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แฮอุนแด มหาวนิาศมนุษยชาต ิ

นกัแสดง : Sol Kyung-Gu, Ha Ji-Won, Park Joong-Hoon 
ผู้ก ำกบั :  Yoon Je-Gyun 
ประเภท : Action, Drama, Thriller 

 ภำพยนตร์แนวภยัพิบตัิจำกธรรมชำติ “คลื่นยกัษ์สนึำมิ” ที่ซดัถลม่ชำยหำดแฮอนุแด ชำยหำดชื่อดงัในเมืองปซูำน 
ทำงตอนใต้ของเกำหลี ซึง่ปีหนึ่งๆมีนกัทอ่งเที่ยวหลัง่ไหลมำเยือนนบัล้ำนคน แตเ่กิด โศกนำฎกรรมที่ท ำลำยทกุอยำ่งและ
พรำกคนรักจำกกนั  ภำพยนตร์เร่ืองนีใ้ช้ทนุสร้ำงมำกเป็นอนัดบัต้นๆของ วงกำรภำพยนตร์เกำหลี ที่ให้แงค่ดิในกำร
ด ำรงชีวิตในหลำย ๆ มมุ โดยเฉพำะควำมประมำทของมนษุย์ที่คิดแตว่ำ่ไมมี่ทำงเกิดขึน้ ทัง้ ๆ ที่จริง ๆ แล้วอะไรก็เกิดขึน้
ได้ และเม่ือไมมี่กำรเตรียมพร้อมพอเกิดเหตกุำรณ์ขึน้จริง ๆ ก็ท ำให้คนตำยเป็นจ ำนวนมำก  
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  ภาพยนตร์สารคดีท่ีใชเ้วลาถ่ายท านานถึง 4 ปี กบัการส ารวจทอ้งทะเลใตม้หาสมุทรทัว่โลกกวา่ 50 แห่ง และ
ถ่ายภาพสตัวใ์ตท้อ้งทะเลแทบทุกสายพนัธุ์  มากกวา่ 80 สายพนัธ์ุ  ทั้งสายพนัธุ์ใหญ่ๆอยา่งวาฬ สายพนัธุ์นกัล่าแห่ง
มหาสมุทรอยา่งฉลามขาว และสายพนัธ์ุอ่ืนๆ อีกมากมาย    ไดเ้ห็นความหลากหลายของธรรมชาติและการกลมกลืน
ของการอยูร่วมกนัของสตัวท่ี์มีวิวฒันาการมายาวนาน   หลายๆภาพจึงเป็นความมหศัจรรยท่ี์หาดูไดย้ากยิง่ ทุกภาพ
ลว้นแต่สร้างความงดงามให้กบัทอ้งทะเลทั้งส้ิน  
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Lars And The Real Girl (หนุ่มเจี๋ยมเจีย้มกับสาวเทยีมรักแท้) 
  
นกัแสดง : Ryan Gosling,Emily Mortimer,Paul Schneider 
ผู้ก ำกบั :  Craig Gillespie 
ประเภท : Comedy, Drama, Romance 

 ลำร์ส ลินสตอม หนุ่มขีอ้ำยมกัจะหลีกเลี่ยงกำรสงุสิงกบัทกุคน   เขำได้พำผู้หญิงในฝันมำที่บ้ำนของพ่ีชำยและ
พี่สะใภ้   เธอไมใ่ชค่นจริงๆ เธอเป็นตุ๊กตำยำงที่ไร้ชีวิตจิตใจที่สัง่ซือ้มำจำกอินเตอร์เน็ต   แตเ่ขำเชื่อของเขำจริงๆ วำ่เธอ
คือมนษุย์ ลำร์สปฏิบตัิตอ่เธออยำ่งให้เกียรต ิ พดูคยุเร่ืองตำ่งๆ ให้เธอฟัง  ท ำทกุอยำ่งที่ผู้ชำยพงึกระท ำตอ่ผู้หญิงที่
ตวัเองรัก พี่ชำยและพี่สะใภ้ คิดวำ่เขำผิดปกติ    แตแ่ท้จริงแล้วมนัเกิดอะไรขึน้กบัเขำ จงึท ำให้เขำหวำดกลวักำรสร้ำง
สมัพนัธ์กบัมนษุย์  และเลือกที่จะผกูพนักบัตุ๊กตำยำง แทนที่จะเป็นผู้หญิงจริงๆ 

Oceans   

ผู้ก ำกบั :  Jacques Cluzaud, Jacques Perrin 
ผู้แสดง  :  Pierce Brosnan, Pedro Armendáriz Jr., Jacques Perrin 
ประเภท : Documentary | Drama 
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 รำงวลัภำพยนตร์ยอดเยีย่มจำกเทศกำลหนงัเมืองคำนส์   เป็นเร่ืองของครูหนุ่ม ที่จดักำรกบัเด็กเจ้ำปัญหำใน
โรงเรียนที่เต็มไปด้วยเด็กที่มีปัญหำครอบครัวมำรวมกนั  และกลำยเป็นปัญหำร้อยแปดที่ไมค่ิดวำ่จะมีในห้องเรียน  
ควำมขดัแย้งเล็กๆ น้อยๆ ระหวำ่งกำรเรียนกำรสอน เป็นสิ่งที่ครูต้องรับมือกบัมนัให้ได้ แม้วำ่คำ่สอนหนงัสืออนัน้อยนิด
อำจท ำให้ครูบำงคนหมดก ำลงัใจได้งำ่ยๆ แตเ่ขำคำดไมถ่ึงวำ่ ในขณะที่เขำยืนหยดัตอ่กำรยกระดบัควำมคิดให้นกัเรียน 
เหลำ่นกัเรียนก็ท้ำทำยเขำด้วยสิง่ที่คำดไมถ่ึงเชน่กนั 
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น ำแสดง : ด.ช.โชติวตัร์ พลรัศมี, ด.ญ.สธิุดำ  หงษำ, วรำวธุ มโนรัตน์, ด.ญ.ธฤศวรรณ กำหำวงษ์  
ผู้ก ำกบั :   บิณฑ์  บนัลือฤทธ์ิ 
ประเภท : Drama, comedy 

 ปัญญำ เด็กชำยชำวอีสำนที่มีควำมสำมำรถในกำรร้องเพลง ฝึกซ้อมโปงลำงกบัเพ่ือน ๆ เพ่ือเข้ำแข่งขนั  แตว่ง
ของคูแ่ข่งมีผู้สนบัสนนุและจ้ำงครูมำสอนจำกกรุงเทพฯ ท ำให้วงของปัญญำ เกิดควำมกงัวลในควำมไมพ่ร้อมของทีม  
วนัหนึ่งรถบสัทศันศกึษำของนกัเรียนจำกกรุงเทพฯมำเสยีที่หมูบ้่ำนจนต้องค้ำงคืนเพ่ือรอซอ่มรถ ปัญญำและกลุม่
เพ่ือน ๆ ไปชว่ยดแูล จนทกุคนประทบัใจ   และสง่ครูมำสอนเต้น รวมทัง้มำชว่ยเต้นหำงเคร่ืองในวงโปงลำง ท ำให้
ปัญญำและเพื่อน ๆ  ชนะกำรแข่งขนัครัง้นี ้

นกัแสดง : Michael Pollan, Eric Schlosser, Richard Lobb 

ผู้ก ำกบั :   Robert Kenner 

ประเภท :  Documentary 

  ความโกรธแคน้ของมหาชนและตีแผร่ะบบทุนนิยมในอเมริกาท่ีเอารัดเอาเปรียบ คนยากจนมากมายท่ีโดนไล่
ออกจากบา้นท่ีตนเป็นเจา้ของ  บา้งก็โดนให้ออกจากงานแบบไร้เยือ่ใย ทั้งๆท่ีเขาเหล่านั้นทุม่เททั้งชีวิตใหก้บังาน 
ในขณะท่ีเหล่าคนรวยท่ีหากินบนความทุกขย์ากของคนอ่ืนก็รวยเอารวยเอา จนในท่ีสุดกก่็อใหเ้กิดปัญหาวิกฤตการณ์
แฮมเบอร์เกอร์ (วิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงปี 2007-2010 )  ท  าให้รัฐบาลตดัสินใจปล่อยเงินมาอุม้ธนาคาร
เหล่าน้ีแทนท่ีจะช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้  
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 นกัแสดง : François Bégaudeau, Agame Malembo-Emene 
ผู้ก ำกบั :   Laurent Cantet    
ประเภท :  Drama 
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นกัแสดง : Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand 

ผู้ก ำกบั :   Pierre Coffin, Chris Renaud 

ประเภท :  Animation, Comedy, Crime 

  

  
  

 ภำยใต้บ้ำนยำ่นชำนเมืองแหง่หนึ่งมีเซฟเฮ้ำส์ ที่กว้ำงใหญ่ เป็นที่นดัพบระหวำ่ง  “กรู”   กบัลกูสมนุตวัปุ๊
กลุ๊ก “มินเนียนส์”  ซึง่ก ำลงัวำงแผนกำรปล้นครัง้ใหญ่ทีส่ดุในประวตัิศำสตร์  กรูชื่นชอบทกุสิ่งที่ชัว่ร้ำย มีอำวธุ
พร้อมล ำแสงที่ท ำให้ตวัหดหรือตวัแข็ง แถมยงัมียำนพำหนะสะเทิน้น ำ้สะเทิน้บก เขำก ำจดัทกุคนที่ขวำงทำง   กรู
วำงแผนจะใช้เด็กก ำพร้ำ 3 คน ท ำภำรกิจชัว่ร้ำย แตเ่ม่ือต้องมำใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั ควำมผกูพนัธ์ก็กอ่ตวัขึน้ ชีวิตของ
วำยร้ำยที่ยิ่งใหญ่จงึเปลี่ยนไป   โดยที่พวกเธอก็เห็นบำงอยำ่งในตวัเขำทีค่นอ่ืนไมเ่ห็น นัน้ก็คือควำมเป็นพอ่นัน่เอง 

นกัแสดง :  Michael Douglas, Charie Sheen, Martin Sheen 

ผู้ก ำกบั :   Oliver Stone 

ประเภท :  Business/Drama 

  ภำพยนตร์ที่แฉเบือ้งหลงัธรุกิจค้ำหุ้น  บดั ฟ็อกซ์ โบร๊คเกอร์หนุ่มผู้ทะเยอทะยำน ถกูลอ่ลวงด้วยอ ำนำจและ
เงินตรำสูโ่ลกของกำรฟอกเงินที่ผิดกฎหมำย โดยรำชำแหง่วอลสตรีทอยำ่ง กอร์ดอน เก็กโก ผู้ มีปรัชญำวำ่ "โลภแล้วรุ่ง"  
ฟ็อกซ์ได้ทกุอยำ่งอยำ่งรวดเร็ว ทัง้เงินทองและผู้หญิงโดยมีเก็กโก้เป็นผู้อยูเ่บือ้งหลงัเขำได้พบวำ่ควำมส ำเร็จที่ได้มำ
เพียงข้ำมคืนนัน้ มีรำคำสงูกวำ่ที่เขำคำดคิดมำกนกั  ตอ่มำฟ็อกซ์ถกูหกัหลงัเขำจงึร่วมมือกบัต ำรวจ สืบสวนกำรกระท ำ
ที่ผิดกฎหมำยหลกัทรัพย์มำนำนของเก็กโก จนในที่สดุคนที่ท ำผิดก็ต้องชดใช้กรรม  

The Invention Of Lying  (ขีจุ้๊ เข้าไว้ให้โลกแจ่ม) 
  
นกัแสดง : Ricky Gervais, Jonah Hill, Jennifer Garner, Rob Lowe, Tina Fey 

ผู้ก ำกบั :   Ricky Gervais, Matthew Robinson   

ประเภท : Comedy | Fantasy | Romance 
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 ภำพยนตร์แนวตลกโรแมนติก วำ่ด้วยเร่ืองรำวของ มำร์ค นกัเขียนผู้ซึง่หลดุเข้ำไปอยูใ่นโลกทีไ่มเ่คยมีกำรพดู
โกหกเลย ทกุคนพดูแตค่วำมจริงโดยไมมี่กำรสนใจควำมรู้สกึกนั และมำร์คเร่ิมโกหกเป็นคนแรกท ำให้เขำกลำยเป็น
คนดงั ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตจำกกำรพดูโกหก เขำท ำเพ่ือให้อยูร่อดในโลกประหลำดๆ นี ้ 

Despicable Me  มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพกัิด 

Wall Street 1 (วอลสตรีท หุ้นมหาโหด) 
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นกัแสดง : Chris Messina, Caroline Dhavernas, Bokeem Woodbine   
ผู้ก ำกบั :   John Erick Dowdle 

ประเภท :  Horror, Mystery, Thriller 

 คนแปลกหน้ำห้ำคน เดินเข้ำไปในลิฟต์     ไมมี่ใครสนใจใคร แตเ่ม่ือลิฟต์เกิดติดขดั สถำนกำรณ์ของพวกเขำ
คอ่ย ๆ เปลี่ยนจำกควำม ร ำคำญไปเป็น หมดหวงั และเกิดควำมหวำดกลวั เร่ิมมีเร่ืองน่ำกลวัเกิดขึน้กบัพวกเขำ ทีละ
คน จนพวกเขำหวำดระแวงกนัเองวำ่ใครในห้ำคนนีเ้ป็นคนก่อให้เกิดเหตกุำรณ์ทัง้หมดขึน้  ขณะเดียวกนัผู้คนทีอ่ยู่
ด้ำนนอกก็พยำยำมชว่ยพวกเขำ แตค่นในลิฟต์ รู้ตวัดีวำ่หนทำงเดยีวที่พวกเขำจะรอดชีวิตออกไปได้ ก็คือกำร
เผชิญหน้ำกบัควำมชัว่ร้ำยและต้องคิดหำทำงฝ่ำออกไปให้ได้ 

นกัแสดง : ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, หนึ่งธิดำ โสภณ 
ผู้ก ำกบั :   บรรจง ปิสญัธนะกลู 
ประเภท : Romantic, Comedy 

  ชำยหนุ่มหญิงสำวเดินทำงไปเทีย่วประเทศเกำหลีใต้ด้วยเหตผุลทีไ่มซ่ ำ้ใคร ทัง้คูไ่มไ่ด้ไปด้วยกนั แตก่ลบัพร้อม
กนั เขำและเธอไมรู้่จกักนัมำก่อนแม้แตช่ื่อ แตส่ดุท้ำยด้วยเหตกุำรณ์บำงอยำ่งท ำให้เขำทัง้สองกลำยมำเป็นคูหู่
ทอ่งเที่ยวด้วยกนั  ร่วมตะลยุแดนกิมจิอยำ่งสนกุสนำน มีเร่ืองรำวเกิดขึน้มำกมำย ไมว่ำ่จะกิน เที่ยว นอน และเมำ
ด้วยกนั ทัง้คูต่กลงกนัวำ่จะไมถ่ำมชื่อ ไมถ่ำมควำมเป็นมำใดๆทัง้สิน้ จำกคนแปลกหน้ำกลำยเป็นรักใคร่ผกูพนั  ตำ่ง
ฝ่ำยตำ่งเปิดใจคยุกนัทกุเร่ือง       เม่ือเวลำแหง่กำรจำกมำถึง จะท ำอยำ่งไร 

นกัแสดง : Rachel Weisz, Mark Wahlberg, Saoirse Ronan  

ผู้ก ำกบั :  Peter Jackson 

ประเภท : Drama, Fantasy 

 ซซูี่ สำวน้อยวยั 14 ปีถกูข่มขืนและฆ่ำในท้องทุง่แหง่หนึ่งระหวำ่งเดินทำงกลบัจำกโรงเรียน  แตไ่มมี่ใครพบศพ
ของเธอ หลงัเสียชีวิตวิญญำณ ของ เธอไมส่ำมำรถหลดุพ้นได้ ยงัคงเฝ้ำมองควำมแตกสลำยของครอบครัวของเธอ 
ขณะที่ฆำตกรยงัลอยนวล เธอต้องเลือกระหวำ่งกำรแก้แค้นฆำตกรหรือ ปลอ่ยวำง เธอปรำรถนำที่จะเห็นบคุคลอนั
เป็นที่รักของเธอได้รับกำรเยียวยำ และต้องกำรเปิดเผยโฉมหน้ำที่ชัว่ร้ำยของฆำตกรที่ท ำร้ำยเธอ   

Devil (ปีศาจ) 

กวน มึน โฮ 

The Lovely Bones (สัมผัสแค้นจากสวรรค์) 


