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กทม.เปดเทศกาลหนงั 20-22 ม.ค.นี เช็คตารางกิจกรรมทนี ี
  

 
” 
 คนกรุงฯมามุงทางนี!กทม.เตรียมจัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจําป 2566” (Bangkok Film 
Festival) วันที 20-22 ม.ค.66 เช็คตารางกิจกรรม -ไฮไลต์ทงัหมดทนีี 
 หลังจากกทม.ประกาศนโยบาย 12 เดือน 12 เทศกาล ล่าสุดในช่วงสดุสัปดาห์ทีจะถึงนี (วันที 20-22 มกราคม 2566)คน
กรุงฯก็เตรียมตัวไปพบกับ“เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจําป 2566” (Bangkok Film Festival) งานทีจะรวบรวมเอา
ภาพยนตร์ทีไปไกลระดับโลก  อาทิ  สุริโยไท, ฉลาดเกมส์โกง, Blue Again มาฉายหนังกลางแปลงให้ได้รับชม พร้อมทังเวทีเสวนา
แลกเปลียนจากนักสร้างภาพยนตร์และสารคดีแถวหน้าของไทย นอกจากนันแล้วยังมีวงดนตรีจากเยาวชน ทีจะมาสร้างสีสันภายใน
งาน ซึงงานจะมีขึน  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตังแต่เวลา 10.00-22.00 น.  
 สําหรับงาน "เทศกาลภาพยนตร์กรงุเทพมหานคร ประจําป 2566"จะจัดขึน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที 20-22 มกราคม 2566 ตังแต่เวลา 10.00-22.00 น. โดยไฮไลต์-ตารางกิจกรรมต่างๆจะมีอะไรบ้างนัน สามารถ
ตรวจสอบได้ดังต่อไปนี  
  
จุดจัดงาน"เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจําป 2566" 

 ห้องอเนกประสงค์ ชัน 1  
 ลานหน้าหอศิลปฯ 

ไฮไลต์กิจกรรมในห้องอเนกประสงค์ ชัน 1  
 เสวนาภาพยนตร์และสารคดี 3 วัน 9 หัวข้อ  

วันที 20 ม.ค. 2566 
เวลา 11.00–12.00 น. สารคดีไทยไปตลาดโลก  

 ชนินทร์ ชมะโชติ นายกสมาคมผู้ผลิตภาพยนตรส์ารคดีไทย (ผู้ผลิตสารคดีชุด Thailand Fantastic และ Thailand 
Grand Space ขายต่างประเทศ) 

 ยุพา เพ็ชรฤทธิ รัตนจันทร์ กรรมการสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย จากบริษัทปาใหญ่ครีเอชัน (ผลิตสารคดี Duck 
Academy และ Lady Hornbill ขายต่างประเทศ) 

เวลา 13.00-15.00น. ฮาว ทู ปน กรุงเทพ “เมืองแห่งหนัง” 
 วีระศกัดิ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจออนไลน ฉบับประจำวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 หนา  มูลคาขาว 180,000.-- 



 

 1/19/2023 6:14:15 AM 

2
 พรชัย ว่องศรีอุดมพร คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
 วิศิษฎ์ ศาสนเทียง ผู้กํากับภาพยนตร์และนักเขียนบทภาพยนตร์ 

เวลา 15.00-16.00น. เสวนาเรียนรู้การสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แนวประวัติศาสตร์ไทยทีไปไกลระดับโลก ”สุริโยไท”  
กทม.เตรียมจัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจําป 2566” 
วันที 21 มกราคม 2566 
เวลา 13.00-15.00 น. เสวนาภาพยนตร์ หัวข้อ ล่า ท้า ฝน คนทําหนัง  

 ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 
 ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ กรรมการสมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทย 
 บรรจง ปสัญธนะกูล ผู้กํากับภาพยนตร์ "ร่างทรง" 
 มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล นักแสดง "Thai Cave Rescue" 

เวลา 15.00-16.00 น. เสวนาภาพยนตร์ หัวขอ้ โปรดักชันเฮ้าท์ไทยสู่ภาพยนตร์ฮอลลีวูด 
 Cod Satrusayang, Chairman Houghton Street Media (ทีปรกึษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดชือดังทีถ่ายทําในประเทศไทย 

อาทิ The Hangover 2, Extraction, The Gray Man, Thai Cave Rescue) 
 ธกฤต สมบัตินันท์ JUSTดูIT.   

   
เวลา 16.00-17.00 น. เสวนาภาพยนตร์สารคดีสัน หัวขอ้ เชือมโยงกรุงเทพมหานคร 2030 (Connecting Bangkok 2030) โดย
ผู้ชนะรางวัลประกวดภาพยนตร์สารคดีสันกรุงเทพมหานคร 2030 ร่วมเปดใจถึงการผลิตสารคดีทีได้รางวัล 
วันที 22 มกราคม 2566 
เวลา 13.00-15.00น. เสวนาภาพยนตร์ หัวข้อ คนหลังจอ ศาสตร์ vs ศิลป 

 ลี ชาตะเมธีกุล นักลําดับภาพ 
 ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ นักออกแบบเสียง 

เวลา 15.00-16.00 น. การทําสารคดีคว้ารางวัลระดับโลก และสารคดี Hope Frozen  
ไพลิน วีเด็ล ผู้กํากับสารคดีหญิงไทย คว้ารางวัลใหญ่ในงานระดับโลก Emmy Awards และสารคดี Hope Frozen สารคดีทีมา
จากขา่วดังของครอบครัวคนไทยทีเชือมนัเทคโนโลยีในอนาคตจะสามารถฟนชีวิตลูกชายจากโรคร้าย 
   
16.00-17.00น. เสวนา หนังสุดแนว กําลังมาแรง ภาพยนตร์ Blue Again ภาพยนตร์ทีสร้างจากแรงบันดาลใจและความมุ่งมันของ
ผู้กํากับภาพยนตร์เรืองแรกในสมัยเรียนมหาวิทยาลัย จนได้รับคัดเลือกฉายสายประกวดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน เกาหลี
ใต้ 

 คุณฐา ฐาปณี หลูสุวรรณ ผู้กํากับ 
 คุณชลสิทธิ อุปนิกขิต โปรดิวเซอร์ 

 
กิจกรรมบริเวณลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
วันที 20-22 มกราคม 2566  ทุกวันในเวลา 10.00-20.00 น. กิจกรรมร้านค้าจําหน่ายสินค้าเด่นอาหารอร่อยจากชุมชน 50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร 
  
วันท ี20 มกราคม 2566 
เวลา 16.00 น. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปดงานเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานครประจําป 2566 
อย่างเปนทางการและประกาศผลการตัดสินประกวดภาพยนตร์สารคดีสันหัวข้อ เชือมโยงกรุงเทพมหานคร 2530 (Connecting 
Bangkok2030)  
เวลา 17.00-19.00น. การแสดงวงดนตรีเยาวชน  

 วง Pimmip รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
 วง Cotton Candy (โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีมหิดลดุริยางค์คศิลป) 

เวลา 19.00 น.ฉายหนังกลางแปลงเรือง สุริโยไท ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แนวประวัติศาสตร์ไทยทีไปไกลในระดับโลก 
  
วันที 21 มกราคม 2566 
เวลา 17.00-19.00 น. การแสดงวงดนตรีเยาวชน 

 วง Sri วงอินดีหน้าใหม่ จากกลุ่มเยาวชนดนตรี 
 วง washrolled (โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีมหิดลดุริยางค์คศลิป) 

เวลา 19.00 น. ฉายหนังกลางแปลง เรือง ฉลาดเกมส์โกง ภาพยนตรไ์ทยยคุใหม่ทีพัฒนาไปเผยแพร่ในหลายแพลตฟอรม์และ 
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กทม.เตรียมจัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจําป 2566” 
วันที 22 มกราคม 2566 
เวลา 17.00-19.00 น. การแสดงวงดนตรีเยาวชน 

 วง DS.RU.BANDโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) 
 วง Rainy Room โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 

เวลา 19.00 น. ฉายหนังกลางแปลงเรือง Blue Again ภาพยนตร์ไทยเรืองล่าสุดทียังฉายในโรงภาพยนตร์ จากทีมผู้สร้างงาน
นักศึกษาสู่นักสร้างหนังมืออาชีพทีได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ 


