with a mock-up family.

ุรุษเลอดหมู

Crimson Gentenman

2019/34.37 min

Director: อชิรญาณ เปรมจิต Achirayan Premjit
E-mail: achirayanmt10 gmail.com
Synopsis: สัมผัสอดีตและประสบการณการเปนเด็กชาง
ตางจังหวัด มุมเล็ก ๆ ที่คุณอาจไมเคยเห็นในรั้วสายอาชีพ
ความเกรียนที่ดูจะผิดภาพลักษณเด็กชาง พรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองที่ยิ่งใหญสําหรับพวกเขา
They are from the upcountry studying at the
vocational school and about to take a big step to
change their life.
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กติรัก

Endslate

2019/88.01 min

Director: ชินวร นงคเยาว Chin-Von
E-mail: ajonvon gmail.com
Synopsis: อุมเปนเด็กตีสเลตในกองถายภาพยนตร และ
ถายทําหนังสั้นของตัวเอง ในวันธรรมดาที่บานเมืองไมปกติ
Oom, a slate girl of a ﬁlm production. She was
shooting her short ﬁlm on the day of coup.

รัม รากากี

The Lady’s Tale

2018/100.08 min

Director: อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ
Achitaphon Piansukprasert
E-mail: guitar solomatic hotmail.com
Synopsis: “กากี” นางในนิทานพืน้ บานทีถ่ กู เปรียบกับกลิน่
หอมของดอกไมและงามเลิศจนใครเห็นเปนตองหลงใหล
กากีไดอาศัยอยูกับ “หนาทอง” เจาอาณาจักร มาวันหนึง่
“หนวดแดง” คูเ ลนหมากประหลาดไดหลงรักกากีเขา
Khaki features in a Thai folklore. Her beauty was
compared to the fragance of ﬂowers which allured
passers-by.
ราสาทหิน

Prasat Hin

2019/22.22 min

Director: พีรณัฐ กาญจนวงศ Peeranat Kanjanawong
E-mail: nuew555 hotmail.com
Synopsis: ชีวติ แรงงานขามชาติทเี่ ขามาทํางานเปนแรงงาน
กอสรางอยูในประเทศไทย
A story about alien labour in Thailand
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ลาเกยต้น

Stranded Fish

2019/21.02 min

Director: จิรวัชร วัชรเศวตโสภณ
Jiravach Vacharaswetsophon
E-mail: jiravach gmail.com
Synopsis: รุง เชาของครอบครัวชนชัน้ กลางครอบครัวหนึง่
ทีเ่ ต็มไปดวยความแอบเสิรด ในทีส่ ดุ แลวไดรบั การบําบัดจาก
การฝนตกแดดออก
An absurd morning of a middle-class family was
ﬁnally alleviated by the sun and the rain.

วง

2019/19.10 min

Director: รณกฤต ขันติสลี วา Ronnakrit Khantiseelawa
E-mail: shortmovie369 gmail.com
Synopsis: ในระหวางทางกลับบานเพือ่ ไปเลือกตัง้ ผูโ ดยสาร
สีค่ นทีม่ นี สิ ยั สุดปวงตองเจอกับอุปสรรคมากมาย เมือ่ รถเสีย
กลางทาง พวกเขาจึงตองรวมใจกัน
Four wretches embark on a journey home for the
general election. On the way the car broke down
and they had to bolster team spirit.

า วินาศ

Dying Daffodill Incident

2019/26.03 min

Director: ณัฐพล อมรจรูญ Nutthapon Amornjaroon
E-mail: nutthapon ham hotmail.com
Synopsis: แกวหลับอยูใ นโลกทีเ่ ขาไมรจู กั เขาตืน่ ขึน้ มาและ
พบวาตนเองไดหยิบฉวยบางอยางจากในฝน และไดพบกับ
สิ่งที่ทําใหความโกรธแคนในใจเขาพวยพุงขึ้นมาจากอดีต
Kaew was sleeping in the world unknown to him.
He woke up and found that he took something
from the dream world. He came across something
that evoked his long-standing resentment.
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า อม

Papom

2019/19.08 min

Director: นํ้าทิพย ไชยจินดา Namtip Chaijinda
E-mail: Namtip.chaijinda gmail.com
Synopsis: แมบานคนหนึ่งไดรับโทรศัพทจากเพื่อนที่
ชวนใหไปทําบุญเพือ่ รักษาโรคเบาหวาน เธอตัดสินใจลางาน
1 วัน และตั้งใจเดินทางไปยังวัดแหงนั้นกอนเวลาเที่ยง แต
การเดินทางครั้งนี้ไมราบรื่นอยางที่เธอคิด
A cleaner with diabetes took a day off and went
to a temple with a hope to ﬁght the disease.
However, the journey was not as smooth as she
had expected.
าร ีย

Paranee

2018/14.11 min

Director: ธนา เกษร Thana Kesorn
E-mail: studio50satang gmail.com
Synopsis: ครูปารณียมีความมุงมั่นที่จะสอนเด็กตาม
แนวทางของเธอ แตการสอนของเธอนั้นแตกตางไปจากครู
ทุกคน จนกระทัง่ เธอไดพบกับความจริงบางอยางทีไ่ มไดเปน
ตามแบบที่เธอคิด
Teacher Tapanee has her own way of teaching
which deviates from other teachers’. She encounters undesirable truth about teaching and regulations that she must follows.
าอา รรพ

The Mystical Forest

2019/9.38 min

Director: ธิดา ตายใหญกรีด Thida Taiyaikreed
E-mail: ttaiyaikreed gmail.com
Synopsis: เมื่อหมูบานเกิดภัยแลง ชาวบานตางเชื่อวามัน
เปนเพราะปาอาถรรพ แตจะเปนเชนนั้นไดอยางไร เมื่อครู
อารมยืนยันวา มันเปนเพราะโลกรอน ไสยศาสตร หรือ
วิทยาศาสตร อะไรคือสาเหตุกันแน
The villagers believe that the mythical forest is the
cause of the intense aridity, while Teacher Arm
insists that it was due to a climate change. Science
versus superstition.
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ดเทอมชีวิต

A Summer Life

2019/26.16 min

Director: พิอาย แจมจันทร Pieye Jamjan
E-mail: pjhamjan gmail.com
Synopsis: วินเด็กชายฐานะดีทไี่ มมเี พือ่ นไดมาพบกับโกลกู
คนงานกอสราง ทั้งคูไดมาเปนเพื่อนกัน เมื่อวินและโกตอง
พลัดพรากจากกันดวยวิถชี วี ติ ของตน วินจึงตัดสินใจบอกลา
เพื่อนดวยสุดกําลังกายที่มี
Win a boy from a well-to-do family became friends
with Koh a working class boy. As life goes on both
had to say goodbye and Win wanted to gave his
friend an unforgettable one.
นเกลา-ศาลายา

Pinklao-Salaya

2018/9.49 min

Director: เจส หลิน Jess Lin
E-mail: jesliinn gmail.com
Synopsis: ในขณะที่รอแท็กซี่ ณ ปายรถเมลแหงหนึ่ง เจส
เพิ่งรูตัววาตัวเองไมมีเงินติดตัวและแบตมือถือก็ยังหมดอีก
สุดทายสถานการณตา ง ๆ ก็นาํ พาใหเขาตองขอความชวยเหลือ
จากคนหูหนวกคนหนึ่งที่เขาบังเอิญไดพบเจอ
Jess was left alone at the bus stop with no money
and on top of that her phone was dead. She
turned to a deaf stranger for help.
เ ยหัว ไ สู น
Bkk Wota

2018/17.19 min

Director: พรหมวิวัฒน เสาวิจิตร Phromwiwat Saowijit
E-mail: aitakatta me.com
Synopsis: จุดเริ่มตนของนํ้าตาที่เต็มไปดวยความรักมี
ปลายทางคือความฝน ของไอหนุม โอตะ นักศึกษาภาพยนตร
ที่เรียนปริญญาตรีมาทั้งหมด 48 เดือน 4 ป
The beginning of tears of love with dream at the
other end, this is a story of Ota who has spent four
years studying ﬁlm.
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เ รียะ

2019/9.47 min

Director: พิชญะ ฉวีเกษมงาม
Pitchaya Chaveekasamngam
E-mail: ssf4th gmail.com
Synopsis: แตงคกบั นาโน เปนเพือ่ นคณะเดียวกันและตอง
มาทํางานรวมกันในหัวขอเกี่ยวกับวิทยาศาตรแบบงาย ๆ
แต ง ค เ สนอให ทํ า เรื่ อ งไฟฟ า สถิ ต โดยให เ หตุ ผ ลว า คน
สวนใหญคิดวาเปนเรื่องของความรูสึก... ตองพิสูจน
Tank and Nano are working on a project to prove
whether static electricity is a scientiﬁc effect or
simply a sense of feeling.
ไ เยียมยา

Visiting Grandma

2019/18.58 min

Director: ปวีณ กิตติโกวิท Pavin Kittikovit
E-mail: pkittikovit gmail.com
Synopsis: เฮียซง เจาของรานนํา้ เตาหูท อี่ ยูใ นชวงขาลงของ
ธุรกิจ ตัดสินใจวางแผนไปเยีย่ มแมตา งจังหวัด..โดยแทจริงมี
จุดประสงคอื่นแอบแฝง..โดยที่ไมบอกใหเมียและลูกไดรับรู
Song was running a soy milk place amidst the
economic recession. He secretly plotted something
and went to visit his mother who lived in a different
town.
แ ลกดทั

Bedsore

2019/14.55 min

Director: ปรินทร อินทรศร Parin Intarasorn
E-mail: a.sunparin gmail.com
Synopsis: ภาพยนตรสารคดีทดลองเรื่องนี้นําเสนอความ
เจ็บปวดของแมผมจากการกดทับจากวัตถุตาง ๆ จากการ
ใชชีวิตปจจุบันในกรุงเทพ แรงกดทับเหลานี้คอย ๆ ทําลาย
จิตใจ และกักขังเธอใหอยูก บั ความเจ็บปวดในโลกแหงวัตถุนี้
This experimental documentary presents the pain
experienced by my mother who lives under the
oppression of the urban life. Trapped in this
material world her soul is gradually destroyed.
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น ดูรอน

Summer’s End

2019/29.55 min

Director: กัลปพฤกษ ติยะจามร
Kanlapaphruek Tiyajamorn
E-mail: praow2012 gmail.com
Synopsis: มายดและมี่ สองพี่นองผูสูญเสียแมไปอยาง
กะทันหัน ทําใหทั้งสองตองเผชิญกับโลกความเปนจริงที่
โหดราย
Mild and Mimi, the two sisters whose unexpected
loss of mother caused them to face the brutal
reality of the outside world.
พ าวัน

Payawan

2019/29.12 min

Director: ศุภามาศ บุญนิล Supamart Boonnil
E-mail: supamart.b gmail.com
Synopsis: ในวันสุดทายของเทศกาลสงกรานต ปาน ตอง
รับมือกับครอบครัวที่มาอยูพรอมหนากัน ยิ่งทุกคนใชเวลา
รวมกันนานเทาไหร ก็ยิ่งตองอดทนอดกลั้นมากขึ้นเทานั้น
In the morning of Songkran day, Chiangrai everyone
in Pan’s family was spending time together. The
longer it took, the more irritating the family
gathering became.
พราน ี

Pranpee

2018/4.56 min

Director: มโน ศรีพุม Mano Sripum
E-mail: manomanosr live.com
Synopsis: คนกลุม หนึง่ ทีพ่ ยายามจะทําใหปา กลายเปนปา
ที่แทจริง
A group of people want to turn a jungle into a
‘real’ one.
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พ กษ าลัย

In the Memory of the Forest

2019/23 min

Director: จิรภัทร วีณะคุปต Jiraphat Vinagupta
E-mail: jiraphat.vinagupta gmail.com
Synopsis: โจโจตัดสินใจชวนพี่บอมกลับมาทํางานรวมกัน
อีกครั้ง เพื่อเติมไฟฝนใหชีวิตที่แหงเหี่ยวจากการทํางานใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร
Disheartened by the ﬁlm industry Joe Joe asked
Bom, his former colleague, to join him in a dream
project.

พอกั ลูกชาย

2019/23.26 min

Director: เชวง ไชยวรรณ Chaweng Chaiyawan
E-mail: 169ﬁlm gmail.com
Synopsis: เรื่องของพอที่เตรียมตัวรับการกลับบานของ
ลูกชาย หลังจากถูกตัดสินจําคุก 1 ป คดีบุกรุกที่ดินนายทุน
ซึ่งเปนที่ดินที่ออกโฉนดโดยมิชอบดวยกฎหมาย
A father looks forward to the return of his son who
was sentenced to one year in jail following a land
invasion charge, although the land itself was
illegally acquired.

พอที

ทีพอ

Meditation Mind

2019/24.27 min

Director: ธนวัฒน ทิราพืช Thanwat Thiraphuet
E-mail: Nooozaaz gmail.com
Synopsis: นายประหยัดกําลังหลบหนีเจาหนาทีต่ าํ รวจ เขา
แวะจอดรถที่ปมนํ้ามันแหงหนึ่ง แตไดพบเจาหนาที่ตํารวจ
เขาจึงหลบหนีเขาไปในปา และไดพบพระสงฆรูปหนึ่ง
Prayat was being chased by an ofﬁcer. He dropped
off the gas station and bumped into a policeman,
so ﬂed to a jungle. There he met a monk.
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พันธะสั
The

2019/28.19 min

า ากสิง ต าว

hite Lion’s Order

Director: พิชามญชุ สุวรรณธวัช Pichamon Suwantawat
E-mail: praepichpichprae gmail.com
Synopsis: เด็กหนุมอิสลามคนหนึ่งที่ไมไดเครงศาสนา
เกิดไดยินเสียงจากพระเจา
An Islamic boy is not devoutly pious but can hear
the voice of Allah.

เพชรน้า สม

The Diamond of Namsom

2019/27.11 min

Director: นพรัช ธรรมเรืองฤทธิ์
Nopparat Thammarueangrit
E-mail: tikoo383 gmail.com
Synopsis: คิง ชายหนุมนักรองนําแหงวงเพชรนํ้าโสม ได
กลับมาแสดงหมอลําที่บานเกิดของตัวเองอีกครั้ง เขาไดพบ
กับเรือ่ งราวของวงดนตรีหมอลํา ในยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
King a singer of a traditional Isan band came back
to perform in his hometown. There he learned
about the situation of the band in the changing
world.
เพอน อง ันเ นสั
My Be(a)st Friend

2018/12.06 min

ะหลาด

Director: ภูริณัฐ กาใจ Purinut Karchai
E-mail: tanstar.craftist gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของเด็กชายและเพื่อนในจินตนาการ
ของเขาที่คอยผลักดันใหเขามีความกลาในชีวิตจริง
A story of a boy and his imaginary friend by whom
he was emboldened
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เพอนเลน เลนเพอน
Friend

2018/14.27 min

ith Beneﬁts,

ithout Beneﬁts

Director: สรยศ ประภาพันธ Sorayos Prapapan
E-mail: yossyoss hotmail.com
Synopsis: นิกกี้ หนุมเรียนจบใหมในสาขาเกี่ยวกับศิลปะ
ไดขอให กอย เพือ่ นสนิทมาเปนแบบใหกบั งานถายภาพของ
เขา แมวากอยจะสวมมาสคอตและไมเห็นหนาเลย
Nicky a fresh graduate from the Department of Fine
Arts asked Koi to pose for his photo shoot. She
would be dressed in a Mascot costume under
which her face was completely hidden.
เพอนสรางได
My Sunshine

2018/23.04 min

Director: ปวรุตม โลกรุด Pawaturh Lorkud
E-mail: toonhnwii gmail.com
Synopsis: เจมส เด็กชายทีอ่ าศัยในหมูบ า นทีม่ ฐี านะ ไดมา
พบกับ ดาว เด็กหญิงจากสลัม ทําใหทั้งคูไดพบกับมิตรภาพ
แตไมนานนักความสัมพันธของทั้งคูก็ตองพังลง เพราะแม
ของเจมสที่ไมยอมรับดาว
Jame, a boy who lives in a luxurious village met
Dao a slum girl and became friends. Nevertheless,
their friendship was because James’s mother did
not accept Dao.
ไพรภวังค

Nature Green Life

2018/25.40 min

Director: กันตพล ดวงดี Kantapon Duangdee
E-mail: kenjicod gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวของหญิงสาวผูส ญ
ู เสียบุคคลในครอบครัว
แลวตัดสินใจนําขี้เถาผงกระดูกของพวกเขามาปลูกรวมกับ
ตนไม ดวยความเชื่อที่วาพวกเขาจะกลับชาติมาเกิดใหมใน
รางของตนไม
After the death of her parents, a young girl mixed
their ashes with soil in the ﬂowerpot, hoping for
the reincarnation.
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ภูเ าทีหลงรักทะเล

Rhythm in the Rain

2019/14.06 min

Director: วัจรัฐพร กังวาราวุฒิ
Watrattapon Kangwarawut
E-mail: watrattapol hotmail.com
Synopsis: หากคนสองคนอยูไกลกันเกินเอื้อมแตยังมี
ความคิดถึงทีย่ งั ไมจางหายไป เขาจะทําและจัดการกับความ
รูสึกนี้ยังไง
They are so far apart but still missing each other.
How do they handle with such feelings?

มนตรักเ วาสินรินทร

2019/50.14 min

Director: ศิวะ ศรีแกว Shiva Srikeaw
E-mail: sawata5426 gmail.com
Synopsis: เขวาสินรินทร ดินแดนหัตถกรรม เลิศลํ้า
ภูมิปญญา ตระการตาผาไหม ระบือไกล ประคําสวย รํ่ารวย
ประเพณี มีปราสาทโบราณ สืบสานเพลงกันตรึม
Kewasinarin, a land of handicraft, wisdom, magniﬁcent silk, celebrated beads rich culture, ancient
castle and indigenous folk music

มนุษย ลก

Human on Earth

2019/17.43 min

Director: ศาสตร ตันเจริญ Zart Tancharoen
E-mail: zarttancharoen gmail.com
Synopsis: เย็นวันหนึ่งมนุษยอวกาศมาเคาะประตูบาน
หลังหนึ่งบนดาวอังคาร หญิงแมบานเปดประตูดวยความ
รําคาญ แลวจากนัน้ ความสัมพันธของทัง้ สอง ก็ไมเหมือนเดิม
ไปตลอดกาล
An alien was knocking at the door of a house on
Mars. Annoyed by the knocking the housemaid
answered the door and their relationship was
never the same.
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มรรตย

My Mercy

2018/30.02 min

Director: อนุรักษ จรรโลงศิลป Anurak Chanlongsin
E-mail: mp ﬁlm hotmail.com
Synopsis: หลังจบการศึกษา ชวงรอรับปริญญา เธอได
เดินทางมาอาศัยอยูกับปา เพื่อดูแลคุณปูที่ปวย และไดพบ
กับเรื่องที่ขัดแยงกับสามัญสํานึกของเธอ เธอจึงพยายาม
ยุติมัน
After her graduation she came to stay with her
aunt to nurse her sick grandfather. There she
discovered something that is against her morality
with which she tried to tackle.
มอเตอรไ ครั าง
Ict Film 10 Documentary Vol.5

2018/17.21 min

Director: ประภัสสรา ชมภูนทุ , รสิตา อุดมศิลป, วรท วิรยิ ะ
ธรรมกุล, อชิรญา กงมนต Prapussara Chompoonut,
Rasita Udomsil, Warot Wiriyathammakul, Achiraya
Kongmon
E-mail: godzaz101 gmail.com
Synopsis: สารคดีทวี่ า ดวยมุมมองของวินมอเตอรไซคและ
ผูขับขี่ Grab Bike
A documentary sharing perspectives of motorbike
taxis and Grab bikers
มะนวด

2018/26.55 min

Director: พิมกาญจนา กาบแกว Pimkarnjana Karbkaew
E-mail: padsakorn2539 hotmail.com
Synopsis: วิถีชีวิตและพิธีกรรมของคนใน อ.ขุขันธ จ.
ศรีสะเกษ
Lifestyle and cultural practices of people in Ku Kan
district, Si Saket
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มากั เลียน

Makab-Alien

2019/4.56 min

Director: อัมรินทร ทองชูใจ Ammarin Thongchujai
E-mail: ingorjin gmail.com
Synopsis: ยานของเอเลี่ยนตกมายังโลก พวกเขาจึงตอง
ซอมมันเพื่อกลับบาน โดยมีฟา ผูเปนมนุษยคอยชวยเหลือ
แตชิ้นสวนขาดไปหนึ่งชิ้น
An alien spaceship was accidentally landed on the
earth. They had to ﬁx the broken vehicle to return
to their planet, with a support from a girl called
Fa. Unfortunately, one part is missing and Fa’s
father escorted them to get it.
มาดามอ ศก
Madam Asok

2018/5 min

Director: ธารา เจริญเขต Tara Jaroenkat
E-mail: tarajaroenkat gmail.com
Synopsis: เปกและนนทตองไปปลนที่รานสะดวกซื้อ เพื่อ
ความรัก เพื่อชีวิต และเพื่อเธอ มาดามอโศก
Pek and Non decided to rob a convinient store for
the sake of love, of life and of her Madam Asoke.

มอที 3

2019/16.51 min

Director: ศิวะ ศรีแกว Shiva Srikeaw
E-mail: sawata5426 gmail.com
Synopsis: เล็ก คือคนที่ไปทํางานไดทุกที่ ไมวาจะเปน
โรงพยาบาล หางสรรพสินคา รานคา สามารถทํางานไดทั้ง
ผูช าย ผูห ญิง วัยรุน คนแก ก็ไมเกีย่ ง เพราะสุดทายมือทีส่ าม
ที่เขาคิดนั้นคือ ถุงยาง
Lek is an easy going one. She can do anyplace with
anyone with a condom as a mediator.
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เมองมะ ูด

Lumpy Town

2019/2.14 min

Director: ธีรภัทร ประภัศร Theerapatr Prapassorn
E-mail: thptrworkandall gmail.com
Synopsis: โศกนาฏกรรมของเด็กชายบานนอก ทามกลาง
เสียงเครื่องจักรและการสูญเสียตัวตน
A tragedy of a country bumpkin amidst the uproar
of the machine and the losing of one’s identity

เมองลั แล พัทยา 2549
In the Year of ‘49

2019/34.54 min

Director: กาจพล นิติพิสานนท Kardpol Nitipisanon
E-mail: makanitipisanon0 gmail.com
Synopsis: ในหมูบ า นเล็ก ๆ ในพัทยา หญิงสาววัยกลางคน
จัดแสดงละครเวที เกี่ยวกับเมืองลับแลในระหวางที่เด็ก ๆ
วิ่งเลนอยูในซากที่หลงเหลืออยูจากเมืองของพวกเขา
In a small village in Pattaya a middle-age women
stage a play in an abandoned movie theater.
Meanwhile the kids are playing around in the ruins
of their town.
เมอยามสิ้นแสง

Midnight Century

2019/7.09 min

Director: วีระยุทธ ทรัพยประเสริฐ Verayut Sapprasert
E-mail: akedoxland outlook.com
Synopsis: การหยิบจับภาพคอลลาจตาง ๆ ของความ
ทรงจําในชวงป 2557
A picture collage capturing the memories of the
year 2014
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เมอหนงแลว งสาม

When One, And Then Three

2019/25.40 min

Director: ธัญวรัตม สมบัติวัฒนา
Tanwarat Sombatwattana
E-mail: jtanwarat hotmail.com
Synopsis: เรื่องเลาประวัติศาสตรครอบครัว ที่นํามาซึ่ง
ตัวตนของเด็กหญิงคนหนึ่ง
An anecdote about a family history that shapes
the identity of a girl

แมลงวัน
Fly

2019/22.03 min

Director: พิมพธิดา อโนทัยสินทวี
Pimtida Anothaisintawee
E-mail: pim4paopao gmail.com
Synopsis: สัตวทั้งหลายถูกกักขัง และถูกแสวงประโยชน
เพื่อตอบสนองความตองการอันไมสิ้นสุดของมนุษยผูโลภ
มากและไมรูจักพอ ผูที่อยูจุดสูงสุดของหวงโซอาหาร นํามา
ซึ่งความเจ็บปวดของสิ่งมีชีวิตอื่นอีกมากมาย
Animals were conﬁned and used to serve human’s
endless need. Those who are at the top of the
food chain brings suffering to other living creatures.
ไมรักษ ไมตอง

2019/7.01 min

Director: คหัฏฐา แกวปองปก Kahattha Kaewpongpok
E-mail: tekahattha gmail.com
Synopsis: แพร หญิงสาววัยรุนที่พยายามจะบอกเลิก
คนรัก(ถุงพลาสติก)ของเธอหลายครั้ง ทั้งที่เขารักและดูแล
เธอเปนอยางดีมาตลอด แตสิ่งที่ทําใหเธอตัดสินใจบอกเลิก
เพราะวาคนรักของเธอ ไมรกั ษ ไมดแู ลสิง่ ตาง ๆ ในโลกนีเ้ ลย
Prae a girl who is trying to break up with her lover
(plastic bags). While the lover is truly good to her,
he is never good with the earth.

229

ย (ยักษ)
Giant

2019/11.58 min

Director: เอกวิน คลายทอง Eakawin Klaithong
E-mail: khimvaree.w gmail.com
Synopsis: เด็ก ม.ปลาย สองบุคลิก ที่นําพาชีวิตเขาดําเนิน
ไปอยางทรมาน เพราะเขาตองโดนบุคคลรอบขางคอยแกลง
คอยรังแก แตวันนึงเขากลายเปนอีกคนที่ตัวเขาไมสามารถ
ควบคุมได
The boy who often got bullied by those around
him had a breakdown and became a different
person.
ยามวิกาล

Midnight Blue

2019/22 min

Director: สุชิตา แกนงูเหลือม Suchita Kaennguleam
E-mail: diwsahhh gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวของ สาว หญิงสาววัยสิบเจ็ดป เดินทาง
มาหาลิน พีส่ าววัยสามสิบหาป ทีค่ อนโดหลังจากหางหายไป
หนึง่ เดือน พรอมกับความจริงของความสัมพันธในครอบครัว
ที่ไมเคยมีใครพูดถึง
Sao a 17-year-old girl came back to her sister’s
after being disappeared for a month. She got at
the truth about the family that no one ever talked
about.
ยาเสพติด นยุค 4.0

2019/10 min

Director: กฤษตณู วงษโสภา Kittanu Wongsopa
E-mail: yesher01 gmail.com
Synopsis: โปรหรือยาแกไอ ที่เปนขาวมากมายตามสื่อ
ตาง ๆ วากําลังแพรระบาดในหมูวัยรุน เราจึงอยากนําเสนอ
ใหรูจักมันมากขึ้น และสะทอนถึงผลกระทบจากการใชยา
ชนิดนี้
The ﬁlm talks about an increasing popularity and
the side effect of Pro, a cough syrup used among
teenagers as a stimulant.
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รอด-อวน

nder-Sinking

2019/24.44 min

Director: ณัฐภัทร เมฆมณี Nattapat Mekmanee
E-mail: title mekmanee hotmail.com
Synopsis: แดง ชาวประมงพื้นบานที่ตองออกหาปลา
ทุกวัน แตปลาที่หาไดนั้นมีไมพอ เขาจึงตองเปนหนี้ เพื่อนํา
เงินมาเลีย้ งครอบครัว เชนเดียวกับอีกหลายครอบครัวทีต่ อ ง
เปนหนี้แพปลา เพราะผลกระทบจากเรือประมงพาณิชย
Local ﬁshermen do not have enough catch as a
result of commercial ﬁshery. A lot of families are
in debt in order to make ends meet.
ระ าดพันธนาการ

Obligation Disorder

2018/15.41 min

Director: จักรพันธ ศรีวิชัย Jakkrapan Sriwichai
E-mail: ibarose outlook.com
Synopsis: เอกเปนเกษตรกรผูเลี้ยงปลาแบบพันธสัญญา
ในหมูบานที่มีคนทยอยตายดวยโรคประหลาด ในภาวะที่
ราคาปลาตกตํา่ โรคประหลาดก็กาํ ลังคืบคลานเขาสูค รอบครัว
ของเขา
Ake is a contract farming ﬁsherman in a village
where people died of a strange disease. As the ﬁsh
price was sinking, the strange disease is creeping
into his family.
รักสิ้นคิด

Unreasonable

2018/45.18 min

Director: พิพัฒน วัฒนพานิช Pipat Wattanapanit
E-mail: natthaworn.movdesign mail.kmutt.ac.th
Synopsis: การเดินทางทีเ่ หมือนจะไรจดุ หมายในคํา่ คืนหนึง่
ของคน 5 คน ที่จะทําใหคนพบความหมายของคําวารักแท
A seemingly aimless journey of ﬁve people which
untangles the meaning of true love
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รากพราย

Concrete Roots

2018/90 min

Director: อชิตพนธิ์้ เพียรสุขประเสริฐ
Achitaphon Piansukprasert
E-mail: guitar solomatic hotmail.com
Synopsis: ตํานานผีตะเคียนโบราณ กรรมกรสรางบาน ผี
รากพรายกําลังเจริญเติบโตแผดเสียงโหยหวนในความรกราง
ของปาลึกลับ
An ancient myth of the ghost of Takien, a house
builder and the spirit bellowing in the deep dark
forest.
รางทนทาน

Enduring Body

2019/17.20 min

Director: อุกฤษณ สงวนให Ukrit Sa-nguanhai
E-mail: todytode gmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วโยงกับการเสียชีวติ อยางตอเนือ่ ง
ของคุณครูในโรงเรียนอนุบาลแหงหนึ่ง
A story that is linked to the continous deaths of
teachers in a kindergarten

ราแมสะเอง

2018/21.08 min

Director: ประสิทธิ์ แทนศิลา Pasit Tansila
E-mail: pwkdss gmail.com
Synopsis: สารคดีเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวของกับพิธีรําแม
สะเอง เพื่อนําเสนอความเปนมาและขั้นตอนการประกอบ
พิธกี รรม ทีเ่ ปนสือ่ ทีเ่ ชือ่ มความสัมพันธระหวางคนในทองถิน่
A documentary about the traditional dancing Mae
Sa Aeng illustrates the origin and the process of
ceremony which draws local people of Sri Saket
province together.
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รุง าภูพิงค

Roongfahpoopink

2019/29.58 min

Director: นภัสวรรณ มงคลสมบูรณ
Napatsawan Mongkolsomboon
E-mail: napatsawan-work hotmail.com
Synopsis: วันหนึ่งมีเหตุทะเลาะวิวาททําใหบารรําวงตอง
ปดตัวลง จากเหตุการณทงั้ หมด ทําใหสรไดรบั รูถ งึ ความสําคัญ
ของภรรยา ที่รวมสุขรวมทุกขเคียงขางเขาตลอดมา
A couple ran a dancing bar. There was a ﬁght and
the bar was closed down. From the unfortunate
incident the husband learned how his wife was so
important to him.
เรองลกลั ธรรมดา องแมวทีหายไ

Normal Mystery of the Disappearing Cat

2019/21.11 min

Director: ณัฎฐธร กังวาลไกล Nuttorn Kungwanklai
E-mail: nutthaiﬁlm hotmail.com
Synopsis: การหายไปของแมวตัวหนึง่ กระทบกับสองพีน่ อ ง
ในแบบที่แตกตางกันไป
A disappearance of a cat has an impact on the two
siblings in different ways.

เรองเลา ากเสียงหัวเราะ
Laugh Moment

2019/25.22 min

Director: ธีรเมศร กิติทัศนศุภสิน
Teeramate Kititadsupasin
E-mail: teeramate jjj hotmail.com
Synopsis: เรือ่ งราวของกลุม นักเรียนหญิงชัน้ ม.6 นัง่ จับกลุม
พูดถึงวีรกรรมสมัยเรียน พอทุกคนเลาเรื่องของตัวเองจบ
ก็ไดถายรูปเซลฟดวยกัน จู ๆ มีนักเรียนคนหนึ่งในหองเดิน
ออกไปที่ระเบียงอาคารแลว กระโดดตึกฆาตัวตาย
A group of 12th grade girls were sharing their
naughtiest moments in high school. Suddenly one
of them jumped out of the balcony.
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รงเรียนเลก นทุงกวาง

My Little Hightland School

2019/15.50 min

Director: อิศรินทร วรรัตน Itsarin Worarat
E-mail: itsarin13om gmal.com
Synopsis: หนังสารคดีที่นําเสนอเรื่องราวของโรงเรียนที่
ไมไดขึ้นกับระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สอน
เกี่ยวกับวิถีชีวิตควบคูไปกับการเรียนรูภายในจิตใจของ
ตนเอง เปนพัฒนาการในการเจริญเติบโต
A documentary about an unregistered independent
school which offers courses about lifestyle and
knowing one’s mind.
รงเลียน

Happy Script

2019/24.14 min

Director: กมลลักษณ จิรหิตะภัทร Kamonlak Jirahitapat
E-mail: tungieiei gmail.com
Synopsis: แทน ครูฝกสอนพละ ถูกขมขืนโดย หวาน ครู
พี่เลี้ยงสาวที่ตัวเองรูจัก เขาตองเก็บงําความทุกขไวเพียง
คนเดียวโดยไมไดบอกใคร
“Tan” a PE intern teacher was raped by “Whan”
his mentor. He meekly accepted it, sharing his pain
with no one.

ดูตนกลา ลัด

Fallen Sapling

2019/21 min

Director: ชลนิภา วัชรสินธุ Chonnipa Watcharasin
E-mail: mookchonn gmail.com
Synopsis: ลู ก ต อ งการเข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โครงการแพทยชนบท แตแมของเธอตองการใหเธอเรียนครู
A conﬂict between a mother and a daughter with
different opinions on career paths
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ลานกาว

2019/75.56 min

Director: สมชาย วชิระจงกล Somchai Vachirajongkol
E-mail: yayoungman hotmail.com
Synopsis: คนคนหนึ่งเดินจากยะลาถึงเชียงราย ระยะทาง
1,800 กม. เพื่อรับบริจาคเงินใหกับผูพิทักษปา แตอีกดาน
หนึ่งเขาทําเพื่ออะไรกันแน..
A man did a 18k charity walk to raise money for
foresty conservation. But what was his true agenda?

ลายสอไท

Laisuethai

2018/20 min

Director: พนัส บุญหนุน, ธีร คําหอม
Panus Boonnoon, Thee Kumhom
E-mail: agumpma gmail.com
Synopsis: ใครจะรูว า ประเทศเล็ก ๆ อยางประเทศไทย จะ
มีตวั อักษรและภาษาเปนของตัวเองมาอยางยาวนาน แตทวา
สถานะของอักษรไทยจะเปนอยางไร เติบโตและเปลีย่ นแปลง
ไปทิศทางไหน ทามกลางความผันแปรแหงยุคสมัย
Thai language and its alphabets has a long history.
Yet amidst the continuous change of the world,
its future is unpredictable.
ลุงทอง

Uncle Tong 2018

2018/20 min

Director: ณัฐธัญ กรุงศรี Natthan Krungsri
E-mail: tonsak8 gmail.com
Synopsis: เรื่องราวของลุงทอง เกษตรกรที่ทิ้งการทํานา
หันมาปลูกออยแบบเกษตรพันธสัญญาตามนโยบายของรัฐ
แตสดุ ทายก็ถกู เอารัดเอาเปรียบจากนายทุน จนสิน้ เนือ้ ประดา
ตัวโดยขาดการเหลียวแลจากหนวยงานของรัฐ
Uncle Tong turned his rice paddies into a sugar
cane plantation in order to take part in the government’s campaign. Unfortunately, he fell victim to
the capital who robbed him off his money.
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แลวเ อกันชาติหนาตอน าย
Until We Meet Again

2019/47.28 min

Director: ธนิศวร ยันตรโกวิท Thanit Yantrakovit
E-mail: paygeak gmail.com
Synopsis: เจไมอยากอยูบานเพราะตาที่เปนญาติที่ตนเอง
รักเสียชีวิต
Jay could not get over the loss of his grandfather
and wanted to move out.

ลก อง ้ง

2018/17.14 min

Director: ทัตพร ดีถาวร Tattaporn Deethaworn
E-mail: suparinstudio gmail.com
Synopsis: เรื่องราวการเดินทางที่จะทําใหชีวิตของชุดา
เปลี่ยนไป
Chuda is going to embark on a journey that will
change her life forever.

ลก มเศรา

2019/7 min

Director: ทฤษฎี เจริญผล Thitsadee Jareanpol
E-mail: thitsadee.jar gmail.com
Synopsis: ผีเขามาในหองนอนหลิน กําลังจะกินหลิน แต
ก็หยุดไป เพราะเห็นหลินกําลังรองไหอยู และรับรูไ ดถงึ ความ
เศราในจิตใจของหลิน ผีจึงปลอบใจหลิน
A ghost was about to devour Lin but changed its
mind as the spectre sensed the girl’s severe
depressive mood and sympathised with her.
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ลกเสียดวยมอเรา

Earth

2018/7 min

Director: รัฐพล ชาภักดี Rattapol Chapakdee
E-mail: montreestudio54 gmail.com
Synopsis: “เอิรท” ประสบอุบัติเหตุเพราะขยะ วิญญาณ
ไดขึ้นไปพบกับพระเจาบนสวรรค พระเจาจะคืนชีวิตให
แลกกับการดูแลโลกที่กําลังแย แตมีเงื่อนไขบางอยางที่เปน
อุปสรรค จึงทําใหเอิรทตองดูแลโลกทุกวิถีทาง
“Earth” is an unlucky guy who died in an accident
caused by garbage. God gave him a second chance
and brought him back to life in exchange for a
mission to save the world.
วังวนวังเวียน

The Rewind

2019/16.40 min

Director: เสาวนิตย ยศศักดิ์ศรี Saowanid Yossaksri
E-mail: sy.koy36 gmail.com
Synopsis: ภาพยนตรนําเสนอผานเรื่องราวหญิงขับรถชน
คนแลวหนีความผิด แตความรูส กึ ผิดภายในจิตใจยังคงตาม
หลอกหลอน
A woman hit and ran but a feeling of guilt was still
haunting her mind.

วั

ะ

Watta the Blind Forest

2019/24.26 min

Director: สิทธิวัชร ทิพยธนโอฬาร
Sittiwat Thipthanaoran
E-mail: nole 29037 hotmail.com
Synopsis: แมน ลูกชายคนโตของครอบครัวทีไ่ มเชือ่ ในเรือ่ ง
ไสยศาสตร ในขณะที่แมของเขายังคงหวังพึ่งพิธีกรรมทาง
ศาสนา เพื่อใหนองชายที่หายตัวไปอยางลึกลับกลับมา
Man never believes in superstition whereas his
mother believes her younger lost son is still alive.
She went through a ritual with a hope to see him
again.
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วันกลั
Home

2019/29.50 min

าน

Director: อารยะ เหรียญบุบผา Araya Rianbubpa
E-mail: Araya.arslonga gmail.com
Synopsis: หญิงสาวตองเดินทางขามแดน เพื่อแจงขาวแม
ที่ปวยหนักใหพอทราบ เธอทําทุกวิถีทาง แมกระทั่งทําผิด
กฎหมาย เพื่อจะโนมนาวใจพอ แตดวยทิฐิทางความคิดที่
ตางกันอยางสุดขั้ว สิ่งที่เธอกําลังทําจึงไมงายเลย
A young woman came to see her father to report
the news about the mother’s serious illness. She
did whatever it cost to convince her father and it
found it challenging.
วันยิงดี

Praise Day

2018/4.25 min

Director: ชนาธิป อมรปยะพงศ
Chanathip Amonpiyaphong
E-mail: letpuen gmail.com
Synopsis: ในโลกอนาคตอีก 300 ปขางหนา มีวันพิเศษ
วันหนึ่งชื่อวา “วันยิงดี” ไวใหระลึกถึง “ทานผูหนึ่ง” ผูเปน
บิดาแหงศีลธรรมของโลกยุคใหม
In the next 300 years humanity will celebrate the
Ying Dee’s in memorial of the father of the modern
world molarity.
ศาสตรพระราชากั การพงพาตนเอง
The ing’s Philosophy No.17

2018/16.07 min

Director: อนุสรณ นิมติ ประทุม Anusorn Nimitpratoom
E-mail: keng.archi gmail.com
Synopsis: นําศาสตรพระราชา ขอที่ 17 “การพึ่งพา
ตนเอง” มาเปนหัวใจของการเลาเรือ่ ง โดยใหเด็กสาวทีก่ าํ ลัง
สนใจโลกยุคใหม ไดเรียนรูผาน “ศาสตรพระราชา” ของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9
The local girl learns to appreciate the value of the
cultural heritage of her through the former King’s
Philosophy no.17 “Self-Sufﬁciency”.
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ศิวิไล  างกอก
Bangkok Civiliar

2019/7.50 min

Director: บรรณวิฑิต วิลาวรรณ, จิรเมธ โงวศิริ, วัชรพงศ
ศรี พ อ Banvithit Wilawan, Jiramate Ngowsiri,
Watcharapong Sripor
E-mail: aun bun337 hotmail.com
Synopsis: ออฟ อั๋น จอปแจป พาเจอาร มาดูเมืองกรุงเทพ
ตอนกลางคืน
A night tour of Bangkok

ศูนยศูนยแ ด
008

2019/12.11 min

Director: พิมนภา บุญชู Pimnapa Boonchu
E-mail: pimpimah97 gmail.com
Synopsis: “พี่เมฆ เคาวา...ยายเราอาจจะเปนเอเลี่ยนก็ได
นะ” “หะ ไมมีทาง เอเลี่ยนมีจริงที่ไหน”
“Our grandma might be an alien.” “Impossible!
Alien never exists.”

ส านี นสงหมอชิต 2 ชั้น 3 (สายอีสาน)

2018/9.53 min

Director: เสฏฐวุฒิ เมืองแกว Sethawut Mueangkaeo
E-mail: monmonmonmoney gmail.com
Synopsis: ภาพยนตรเรื่องนี้แสดงถึงความวุนวายที่เกิดขึ้น
ในเมืองหลวง สถานีขนสงหมอชิตไมใชที่สําหรับหยุดพัก
หลบหนีหรือรอคอย ทุกคนรูว า สถานีปลายทางคือทีไ่ หน แต
ไมรูเลยวา เมื่อเดินทางไปแลวจะพบเจอกับอะไร
The ﬁlms portrays a chaotic scene of the capital,
Mochit Bus Terminal. Everyone has their own
destination but has no idea what awaits.
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สนทนา พนา ธานินทร
M3Nature

2019/15.26 min

Director: วิชญพล โพธินาม Witchapaul Pothinarm
E-mail: witchapaul gmail.com
Synopsis: เขาและเธอ กลับมาเจอกันอีกครั้ง เมื่อความ
ตั้งใจของเขาถูกตั้งคําถาม
They met again after his intention was questioned.

สยามแลนด Siamland

2019/22.02 min

Director: ฌาณัฐย สิทธิปรีดานันท
Chanud Sithipreedanant
E-mail: chanud.sit gmail.com
Synopsis: ในโลกทีป่ ระเทศสยามตองตกเปนสวนหนึง่ ของ
สหพันธรัฐตะวันออก นวนันทเปนเด็กสาวธรรมดาทีเ่ ขารวม
ขบวนการใตดนิ เพือ่ หวังทีจ่ ะนําประเทศไทยทีเ่ ธอเคยไดยนิ
กลับคืนมา
In an alternate reality, Siam becomes part of The
Federation. Nawarnan is a girl who chooses to join
the resistance movement. She tried her best to
liberate of the country.
สวรรคชั้นเ ด
Ict Film 10 Documentary Vol.7

2018/16.27 min

Director: นภสินธุ สามแกวแจม
Napasin Samkaewcham
E-mail: godzaz101 gmail.com
Synopsis: สารคดีที่วาดวยเรื่องราวของกลุมคนตางดาว
ที่มักจะมารวมตัวกัน ณ ชั้น 7 อิมพีเรียลสําโรง
A documentary about the minority ethnic group
that usually has a gathering at the 7th ﬂoor of the
Imperial Mall, Samrong.
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สวัสดี...นีเราเอง

Director: เชวง ไชยวรรณ Chaweng Chaiyawan
E-mail: 169ﬁlm gmail.com
Synopsis: ฆาตรกรตอเนื่องที่เลือกเหยื่อจากโลกออนไลน
A serial killer looks for a victim online.
2018/28.01 min

สะพาน ลา

2018/23.10 min

Director: สุวพร วรสิทธิ,์ ศุภสิ รา กิตติคณ
ุ ารักษ Suwaporn
Worrasit, Suphisara Kittikunarak
E-mail: kittikunaraksuphisara gmail.com
Synopsis: ชีวิตคนตกปลาบนสะพานใจกลางเมือง
A life of a man who usually goes ﬁshing on the
bridge in the city centre.

สังคน ยะ

2019/15.15 min

Director: ปวีณา นัยเสถียร Paweena Naisatian
E-mail: Paweena.nai spumail.net
Synopsis: เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในหมูบานเล็ก ๆ ที่มีการ
เลือกตั้งที่มีการใชเงินในการซื้อเสียง เลาผานตัวละครที่ชื่อ
ลุงหยาม ซึ่งมีอาชีพเก็บขยะ จึงเปรียบกับการเลือกตั้งที่
สกปรก ก็เหมือนกองขยะในสังคม
In a small village the local sold their votes for cash.
The story is told by Uncle Yarm a garbage man.
Through his perspective an election fraud is
compared with a garbage of the society.
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สายลมพลัด ิน
Ict Film 10 Documentary Vol.3

2018/22.05 min

Director: พลอยชมพู เดชประแดง
Ploychompu Dajpradang
E-mail: godzaz101 gmail.com
Synopsis: สารคดีทวี่ า ดวยเรือ่ งราวชีวติ ของ “อาวี” คนงาน
ของรานวัสดุกอสราง
A documentary about Awee, a hardware store
employee

สายั ย
Sayan

2019/12.08 min

Director: วรินทร คานิโย Varin Khanijou
E-mail: varinho80 gmail.com
Synopsis: หนั ง เรื่ อ งนี้ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก หนุ  ม ชาวไทยซิ ก ข
สายัณย ที่ไป ร.ด. และเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติ ทุกคน
เกลียดเขา เขารูสึกเหมือนโลกกําลังตอตานเขา เขาเริ่ม
ตั้งคําถามกับตัวเองและความเชื่อของเขา
This movie is about a young Thai Sikh teenager.
Sayan goes to Ror Dor and faces all kinds of racism
and discrimination. He is surrounded by many, but
understood by nobody.
สิงมีชีวิตทีทรงภูมิ
Love

2018/28.12 min

Director: วชร กัณหา Wachara Kanha
E-mail: wacharakanha gmail.com
Synopsis: เมือ่ ความสัมพันธของคูร กั เริม่ เปนสูญอากาศ กับ
ปญหารอบตัวและการตั้งคําถามกับชีวิต จึงเกิดบทสนทนา
ในมือ้ เย็นทีก่ าํ ลังทําสุกี้ จนหลุดไปในมิตคิ ขู นานและดิง่ ลงใน
ความรูสึก
The relationship that went awry was worsen by
surrouding issues and the feeling of insecurity. A
brooding rumination hovered over the couple’s
conversation during the sukiyaki meal.
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สอวีดิทัศน แนะนาความรู ม.48
Vdo Tutorial: Law Section 48

2019/3.12 min

Director: อัลวา ริตศิลา Alwa Ritsila
E-mail: beautifoon.wearn gmail.com
Synopsis: วิดีโอแนะนํามาตรา 48 แบบยนยอ และหยาบ
กระดาง
A rough and brief introduction of the Section 48.

สุสานดวงดาว
A Day

2019/10.40 min

ill Come

Director: คริสติน เฟลมมิ่ง, ทินฉาย มนต
Christine Flemming, Tinshine Mont
E-mail: ﬂemmingandmont gmail.com
Synopsis: ใหมสัมภาษณศรี นองสาวของนักกิจกรรมที่
หายตัวไป เพื่อมาเขียนบทความ เรื่องเลาของศรีทําใหใหม
ตั้งคําถามกับระบบความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
Mai, a young journalist interviews the sister of the
missing activist, Sri. Reﬂecting on Sri’s story, Mai
questions the current system of human rights and
justice.
สู กลางหัว

Any Road Will Get Us There

2019/24.20 min

Director: ธิดารัตน วีระนะ Thidarat Weerana
E-mail: rungsabye 1996 hotmail.com
Synopsis: ปทมาไดรูวาทริปไปตางประเทศของ โสภิตา
เพือ่ นสนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนัน้ ไมมตี วั๋ ขากลับ เขาลวงรู
ความลับบางอยางของโสภิตาโดยบังเอิญ และพยายาม
เปลี่ยนใจเพื่อน
Having heard that Sopita was going abroad with
one-way ticket, Pattama accidentally learned some
of his friend’s other secrets and was trying to change
her mind.
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เสนนาสายตา

You Can (Not) nderstand

2019/18.55 min

Director: ประวิณ เหมวิเชียรพันธุ
Prawin Hamwichianphan
E-mail: chillchillgame gmail.com
Synopsis: ระหวางที่ “ตุล” นักศึกษาเอกการถายภาพนิ่ง
ไปถายรูปกับ “ตัง” ลูกพี่ลูกนองวัยประถม เขาไดพยายาม
สอนตังเกี่ยวกับหลักการถายภาพ
Two cousins went for shooting together, Tul a
photography student was trying to instruct his
younger cousin Tang in the basics, although the
latter inclined towards spontaneity.
เสียง องความทรง า

Where the Sound Never Reach

2019/23.34 min

Director: เศรษฐา มีสงฆ Settha Meesonk
E-mail: setthameesonk gmail.com
Synopsis: เมื่อ ภู นักเขียนอิสระ ที่ชอบอัดเสียงเปนงาน
อดิเรกทําเสียงที่เขาอัดไวเมื่อตอนไปเที่ยวกับแฟนเกาหาย
การเดินทางเพื่อตามเก็บเสียงอีกครั้งจึงเริ่มตนขึ้น
Phu an independent writer liked to do sound
recording in his freetime. He happened to lose a
soundtrack of his trip with his ex and wanted to
make another journey to make a record of it.
เสียงเงีย

Silence

2019/6.18 min

Director: สุธรรม จีระศิลป Sutham Jeerasilp
E-mail: jeerasilp hotmail.com
Synopsis: แกว เด็กสาวผูปวยโรคซึมเศราที่ตองการฆา
ตัวตาย เธอจะขามผานเรื่องเลวรายในอดีตไปไดอยางไร!?
Kaew suffered depression and wanted to take her
own life. Would she manage to leave the past
behind?
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เสียงทีมีความหมาย (Suara)
Meaningful Voice (Suara)

2019/11.11 min

Director: พรรชนก พิพิธภักดี Panchanok Pipitpakdee
E-mail: yameen.psu gmail.com
Synopsis: ฮากีมเสียความสามารถทางการมองเห็นจาก
เหตุการณความไมสงบ และทําใหฮากีมตกอยูในหวงภาวะ
ซึมเศรา ฮาบีฟตองดูแลนองชายเพียงลําพังตัง้ แตนนั้ เปนตน
มา
Hakim lost his ability to see during an ambush in
the South. As a result he fell into deep depression
and was in the care of his brother Habib.
เสียงศตวรรษ

Sound of the Century

2018/19.30 min

Director: ณวรพล ศกุนะสิงห Naworrapon Sakunasingh
E-mail: naworrapon gmail.com
Synopsis: เมื่อเด็กคนหนึ่งไดรับมอบหมายจากคุณครู ให
จดรายชื่อเพื่อนในหองเรียนที่สงเสียงดัง เเละลุกออกจากที่
เขาเลือกวาจะทําเปนไมรูไมเห็นหรือทําตามหนาที่
A student was assigned to report his classmates
who make loud noise and did not stay at their
desk. Would he be neglecting his responsibility in
favour of his mates?
เสอกะ อก กอก กอก เรีย ทุก าน
Sua & Pok

2018/23.55 min

Director: ภาณุพงศ เดชไพบูลยยศ
Panupong Detpaiboonyot
E-mail: arm24012 gmail.com
Synopsis: เสือกับปอก คูหูนักยองเบาระดับพระกาฬ
วางแผนงัดบานหัวมุมซอยหาที่ดูนาปลนไปซะทุกมุม แตสิ่ง
ที่พวกเขาเจอ...ดันไมมีในแผน!
Sua, the big-size professional burglar, decide to rob
the house at the corner of Soi 5 with Pok, his silly
apprentice. Nevertheless, things do not go as
planned.
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แสงเหนอทา หวา ตาย

Pink with a Splash of Yellow

2019/15.23 min

Director: มนัสนันท เจตนสวางศรี
Manassanun Jetsawangsri
E-mail: mnsnunj gmail.com
Synopsis: เมื่อสิ่งที่ดิ่งลงไมใชนํ้าหนัก แตกลับเปนความ
รูสึก ไวนตองพยายามทําตัวเปนปกติ ไมใหเพื่อนรวมหอง
ของเธอรูสึกถึงความเปลี่ยนแปลง
With her feelings going down instead of her weight,
Wine is desperate to ﬁnd her way around her
overly caring roommate. She was trying to act like
normal to hide her feelings.
หนังไหวเ า

2018/23.58 min

Director: วัชรพล สายสงเคราะห, อณิษฐา รินทรสุนทร
Watcharapol Saisongkhroh, Anittha Rintarasoontorn
E-mail: imhain6 gmail.com
Synopsis: หนังไหวเจา ไมใชแคการแกบน แตมนั คืออาชีพ
หลายคนใชในการแกบนตาง ๆ บูชาเทพเจาตามความเชื่อ
ของแตละคน ขณะเดียวกันก็สรางความบันเทิงใหกบั ผูค นที่
ผานไปมาเชนกัน
It is more than an act of making a votive offering
to the gods. It is an occupation, at the same time
it entertains the passers-by.
หมายเล คดีแดง
Ict Film 10 Documentary Vol.8

2018/32.27 min

Director: เสฏฐวุฒิ เมืองแกว Sethawut Mueangkaeo
E-mail: godzaz101 gmail.com
Synopsis: สารคดีที่วาดวยการรอคอยการกลับมาของแม
ที่ถูกดําเนินคดีหมิ่นสถาบัน
A documentary about the waiting for the mother
who was charged with a crime of lèse- majesté
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หมาลาเน้อ

Huntingdogs

2018/20.55 min

Director: จิรเมธ โงวศิริ Jiramate Ngowsiri
E-mail: jobjabjrm128 gmail.com
Synopsis: สารคดีเรื่องนี้จะพาผูชมไปรูจักกับรัฐสมมุติ
เล็ก ๆ รัฐหนึ่ง “สนามมวยเวทีราชดําเนิน” ตั้งแตสถาปตยกรรม วัฒนธรรม ผูคน ไปจนถึงนักมวย ซึ่งเปนพระเอกของ
เรื่องนี้
The documentary explores a so-called kingdom of
Ratchadamnern Stadium from its architecture,
culture, people and the ﬁghters, the most important
feature of the ﬁlm.
หลงกัว

Lhongguo

2018/7.41 min

Director: ธารา เจริญเขต Tara Jaroenkat
E-mail: tarajaroenkat gmail.com
Synopsis: อองตวนและชุมแพแขงกันทําอาหาร เพื่อพิชิต
ใจหลงกั่ว
Two chefs are competing to win a girl’s heart.

หลัง อ

า

Beyond the Horizon Line

2019/14.46 min

Director: ธีรพล กิตติศริ พิ รกุล Thiraphol Kittisiripornkul
E-mail: thishowtime hotmail.com
Synopsis: แทนกับธัญย สองพี่นองนักเรียนชาย-หญิง
ตัดสินใจจบชีวติ ตัวเองอยางสงบ ทิง้ ซึง่ ทุกสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ ทิง้
ปจจัย เหตุผล เหตุการณ และสารพันเวลาของชีวิตไว
เบื้องหลัง
Leaving all the reasons and the memories behind,
Tan and Thun decided to end their journey of life
peacefully before the sunset.
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หวน

Mine

2018/20 min

Director: วัชรากร ทวีทรัพย Wachrakorn Thaweesab
E-mail: framewach23 gmail.com
Synopsis: ตวงกลับมาตางจังหวัดเพือ่ รวมงานศพญาติ เขา
ไดพบรินและวิทย เพื่อนวัยเด็ก 2 คน ทามกลางบรรยากาศ
ความขัดแยงเรื่องเหมืองที่ยังคงมีอยูในพื้นที่
Tuang returned to his hometown to attend the
funeral. In the land in which a conﬂict about mining was still intact, he met two childhood friends.

หองนอนไมไดนอน

Bedroom Can’t Sleep

2019/4.28 min

Director: พรรณพร ตันติธรรมฐิติ
Pannaporn Tantithamthiti
E-mail: prayforyou 99 hotmail.com
Synopsis: เปนเรื่องราวที่ถายทอดจากผูเปนลูก สังเกต
หลายอยางที่เกิดขึ้นในหนึ่งชวงอารมณของผูเปนแม แสดง
ถึงความหลากหลายและแฝงนัยยะในทุก ๆ อริยาบทผาน
มุมมองของลูกสาว
A daughter observes different things in the
mother’s mood in a brief period and sees the
diversity of moods in a single action.
อสูรกาย ากความทรง าครั้งอดีตกาล
Lost in the Universe

2019/30 min

Director: กุลพัทธ เอมมาโนชญ Kulapat Aimmanoj
E-mail: kulapat27326 gmail.com
Synopsis: สภาวะ ‘หันหลังกลับไมได ไปตอก็ไปไมถงึ ’ ของ
ชายคนหนึ่งที่พยายามหนีจากโลกที่เขาอาศัยอยูและสิ่งที่
เขาเปน
A struggle of a man trying to escape from the world
he lives in and from his being.
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ออกกาลังตาย
Deathxercise

2019/51.55 min

Director: เชิดศักดิ์ ประทุมศรีสาคร
Chertsak Pratumsrisakhon
E-mail: chertsak chert hotmail.com
Synopsis: เต็งลั้ง หญิงสูงวัยที่ใชชีวิตเปนประจํา คือการ
ไหวเจาและไหวสามีที่จากไป แตแลวมีใครคนหนึ่งมาบอก
วาเธอตายแลว ถาเธออยากหลุดจากตรงนี้ เธอตองเลือก
เรื่องราวในความทรงจําที่มีความสุขที่แทจริง
Teng Lung was told that she was no longer alive
and that she needed to pick from memories the
moment of true happiness.
อัตภาวกาล
Homatagia

2019/125.44 min

Director: ชนสรณ ชัยกิตติภรณ Chanasorn Chaikitiporn
E-mail: pluemchanasorn gmail.com
Synopsis: ในความเปราะบางของตนไมและความแกรง
ของสายนํา้ การกลับมาของลูกชายกับการตายของพอ และ
การเดินทางไปหาพอของลูกชาย กับความทรงจําของผูห ญิง
สองคน
A fragility of plants and a strength of the river. The
return of the son and the death of the father. The
son’s journey to see the father and the memory
of two women.
อุกา
Uka

2019/21.29 min

Director: รัฐธรรมนูญ ศุภภูธร
Ratthathammanoon Supapootorn
E-mail: rattha.sup gmail.com
Synopsis: ตําลึงมารวมงานบวชของนองชาย ในขณะทีช่ ว ย
เตรียมงานสภาพอากาศดูครึ้มไมเปนใจ เธอจึงถูกบังคับให
ปกตะไครเพื่อไลฝน
Tamlung was forced to take part in to a ritual to
ward off the rain so that his brother’s ordination
would take place as planned.
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เอกสาร ระกอ การตัดสิน
Dossier of the Dossier

2019/17.52 min

Director: สรยศ ประภาพันธ Sorayos Prapapan
E-mail: yossyoss hotmail.com
Synopsis: ผูกํากับกับโปรดิวเซอร กําลังทําเอกสาร เพื่อ
ขอทุนมาทําหนังเรื่องถัดไป
The director and the producer are working on a
grant proposal for their next ﬁlm.

เอก อี เอก เอก

2019/9 min

Director: ณรงค เสประโคน Narong Seprakhon
E-mail: ssf4th gmail.com
Synopsis: เจหมวยถูกสัง่ ใหทาํ ไขเจียวใหอามา ใหตรงเวลา
และหามขัดใจเพราะจะทําใหความดันของอามาขึ้น แตใน
บานไมมไี ขดบิ เหลืออยู เนือ่ งจากพัน้ ซไดตม ไปแลว เจหมวย
จะทําไขเจียวไดไหม
Muay is supposed to make an omelette for the
grandma as she is having a high blood pressure.
However, there is no fresh egg left in the house.
The last one has just been boiled.
อว นุดเดิล
้ สุดทีรัก น ลกออนไลน อง ม

Oh Noodle! My Online Lover!

2019/33.31 min

Director: ธัญเทพ เอื้อวิทยา Tanyathep Uawithya
E-mail: super.bata hotmail.com
Synopsis: มังกรและนุดเดิ้ล หนุมสาวคูหนึ่งเปนแฟนกัน
ในเกมออนไลน แตจู ๆ นุดเดิล้ ก็หายไป หลายปผา นไป มังกร
ไดเจอกับนุดเดิ้ลในชีวิตจริง แตเธอกลับมี โจเซฟ เปนแฟน
อยูแลว
Mangkorn and Noodle were a virtual couple in the
online game, before Noodle suddenly disappeared.
Years passed, they met again in real life.
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แ

สเตชัน

Sa-Ta-Nee- wam-Suk

2018/4.51 min

Director: ทวีโชค ผสม Thaweechok Phasom
E-mail: noonlnw55 gmail.com
Synopsis: เด็กผูหญิงคนหนึ่งที่โหยหาความสุข
A girl yearns for happiness.
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เทศกาล
ภาพยนตรสัน
ประจําป 2560

ครังที่

21

รางวัลช างเผือกพิ เศษ

Operation Domethong
กํากับโดย กุลพัทธ เอมมาโนชญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รองช
สายัณหรัญจวน กํากับโดย ทัตพร ดีถาวร
โรงเรียนทวีธาภิเศก
ร กา
ั รชม ช
ปดหู ปดตา มีความสุข
กํากับโดย พันธวัช กาญจนภิญโญ
โรงเรียนเบจมราชูทิศ จันทบุรี
รางวัลช างเผือก

ส ั ส ราง ั โ P ri Pict re
รถไตถัง กํากับโดย ณัฏฐวรจิต อุดมลิขิตวงศ
และสุชลิตา ภวรัญชนพงศ วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองช
New Recording
กํากับโดย จิตราพร กาญจนศุภศักดิ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เราลวนเวาแหวงในตําแหนงที่แตกตางกัน
กํากับโดย เกียรติศักดิ์ กิ่งแกว คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร กา
ั รชม ช
อาฮง กํากับโดย สุภาณี ลิ้มโรจนนุกูล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พอเปนคนสรางบาน
กํากับโดย บรรณวิฑิต วิลาวรรณ สาขาวิชา
ภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เราอาจเขาใจความจริงไดโดยรูปทรง 16 มิติ
กํากับโดย นวพล พืชผลทรัพย คณะดิจิทัลมีเดีย
และศิลปะภาพยนตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัตวดงดิบ กํากับโดย ศุภวิชญ บัวเกศ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลรัตน เปสตันยี

ส ั ส ราง ั โ ร ั
er ice ากั
A Room with a Coconut View
กํากับโดย ตุลพบ แสนเจริญ
รองช
Low Season กํากับโดย ณัฐภัทร ไกรตรวจพล
くもり Before Winter กํากับโดย สุธศ
ิ า ปตตะรงค
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
Final Stage [The Time for All but Sunset
– BGYOR] by Nicolaas Schmidt (Germany)
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Special Mention
60 Kilos of Nothing by Piotr Domalewski
(Poland)
The Bathers by Lucile Prin and Anaïs Le
Berre (France)

รางวัลถายภาพยอดเยี่ยม

รางวัลปยุต เงากระจาง

รางวัลพิ ราบขาว โดย มูลนิธิ 14 ตุลา

Superbarbara : The Beginning
กํากับโดย บุญศรี ตั้งตรงสิน
รองช
Angst - Chapter II “The Invisible Cage”
กํากับโดย อนุรักษ มีประเสริฐ
ร กา
ั รชม ช
Space Odyssey กํากับโดย จุมภฏ รวยเจริญทรัพย
Envy กํากับโดย กมลชนก สุคนธเคหา
รางวัลดุก

ส ั ส ราง ั โ ร ั i eto
er ice
Confusion Is Next
ถายภาพโดย ชูเกียรติ วงศสุวรรณ
แดนศิวิไลซ กํากับโดย ณัฐปคัลภ เข็มขาว
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

ส ั ส ราง ั โ ั
าร ส ส
รินรดา พรสมบัติเสถียร จาก I”m Not Sure
Today
รางวัลขวั ใจมหาชน

โรคกาวใจ กํากับโดย ฐากูร ลีสัมพันธ
JENESYS 2018

า
ร ่ าร มโครงการ ก ่
า ช ร าง ร
่
ก มอช
ั ออก ส ั ส โ ส า อกอัครราช ู
่
ร า ร
Out of this World / สวยกวานี้ ไมมีอีกแลว
กํากับโดย กุลพัทธ เอมมาโนชญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Lobster Feel no Pain (ไมรูสึกเจ็บไดก็คงดี)
กํากับโดย อภิสิทธิ์ ปานวิเศษ โรงเรียนภูเขียว
รางวัลวิจิตรมาตรา
Almost กํากับโดย อินทัช สันติไชยกุล
พอเปนคนสรางบาน กํากับโดย บรรณวิฑติ วิลาวรรณ โรงเรียนหอวัง
วั สงสาร กํากับโดย วัชรพล ปกษี
Sleeping Beauty and a Bicycle Boy
องคาพยพของพอ กํากับโดย จิรฐั ติกาล พระสนชุม , กํากับโดย กชกร บัวลํ้าลํ้า
เมธัส จันทวงศ
โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา”โพธิ์คําอนุสรณ”
สัญญะตองหาม กํากับโดย ณัฐศักดิ์ วีระนรพานิช Mask Boy กํากับโดย วริศรา สุขสาร
โรงเรียนอยุธยานุสรณ
รางวัล ดิจิทัล ฟอรัม
A Potent Calls กํากับโดย กันตธีร ธีรวโรภาส
ส ั ส ราง ั โ P ri Pict re
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
(ภาพยนตรสั้นที่มีความยาวเกิน นาที)
The Sick* กํากับโดย อรณิชา รื่นบุญ
โรคกาวใจ กํากับโดย ฐากูร ลีสัมพันธ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ
Now Here, Nowhere
Goal* กํากับโดย กัลปพฤกษ ติยะจามร
กํากับโดย ธนรัมร เปรมบุญ
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย

คลื่นทรงจํา กํากับโดย เอกพงษ สราญเศรษฐ
รองช
ฉันจึงมาหา กํากับโดย พันธวิศย เทพจันทร
อาผอ กํากับโดย ไพสิฐ หวังรังสีสถิตย
ร กา
ั รชม ช
ยินดีดวย คุณไดรับสิทธิเปนคนไท(ย)
กํากับโดย วิรดา แซลิ่ม
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เทศกาล
ภาพยนตรสัน

The Story Never Ends* กํากับโดย ศรวณันท
เจียมจันทรเศขร โรงเรียน เบญจมราชูทิศราชบุรี
ภาพยนตรสามลําดับสดทายไดรับคัดเลือก
เขาประกวดในงานเทศกาลภาพยนตรเยาวชน
เอเชียน พ.ศ. 2561

ประจําป 2560

ครังที่

21

รางวัลนกส ม Award

โ สา โ ร ั
อส
โรคกาวใจ กํากับโดย ฐากูร ลีสัมพันธ
รองช
A Room with a Coconut View
กํากับโดย ตุลพบ แสนเจริญ
ร กา
ั รชม ช
เราอาจเขาใจความจริงไดโดยรูปทรง 16 มิติ
กํากับโดย นวพล พืชผลทรัพย
New Recording
กํากับโดย จิตราพร กาญจนศุภศักดิ์
รางวัลสหมงคลฟลม

Now Here, Nowhere
กํากับโดย ธนรัมร เปรมบุญ
รางวัลส งเสริมคุณธรรม สรางคนดี
มองการณ กล ทยรุง
 เรือง
มูลนิธิหมอเสม พริงพวงแกว

รถไตถัง กํากับโดย ณัฏฐวรจิต อุดมลิขิตวงศ
และสุชลิตา ภวรัญชนพงศ
Mahidol-ASEAN Short Film
Award: พหุวั นธรรมในชี วิต
ประจําวัน

ราง ั ชม ช
จะรับไดไหมถา (Would you tolerate if .)
กํากับโดย กนกศักดิ์ ทับทอง
ราง ั า รง
My Beautiful Hundred
กํากับโดย อัครเดช สินเสมอสุข

รางวัลช างเผือกพิ เศษ

ไฟเหลือง กํากับโดย ปรีชญญ รัตนดิลกชัย
จบการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ
ดองคะนึง โดย กันตพล ดวงดี
จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน
ร กา
ั รชม ช
STiLL โดย จอมพล พัวสุวรรณ
จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนตดอมินิก
รางวัลช างเผือก

Bangkok Dystopia โดย ปฏิพล ทีฆายุวัฒน
สาขาภาพยนตรและดิจิทัลมีเดีย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วิป (fff) โดย นนทจรรย ประกอบทรัพย
ภาควิชาภาพยนตรและภาพนิ่ง
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ราง ั รองช
ทุกคนที่บานสบายดี โดย ธนกฤต ดวงมณีพร
ภาควิชาภาพยนตรและภาพนิ่ง
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ยามนํ้าฟา ตกมาสูเฮา โดย วัจนกร หาญกุล
ภาควิชาภาพยนตรและภาพนิ่ง
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ร กา
ั รชม ช
Our Home Says All About Us
โดย พสิษฐ ตันเดชานุรัตน สาขาภาพยนตรและ
ดิจิทัลมีเดีย คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
Don't Worry About It
โดย ภาษิตา เสนีวงศ ณ อยุธยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิราบ กํากับโดย ภาษิต พรอมนําพล
สาขาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถา A ไมเปนสับเซตของ B
กํากับโดย ชุติมันต คงถิ่นฐาน คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลรัตน เปสตันยี

พลเมืองบุญมา กํากับโดย อุรุพงศ รักษาสัตย
ราง ั รองช
ปราสาทเสือ กํากับโดย พัฒนะ จิรวงศ
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
A Buddy Already Dead directed by
Konstantinos Fragkoulis (Greece)

Special Mention
And The Moon Stands Still by Yulia
Ruditskaya (Belarus, Germany, USA)
The Plumber by Meryl Fortunat Rossi
and Xavier Seron (Belgium, France)
Whatever The Weather by Remo Scherrer
(Switzerland)
รางวัลปยุต เงากระจาง

Choke กํากับโดย สุธาวี โชติรัตนศักดิ์
ราง ั รองช
Nemesis Slave กํากับโดย ธนพล แกวลิ้มวัฒนา
Sleepless Dream (ณ ภวังค)
กํากับโดย ปนปมน จิรัฐิติกาลพันธุ
ร กา
ั รชม ช
Jolly Doll Shop กํากับโดย ณัฐภา จันทรสมัคร
Mailbox กํากับโดย ดนุพล จงอริยะกุล
Fury Bros กํากับโดย จีรวัฒน อุดมสถาผล
รางวัลดุก

ตลาดนอย Story กํากับโดย จิราพร แซลี้
ราง ั รองช
ฉันเยาว? ฉันเขลา? ฉันทึ่ง!
กํากับโดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล
หมูในเลา กํากับโดย กองภพ ชัยรัตนางคกูล
ร กา
ั รชม ช
สวรรคาลัย กํากับโดย อภิชน รัตนาภายน
รางวัลวิจิตรมาตรา

เมื่อพายุโหมเขามา ฟาจะไมเปลี่ยนแปลง
กํากับโดย ฐิตพิ นั ธุ บํารุงวงศ, สุกฤต ภูมศิ รีจนั ทร,
ดลวรรฒ สุนสุข
Our Home Says All About Us
กํากับโดย พสิษฐ ตันเดชานุรัตน
Family Sukiyaki กํากับโดย สืบบุญ แกวผลึก
สุขสันตวนั ปใหม กํากับโดย ณัฏฐวรจิต อุดมลิขติ วงศ
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รางวัล Digital Forum

ส ั ส ราง ั โ P ri Pict re
(ภาพยนตรสั้นที่มีความยาวเกิน นาที)
Upside, Down กํากับโดย ณัฐชนน วะนา,
สุวรรณชาติ สุวรรณเจริญ
ร กา
ั รชม ช
Since Time Begins กํากับโดย ซอบิร เปาะเตะ
รางวัลถายภาพยอดเยี่ยม

ส ั ส ราง ั โ ร ั i eto
er ice ากั
The Serpent’s Song
ถายภาพโดย ยุคลธร มิ่งมงคล
รางวัลพิ ราบขาว โดย มูลนิธิ 14 ตุลา

พิราบ กํากับโดย ภาษิต พรอมนําพล

คุณครู (ไม) ประจําโรงเรียน โดย นภัสกร ชลิตพิบลู ย
(โรงเรียนขุนยวมวิทยา)
The Creator Teacher ครูผูสราง
โดย พลากร ใจมั่น (โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา)
Mrs. Saiphin โดย เบญจกร มะเสนา
(โรงเรียนสารคามพิทยาคม)
คุณครูประจํานักเรียน โดย สิริกร จิตรัว
(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
They Talk About Melon
โดย ยสินทร กลิน่ จําปา (โรงเรียนชลราษฎรบํารุง)
BACC Award

ยามนํ้าฟา ตกมาสูเฮา โดย วัจนกร หาญกุล
รางวัลนกส ม อะวอรด
โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ฉันเยาว? ฉันเขลา? ฉันทึ่ง!
กํากับโดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล

May I Cosplay? โดย พชรกมล หุนวงกตวิเชียร
ร กา
ั รชม ช
Black Christmas โดย ขวัญตา พงษนราวรรณ
Family Sukiyaki โดย สืบบุญ แกวผลึก
เมืองในหมอก โดย วัชรพล สายสงเคราะห
ยายรัง โดย ติณหนวัช จันทรคลอย

Jenesys 2017

รางวัลมูลนิธิเสม พริงพวงแกว

รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

ปาริชา วิมลธนาชัย จาก สุขสันตวันปใหม
รางวัลขวั ใจมหาชน

า
ร ่ าร มโครงการ ก ่
า ช ร าง ร
่
ก มอช
ั ออก
า ร ก งา กา
า
ร า ช อช
ก
My Teacher โดย สิทธินันท จันทมล
(โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา)
Out of Reach โดย สุริยะ อุสาห
(โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา "โพธิ์คําอนุสรณ")
The Boat Driver โดย ณฐนนท ฤทธิ์ตา
(โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย)
า
ร ่  าร มโครงการ ก ่
า ช ร าง ร
่
ก มอช
ั ออก  ก
“ครูแดง" โดย พรอม ทิพยมณี (โรงเรียนหอวัง)

พลเมืองบุญมา โดย อุรุพงศ รักษาสัตย
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เทศกาล
ภาพยนตรสัน
ประจําป 2559

ครังที่

20

รางวัลช างเผือกพิ เศษ

Last Year in a Refugee Camp
กํากับโดย ดาโพ มรดกพนา
เพิ่งสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แมสอด จ.ตาก
ราง ั รองช
ภารกิจ กํากับโดย ธีรพงษ ศรีคํา
เพิ่งสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนทุงชาง อ.ทุงชาง จ.นาน
ประกาศนียบัตรชมเชย
White Paper กํากับโดย ปญญา ชู
เพิ่งสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนเทพศิรินทร
ทบที่แปด กํากับโดย ณัฐนนท ราตรี
เพิ่งสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รางวัลช างเผือก

83 ซอย ศูนยวิจัย 14
กํากับโดย ธีรธวัช ใตฟายงวิจิตร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราง ั รองช
Shh! กํากับโดย ภัทรนาถ พิบูลยสวัสดิ์
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Remark ไมไดเปนอะไรกัน
กํากับโดย สุวนันท โพธิ์กุดไสย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
Don't Worry, Be Happy
กํากับโดย วสุพล สุวรรณจูฑะ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ร กา
ั รชม ช
Unknown ปจจุบัน วันเกา
กํากับโดย สุภาณี ลิ้มโรจนนุกูล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วัฏจักรวาล กํากับโดย ปนมณี เอมถนอม
สาขาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ดาวกระดาษ กํากับโดย สุระวี วรพจน
สาขาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
Violet Moon กํากับโดย รินรดา พรสมบัตเิ สถียร
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางวัลรัตน เปสตันยี

ชิงชาสวรรค กํากับโดย พุทธิพงษ อรุณเพ็ง
ราง ั รองช
ฝนเม็ดนอย กํากับโดย บุญฤทธิ์ เวียงนนท
ภารกิจสุดทาย กํากับโดย เชวง ไชยวรรณ
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รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
The Cemetery Men directed
by Ali Mardomi (Iran)
Special Mention
The Dog’s Lullaby directed
by Makbul Mubarak (Indonesia)
Three Wheels directed by Kavich Neang
(Cambodia, France)
รางวัลปยุต เงากระจาง

Deadline กํากับโดย อินดี้ทีละเฟรม
ราง ั รองช
My Superhero กํากับโดย ณัชนนท วรหาญ
Purr กํากับโดย ไพลิน ตันติประสงคชัย
ร กา
ั รชม ช
Footstep กํากับโดย พณิดา รัตรสาร
รางวัลดุก (ภาพยนตรสารคดี)

Mr.Zero คนหมายเลขศูนย
กํากับโดย นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ
ราง ั รองช
การตายของหิ่งหอย กํากับโดย จิรัฐติกาล
พระสนชุม, พสิษฐ ตันเดชานุรัตน
แปะอิ่น กํากับโดย พริมริน พัวรัตน
ร กา
ั รชม ช
Bangkok Ghost Stories กํากับโดย วชร กัณหา
รางวัลวิจิตรมาตรา

I Want You to Be
กํากับโดย บัณฑิต สินธนภารดี
รักษาดินแดน (Fat Boy Never Slim)
กํากับโดย สรยศ ประภาพันธ
Aim กํากับโดย อรุณกร พิค
Klose กํากับโดย อสมาภรณ สมัครพันธ

รางวัลพิ ราบขาว

White Paper กํากับโดย ปญญา ชู
เพิ่งสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนเทพศิรินทร
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

จารุนันท พันธชาติ จาก ชิงชาสวรรค
รางวัลขวั ใจมหาชน

83 ซอย ศูนยวิจัย 14
กํากับโดย ธีรธวัช ใตฟายงวิจิตร
รางวัล Jenesys 2016

า

ร ่ร มโครงการ ก ่ า ช
ร าง ร
่
ก มอช
ั ออก
Time กํากับโดย Preechaya Rattanadilokchai
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Laughter กํากับโดย วรรณพร อุตตะมะ
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
ลานจอดรถ กํากับโดย เมธากุล ชาบัญ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
Mask กํากับโดย กันยรัตน แซลิ้ม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เกลียดตัวเอง กํากับโดย นิติพงษ การดี
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
กระตายกับกิ้ง กํากับโดย ขนิษฐา เปรมปรีนนท
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี
า
ร ่ รั คั ือก  า ร ก
งา กา า
ร า ช อช
ร มโครงการ ก ่ า ช
ร าง ร
่
ก มอช
ั ออก
An Ordinary Girl
กํากับโดย ชุติมณฑน วงศเกียรติกอง
โรงเรียนศึกษานารี
Collapse กํากับโดย Tiansin Sundarajamara
โรงเรียนหอวัง
Son of a ทรพา กํากับโดย พิมพสุจี เทพสุวรรณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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เทศกาล
ภาพยนตรสัน

Demos กํากับโดย ดนยา จุฬพุฒิพงษ
Nightfall กํากับโดย อโนชา สุวิชากรพงศ,
ตุลพบ แสนเจริญ
ชิงชาสวรรค กํากับโดย พุทธิพงษ อรุณเพ็ง

ประจําป 2558

ครังที่

19

รางวัลนกส ม

ทองฟาจําลอง กํากับโดย นิทรรศ สินวัฒนกุล
ราง ั รองช
Lost in the Universe
กํากับโดย พชร พิทักษจํานงค
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราง ั ชม ช
83 ซอย ศูนยวิจัย 14
กํากับโดย ธีรธวัช ใตฟายงวิจิตร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทบที่แปด กํากับโดย ณัฐนนท ราตรี
เพิ่งสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รางวัลส งเสริมคุณธรรม สรางคนดี
มองการณ กล ทยรุง
 เรือง
มูลนิธิหมอเสม พริงพวงแกว

ฝนเม็ดนอย กํากับโดย บุญฤทธิ์ เวียงนนท

รางวัลช างเผือกพิ เศษ

Last Summer กํากับโดย ดาโพ มรดกพนา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ราง ั รองช
What a Wonderful World
กํากับโดย จิรภัทร ทวีชื่น, ธนวัฒน นุมเจริญ และ
ภูธน ทองตัน โรงเรียนศรีสะเกษ
ร กา
ั รชม ช
Untitled กํากับโดย รัชพล แสงศรี
และ ธันยวัตร สัจจะธีระกูล
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห
รางวัลช างเผือก

นกตัวนั้นมันตายไปเองเฉยเฉย
กํากับโดย ตุลยวัต สัจจะธีระกูล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
261

ราง ั รองช
เด็กนอยบานโนนสะอาด
กํากับโดย ไกรลาศ พลดงนอก คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ในวันที่พระอาทิตยขึ้นทิศตะวันตก
กํากับโดย ภมรภรณ ตันเดี่ยว คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร กา
ั รชม ช
Glowstick กํากับโดย ปภาวี จิณสิทธิ์
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
กาลครั้งหนึ่ง กํากับโดย จันทราญา สุริยงค
และ ศิริภัสสร อํานวยสมบัติ วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อวนกวานี้ก็พีแลว กํากับโดย ญาณิศา ภรณวลัย
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางวัลรัตน เปสตันยี

ภาพติดตา กํากับโดย พัฒนะ จิรวงศ
ราง ั รองช
Motherland กํากับโดย วรินดา ณรงคฤทธิคุณ
อยากสวมกอด เหนือยอดมะมวง
กํากับโดย สกัณห อายุรพงค
ร กา
ั รชม ช
รอยเทาของเรา กํากับโดย ตาควา
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
Renée R. Letters directed by Lisa
Reboulleau (France)
Special Mention
Fallen Leaves directed by Masha
Kondakova (Ukraine)
Moving in Circles directed by Maxim
Dashkin (Russia)

รางวัลปยุต เงากระจาง

Prince Johnny กํากับโดย ภัทรดล กิจเจริญ
ราง ั รองช
Fragile กํากับโดย เจนเนตร พรหมสุทธิ
Stained White กํากับโดย ธัญชนก พฤทธกติ ติวงศ,
วิชุดา สุรัติชัยกุล, ศุภิสรา ทรงพิโรจน
Sound of the Silence
กํากับโดย อัครภพ ขรรคศร
ร กา
ั รชม ช
Breaking Zoo กํากับโดย ประกาศิต นวลศรี
Lamp กํากับโดย นฤภร วินิยกูล
ขาว-ดํา กํากับโดย จาตุรนต เจตนวิริยานนท
Kickoff กํากับโดย ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน
รางวัลดุก

ชินมาลิน กํากับโดย เชวง ไชยวรรณ
ราง ั รองช
Michael’s กํากับโดย คุณวุฒิ บุญฤกษ
The Spirit of the Age
กํากับโดย วิชชานนท สมอุมจารย
ร กา
ั รชม ช
ชุมชน คน ขยะ กํากับโดย ฐิติภัทร รจนากร
และ ปวีณ เมลานนท
ปากบารา กํากับโดย อภิชน รัตนาภายน
และ วัชรี รัตนะกรี
รางวัลวิจิตรมาตรา

สวนที่หายไป กํากับโดย ณัฐพล รักขธรรม,
พัฒนะ ไพบูลย
ฝน กํากับโดย เอกพงษ สราญเศรษฐ
ถาเธอเปนนก ฉันจะเปนทองฟา
กํากับโดย วิสุตา มาถนอม
หญาหก กํากับโดย ณัฏฐา หอมทรัพย
รางวัลพิ ราบขาว

ชินมาลิน กํากับโดย เชวง ไชยวรรณ
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

อรัชพร โภคินภากร จากเรื่อง Glowstick
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รางวัลขวั ใจมหาชน

Dreamscape
กํากับโดย วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
รางวัล Jenesys 2015

Up Beat กํากับโดย ณัฐนนท ราตรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
จริงๆ ตอนนั้นก็ดีนะ กํากับโดย ฎากร เสนาคุณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝายมัธยม)
Simplest กํากับโดย ณธรณ เตชศรีสุธี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Best Wish กํากับโดย ธนวินท พัฒนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
Stickers กํากับโดย ชลธิชา แสงสีดา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
Rice Soup กํากับโดย จีรชัย มุทาพร
โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา "โพธิ์คําอนุสรณ"
า
ร ่  ั
ร ก งา กา
า
รอช
Alone กํากับโดย ทศพร ขุนวงษา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
กีตารของพอ กํากับโดย นาดา รอดอินทร
โรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา
The Little Thing กํากับโดย ณัฐพล อมรจรูญ
โรงเรียนเทพศิรินทร

รางวัลนกส ม

Dream Space
กํากับโดย วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
ราง ั รองช
กาลครั้งหนึ่ง กํากับโดย จันทราญา สุริยงค,
ศิริภัสสร อํานวยสมบัติ
ราง ั ชม ช
Mother Land กํากับโดย วรินดา ณรงคฤทธิคุณ
อวนกวานี้ก็พีแลว กํากับโดย ญาณิศา ภรณวลัย

BACC Award

กาลครั้งหนึ่ง กํากับโดย จันทราญา สุริยงค
และ ศิริภัสสร อํานวยสมบัติ
Dreamscape กํากับโดย วรรจธนภูมิ
ลายสุวรรณชัย
รางวัลพิ เศษจาก
บริษัท Cinetoys & Services จํากัด

ป(ลิ)ดฉาก กํากับโดย ราชพฤกษ ติยะจามร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
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เทศกาล
ภาพยนตรสัน
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ครังที่
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ร กา
ั รชม ช
ชอง เคลื่อน ลอด กํากับโดย ณิชาภา ตรงศิริ
ฮูลาฮูป กํากับโดย เรวดี งามลุน
คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ของเขมร กํากับโดย พิศมัย ดวงนอย
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
/’Spel,baund กํากับโดย ณัฏฐ เอี่ยมขันทองสุข
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลรัตน เปสตันยี

รางวัลช างเผือกพิ เศษ

The Misplaced Flower กํากับโดย ซอ ชามูเลอ
โรงเรียนชาทูเหล
ร กา
ั รชม ช
รองเทาคูเกา กํากับโดย เวธกา จรัมพรสกุล
และสิรยา เลิศสมิทวงศ โรงเรียนศึกษานารี
เฟรนชิพเลม 2 กํากับโดย ภัคชยศ จรัญชล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
รางวัลช างเผือก

วันนั้นของเดือน กํากับโดย จิรัศยา วงษสุทิน
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ราง ั รองช
329 กํากับโดย ติณหนวัช จันทรคลอย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คนธรรพ กํากับโดย ธีรพัฒน งาทอง

Endless, Nameless
กํากับโดย ปฐมพล เทศประทีป
ราง ั รองช
ตลอดไป กํากับโดย ศิวโรจณ คงสกุล
วันเวลาที่ผานเลยไป
กํากับโดย วิชชานนท สมอุมจารย
Myth of Modernity
กํากับโดย จุฬญาณนนท ศิริผล
ร กา
ั รชม ช
วิถีชีวิต กํากับโดย ตา ควา
ดาวอินดี้ กํากับโดย สรยศ ประภาพันธ
ยานศรนารายณ: ระหวางวงโคจรดาวอังคารและ
ดาวพฤหัสฯ กํากับโดย Paranoid Team
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
Cabez n (Big Head) directed by Jairo
Boisier (Chile)
Special Mention
Mama directed by Lidia Sheinin (Russia)
รางวัลปยุต เงากระจาง

โพลเพล กํากับโดย ชานนท ตรีเนตร
264

ราง ั รองช
แมเปนนกได กํากับโดย ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน
The Blanket กํากับโดย ภัสราภรณ ตามภานนท
ร กา
ั รชม ช
The Bird and the Fish
กํากับโดย กนิษฐรินทร ไทยแหลมทอง
จุดหมาย กํากับโดย ปฐมพงศ ฐิติธัญ
Aelio กํากับโดย พงศปรีชา กิตติพรนิวัฒน

รางวัล Jenesys 2.0

แดดเชา กํากับโดย มอนคํา ขุขันธิน, หรินทร
แพทรงไทย
เด็ก แก แดด กํากับโดย นคร ไชยศรี
แมเปนนกได กํากับโดย ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน
ตลอดไป โดย ศิวโรจณ คงสกุล

A-ANT กํากับโดย ณัฐพงศ ประศรี
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
Inspiration กํากับโดย ปญญา ชู
โรงเรียนเทพศิรินทร
Red Shoes กํากับโดย วรรณิสา ปนใจ
โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ”
ความฝน...กับวันที่เลือนลาง
กํากับโดย ภควดี พงษอิศรพันธ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
บาน กํากับโดย อภิญญา มหาธรรม
โรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา
พูกัน กํากับโดย ณัฐี วัฒนกูล
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
า
ร ่  าร ม ร ก
งา กา า
ร า ช อช
Do You?/ฝนไหม
กํากับโดย ภัทราภรณ รัชตะกิตติสุนทร
โรงเรียนราชินีบน
Illusive Dream กํากับโดย ภัทริน เชาวพานิช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝายมัธยม)
Window Job กํากับโดย ภรัณยู ไชยศรี
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

รางวัลพิ ราบขาว

BACC AWARD

รางวัลดุก

เราชาวนาอยูกับควาย กํากับโดย วชร กัณหา
ราง ั รองช
ในหนึง่ ปมหี นึง่ วัน กํากับโดย ธีรพันธ เงาจีนานันต
เพลี้ย โดย บุญฤทธิ์ เวียงนนท
ร กา
ั รชม ช
คน ใต ตอ กํากับโดย กิตติพัฒน กนกนาค
พอจา กํากับโดย ทิพยวรรณ นรินทร
รางวัลวิจิตรมาตรา

วิถีชีวิต กํากับโดย ตา ควา
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

อรอนงค ไทยศรีวงศ จากเรื่อง แหมมแอนนา
หัวนม มาคารอง โพนยางคํา และการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รางวัลขวั ใจมหาชน

วันนั้นของเดือน กํากับโดย จิรัศยา วงษสุทิน
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เฟรนชิพเลม 2 กํากับโดย ภัคชยศ จรัญชล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี

The Bird and the Fish
กํากับโดย กนิษฐรินทร ไทยแหลมทอง
รางวัลพิ เศษจากบริษัท Cinetoys &
Services จํากัด

ภาพยนตรเรื่องสุดทายพระเอกตายตอนจบ
(Rest in Peace) กํากับโดย นนทกร ผัดโพธิ์
รางวัลพิ เศษจาก VS Service
Company Limited

Endslate กํากับโดย ชินวร นงคเยาว
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ราง ั รองช
พระธุดงค (The Pilgrim)
กํากับโดย หรินทร แพทรงไทย สาขาภาพยนตร
และวีดทิ ศั น คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
สี่แยกวังเพลิง กํากับโดย ณัฐปคัลภ เข็มขาว
สาขาภาพยนตรและวีดิทัศน คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
Vicious Cycle กํากับโดย อรุณกร พิค
สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ร กา
ั รชม ช
Synchronicity กํากับโดย พงศธร อุดมทองเกษม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี

ครังที่

17

รางวัลรัตน เปสตันยี

รางวัลช างเผือกพิ เศษ

ไมมีผูไดรับรางวัลชนะเลิศ
ราง ั
ดึกแลวคุณขา (Do Not Disturb)
กํากับโดย ธีรัช หวังวิศาล
จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบนนท
The Cortege กํากับโดย ธีรพัฒน งาทอง
จบการศึกษาจากโรงเรียนสายปญญารังสิต
The Way I Want วันที่ฝนเปนจริง
กํากับโดย สุภาณี ลิ้มโรจนนุกูล จบการศึกษาจาก
โรงเรียนสายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ
รางวัลช างเผือก

เด็กสาวสองคนในสนามแบดมินตัน (She Is My
Best Friend) กํากับโดย จิรัศยา วงษสุทิน
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาณาจักรใจ (Endless Realm)
กํากับโดย เอกลักษณ มาลีทิพยวรรณ
ราง ั รองช
นกขมิ้น (Oriole) กํากับโดย เกณิภา ปณฑกรณ
The Sweatshop กํากับโดย ชิน ตั้งสกุลสถาพร
ร กา
ั รชม ช
ชะตากรรม (Fate) กํากับโดย บุญสง นาคภู
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
Childhood Has Gone
directed by Zhao Shou Wei (China)
Special Mention
Welcome and Our Condolences
by Leon Prudovsky (Israel)
Amateur Filmmaker
by Volha Dashuk (Belarus)
The Living Also Cry
by Basil Da Cunha (Switzerland/Portugal)
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รางวัลปยุต เงากระจาง

หนูนุย กํากับโดย จรรยา เหตะโยธิน
ราง ั รองช
視力/ Vision กํากับโดย เกวลี วรุตมโกเมน
Pourquoi Chercher Ailleurs / Why Do You
Search Somewhere Else
กํากับโดย ศักดิ์ณรินทร ทับเจริญ
ร กา
ั รชม ช
8 กํากับโดย ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์
วิถีไฟ / Life of Fire กํากับโดย รัชริล หุตังคบดี
สาขาภาพยนตรและวิดีโอ ภาควิชานิเทศศิลป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
BREATHE กํากับโดย ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน
รางวัลดุก

Nyob Zoo (Hello)
กํากับโดย ณัฐศักดิ์ วีระนรพานิช
ราง ั รองช
พันปผีแมน (Voices of the Spirit Cave)
กํากับโดย ศุภร ชูทรงเดช
ฝากเลี้ยง กํากับโดย ภาณุ แสง-ชูโต
รางวัลวิจิตรมาตรา

Deleted กํากับโดย นิทรรศ สินวัฒนกุล
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หยอย กํากับโดย ทศพร เหรียญทอง
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
The Age of Anxiety
กํากับโดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ
ไกจิกเด็กตายบนปากโอง
กํากับโดย จุฬญาณนนท ศิริผล
รางวัลพิ ราบขาว

ชะตากรรม (Fate) กํากับโดย บุญสง นาคภู

รางวัล Kodak Film School
Competition

พระธุดงค (The Pilgrim)
กํากับโดย หรินทร แพทรงไทย
ถายภาพโดย มณีรัตน ศรีนัครินทร
สาขาภาพยนตรและวีดิทัศน คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

ณัฐณิชา พฤกษพานิช จากเรื่อง อวสานโลกสวย
รางวัลขวั ใจมหาชน

ตา (TA) กํากับโดย กุลกานตชนะกาญจน-แมมเบอร
รางวัล JENESYS 2.0

ผู รั คั ือก  าร มโครงการ
่ ร
่
Circle กํากับโดย ประทุมทอง วิไลย
โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา โพธิ์คําอนุสรณ
It’s My Turn กํากับโดย ปาณัทร จุลเกษม
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
Myself กํากับโดย สิทธิวัชร ทิพยธนโอฬาร
โรงเรียนเซนตคาเบรียล
What Would You Do? กํากับโดย เอลิซา เปยง
โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต
กลับสูจุดเริ่มตน กํากับโดย กฤษฏิ์ เจริญสวัสดิ์
โรงเรียนหอวัง
ใครทํา กํากับโดย ปณิธาน ใครครวญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ตัวตลก กํากับโดย อุษา เทพบุตร
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
เมื่อฉันโดนรังแก กํากับโดย จุฬาลักษณ ปานทอง
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
หาเรื่อง กํากับโดย สุภาณี ลิ้มโรจนนุกูล
โรงเรียนสายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ
BACC AWARD

อาณาจักรใจ (Endless Realm)
กํากับโดย เอกลักษณ มาลีทิพยวรรณ
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ไมมีผูไดรับรางวัลชนะเลิศ
ราง ั
ชาวนา กํากับโดย ณัฐปคัลภ เข็มขาว
โรงเรียนทุงชาง จังหวัดนาน
เข็มขัดกับหวี กํากับโดย สุทิตย ซาจะ
Military Soldier Student the Military
กํากับโดย ธีรพัฒน งาทอง
โรงเรียนสายปญญารังสิต
ร กา
ั รชม ช
True or False กํากับโดย บุญจิรา พึ่งมี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ยิ่งใกลยิ่งไกล กํากับโดย ภนิตา ถิ่นทะเล
โรงเรียนเกาะยาววิทยา จังหวัดพังงา
วันดีคืนดี กํากับโดย ปยธิดา สุภคุต
โรงเรียนราชินีบน

รางวัลช างเผือก

กลับบาน กํากับโดย จิรัศยา วงษสุทิน
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ราง ั รองช
ฟลัดเวย..พื้นที่รับนํ้า กํากับโดย สมพร อินออน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Sicker กํากับโดย พิชย จรัสบุญประชา
และ ศุภกร ครุธสอน คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
ร กา
ั รชม ช
พิมานอากาศ กํากับโดย อุกฤษณ สงวนให
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เด็กหนัง ภาค 1 กํากับโดย ศรายุทธ วรรณกูล
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวะอิสระ กํากับโดย ณัฐพล รินทะกะ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
Mon Amoureux directed by Daniel Metge
(France)
Special Mention
Long Distance Information directed by
Douglas Hart (United Kingdom)
Cavo d’Oro directed by Siamak Etemadi
(Greece)
รางวัลรัตน เปสตันยี

ไฟ-นัยน-ตา กํากับโดย วุฒินท ชาญสตบุตร
ราง ั รองช
เสียงออกไมไดในราชอาณาจักรทางภาษาของคุณ
กํากับโดย รัชฏภูมิ บุญบัญชาโชค
Enlighten กํากับโดย ธนชาติ ศิริภัทราชัย
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Kodak Student
ร กา
ั รชม ช
ทางเลือกของจะดอ กํากับโดย ธนิต จําเริญสุขสกุล Cinematography Award
เด็กหนัง ภาค 1 ถายภาพโดย พชร ปยะเกียรติสขุ
Take/Know/Low/Yee
คณะนิ
เทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
กํากับโดย ทิพยวรรณ นรินทร
นางกอกอน กํากับโดย อจล ศรีวรรธนะ คิบรับ
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม
สุรชัย นิงสานนท จากภาพยนตรเรือ่ ง Never Die?
รางวัลปยุต เงากระจาง
นา กํากับโดย ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์
รางวัลหนังสั นขวั ใจ
ราง ั รองช
ยอดมนุษย กํากับโดย ธนา ปทมาภา
The Factory กํากับโดย เอกราช แกวมะหิงค
รางวัล Ki una (Bond) Project
Times กํากับโดย ปฎก หมูหมื่นศรี
( ั
าช
ค
ั ก า
ร กา
ั รชม ช
ร
่
กา
า
ร
TiNy กํากับโดย ภัทร ถิรมงคล
า
ช
อ
ช
โครงการ
ก
่
าช
The Way Up กํากับโดย ชื่นนภา รัตนชีวกร
ูม าค อ ช โอ ช
อ มรกา ือ
What Do You Want?
(
i
(
o
)
Project))
กํากับโดย สรศักดิ์ บุญจรัส
Time กํากับโดย สรวิศ วงศประสิทธิ์
รางวัลดุก
โรงเรียนหอวัง
เพราะฉันตองการที่วางของฉัน
ชีวิต กํากับโดย ชวลิต ตาติวงศ
กํากับโดย ทิพย แซตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
ปลายทาง กํากับโดย ธีรสิทธิ กลั่นเกสร
ราง ั รองช
โรงเรี
ยนเซนตดอมินิก
เสนทางอุทกภัย กํากับโดย ปรีชา ศรีสุวรรณ
Legend กํากับโดย ปยธิดา สุภคุต
เพลงวันเกิด กํากับโดย ทศพร เหรียญทอง
โรงเรียนราชินีบน
ร กา
ั รชม ช
Dancing Queen กํากับโดย ทรรศนมน กันยา
ตาย สบาย สบาย กํากับโดย ภานุมยั ถิระพัฒนพบิ ลู
ศัย โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ”

Puppy Love กํากับโดย เสฎฐวุฒิ หนอทอง
ตามฆาคนหนาเหมือน กํากับโดย พิชญากร แสงสุข โรงเรียนทุงชาง
ชีวิตสําหรับฉัน กํากับโดย สุทิตย ซาจะ
เจาหญิงขี้แพ กํากับโดย ดลลดา ชื่นจันทร
That day is a great Friday
1102 กํากับโดย กอง พาหุรักษ
เสียงออกไมไดในราชอาณาจักรทางภาษาของคุณ กํากับโดย ธีรพัฒน งาทอง
โรงเรียนสายปญญารังสิต
กํากับโดย รัชฏภูมิ บุญบัญชาโชค
ยิ่งใกลยิ่งไกล กํากับโดย ภนิตา ถิ่นทะเล
รางวัล Media for Change
โรงเรียนเกาะยาววิทยา จังหวัดพังงา
Enlighten กํากับโดย ธนชาติ ศิริภัทราชัย
รางวัลวิจิตรมาตรา

รางวัลพิ ราบขาว

ชาวนา กํากับโดย ณัฐปคัลภ เข็มขาว
โรงเรียนทุงชาง จังหวัดนาน
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ณ.บ. (N.B.) กํากับโดย ณัฐพันธุ บุญเลิศ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชานิเทศศิลป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
Swimming Pool กํากับโดย พวงสรอย อักษรสวาง
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางวัลรัตน เปสตันยี

รางวัลช างเผือก

กลียุค (Kari Yuka) กํากับโดย เอกภณ เศรษฐสุข
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ราง ั รองช
ไตรภูมิคาถา (Imperial Earths)
กํากับโดย ภัทธิ บัณฑุวนิช สาขาออกแบบ
มัลติมีเดีย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุขขา 3 (Toilet) กํากับโดย กรนันท ชื่นพิชัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
ร กา
ั รชม ช
นอกหนาตาง กํากับโดย ภิชณัฐ สุขทร
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

ภูเขาไฟพิโรธ (A Ripe Volcano)
กํากับโดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ
ราง ั รองช
ชินดะ ไกจิน (ตางดาวเทงทึง) (Shinda Gaijin)
กํากับโดย กอง พาหุรักษ
เราจะขามเวลามาพบกัน
(A Moment In A Rain Forest)
กํากับโดย เอกลักษณ มาลีทิพยวรรณ
The Island of Utopias
กํากับโดย ปราโมทย แสงศร
ร กา
ั รชม ช
Erotic Fragment No. 1, 2, 3
กํากับโดย อนุชา บุญยวรรธนะ
คลาย (Distinction) กํากับโดย ตุลพบ แสนเจริญ
มิสสิส นวล ฮู แคน รีคอล เฮอร พาสต ไลฟ
(Mrs.Nuan Who Can Recall Her Past Lives)
กํากับโดย จุฬญาณนนท ศิริผล
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
Silent River directed by Anca Miruna
Lazarescu (Germany/Romania)
Special Mention
Open Doors directed by Ashish Pandey
(India)
Machine Man directed by Alfonso Moral,
Roser Corella (Spain)
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รางวัลปยุต เงากระจาง

รามเกียรติ์แอนิเมชั่น ตอนธรรมะแหงราชา
(Ramakian Animation Episode 1)
กํากับโดย อธิปตย กมลเพ็ชร
ราง ั รองช
หยุด (Stop Here) กํากับโดย ธวัชพงศ ตัง้ สัจจะพจน
ปุปะ (pupa) กํากับโดย ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์
ร กา
ั รชม ช
Be with You Japan กํากับโดย ชลวิทย ชูโต
หลังฟาหมน (over the rainbow)
กํากับโดย ภัทรมน เอื้อวาณิชชา
หมากพราว (Makprao) กํากับโดย สริดา เผาอรุณ
ความเปนจริง บน จินตนาการ (Together)
กํากับโดย นลัท จิรวีรกูล
รางวัลช างเผือกพิ เศษ

เปลี่ยน กํากับโดย บุญจิรา พึ่งมี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ราง ั รองช
House กํากับโดย เศรษฐสิริ ชาญจรัสพงศ
จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
Pedigree กํากับโดย ราชพฤกษ ติยะจามร
จบการศึกษาจาก โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย
ร กา
ั รชม ช
Lesbian Fantasy กํากับโดย ธีรัช หวังวิศาล
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นนทบุรี
แกวหนามา กํากับโดย ณรงคชัย นาคศรีจันทร
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม

ราง ั รองช
บานเราอยูหวยดินดํา กํากับโดย พิสุทธิ์ ศรีหมอก
ประวัติศาสตรขนาดยอของความทรงจํา
(A Brief History of Memory)
กํากับโดย จุฬญาณนนท ศิริผล
รางวัล Kodak Film School
Competition

นอกหนาตาง กํากับโดย ภิชณัฐ สุขทร
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลวิจิตรมาตรา

ทาง-ไหน (Night Blind)
กํากับโดย ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต, รษิกา ประสงคธรรม
เพิ่งกลับจากดินแดนเวทมนตรอันไกลแสนไกล
(Just came back from the magic kingdom
far Far Away) กํากับโดย ภาส พัฒนกําจร
คลาย (Distinction) กํากับโดย ตุลพบ แสนเจริญ
Swimming Pool
กํากับโดย พวงสรอย อักษรสวาง
รางวัลพิ ราบขาว

คนสามรุน ครุนคิด อะไรฤา
กํากับโดย ภาณุ แสง-ชูโต, ขวัญแกว เกตุผล
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

ชลภัสสร คหกาญจนธรา จากเรื่อง
เพิ่งกลับจากดินแดนเวทมนตรอันไกลแสนไกล
รางวัลขวั ใจมหาชน

รามเกียรติ์แอนิเมชั่น ตอนธรรมะแหงราชา
(Ramakian Animation Episode 1)
กํากับโดย อธิปตย กมลเพ็ชร

รางวัลดุก

95110 เมืองในหมอก (95110 Postal Dream)
กํากับโดย ทวีวิทย กิจธนสุนทร
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Hook กํากับโดย ณพรรธน ตรีผลาวิเศษกุล
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลรัตน เปสตันยี

เชอรี่เปนลูกครึ่งเกาหลี
กํากับโดย นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์
ราง ั รองช
ครอง กํากับโดย วิวัฒน เลิศวิวัฒนวงศา
สุญญากาศ กํากับโดย วิศรา วิจิตรวาทการ
ร กา
ั รชม ช
ผมจะหาเสรีภาพไดที่ไหน?
กํากับโดย ภาส พัฒนกําจร
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

รางวัลช างเผือก

ตั้งแตเกิด กํากับโดย ปณพันธ ตั้งสมบูรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ราง ั รองช
ถนน/On the Road
กํากับโดย เทพมณี กิตติถาวรกุล
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รัก 360 องศา กํากับโดย อลงกต ดวงรักษา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชานิเทศศิลป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ร กา
ั รชม ช
มนตรักรานชํา กํากับโดย เมธัส ศิรินาวิน
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ยินดีที่ไดรูจัก กํากับโดย จักริน เทพวงศ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
It’s hard to say how I love you, Captain

Best Short Film Award
Vilay directed by Umesh Kulkarni (India)
Special Mention
Leerfahrt directed by Matis Burkhardt
(Germany)
Below the Blue (Tiefensucht)
directed by Florian Fessl (Austria)
รางวัล ปยุต เงากระจาง

ทะยานอยาก (Aspiration)
กํากับโดย จักรพันธ สืบแสน
ราง ั รองช
นาฬกาตื่น (The Parallel Age)
กํากับโดย ฐาปฐว กิจรุจิภาคย
สีนํ้าเงินในโฆษณาผาอนามัย ((An)other)
กํากับโดย อาภาศรี ฐิตะฐาน
ร กา
ั รชม ช
เสนใยที่ถูกลืม (Online)
กํากับโดย สิบปนนท รอดคําทุย
ทะเลจากกําแพง (Behind the Seawall)
กํากับโดย ภัทรกร วีระศักดิ์วงศ
สะกดจิตร (Hypnotize)
กํากับโดย ณัฐวุฒิ ปราบหงส
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รางวัลช างเผือกพิ เศษ

ตัวเ-ี้ย ฝนราย และ ช. หยอย
กํากับโดย ธีรัช หวังวิศาล ชั้น ม.4 โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ราง ั รองช
Men & Women รัก/ราย/ชาย/หญิง
กํากับโดย ธีรัช หวังวิศาล ชั้น ม.4 โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
Sweet Monologue
กํากับโดย กวิสรา ผันนภานุกุล
จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ร กา
ั รชม ช
วิษณุมนต กํากับโดย นิภาพร ขันสิงห
ชั้น ม.4 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ รอยเอ็ด
ความฝน กํากับโดย ด.ช. ภูมิรพี แซตั้ง
ชั้น ป.4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล
ทวิครา กํากับโดย วีรยุทธ กระจางศรี
(จบการศึกษาจากโรงเรียนหอวัง)
และ ณภัทร ตั้งสงา
(จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนตดอมินิก)

ความทรงจําดีดีในหนาหนาว
กํากับโดย ธนัทภัณ ปาละวงศ ณ อยุธยา
ทะเลจากกําแพง กํากับโดย ภัทรกร วีระศักดิ์วงศ
รางวัลพิ ราบขาว

ทัศนอคติ กํากับโดย ภาณุ แสง-ชูโต
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

สุพัตรา ตรีผลาวิเศษกุล จาก It’s hard to say
how I love you, Captain Hook
รางวัลขวั ใจมหาชน

เสนใยที่ถูกลืม กํากับโดย สิบปนนท รอดคําทุย

รางวัลดุก

กาลานุสติ กํากับโดย สิทธพร ราชา
ราง ั รองช
เงา: อดีตจากปา, คนแปลกหนาที่ขุนยวม
กํากับโดย ศุภร ชูทรงเดช
สมหวัง 2553 กํากับโดย นรชาย กัจฉปานนท
ร กา
ั รชม ช
เพื่อน...ฝน...ฉันกับพอ
กํากับโดย Reality Filmmaker
รางวัล Kodak Film School
Competition

Butterﬂy Wheel กํากับโดย ฐานิกา เจนเจษฎา
รางวัลวิจิตรมาตรา

มนตรักรานชํา กํากับโดย เมธัส ศิรินาวิน
มายายนตร กํากับโดย ณัฐนัย เลิศปรีชาภักดี
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ศูนยตา/Buddhist กํากับโดย วชิรธาร งวนสําอางค
คณะสถาปตยกรรมศาตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลรัตน เปสตันยี

หนังสั้นสีขาว/ชั่วแสงเทียน
กํากับโดย ปราปต บุนปาน
ราง ั รองช
ฝรั่งเศส กํากับโดย นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์
Man and Gravity: Plateau
กํากับโดย จักรวาล นิลธํารงค
ร กา
ั รชม ช
เถียงนานอยคอยรัก
กํากับโดย วิชชานนท สมอุมจารย
พี่หมีอยากไปอียิปต
กํากับโดย นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์
อาหาร 3 หมู กํากับโดย อนุชิต มวลพรม
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

รางวัลช างเผือก

นักโทษ/Prisoner
กํากับโดย ปรัชญา ลําพองชาติ
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ราง ั รองช
รอยเปอนบนโซฟา/Stained
กํากับโดย มนัสรวี วงศประดู
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันหนึ่งวัน กํากับโดย มีศักดิ์ จีนพงษ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร กา
ั รชม ช
เรื่อง-ของ-วัตถุ/Pray
กํากับโดย เจนจิฬา โชติประทุม
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
Red Man กํากับโดย ณัฐพงษ หอมชื่น
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

Best Short Film Award
Three of Us directed by Umesh Vinayak
Kulkarni, (India)
Special Mention
Point of View directed by Avishag
Leibovich (Israel)
Nicolas & Guillemette directed by Virginie
Taravel (France)
รางวัลปยุต เงากระจาง

จม/Sink[Vi] กํากับโดย พิทยะ วีระศักดิ์วงศ
ราง ั รองช
เพลงผีบอก/PEE-BOK song
กํากับโดย ฉัตรชัย ธรรมาภิรมย
แอบตะโกน/Abtakon
กํากับโดย ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน
What Is My Art? กํากับโดย ทศพล ทิพยทินกร
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ร กา
ั รชม ช
ไมงาม ตางตน กํากับโดย ศลิษา เพียรเจริญ
แดเธอ / Dae Ther
กํากับโดย ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน
สุดปลายทางฉันและเธอ
กํากับโดย โมกขพล แสงหิรัญ
ไรสาระ/Raisara
กํากับโดย อมรลาภ พรหมสุวรรณ
รางวัลช างเผือกพิ เศษ

มุมหนึ่ง กํากับโดย นันทิกานต พิชัยรัตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส
ราง ั รองช
ไมมีชื่อ/Untitled
กํากับโดย ราชพฤกษ ติยะจามร
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย
ไมค/Mike
กํากับโดย เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ร กา
ั รชม ช
จักรยาน/Bicycle
กํากับโดย วีรยุทธ กระจางศรี โรงเรียนหอวัง
เพื่อน/My Best Friend
กํากับโดย ทศพร เหรียญทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทําเองสบายเอง กํากับโดย ภูมิรพี แซตั้ง
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมงคล
เจ็บ/Hurt กํากับโดย วรเทพ ธรรมโอรส
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ร กา
ั รชม ช
อาณาจักรแหงใจ
กํากับโดย นนทวัฒน นําเบญจพล
รางวัล Kodak Film School
Competition

Red Man ถายภาพโดย อิสรา อริยเอกอนันต,
ธนุสชาญ เรืองศรี กํากับโดย ณัฐพงษ หอมชื่น
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลวิจิตรมาตรา

ซุปเปอร ‘ไต’ เอฟซี กํากับโดย ณิชกานต ธรมธัช
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไรสาระ กํากับโดย อมรลาภ พรหมสุวรรณ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ถอยคําที่ถูกสาป กํากับโดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ
อาหาร 3 หมู กํากับโดย อนุชิต มวลพรม
รางวัลพิ ราบขาว

The Passion of Freshy
กํากับโดย พิรุณ อนุสุริยา
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

ณัชยา สรนันท (นองหญิง) จากเรือ่ ง Perfect Gray
กํากับโดย กรกนก ศรีสมบูรณ
รางวัลหนังสั นขวั ใจ

เรื่อง-ของ-วัตถุ / Pray
กํากับโดย เจนจิฬา โชติประทุม
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลดุก

Throughgether
กํากับโดย ศศิกาญจน พุทธวรรณ
ราง ั รองช
Uncover กํากับโดย ฐิระพร ภูงาม
รูการุญ กํากับโดย สิทธิเดช โรหิตะสุข
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ร กา
ั รชม ช
คนจรจัด กํากับโดย ปรัชญา ลําพองชาติ
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ธรรมดาสูสามัญ กํากับโดย กาญจนา เอกสินธ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง กํากับโดย วัฒนเดช เกตุสวน
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลรัตน เปสตันยี

I’m Fine สบายดีคะ
กํากับโดย ธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ
ราง ั รองช
“หนองหาร เพราะมันไมใชเรื่องสิวๆ”
กํากับโดย พนัส บุญหนุน
You Never Known
กํากับโดย ปริญญา พรสุขสวัสดิ์
Relativity กํากับโดย ไพรัช คุมวัน
ร กา
ั รชม ช
บทบันทึกของความไมมีอะไร
กํากับโดย ธเนศ มรรคาสกุล
รักนิรันดร กํากับโดย เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา
รางวัลช างเผือก

ภัยใกลตัว (ฉบับผูกํากับ)
กํากับโดย จุฬญาณนนท ศิริผล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชานิเทศศิลป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ราง ั รองช
ไตแลง กํากับโดย ณัฐชัย ใจธิตา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชานิเทศศิลป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
โลกใบเล็ก กํากับโดย วสุนันท หุตเวช
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
The Limits directed by Thomas Adamicka
(Germany)
รางวัลปยุต เงากระจาง

The Invisible City กํากับโดย บุญศรี ตั้งตรงสิน
ราง ั รองช
Zoey กํากับโดย ศศพิชญ รุจิรัตน
Old Books กํากับโดย ปฐมพงษ ลมชาย
ร กา
ั รชม ช
Victim กํากับโดย ณัฐพร เยี่ยมฉวี
และ ณัฐพล นาคเงิน
เมื่อวันนั้นมาถึง กํากับโดย ศุภฤกษ พลสวัสดิ์
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รางวัลดุก

ไมมีภาพยนตรเรื่องใดไดรางวัลชนะเลิศ
ราง ั รองช
เรหนัง หนังเร กํากับโดย ภาณุ แสง-ชูโต
ร กา
ั รชม ช
แพรว กํากับโดย พัชร เอี่ยมตระกูล
วันนี้ทะเลมีคลื่น กํากับโดย พิสุทธิ์ ศรีหมอก
รางวัล Kodak Film School
Competition

ลูกออด ถายภาพโดย พรรณนภา แซวอง
ภาควิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รางวัลวิจิตรมาตรา

The Love กํากับโดย ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ
หนังและกรรไกร ในวันที่ 4 เมษา
กํากับโดย ณพรรธน ตรีผลาวิเศษกุล
อนุสาวรียแหงความรัก
กํากับโดย พุทธิพงษ อรุณเพ็ง
รักนิรันดร กํากับโดย เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา
รางวัลพิ ราบขาว

I’m Fine สบายดีคะ
กํากับโดย ธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

ประภัสสร จันทรสถิตยพร จากเรื่อง ธรรมดาสู
สามัญ
รางวัลหนังสั นขวั ใจ

จํา กํากับโดย ทศพร เหรียญทอง
รางวัลอินสปายบายรัตน เปสตันยี

ร กา
ั ร
ตุกตาอยูไหน กํากับโดย ธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ

รางวัลช างเผือก

เวลา ลาน/Somewhere-in-time
กํากับโดย ไพรัช คุมวัน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ราง ั รองช
The Day Before Revolution กํากับโดย
ภาส พัฒนกําจร คณะวารสารศาสตรและสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(สมัครงาน)/(application)
กํากับโดย วรรณแวว – แวววรรณ หงษวิวัฒน
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ร กา
ั รชม ช
บางกอกอีลัซสเตชั่น / Bangkok Illustration
กํากับโดย เอกภูมิ หรรษาภิรมยโชค
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ความ(นา)เชือ่ /Convince กํากับโดย สุรวัฒน ชูผล
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ตัว๋ รักพลิกล็อค กํากับโดย เกรียงไกร วชิรธรรมพร
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อีสาวซากดิบ/The Zombie Chick
กํากับโดย ฐิติมน มงคลสวัสดิ์ คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางวัลรัตน เปสตันยี

แขงบั้งไฟ/The Rocket
กํากับโดย อุรุพงศ รักษาสัตย
ราง ั รองช
เหงา/Alone โดย ธีระ ประชุมของ
กิ่งออนที่บานเกา/ein Spross am alten Haus
กํากับโดย ศศิกานต สุวรรณสุทธิ
ร กา
ั รชม ช
ความลักลั่นของงานรื่นเริง/The Bangkok
Bourgeois Party กํากับโดย ปราปต บุนปาน
คิด...ถึงพอ/Thinking...of My Father!
กํากับโดย ทิพย แซตั้ง, ธีระ ประชุมของ,
ชัชชัย ชาญธนวงศ
เหมือนเคย/Always กํากับโดย ศิวโรจณ คงสกุล
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
About Romance or Something Else
directed by Fong Wing Leung (Hong Kong)
Special Mention
Revolutionary Song directed by Istvan
Kantor (Canada)
The Parabolic Dish directed by Xavi Sala
(Spain)
รางวัลปยุต เงากระจาง

ผีนาโน กํากับโดย ธิติวัฒน ดํารักษ
ราง ั รองช
The Moment กํากับโดย อภิชญ บุศยศิริ

ปลามีขน กํากับโดย สิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน
Fat Room กํากับโดย ธวัชชัย ชุนหชัย
ร กา
ั รชม ช
Lesson กํากับโดย อภิชญ บุศยศิริ
แพนดา/Panda กํากับโดย ณัฏฐา หอมทรัพย
อันบทเพลงเธอกินฉัน All The Chapter of
The Song You Ate Me
กํากับโดย อานนท นงคเยาว
รางวัลช างเผือกพิ เศษ

ในปนี้ไมมีผูไดรับรางวัลชนะเลิศ
ร กา
ั รชม ช
คนละโลก/The Other World
กํากับโดย ชัชชล อัจนากิตติ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เบื้องหลังความสําเร็จ/Behind The Scene
กํากับโดย ระชานนท ทวีผล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
กาญจนบุรี
ลืม/Forgotten กํากับโดย พิชย จรัสบุญประชา
โรงเรียนแกงครอวิทยา
ปรากฏการณ เรื่องราว สาวสาลินี/A Sereis of
Salinee Event
กํากับโดย ณพรรธน ตรีผลาวิเศษกุล
โรงเรียนวัดราชโอรส
รางวัลดุก

กาลครั้งหนึ่งกอนสิ้นชาติ/Extinct
กํากับโดย กัลปวีร จันทรดี
เรื่องจริง/One True Thing
กํากับโดย วิชาติ สมแกว
ราง ั รองช
ดนตรีสนาม/The Spectrum
กํากับโดย ญาณิน พงศสุวรรณ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ร กา
ั รชม ช
แขงบั้งไฟ/The Rocket
กํากับโดย อุรุพงศ รักษาสัตย
278
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รางวัลวิจิตรมาตรา

คิด...ถึงพอ/Thinking...of My Father!
กํากับโดย ทิพย แซตั้ง, ธีระ ประชุมของ,
ชัชชัย ชาญธนวงศ
เหมือนเคย/Always กํากับโดย ศิวโรจณ คงสกุล
ตัว๋ รักพลิกล็อค กํากับโดย เกรียงไกร วชิรธรรมพร
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Fat Girl กํากับโดย ชัญชนา, ชญานุช อรรฆจิรตั ฐิกาล
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางวัลพิ ราบขาว

กอนเมฆสีขาว กํากับโดย สุรวัฒน ชูผล
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

อรุณ จันทรวงศ จากเรื่อง เหมือนเคย/Always
กํากับโดย ศิวโรจณ คงสกุล
รางวัล Thai Indie ชอบ

The Day Before Revolution
กํากับโดย ภาส พัฒนกําจร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รางวัลหนังสั นขวั ใจ

ดนตรีสนาม/The Spectrum
กํากับโดย ญาณิน พงศสุวรรณ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รางวัลช างเผือก

มารีญา กํากับโดย คณิน กุลสุมิตราวงศ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ราง ั รองช
บานทรายทอง กํากับโดย จุฬญาณนนท ศิริผล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชานิเทศศิลป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
คืนวันเสาร กํากับโดย วรรณแวว หงษวิวัฒน
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ร กา
ั รชม ช
เหตุผลที่เราทะเลาะกัน
กํากับโดย ณิชา จุไรรัตนาภรณ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อกตัญู กํากับโดย เศรษฐวิทย พันธุเพ็ง
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
279

หลังที่สอง กํากับโดย อัญชลี ไทยงามศิลป
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ไกจา กํากับโดย ลิขิต สิทธิ์พันธุ
คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลรัตน เปสตันยี

3 นาที กํากับโดย นพดล สุเนตตา
ราง ั รองช
รัก/ผิด/บาป กํากับโดย ธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ
และนิกร ศรีพงศวรกุล
หนัง “ผี”: 16 ป แหงความหลัง
กํากับโดย ปราปต บุนปาน
ร กา
ั รชม ช
รุง กํากับโดย เดนชัย คีรีรักษ
See กํากับโดย นวพล ธํารงรัคนฤทธิ์
Dripping กํากับโดย จักรวาล นิลธํารงค
เด็กชายแฮมเบอเกอร กํากับโดย ศิวดล ระถี
รางวัลปยุต เงากระจาง

หมึก กํากับโดย สิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราง ั รองช
นวด กํากับโดย ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน
เด็กหญิงดอกไม บวก เด็กชายไขดาว
กํากับโดย ภคนันท ตันติวีรบุตร
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางวัลช างเผือกพิ เศษ

รางวัลดุก

Sleeping Beauty กํากับโดย จุฬญาณนนท ศิรผิ ล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชานิเทศศิลป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ราง ั รองช
แขก กํากับโดย ภาณุ อารี
When Something Happen
กํากับโดย วิภาวรรณ สุริยะคํา
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
รางวัล Kodak Film School
Competition

Change ถายภาพโดย ธนา บุตรฉราภรณ
กํากับโดย กิติพงษ เอกปชชา, ธนา บุตรฉราภรณ
สาขาการถายภาพและภาพยนตร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รางวัลวิจิตรมาตรา

ตางมุม กํากับโดย อนุรักษ จรรโลงศิลป
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
เหตุผลที่เราทะเลาะกัน
กํากับโดย ณิชา จุไรรัตนาภรณ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เด็กชายแฮมเบอเกอร กํากับโดย ศิวดล ระถี
Dripping กํากับโดย จักรวาล นิลธํารงค
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

ด.ช.อภิสิทธิ์ จําปานวน จากเรื่อง เด็กชายแฮม
Take a Message กํากับโดย เมธัส ฉายชยานนท เบอเกอร กํากับโดย ศิวดล ระถี
ราง ั รองช
ปญหา กํากับโดย รัตนินทร ใจเพชร
ชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ราง ั r Pri e
เพื่อนแทคูซี้ กํากับโดย ศิวาวุธ อิสลาม
ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี
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ราง ั รองช
ทางเดิน กํากับโดย อุรุพงศ รักษาสัตย
เจาหญิงนิทรา กํากับโดย มานุสส วรสิงห
ร กา
ั รชม ช
0.29s กํากับโดย บุญชัย กัลยาศิริ
Kiss the Machine กํากับโดย ปริญญ วัฒนวีร
และอาณา รัตนพันธ
Pillow Talk กํากับโดย อารยะ สุริหาร
Undo Redo กํากับโดย ฉัตรชัย สุบรรณ
กลางวันกลางคืน กํากับโดย อุรุพงศ รักษาสัตย
รางวัลปยุต เงากระจาง

ครุฑนอย กํากับโดย สุพร เดชะรินทร
ราง ั รองช
หนุมนอยกับเกาะลึกลับ
กํากับโดย ชวการ อํ่าสมคิด
ขอความสั้นๆ กํากับโดย เอ็มโซเฟยน เบญจเมธา
รางวัลช างเผือกพิ เศษ

รางวัลช างเผือก

หนังสือรุน กํากับโดย เบญจพรรณ รุงศุภตานนท
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราง ั รองช
รองเทาของผม กํากับโดย สุภัทร, ฉัตรไชย,
เอกวิทย มหาวิทยาลัยธรรมศาตร
สัมพัทธภาพบนหลักของความไมแนนอน
กํากับโดย ศาสตร ตันเจริญ มหาวิทยาลัยรังสิต
ร กา
ั รชม ช
จากแม กํากับโดย อัญชลี ไทยงามศิลป
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
มนตรักซักรีด กํากับโดย เมธ ธราธร
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
The Audience กํากับโดย ทศพล บุญสินสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รางวัลรัตน เปสตันยี

กอด กํากับโดย ศนิพงศ สุทธิพันธุ

Student กํากับโดย เจมส พฤทธิวรสิน
โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
ร กา
ั รชม ช
แกวกะกลา กํากับโดย ชัยณรงค ตั้งสุรกิจ
รางวัลดุก

กลับบาน กํากับโดย ศิวดล ระถี
รางวัล Kodak Film School
Competition

สัมพัทธภาพบนหลักของความไมแนนอน
กํากับโดย ปฏิกร ปอมชัย
รางวัลพิ ราบขาว

แอปเปล ออฟ ดิ อาย กํากับโดย ปวิตร ตรีเมฆ
รางวัลวิจิตรมาตรา

MV ปศาจ กํากับโดย สุธี โกมุทสุขาวดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บางเหตุการณ กํากับโดย ตุลพบ แสนเจริญ
โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
281
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แอปเปล ออฟ ดิ อาย กํากับโดย ปวิตร ตรีเมฆ

รางวัลช างเผือก

น.ส.โรงพิมพ กํากับโดย ปยะกานต บุตร
ประเสริฐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ราง ั รองช
ปกบานเฮา กํากับโดย ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร,
สามารถ สุวรรณรัตน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Make Love Stories
กํากับโดย วุฒิดนัย อินทรเกษตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ร กา
ั รชม ช
แบงครอยศพ กํากับโดย นรพัฒน พันธุเตชะ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ใกลจบ กํากับโดย ศุภชัย ชินหงษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลรัตน เปสตันยี

ที่หยุด-จุดเริ่มตน กํากับโดย ทศพร มงคล

282

ราง ั รองช
งู-ไก กํากับโดย ปฐมพล เทศประทีป
สุทธ กํากับโดย พัฒนะ จิระวงศ
ร กา
ั รชม ช
ลูกเสือ กํากับโดย คมกฤช มานนท
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
Helmut directed by Isamu Hirabayashi
(Japan)
Special Mention
Love for Dogs directed by Woo Ming Jin
(Malaysia)
รางวัลปยุต เงากระจาง

CIRCLive กํากับโดย ธิติพล ศรีสถาปตย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ราง ั รองช
ตีพุง กํากับโดย อภิชญ บุศยศิริ
ปลาใหญ กํากับโดย ศุภนันท สังขออง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ร กา
ั รชม ช
ชูต กํากับโดย ณัฐ ฤทธารมย
ชายวิกลกับพื้นที่จริต
กํากับโดย อานนท นงคเยาว สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศีล 5 กํากับโดย ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน
สงคราม กํากับโดย นิยม คงชวย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

ราง ั
แฟน “จา” กํากับโดย ชาคร ไชยปรีชา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลดุก (หัวขอลอยฟา)

The Last Sky Passenger
กํากับโดย ทศพล บุญสินสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ราง ั
ลอยฟา (My Brother)
กํากับโดย เจมส พฤทธิวรสิน
โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

รางวัล Kodak Film School
Competition

ตามสายนํ้า ถายภาพโดย กฤษดา คณิวิชาภรณ,
วันเฉลิม พลายบัว กํากับโดย อนุชา บุญยวรรธนะ
รางวัลพิ ราบขาว

Over the Fishing กํากับโดย วิทิต คําสระแกว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รางวัลวิจิตรมาตรา

ถึงคุณ กํากับโดย เดชา ปยะวัฒนกูล
ผูมีปญญา พึงเปนอยู เพื่อมหาชน
กํากับโดย ขวัญขาว โงวจิระศักดิ์
กลางวันแสกๆ กํากับโดย ทายาท เดชเสถียร,
พิศาล แสงจันทร
ตามสายนํ้า กํากับโดย อนุชา บุญยวรรธนะ
รางวัลพิ เศษ Early Bird

ณัฏฐธร กังวานไกล ผูสงผลงานเปนรายแรก
3 ปซอน
รางวัลหนังสั นขวั ใจ

มโนกรรม โดย จักรภัทร พรหมสิงห

รางวัลช างเผือกพิ เศษ

หัวลําโพง กํากับโดย จุฬญาณนนท ศิริผล
โรงเรียนรุงอรุณ
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ไอมดแดงของผม กํากับโดย ศุภชัย ชิณหงษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลรัตน เปสตันยี

อยาลืมฉัน กํากับโดย มานัสศักดิ์ ดอกไม
ราง ั รองช
รักไรสาย กํากับโดย อนุตร ตอศิริกุล
Behind the Wall กํากับโดย อภิวัฒน แสง
พัทธสีมา
ร กา
ั รชม ช
In the Eyes กํากับโดย ภาคภูมิ วงศภูมิ
เชาวันหนึ่ง กํากับโดย เล็ก มานนท
Waiting โดย อาทิตย อัสสรัตน
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)

Best Short Film Award
Teatime with John directed by James
Lee (Malaysia)
รางวัลช างเผือก

Junk Life กํากับโดย วรวุฒิ ชวนอยู
มหาวิทยาลัยรังสิต
ราง ั รองช
2003 กํากับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หัวหนาหองคนใหม กํากับโดย วิทิต คําสระแกว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ร กา
ั รชม ช
กระบือลือลั่น กํากับโดย นิติวัฒน ชลวณิชสิริ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ความสุข กํากับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อนัตตา กํากับโดย โสภณ นิ่มอนงค
มหาวิทยาลัยรังสิต
ของเลน กํากับโดย ภาคภูมิ ตรีชัยรัศมี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รางวัลปยุต เงากระจาง

บิน กํากับโดย ปวิตร ตรีเมฆ
ราง ั รองช
เรื่องของหาง กํากับโดย ทวีพงษ ประทุมวงศ
ไมลมลุก กํากับโดย เอกรัฐ เจริญธวุฒิ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ร กา
ั รชม ช
มนตรัก มอ. กํากับโดย อภิชญ บุศยศิริ
อารมณสงคราม กํากับโดย ธเนศพงศ ยิ้มสุข
คึ่ย กํากับโดย ปริมประภา หวังพิชญสุข
รางวัลช างเผือกพิ เศษ

Less is More
กํากับโดย ธรรมนูญ สกุลบุญถนอม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ร กา
ั รชม ช
Child’s War
กํากับโดย กาญจนาภรณ ชัยวิริยานนท
มหาวิทยาลัยศิลปากร
My Mother’s Lipstick
กํากับโดย มนสินี สิรกิ รวิวรรธน
มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลหนังสั นขวั ใจ

Junk Life กํากับโดย วรวุฒิ ชวนอยู
มหาวิทยาลัยรังสิต

สําหรับภาพยนตรในหัวขอสันติภาพเนื่องในงานเปดอาคาร
เสรีไทยอนุสรณ

รางวัลช างเผือกพิ เศษ

Behind the Wall
กํากับโดย อภิวัฒน แสงพัทธสีมา
ราง ั รองช
Tears กํากับโดย พัฒนะ จิระวงศ

สําหรับภาพยนตรในหัวขอสันติภาพเนื่องในงานเปดอาคาร
เสรีไทยอนุสรณ

รางวัลดุก

Handfree กํากับโดย กิตติพงศ อักษรานุวงศ
รางวัล Kodak Film School
Competition

อนัตตา ถายภาพโดย พิสุทธิ์ ชูจิตตบุตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลพิ ราบขาว

( ื่อง

าร คร รอ
การ
า มอ  ก า
ร ่ส อ ส
สร า
ค าม า ม รรม าง
สังคม กร  สา ก ื่อสา าร )
Behind the Wall
กํากับโดย อภิวัฒน แสงพัทธสีมา
รางวัลวิจิตรมาตรา

คึ่ย กํากับโดย ปริมประภา หวังพิชญสุข
ตะลึงอุแว แมหายไปไหน
กํากับโดย วีระศักดิ์ สุยะลา
I’m Hamburg
กํากับโดย ธนยธรณ ศิวานุเคราะห สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
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Hallucination กํากับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฎ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ครั้งแรก กํากับโดย วิทยา แดงประเสริฐกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลรัตน เปสตันยี

ด.เด็ก ช.ชาง กํากับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต
ราง ั รองช
The Tree กํากับโดย วสัน เรียวกลาง
เปลือก กํากับโดย ชุมพล ทองทาบ
ร กา
ั รชม ช
Karadig กํากับโดย อานนท จันทรโท
ทะเลของทวี กํากับโดย นวรัตน รุงอรุณ
Dog & God กํากับโดย ษรัณยู จิราลักษม
Colorblind กํากับโดย บรรจง ปสัญธนะกูล
ลูกโปงสิ้นลม กํากับโดย รัฐพล จันทรรวงทอง
รางวัลรัตน เปสตันยี
สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
(International Competition)
รางวัลช างเผือก

A Little Dad กํากับโดย ทวีพงษ ประทุมวงศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ราง ั รองช
ไกชน กํากับโดย อนุรักษ คงคา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
โลกนี้ไมไดมีแคเราสองคน
กํากับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฎ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ร กา
ั รชม ช
25.12 กํากับโดย วรพจน เอกวิริยะกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หญิงชรากับนิทานวันหนึ่ง
กํากับโดย นิธิวัฒน ชลวณิชสิริ
มหาวิทยาลัยรังสิต

Best Short Film Award
15 directed by Roystan Tan (Singapore)
รางวัลปยุต เงากระจาง

ฆาตกรรมในสวน กํากับโดย ษรัณยู จิราลักษม
ราง ั รองช
True Nature กํากับโดย ธวัชพงศ ตั้งสัจจะพจน
นารายณปราบนนทุก
กํากับโดย สมบัติ เตชะสุดใจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ร กา
ั รชม ช
One Life กํากับโดย อิทธิพล สุริยมาตย
ทางเดินของฉัน กํากับโดย ณัฏฐวี แตงนอย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
The Stream Factory กํากับโดย อภิชญ บุศยศิริ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รางวัล Kodak Film School
Competition

ครังที่

5

A Little Dad ถายภาพโดย วรวุฒิ ชวนอยู
มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลวิจิตรมาตรา

One Life กํากับโดย อิทธิพล สุริยมาตย
โมบายกับลูกอมทั้งสิบ
กํากับโดย โสภณ นิ่มอนงค มหาวิทยาลัยรังสิต
หญิงชรากับนิทานวันหนึ่ง
กํากับโดย นิธิวัฒน ชลวณิชสิริ
มหาวิทยาลัยรังสิต
Colorblind กํากับโดย บรรจง ปสัญธนะกูล
รางวัลหนังสั นขวั ใจ

ด.เด็ก ช.ชาง กํากับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต
NO MAD AWARD

ฟาอมร กํากับโดย สุวรรณ หวงศิริสกุล

รางวัลช างเผือก

บานสีชมพู กํากับโดย สุวรรณ หวงศิริสกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
ราง ั รองช
กรรมโจร โจรกรรม กํากับโดย อนุรักษ คงคา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมุดวาดเขียน กํากับโดย ภาคภูมิ อินใหม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ร กา
ั รชม ช
ลมหนาว กํากับโดย นภดล ไมตรีจิตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเกิด กํากับโดย สุวรรณ หวงศิริสกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
กาล เวลา กํากับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

287

The Film Make’Ver
กํากับโดย นราดล เลี่ยวไพโรจน
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปอนด กํากับโดย เหมือนฝน อุปถัมภ
มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลรัตน เปสตันยี

เมืองนางฟา กํากับโดย ศิรวัชร นาคอินทานนท,
วิสัน จิรอังภูรสกุล
Looking through the Glasses
กํากับโดย พัฒนะ จิระวงศ
ราง ั รองช
Injury Time กํากับโดย พูลลาภ นาคพนม
ร กา
ั รชม ช
แหวน กํากับโดย ชุมพล ทองทาบ
T-Bone Comes to Town
กํากับโดย วิชญ พิมพกาญจนพงศ
แทง(นํ้า) กํากับโดย วิรุฬห กิ่งไพบูลย
Fish Don’t Fly กํากับโดย ปราโมทย แสงศร

รางวัลวิจิตรมาตรา

กาล เวลา กํากับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
The Film Make’Ver
กํากับโดย นราดล เลี่ยวไพโรจน
มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลพิ เศษ

า การ า า
ั
1018 กํากับโดย วรกฎ ไทยเครือวัลย
า การ ช ค คผสม
บุษบา: หุนไม กํากับโดย ศรายุทธ บํารุงพืช
า สารค
เขาหาวาฉันบา ตอน วันนี้ของฉัน
กํากับโดย พนมพร คัดทะจันทร

รางวัลปยุต เงากระจาง

กลายพันธุ กํากับโดย ไพโรจน ประสารทอง
ราง ั รองช
ขอบอก กํากับโดย วิชญ พิมพกาญจนพงศ
คืนวันของชางเรรอน
กํากับโดย ศศิวรรณ ฤทธิราชคัมพร
ร กา
ั รชม ช
Wings กํากับโดย ชนันท เฟองฟุง
ความสุขที่แทจริง กํากับโดย นภดล ศิลากุล
เด็กสยาม กํากับโดย บงการ คงหวัง
รางวัล Kodak Film School
Competition

สมุดวาดเขียน ถายภาพโดย ภาคภูมิ อินใหม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
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ครังที่

4

บรรจุกระปอง กํากับโดย จันทิรา สมบุญเกิด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เดด-สติ-หนี้ กํากับโดย วรวิทย ขัตติยโยธิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กอน กํากับโดย อุรุพงศ รักษาสัตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ความนัยของถุงเทาขาวและกุหลาบแดง
กํากับโดย ทิวา เมยไธสง มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลรัตน เปสตันยี

มอเตอรไซค กํากับโดย อาทิตย อัสสรัตน
ราง ั รองช
My Story กํากับโดย ทรงพล ชาญใชจักร
เมืองมายา กรุงธิดา กํากับโดย ลี ชาตะเมธิกุล
ร กา
ั รชม ช
เรื่องสวนตัว กํากับโดย Paranoid Team
ใกลเกลือกินดาง
กํากับโดย คริสโตเฟอร วอชิงตัน
ภารกิจใหญของเด็กชายมะอึก
กํากับโดย พีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริ
The Truth กํากับโดย มนตรี แซโล
รางวัลปยุต เงากระจาง
รางวัลช างเผือก

หลวงตา กํากับโดย ภาคภูมิ วงศภูมิ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ราง ั รองช
ทา-สี กํากับโดย เกียรติศักดิ์ วิริยะกระษาปณ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เด็กชายปถม กํากับโดย บุญฤทธิ์ นิตยแสวง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ประกาศนียบัตรชมเชย

ปลาทองตัวสุดทาย กํากับโดย ณัฐวุฒิ สงชูวงศ,
นภัส ดีประหลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

เงาของพอ กํากับโดย ธรวิชญ พานิชรุทติวงศ
ร กา
ั รชม ช
หามปดประกาศ กํากับโดย ฉันทนา วิริยะไกรกุล
Nitade Park กํากับโดย อภิชญ บุศยศิริ
รางวัล Kodak Film School
Competition

หลวงตา ถายโดย ธาม รินวิไลรักษ
มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลวิจิตรมาตรา

บรรจุกระปอง กํากับโดย จันทิรา สมบุญเกิด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กาล กํากับโดย อุรุพงศ รักษาสัตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ครังที่

3

รางวัลรองชนะเลิศ

ครอบ กํากับโดย ภิรมย วิจิตสัมพันธ
สวะ! ดีคะ กํากับโดย กุลชาติ จิตขจรวานิช
และ ลือชัย โพธิสกุล
ประกาศนียบัตรชมเชย

ชาวนากลับบาน กํากับโดย บุญสง นาคภู
เจง กํากับโดย เกียรติ ศงสนันท
และ คงเดช จาตุรันตรัศมี
Beyond กํากับโดย อรุณรัตน สวาทยานันท
รางวัลปยุต เงากระจาง

รางวัลช างเผือก

มื้อเที่ยง กํากับโดย ปรัชญา เลิศประจักษ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ

สะพานคอนกรีต กํากับโดย มาโนช ชุมเมืองปก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สารคดีกระเหรี่ยงโปว (ทุงใหญนเรศวร)
กํากับโดย ลัญชนา ศาสตรหนู สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
ประกาศนียบัตรชมเชย

ทางชีวิต กํากับโดย เพ็ญศักดิ์ จรัสคุณ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มี กํากับโดย เจนไวย ทองดีนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปลี่ยนสี กํากับโดย ฉัตรชัย นครวงศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
โรค-ติด-ตอ? กํากับโดย ธนนท สัตตะรุจาวงษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Godzilla กํากับโดย ผณินธร ชื่นอิ่ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ร กา
ั รชม ช
การเดินทางของแกว
กํากับโดย สุประสิทธิ์ ภูตะคาม
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
กํากับโดย พิพัฒน นวลศรี
สถาบันพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
ไช-แอม กํากับโดย ผกามาศ อมรดิลกกุล
และ เนรัญชรา แยบเกษตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
รางวัลวิจิตรมาตรา

เรื่องตลก กํากับโดย ปวิตร มงคลประสิทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มี กํากับโดย เจนไวย ทองดีนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รางวัลรัตน เปสตันยี

Bunzai Chaiyo, Episode II: The Adventure
of Iron Pussy กํากับโดย ไมเคิล เชาวนาศัย
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ครังที่

2

รางวัลช างเผือก

ประจําป 2540

คงกระพันชาติไทย
กํากับโดย สุรชัย พัฒนากิจไพบูลย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ราง ั รองช
วัด กํากับโดย พัชนนท ธรรมจิรา มหาวิทยาลัยรังสิต
อเมซิ่งไทยแลนด กํากับโดย โสรยา นาคะ
สุวรรณ, ปณัฏฐา อยูสุขสวัสดิ์ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
รางวัลรัตน เปสตันยี

ตากับหลาน กํากับโดย บุญสง นาคภู
ราง ั รองช
กท-2541 กํากับโดย สันติ แตพานิช
ชางเถอะ กํากับโดย นํ้าทอง ทองใหญ ณ อยุธยา

ครังที่

1

รางวัลช างเผือก

สถานีกรุงเทพ กํากับโดย บิน กิจขจรพงษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รางวัลรัตน เปสตันยี

(
รก าร า าก ัง ก รื่อง ่สง ามา)
The Bug กํากับโดย นวจุล บุญพรรคนาวิก
ราง ั รองช
ไอจุก กํากับโดย อธิปตย กมลเพ็ชร
โลกขยะ กํากับโดย มนตชัย นอยคําสิน
มหาวิทยาลัยรังสิต
รานนายวัฒนา กํากับโดย วิทยา ทองอยูยง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เดิมพัน กํากับโดย กาญจนา โมสิกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รางวัลปยุต เงากระจาง

เรื่องเลาของเผาพันธุ กํากับโดย โสมสิริ แสงแกว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
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#ผมกลาวไว The Inside
104
(Maybe) I Have Been There Before. 104
100 Times Reproduction of Democracy 104
115 Kg.
105
168 ฮก ลก ซิ่ว 168 Fu Lu Shou
105
1926 Glacier Hike
44
200 นาทีในพื้นที่สันติสุขที่ปลายดามขวาน
The Voice of Peace
เสียงนี้สื่อ-สาน-สุข
105
206,264 Memories of Moon
106
22 Miles Island เกาะประหลาด เด็กปวน 106
250/7-8
106
30K an Ounce
107
This Too Shall Pass
108
4 ตองบองสทะลุปา Go Get Your Flag 107
4 Times
107
5 Minit
67
5 Stages
108
755 ไมล: ไกลจากบาน
755 Miles: Far From Home
108
Abor-Lescence
109
Absolute Justice, The
109
Affair
109
Afterimage
110
Afternoon
110
Afternoon Story
110
After The Rain
55
Aku Mau Skola (I Want to Go to School) 34
Alice in Wonderland Syndrome
25
Alienate
111
Aliens Ata (Maybe Aliens)
38
Aliens from Outer Space
47
All-American News August 1942
48
Allegory of Masks
111
All Inclusive
60
All I Wanna Do:
Ict Film 10 Documentary Vol.2 111
Artiﬁcial I
112

Astronaut
112
At Least We Tried
112
Atman
70
Baguio Address No. 10
37
Barber’s Story, A
113
Basav ! Chante !
57
Before the Dawn
113
Before We Don’t Meet Again (00.00.05) 113
Behind the Scenes of “Hairspray”
(c. 1988)
47
Being Somewhere
114
Bend It
45
Between the Lines
114
Between the Teardrops
114
Bewegung und Zeit
(movement and time)
21
BFF (?)
115
Big Booom
53
Big Cleaning Day
115
Bighero
115
Blind Mouth
34
Block A-2-15
35
Block Shot
116
Blue Crow, The อีกาสีนํ้าเงิน
116
Blue Curtain, The
116
Blue Loop
117
Blue Square
117
Blue Summer Rain
117
Bobo
118
Bon Appetit
118
Book of Incarnation, The
118
Bout-de-Zan et le crocodile
(FR, Louis Feuillade, 1913, Gaumont) 51
Bowie in Bangkok - 1983 119
Buddha on the Table
And the War of a Child
119
Cadoul de Craciun
62
Calling, The
119

294

Chasing Paper
Claudia (ca. 1965)
Cloning
Cold Fish
comic
Compliance Level 0
Congruity Chant
conquest
Coucouleurs
Crawling Kingdom, The
Curious Alice
Daddy Secret
Dance for Ren Hang, A
Darkness, The
Dawn
Dawning Down
Day in Chiang Mai, A
Dear Ly
Dear Mom I’m Lost My Mind
Decision
De Jure
Delivery, The
Democrazy.Mov
Departure
Destination Nowhere
Devil’s Apple (Redux)
Documentary Baby Thesis
Dogma Creation: Goat
Doom Day Celebration
Drowsiness
Drugs
Dust in the Wind
Dutchman’s Photograph
Dva tramvaya
Easy Going
Ein Augenblick (a blink of an eye)
Ein Instrument (an instrument)
Ein Spiegel (a mirror)

40
50
120
41
22
75
120
22
52
120
45
121
40
27
121
121
122
41
122
123
122
25
123
123
124
124
124
125
125
125
126
126
71
56
126
21
21
21

Elmasbah
127
emotions and passion
22
Empathy
127
Empowered Youths Across Asean
127
Emptinest
128
End Game
83
Escapecially
128
Everything is นอง:
Ict Film 10 Documentary Vol.6 128
Exhibition, The
129
Expire
129
Fame Video Entertainment:
Ict Film 10 Documentary Vol.1 129
Faultier
54
Fearminin
130
February Wind
29
Fermata
130
Fermentalgia
130
Fest
61
Film Display
72
FILM IST. a girl & a gun
23
Final Call
131
Final Crysus
131
Fireﬂies
38
First Taste
42
Foundation, The
131
Freudian Slip
132
Friendship
132
From Now On
132
Ghost’s View, The
81
Girls Don’t Try
133
Given Circumstances
133
Godzilla: Passion and Monsters
133
Going Home
134
Golden Hour เวลา รัก
134
Guardian of the River ผูพิทักษแหงสายนํ้า 134
Haloperidol วันละครั้งสามเม็ด
135
Hamster Wheel
26
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Happy Happier Happiest
Hard Candy
Harvest the Sorrow Part 3
Heavy Broken Heart Metal
Heliography
Help
Hidden Zone
Highlights and Shadows
(J.S. Watson, Jr., US 1938)
Hikari
Hilang
History of Japanese Film
Homeﬂoor
Homo-Phone
ออกเสียงเหมือนกันความหมายตางกัน
Hors piste
Host e Visitatore
Hotel Papillon
How to Change the Wind’S Direction
How We Met in April
Hug
Human in Vacuum
Human of Koma
Hush, Tonight the Dead are
Dreaming Loudly
Hyphonecrisy
i กระจอก
I’m Not Your F ing Stereotype
I’m Ok
I’m Thinking ‘Bout You
Experimental Film
Incantation 19
In Praise of You 142
Insanely Infatuated With Someone
at the Most Inappropriate Time
Insulin Blue
“Interesting People in NYC”
In the Strange Place

135
135
136
136
72
136
35
46
73
26
137
137
137
59
138
138
138
139
139
139
140
140
140
144
141
141
141

29
142
143
142

Introvert Work Adjective
Invaders of Privacy
It Doesn’t Matter มันไมไดสําคัญอะไร
Jack the Bean Killer
Japan, the Beautiful or
Amibiguous, and Ourselves
Josephine Baker visits Volendam,
1928 (Fox News story C8059)
Just Between You & Me
Kami-Oshi
King on the Street
Kreisler Bandstand Starring
Cab Calloway and his Orchesta
Langkah
La Petite pousse
Last Chance, The
La Teinture
Le Renard minuscule
Le R ve de Sam
Le Tigre sans rayures
Letter from France, A
Licht und Dunkelheit
(light and darkness)
Lie Man เกมสแคนตองชําระ
Life
Life of Death
Lift to Lift
Lighter Side of IN THE LIFE, The
Little Jelly, A
Live Life Like a Boy
Llop Mougn
Loading Cattle Thru the Surf circa 1950
Look for Me at Dusk ลับขอบฟา
Losetery, The คนเลนหวยชวยไมได
Lost
Lost in Oblivion
Lost in You
L Story
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143
143
144
144
76
46
145
145
145
51
24
55
146
146
56
53
54
24
21
147
147
31
147
50
148
148
30
48
148
149
149
149
150
146

Lucky
Lyseacdie
magic
Mary Jane
Masa
Masturdating
Material (material)
(Maybe) I Have Been There Before.
Melody of Change
memory and document
Mental Traveller, The
MGB: Softwhere
Million Years, A
Mind Flayer
Minimart, The
MIR n E
Moonlight
More Than I Can Say
Mort aux codes
Moving Pulse, The
MR. EVERYBODY AND THE REGULATIONS
Mr. Rook
Mud Man – 2017 Film Ver.
Music Saves My Soul
Muslimah
Must Room
Mute, The
My Deathiny
My Echo My Shadow and Me
My Lady M
My Movie Melodies
My Skin is Dancing:
Ict Film 10 Documentary Vol.4
Nefta Football Club
New Blues
New Land Broken Road
New Orleans Street Parade - 1968

Newspaper Bill, 500 Kyats,
Stranger String
Nice to Meet You ยินดีที่ไดรูจัก
Nobody Beside Me
No (Ghost) in Here
Non-Conversation
Not a Time to Celebrate
Nothing About You
Odyssey, The” Bcc Academic Day 2018
Oh, Lil’ Mary
One Day Later
One of Those Murder
Only One, The
Only You
Or Those Silence That Kills You and Me
OT
Overcome
Paniek
Paradise on Brocade
Paramount News Presents:
U.S. Gets Art Treasury
Part
Passceptance, The
Pass to Tomorrow
Peak Day, A
Pengasih
Periphery Village
Perjetesi (Eternity)
Pianoforte
Picture of Destruction, A
Piece of the Moon, A
Pitubhum
155 Plastic Cup of Tea, A
62 Please Don’t Tell Me How to be Perfect
155 Plody mraku
66 Porphyrogene
48 Precious Time
Prison Man มนุษยกรง
150
150
22
151
26
151
21
104
33
22
151
152
28
152
152
153
153
153
61
154
44
25
76
32
30
154
42
154
155
39
70
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36
156
156
156
157
18
157
157
158
158
30
158
159
29
159
159
58
160
47
160
160
46
161
64
161
49
161
162
162
162
65
33
58
163
163
163

Puppy Love
164
Raise a Dust
164
Rapthai แร็พไทย
164
Reaction., The
165
Recently.
165
Red Nose จมูกสั่งตาย
165
Reincarnated Light (Left)
166
Reincarnated Light (Right)
166
Replay
24
Retire the Die Hard
166
Return If Possible
167
R verie
167
Reverse
167
Ride to the Light
168
Rolling Senton
168
Roti
31
Rotten Land, The
168
Run Away
169
Saliva
169
Samerjairach 61: A Cheerleader’s Story 169
Saw เคยเห็นผี
170
Screen
170
Searching the Blue
170
Seasonal Rain
36
Second Change
171
Shoemaker
63
Short Time, A
171
SHU
171
Silent Blue
172
Siyudad sa Bulawan (City of Gold) 37
Skin
60
Skiper, The คนเกอขามเวลา
172
Sleep Tight (03:00 Am)
172
Smoking Nostril, The
173
Sneak
173
Snejinka
57
Social Hacker, The
173
Somebody
174

Something Old, New, Borrowed
and Blue
Somewhere Only We Know
Sons of April
SPACY
Spirit of Nature, The
Spiritual in Jar, A
Sprint
Sprocket Café, The
Stagnant Wheel of Fortune, The
Stay With Me
Still Movie
Stranger Friend เพื่อนแปลกหนา
Strangers Sandwich
Strawberry Field
Strings Attached
Sugar Beet
SUKi
Surrounded
Sweet Sorrow
Switchback
Synthtopia
Take a Shot
T-Ara: The Crowns of Queen’s
Tears in the Rain
Tenebrae
That Heart Warming Stuff
There’s Always Yesterday
The Wandering Ghosts
This Ain’t the Way
Tide
Tiger
Transition by Iletha Clifton
Translator, The
Trash You
Trust in Me
Trust, The
Tuk Tuk of the Fifth Kind, The
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18
174
28
74
174
175
175
175
176
176
73
176
177
177
177
178
178
42
179
71
179
179
180
180
67
180
181
186
181
181
52
49
182
182
182
183
65

Unconsoled
66
Uncontrollable
183
Une Plus Une Égale Un
183
Unﬁnished
184
Unfold
184
Universal Pictures Restoration Reel 50
Unnatural
184
Unravel
185
Unseen, Out of Sight
185
Untouchable
185
Vetala
186
Vinegar Baths
63
Vivat musketeers!
59
Wandering Ghosts, The
186
What’s Uptown?
A View From The Streets
49
When a Flower Grew Up Outside a Pot. 186
When Sky Cries Everyday
187
Where Will the Sunset
187
White Room
187
WHY
73
Why Do It
188
Wiped
188
Wong’s Steroid
เราตางรับรูความเหงาไดใน มิติ 188
Words
189
writing and language
22
Xénogénèse
74
Yesterday’s Us
189
Yes! This Is Me LGBT
189
You Idiot
39
กระฎมพี
190
กรามเสือ Faucaria
190
กลแสง Blind Gaze
190
กลัว Fear
191
กอนกาล The Reminiscene of Forseken
Place
191

กอนมะลิบาน Before the Jasmine
Bloomed
191
กะโผะ (Ka-Pho)
79
การเคลือ่ นทีผ่ า นกัน The Void of Weight 192
การตอสูของขาพเจา Mein Kampf
192
การปรากฏตัวของจิต Presence of Mind 192
กาสาวพัสตร Kasavapat
193
กําเนิดหอยทากทอง
(Birth of Golden Snail)
19
กินขาวกับปลา
193
ไกลบาน Away
193
ขโมจ Khamode
194
ขอบคุณที่อยูดวยกัน Within Relation
194
ขอพร Khoporn
194
เขห Kaeh
195
เขาไมเคยเปนเธอ He Was Never a She 195
คน กับ สัตว Man Like an Animal
196
คนจร A Stranger
196
คนดี? Good Person?
196
คฤหัสถ Kha-Rue-Hat
197
คลองเตยบอย Klongtoei Boy
197
คลื่นรอบกาย State Of Mind
197
ความคุนชิน ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่หางไกลเมือง,
ชนบท Habituated
198
ค ว า ม ท ร ง จ ข อ ง เ อื้ อ ย
Sleepy Gody
195
ความทรงจําที่ไมลืมเลือน
The Reminiscence
198
คําสุดทาย The Last Conversation
198
คืนวันสุข Friday Night
199
งูนอยในเมืองใหญ Snake in the City
199
จดหมายรัก ฉบับลับ Her Secret
199
จักรวาลกระดาษ Jak-Kar-Wan-Kar-Das 200
จากไปแลว In the Wind
200
จาโบวเกี้ย Daughter
200
จําจากจร
201
จินตภาพแหงความยักษ Imagery of Yaksha 201
เจาชายดอกไมทะเล
201
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ฉากตอไปของโรงงิ้ว
202
ชานชาลา
202
ชายคา
202
ชีวิตในโลกใบเดียวกัน (The Life)
80
ชีวิตบนลายผา Life Beyond Pattern
203
แซบอีหลี (Saab - E - Lee)
203
ณ ชวงเวลาหนึ่ง A Moment in Time
203
ณ ที่สิ้นสุดชานชาลา
At the End of the Platform
204
ณ หองสอบแหงหนึ่ง Once Upon a Time
in the Test Room
204
ดาวทะเล Late Night, Early Dawn
204
เด็กปอเนาะ (Dek Ponok)
81
เด็กเหวน The Traveler Boy
205
แดเธอ ผูเปนทุกสิ่งทุกอยาง
Tooth You Right Up to the Moon 205
ตลับความทรงจํา Memory Slot 1
205
ถนนไรฝุน
206
ถนอม Cherish
206
ถึงลูกชายคนโต
206
ทฤษฎีเปลี่ยนโลก Music Therapy
207
ทฤษฏีวัคซีน
207
ทะนง
207
ทะเลไมเคยบอกอะไรกับเธอ
Sea Don’t Say Anything
208
ทางกลับบาน Pai Dao Din
208
ทางที่เลือก
208
ทิพวรรณ กัณหา Don’t Worry
209
ที่นี้ไมมีใคร Lonely Planet
209
ธรณีประตู 1969 The Threshold 1969 209
เธอทั้งสองจะตาบอดสี Still Blue
210
นอง Nong
210
นางพัด Nangpat
210
นาถินกินสุรา
211
นํ้าแลง Drought
211
นํ้าหยดลงหินทุกวันหินเลยเปยก
Drop by Drop, You Break the Rock 211
นิทานคนตัวเล็ก Once Upon a Dream 212

นิรัติกันย
นิราศกรุงเกลือ Krung Kluea
นิสาเปนผีปอบ Nisa the Pob
เนา-โสภา The Local Cure
บทสวดกวีกอนอัสดง
Sunday Afternoon Poem 01
บานเกิด
บานโจรสลัด The Pirates
บานที่ไมมีใครอยู When the Wind
Take Us Away
บานนอยหลังนี้สุขีเสียจริง
ปลูกไวสมใจทุกสิ่ง สวยจริงนะฉาบสีฟา
บานฝน Still a Family
บุรุษเลือดหมู Crimson Gentenman
ปกติรัก Endslate
ปรัมปรากากี The Lady’s Tale
ปราสาทหิน Prasat Hin
ปลาเกยตื้น Stranded Fish
ปวง
ปาณวินาศ Dying Daffodill Incident
ปาปอม Papom
ปารณีย Paranee
ปาอาถรรพ The Mystical Forest
ปดเทอมชีวิต A Summer Life
ปนเกลา-ศาลายา Pinklao-Salaya
เปยหัวใจไปสูฝน Bkk Wota
เปรี๊ยะ
ไปเยี่ยมยา Visiting Grandma
#ผมกลาวไว The Inside
#ผมกลาวไว The Inside
แผลกดทับ Bedsore
ฝนฤดูรอน Summer’s End
พญาวัน Payawan
พรานผี Pranpee
พฤกษณาลัย In the Memory of the
Forest
พอกับลูกชาย
พอที่ใจ ใจที่พอ Meditation Mind
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212
212
213
213
213
214
214
214
215
215
215
216
216
216
217
217
217
218
218
218
219
219
219
220
220
104
104
220
221
221
221
222
222
222

พันธะสัญญาจากสิงโตขาว
The White Lion’s Order
เพชรนํ้าโสม The Diamond of Namsom
เพื่อนของฉันเปนสัปปะหลาด
My Be(a)st Friend
เพือ่ นเลน เลนเพือ่ น Friend With Beneﬁts,
Without Beneﬁts
เพื่อนสรางได My Sunshine
ไพรภวังค Nature Green Life
ภาพยนตรโฆษณาสี่คิงส
4 Kings (promo trailer) 1961
ภูเขาที่หลงรักทะเล Rhythm in the Rain
มนตรักเขวาสินรินทร
มนุษยโลก Human on Earth
มรรตย My Mercy
226
มอเตอรไซครับจาง:
Ict Film 10 Documentary Vol.5
มะน็วด
มากับเลี่ยน Makab-Alien
มาดามอโศก Madam Asok
มือที่ 3
มือลาฆู (MELAGU)
เมืองมะปูด Lumpy Town
เมืองลับแล พัทยา 2549 In the Year of ‘49
เมื่อยามสิ้นแสง Midnight Century
เมื่อหนึ่งแลวจึงสาม When One, And
Then Three
แมลงวัน Fly
ไมรักษ ไมตอง
ย (ยักษ) Giant
ยามวิกาล Midnight Blue
ยาเสพติดในยุค 4.0
รอด-อวน Under-Sinking
ระบาดพันธนาการ Obligation Disorder
รักสิ้นคิด Unreasonable
รากพราย Concrete Roots
รางทนทาน Enduring Body
รําแมสะเอง

223
223
223
64
224
224
45
225
225
225
226
226
227
227
227
83
228
228
228
229
229
229
230
230
230
231
231
231
232
232
232

รุงฟาภูพิงค Roongfahpoopink
เรียนรู เพื่อรักเธอ (Learning with you)
เรื่องลึกลับธรรมดาของแมวที่หายไป
Normal Mystery of the
Disappearing Cat
เรือ่ งเลาจากเสียงหัวเราะ Laugh Moment
โรงเรียนเล็กในทุงกวาง
My Little Hightland School
โรงเลียน Happy Script
ฤดูตนกลาผลัดใบ Fallen Sapling
ลานกาว
ลายสือไท Laisuethai
ลี้ (The Passengers to Li)
ลุงทอง
Uncle Tong 2018
แลวเจอกันชาติหนาตอนบาย ๆ
Until We Meet Again
โลกของผึ้ง
โลกซึมเศรา
โลกเสียดวยมือเรา Earth
วังวนวังเวียน The Rewind
วัฏฏะ Watta the Blind Forest
วันกลับบาน Home
วันยิงดี Praise Day
ศาสตรพระราชากับการพึ่งพาตนเอง
The King’s Philosophy No.17
ศิวิไลซ บางกอก Bangkok Civiliar
ศูนยศูนยแปด 008
สถานีขนสงหมอชิต 2 ชั้น 3 (สายอีสาน)
สนทนา พนา ธานินทร M3Nature
สยามแลนด Siamland
สวรรคชั้นเจ็ด:
Ict Film 10 Documentary Vol.7
สวัสดี...นี่เราเอง
สะพานปลา
สังคนขยะ
สายลมพลัดถิ่น:
Ict Film 10 Documentary Vol.3
สายัณย Sayan
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233
80
233
233
234
234
234
235
235
89
235
236
236
236
237
237
237
238
238
238
239
239
239
240
240
240
241
241
241
242
242

สิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิ Love
242 โอว นุดเดิ้ล! สุดที่รักในโลกออนไลนของผม!
Oh Noodle! My Online Lover!
250
สื่อวีดิทัศน แนะนําความรู ม.48
82
Vdo Tutorial: Law Section 48
243 ฮาลีมกับเฟรน (Haleem and Fern)
สุสานดวงดาว A Day Will Come
243 แฮปป สเตชัน่ Sa-Ta-Nee-Kwam-Suk 251
สูญกลางหัวใจ
Any Road Will Get Us There
243
เสนนําสายตา You Can (Not) Understand 244
เสียงของความทรงจํา
Where the Sound Never Reach 244
เสียงเงียบ Silence
244
เสียงที่มีความหมาย (Suara)
Meaningful Voice (Suara)
245
เสียงศตวรรษ Sound of the Century 245
เสือกะปอก กอก กอก เรียบทุกบาน
Sua & Pok
245
แสงศตวรรษ (Syndromes and a Century) 87
แสงเหนือทําใหวาฬตาย
Pink with a Splash of Yellow
246
หนังไหวเจา
246
หมายเลขคดีแดง:
Ict Film 10 Documentary Vol.8 246
หมาลาเนื้อ Huntingdogs 247
หยุดตรวจ
(When the ﬁsh sauce was illegal) 79
หลงกั่ว Lhongguo 247
หลังขอบฟา Beyond the Horizon Line 247
หวน Mine
248
หวานเย็น (Youth)
82
หองนอนไมไดนอน Bedroom Can’t Sleep 248
อสูรกายจากความทรงจําครั้งอดีตกาล
Lost in the Universe
248
ออกกําลังตาย Deathxercise
249
อัตภาวกาล Homatagia
249
อุกา Uka
249
เอกสารประกอบการตัดสินใจ
Dossier of the Dossier
250
เอก อี เอก เอก
250

302

