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MeSSaGe FroM The aMBaSSador oF The Federal 

repuBlIc oF GerMany

h.e. rolF Schulze 

Botschafter der BundesrepuBlik deutschland in 

thailand

Welcome to the 10th anniversary of the science film festival in 

thailand. What started in 2005 as a small local initiative has turned 

into an international event reaching out to more than 400 000 

visitors in 13 countries in southeast asia, north africa and the 

Middle east. Germany is proud to be a partner in this festival since 

its beginning and our cultural institute, the Goethe-institut, will again 

be one of the organizers together with its partners, the institute for 

the promotion of teaching science and technology (ipst) and the 

national science Museum thailand (nsM). We are especially happy 

to mark the tenth anniversary of this proven initiative by welcoming 

daimler Mercedes as international key sponsor of the event. 

this year the festival looks to the future and explores the 

technologies that will shape tomorrow’s world. The ilms presented 
in this festival will not only create awareness of the scientiic and 
technological developments that are changing our world rapidly, but 

they prepare the young viewers to meet the challenges and reap the 

rewards of these new horizons. 

science-related games and activities will complement the screenings 

as usual and can be seen as bridges between the learning 

environment of school students and a creative self-exploration of 

scientiic themes. These hands-on activities hopefully encourage 
some of the students to look deeper into science and technology and 

maybe even consider choosing a career in one of these ields.

i thank all parties involved in this project, public institutions, 

sponsors from the private sector, as well as all volunteers. May the 

science film festival 2014 become another great success. 

สารจากเอกอัครราชฑูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจำาประเทศไทย
ฯพณฯ รอล์ฟ ชูลเซ่
เอกอัครร�ชฑูตแห่งสหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี ประจำ�ประเทศไทย

ขอต้อนรับทุกท่�นสู่เทศก�ลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์ประจำ�ประเทศไทย 
ย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2548 เทศก�ลฯ นี้ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย
ขณะนั้นยังเป็นเพียงเทศก�ลฯที่ริเริ่มจัดขึ้นภ�ยในประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้
เจริญเติบโตขึ้นเป็นเทศก�ลน�น�ช�ติที่มีผู้เข้�ชมเกินกว่� 400 000 คน 
ในกว่� 13 ประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริก�ตอนเหนือ 
และ ภูมิภ�คตะวันออกกล�ง ประเทศเยอรมนีจึงรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่�ง
ยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของก�รจัดเทศก�ลฯนี้ตั้งแต่เริ่มต้น และเป็นอีกปีหนึ่งที่
สถ�บันท�งวัฒนธรรมของเร� สถ�บันเกอเธ่ จะจัดเทศก�ลฯ ขึ้นด้วยคว�ม
ร่วมมือจ�กหน่วยง�นร่วมจัด สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และองค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ (อพวช.)

หัวข้อในปีนี้จะพ�เร�มองไปถึงอน�คตข้�งหน้�และร่วมกันสำ�รวจเทคโนโลยี
ที่จะม�เปลี่ยนโลกของเร� ภ�พยนตร์ที่เข้�ร่วมในเทศก�ลฯ นี้ไม่เพียงแต่จะ
สร้�งคว�มตระหนักถึงก�รพัฒน�ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีซึ่งเข้�ม�
เปลี่ยนโลกของเร�อย่�งรวดเร็ว แต่จะยังช่วยเตรียมให้เด็กๆ ของเร�รับมือ
กับคว�มท้�ท�ยและเก็บเกี่ยวผลผลิตจ�กสิ่งใหม่ๆ เหล่�นี้

นอกจ�กนี้กิจกรรมเกมที่เกี่ยวข้องกับวิทย�ศ�สตร์ที่จะขึ้นยังจะช่วยส่ง
เสริมก�รจัดฉ�ยภ�พยนตร์ดังที่ได้จัดกันม�โดยตลอด ซึ่งเปรียบเสมือน
สะพ�นที่เชื่อมบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ภ�ยในโรงเรียนไว้กับก�รสำ�รวจคว�ม
รู้วิทย�ศ�สตร์อย่�งสร้�งสรรค์ด้วยตนเอง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ
เรียนรู้ด้วยประสบก�รณ์จริงเช่นนี้น่�จะช่วยส่งเสริมได้นักเรียนได้เรียนรู้
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีอย่�งลึกซึ้งขึ้น และในอน�คตพวกเข�อ�จจะ
เลือกอ�ชีพในแขนงวิช�วิทย�ศ�สตร์ก็เป็นได้

กระผมขอขอบคุณทุกภ�คส่วนที่มีส่วนสร้�งสรรค์โครงก�รนี้ขึ้น ทั้งองค์กร
ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และอ�ส�สมัครทุกคน กระผมขออวยพรให้เทศก�ล
ภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์ฯ พ.ศ. 2557 นี้ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งม�ก 
อีกครั้ง



MeSSaGe FroM The acTInG preSIdenT oF 

NatioNal ScieNce MuSeuM (NSM)
Mr. Sakorn chanapaIThoon

actinG president, national science MuseuM 

thailand

human beings are born with creativity and endeavor to 

find solutions that bring forth knowledge which is then 

applied and transformed into technology. this has guided 

the human race through changes throughout the ages; from 

hunter-gatherer, agricultural, industrial and informatics 

societies, to the infinite possibilities of future advances. 

one can claim that creativity gives birth to technology, 

which in turn leads to change. 

fifty years ago, technologies found in mobile 

telecommunication devises, advanced industrial robotics, 

successful organ transplants and genetic engineering 

seemed like a delirious dream of science fiction. today 

they are common place and continually developing at 

rapid rate. currently our world is facing energy and 

environmental crisis, as well as global health problems, 

if these crises are approached with endeavor; through 

technological advancements, solutions are possible.

i would like to express my gratitude to Mercedes-Benz 

and all relating sectors which recognize the importance of 

inspiring future technological development by supporting 

the 10th science film festival at the national science 

Museum, thailand.

 

สารจากผู้อ ำานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ (อพวช.)
สกรณ์ ชนะไพฑูลย์
ผู้บฏิบัติง�นแทน ผู้อ ำ�นวยก�ร องค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์
แห่งช�ติ (อพวช.)

มนุษย์เกิดม�พร้อมกับ “จินตน�ก�ร” และ “คว�มเพียรพย�ย�ม” ใน
ก�รห�คำ�ตอบ ด้วยคุณสมบัตินี้ จึงทำ�ให้ เกิด “คว�มรู้” และนำ�คว�ม
รู้ม�ประยุกต์เป็น “เทคโนโลยี” จนทำ�ให้มนุษย์มีก�รพัฒน�ผ่�นยุค
ต่�งๆ จ�กก�รไล่ล่�สู่ก�รเกษตร อุตส�หกรรม ยุคข้อมูลข่�วส�รและมี
ก�รพัฒน�ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด จึงอ�จกล่�วได้ว่� จินตน�ก�ร ทำ�ให้เกิด
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รสื่อส�รด้วยโทรศัพท์มือถือที่ผ่�นภ�พและเสียง ก�รใช้หุ่นยนต์
ทำ�ง�นในโรงง�นอุตส�หกรรม ก�รเปลี่ยนถ่�ยอวัยวะ ก�รตัดต่อ
พันธุกรรม เทคโนโลยีเหล่�นี้ เก็บเรื่องเพ้อฝันเมื่อ 50 ปี ที่ผ่�นม� 
และในขณะที่โลกกำ�ลังเผชิญกับวิกฤตพลังง�น สิ่งแวดล้อม ปัญห�
สุขภ�พที่หล�ยโรค ยังไม่มีวิธีรักษ� ก็เชื่อว่� ด้วยคว�มเพียรพย�ย�ม
ถึงจะมีคำ�ตอบให้กับปัญห�เหล่�นี้ในอน�คต

ขอขอบคุณบริษัทเมอเซเดสเบนซ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน ที่ได้
เห็นถึงคนสำ�คัญของก�รสร้�งแรงบันด�ลใจก�รพัฒน�เทคโนโลยีใน
อน�คต ได้ร่วมกัน สนับสนุนให้เกิดเทศก�รภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์
น�น�ช�ติครั้งที่ 10 ประสบคว�มสำ�เร็จ



MeSSaGe FroM The preSIdenT and ceo oF 

MercedeS-BeNz (thailaNd) liMited
Mr.MIchael GreWe

PresidenT and CeO Of MerCedes-Benz 
(Thailand) liMiTed 

on behalf of Mercedes-Benz thailand, i like to take this 

as a good opportunity to express my delight for the 

international key sponsorship of daimler and Mercedes-

Benz for Goethe institute’s “science film festival”. also i 

extend my congratulations to this important festival which 

has already marked its 10thanniversary and represents one 

of the most highly regarded projects in thailand, as it is 

full of benefits to the society bypromotingscience literacy 

and facilitating awareness of contemporary scientific, 

technological and environmental issues through the 

medium of film – not only but predominantly to a young 

audience.

“future technoloGies”, this year’s theme for the 

“science film festival 2014”, is an engaging concept gaining 

importance from the insight that technologies have proven 

to play a significant role in people’s lives. this motive is 

in accordance with Mercedes-Benz’s business practice as 

we are establishing greatest innovations under our core 

values: fascination, perfection and responsibility. for the 

purest form of sustainability in people’s quality of life, our 

permanent commitments and achievements can be clearly 

seen in ground breaking technologies and environmental 

friendliness. 

last but not least, i would like to express my gratitude to 

Goethe institute for letting Mercedes-Benz thailand be a 

part of this enlightening and educational campaign, which 

is in line with so much that is important for us.

 

ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
มร. ไมเคิลเกรเว่
ประธ�นบริห�ร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ในน�มของ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ผมรู้สึกยินดีเป็น
อย่�งยิ่งที่บริษัท เดมเลอร์ และเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้มีโอก�สเป็นผู้
สนับสนุนหลักระดับน�น�ช�ติ ร่วมกับสถ�บันเกอเธ่ ในก�รจัดง�น 
“เทศก�ลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์” พร้อมกันนี้ ผมยังขอถือโอก�สนี้ 
ในก�รร่วมแสดงคว�มยินดีกับก�รครบรอบปีที่ 10 ของง�นเทศก�ลฯ 
ดังกล่�ว ซึ่งถือเป็นเทศก�ลฯ อันทรงคุณค่�และสร้�งประโยชน์อย่�ง
ม�กม�ยให้กับสังคมไทย ด้วยก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์
และสร้�งจิตสำ�นึกในด้�นต่�งๆ ทั้งด้�นวิทย�ศ�สตร์ร่วมสมัย 
เทคโนโลยี และปัญห�ท�งสิ่งแวดล้อมผ่�นสื่อภ�พยนตร์ โดยเฉพ�ะใน
หมู่ผู้ชมที่เป็นเด็กและเย�วชน 

“เทคโนโลยีแห่งอน�คต” ซึ่งเป็นหัวข้อของ “เทศก�ลภ�พยนตร์
วิทย�ศ�สตร์ 2557” นี้ ถือเป็นหัวข้อที่น่�สนใจและเกี่ยวพันกับก�รให้
คว�มสำ�คัญต่อเทคโนโลยีซึ่งได้รับก�รพิสูจน์แล้วว่�มีบทบ�ทสำ�คัญ
ในชีวิตของผู้คน โดยแนวคิดนี้สอดคล้องกันกับหลักก�รในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ซึ่งเร�มีจุดมุ่งหม�ยที่จะสร้�งนวัตกรรม
ที่ยิ่งใหญ่ภ�ยใต้ค่�นิยมหลักของเร� คือคว�มหลงใหล คว�มสมบูรณ์
แบบและคว�มรับผิดชอบ ผ่�นก�รมุ่งมั่นสู่คว�มเป็นผู้นำ�ด้�น
เทคโนโลยีอันลำ�้สมัย และด้�นคว�มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก�ร
พัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งยั่งยืน

ท้�ยที่สุดนี้ ผมขอแสดงคว�มขอบคุณสถ�บันเกอเธ่ ที่ได้ให้ บริษัท  
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รด้�น 
ก�รศึกษ�ซึ่งมีแนวคิดอันสอดคล้องกับจุดมุ่งหม�ยของเร�อย่�ง 
ง�นนี้ครับ



MeSSaGe FroM The preSIdenT oF The

InSTITuTe For The proMoTIon oF TeachInG 

ScieNce aNd techNology (iPSt) MiNiStry of 
educaTIon

dr. pornpun WaITayanGkoon

president of institute for the proMotinG of 

teachinG science and technoloGy

it has been a great pleasure and a source of pride for 

the institute for the promotion of teaching science and 

technology (ipst) to have collaborated with the Goethe 

institut in organizing the science film festival since 

its inception in 2005. the festival is in line with ipst 

strategy to promote science learning through proactive 

communication. among various developments of the 

science film festival over the past decade is the closer 

cooperation with other partners and the growing interest 

of teachers and students at different levels of the 

education system as well as parents and the general public. 

last year saw a significant development of the science 

film festival in its launch by the Goethe institut and her 

partners in some asean countries as well as those further 

afield such as Jordan, the united arab emirates, and 

palestine.

Beyond the ability to entertain, films are an effective 

instructional media. they make scientific knowledge 

more easily accessible as well as easier to understand to 

the general public. thanks to the motion and the sound 

thereof, films offer interested learners a better grasp of 

the abstractions and eventually help them to develop  

favourable attitude towards science learning. in addition to 

the joy of watching the films, the audiences receive 

accurate scientific information while honing their scientific 

thinking skills. all of these will create and sustain science 

culture in thailand.  

last year, the science film festival welcomed 253,360 

viewers – an increase of more than 38,200 over the 

previous year. this success was attributed to the 

cooperation of and the partnership with the 16 science 

centers for education across the country. thanks to them, 

as many as 222,973 interested viewers nationwide could 

enjoy the selected films.

the importance of technology is never to be 

underestimated, hence the theme of the 10th science film 

festival this year, “technology of the future”. technology 

has obviously penetrated our lives at both individual 

and societal levels. its presence is evident in education, 

medicine, business, communication, and the list goes on. 

the innovation, research and development that have gone 

into these technologies make them not only useful today 

but also suitable for future utilization.

on behalf of ipst, i thank all concerned for the support 

given to the 10th science film festival. you have given 

another good push to science education in thailand.



สารจากผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รู้สึก
ยินดีและภ�คภูมิใจเป็นอย่�งยิ่ง ที่ได้ริเริ่มจัดง�นเทศก�ลภ�พยนตร์
วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รเรียนรู้ร่วมกับสถ�บันเกอเธ่ และหน่วยง�นร่วม
จัดอื่นๆ ม�ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวล�กว่� 10 ปี  
โดยง�นเทศก�ลฯ นี้ ได้รับคว�มสนใจจ�กครู อ�จ�รย์ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษ� ผู้ปกครอง และประช�ชนทั่วไป เพิ่มม�กขึ้นทุกปี รวมทั้ง
มีก�รขย�ยไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภ�คอ�เซียน และบ�งประเทศใน
ตะวันออกกล�ง เช่น จอร์แดน ส�ธ�รณรัฐอ�หรับเอมิเรดส์ ป�เลสไตน์ 
เป็นต้น

สสวท. ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของภ�พยนตร์ ซึ่งเป็นสื่อก�รเรียนรู้
ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้�ถึงคว�มรู้และเข้�ใจในเนื้อห�ส�ระได้ง่�ย เนื่องจ�ก
ภ�พยนตร์มีทั้งเสียงและภ�พเคลื่อนไหว ทำ�ให้นักเรียนเข้�ใจสิ่ง
ที่เป็นน�มธรรมง่�ยขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒน�เจตคติที่ดีต่อก�รเรียนรู้
วิทย�ศ�สตร์ รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีกระบวนก�รคิดเชิงวิทย�ศ�สตร์
ม�กขึ้น และได้รับอรรถรสในก�รรับชมภ�พยนตร์ อันเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะผลักดันวัฒนธรรมวิทย�ศ�สตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอด
ไป อีกทั้งยังสอดคล้องต�มยุทธศ�สตร์ของ สสวท. ในก�รสื่อส�ร
ประช�สัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์

ในปีที่ผ่�นม� ง�นเทศก�ลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รเรียนรู้  
มีผู้เข้�ชมทั้งสิ้น 253,360 คน เพิ่มขึ้นกว่� 38,200 คน จ�กปีพ.ศ. 
2555 ซึ่งนับว่�เป็นคว�มสำ�เร็จอย่�งยิ่ง โดยศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�ร
ศึกษ� 16 แห่งทั่วประเทศ ได้ให้คว�มร่วมมือเป็นเครือข่�ยพันธมิตร
กับ สสวท. ในก�รจัดฉ�ยภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์สัญจร ให้ผู้สนใจได้
มีโอก�สเข้�ชมเป็นจำ�นวนม�กถึง 222,973 คน

ก�รจัดง�นเทศก�ลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์ฯ ประจำ�ปีพ.ศ. 2557 ซึ่ง
เป็นก�รจัดง�นครั้งที่ 10 นี้ คณะกรรมก�รจัดง�นมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ 
“เทคโนโลยีในอน�คต” ซึ่งมีคว�มสำ�คัญและมีบทบ�ทต่อวิถีชีวิตผู้คน
และสังคมในรูปแบบต่�งๆ ทั้งในด้�นก�รศึกษ� ด้�นก�รแพทย์ ด้�น
ธุรกิจ ด้�นก�รสื่อส�ร ฯลฯ โดยเทคโนโลยีเหล่�นี้ผ่�นก�รประดิษฐ์ 
คิดค้น วิจัย และพัฒน�ให้เป็นเทคโนโลยีที่เหม�ะสมที่จะนำ�ไปใช้ใน
อน�คต

ในน�มของ สสวท. ดิฉันขอขอบคุณทุกท่�นที่มีส่วนให้ก�รสนับสนุน
ก�รจัดง�นเทศก�ลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รเรียนรู้ ครั้งที่ 10 
อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ของไทยให้
ก้�วหน้�ต่อไป
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ประจำ�ปีพ.ศ. 2557



anupap sakulngam

อ�นุภ�พ สกุลง�ม
national science Museum 

thailand (nsM)

anupap sakulngam graduated with a Bachelor's degree of science in argicultural extension and 

communication and a Master of education in science education from kasetsart univeristy. he 

used to work as a journalist and script writer at pacific intercommunication and was a science 

educator at the princess Maha chakri sirindhorn anthropology centre. he is currently working 

at national science Museum (nsM), developing exhibition content.

อ�นุภ�พ สกุลง�มสำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ภ�ควิช�ส่งเสริมและนิเทศศ�สตร์เกษตร 
คณะเกษตร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตรบัณฑิต คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
เคยทำ�ง�นเป็นผู้สื่อข่�วและผู้เขียนบท ที่ บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น และเคยดำ�รงตำ�แหน่งเป็นนัก
วิช�ก�รที่กลุ่มง�นวิช�ก�ร ศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร (องค์ก�รมห�ชน) ปัจจุบันทำ�ง�นพัฒน�เนื้อห� สื่อ และเขียน
บทนิทรรศก�รวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับองค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ

yoottanun harnarong

น�ยยุทธนันต์ ห�ญณรงค์
the institute for the 

promotion of teaching 

science (ipst)

yoottanun harnarong graduated with a Master's degree of education technology at 

srinakharinwirot university. he holds a position at the institute for the promotion of teaching 

science (ipst) as a science educator and has over 20 years experience regarding creating visual 

media for education. he has corporated with nhk’s documentary department.

สำ�เร็จก�รศึกษ�มห�บัณฑิต (กศม.) เทคโนโลยีท�งก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒประส�นมิตร 
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งผู้ชำ�น�ญ ส�ข�เทคโนโลยีท�งก�รศึกษ� สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นผลิตและเป็นวิทย�กรอบรมก�รสร้�งสื่อวีดิทัศน์ประกอบก�รเรียนก�รสอนม�กว่� 
20 ปี รวมถึงเคยร่วมกับทีมง�นผู้ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ผลิตส�รคดีให้กับสถ�นีโทรทัศน์ NHK

parichat pantong

ป�ริฉัตร ป�นทอง
nanmeebooks co., ltd.

parichat pantong graduated with a Bachelor's degree of Marine science at Burapha university, 

chantaburi campus. she is currently working as an educator for the 360-degree learning centre 

at nanmeenbooks.

ป�ริฉัตร ป�นทอง สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีท�งด้�นเทคโนโลยีท�งทะเล จ�กมห�วิทย�ลัยบูรพ� 
วิทย�เขตจันทบุรี ปัจจุบันทำ�ง�นตำ�แหน่งนักวิช�ก�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ 360 องศ� Phanomenta บริษัทน�นมีบุ๊ค
ส์ จำ�กัด

putthapong cheamrattonyu

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู
film archive (public 

organization)

putthapong cheamrattonyu graduated with a Bachelor's degree of education in thai, silpakorn 

university. he has experience as a teacher at highschool level. he is currently holding a position 

at the film archive as programming officer. he organizes film programmes as well as other 

special events.

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีหลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต (ภ�ษ�ไทย) จ�กคณะ
ศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร และมีประสบก�รณ์เป็นอ�จ�รย์สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
ปัจจุบัน เป็นนักวิช�ก�รภ�พยนตร์ ง�นจัดร�ยก�ร หอภ�พยนตร์ (องค์ก�รมห�ชน) ทำ�หน้�ที่จัดโปรแกรมฉ�ย
ภ�พยนตร์ และร�ยก�รกิจกรรมต่�งๆ ของหอภ�พยนตร์
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Jumphol hemakheerin

จุมพล เหมะคีรินทร์
national science and 

technology development 

agency(nstda)

Jumphol hemakheerin graduated with a Bachelor's degree of science, majoring in chemistry 

from srinakharinwirot university, Bangsaen campus (Burapha university). he was the executive 

editor for the' update' magazine at se-education. he is currently working as a consultant for the 

science Media division at the national science and technology development agency (nstda).

จุมพล เหมะคีรินทร์ สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี หลักสูตรวิทย�ศ�สตร์บัณฑิต (เคมี) มห�วิทย�ลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทย�เขตบ�งแสน (มห�วิทย�ลัยบูรพ�) อดีตบรรณ�ธิก�รบริห�ร นิตยส�รอัพเดท บริษัทซี
เอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ปัจจุบันทำ�ง�นในตำ�แหน่งที่ปรึกษ�ฝ่�ยสื่อวิทย�ศ�สตร์ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)

narongpan chunram, ph.d

ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์
department of health science 

and environment, faculty of 

science and technology, chiang 

Mai rajabhat university (cMru)

narongpan chunram obtained a scholarship from the association of the scholars of the development 

and promotion of science and technologes talents and the institute for the promotion of teaching 

science (ipst) to complete his Bachelor's, Master's, phd and post-doctoral levels. he is currently 

holding a position as a professor at faculty of science and Technology and the Ofice of academic 
resources and information technology, chiang Mai rajabhat university. he also works as a 

consultant in the area of energy innovation for both, government and private sector.

ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ได้รับทุนรัฐบ�ลในโครงก�รพัฒน�และส่งเสริมผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
(พสวท)จ�กสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ให้ศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี โท เอก และวิจัยหลัง
ปริญญ�เอก ปัจจุบันเป็นอ�จ�รย์สอนท่ีภ�ควิช�วิทย�ศ�สตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏเชียงใหม่เป็นท่ีปรึกษ�ด้�นพลังง�นและส่ิงแวดล้อมให้หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน

Yuttinai Yungcharoen
ยุทธินัย ยั่งเจริญ

events Management officer, 

thailand knowledge park 

(tk park)

yuttinai yungcharoen graduated with a Bachelor's degree from the faculty of sports science, 

chulalongkorn university and also holds a Master degree from the faculty of psychology at the 

same university. he has over ive years experience of managing learning events using ilm. he 
also works as committee member in selecting ilms as well as other media for the use in Thailand 
knowledge park (tk park).

ยุทธินัย ยั่งเจริญสำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีจ�กคณะวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และ
ปริญญ�โทจ�ก คณะจิตวิทย� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย มีประสบก�รณ์จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ท�งด้�น
ภ�พยนตร์ ต่อเนื่องม�กว่� 5 ปี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมก�รจัดฉ�ยภ�พยนตร์และคัดเลือกแคต�ล็อก
ภ�พยนตร์ที่น่�สนใจ เพื่อให้บริก�รภ�ยในห้องสมุดของอุทย�นก�รเรียนรู้ TK park
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IPST TravellINg FeSTIval ImPreSSIoNS 2013
ก�รจัดฉ�ยภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์สัญจร

สสวท. ร่วมกับ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ� (ท้องฟ้�จำ�ลองกรุงเทพ) และ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�ในส่วนภูมิภ�ค 15 แห่ง
จัดฉ�ยภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์สัญจร เพื่อให้เย�วชนและผู้สนใจในส่วนภูมิภ�คได้มีโอก�สชมภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์จ�ก "เทศก�ลภ�พยนตร์
วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รเรียนรู้ ครั้งที่ 9" (Science Film Festival) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิก�ยน ถึง 15 ธันว�คม 2556 โดยมีจำ�นวนผู้เข้�ชมทั้งสิ้น 
222,973 คน ประกอบด้วยครู อ�จ�รย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษ� ผู้ปกครอง และประช�ชนทั่วไป



aWard InForMaTIon

ร�ยละเอียดในเทศก�ลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์



aWardS deScrIpTIon 2014

ภาพยนตร์ที่จะได้รับรางวัลในปี 2557

the science film festival bestows six awards selected by an international jury. they are complimented with a cash prize of  

1 000 euro each. the prize of the Jury is complimented with a cash prize of 3 000 euro.

เทศก�ลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์จะคัดเลือกภ�พยนตร์ที่ได้ร�งวัลจ�กคณะกรรมก�รก�รคัดเลือกภ�พยนตร์น�น�ช�ติ โดยแบ่งเป็น 6 ส�ข� ซึ่งผู้ชนะ
เลิศในแต่ละส�ข�จะได้รีบร�งวัลเป็นเงินสดจำ�นวน 1000 ยูโร และสำ�หรับผู้ชนะร�งวัลก�รชนะเลิศก�รประกวดร�งวัลพิเศษจ�กคณะกรรมก�รจะได้รับ
เงินร�งวัลสูงถึง 3000 ยูโร

the visual craftsmanship award

ร�งวัลภ�พยนตร์ภ�พยอดเยี่ยม

honors the film that demonstrates the highest level of visual craftsmanship through cinematography or visual effects. the 

pictures go beyond the aesthetic by serving an educational purpose. scientific principles or processes are explained clearly 

and engagingly using cinematography or visual effects.

ร�งวัลสำ�หรับภ�พยนตร์ที่ถ่�ยทอดคว�มน่�หลงใหลของโลกและมนุษย์ลงในภ�พยนตร์ได้อย่�งงดง�ม ด้วยฝีมือก�รถ่�ยภ�พยนตร์ของทีมง�น
ที่ยอดเยี่ยมและเทคนิคอันทันสมัย ทั้งในด้�นมุมกล้องและก�รสร้�งภ�พด้วยเทคนิคก�รแสดงภ�พ ทั้งนี้เพื่ออธิบ�ยหรือส�ธิตเนื้อห�คว�มรู้และ
กระบวนก�รหรือหลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ได้อย่�งชัดแจ้งและสัมพันธ์กัน

the ipst education award

ร�งวัลภ�พยนตร์เพื่อก�รศึกษ� สสวท. 

honors the film that stands as an excellent example of science journalism intended for young audiences aged 8 - 12. scientific 

explanations are presented with the cognitive level of young viewers in mind and the structure of the film reflects an 

effective pedagogical approach.

ร�งวัลสำ�หรับภ�พยนตร์ที่เป็นสื่อก�รศึกษ�วิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเด็กและเย�วชน มีเนื้อห�ส�ระที่เข้�ใจง่�ยเหม�ะสำ�หรับผู้ชมวัย 6 ถึง 12 ปี มีก�รนำ�
เสนอและอธิบ�ยหลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่เข้�ใจง่�ยสำ�หรับเด็กในวัย เรียนซึ่งประกอบไปด้วยภ�พและเสียง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมก�รเรียน
ก�รสอนในห้องเรียน

the ecofilmprize

ร�งวัลภ�พยนตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

honors the film that makes an exceptional effort to communicate and proliferate environmental awareness. ecological issues 

are discussed and explained clearly. the film inspires to care about nature and cultivates a sense of responsibility in that 

respect.

ร�งวัลสำ�หรับภ�พยนตร์ที่ใช้คว�มพย�ย�มอย่�งยิ่งยวดในก�รสื่อส�รให้มนุษย์ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยก�รนำ�เสนอประเด็นท�งนิเวศ อภิปร�ย
และอธิบ�ยได้อย่�งชัดแจ้ง เป็นแรงจูงใจที่ทำ�ให้เร�ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของธรรมช�ติและปลูกฝังจิตสำ�นึก รับผิดชอบต่อธรรมช�ติในทุก
พฤติกรรม
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the siemens discovery award

ร�งวัลภ�พยนตร์ซีเมนส์เพื่อก�รค้นพบ 

honors the film that makes an outstanding effort to promote learning about science to all ages. the film communicates 

interest and enthusiasm for science aimed at the general public. it provides an exemplary balance between education and 

entertainment of the highest quality.

ร�งวัลสำ�หรับภ�พยนตร์ที่โดดเด่นที่สุดในก�รสนับสนุนและนำ�เสนอก�รเรียนรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับบุคคลทุกช่วงอ�ยุ มีก�รสื่อส�รและกระตุ้น
ให้เกิดคว�มสนใจในวิทย�ศ�สตร์ในประช�ชนทุกๆกลุ่ม รวมถึงเป็นต้นแบบอันดีของก�รผสมผส�นกับระหว่�งก�รศึกษ�และคว�มบันเทิงในรูปแบบ
ภ�พยนตร์ที่มีคุณภ�พดีที่สุด

the Mercedes-Benz science film award

ร�งวัลภ�พยนตร์เมอร์เซเดส-เบนซ์

honors the film that sheds light on technologies that improve living conditions and environmental sustainability. the film 

accessibly introduces decisive technologies that are changing or going to change our lives in the 21st century in mobility, 

health, communication or energy.

ร�งวัลสำ�หรับภ�พยนตร์ที่มุ่งนำ�เสนอเนื้อห�เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งช่วยพัฒน�คุณภ�พชีวิตของมนุษย์ และคว�มยั่งยืนท�งสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำ�
เสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ถือเป็นคว�มหวังในก�รพัฒน�เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเร�ในศตวรรษที่ 21 ในแง่ของก�รเดินท�ง สุขภ�พ ก�รสื่อส�ร 
และรวมถึงพลังง�น 

the prize of the Jury

ร�งวัลพิเศษจ�กคณะกรรมก�ร 

honors the film that makes a particularly strong impression on the jury and is relevant to the theme of the year. the film 

delivers an emotional and intellectual resonance, which distinguishes it as an overall outstanding work of science journalism 

through film and television.

ร�งวัลสำ�หรับภ�พยนตร์ที่สร้�งคว�มประทับใจอย่�งสูงสุดให้กับคณะกรรมก�รผู้ตัดสิน ด้วยอ�รมณ์ของภ�พยนตร์และคว�มช�ญฉล�ดอันล้ำ�ลึกที่
ส่งผลให้ภ�พยนตร์เรื่อง นั้นเป็นสื่อภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์ที่โดดเด่น ส�ม�รถเข้�ถึงส�ธ�รณชนโดยผ่�นสื่อภ�พยนตร์และโทรทัศน์ได้ดีที่สุด
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the visual effects award

ร�งวัลภ�พยอดเยี่ยม

you, planet / คุณคือจักรว�ลชีวะ

a richly visualized journey into a world 

that is invisible to our naked eye. 

through the effective use of visual 

effects, ideas otherwise hard and 

complex to explain are broken down and 

made accessible even to young viewers.

นี่คือภ�พยนตร์เทคนิคยอดเยี่ยมด้�นภ�พซึ่ง 
นำ�เร�ไปสู่โลกที่แทบมองไม่เห็นด้วยต�เปล่� ด้วย
ศิลปะก�รเล่�เรื่องด้วยภ�พและเสียงอันอลังก�ร
ในภ�พยนตร์เรื่องนี้ ช่วยให้เร�เข้�ใจระบบก�ร
ทำ�ง�นที่ซับซ้อนซ่อนเร้นอยู่ในร่�งก�ยของมนุษย์
ได้อย่�งดีเยี่ยม และทำ�ให้ผู้ชมกลุ่มเย�วชนเข้�ใจ
เนื้อห�ที่ซับซ้อนได้อย่�งง่�ยด�ย

the ipst education award

ร�งวัลภ�พยนตร์เพื่อก�รศึกษ� สสวท.

i Got it! – Mr. poops & i / "ไอ กอท อิท!“ 
ตอน คุณอึ๊และฉัน

through effective use of both humour 

and interesting facts, the programme 

manages to convey important messages 

about sanitation to a young age group and 

crucially proves that seeking answers to 

seemingly trivial questions can lead to 

surprising insights.

ผู้กำ�กับภ�พยนตร์ได้ใช้อ�รมณ์ขันผส�นกับข้อ
เท็จจริงที่น่�สนใจ ม�เป็นกลยุทธ์ในก�รอธิบ�ย
ส�ระสำ�คัญเรื่องก�รสุข�ภิบ�ลแก่เด็กๆ ได้อย่�ง
ดีเยี่ยม พร้อมกับแสดงให้เห็นว่�ก�รค้นห� 
คำ�ตอบให้แก่คำ�ถ�มที่ฟังดูหยุมหยิมก็ส�ม�รถ
นำ�ไปสู่คว�มรู้แจ้งที่น่�ทึ่งได้ ซึ่งนอกจ�กจะได้รับ
คว�มสนุกสน�นแล้ว ยังถือเป็นร�งวัลตอบแทน
คว�มสงสัยใคร่รู้และก�รฉุกคิดตั้งคำ�ถ�มเกี่ยว
กับวิทย�ศ�สตร์รอบตัวเร�อีกด้วย

the ecofilmprize

ร�งวัลภ�พยนตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

catalyst – plastic oceans / แคทท�ไลซ์ ตอน 
มห�นทีแห่งพล�สติก 

the australian science journalism tv 

magazine attempts to convey information 

in a way that is informative and relevant 

to the general population. this programme 

looks at ways to trace the origins of plastic 

waste in the oceans.

ซีรี่ส์ภ�พยนตร์โทรทัศน์แนววิทย�ศ�สตร์เพื่อ
ก�รเรียนรู้จ�กประเทศออสเตรเลีย ชุดนี้มุ่งนำ�
เสนอส�ระน่�รู้แก่ประช�ชนทั่วไป ซึ่งไม่ใช่แค่
นำ�เสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ห�กแต่ยังมีคว�มน่�
สนใจและเป็นคว�มรู้อันมีค่� อีกทั้งยังได้หยิบยก
ประเด็นก�รวิจัยและก�รค้นพบท�งวิทย�ศ�สตร์
หล�ยส�ข�ขึ้น ม�อภิปร�ยและอธิบ�ยด้วย ใน
ร�ยก�รตอนนี้เป็นก�รชักชวนให้ผู้ชมหวนกลับ
ไปดูที่ม�ของขยะพล�สติก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชม
จัดก�รลดจำ�นวนขยะในมห�สมุทร

the award wiNNerS of the ScieNce filM feStival 2013
ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ พ.ศ. 2556
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the sieMens discovery award

ร�งวัลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รค้นพบ

resurrection science / วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�ร
คืนชีพ

resurrection science is a global scientific 

investigation into dna sequencing and 

bio-molecular cloning, to understand 

how scientists around the world are 

competing to be the first to rewrite 

the history of our planet and resurrect 

creatures from the past.

วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รคืนชีพเป็นภ�พยนตร์ที่นำ�
เสนอเรื่องร�วก�รสืบค้นประวัติของดีเอ็นเอท�ง
วิทย�ศ�สตร์รวมถึงก�รโคลนนิ่งโดย 
ชีวโมเลกุล เพื่อจะเข้�ใจว่�ทำ�ไมนักวิทย�ศ�สตร์
ทั่วโลกต่�งแข่งขันกันเพื่อจะเป็นคนแรกที่จะเขียน
ประวัติศ�สตร์ของโลกของเร�ขึ้นใหม่และรื้อค้น
ถึงสิ่งมีชีวิตจ�กอดีตที่ผ่�นม�

the science life award

ร�งวัลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รพัฒน�
ชีวิต
Genius of nature – sensing / คว�มช�ญ
ฉล�ดแห่งธรรมช�ติ ตอน ประส�ทสัมผัสในก�รจับ
เสียง 

the film presents technological products 

that help society and the environment. 

the results are fascinating examples of 

bio-inspired robotics where the interplay 

between science and technology is 

creating solutions that are transforming 

our future.

ภ�พยนตร์เรื่องนี้นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจ�ก
คว�มรู้วิทย�ศ�สตร์ม�ปฏิสัมพันธ์กับ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้�งผลลัพธ์ที่น่�ประทับใจอย่�ง
หุ่นยนต์ที่อิงระบบชีวภ�พ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงก�ร
เชื่อมต่อคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์กับเทคโนโลยี 
และนำ�ไปสู่ท�งออกใหม่ๆ ที่จะม�เปลี่ยนอน�คต
ของเร�ให้ดีขึ้น

the prize of the Jury

ร�งวัลพิเศษจ�กคณะกรรมก�ร

the World / โลก

sometimes the easiest way to tell a story 

is to make it as simple as possible. this 

short film was chosen as prize of the 

Jury because of the way it has made the 

climate debate accessible to the broadest 

range of people in an intelligent way, 

while also imbuing the film with a very 

human and universal emotional touch.

บ�งครั้งกลวิธีที่ง่�ยที่สุดในก�รเล่�เรื่องก็คือเล่�
แบบตรงๆ ให้เรียบง่�ยที่สุด ซึ่งภ�พยนตร์ 
แอนนิเมชั่นที่มีชีวิตชีว�เรื่อง "โลก" ก็ได้ทำ�
เช่นนั้นจนประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดึงดูด
คว�มสนใจของผู้ชมให้จดจ่ออยู่ กับเรื่องร�ว
ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศโลกจึงได้รับร�งวัล
จ�กคณะกรรมก�รของเร� ในขณะเดียวกัน 
ท่วงทำ�นองของภ�พยนตร์ก็บรรลุผลในก�รเร้�
อ�รมณ์ผู้ชมทุกช�ติทุกภ�ษ�ให้รู้สึก สะเทือนใจ
ต่อผลพวงที่เกิดขึ้นจ�กนำ�้มือของมนุษย์

for more information on these films and previous award winners, please visit our 

website at www.sciencefilmfestival.org

ห�กสนใจข้อมูลเพิ่มเติมกเกี่ยวกับภ�พยนตร์และผู้ชนะร�งวัลในปีก่อนๆ ส�ม�รถอ่�นข้อมูลได้จ�กเว็บไซต์ 
www.sciencefilmfestival.org
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samar darwish 

kirresh

ซ�ม�ร์ ด�วิช เคียร์เรช

senior researcher leading the empowerment programme at the Walid and helen science education 

project (Whksep), Qattan center for educational research and development a.M. Qattan foundation in 

ramallah-palestine

นักวิจัยอ�วุโส ประจำ�โครงก�รนำ�ร่องเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ ที่โครงก�ร the Walid and Helen Science education 
(WHKSeP) แห่งสถ�บัน Qattan Center for educational research and Development, a.m. Qattan 
Foundation ณ เมืองร�ม�ล�ห์ ประเทศป�เลสไตน์ 

samar, a palestinian from Jerusalem, has a B.sc. in Biology and Medical technology and Ma in 

science education. she is a Member of the advisory Board for the college of education at Birzeit 

university. she joined Whksep in 2011 as a senior researcher. she has since been engaged in 

research on in-service professional development, interaction between science and arts, scientoons 

and animation for science learning and communication, and children's origin of images of science 

and scientists.

ซ�ม�ร์เป็นช�วป�เลสไตน์จ�กกรุงเยรูซ�เล็ม สำ�เร็จก�รศึกษ�ด้วยวุฒิวท.บ. ชีววิทย�และเทคโนโลยีก�รแพทย์และ
ปริญญ�โทด้�นก�รศึกษ�วิทย�ศ�สตร์ เธอเป็นสม�ชิกของคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�วิทย�ลัยก�รศึกษ�ที่มห�วิทย�ลัย 
Birzeit เธอได้เริ่มเข้�ร่วม WHKSeP ในปี 2011 โดยดำ�รงตำ�แหน่งนักวิจัยอ�วุโส เธอมีส่วนร่วมในก�รวิจัยเกี่ยวกับ
ก�รพัฒน�อ�ชีพ โดยผสมผส�นระหว่�งวิทย�ศ�สตร์และศิลปะออกม�เป็นก�ร์ตูนและแอนนิเมชั่นเพื่อก�รเรียนรู้ด้�น
วิทย�ศ�สตร์และก�รสื่อส�ร เพื่อให้เด็กๆเข้�ใจภ�พรวมของวิทย�ศ�สตร์และอ�ชีพนักวิทย�ศ�สตร์

dr. chaiwuti 

lertwanasiriwan

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริ
วรรณ

director of the learning innovation department institute for the promotion of teaching science and 

technology (ipst), Ministry of education, thailand

หัวหน้�ฝ่�ยนวัตกรรมเพื่อก�รเรียนรู้ สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร

Chaiwuti is part of the working committee for the Science Film Festival in Thailand at the 
Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. He received a Bachelor of 
Science in Industrial Chemistry (2nd Class Honours) from the King mongkut's Institute of 
Technology ladkrabang and a master of Science in Information Technology management from 
the University of the Thai Chamber of Commerce. He also has a Ph.D. in Science education from 
the University of Texas at austin, USa

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ เป็นตัวแทนจ�กสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมก�รตัดสินร�งวัลเทศก�ลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์ สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี (เคมีอุตส�หกรรม) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 จ�กสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง ระดับปริญญ�โท (ก�รจัดก�ร
เทคโนโลยีส�รสนเทศ) มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย และระดับปริญญ�เอก (ก�รศึกษ�วิทย�ศ�สตร์) จ�กมห�วิทย�ลัย
แห่งรัฐเท็กซัสเมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริก�

Jury Profile of the ScieNce filM feStival 2013
คณะกรรมการตัดสินภาพยนตรที่ได้รับรางวัลใน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ พ.ศ. 2556
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peter potts

ปีเตอร์ พอตส์

independent award-winning filmmaker

นักสร้�งภ�พยนตร์อิสระมือกว�ดร�งวัล

a twenty-year veteran editor, peter has cut award winning primetime shows for most of the 

major international broadcast networks including the BBc, national Geographic, al Jazeera 

and discovery channel. originally working in london, where he mainly cut the BBc's panorama 

investigative show, he is now based in southeast asia. after ten years of cutting current affairs 

and political documentaries in the uk, he is now focusing his talents on the natural world and the 

interconnectivity of the ecosystem bordering the human and natural worlds.

ด้วยประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นกว่�ยี่สิบปีในฐ�นะบรรณ�ธิก�ร ปีเตอร์ได้รับร�งวัลจ�กร�ยก�รโทรทัศน์ยอดนิยมจ�ก
เกือบทุกสถ�นีโทรทัศน์ชั้นนำ�ทั่วโลกม�แล้ว เช่น บีบีซี เนชั่นแนล จีโอกร�ฟฟิก อัลจ�ซีร่� และ ดิสคัฟเวอรี่ช�แนล 
ปีเตอร์ตั้งต้นทำ�ง�นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เริ่มแรกนั้นเข�รับผิดชอบง�นตัดต่อร�ยก�ร Panorama 
investigative show ของสถ�นีโทรทัศน์บีบีซี ปัจจุบันได้รับมอบหม�ยให้ม�ประจำ�ที่ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หลังจ�กสั่งสมประสบก�รณ์ก�รตัดต่อร�ยก�รเหตุก�รณ์ปัจจุบันและส�รคดีท�งก�รเมืองกว่�สิบปีในสหร�ชอ�ณ�จักร 
ปีเตอร์หันม�ให้คว�มสนใจในก�รใช้คว�มส�ม�รถของเข�เพื่อเชื่อมโยงโลกธรรมช�ติและระบบนิเวศกับโลกของมนุษย์
และธรรมช�ติ

nick deocampo

นิค เดโอคัมโป

independent award-winning filmmaker, film historian and professorial lecturer at the college of 

Mass communication in the university of the philippines

นักสร้�งภ�พยนตร์อิสระมือกว�ดร�งวัล, นักประวัติศ�สตร์ภ�พยนตร์ และ อ�จ�รย์คณะนิเทศศ�สตร์ประจำ�
มห�วิทย�ลัย ณ ประเทศฟิลิปปินส์

nick received his Master of arts degree in cinema studies at the new york university and his 

certificate in film in paris, france. he has won numerous awards for his gritty documentaries and 

personal films. celebrating his 30th anniversary as a documentary filmmaker this year, he has made 

films that recorded how filipino society has transformed itself, with films about social concerns. 

deocampo has received international academic honours from prestigious academic institutions. he 

has written several books on cinema including his on-going work on a five-volume history of cinema 

in the philippines, from which is based his ten-hour documentary film series on the same subject.

เดโอคัมโปจบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทส�ข�ก�รภ�พยนตร์จ�กมห�วิทย�ลัยนิวยอร์ก และได้รับประก�ศนียบัตร
ด้�นภ�พยนตร์จ�กกรุงป�รีส ประเทศฝรั่งเศส นอกจ�กนี้ส�รคดีและภ�พยนตร์ของเข�ยังชนะร�งวัลจ�กก�รประกวด
หล�ยเวที เดโอคัมโปเฉลิมฉลองปีที่ส�มสิบของก�รเป็นผู้รังสรรค์ภ�พยนตร์ส�รคดี ด้วยก�รผลิตภ�พยนตร์ส�รคดี
ที่ถ่�ยทอดถึงก�รเปลี่ยนแปลงในสังคมฟิลิปปินส์ อันสะท้อนถึงคว�มกังวลในสังคม เดโอคัมโปได้รับก�รยกย่องท�ง
วิช�ก�รจ�กสถ�บันชั้นนำ�ระดับโลกหล�ยแห่ง นอกจ�กนี้เข�ยังได้เขียนหนังสือหล�ยเล่มเกี่ยวกับโรงภ�พยนตร์ รวมถึง
กำ�ลังเตรียมผลิตหนังสือเกี่ยวกับโรงภ�พยนตร์ในฟิลิปปินส์อีกห้�เล่ม ซึ่งอิงเนื้อห�จ�กภ�พยนตร์ส�รคดีคว�มย�วสิบ
ชั่วโมงของเข�ซึ่งถ่�ยทอดเนื้อห�ในหัวข้อเดียวกัน
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anek sawasdiyodom

เอนก สวัสดิโยดม

producer of commissioning programme section thai public Broadcasting service (thai pBs)

โปรดิวเซอร์ฝ่�ยก�รคัดเลือกร�ยก�ร สถ�นีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

anek is an executive producer for the thai pBs programme "hot short films", which showcases on 

a weekly basis original work by young independent thai filmmakers and students. his background 

focuses on all aspects of scriptwriting, directing and editing for television, especially in the 

documentary format. he graduated from sri nakharinwirot university with a Major in english and 

Minor in political science.

เอนก สวัสดิโยดม ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รผลิตร�ยก�ร“Hot Short Films”ท�งสถ�นีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งฉ�ย
เป็นประจำ�ทุกสัปด�ห์ ร�ยก�รดังกล่�วนำ�เสนอผลง�นภ�พยนตร์สั้นของนักสร้�งภ�พยนตร์อิสระและนักเรียนนักศึกษ� 
อเนกมีคว�มเชี่ยวช�ญเป็นพิเศษด้�นก�รเขียนบท กำ�กับและตัดต่อร�ยก�รโทรทัศน์โดยเฉพ�ะรูปแบบร�ยก�รส�รคดี 
อเนกจบก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยวิช�เอกภ�ษ�อังกฤษ และวิช�โทรัฐศ�สตร์
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FaMIly eduTaInMenT

ภ�พยนตร์ส�ระบันเทิง



director: J.J. JohNSoN

Produced By: Blair PowerS, J.J. JohNSoN, chriStiN  

  SiMMS, & Matthew J.r. BiShoP

year:   2013

counTry: canada 

lenGTh:  23 MIn.

age grouP: 9-11

ผู้กำากับ J.J. Johnson
ผู้ผลิต Blair Powers, J.J. Johnson, Christin simms, &  
 matthew J.r. BishoP
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ แคนาดา
ความยาว 23 นาที

aNNedroidS – New PalS
ร�ยก�ร แอนน์ดรอยด์ - นักวิทย�ศ�สตร์น้อยกับหุ่นยนต์อัจฉริยะ

annedroids is the story of a boy, two girls and three 

androids. it’s a science based action-adventure series 

for children that follows genius kid-scientist anne, 

her kid assistants nick and shania, and her android 

creations as they perform experiments in anne's junkyard 

laboratory. anne loves nothing more than coming up with 

experiments, and thanks to the insatiable curiosity of her 

androids, anne's experiments always lead to unforeseen 

complications, hijinks, and misadventures. that's where 

anne's assistants nick and shania come in; nick and shania 

have uncanny ways of figuring out the real life solutions 

to anne's scientific problems. needless to say, when anne, 

nick, shania and the androids work together the results are 

far from predictable.

“annedroids” เป็นเรื่องร�วของเด็กผู้ช�ยหนึ่งคน เด็กผู้หญิงสองคน 
และหุ่นยนต์ส�มตัว ร�ยก�รโทรทัศน์ชุดนี้อิงเนื้อห�ท�งวิทย�ศ�สตร์
ผสมกับคว�มสนุกสน�นจ�กเรื่องร�วก�รผจญภัยของกลุ่มนัก
วิทย�ศ�สตร์น้อยอัจฉริยะ แอน ผู้ช่วยของเธอ นิคและเชเนีย และ 
หุ่นยนต์ของพวกเข� ซึ่งพวกเข�จะม�ทำ�ก�รทดลองร่วมกันที่ห้อง
ทดลองสวนหลังบ้�นของแอน ไม่มีอะไรที่แอนจะชอบม�กไปกว่�ก�ร
ทำ�ก�รทดลองใหม่ๆ และโชคดีที่หุ่นยนต์ของเธอก็สนใจใคร่รู้ในเรื่อง
รอบๆ ตัวอยู่เสมอ ก�รทดลองของแอนจึงพ�พวกเข�ไปพบกับเรื่อง
ร�วซับซ้อนเกินจะค�ดคิด ไปจนถึงคว�มสนุกสน�นและก�รผจญภัย
ใหม่ๆ นิคและเชเนียก็ม�ร่วมด้วยเช่นกัน ทั้งสองมีวิธีก�รแปลกๆ ใน
ก�รห�คำ�ตอบและท�งออกให้กับปัญห�ท�งวิทย�ศ�สตร์ของแอนจ�ก
ก�รวิธีก�รแก้ปัญห�ในชีวิตประจำ�วัน เมื่อเพื่อเข�ม�รวมตัวกันไม่ต้อง
อธิบ�ยเลยว่�จะตื่นเต้นสนุกสน�นและค�ดไม่ถึงแค่ไหน
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daNdelioN: cloudS – the hail caNoN
ร�ยก�ร “ดอกหญ้�ฟันสิงโต” ตอน อ�วุธทะลวงเมฆสล�ยลูกเห็บ

origiNal title:  löweNzahN: wolkeN – die hagelkaNoNe 

dIrecTor: WolFGanG eISSler

Produced By: Studio tv für zdf

year:   2013

counTry: GerMany 

lenGTh:  25 MIn.

age grouP: 12-16

ผู้กำากับ wolfgang eissler
ผู้ผลิต studio tV für Zdf
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 25 นาที

promotion at yasemin’s booth: a hail canon is on offer. With 

a bang it’s supposed to disperse clouds in order to prevent 

hail showers. fritz fuchs has doubts about the canon, but 

farmer Marten on the other hand is immediately convinced. 

he is prepared to spend a great amount of money for the 

expensive machine, because he lost his entire last crop 

due to bad weather. While doing research on clouds and 

weather, fritz makes some surprising discoveries and 

realizes he must stop Marten from purchasing the machine. 

however, when the seller of the hail canon notices that 

he might lose his business, he quickly kidnaps yasemin. 

löwenzahn or dandelion in english is a children's television 

series produced and aired by German public broadcaster 

zdf on German television. each episode is dedicated to 
a separate issue or theme which explains, explore and 

educate how things of everyday life and even complex 

systems work.

โปรโมชั่นที่บูธของยัสมินวันนี้ เครื่องยิงกำ�จัดลูกเห็บ ยิงปั้งเดียวขึ้น
ไปยังก้อนเมฆก็หมดปัญห�ลูกเห็บตัวกวนใจ ฟริสท์ ฟุกส์สงสัยเกี่ยว
กับประสิทธิภ�พของเจ้�เครื่องยิงลูกเห็บนี้ แต่ช�วน�ชื่อม�ร์เทนกลับ
เชื่อในทันที เข�ตระเตรียมเงินจำ�นวนม�กเพื่อจะม�ซื้อเครื่องยิงร�ค�
สูงเครื่องนี้ เพร�ะอ�ก�ศแย่ๆ ทำ�ล�ยพืชผลของเข�เสียห�ยหมดเมื่อ
ก�รเพ�ะปลูกครั้งที่แล้ว ฟริสท์ทำ�ก�รค้นคว้�ห�ข้อมูลเกี่ยวกับเมฆ
และอ�ก�ศก่อนจะพบคว�มจริงอันน่�ตกใจที่ทำ�ให้เข�ต้องหยุดม�ร์เทน
ไม่ให้ซื้อเครื่องยิงนี้ให้ได้ แต่พอคนข�ยเครื่องยิงลูกเห็บรู้เรื่องเข้� และ
กลัวว่�ธุรกิจของเข�จะแย่จึงรีบลักพ�ตัวยัสมินไป löwenzahn หรือ 
แดนดีไลอ้อนในภ�ษ�อังกฤษเป็นร�ยก�รชุดท�งโทรทัศน์สำ�หรับเด็ก
ซึ่งดำ�เนินก�รผลิตและจัดฉ�ยโดยช่องสถ�นีโทรทัศน์ส�ธ�รณะ ZDF 
ของประเทศเยอรมัน แต่ละตอนจะมีหัวข้อที่แตกต่�งกันออกไป เพื่อ
อธิบ�ย ให้คว�มรู้แก่เด็กๆ ในเรื่องต่�งๆ ของชีวิตประจำ�วันรวมถึง 
เรื่องร�วบ�งอย่�งที่ย�กสลับซับซ้อน
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origiNal title:  erde aN zukuNft – SuPerheldeN oder  

  SpIone? FluGroBoTer der zukunFT

dIrecTor: kaI SchMITT

Produced By: tviSioN gMBh

year:   2013

counTry: GerMany 

lenGTh:  11 MIn.

age grouP: 9-11

ผู้กำากับ Kai sChmitt
ผู้ผลิต tVision gmBh
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 11 นาที

earth to future – 
ร�ยก�ร “โลกแห่งอน�คต” ตอน อ�ก�ศย�นไร้คนขับ - วีรบุรุษหรือจ�รชน

the children of today are the adults of tomorrow – and 

that’s exactly why they should and want to actively shape 

the future sustainably. however, they can only do so with 

the necessary background knowledge. this series aims 

to do just that by presenting themes on the future, from 

environmental issues to social concerns, as well as general 

science and technology issues. children are encouraged to 

reflect on their actions and to become engaged as shapers 

of the future.

in this episode so-called unmanned planes, flying robots 

or drones are explored. although they were developed 

for military purposes, these flying machines are being 

increasingly used in new settings and with new tasks. the 

police and fire service in Germany are for example already 

using these devices to save lives.

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้� นี่คือเหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ไมพวกเข�ถึง
ควรจะมีส่วนในก�รออกแบบอน�คตอันยั่งยืนอย่�งกระตือรือร้น
แต่พวกเข�จะทำ�ได้ก็ต่อเมื่อมีคว�มรู้พื้นฐ�นที่เพียงพอ ร�ยก�รชุดนี้
จึงมีจุดมุ่งหม�ยที่จะนำ�เสนอเนื้อห�ต่�งๆ ที่มีคว�มเกี่ยวพันกับอน�คต 
ไม่ว่�จะเป็นด้�นสิ่งแวดล้อมไปจนถึงปัญห�ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึง
คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีทั่วไป เด็กๆ ได้รับก�รส่งเสริม
ให้แสดงออกท�งก�รกระทำ�ของพวกเข� ซึ่งจะทำ�ให้พวกเข�รู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของก�รสร้�งอน�คต

ในตอนนี้ซึ่งใช้ชื่อตอนว่� เครื่องบินไร้นักบิน เด็กจะได้รู้จักกับหุ่นยนตร์
บินได้ และเครื่องบินบังคับ แม้ว่�เครื่องบินเหล่�นี้จะถูกพัฒน�ม�โดย
มีจุดประสงค์ท�งก�รทห�ร แต่ในปัจจุบันเครื่องบินเหล่�นี้กำ�ลังได้รับ
คว�มนิยมเพิ่มขึ้นเพื่อใช้กับจุดประสงค์อื่นๆ ตำ�รวจและหน่วยดับเพลิง
ในเยอรมันคือตัวอย่�งของหน่วยง�นที่นำ�เทคโนโลยีเหล่�นี้ไปใช้ช่วย
ชีวิตคน

Super heroeS or SpyS? aerIal roBoTS oF 
The FuTure
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eNergy SaviNg
เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจพลังง�น

orIGInal TITle:  STroMSparen 

dIrecTor: kyne uhlIG

produced By: nIkolauS hIlleBrand IM auFTraG deS Wdr

year:   2009

counTry: GerMany 

lenGTh:  2 MIn.

aGe Group: <6

ผู้กำากับ Kyne uhlig
ผู้ผลิต niKolaus hilleBrand im auftrag des wdr
ปีที่ผลิต 2552
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 2 นาที

imagination is sometimes the best source for 

unconventional solutions, especially when it comes to 

climate protection. What ideas do children have on the 

subject of energy saving? in this short film children were 

asked to express their ideas and these were then brought 

onto the screen with stop-motion animation.

บ�งครั้งจินตน�ก�รคือแหล่งข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับก�รแก้ปัญห�ที่ไม่
เป็นไปต�มแบบแผน โดยเฉพ�ะเมื่อพูดถึงก�รปกป้องสภ�วะอ�ก�ศ 
เด็กๆ มีคว�มคิดใหม่ๆ เพื่อจะช่วยกันประหยัดพลังง�นยังไงบ้�ง
นะ ภ�พยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้ถ�มเด็กๆ ถึงคว�มคิดของพวกเข�และ
ถ่�ยทอดออกม�ในรูปแบบของอนิเมชันจ�กภ�พนิ่ง
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orIGInal TITle:  MaTanGlaWIn: roBoTS

dIrecTor: n/a

Produced By: aBS-cBN corPoratioN

year:   2013

counTry: phIlIppIneS 

lenGTh:  28 MIn.

age grouP: 9-11

ผู้กำากับ n/a
ผู้ผลิต aBs-CBn CorPoration
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ ฟิลิปปินส์
ความยาว 28 นาที

haWkeye: roBoTS

ร�ยก�ร ฮอคอ�ย ตอน หุ่นยนต์

Join kuya kim as he joins robots of different shapes and 

sizes, from toys to costumes to androids to find out how 

they help humankind. have you ever heard of the hero 

robot? no, it’s not like something out of astroboy or 

transformers, but it may come close. named after the cnn 

hero efren peñaflorida, the hero robot can pick up trash, 

simulate human expressions and even beat kuya kim at 

rock, paper and scissors!

Wait, there’s more! Because some people love robots so 

much, they have taken to dressing up like them too! not 

only that, they use their costumes to raise funds and make 

children happy. now that’s cosplaying for a cause. and 

though humans are still the brains behind every robot, 

the question remains: with the technological advances at 

play, is there a possibility that robots will rule the world 

someday?

ม�ต�มคูย่� คิมไปพบกับหุ่นยนต์แบบต่�งๆ ที่ม�ในหล�ยรูปลักษณ์ 
และขน�ด ตั้งแต่ของเล่นไปจนถึงหุ่นยนต์ที่เหมือนคน ม�ดูกันว่�
เทคโนโลยีชนิดนี้ส�ม�รถช่วยมนุษย์ได้อย่�งไร คุณเคยได้ยินถึง 
หุ่นยนตร์ฮีโร่หรือไม่ แม้มันจะไม่ใช่หุ่นยนตร์เหมือนอย่�งในภ�พยนตร์
ฮอลีวู้ดแต่ก็ใกล้เคียง หุ่นยนต์นี้ถูกตั้งชื่อต�มฮีโร่ของซีเอ็นเอ็น efren 
Peaflorida หุ่นยนต์ตัวนี้ส�ม�รถเก็บขยะ เลียนแบบท่�ท�งของ
มนุษย์ รวมถึงชนะก�รเป่�ยิ้งฉุบพิธีกรของร�ยก�รอีกด้วย

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอะไรน่�สนใจอีก บ�งคนอ�จคลั่งไคล้หุ่นยนต์ม�กจน
แต่งตัวต�มหุ่นยนต์ นอกจ�กเข�จะใช้เครื่องแต่งก�ยนี้ในก�รรวบรวม
เงินบริจ�คเพื่อให้เด็กๆ มีคว�มสุข แม้ตอนนี้อ�จจะเป็นเพียงก�รแต่ง
ก�ยเลียนแบบหุ่นยนต์ และสมองของมนุษย์ก็เหนือกว่�หุ่นยนต์อยู่
หล�ยขุม แต่ก็ยังมีคำ�ถ�มที่เหลืออยู่คือเทคโนโลยีจะก้�วหน้�ได้ม�ก
อีกแค่ไหน และมีโอก�สหรือไม่ที่วันหนึ่งหุ่นยนต์อ�จจะครองโลก
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I GoT IT! dolphInS

ร�ยก�ร “ไอกอทอิท!” ตอน โลม�

dIrecTor: ThaI pBS

Produced By: goethe-iNStitut & thai PBS, Mrtv-4, uBe  

  Media, vtv, rtM, rtB, Bali tv, tvk, lNtv

year:   2011

counTry: ThaIland 

lenGTh:  2 MIn.

age grouP: 9-11

ผู้กำากับ thai PBs
ผู้ผลิต goethe-institut & thai PBs, mrtV-4, uBe media,  
 VtV, rtm, rtB, Bali tV, tVK, lntV
ปีที่ผลิต 2554
ประเทศ ไทย
ความยาว 10 นาที

in this episode, i Got it! accompanies dan, an enthusiastic 

swimmer, who wants to know more about dolphins and 

why they have the ability to swim so fast. how do dolphins 

swim, see and hear underwater? dan visits a sea animal 

park to find out more about this friendly and intelligent sea 

dweller.

the series is a co-production between nine southeast asian 

broadcasters and aims to invite children to ask questions 

and to explore the world around them. the project 

furthermore facilitates local producers in developing 

knowledge content for young audiences.

ในร�ยก�รไอกอทอิทตอนนี้ แดน นักว่�ยนำ�้ผู้กระตือรือร้นอย�ก 
เรียนรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับปล�โลม� และทำ�ไมพวกมันถึงว่�ยนำ�้ได้อย่�ง
รวดเร็ว พวกมันว่�ยนำ�้ มองเห็น และได้ยินใต้นำ�้ได้ยังไงนะ แดนไป
เยี่ยมชมสวนนำ�้สัตว์ทะเลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่แสนฉล�ดและ
เป็นมิตรนี้

ร�ยก�รทีวีชุดนี้เป็นก�รผลิตร่วมกันของเก้�สถ�นีโทรทัศน์ในภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนให้เด็กๆ ม�
ร่วมกันตั้งคำ�ถ�มและสำ�รวจห�คำ�ตอบเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเข� 
โครงก�รนี้ยังมีก�รส่งเสริมให้ผู้ผลิตร�ยก�รได้เรียนรู้พัฒน�เนื้อห�
สำ�หรับก�รผลิตร�ยก�รสำ�หรับเด็กอีกด้วย
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director: grace torreS PaNgaNiBaN & JeNice SaNtoS

Produced By: goethe-iNStitut & thai PBS, Mrtv-4, uBe  

  Media, vtv, rtM, rtB, Bali tv, tvk, lNtv

year:   2013

counTry: phIlIppIneS 

lenGTh:  10 MIn.

age grouP: 9-11

ผู้กำากับ graCe torres PanganiBan & JeniCe santos 
ผู้ผลิต goethe-institut & thai PBs, mrtV-4, uBe media,  
 VtV, rtm, rtB, Bali tV, tVK, lntV
ปีที่ผลิต 2554
ประเทศ ไทย
ความยาว 10 นาที

I GoT IT! honeyBeeS

ร�ยก�ร “ไอกอทอิท!” ตอน ผึ้งโพรง

yummy, natural honey! We visit tina, who has her own 

beehive and find out how bees live and produce honey. 

tina and her father know a lot about them and harvest 

their own honey. come and take a closer look at this small 

but remarkable insect.

หืมม อร่อยจัง นำ�้ผึ้งธรรมช�ติ ม�พบกับทีน่� เธอมีรังผึ้งของตัวเองซึ่ง
ทำ�ให้เธอเรียนรู้ว่�พวกมันมีชีวิตอย่�งไรและผลิตนำ�้ผึ้งอย่�งไร ทีน่�กับ
พ่อของเธอรู้จักผึ้งเหล่�นี้เป็นอย่�งดีพวกเข�ทำ�ก�รเก็บนำ�้ผึ้งเองอีก
ด้วย ม�ดูกันว่�เจ้�แมลงเล็กๆ อันน่�อัศจรรย์นี้เป็นยังไงนะ
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i got it! overfiShiNg
ร�ยก�ร “ไอกอทอิท!” ตอน ทะเลไร้ปล�

dIrecTor: yel WInT Thu

Produced By: goethe-iNStitut & thai PBS, Mrtv-4, uBe  

  Media, vtv, rtM, rtB, Bali tv, tvk, lNtv

year:   2013

counTry: MyanMar 

lenGTh:  10 MIn.

age grouP: 9-11

ผู้กำากับ yel wint thu
ผู้ผลิต goethe-institut & thai PBs, mrtV-4, uBe media,  
 VtV, rtm, rtB, Bali tV, tVK, lntV
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ เมียนมาร์
ความยาว 10 นาที

overfishing presents a serious problem to marine life 

around the world. this episode looks at the issue through 

the eyes of fishermen in Myanmar and the challenges they 

face, as well as how they try to tackle the problem without 

running the risk of endangering their livelihood.

ก�รจับปล�ม�กเกินจัดเป็นปัญห�ร้�ยแรงที่คุกค�มสิ่งมีชีวิตท�งทะเล
ทั่วโลก ร�ยก�รตอนนี้สะท้อนปัญห�ผ่�นส�ยต�ของช�วประมงใน
ประเทศพม่�และคว�มท้�ท�ยที่พวกเข�ต้องเผชิญรวมถึงวิธีที่พวกเข�
พย�ย�มจัดก�รกับปัญห�ที่เกิดขึ้นโดยไม่เสี่ยงกับก�รเป็นอันตร�ยต่อ
ก�รดำ�รงชีวิตของพวกมัน
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dIrecTor: danIel duda

produced By: STudIo 100 anIMaTIon, In cooperaTIon  

  with zdf, tf1 aNd caNal J, with the  

  SupporT oF The MedIa proGraMMe oF  

  The european unIon

year:   2013

counTry: GerMany / France 

lenGTh:  12 MIn.

age grouP: 6-8

ผู้กำากับ daniel duda 
ผู้ผลิต studio 100 animation, in CooPeration with Zdf,  
 tf1 and Canal J, with the suPPort of the media  
 Programme of the euroPean union
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ เยอรมนี / ฝรั่งเศส
ความยาว 12 นาที

Maya The Bee: dancInG WITh BeeS

ม�ย�ผึ้งน้อยเต้นรำ�

Maya has difficulties to learn the bees’ dance, which is how 

bees communicate and give each other directions. flip will 

try to help her and thanks to his lessons, Maya will be able 

to show the chief worker bee a new field of flowers that 

will help feed the new larvae brood.

“ม�ย�”มีปัญห�กับก�รเรียนวิธีเต้นรำ�ของผึ้ง ซึ่งเป็นวิธีก�รสื่อส�ร
กันของเหล่�ผึ้งเพื่อบอกท�ง “ฟลิบ”พย�ย�มสอนม�ย�อย่�งเต็มที่ซึ่ง
เข�ก็ทำ�สำ�เร็จ ในที่สุดม�ย�ก็ส�ม�รถนำ�ท�งหัวหน้�ผึ้งง�นไปยังสวน
ดอกไม้สวนใหม่ที่มีนำ�้หว�นเพียงพอจะเลี้ยงตัวอ่อนในรัง
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NiNe-aNd-a-half: a life without PlaStic
ร�ยก�ร “เก้�น�ทีครึ่ง” ตอน ชีวิตไร้พล�สติก

orIGInal TITle:  neuneInhalB: leBen ohne plaSTIk 

dIrecTor: nIna lIndlahr

Produced By: tviSioN gMBh iM auftrag deS wdr

year:   2012

counTry: GerMany

lenGTh:  10 MIn.

age grouP: 12-16

ผู้กำากับ torsten lang
ผู้ผลิต tVision gmBh im auftrag des wdr
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 10 นาที

it’s virtually impossible not to use any plastic in everyday 

life. from toothbrushes to cds and even to some clothes 

in our wardrobe – plastic is in almost everything that 

we use on a daily basis. that’s no wonder, it is relatively 

inexpensive and practical, but it can be harmful to our 

health and to the environment. Johannes is therefore 

daring himself to an experiment: he wants to find 

out whether he can live without any plastic products 

whatsoever. What things will he have to remove from his 

home and where will he find non-plastic alternatives? all 

this and more in this episode of nine-and-a-half.

nine-and-a-half is a programme airing on the German 

public broadcaster ard and the children’s channel 

kika, which explains the issues behind the headlines 

covering social and political issues, as well as science and 

technology themes.

แทบจะเป็นไปไม่ได้ในทุกวันนี้ห�กเร�จะไม่ใช้ของที่ทำ�ม�จ�กพล�สติก 
ไม่ว่�จะเป็นแปรงสีฟันไปจนถึงแผ่นซีดี หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้�บ�งชุด
ของเร�ก็มีส่วนประกอบที่ทำ�ม�จ�กพล�สติก พล�สติกกล�ยเป็นสิ่ง
พื้นฐ�นในชีวิตประจำ�วันของทุกคน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่�แปลกใจ เพร�ะ
พล�สติกนั้นทั้งมีร�ค�ถูกและใช้ง�นได้ดี โยฮันเนสจึงอย�กทดลองใช้
ชีวิตโดยปร�ศจ�กพล�สติกดู เข�อย�กรู้ว่�เร�ส�ม�รถอยู่โดยไม่ใช้
ของที่ทำ�จ�กพล�สติกเลยในสังคมโลกปัจจุบันได้หรือไม่ อะไรบ้�งนะที่
เข�จะต้องเอ�ออกไปจ�กบ้�น แล้วเข�จะห�ของที่ไม่ทำ�จ�กพล�สติกม�
ใช้แทนที่ได้หรือไม่ พบกับคำ�ตอบได้ในร�ยก�ร Nine-and-a-Half 
ตอนชีวิตที่ไม่มีพล�สติก

ร�ยก�ร Nine-and-a-Half เป็นร�ยก�รชุดท�งโทรทัศน์ที่ออก
อ�ก�ศท�งช่องทีวีส�ธ�รณะ “arD” ของประเทศเยอรมนี ซึ่งจัดทำ�
โดยช่องโทรทัศน์เด็ก “KiKa” ร�ยก�รชุดสำ�หรับเด็กนี้มีจุดมุ่งหม�ย
หลักเพื่ออธิบ�ยเรื่องร�วต่�งๆทั้งในด้�นสังคม ก�รเมืองไปจนถึง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

science filM festival thailand 35

faMily edutainMent / ภ�พยนตร์ส�ระบันเทิง



orIGInal TITle:  neuneInhalB: BIoplaSTIk

dIrecTor: TorSTen lanG

Produced By: tviSioN gMBh iM auftrag deS wdr

year:   2013

counTry: GerMany 

lenGTh:  10 MIn.

age grouP: 12-16

ผู้กำากับ nina lindlahr
ผู้ผลิต tVision gmBh im auftrag des wdr
ปีที่ผลิต 2555
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 10 นาที

NiNe-aNd-a-half: Bio PlaStic
ร�ยก�ร “เก้�น�ทีครึ่ง” ตอน พล�สติกชีวภ�พ

plastic, as is well-known by now, is detrimental to our 

environment. that’s why researchers have developed a 

new synthetic material. Bio plastic is very similar to normal 

plastic, but it is made mainly from plants such as corn and 

is therefore more environmentally friendly. how is this 

material made? and can it also be recycled after use? and 

how environmentally friendly is it really? Johannes is on a 

mission to find out.

พล�สติกที่เร�ทุกคนคุ้นเคยกันอย่�งดีกำ�ลังคุกค�มสร้�งคว�มเสีย
ห�ยแก่สิ่งแวดล้อมของโลก นักวิจัยกลุ่มหนึ่งจึงพย�ย�มคิดค้นวัสดุ 
ใหม่ๆ ขึ้นม�แทน ไบโอพล�สติกจึงถือกำ�เนิดขึ้นม� ไบโอพล�สติกนี้
มีคว�มคล้�ยคลึงกับพล�สติกธรรมด�ม�ก แต่แท้จริงแล้วผลิตม�
จ�กพืช เช่นข้�วโพดดังนั้นจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ม�ดูกันว่�ไบโอ
พล�สติกมีขั้นตอนก�รทำ�ยังไง สม�รถรีไซเคิลได้ไหม และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ เร�ม�ห�คำ�ตอบไปพร้อมๆ กันกับโยฮันเนส
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ScieNce Nerd iN JordaN – 
ไซเอินซ์เนิร์ด ที่จอร์แดน - ทะเลทร�ยและทะเลเดดซี

origiNal title: Nord i JordaN - orkeNeN og det dode hav!

director: JoNaS kryger haNSeN / JaciNta MadSeN

Produced By: JaciNta algiS MadSeN og MagNuS BaNNer

year:   2013

counTry: denMark

lenGTh:  20 MIn.

age grouP: 12-16

ผู้กำากับ Jonas Kryger hansen / JaCinta madsen
ผู้ผลิต JaCinta algis madsen og magnus Banner
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ เดนมาร์ก
ความยาว 20 นาที

host kaare loves to explore nerdy things everywhere he 

goes, so he decides to travel to Jordan to check out what 

kind of scientific shenanigans he can pull off there. he 

wants to prove why the hooves of a camel provide great 

traction in the desert, so he challenges the Jordanian 

Bedouin boy laith to a desert dash! then he travels to the 

dead sea to examine what the high content of salt in water 

means for objects floating on its surface – and he sets up a 

tacky, homemade quiz with two children to see what object 

will float in dead sea water and what won’t.

“ค�ร์เร่อ” พิธีกรร�ยก�รชอบที่จะสำ�รวจเรื่องร�วคว�มรู้ต่�งๆ ไม่ว่�
เข�จะเดินท�งไปที่ไหนก็ต�ม คร�วนี้เข�ตัดสินใจไปยังประเทศจอร์แดน
เพื่อจะค้นห�เรื่องร�วเกี่ยวกับวิทย�ศ�สตร์ที่เข�ยังไม่รู้ เข�อย�กลอง
พิสูจน์ว่�ทำ�ไมอูฐส�ม�รถเดินบนทะเลทร�ยได้อย่�งง่�ยด�ยร�วกับไม่
ต้องเผชิญแรงดูดจ�กผิวทร�ย เข�จึงต้องขอลองแข่งกับเด็กช�วเผ่� 
เบดูอินที่จอร์แดนดูสักหน่อย หลังจ�กนั้นไปต่อกันยังทะเลเดดซีที่มี
คว�มหน�แน่นของเกลือในนำ�้ม�กเป็นพิเศษจนวัตถุส�ม�รถลอยอยู่
บนผิวนำ�้ได้ เข�จึงลองคิดเกมส์ง่�ยๆ ให้เด็กสองคนแข่งกันท�ยว่�วัตถุ
อะไรบ้�งที่จะลอยในทะเลส�บเดดซีได้ และอะไร

The deSerT and The dead 
Sea
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director: JohaNNeS hoNSell

produced By: MeGaherz GMBh / BayerIScher rundFunk

year:   2012

counTry: GerMany 

lenGTh:  25 MIn.

age grouP: 12-16

ผู้กำากับ Johannes honsell
ผู้ผลิต megaherZ gmBh / BayerisCher rundfunK
ปีที่ผลิต 2555
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 25 นาที

The enerGy check

ไปสำ�รวจพลังง�นกันเถอะ

We need energy everyday so that the lights turn on in the 

morning, the toaster toasts and the water in the shower 

is warm. Where does the energy come from though and 

what is so useful about this phenomenon are some of the 

questions reporter can Mansuroglu aims to find out in this 

film. he visits a village that sustains itself completely on 

renewable energy sources such as the sun, wind, water and 

biogas. here he discovers how energy is made from wind 

and tries to replicate the mechanism in the studio. 

เร�ทุกคนจำ�เป็นต้องใช้พลังง�นในชีวิตประจำ�วัน ไม่ว่�จะเพื่อเปิดไฟ
ในตอนเช้� เพื่อให้เครื่องปิ้งขนมปังทำ�ง�น หรือให้เครื่องทำ�นำ�้อุ่น
เปลี่ยนนำ�้เย็นให้อุ่นขึ้น แต่ว่�พลังง�นพวกนี้ม�จ�กไหนและมีคว�ม
น่�สนใจอย่�งไร “ช�น ม�นซูโนกลู”จะไปห�คำ�ตอบม�ให้ผู้ชม เข�จะ
เดินท�งไปยังหมู่บ้�นแห่งนี้ที่ใช้แต่พลังง�นจ�กแหล่งพลังง�นทดแทน 
เช่นพระอ�ทิตย์ ลม นำ�้ และก๊�ซชีวภ�พ เข�จะได้เรียนรู้ถึงที่ม�ของ
พลังง�นลมและพย�ย�มสร้�งเครื่องผลิตง�นลมขึ้นม�เองในห้อง
ทดลองของเข�
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The ShoW WITh The MouSe:

ร�ยก�ร “เม้�ส์ทีวี” ตอน อน�คตในฝันของหนู

orIGInal TITle: SendunG MIT der MauS: kInder Sehen In  

  dIe zukunFT

dIrecTor: kyne uhlIG

produced By: nIkolauS hIlleBrand IM auFTraG deS Wdr

year:   2011

counTry: GerMany

lenGTh:  3 MIn.

aGe Group: <6

ผู้กำากับ Kyne uhlig
ผู้ผลิต niKolaus hilleBrand im auftrag des wdr
ปีที่ผลิต 2554
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 3 นาที

in this short, playful film, children imagine the future and 

what changes it could bring to us and to our world. the 

ideas they come up with are inventive and unexpected, as 

can be happen when imagination runs wild, but who really 

knows what turns our future has in store for us!

ภ�พยนตร์ขน�ดสั้นสำ�หรับเด็กเรื่องนี้เปี่ยมไปด้วยจินตน�ก�รของ
พวกเข�ที่มีต่ออน�คต ในส�ยต�ของพวกเข�โลกในอน�คตมีหน้�ต�
เป็นอย่�งไรกันนะ คว�มคิดของเด็กๆ นั้นทั้งสร้�งสรรค์และค�ดไม่ถึง 
จินตน�ก�รของพวกเข�ทำ�ง�นอย่�งไม่มีขีดจำ�กัด แต่ใครจะรู้ เรื่องที่
พวกเข�จินตน�ก�รในวันนี้อ�จะจะเป็นจริงในอน�คตที่กำ�ลังม�ถึง

chIldren IMaGIne The 
FuTure

science filM festival thailand 39

faMily edutainMent / ภ�พยนตร์ส�ระบันเทิง



orIGInal TITle: SendunG MIT der MauS: led

dIrecTor: SaBIne ennulaTh

Produced By: chriStoPh BieMaNN (delta tv),  

  auFTraGSprodukTIon deS Wdr

year:   2012

counTry: GerMany 

lenGTh:  10 MIn.

age grouP: 6-8

ผู้กำากับ saBine ennulath
ผู้ผลิต ChristoPh Biemann (delta tV),  
 auftragsProduKtion des wdr
ปีที่ผลิต 2555
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 10 นาที

The ShoW WITh The MouSe: led

ร�ยก�ร “เม้�ส์ทีวี” ตอน หลอดแอลอีดี แสงสว่�งแห่งอน�คต

the show with the Mouse is a highly acclaimed children's 

series on German television that has been called "the 

school of the nation". the show first aired in 1971. it can be 

watched in almost 100 countries and is one of Germany’s 

most successful television exports.

christoph’s new flashlight is really bright, but even when 

he forgot to turn it off at night, it still burned just as bright 

in the morning. it seems to even use less energy than his 

old flashlight. how is that possible and how is an led bulb 

actually made?

 

ร�ยก�รThe Show with the mouse จัดว่�เป็นร�ยก�รชุดท�ง
โทรทัศน์สำ�หรับเด็กของประเทศเยอรมนีที่ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�ง
ม�กจนได้รับก�รขน�นน�มว่�เป็น โรงเรียนของช�ติ ร�ยก�รชุดนี้ 
เริ่มออกอ�ก�ศในปีพ.ศ. 2514 และออกอ�ก�ศในกว่� 100 ประเทศ
ทั่วโลก นับเป็นร�ยก�รท�งโทรทัศน์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จม�กที่สุด
ร�ยก�รหนึ่งของประเทศเยอรมนี 

ไฟฉ�ยอันใหม่ของคริสตอฟนั้นสว่�งม�ก แต่แม้เข�จะเปิดมันทิ้งไว้ข้�ม
คืน ไฟฉ�ยก็ยังคงทำ�ง�นได้อยู่และสว่�งเท่�เดิม ไฟฉ�ยอันนี้ดูเหมือน
จะใช้ไฟน้อยกว่�ไฟฉ�ยอันเก่�ของเข�เพร�ะมันเป็นไฟฉ�ย leD ว่�แต่
หลอดไฟแบบนี้ทำ�แบบนี้ได้ยังไงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะ
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naTural ScIence, lIFe ScIence and 

TechnoloGy

ภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์ทั่วไป ก�รแพทย์และ
เทคโนโลยี



director: JoN ParNell & Malte derkS

Produced By: JoN ParNell & Malte derkS

year:   2014

counTry: GerMany 

lenGTh:  5 MIn.

aGe Group: 17+

ผู้กำากับ Jon Parnell & malte derKs
ผู้ผลิต Jon Parnell & malte derKs
ปีที่ผลิต 2557
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 5 นาที

Graphene: SkeTcheS oF our FuTure

กร�ฟีนวัสดุรังสรรค์โลกอน�คต

amazing technological marvels can be found all around 

us nowadays. in the case of graphene, you needn't look 

further than a pencil scratching. Graphene is pure carbon 

in the form of a very thin, nearly transparent sheet, 

basically one atom thick. it is remarkably strong for its 

very low weight (100 times stronger than steel) and it 

conducts heat and electricity with great efficiency. While 

scientists had theorized about graphene for decades, it was 

first produced in the lab in 2004. Because it is virtually 

two-dimensional, it interacts oddly with light and with 

other materials. this 5 minute short film explains some of 

graphene's phenomena and the research done at the Max 

planck institute for solid state research. 

ในปัจจุบันรอบตัวเร�ร�ยล้อมไปด้วยเทคโนโลยีอันน่�อัศจรรย์ เช่น
เทคโนโลยีจ�กกร�ฟีนในดินสอที่ใครๆ ก็มี กร�ฟีนคือค�ร์บอนบริสุทธิ์
ท่ีบ�งม�กจนเกือบจะมองไม่เห็นด้วยต�เปล่� ซ่ึงเกิดจ�กก�รเรียนตัวกัน 
ของอะตอมนั่นเอง กร�ฟีนมีคว�มแข็งแกร่งม�กเทียบกับนำ�้หนักของ
มัน ซึ่งแข็งแรงกว่�เหล็กถึง 100 เท่�เลยทีเดียว นอกจ�กนี้กร�ฟีน
ยังช่วยนำ�คว�มร้อนและนำ�ไฟฟ้�ได้ดีอีกด้วย แม้นักวิทย�ศ�สตร์จะมี
ทฤษฎีเกี่ยวกับกร�ฟีนม�หล�ยต่อหล�ยทศวรรษ แต่กร�ฟีนพึ่งเริ่ม
ถูกผลิตในห้องทดลองเมื่อปีพ.ศ. 2547 กร�ฟีนน่�สนใจเป็นอย่�ง
ม�กเนื่องด้วยคุณสมบัติสองประก�ร กร�ฟีนทำ�ปฏิกิริย�ที่แตกต่�ง
ออกไปกับแสงและวัตถุอื่นๆ ภ�พยนตร์สั้นขน�ด 5 น�ทีนี้จะอธิบ�ยถึง
ปร�กฏก�รณ์ที่เกี่ยวข้องกับกร�ฟีนและก�รวิจัยที่ทำ�ขึ้น ณ ศูนย์วิจัย
มักซ์ พลังค์ ประเทศเยอรมนี
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MySterieS of the huMaN voice
คว�มลับเสียงร้องของมนุษย์

dIrecTor: STeFan Moore

Produced By: veroNica fury & BettiNa daltoN

year:   2013

counTry: auSTralIa

lenGTh:  50 MIn.

aGe Group: 17+

ผู้กำากับ stefan moore
ผู้ผลิต VeroniCa fury & Bettina dalton
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ แคนาดา
ความยาว 23 นาที

the human voice is a complex musical instrument that 

took 200,000 years to evolve. in modern times, scientists 

have attempted to record it, transmit it and reproduce 

it with the most advanced computer technology ever 

devised, but no combination of artificial sounds yet can 

begin to equal the vast complexity and emotional power 

of the human voice. for hundreds of millennia, our voices 

have been shaped by evolution and culture, but in the 

age of computers, voice synthesizing robots, and global 

communications, will the human voice as we know it 

survive?

เสียงของมนุษย์เป็นเครื่องดนตรีที่มีคว�มสลับซับซ้อนและใช้เวล�กว่� 
200,000 ปีในก�รพัฒน� ในยุคปัจจุบันนักวิทย�ศ�สตร์พย�ย�ม
บันทึกเสียงของมนุษย์เพื่อส่งและผลิตเสียงขึ้นเลียนแบบด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดเท่�ที่เคยมีม� แต่อย่�งไรก็ต�ม
พวกเข�ยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รสังเคร�ะห์เสียงขึ้นม�ให้มีมิติซับ
ซ้อนและแสดงออกท�งอ�รมณ์ได้เหมือนเสียงของมนุษย์ นับร้อยนับ
พันปีที่เสียงของเร�ถูกสร้�งขึ้นผ่�นวิวัฒน�ก�รและวัฒนธรรม แต่ใน
ยุคของคอมพิวเตอร์ท่�มกล�ง เสียงสังเคร�ะห์จ�กหุ่นยนต์ และก�ร
สื่อส�รทั่วโลกอย่�งไรขอบเขต เสียงของมนุษย์จะอยู่รอดได้หรือไม่
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director: variouS

Produced By: Max-PlaNck Society

year:   2012-2014

counTry: GerMany 

lenGTh:  32 MIn.

aGe Group: 17+

ผู้กำากับ หลายท่าน 
ผู้ผลิต max-PlanCK soCiety
ปีที่ผลิต 2555-2557
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 32 นาที

Max-PlaNck ciNeMa: 
มักซ์พล้ังค์ซีเนม่� ตอน ส่องโลกน�โน และหน่วยพันธุกรรมขับเคล่ือนโลก

the Max-planck cinema showcases short films, in which 

researchers at the institute present their research areas. 

Whether plant defence mechanisms, gravity waves or 

lasers, there’s hardly anything that cannot be explained in 

simple terms. animations and examples are used so that 

even young viewers can get an insight into the exciting 

world of professional scientists.

in this package there are four features covering the 

nanoworld and how we are seeing into the smallest 

dimensions of matter, gamma rays and how they are giving 

us new insights into the universe, cellular biochemistry 

and what processes are active in cells, and chloroplast 

and how genetic information is passed from generation to 

generation.

 

“มักซ์ พลังค์ ซีนีม่�”ภูมิใจนำ�เสนอภ�พยนตร์ขน�ดสั้นของพวกเข� 
ซึ่งนำ�เสนอง�นวิจัยในส�ข�ต่�งๆ ที่สถ�บันศึกษ�ค้นคว้�ไม่ว่�จะเป็น
ระบบกลไกก�รป้องกันตัวของพืช คลื่นแรงโน้มถ่วง และเลเซอร์ต่�งๆ
ล้วนเป็นสิ่งที่ย�กจะอธิบ�ยให้ทุกคนเข้�ใจแต่ด้วยก�รนำ�เสนอผ่�น 
แอนิเมชั่นและก�รยกตัวอย่�งง่�ยๆ จะช่วยให้ผู้ชมที่รวมถึงเด็กๆ เข้�ใจ
สิ่งที่นักวิทย�ศ�สตร์กำ�ลังศึกษ�อยู่ และพ�พวกเข�ไปสู่โลกอันน่�ตื่น
ต�ตื่นใจของวิทย�ศ�สตร์ 

ภ�พยนตร์ชุดนี้ประกอบด้วยภ�พยนตร์สี่เรื่องย่อยซึ่งเกี่ยวข้องกับ
น�โนเทคโนโลยี และเร�จะส�ม�รถเห็นหน่วยที่เล็กที่สุดของแต่ละสส�ร
ได้อย่�งไร รังสีแกมม่�และรังสีเหล่�นี้ทำ�ให้เร�เข้�ใจจักรว�ลในมุมมองที่
แปลกไปได้อย่�งไร ชีวเคมีของเซลล์และก�รทำ�ง�นของเซลล์ และ 
คลอโรพล�สต์กับก�รส่งต่อพันธุกรรม

1) iNSightS iNto the NaNoworld 
2) geNeS oN the Move
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PlaNt-BaSed cheMiStry 
พลังง�นผลิตภัณฑ์เคมีจ�กพืช

dIrecTor: anne hoFFMann

produced By: deuTSche Welle

year:   2013

counTry: GerMany

lenGTh:  28 MIn.

aGe Group: 17+

ผู้กำากับ anne hoffmann
ผู้ผลิต deutsChe welle
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ เยอรมนี
ความยาว 28 นาที

the world is talking about an energy revolution, but hardly 

anyone is mentioning a chemical revolution. however, also 

within the chemical industry there is an acute danger of 

running out of resources. the industry relies even more 

heavily on petroleum than the energy sector. almost 90% 

of products produced in the chemical industry contain 

petroleum, from synthetic materials, to washing powder, 

to cosmetics, medicine and even colour. is chemistry 

without petroleum possible? the chemist and entrepreneur 

hermann fischer believes it is. for 30 years now he has 

argued for plant-based chemistry – they have the potential 

to replace petroleum products with oils, sugar, resin, starch 

and fibres.

ผู้คนทั่วโลกต่�งพูดถึงก�รปฏิวัติด้�นพลังง�น แต่น้อยนักที่จะมี
ก�รพูดถึงก�รปฏิวัติด้�นอุตส�หกรรมเคมี อย่�งไรก็ต�มกลุ่ม
อุตส�หกรรมเคมีภัณฑ์กำ�ลังเผชิญปัญห�ทรัพย�กรที่กำ�ลังหมดลง 
กลุ่มอุตส�หกรรมนี้จำ�เป็นต้องพึ่งพ�นำ�้มันปิโตรเลียมม�กกว่�กลุ่ม
ธุรกิจพลังง�นเสียอีก กว่�ร้อยละเก้�สิบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจ�กกลุ่ม
ธุรกิจเคมีภัณฑ์ประกอบด้วยนำ�้มันปิโตรเลียมไม่ว่�จะเป็นผลิตภัณฑ์
สังเคร�ะห์ ผงซักฟอก รวมถึงเครื่องสำ�อ�ง ย� และสี ห�กปร�ศจ�ก 
นำ�้มันปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีจะอยู่รอดหรือไม่ แฮร์ม�นน์  
ฟิชเชอร์ นักธุรกิจกลุ่มผลิตภัณ์เคมีเชื่อว่�ได้ กว่� 30 ปีแล้วที่เข�
ต่อสู้เพื่อผลิตภัณฑ์เคมีจ�กพืช เช่นนำ�้มันพืช นำ�้ต�ล เรซิน แป้ง และ
ไฟเบอร์ เข�เชื่อมั่นว่�ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้จะส�ม�รถแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจ�กปิโตรเลียมเหล่�นี้ได้

for the PoSt-PetroleuM age
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dIrecTor: yoShIkazu IkaWa, TaTSuShI TachIBana

produced By: nhk In aSSocIaTIon WITh nhk  

  enTerprISeS, Inc.

year:   2013

couNtry: JaPaN 

lenGTh:  50 MIn.

aGe Group: 17+

ผู้กำากับ yoshiKaZu iKawa, tatsushi taChiBana
ผู้ผลิต nhK in assoCiation with nhK enterPrises, inC.
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ ญี่ปุ่น
ความยาว 50 นาที

roBot revolutioN: 
ส�รคดีปฏิวัติหุ่นยนต์ ตอน หุ่นยนต์อัศวินกู้โลก

humanoid robots are being created to meet increasing 

worldwide demand. such robots can move on their own 

volition, climb stairs, and even handle tools. the recent 

nuclear disaster in fukushima, Japan triggered the 

current increase in their development. unfortunately, the 

disaster proved that robots specialized in performing 

single tasks aren’t sufficient. in situations and places 

inaccessible to humans, robots need to be able to make 

intelligent decisions and handle many different tasks. 

the united states department of defence has launched 

a project to develop humanoid robots that will be able 

to provide emergency services in the event of a major 

disaster. Meanwhile honda, the company behind asiMo, 

one of the world’s top robots, is speeding ahead with the 

development of even more advanced robots to work on 

the nuclear power plants in fukushima. this film explores 

what’s happening at the forefront of the robot revolution. 

หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์เหล่�นี้ถูกสร้�งขึ้นเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ที่เพิ่มขึ้นของโลก หุ่นยนต์เหล่�นี้ส�ม�รถเคลื่อนไหวได้อย่�งอิสระ ไม่
ว่�จะปีนบันไดหรือถือเครื่องมือต่�งๆ ภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ผ่�นม� 
ณ เมืองฟูกุชิม� ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำ�ให้ญี่ปุ่นเร่งพัฒน�ขีดคว�ม
ส�ม�รถของประเทศ แต่อย่�งไรก็ต�มภัยพิบัติดังกล่�วพิสูจน์ให้เห็น
ว่�ก�รที่หุ่นยนต์ส�ม�รถทำ�ต�มคำ�สั่งคำ�สั่งหนึ่งได้นั้นไม่เพียงพอ ใน
สถ�นก�รณ์และสถ�นที่ที่มนุษย์ไม่ส�ม�รถเข้�ไปแก้ปัญห�ได้ หุ่นยนต์
จำ�เป็นต้องฉล�ดเพียงพอในก�รตัดสินใจและแก้ไขปัญห�มี่แตกต่�ง
กันออกไป กรมก�รกล�โหมของประเทศสหรัฐอเมริก�ได้เริ่มโครงก�ร
ก�รพัฒน�หุ่นยนต์ที่ส�ม�รถช่วยเหลือแก้ปัญห�ได้ในภ�วะฉุกเฉิน
ในหล�ยๆ เหตุก�รณ์ภัยพิบัติสำ�คัญๆ ในขณะเดียวกัน “ฮอนด้�” 
บริษัทเบื้องหลังหุ่นยนต์ อซิโม่ หนึ่งในหุ่นยนต์ชั้นแนวหน้�ของโลก 
กำ�ลังรุดหน้�เพื่อพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของหุ่นยนต์เพื่อให้ทำ�ง�นที่
โรงง�นไฟฟ้�นิวเคลียร์ที่ฟูกุชิม� ภ�พยนตร์เรื่องนี้จะพ�คุณไปพบกับ
โลกแห่งก�รพัฒน�หุ่นยนต์ในปัจจุบัน

WIll MachIneS SurpaSS huManS?
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SupercoMpuTerS 

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

dIrecTor: Fernando cucchIeTTI

produced By: Barcelona SupercoMpuTInG cenTer  

  viSualizatioN teaM

year:   2014

counTry: SpaIn

lenGTh:  15 MIn.

aGe Group: 17+

ผู้กำากับ fernando CuCChietti
ผู้ผลิต BarCelona suPerComPuting Center VisualiZation  
 team
ปีที่ผลิต 2557
ประเทศ สเปน
ความยาว 15 นาที

supercomputers act as catalysts of the research 

projects shaping our future. "supercomputers" is 

a short documentary that illustrates the impact of 

high performance computing on science, technology, 

and society. through interviews and high-end data 

visualizations the film explains research projects ranging 

from molecular dynamics to astrophysics, nanotechnology, 

or personalized medicine.

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำ�หน้�ที่เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริย�ของง�น
วิจัยที่มีส่วนในก�รสร้�งอน�คตของพวกเร� "Supercomputers" 
เป็นภ�พยนตร์ส�รคดีขน�ดสั้นที่บรรย�ยถึอิทธิพลอันทรงพลังของ
คอมพิวเตอร์ที่มีต่อวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และสังคม จ�กก�ร
สัมภ�ษณ์ไปจนถึงก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลชั้นสูง ภ�พยนตร์ส�รคดีเรื่อง
นี้อธิบ�ยถึงโครงก�รวิจัยตั้งแต่ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลไป
จนถึงฟิสิกส์ด�ร�ศ�สตร์ น�โนเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งก�รผลิตย�
เฉพ�ะบุคคล
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dIrecTor: parITaT TIenThonG

produced By: nSTda

year:   2014

counTry: ThaIland 

lenGTh:  12 MIn.

age grouP: 12-16

ผู้กำากับ Paritat tienthong
ผู้ผลิต nstda
ปีที่ผลิต 2557
ประเทศ ไทย
ความยาว 12 นาที

the dreaM flight uNder Micro-gravity 
สู่ฝันง�นวิจัย เที่ยวบินไร้แรงโน้มถ่วง

Microgravity doesn’t necessarily occur in outer space only. 

With human ingenuity and technological advances, we can 

finally succeed in simulating a gravity-free environment 

similar to that of outer space here in our atmosphere. 

the Japan aerospace exploration agency (JaXa), one of 

the most renowned space technology research institutes 

in the world is committed to training future astronauts, 

developing satellites, and undertaking research at the 

international space station. this very same institute, 

every year, also opens a window of opportunity for youth 

delegates both from Japan and from southeast asian 

countries to participate in a project titled the “student 

zero-gravity flight experiment Contest”. The students 
are selected by presenting their own research projects in 

different fields and pitting their scientific wits against one 

another. 

สภ�วะไร้แรงโน้มถ่วงไม่ได้เกิดขึ้นที่นอกโลกเท่�นั้น ด้วยเทคโนโลยี
ล้ำ�สมัยและคว�มช�ญฉล�ดของมนุษย์เร�ส�ม�รถสร้�งสภ�วะไร้แรง
โน้มถ่วงที่เหมือนกับนอกโลกให้เกิดขึ้นได้ สำ�นักง�นสำ�รวจอวก�ศ
ญี่ปุ่น (JaXa)จัดเป็นหนึ่งในสถ�บันสำ�รวจอวก�ศที่สำ�คัญของโลก ซึ่ง
มุ่งมั่นในก�รฝึกฝนนักบินอวก�ศ พัฒน�ด�วเทียม และทำ�ก�รวิจัย
ที่สถ�นีอวก�ศนอกโลก โดยทุกปีสำ�นักง�นสำ�รวจอวก�ศแห่งนี้เปิด
โอก�สให้ตัวแทนเย�วชนจ�กประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภ�คเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เข้�ร่วมโครงก�ร “Student Zero-gravity Flight 
experiment Contest” โดยนักเรียนที่ได้รับก�รคัดเลือกจะนำ�เสนอ
โครงก�รง�นวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ของตนในหล�กหล�ยส�ข�เพื่อแข่ง
กับผู้เข้�ร่วมโครงก�รคนอื่น
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the Joy of logic 
ตรรกะหรรษ�

dIrecTor: caTherIne Gale

produced By: BBc

year:   2013

counTry: unITed kInGdoM

lenGTh:  60 MIn.

aGe Group: 17+

ผู้กำากับ Catherine gale
ผู้ผลิต BBC
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ สหราชอาณาจักร
ความยาว 60 นาที

this BBc production is a sharp, witty, mind-expanding 

and exuberant foray into the world of logic with 

computer scientist dave cliff. following in the footsteps 

of the award-winning the Joy of stats and its sequel, 

tails you Win – the science of chance, the Joy of logic 

takes viewers on a new BBc four roller-coaster ride 

through philosophy, maths, science and technology all of 

which, under the bonnet, run on logic. the film journeys 

from aristotle to alice in Wonderland and sci-fi to 

supercomputers to tell the fascinating story of the quest 

for certainty and the fundamentals of sound reasoning 

itself.

ภ�พยนตร์ผลง�นก�รผลิตของสถ�นีโทรทัศน์บีบีซีที่ทั้งฉล�ด
แหลมคม ให้แง่มุมใหม่ๆ ซึ่งพ�ผู้ชมหลุดไปยังโลกอันมีชีวิตชีว�ของ
ก�รใช้ตรรกะ ถ่�ยทอดโดยนักวิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์ “เดฟ  
คลิฟฟ์” ภ�พยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นภ�คต่อของภ�พยนตร์ร�งวัล “The 
Joy of Stats” และ Tails You Win – The Science of Chance 
ซึ่งเป็นภ�คต่อของเรื่อง ภ�พยนตร์ The Joy of logic จะพ�คุณไป
พบกับส�ข�วิช�ปรัชญ� คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีที่
ล้วนมีจุดร่วมเดียวกันคือ “ตรรกะ” ภ�พยนตร์จะพ�คุณเดินท�งไป
พบกับอริสโตเติล ก่อนจะเจอกับอลิสในดินแดนมหัศจรรย์ จ�กเรื่อง
ร�วไซไฟไปจนถึงซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เพื่อจะบอกเล่�เรื่องร�วอันน่�
หลงใหลในก�รต�มห�หลักก�รหนึ่งเดียวของคว�มเป็นเหตุเป็นผล
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director: véroNique Préault

produced By: GalaxIe preSSe

year:   2013

counTry: France 

lenGTh:  52 MIn.

aGe Group: 17+

ผู้กำากับ Véronique Préault
ผู้ผลิต galaxie Presse
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ ฝรั่งเศส
ความยาว 52 นาที

iN vitro Meat SooN to Be Served? 
มังส�ห�รจ�กหลอดแก้วแด่ผู้หิวโหย

the idea of creating meat in a factory without the need 

for slaughtering animals is not new. the discovery of stem 

cells in the 1980’s opened the way for fresh perspectives 

on cellular engineering. Mark post’s scientific team in 

the netherlands has made the most progress and is set 

to reveal the first hamburger with an entirely in vitro 

beefsteak very soon. in the usa, a start-up company is 

also developing an artificial piece of meat using “bio-

printing”, a technique that is found in medicine.

 

แนวคิดในก�รสร้�งเนื้อสัตว์ขึ้นม�ในโรงง�นโดยไม่ต้องฆ่�สัตว์นั้นมี
ม�น�นแล้ว ก�รค้นพบเซลล์ส้นกำ�เนิดหรือสเต็มเซลล์ในช่วงทศวรรษ
ที่ 1980 นับเป็นใบเบิกท�งสำ�หรับแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับวิศวกรรม
ของเซลล์ นักวิทย�ศ�สตร์ “ม�ร์ค โพสต์” ร่วมกับทีมของเข�จ�ก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ประสบคว�มสำ�เร็จไปอีกก้�ว พวกเข�ได้เปิด
เผยแฮมเบอเกอร์ชิ้นแรกของโลกที่ทำ�จ�กเนื้อสัตว์ที่ม�จ�กก�รเพ�ะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อล้วนๆ บริษัทตั้งใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริก�ก็กำ�ลังมุ่ง
ไปสู้แนวท�งเดียวกันนี้ พวกเข�ได้พัฒน�เนื้อสัตว์เทียมขึ้น โดยอ�ศัย
เทคนิค “bio-printing” แบบเดียวกับที่ใช้ในท�งก�รแพทย์
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ecology aNd eNviroNMeNt
ภ�พยนตร์ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม



orIGInal TITle: MIkrohIdro SeTeTeS unTuk TeranG

director: aNJaS Prawioko

Produced By: adelia devita

year:   2013

counTry: IndoneSIa 

lenGTh:  24 MIn.

age grouP: 12-16

ผู้กำากับ anJas PrawioKo
ผู้ผลิต adelia deVita
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ อินโดนีเซีย
ความยาว 24 นาที

Microhydro – a droP for light 
ไมโครไฮโดร - พลังนำ�้เพื่อแสงสว่�ง

electricity has already changed our way of life over the 

past century in many positive ways, but now the demand 

for electricity is increasingly greatly while resources are 

decreasing. indonesia has extensive potential for water 

as a resource. the kombongan community have taken the 

initiative into their own hands and have built a microhydro 

power plant along a nearby river. now they have access to 

electricity to improve their living conditions. 

หล�ยศตวรรษม�แล้วที่ไฟฟ้�เข้�ม�เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์
ไปในท�งที่ดีขึ้น ซึ่งในขณะนี้นี้คว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�สูงเพิ่มม�ก
ขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ทรัพย�กรในก�รผลิตไฟฟ้�กลับลดน้อยลง 
อินโดนีเซียมีศักยภ�พในก�รนำ�นำ�้ม�ใช้เป็นทรัพย�กรก�รผลิต ชุมชน 
”Kombongan” ได้ใช้คว�มคิดนอกกรอบของพวกเข�ผนวกกับกำ�ลัง
จ�กสองมือในก�รสร้�งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้�จ�กพลังนำ�้ซึ่งตั้งอยู่
ใกล้กับแม่นำ�้ พวกเข�จึงส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งทรัพย�กรไฟฟ้�ซึ่งมีส่วน
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของพวกเข�
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wildlife: SoPhiSticated farMerS – 
ส�รคดีสัตว์โลก ตอน มดตัดใบไม้

dIrecTor: IchIro yaMaMoTo

produced By: nhk In aSSocIaTIon WITh nhk enTerprISeS  

  In cooperaTIon WITh oFF The Fence

year:   2013

couNtry: JaPaN

lenGTh:  50 MIn.

age grouP: 12-16

ผู้กำากับ iChiro yamamoto
ผู้ผลิต nhK in assoCiation with nhK enterPrises in  
 CooPeration with off the fenCe
ปีที่ผลิต 2556
ประเทศ ญี่ปุ่น
ความยาว 50 นาที

deep in the tropical forests of central america lives an 

extraordinary creature — the leafcutter ant. for over 50 

million years, it has been part and parcel of this jungle 

terrain, cultivating the land and creating a labyrinth of 

underground farms. unlike other species of ant, leafcutter 

ants produce a diverse range of sounds and scientists 

have finally managed to tune into this unique world of 

communication. these tiny creatures live in one of the 

most complex societies known in the animal kingdom, 

and they play a crucial role in the wellbeing of the forest. 

But the leafcutter’s garden-like home is no eden; nature 

presents many obstacles and delivers daily challenges to 

these miniature workers’ lives.

พื้นที่ป่�เขตร้อนของทวีปอเมริก�กล�งเป็นที่อ�ศัยของสิ่งมีชีวิตที่แสน
พิเศษนี้ มดตัดใบไม้ กว่�ห้�สิบล้�นปีม�แล้วที่มดชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของป่�แห่งนี้ พวกมันห�กินที่บริเวณนี้และสร้�งเข�วงกตที่เป็นที่อยู่
อ�ศัยเอ�ไว้ใต้ดิน ต่�งจ�กมดชนิดอื่นๆ มดชนิดนี้มีเสียงที่ใช้สื่อส�ร
หล�กหล�ยแบบ ซึ่งนักวิย�ศ�สตร์พย�ย�มศึกษ�วิธีก�รสื่อส�รด้วย
เสียงนี้ มดชนิดนี้อ�ศัยอยู่รวมกัน สังคมของพวกมันจัดเป็นหนึ่งใน
สังคมที่ซับซ้อนที่สุดสังคมหนึ่งของบรรด�สัตว์โลก แม้จะตัวเล็กแต่
พวกมดเหล่�นี้ก็มีส่วนสำ�คัญในก�รดำ�รงไว้ซึ่งคว�มอุดมสมบูรณ์
ของป่� บ้�นของมดเหล่�นี้ไม่ได้เป็นสวนสวรรค์อย่�งที่หล�ยคนคิด 
ธรรมช�ติทำ�ให้พวกมันจำ�เป็นต้องเผชิญหน้�กับอุปสรรคน�นัปก�ร

leaFcuTTer anTS
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ecoloGy and environMent / ภ�พยนตร์ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม



in 2013, the science film festival was organized in cambodia, indonesia, lao 

p.d.r., Jordan, Malaysia, Myanmar, palestine, the philippines, thailand, the 

united arab emirates and vietnam. the festival, which focused on energy & 

sustainability, took place internationally from october 24 – december 15, 2013. 

the event reached over 440 000 visitors in 11 countries in southeast asia and 

the Middle east. the outcome further strengthens its position as the largest 

event of its kind worldwide in terms of audience figures and contributes to 

its recognition as one of the most effective science education popularization 

initiatives in both regions.



เทศก�ลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์ประจำ�ปีพ.ศ. 2556 จัดขึ้นที่ กัมพูช� 
อินโดนีเซีย จอร์แดน ล�ว ม�เลเซีย พม่� ป�เลสไตน์ ฟิลิปปินส์ ไทย 
ส�ธ�รณรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ และเวียดน�ม โดยมีหัวข้อหลักประจำ�ปีคือ 
"พลังง�นกับคว�มยั่งยืน" ซึ่งเทศก�ลได้จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 24 ตุล�คม - 
15 ธันว�คม 2556

มีผู้เข้�ชมเทศก�ลฯ เมื่อปีที่ผ่�นม�เกินกว่� 444 000 คน ในภูมิภ�คเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกล�ง เทศก�ลภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์นี้
เติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบันเทศก�ลฯ ได้กล�ยเป็นเทศก�ล
ภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์ ที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของจำ�นวนผู้เข้�ชม 
เทศก�ลฯ และในด้�นของชื่อเสียง ในฐ�นะหนึ่งในโครงก�รริเริ่มด้�นก�ร
ศึกษ�วิช�วิทย�ศ�สตร์ที่ได้รับคว�มนิยมและประสบคว�มสำ�เร็จที่สุดทั้งใน
สองภูมิภ�ค





orgaNizerS, veNueS & SPoNSorS
องค์กรร่วมจัด ศูนย์จัดฉ�ย และผู้สนับสนุนเทศก�ลฯ



I. orGanIzerS

Goethe-institut thailand

18/1 soi Goethe, sathorn 1 

Bangkok 10120 thailand

tel: +66 2108 8200

fax: +66 2108 8299

www.goethe.de/thailand

the institute for the promotion of teaching 

science and technology (ipst)

924 sukhumvit road

Bangkok 10110 thailand 

tel: +66 2392 4021

fax: +66 2381 7530

www.ipst.ac.th

national science Museum

technopolis, klong 5, klong luang 

pathumthani 12120 thailand

tel: +66 2577 9999

fax: +66 2577 9900

www.nsm.or.th

Mercedes-Benz (thailand) ltd.

a daimler company

rajanakarn Bldg., 19/f

183 south sathorn road

yannawa, sathorn Bangkok 10120

tel: +66 2614 8888

fax: +66 2676-5885

www.mercedes-benz.co.th

ii. veNue PartNerS

national science centre for education, 

ekamai

928 sukhumvit road, klong toey

Bangkok 10110 thailand

tel: +66 2392 1773

fax: +66 2391 0522

www.sci-educ.nfe.go.th

thailand science park convention center

130 paholyothin road

klong 1, klong luang

pathumthani 12120 thailand

tel: +66 2564 7170

fax: +66 2564 7161

www.tsp-cc.com

nsM science square

4th – 5th floor chamchuree square

319 phaya thai road, pathum Wan 

Bangkok 10400 thailand

tel: +66 2160 5356

fax: +66 2160 5357

www.nsm.co.th

thailand knowledge park

17th floor at central World 

999/9 rama 1, Bangkok 10330 thailand

tel: +66 2264 5963-65

fax: +66 2264 5966

www.tkpark.or.th

film archiv

94 Moo 3 putthamontol 5 road 

putthamontol, nakhon patom 

73170 thailand

tel: +66 2482 2013-15 

   +66 2482 1087 88

fax: +66 2482 2013-15 ext 116

www.fapot.org

city learning park (clp) nakorn si 

thammarat

namuang park, thachang road, Muang 

nakhon si thammarat 80000 thailand

tel: +66 7534 0943-4

fax:. +66 7534 0975

www.marclp.com
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nanmeebooks learning center

11 sukhumvit road, klong toey, Wattana 

Bangkok 10110 thailand

tel: +66 2662 3000 ext 5226

fax:. +66 2662 0919

www.nanmeebookslearningcenter.com

www.nanmeebooks.com

faculty of science, Burapha university

169 long-hard Bangsaen road, saen sook 

sub-district, Mueang district, chonburi 

20131 thailand

tel: +66 3810 3161-2

fax:. +66 3874 5789

www.sci.buu.ac.th

faculity of science and technology 

The Ofice of academic resources and 
information teachnology chiang Mai 

rajabhat university

202 changphueak road

changphueak, Mueng

chiang Mai 50300 thailand

tel: +66 5388 5600

fax:. +66 5388 5609

www.science.cmru.ac.th

thai Ministry of science and technology

rama 6 road, ratcahatevee 

Bangkok 10400 thailand

tel: +66 2640 9600

fax: +66 2354 3763 

www.most.go.th

thai Ministry of education

319 Wangchankasem, rajdamnern road 

dusit, Bangkok 10300 thailand

tel: +66 2281 3441

fax: +66 2281 8218

www.moe.go.th

nakorn si thammarat city

rajdamnern nok road, klung, Mueng 

nakorn si thammarat 80000 thailand

tel: +66 7534 2880-2

fax: +66 7534 7405

www.nakorncity.org

iii. SPoNSorS & SuPPorterS

siemens ltd.

2922/333 charn issara tower ii, 35th fl.

new petchburi road., Bangkapi 

huay kwang, Bangkok 10310 thailand

tel: +66 2715 4000

fax: +66 2715 4100

www.siemens.co.th

Major cineplex Group public co., ltd. 

1839, 1839/1-6 phaholyothin road

ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 thailand

tel: +66 2515 5555

www.majorcineplex.com
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ขอบคุณผู้สนับสนุนเทศก�ลฯ



feStival coMMittee
dr. Marla stukenberg director, Goethe-institut thailand

andreas klempin regional science & Media project Manager, Goethe-institut thailand 

dr. pornpun Waitayangkoon president institute for the promotion of teaching science and technology 

dr. rawiwan tenissara assistant the president, the institute for the promotion of teaching science and  

 technology 

sakorn chanapaithoon acting president, national science Museum thailand

Ganigar chen director of office of public awareness of science, national science Museum thailand

Michael Grewe ceo, Mercedes-Benz thailand

WorkInG coMMITTee

andreas klempin, Warumporn samranchit, arnette-ursuline 

urubio, orasa sastraruji, louise plessen, dr. chaiwuti 
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suriyakul na ayudhya

SynchronIzaTIon edITorS

Warumporn samranchit, artjana saurer

preSS relaTIonS

Warumporn samranchit, dussadee naiwattanakul

TranSlaTorS enGlISh InTo ThaI

Warinda patibhanthewa, pisnalai vaidhyakarn, 

chayapa pruithithada, ployjai pintobtang, hataiphan 

tungkananukulchai, suparin phosophon

TranSlaTorS GerMan InTo ThaI

artjana saurer

TranSlaTorS GerMan InTo enGlISh

arnette-ursuline urubio, Melanie-lou Gritzka-del villar 

SpecIal ThankS To 

Wilfried eckstein, Wolfgang söllheim, Martin schulz, atch 

Bunyaprasit, chaiwat keongamaroon, duangmarn Buasung, 

directors and staff of 19 science centers of education, punna 

Wattanavibool, Jumphol hemakeerin and staff of nstda 

thailand science park, staff of national science Museum, 

dr. tasanai Wongpiseskul, yuttinai yungcharoen and staff of 

tk park, film archive team, Jirawadee puttasupa and staff 

of city learning park nakorn si thammarat, dr. narongpan 

chunram and staff of faculty of science chiangmai rajabhat 

university, kim chongsatitwatana and nanmeebooks team

GraphIc deSIGnerS
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รายชื่อศูนย์จัดฉาย
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ปีพ.ศ. 2556

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ทั่วภูมิภาค

1. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�อุบลร�ชธ�นี
2. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�ลำ�ป�ง
3. ศูนย์วิทย�ศ�ตร์และวัฒนธรรมเพื่อก�รศึกษ�ร้อยเอ็ด
4. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�ก�ญจนบุรี
5. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�ยะล�
6. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�สระแก้ว
7. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�ตรัง
8. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�นครศรีธรรมร�ช
9. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�นครสวรรค์
10. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�สมุทรส�คร
11. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�นครร�ชสีม�
12. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�ขอนแก่น
13. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�พระนครศรีอยุธย�
14. อุทย�นวิทย�ศ�สตร์พระจอมเกล้� ณ หว้�กอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
15. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�รังสิต
16. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ� ท้องฟ้�จำ�ลอง
17. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�นครพนม
18. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�พิษณุโลก
19. ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�นร�ธิว�ส

• สสวท.ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
(ท้องฟ้าจำาลองกรุงเทพ) Bts เอกมัย  
และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ทั่วภูมิภาค

• องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลอง 5
• จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
• สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง
• โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์  

(องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐม
• อุทยานการเรียนรู้ tK park  

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 dazzle Zone
• อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
• คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• นานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิงเซ็นเตอร์ สุขุมวิท 31
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


