
TEN YEARS THAILAND 

FROM WELL KNOWN FILMMAKER TO THE NEXT NEW WAVE  

‘การดินทางสูอนาคต฿นอีกสิบปดຌวยจินตนาการผานภาพยนตรຏ’ 

 

TEN YEARS THAILAND ป็นครงการภาพยนตรຏรวมทุนสรຌางระหวางเทย-ฮองกง-ญีไ ปุຆน น้าสนอ
ความคิดละมุมมองของผูຌก้ากับภาพยนตรຏทัๅงสีไคน พืไอบอกลาจินตนาการถึงประทศของพวกขา฿นอนาคตสิบป
ขຌางหนຌา ดยครงการนีๅตอนืไองมาจาก “Ten Years” ภาพยนตรຏฮองกงทีไสรຌางมืไอป 2015 ภายหลัง Umbrella 

Movement ดยตัๅงค้าถามกีไยวกับอนาคต หลังจากประสบความส้ารใจอยางถลมทลาย ครงการนีๅจึงถูกสงตอมา
ยังประทศเทย ละตัๅง฿จสงผานพลังสรຌางสรรคຏ฿หຌคนท้าหนัง฿นประทศอืไน฿นภูมิภาคอชีย อาทิ เตຌหวัน, ญีไปุຆน 
ละกาหลี฿ตຌ 

ภาพยนตรຏรืไอง Ten Years Thailand ป็นครงการภาพยนตรຏขนาดยาวทีไประกอบดຌวยภาพยนตรຏสัๅน 4 

รืไองประกบกัน จ้ากัดความยาวรืไองละเมกิน 20 นาที ดยมีจทยຏก้าหนดบบปຂดกวຌาง ตัๅงค้าถามละ
ความหมายของ ‘อนาคต’ ผานมุมมองของผูຌก้ากับตละคน ทัๅงผูຌก้ากับทีไมีชืไอสียงละมีผลงานป็นทีไรูຌจัก 
นอกจากนัๅนยังปຂดพืๅนทีไส้าหรับสนับสนุนคนท้าหนังรุน฿หม ดยคัดลือกผลงานจากผูຌก้ากับทีไมีความดดดน พืไอ
ผลักดัน฿หຌกิดผลงานขนาดยาว฿นอกาสตอเป 

 

SUNSET by Aditya Assarat 

SUNSET ป็นภาพยนตรຏทีไลามงยามนຌอยนิด ทีไกลายป็นจุดริไมตຌนของความรักระหวางกนละอຎน 
หนุม สาวจากตางจังหวัดทีไมาท้างาน฿นกรุงทพ กนป็นพลทหารพนักงานขับรถ ทีไตຌองพาหัวหนຌาหนวยดินทาง
พืไอตรวจตราความรยีบรຌอย฿นสถานทีไทีไเดຌรับการรຌองรียน วันสุดทຌายทีไทัๅงสองจะมีอกาสพบกัน ฿นบรรยากาศจัด
สดงผลงาน ศิลปะภาพถาย “I laugh so Hard, I cried” ซึไงป็นหຌองจัดสดงนิทรรศการศิลปะทีไอຎนท้างานป็น
ผูຌชวยมบຌาน ละมีหนຌาทีไท้าความสะอาด กน ตຌองยຌายเปประจ้าการทีไจังหวัดอืไน ละขาตัดสิน฿จทีไจะบอก
ความ฿น฿จกับธอ 

 

 



CATOPIA by Wisit Sasanatieng 

CATOPIA รืไองของลกยุคดิสทปย มืไอชายผูຌหนึไงพบวาตัวองป็นมนุษยຏคนดียว ทีไหลงหลืออยู ละ
ก้าลัง฿ชຌชีวิตประจ้าวันทีไสนปรกติ ทามกลางประชากรทีไป็นมว... มวพวกนัๅนดินหิน ตงกาย พูดคุย ละท้า
ทุกอยางเดຌหมือนป็นมนุษยຏปรกติทุกประการ มวบางตัวป็นพืไอนของขามากอนดຌวยซๅ้า พวกมัน เมรูຌวาขาป็น 
มนุษยຏพียงคนดียว ทีไหลืออยู฿นลกของมว ขาจึงตຌองท้าตัว฿หຌกลมกลืน ละถຌาพวกมันจับเดຌขาจะถูกก้าจัด 
ทิๅงทันที 

 

PLANETARIUM by Chulayarnon Siriphol 

PLANETARIUM ป็นภาพยนตรຏนวฟนตาซีหนือจริง ทีไจ้าลองการท้างาน ขององคຏกรสืไอสาร฿น 10 ป
ขຌางหนຌา หนังจะพาราส้ารวจความทันสมัย กຌาวเกล ของทคนลยีการสืไอสารบบ 4.0 ทีไมีความส้าคัญอยางมาก
ตอทัศนคติละการด้านินชีวิตของคน฿นสังคม จนท้า฿หຌคนรุน฿หมยินยอมขຌารวมท้างานละป็นสวนหนึไงของการ
ฝຄกตรวจสอบ ดยมีพลังสงหงความดีช้าระลຌางความเมถูกตຌองพืไอ฿หຌคนป็นคนดี ละสังคมสามารถดินหนຌาตอ 
เดຌอยางสงบสุข 

 

SONG OF THE CITY by Apichatpong Weerasethakul 

SONG OF THE CITY ป็นภาพยนตรຏนวทดลองทีไลาคูขนานระหวางขัๅนตอนคัดลือกนักสดง ละ
การบันทึกการถายท้ารืไองราวของซลลຏมนทีไพยายามขายครืไองทีไสามรถท้า฿หຌหลับฝันดีละมีความสุข ซึไงกิดขึๅน
ทีไสวนสาธารณะ฿นอนุสาวรียຏ฿จกลางมืองจังหวัดขอนกน ทีไก้าลังท้าการบูรณะซอมซม ภาพยนตรຏรืไองนีๅป็น 
สมือนบันทึกความทรงจ้าสวนตัวของผูຌก้ากับทีไมีตอพืๅนทีไทีไติบต นอกจากนัๅนภาพยนตรຏยังบันทึกสรรพสียงของ
คนทีไอาศัยดยรอบ สมือนเดอารีไหรือจดหมายทีไรอการกลับมาอานซๅ้าอีกครัๅง 

 



ABOUT FILMMAKER 

การรวมตัวครัๅงรกของหลาผูຌกํากับทีไมีผลงานหลากหลาย 

 

อภิชาติพงศ์ วีระศรษฐกุล  

อภิชาติพงศຏป็นผูຌก้ากับละศิลปຂนชาวเทยทีไส้าคัญคนหนึไง฿นภูมิภาคอชียละ฿นวงการภาพยนตรຏลก 
ผลงานทีไดดดนอยางตอนืไองของขา เดຌรับการยอมรับอยางกวຌางขวาง฿นวงการการศึกษา วดวงศิลปะรวมสมัย
ละภาพยนตรຏ ดยผลงานภาพยนตรຏ รืไอง สุดสนหา ของขาเดຌรับรางวัล Un Certain Regard, รางวัล Jury 

Prize จากภาพยนตรຏรืไองสัตวຏประหลาด ละรางวัลสูงสุด ปาลຏมทองค้า จากภาพยนตรຏ รืไองลุงบุญมีระลึกชาติ 
จากทศกาลภาพยนตรຏนานาชาติมืองคานสຏ ซึไงถือป็นคนเทยคนรกทีไเดຌรับรางวัล฿หญทางภาพยนตรຏระดับลกนีๅ 
นอกจากนัๅน อภิชาติพงศຏยังเดຌรับรางวัล Prince Cloud Fund จากประทศนธอรຏลนดຏ ละเดຌรับหรียญ
อิสริยาภรณຏชัๅนสูงสุด฿นสาขาศิลปะ วรรณกรรม Commander of the Order of Art and Letters จากประทศ
ฝรัไงศสอีกดຌวย ภาพยนตรຏสัๅน฿นปรจค Ten Years Thailand ทีไขารวมป็นหนึไง฿นผูຌก้ากับ นับวาป็นภาพยนตรຏ
รืไองลาสุดทีไขาก้ากับภายหลังประกาศหยุดสรຌางภาพยนตรຏ฿นประทศเทย 

 

วิศษิฏ์ ศาสนทีไยง  

วิศิษฐຏ ผูຌก้ากับ คนขียนบท ละปรดิวอรຏ ซึไงมีฝมือละชืไอสียงมากทีไสุดคนนึงของประทศเทย ฟງา
ทะลายจร ภาพยนตรຏรืไองรกของขา ซึไงป็นภาพยนตรຏทีไมีอกลักษณຏละนวทางฉพาะตัว เดຌรับชิญละถือ
ป็นภาพยนตรຏเทยรืไองรกทีไเดຌรับคัดลือก฿หຌฉายทีไทศกาลภาพยนตรຏนานาชาติมืองคานสຏ ประทศฝรัไงศส ละ
เดຌรับการยอมรับถูกชิญเปฉาย฿นทศกาลภาพยนตรຏนานาชาติทัไวลก วิศิษฐຏเดຌรับคัดลือกจากส้านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ฿หຌป็นศิลปຂนศิลปาธร สาขาภาพยนตรຏ ฿นป 2549 

 

อาทิตย์ อัสสรัตน์  

อาทิตยຏ ป็นผูຌก้ากับ ละปรดิวซอรຏทีไสรຌางสรรคຏผลงานมากมาย Wonderful Town ผลงานภาพยนตรຏ
รืไองรกของขา ชนะรางวัลภาพยนตรຏยอดยีไยม ทัๅงจากทศกาลภาพยนตรຏมืองปูซานละรใอตทอดาม รวมถึง



เดຌรับชิญเปฉายละจัดจ้าหนายกวา 30 ประทศทัไวลก ละยังป็นภาพยนตรຏอิสระรืไองรก โ ทีไเดຌรับรางวัล
สุพรรณหงสຏ 5 รางวัลอีกดຌวย ทีไรัก, 36 ภาพยนตรຏทีไขาปรดิวซຏ ก้ากับ ดยศิวรจณຏ คงสกุล ละนวพล ธ้ารง
รัตนฤทธ่ิ ซึไงเดຌรับรางวัลภาพยนตรຏยอดยีไยม ทัๅงจากทศกาลภาพยนตรຏมืองปูซานละรใอตทอดาม ฿นป 2553 

อาทิตยຏเดຌรบัคัดลือก฿หຌป็นศิลปຂนศิลปาธรจากส้านักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

 

จุฬญาณนนท์ ศิริผล  

จฬุญาณนนทຏ ผูຌก้ากับภาพยนตรຏ ศิลปຂนผูຌท้างานศิลปะทีไท้างานทดลองผานวิดีอศิลปะ ภาพยนตรຏสัๅน ขา
ถือป็นศิลปຂนรุน฿หมฎทีไนาจับตามองมากทีไสุดคนหนึไง฿นขณะนีๅ ภาพยนตรຏสัๅนของขา Vanising Horizon of the 

Sea เดຌรับรางวัล Special Mention จากทศกาลภาพยนตรຏนานาชาติสิงคຏปรຏ ผลงานภาพยนตรຏสัๅนของจุฬญาณ
นนทຏ เดຌรับชิญเปฉายทีไทศกาลภาพยนตรຏระดับนานาชาติหลายหง ชน ภาพยนตรຏสัๅนรืไอง หัวล้าพง เดຌรับชิญ
เปฉายทีไทศกาลภาพยนตรຏนานาชาติ มืองรอตทอดามประทศนธอรຏลนดຏ ภาพยนตรຏสารคดีสัๅน รืไอง A Brief 

History of Memory เดຌรับชิญเปฉายทีไ Yamagata Documentary Film Festival ประทศญีไปุຆน ละ Myth 

of Modernity ฉายทีไ 19th Contemporary Art Festival Sesc_Videobrasil, Sao Paulo รวมถึงงานศิลปะ
ลาสุดของขา Museum of Kirati ทีไเดຌรงบันดาล฿จจากนวนิยายรืไองขຌางหลังภาพมาตีความ฿หมผานวิดีอ จัด
สดงประกอบประติมากรรมละภาพขียน ซึไงจัดสดงทีไ Bangkok Citycity Gallery เดຌรับสียงชืไนชมจากผูຌชม 
ละนกัวิจารณຏอยางดี 



 

SPECIFICATION 

ชืไอภาพยนตร์ : TEN YEARS THAILAND  

ความยาว : 95 นาที  
รูปบบ : ดิจติอลวีดีอ, สี ขาวด้า, สียง 5.1, SRD 

 

World Premiere: Cannes Film Festival / Special Screening (France)  

Asian Premiere: Busan International Film Festival (Korea) Tokyo International Film 

Festival (Japan) Taiwan Golden Horse International Film Festival (Taiwan) London Asian 

Film Festival (England)  

ขຌาฉายประทศไทย 10 ธันวาคม 2561 (ประมาณ 10-15 รงภาพยนตรຏ) ** 

 

นักสดงนาํ :  

SUNSET - วรัญยา ภูนๅ้าทรัพยຏ, บุญฤทธ่ิ วียงนนทຏ  
CATOPIA - ชติรส นาคสุทธ่ิ, กิดาการ ฉัตรกຌวมณ,ี จริวัฒนຏ ชาญชีไยว  
PLANETARIUM - ธนสวรรณ ทพสาธร  
SONG OF THE CITY - นันทรัตนຏ สวัสดิกุล, ศกัด่ิดา กຌวบัวดี, บัลลพ ลຌอมนຌอย 

 

อํานวยการสรຌาง : Andrew Choi, Ng Ka Leung, ธีระวัฒนຏ รุจินธรรม  

ควบคุมการผลิต : คทัลียา ผาศรีจริญ, สฬส สุขมุ ละ อาทิตยຏ อัสสรตันຏ  

ขียนบท / กํากับภาพยนตร์ : อาทิตยຏ อัสสรัตนຏ, วิศษิฏຏ ศาสนทีไยง, จฬุญาณนนทຏ ศริิผล ละ อภิชาติ
พงศຏ วีระศรษฐกุล,  

กํากับภาพ : ศรัณยຏ ศรสีิงหຏชัย, ภิเธย สมิทสุต, พสิษฐຏ ตันดชานุรัตนຏ, ชาติชาย สุบรรณ  



กํากับศิลป์ : ราสิกตุຏ สุขกาล, อกรัฐ หอมละออ  

ออกบบสียง : อัคริสฉลิม กัลยาณมิตร  

ลาํดับภาพ : กมลธร อกวัฒนากิจ, หริน พรทรงเทย, ลี ชาตะมธีกุล, อภิชาติพงศຏ วีระศรษฐกุล 

 

อํานวยการสรຌางภาพยนตร์ : 10 Years Studio Limited  

ควบคุมการผลิตภาพยนตร์ : บริษัท 185 Films จา้กัด, บริษัท Pop Pictures จา้กัด 

 


