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โครงการภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2017 

เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2560 
หองออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
 

 

ท่ีมาของโครงการ 
เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse จัดข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2555 โดยตองการสงเสริมสนับสนุนใหสังคมรูรัก

ศลิปะภาพยนตรในแงมุมท่ีภาพยนตรเปนสวนหน่ึงของศิลปวัฒนธรรม กระตุนใหผูคนในสังคมเปดรับความรูและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ไดมีโอกาสรับชมภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย หาชมไดยากจากนานาประเทศท่ัวโลก การฉายภาพยนตร

ภายใตโครงการเทศกาลภาพยนตรคัดสรรมีจุดมุงหมายนอกเหนือไปจากความบันเทิง โดยหวังวาภาพยนตรท่ีจัดฉายจะให

ความรูและแงคิดแกผูเขาชม และเปนอีกชองทางการเรียนรูวัฒนธรรมท่ีแตกตางและหลากหลาย 

 

สําหรับเทศกาลภาพยนตรคัดสรรครั้งท่ี 6 ภายใตช่ือเทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2017 ฝายกิจกรรม หอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ไดเชิญ 4 บุคลากรในแวดวงภาพยนตรไทยท่ีมีช่ือเสียงและผลงานเปนท่ียอมรับมารวมคัด

สรรภาพยนตรท่ีแตละทานช่ืนชอบ โดยคัดเลือกจากเรื่องราว เน้ือหา และแนวคิดของภาพยนตรท่ีมีความโดดเดนนาสนใจ 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2017 จัดข้ึนท้ังหมด 4 ครั้ง ระหวางเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2560 โดย

จัดข้ึนทุกสองเดือน ในแตละครั้งจะจัดฉายภาพยนตรจากตางประเทศท่ีมีความหลากหลายท้ังในดานเน้ือหาและรูปแบบเพ่ือ

เปดมุมมอง ถายทอดความรู วัฒนธรรม แนวคิด และทัศนคติตาง ๆ นอกจากน้ีการพูดคุยหลังการฉายภาพยนตรทุกครั้งจะทํา

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางบุคลากรในแวดวงภาพยนตรไทยและผูท่ีมีความรูดานภาพยนตรกับ

ผูชม เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ ตอยอดความคิดและจินตนาการสรางสรรคใหแกผูคนในสังคมตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเกิดการเปดรับประสบการณใหมจากการรับชมภาพยนตร ซึ่งสงผลใหกลุมผูชมภาพยนตรเกิดการเรียนรู

ดานวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร ของภูมิภาคตาง ๆ ท่ีสะทอนผานสื่อภาพยนตร    

2. เพ่ือเปดพ้ืนท่ีใหกลุมผูชมภาพยนตรไดมีโอกาสในการรับชมภาพยนตรจากผูสรางภาพยนตรท่ีทํางานในภูมิภาค

ตาง ๆ กัน และแตละกลุมมีเอกลักษณในการสรางผลงานท่ีมีความเฉพาะตัวอยางนาสนใจ    

3. เพ่ือเปนการนําเสนอขอมูลและเปนการแลกเปลี่ยน ความรู ประสบการณ ในการสรางสรรคผลงานของศิลปน

ผูสรางภาพยนตร ท่ีมีคุณคาตอสังคมและผูรวมโครงการฯ มีโอกาสซักถามขอสงสัย เพ่ือตอยอดความคิดและ

จินตนาการสรางสรรคตอไป 

4. เพ่ือเปนการนําเสนอผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของภาพยนตรออกสูสังคม อันเปนพันธกิจของหอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ในการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศิลปนและประชาชน รวมท้ังการ

สรางคุณคา และแรงบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมใหแกสังคม    
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. กลุมผูชมภาพยนตรเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาของภาพยนตรท่ีสะทอนแนวคิดของผูสรางสรรคผลงาน 

เปนแนวคิดทางวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร และเรื่องราวท่ีนาสนใจท่ีผูสรางสรรคผลงานตองการสื่อสารสู

สังคม และเกิดแรงบันดาลใจจากการแบงปนทางความคิดผานสื่อภาพยนตร  

2. ชุมชนหรือสังคมเกิดการตระหนักรูถึงคุณคาของงานภาพยนตร และกอใหเกิดแรงบันดาลใจตอการใหการ

สนับสนุนผูสรางสรรคงานภาพยนตรตอไป โดยเกิดเปนเครือขายทางภาพยนตรท่ีมีสวนสงเสริมและสนับสนุน

ศิลปนผูสรางสรรคผลงานอยางตอเน่ือง  

3. สังคมเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมและผูชม เปนการตอยอดแนวคิดของศิลปนสู

การสรางแรงบันดาลใจใหคนในสังคม  

4. หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครเปนอีกพ้ืนท่ีหน่ึงในการเปนเวทีสําหรับการเช่ือมโยงงานดาน

ศิลปวัฒนธรรม และเช่ือมโยงการสื่อสารจากผูสรางงานศิลปะดานภาพยนตรไปสูกลุมผูชม 

รูปแบบกิจกรรม  
โครงการเทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse โดยฝายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร จัดข้ึนเปน

ครั้งแรกในป พ.ศ. 2555 ภายใตพันธกิจของหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครในการรณรงคใหชุมชนรูรักศิลปะและเกิด

การสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางศิลปนกับประชาชน ท้ังยังตองการสรางคุณคาและแรงบันดาลใจดานศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน 

โดยโครงการน้ีเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหสังคมรูรักศิลปะภาพยนตรในแงมุมท่ีภาพยนตรเปนสวนหน่ึงของ

ศิลปวัฒนธรรม กระตุนใหผูคนในสังคมเปดรับความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดมีโอกาสรับชมภาพยนตรท่ีมีเน้ือหา

หลากหลาย และเปนภาพยนตรท่ีคอนขางหาชมไดยากจากนานาประเทศท่ัวโลก  

ท้ังน้ี การฉายภาพยนตรภายใตโครงการเทศกาลภาพยนตรคัดสรรมีจุดมุงหมายอ่ืนนอกเหนือไปจากความบันเทิง โดยหวังวา

ภาพยนตรท่ีจัดฉายจะใหความรูและแงคิดแกผูเขาชม และเปนอีกชองทางการเรียนรูวัฒนธรรมท่ีแตกตางและหลากหลาย 

โครงการเทศกาลภาพยนตรคัดสรร ยังเปนการเปดโอกาสใหกลุมผูชมท่ีสนใจภาพยนตรไดมีโอกาสพบปะพูดคุย ซักถามขอ

สงสัย และแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกับผูสรางงานภาพยนตร และผูท่ีมีความรูดานภาพยนตร เกิดการเช่ือมโยงระหวางผู

สรางสรรคงานและผูเสพงานศิลปะภาพยนตร เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธกันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหน่ึงดวย      

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2017จะจัดข้ึนท้ังหมด 4 ครั้ง ตั้งแตเดือนพฤษภาคม –  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โดยจัดข้ึนทุกสองเดือน ในแตละครั้งจะจัดฉายภาพยนตรจากตางประเทศท่ีมีความหลากหลายท้ังในดานเน้ือหาและรูปแบบ

เพ่ือเปดมุมมอง ถายทอดความรู วัฒนธรรม แนวคิด และทัศนคติตาง ๆ นอกจากน้ีการพูดคุยหลังการฉายภาพยนตรทุกครั้งจะ

ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางผูคัดสรรภาพยนตรและผูท่ีมีความรูดานภาพยนตรกับผูชม เพ่ือ

สรางแรงบันดาลใจ ตอยอดความคิดและจินตนาการสรางสรรคใหแกผูคนในสังคมตอไป 
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ระยะเวลาการดําเนินงาน 

เดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 21.00 น.  

รายละเอียดดังน้ี  

1.เสารท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต (สาขาตัดตอ : ฟรีแลนซ หามปวย หามพัก หามรักหมอ) 

ภาพยนตรเรื่อง Flapping in the Middle of Nowhere 

2. เสารท่ี 22 กรกฏาคม 2560 ราสิเกต์ิ สุขกาล (โปรดักชันดีไซน : Mary is Happy ตั้งวง, Snap)  

ภาพยนตรเรื่อง Blow Up – Michelangelo Antonioni 

3. เสารท่ี 23 กันยายน 2560 ณพวัฒน ลิขิตวงศ (ออกแบบเสียง : อนธการ, Operation Mekong) 

ภาพยนตรเรื่อง Line Walker 

4.เสารท่ี 25 พฤศจิกายน 2560  เกรียงไกร วชิรธรรมพร (เขียนบท : ฮอรโมนส วัยวาวุน, พรจากฟา) 

ภาพยนตรเรื่อง Compliance 

 
โครงการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
ริเริ่มและดําเนินงานโดย ฝายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

 

หัวหนาโครงการ 
กัณหรัตน เลี่ยมทอง  

……………………………………………………………. 
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