
• สาระบันเทิงสำาหรับครอบครัว • อนิเมชั่นและหนังสั้น • 
• วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ,ิ ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี • 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ แอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริม
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่าน
ทางภาพยนตร์นานาชาติที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา เทศกาลจะ
มีการนำาเสนอประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงได้ง่ายและสนุกสนานแก่ผู้
ชมในวงกว้าง และแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถสนุกได้ 

งานกิจกรรมดังกล่าวได้เติบโตขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการจัดครั้งแรก
ในปี 2548 และกลายเป็นงานกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านนี้ 
ในปี 2562 ได้มีผู้ส่งผลงานภาพยนตร์กว่า 220 เรื่องในเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ แต่ละประเทศที่เข้าร่วมงานเทศกาลจะทำาการคัดเลือกผล
งานในเดือนที่จะถึง โดยจะมีการแปลภาษาในภาพยนตร์ทุกเรื่องเป็นภาษา
ของประเทศนั้นๆ ตามความจำาเป็นด้วยการพากย์หรือซับไตเติ้ลเพื่อลด
อุปสรรคทางด้านภาษาของผู้เข้าชม

ผจญภัยไปกับหนูน้อยลีน
ลีนเป็นเด็กหญิงช่างสงสัยและไม่อยู่นิ่ง เธออยาก
ที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับโลกและสิ่งต่างๆ 
บนโลก เธอจึงจับมือกับเพื่อนคู่หูสุดรัก 
“สลักกี้” หอยทากน้อย สองคู่หูออกไปผจญภัย
เจอสิ่งใหม่ๆ นำาพวกเขาไปค้นพบสัตว์ แมลง และ
พืชอันหลากหลาย แอนิเมชั่นชุดนี้จะพาเด็กๆ 
วัยอนุบาลไปสำารวจและทดลองเรื่องเกี่ยวกับโลกที่
อยู่รอบตัวพวกเขาและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ในนั้น

5–8 ปี /    8 นาที /   ชิลี

สาระบันเทิงสำาหรับครอบครัว

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้

1 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2562

ครั้งที่ 15

มหัศจรรย์โลกใต้ทะเล
โบคา เด คาลเดราส เป็นชายหาดที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดมายาเบ็คกี ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ฮาวานา ประเทศคิวบา ภูมิประเทศมีความสูง
ประมาณ 11 เมตรจากน้ำาทะเล ภาพยนตร์สั้น
เรื่องนี้จะพาผู้ชมท่องไปในโลกใต้ทะเล
แสนมหัศจรรย์ของหาดโบคา เด คาลเดราส และ
ชวนให้ดื่มด่ำากับความงามของเหล่าปะการังและ
สัตว์น้อยใหญ่ใต้ทะเล ชายฝั่งแถบนี้ถือเป็นจุด
ดำาน้ำายอดนิยมที่มีแนวปะการังอันงดงาม ภายใต้
น้ำาทะเลใสราวกับมรกต รายล้อมไปด้วยโพรงถ้ำา
ให้ปลาหมึกยักและปลาเล็กๆ ได้ว่ายไปมาอย่างมี
ความสุขและแสนอิสระ

5–8 ปี /    3 นาที /   คิวบา 

ทดลองวิทย์แสนสนุก 
ทดลองวิทย์แสนสนุก (Experiment 
Children’s Science) เป็นรายการสำาหรับเด็กที่
ดำาเนินรายการโดยเด็ก พวกเขาจะมาตั้งคำาถาม
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมหา
คำาตอบด้วยการไปเยี่ยมห้องทดลองหรือสถาบัน
ต่างๆ เพื่อพบกับนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 
ในตอนนี้ เราจะติดตามพันโชไปค้นหาว่าทำาไมสิ่งมี
ชีวิตในทะเลจึงมีความหลากหลาย ระหว่างไปเที่ยว
พักร้อน เขาได้พบกับรูเบน เอสครีบาโน 
นักสมุทรวิทยาที่ได้พาเขาไปทัศนศึกษา 
ล่องเรือเก็บตัวอย่างน้ำาทะเลและนำามาวิเคราะห์
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ในห้องทดลอง

9-11 ปี /    10 นาที /   ชิลี

 ราล์ฟตะลุยแดนไดโนเสาร์  
รู้หรือไม่ว่าไดโนเสาร์บางพันธุ์มีขน มีใครเคยบอก
หรือไม่ว่าทีเร็กซ์ไม่ใช่ไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก มีการค้นพบสปีชีส์ใหม่ๆ ของใด
โนเสาร์ทุกปี แม้ว่าพวกมันจะสูญพันธุ์มาแล้วเป็น
ล้านๆ ปีก็ตาม และรู้หรือไม่ว่าไดโนเสาร์บางพันธุ์
นั้นกินหินเป็นอาหารด้วย ตั้งแต่เริ่มมีการค้นพบ
ว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้ได้สูญพันธุ์ไป 
ความรู้ของเราเกี่ยวกับไดโนเสาร์และ
รูปร่างหน้าตาของพวกมันก็ไม่เคยหยุดนิ่งเลย 
ผู้ชมจะได้ติดตามการผจญภัยของราล์ฟในดิน
แดนไดโนเสาร์และสนุกไปกับการเรียนรู้และ
ตรวจสอบในสิ่งที่เราเคยรู้มาเกี่ยวกับพวกมันว่า
จริงหรือไม่ 

9-11 ปี /    5 นาที /   สวิสเซอร์แลนด์ี

เก้านาทีครึ่ง ตอน 

ทุกๆ ปี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เก่าอย่างตู้เย็น 
สมาร์ทโฟน เกมคอนโซลและอื่นๆ อีกมากมายถึง
กว่า 2 ล้านตันจะถูกทิ้งในเยอรมนี ซีแฮมอยากจะ
รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับขยะกองมหึมาเหล่านี้ เธอได้
ไปเยี่ยมแหล่งรีไซเคิลทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
และไปยังคาเฟ่นักซ่อมเพื่อเรียนรู้ว่าจริงๆ แล้ว
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่พังเหล่านี้สามารถซ่อมได้ เพียง
แค่มีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ รายการเก้าครึ่ง
ในตอนนี้จะทำาให้เราเห็นว่าทำาไมนี่จึงเป็นไอเดียที่ดี
และขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเราอาจสร้างอันตราย
ให้กับผู้คนในประเทศอื่นได้อย่างไร

12-16 ปี /    10 นาที /   เยอรมนี

แปลงโฉมขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ในเดือนธันวาคมของทุกๆ ปีเป็นช่วงคริสต์มาส 
ทุกคนจะออกไปจับจ่ายซื้อของ ทั้งในห้างร้านใกล้
บ้านและร้านค้าออนไลน์ เพราะคริสต์มาสไม่อาจ
สมบูรณ์ได้โดยปราศจากกล่องของขวัญที่ห่อ
อย่างสวยงามใต้ต้นคริสต์มาส แต่ทว่า เราจำาเป็น
จะต้องซื้อข้าวของหรือเป็นเจ้าของทุกสิ่งจริงๆ 
หรือ ทำาไมเราไม่แบ่งปันหรือยืมของกันแทนการ
ซื้อ เหมือนกับแนวคิด “เศรษฐกิจแบ่งปัน” 
ที่กำาลังมาแรงในขณะนี้ มีสิ่งของหลายอย่างที่เรา
สามารถยืมใช้กันได้ ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน เสื้อผ้า 
รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือกระทั่งของเล่น 
กระบวนการนี้จะเป็นอย่างไรและส่งผลอะไรบ้าง 
ติดตามยาน่าไปค้นหาคำาตอบกันในรายการนี้

12-16 ปี /    10 นาที /   เยอรมนี 

ตอน แชร์กันมั้ย
เก้านาทีครึ่ง 

รักษ์โลกแบบ สบายกระเป๋า

สาระบันเทิงสำาหรับครอบครัว

ไดโน เดน่า ตอน เกมออฟโบนส์
เดน่า แฟนไดโนเสาร์ตัวยงของเรากลับมาอีกครั้ง 
คราวนี้มาพร้อมเพื่อนไดโนเสาร์ที่ตัวโตขึ้นไปอีก 
แถมยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดำาบรรพ์มา
แจมด้วย ร่วมค้นหาคำาตอบกับเดน่าว่ามนุษย์ถ้ำา
ในยุคนั้นใช้ชีวิตร่วมกับช้างแมมม็อธและเสือเขี้ยว
ดาบได้อย่างไร และไดโนเสาร์บางพวกรอดจาก
การสูญพันธุ์ได้อย่างไร ไดโน่ เดน่าจะพาทุกคน
ไปพบกับการผจญภัยไซส์บิ๊ก และในตอนพิเศษนี้ 
เดน่าได้สร้างเกมกระดานตามจินตนาการของเธอ
ขึ้นมาและตั้งชื่อมันว่า “เกมออฟโบนส์” 
พาสมาชิกในครอบครัวของเธอไปห้ำาหั่นกันในมหา
ศึกเกมออฟโบนส์และลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ
อุกกาบาตตกลงมา ทำาให้อาณาจักรของไดโนเสาร์
ต้องล่มสลายลง

5–8 ปี /    22 นาที /   แคนาดา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน 

รายการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน
ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อย่างอิสระ
ผ่านการสังเกต ค้นพบและทดลอง เพื่อเสริม
สร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
และสนุกสนาน ในตอนนี้ เด็กๆ จะได้ไปทำาความ
รู้จักกับเส้นใยธรรมชาติและค้นพบว่าที่แท้เสื้อผ้า
ของพวกเรานั้นทำามาจากสิ่งที่เรียกว่าดอกฝ้าย 
ดอกไม้พิเศษที่จะถูกนำามาแปรรูปเป็นเส้นใยและนำา
มาทอในรูปแบบต่างๆ ด้วยเครื่องทอผ้าสุดพิเศษ 

5–8 ปี /    10 นาที /   ประเทศไทย 

เส้นใยธรรมชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน 

รายการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน
ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อย่างอิสระ
ผ่านการสังเกต ค้นพบและทดลอง เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งและ
สนุกสนาน ในตอนนี้ เด็กๆ จะได้ไปรู้จักกับสัตว์
ที่รักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ ถึงแม้ว่ามันจะ
เคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วต่ำาสุดๆ ที่เท้าของมันนั้น
มีลักษณะเฉพาะตัวมากและมีน้ำาเหลวๆ ไหลออก
มาจากเท้าของมันด้วย แน่นอนว่ามันจะเป็นอะไรไป
ไม่ได้นอกจากเจ้าหอยทากนั่นเอง  

5–8 ปี /    10 นาที /   ประเทศไทย 

หอยทากเพื่อนรัก

ของลูกแก้วสามพี่น้อง

“PythagoraSwitch” (ปีทากอรัสสวิตซ์) 
รายการยอดฮิตจากสถานีโทรทัศน์ NHK นำาเสนอ
เรื่องราวของลูกแก้วที่เคลื่อนที่ไปตามกลไกสุด
ล้ำา ทำาให้สิ่งประดิษฐ์สุดพิศวงเคลื่อนที่ได้ พระเอก
ของรายการคือสามพี่น้องลูกแก้วสีแดง เหลือง
และเขียว ทว่าพลังมืดไม่ค่อยพอใจนักที่เห็นพี่น้อง
ลูกแก้วมักโดดเด่นกว่าเสมอ สามพี่น้องจึงถูก
ติดตามด้วยเหล่าลูกแก้วทหารสีดำาวายร้ายและ
ต้องเดินทางไปพบกับอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กับดัก สะพานชักและถ้วยกระดาษ สามพระเอก
ไร้ชีวิตที่แสนสดใสกลับดูมีชีวิตชีวา น่าติดตาม
ด้วยภาพอันสวยงาม ด้วยการนำาเสนอที่เรียบง่าย
แต่เปี่ยมเทคนิคนี้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แทบละ
สายตาไปไม่ได้

5–8 ปี /    15 นาที /    ญี่ปุ่น

ช้างทีวี ตอน นักบินอวกาศ
ช้างทีวีในตอนนี้จะพาเด็กๆ ไปท่องอวกาศ 
พบกับเรื่องราวสุดพิเศษของนักบินอวกาศ 
อเล็กซานเดอร์ แกร์สท์ ที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ใน
อวกาศมาแล้วถึง 200 วัน เขาจะมาเล่าให้ฟังว่า
เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปทำาภารกิจในอวกาศ
และวิธีการฝึกของเขา ก่อนจะขึ้นบินไปยังสถานี
อวกาศกับเพื่อนร่วมงานนานาชาติของเขา และ
แน่นอนว่าเจ้าหนูและช้างก็ขอตามติดไปด้วย บน
สถานีอวกาศจะมีหน้าตาอย่างไร พวกเขาจะชงชา
กันยังไง อเล็กซานเดอร์จะมาแสดงให้ทุกคนดูว่า
สภาวะไร้น้ำาหนักนั้นเป็นอย่างไรและชีวิตประจำาวัน
ในอวกาศเป็นอย่างไรบ้าง ในตอนท้าย อเล็กซาน
เดอร์และเจ้าช้างยังพาทุกคนชมภาพสวยๆ ของ
โลกจากอวกาศด้วย

5–8 ปี /    25 นาที /    เยอรมนี

การผจญภัย

โลกแห่งอนาคต ตอน 

เมื่อไม่นานมานี้ ปลาวาฬตัวหนึ่งได้มาเกยตื้นตาย
ที่ชายฝั่งประเทศไทย ในท้องของมันเต็มไปด้วย
ถุงพลาสติกกว่า 80 ใบ ปริมาณขยะในมหาสมุทร
ของเรานั้นมีมากกว่าที่เราคาดคิดไว้มาก มันมี
ขนาดใหญ่กว่าประเทศเยอรมนีถึงสี่เท่าเลยที่
เดียว ทุกๆ วันเราจะได้ยินข่าวน่าตกใจเหล่านี้ แต่
ปัญหาเรื่องขยะพลาสติกในโลกนี้กลับกลายเป็น
เรื่องธรรมดาสำาหรับเราไปแล้ว เหตุใดเราจึงไม่ลุก
ขึ้นมาทำาอะไรเพื่อหยุดมัน เราเคยชินกับการใช้
พลาสติกในชีวิตประจำาวัน เฟลิกซ์จะพาไปดูว่าที่
เกาะในทะเลเหนือชื่อ Föhr นั้นมีอะไรที่แตกต่าง
ออกไป อนาคตโลกไร้พลาสติกอาจไม่ใช่เพียง
เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป เพราะ “โลกไร้พลาสติก
กำาลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่”

9-11 ปี /    10 นาที /   เยอรมนี

โลกไร้พลาสติก



sciencefi lmfestival.org

NSTDA
THAILAND SCIENCE PARK
111 Thailand Science Park (TSP)
Phahonyothin Road, Klong 1
Klong Luang, Pathumthani
12120 Thailand
+66 2 564 7000
+66 2 564 7016
www.nstda.or.th

NSM Science Square
4th 5th Floor Chamchuree 
Square
319 Phayathai Road, 
Pathumwan
Bangkok 10400 Thailand
+66 2 160 5356
+66 2 160 5357
www.nsm.or.th

National Science Museum
Technopolis, Klong 5, 
Klong Luang, Patthumthani
12120 Thailand
+66 2 577 9999
+66 2 577 9900
www.nsm.or.th

nAnMeEbOoKs
lEaRnInG CeNtEr
11 Sukhumvit 31 (Sawasdee), 
Sukhumvit Rd. Klong Toey Nua, 
Wattana, Bangkok 10110 Thailand
+66 2662 3000 ext. 1531 
www.nanmeebookslearningcenter.com

Thai Film Archive
94 Moo 3 Putthamontol 
5 Road Putthamontol, 
Nakhornpatom
73170 Thailand
+66 2 482 2013 14 ext 110
www.fapot.org

City learning park (clp)
nakorn sri thammarat
Namuang Park, Thachang Road
Muang Nakorn Sri Thammarat
80000 Thailand
+66 7 534 0943 4
+66 7 534 0975
www.marclp.com
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รู้หรือไม่ว่ามีพลาสติกปะปนอยู่ในปลาแสนอร่อย
ที่เรากินเมื่อคืน และเมื่อเรากัดแซนวิชไส้เนยถั่ว
ก็เท่ากับเรากำาลังกินพลาสติกไปด้วย นี่คงเป็น
เรื่องที่เราแทบจินตนาการไม่ออก แต่พลาสติก
นั้นแฝงอยู่ในอาหารแทบทุกชนิด นอกจากนั้น เรา
ยังหายใจเอาพลาสติกเข้าไปด้วย มัททีสและโจนา
ต้า สองพิธีกรจะพาเราไปค้นพบสิ่งเหล่านี้ อีกทั้ง
เรายังจะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราสามารถนำาพลาสติก
มาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆ ได้มากมาย แต่พลาสติก
ก็สร้างปัญหาใหญ่ที่เราไม่อาจมองข้ามได้เช่นกัน 
เพราะพลาสติกมีอยู่ทุกที่ แม้กระทั่งในอาหารของ
เรา รายการ De Buitendienst หรือ “นอกบ้าน
น่ารู้” เป็นรายการเกี่ยวกับธรรมชาติและ
ความยั่งยืน เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 8-12 ปี 

9-11 ปี /   20 นาที / เนเธอร์แลนด์

สาระบันเทิงสำาหรับครอบครัว

KId RAnGeRs ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

คิดเรนเจอส์ออกผจญภัยใต้ท้องทะเลกับภารกิจ
พิทักษ�โลก ปลูกปะการังฟ��นฟูความสมบูรณ์ให้
ท้องทะเล พวกเขาได้ดำาน้ำาลงไปใต้ทะเลเพื่อเรียนรู้
วิธีการตัดกิ่งเพื่อขยายพันธุ์ปะการังและทำาความ
รู้จักกับวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกปะการัง แนว
ปะการังมีความสำาคัญในหลายด้าน โดยเฉพาะมัน
ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย
ที่สุดในโลก อีกทั้งยังช่วยปกป้องแนวชาย
ฝั่งทะเลจากความเสียหายอันเกิดจากความแรง
ของคลื่นลมและมรสุม เป็นที่อยู่อาศัยและฟักตัว
ของเหล่าสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ เป็นแหล่งไนโตรเจน
และธาตุอาหารอื่นๆ ที่สำาคัญต่อห่วงโซ่อาหารทาง
ทะเล ประกอบด้วยคาร์บอนและไนโตรเจนที่ช่วยใน
กระบวนการถ่ายทอดสารอาหารในระบบนิเวศ

9-11 ปี /    30 นาที / ประเทศไทย 

ตอน ปะการัง

อนิเมชั�นและหนังสั�น

SIlEnT blUe - สายน้ำาที่เงียบงัน
ในที่สุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้สร้างสิ่ง
ทรงพลังขึ้นมาที่เรียกว่า “ปัญญาประดิษฐ์” เพื่อ
มาทดแทนคนที่เรารัก วิลล์เป็นหุ่นยนต์เด็กผู้ชาย 
ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อทดแทนให้พ่อแม่ที่สูญเสีย
ลูกชายอันเป็นที่รักไป ในเวลาเดียวกัน ผู้คนในโลก
กำาลังต่อสู้อยู่กับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร 
อันนำามาซึ่งการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติและเหลือ
ไว้เพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงวิลล์ หุ่นยนต์
ที่ออกเดินทางตามหามนุษย์ที่อาจหลงเหลืออยู่มา
แรมศตวรรษ เขาได้ค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่
หลงเหลืออยู่ที่เขาเองไม่จำาเป็นต้องใช้ ทรัพยากร
ที่ครั้งหนึ่งมนุษย์เคยต่อสู้แย่งชิงกันเพื่อให้ได้มา 
บัดนี้มันกลับมีอยู่อย่างล้นเหลือ แต่ไม่มีมนุษย์
อยู่ให้ได้ใช้มันอีกแล้ว แม้ความหวังในการค้นพบ
มนุษย์ของวิลล์จะดูริบหรี่ แต่เขาก็ไม่ลดละและเชื่อ
มั่นว่าสักวันมันจะเป็นจริง 

17+ ปี /    10 นาที / ประเทศไทย 
โนวา วันเดอร์ส รายการที่จะพาผู้ชมร่วมเดินทาง
ไปไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขอบเขตความรู้ของ
วิทยาศาสตร์ พร้อมพบกับบุคคลที่สำาคัญที่ได้
มีส่วนช่วยเปลี่ยนโลกและอนาคตของเรา จาก
ประโยคสุดคลาสสิก “มันมีชีวิต! มันมีชีวิต!” 
ที่ ดร. แฟรงเกนสไตน์กล่าวขึ้นได้ตรึงใจพวกเรา
และพาให้เราหวาดกลัวไปกับแนวคิดที่ว่า ชีวิต
นั้นอาจถูกสร้างขึ้นได้ในห้องทดลอง ปัจจุบัน 
วิวัฒนาการของพันธุวิศวกรรมและนวัตกรรม
อันน่าตื่นเต้นในทางชีววิทยาสังเคราะห์กำาลังทำาให้
ความฝันหรือฝันร้ายนี้เข้าใกล้ความจริงเข้าไป
ทุกที เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆ กำาลังช่วยให้นัก
วิจัยสามารถสร้างดีเอ็นเอจากเซลล์ขึ้นมาได้ด้วย
ตัวเอง

12-16 ปี /   54 นาที / สหรัฐอเมริกา

โนวา วันเดอร์ส 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, 
ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เหตุใดบรรพบุรุษเก่าแก่ที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์
ที่ได้ชื่อว่าอ่อนแอและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จึง
พัฒนาจนกลายเป็นสปีชีส์ที่ประสบความสำาเร็จ
ที่สุดบนโลกได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมาเล่าเรื่องราว
ของพวกเขาตลอดช่วงเวลากว่า 7 ล้านปีที่ยังคง
เต็มไปด้วยปริศนามากมาย ผ่านหลักฐานที่พบ
จากการศึกษาทางบรรพมานุษยวิทยา ภาพ
แอนิเมชั่นจำาลองชีวิตโดยฝีมือของนักสร้างเกม
ระดับต้นๆ ของโลกจะพาผู้ชมไปรู้จักกับโลกในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ในแบบที่ไม่แทบค่อยได้เห็นกัน
ในสารคดี สู่การเดินทางสุดพิเศษและน่าตื่นตาตื่น
ใจ เพื่อติดตามรอยเท้าของมนุษย์ในยุคโฮโม 
เซเปียนส์ ที่อพยพออกจากทวีปแอฟริกา ไป
ยังสุดฝั่งตะวันออกของทวีปยูเรเซียและสร้าง
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาจนปัจจุบัน

12-16 ปี /   51 นาที /   ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, 
สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร, 
ฝรั�งเศส

HOpE FrOzEn - ความหวังแช่แข็ง

ในปี 2558 “น้องไอนส์” เด็กหญิงวัยสองขวบ
กลายเป็นมนุษย์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่ถูกนำาร่าง
เข้าเก็บรักษาในกระบวนการแช่แข็ง ปัจจุบัน 
ศีรษะและสมองของเธอถูกเก็บรักษาเอาไว้ในห้อง
แล็บที่แอริโซนา ก่อนจากไปด้วยโรคมะเร็งสมอง 
เธอต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเข้มแข็งและเป็นจุดเริ่ม
ต้นที่ทำาให้พ่อแม่ของเธอเชื่อว่าเธอจะต้องมีชีวิต
อยู่ต่อไป ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม โดยเฉพาะ
คุณพ่อ ดร. สหธรณ์ นักวิทยาศาสตร์เลเซอร์
ชาวพุทธ ผู้หวังว่าสักวันหนึ่ง น้องไอนส์จะได้ฟ��น
คืนชีพขึ้นมาในร่างใหม่ ขณะเดียวกัน “แมทริกซ์” 
พี่ชายคนโตวัย 15 ปี ก็ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา
เพื่อพบกับคณะนักวิทยาศาสตร์ที่กำาลังค้นพบ
วิทยาการใหม่ที่อาจช่วยให้น้องไอนส์ฟ��นคืนชีพ
ขึ้นมาได้ในอนาคต นี่คือภาพยนตร์สารคดีที่จะ
พาผู้ชมไปสำารวจตรวจสอบเทคโนโลยีที่ใช้เก็บ
รักษาความทรงจำาของมนุษย์เอาไว้ พร้อมๆ กับ
การต่อสู้ทางอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งพร้อมจะอุทิศทุกอย่างเพื่อชุบชีวิต
ลูกสาวอันเป็นที่รักขึ้นมาใหม่

17+ ปี /    75 นาที / ประเทศไทย,    

ตอน พลาสติกในอาหาร

จากรากเหง้าสู่กำาเนิดมนุษย์

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์
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NAkHoRn pAtHoM

ตอน ชีวิตในมือเรา

นอกบ้านน่ารู้  

สหรัฐอเมริกา

NAkOrN SrI ThAmMaRaT


