
 

CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands 04  เกรียงไกร วชิรธรรมพร : คนเขียนบท  
(KRIANGKRAI VACHIRATAMPORN: THE SCREENWRITER) 

วันเสารท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 – 20.30 น. หองออดิทอเรียม ช้ัน 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

Compliance (สหรัฐอเมริกา / 2012)  

มีคําบรรยายภาษาไทย (ความยาว 90 นาที) 

เริ่มลงทะเบียน เวลา 15.00 น. 

ภาพยนตรเริม่ฉาย เวลา 17.00 น. 

หองออดิทอเรียม ช้ัน 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

สาํหรับภาพยนตร์คดัสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands ครั้งสดุทายของปพ.ศ. 2560 นี ้จะจดัขึน้ในวนัท่ี 

25 พฤศจิกายน ด้วยภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ือง Compliance (2012) คดัสรรโดย เกรียงไกร วชิรธรรมพร 

คนทําหนงัและซีรีส์ผู้มีบทบาทอยูม่ากมาย ทัง้การเป็นโปรดิวเซอร์ ผู้ กํากบั และเขียนบท ผลงานด้านภาพยนตร์เร่ืองลา่สดุ

ของเกรียงไกรคือการร่วมกํากบัและเขียนบท ‘พรจากฟ้า’ และโดยเฉพาะผลงานการเขียนบทท่ีสร้างกระแสสงัคมได้เป็น

อยา่งดี ทัง้ ‘ฮอร์โมนส์ วยัว้าวุน่’ 3 ซีซนัส์ และ Project S The Series ท่ีเขาควบคมุการเขียนบทควบคูไ่ปด้วย โดยหลงัจาก

ฉายภาพยนตร์ จะมีการพดูคยุเพ่ือชําแหละการเขยีนบทจากหนงั Compliance ท่ีฉายไป และเจาะลกึการเขยีนบทในแบบ

ของเกรียงไกรอีกด้วย  

 

Compliance สรางจากเหตุการณจริงของคดีเล็กๆ ท่ีเกิดข้ึนกวา 70 ครั้งในชวงเวลา 10 ปท่ัวอเมริกา เมื่อชายปริศนาโทรไป

ตามรานอาหารฟาสตฟูดโดยอางวาเปนตํารวจ ปลายสายกลาวหาพนักงานในรานซึ่งโดยมากเปนหญิงสาว และมักจบลงดวย

เหตุการณสะเทือนขวัญ หนังเลือกเลาหน่ึงเหตุการณในบายวันหน่ึง เมื่อ ซานดรา ผูจัดการรานมากประสบการณรับ

สายโทรศัพทจากตํารวจวา เบ็คก้ี สาวนอยพนักงานไดขโมยของของลูกคา ซานดราตองหาทางจัดการกับปญหาน้ีกอนท่ี

เรื่องราวจะบานปลายสรางความไมมั่นใจใหลูกคา โดยหารูไมวาจากการรับโทรศัพทปริศนาน้ันไดขยายผลไปสูความรุนแรงใน

ระดับท่ีสรางฝนรายใหทุกคนท่ีตกเปนเหยื่อของแผนการณน้ีตลอดไป  

 

หนังออกฉายครั้งแรกท่ีเทศกาลหนังซันแดนซ ป 2012 พรอมกระแสวิพากษวิจารณวาเปนหนังท่ีสรางความรูสึกกระอัก

กระอวน ไมปลอดภยั แมเรื่องราวจะเริม่ตนจากเหตุการณเล็กนอยเทาน้ัน โดยผูกํากับและเขียนบท เคร็ก โซเบล เลาวา เขา

ตองการขยายประเด็นซึ่งเขาเคยทําไวตั้งแตหนังเรื่องกอนหนาอยาง Great World of Sound ท่ีพูดถึงการดิ้นรนของชาว

อเมริกันชนช้ันลาง ทวาในขณะท่ีหนังเรื่องน้ันใหความหวังอยางเต็มเปยม Compliance กลบัพาคนดดูําดิ่งสูดานมืดเต็มตัว  

 

“มันชวยยืนยันความคดิของผมวา ไมวาจะเรื่องเล็กแคไหนก็สามารถทําเปนหนังได อยูท่ีวาเรามองเห็นความเปนหนังมันหรือไม 

และเราพรอมจะกระโจนเขาไปสํารวจมันหรือเปลา” 

-เกรียงไกร วชิรธรรมพร  



 

 

 

คาสนับสนุนกิจกรรม ทานละ 60 บาท (พรอมรับสูจิบัตรฟรี) 

เปดจําหนายบัตรตั้งแตเวลา 15.00 น. ของวันจัดกิจกรรม ภาพยนตรเริม่ฉายเวลา 17.00 น. 

*มีคําบรรยายภาษาไทย 

*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 

CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands 04 KRIANGKRAI VACHIRATAMPORN: THE 

SCREENWRITER 

 
Saturday 25 November 2017 at 17.00 – 20.30 hrs. Auditorium, 5th floor, Bangkok Art and Culture 
Centre 
Compliance (USA. / 2012)  

With Thai and English subtitles (Running time 90 minutes) 

Tickets are available at 15.00 hrs. 

Film screening starts at 17.00 hrs. 

Auditorium, 5th floor, Bangkok Art and Culture Centre 

 

The fourth and final screening of Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands which will be on 25 

November, is a 2012 American thriller film, “Compliance” chosen by Kriangkrai Vachiratamporn, the 

filmmaker behind the success of many films and TV series. Kriangkrai has worked as a film producer, 

director and screenwriter. His latest work was co-directing and co-writing, “A Gift”. He is famous for his 

acclaimed writing works which include all three seasons of “Hormones: The Series’ and “Project S The 

Series”. After the screening, Kriangkrai Vachiratamporn will give a talk and a Q&A about the script of 

“Compliance” and his own writing style. 

 

“Compliance” is inspired by true events of a serial phone-prankster sociopath in the US who, for a 

decade, got away with a bizarre repeated hoax which occurred up to 70 deceptions. The plot focuses on 

a prank caller who, posing as a police officer convinces the manager of a fast food restaurant to carry out 

intrusive, unlawful and terrifying procedures on an employee. 

The film tells a story of one afternoon when Sandra, a manager of a fast food chain, receives a phone call 

from someone identifying himself as a police officer, that one of her employee, Becky stole something 

from a customer’s purse which she vehemently denies. Sandra, overwhelmed by her managerial 

responsibilities, complies with the officer's orders to detain Becky. This choice begins a nightmare that 

tragically blurs the lines between expedience and prudence, legality and reason. 

At the premiere at the 2012 Sundance Film Festival, “Compliance” was met with controversy, as the 

audience's response included walkouts and shouting matches during the film's question and answer 



 

session as the film provokes disturbing and distressing feelings even though all events in the film started 

out from such a small incident.  

 

The director and screenwriter, Craig Zobel said he wants to further explore the issue he previously did 

with “Great World of Sound” which deals with the struggles of American’s working class. But while that 

film ends with hope, “Compliance” drags the audience right into the dark. 

 
“This film confirms my belief that any story can be turned into a movie. It’s up to us whether we see a 

film in it and if we are ready to explore and immerse ourselves in it.” 

-KRIANGKRAI VACHIRATAMPORN 

 

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

Tickets are available at 15.00 hrs. Film screening starts at 17.00 hrs. 

*In English with Thai subtitles  

*The post-screening talk will be in Thai with English translation. 
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