
 
CINEMA DIVERSE 2018: The Invisible Hands02   
สรอ้ยฟ้า แสนคํากอ้น, ทพิยว์รรณ นรนิทร: ผูค้ัดเลอืกนักแสดง  
(Soifa Saenkhamkon, Tippawan Narintorn : Casting) 
วันเสารท์ี ่28 กรกฎาคม2561 เวลา 17.00 – 20.30 น. หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 5 หอศลิปวัฒนธรรมแหง่
กรงุเทพมหานคร 
 

Girlhood (ฝร ัง่เศส / 2014)  
มคํีาบรรยายภาษาไทย (ความยาว 113 นาท)ี 
เริม่ลงทะเบยีน เวลา 15.00 น. 
ภาพยนตรเ์ริม่ฉาย เวลา 17.00 น. 
หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 5 หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 

 
สําหรับภาพยนตรค์ัดสรร Cinema Diverse 2018: The Invisible Hands ครัง้ที ่2 ของปีพ.ศ. 2561 นี ้
จะจัดขึน้ในวันที ่28 กรกฎาคม ดว้ยภาพยนตรจ์ากประเทศฝร่ังเศส Girlhood ของผูกํ้ากบั เซลนีเซยีมมา 
(Céline Sciamma) หนังเล็กๆ ทีใ่ชนั้กแสดงหนา้ใหมท่ัง้หมด ซึง่ลว้นเป็นคนในพืน้ทีเ่สือ่มโทรมของ
ปารสี คัดสรรภาพยนตรโ์ดย สรอ้ยฟ้า แสนคํากอ้น และ ทพิยว์รรณ นรนิทร สองผูค้ัดเลอืกนักแสดงใน
หนังอสิระไทย ซึง่ผลงานลา่สดุคอืการเป็นผูค้ัดเลอืกนักแสดงให ้Ten Years Thailand หนังไทยทีไ่ดรั้บ
เลอืกใหเ้ขา้ฉาย Special Screening ในเทศกาลหนังเมอืงคานส ์ครัง้ที ่71 ทีผ่า่นมา 

 
“หนังมนัวา่ดว้ยกลุม่เพือ่นของผูห้ญงิ เพราะฉะนัน้ตัวละครกลุม่นีจ้ะตอ้งดสูนทิกนั ซึง่ในความเป็นจรงิมนั
ตอ้งใชเ้วลานานกวา่นักแสดงจะสามารถกลมเกลยีวกนัได ้อกีอยา่งคอืแตล่ะตัวละครมนัไมไ่ดม้แีคแรก
เตอรจั์ดมาก แตพ่อดไูปเรือ่ยๆ เราจะสามารถแยกตัวละครออกจากกนัไดเ้อง” - สรอ้ยฟ้า แสนคํากอ้น  
 
“ตัวละครหลักมนัดมูคีวามลกึลับ มนัมพีลังทีจ่ะพาเราไปเจออะไรบางอยา่ง ทกุตัวละครมนัมคีวาม
กลมกลนืเหมอืนเป็นมวลเดยีวกนั จนเราเชือ่ไดไ้มย่ากวา่พวกเขาอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดยีวกนั”  
- ทพิยว์รรณ นรนิทร 
 
คา่สนับสนุนกจิกรรม ทา่นละ 60 บาท (พรอ้มรับสจูบิตัรฟร)ี 
เปิดจําหน่ายบตัรตัง้แตเ่วลา 15.00 น. ของวันจัดกจิกรรม ภาพยนตรเ์ริม่ฉายเวลา 17.00 น. 
*มคํีาบรรยายภาษาไทย 
*การพดูคยุหลังภาพยนตรจ์ะมกีารแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CINEMA DIVERSE 2018: The Invisible Hands 02SoifaSaenkhamkon, 
TippawanNarintorn : Casting 
Saturday28 July 2018 at17.00 – 20.30 hrs. Auditorium, 5th floor, Bangkok Art and 
Culture Centre 
 
Girlhood (France/ 2014)  
With Thai and English subtitles (Running time 113 minutes) 
Tickets are available at 15.00 hrs. 
Film screening starts at17.00 hrs. 
Auditorium, 5th floor, Bangkok Art and Culture Centre 
 
The second screening ofCinema Diverse 2018: The Invisible Hands on28 July is “Girlhood”, a 
low budget French film with all non-professional cast who actually lives in the low-income 
housing projects of Paris where the film was set. “Girlhood” is directed by Céline Sciamma 
and chosen by Soifa Saenkhamkon and Tippawan Narintorn, the acclaimed casting directors 
for numerous Thai independent films. Their latest work is the casting for“Ten Years 
Thailand”, the only Thai film selected for Special Screening at the 71st Cannes Film Festival 
2018. 

 
“It is a film about a girl gang so all the characters have to look like they are really closed. In 
reality, it takes some time for actors to feel comfortable with each other. Another great 
thing is that even though each character doesn’t have a very strong personality, but after a 
while, we are able to differentiate them out and root for them” – Soifa Saenkhamkon 
 
“The main characters are mysterious and powerful. They have the power to take us 
somewhere. All characters are so rounded and unitedthat they can easily convince us that 
they actually come from the same upbringing” – Tippawan Narintorn 
 
Entry fee is 60 Baht per person (with a free programme). 
Tickets are available at 15.00 hrs.Film screening starts at17.00 hrs. 
*In English with Thai subtitles  
*The post-screening talk will be in Thai with English translation. 
 
 
 


