
การประกวดภาพยนตรสั์�น

ส รุ ป ผ ล ง า น ย อ ด เ ยี� ย ม ที� ป ร ะ ส บ ผ ล สํา เ ร็จ
จ า ก ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รีย น ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั�ง ที�  6 9

(ฺB E S T  O F  T H E  B E S T )

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
ประเภท มัธยมศึกษาป�ที� 4-6

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญทอง
 
 

โรงเรยีนเจรญิศิลป�ศึกษา "โพธิ�คําอนุสรณ์"
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23



สรุปผลงานยอดเย่ียมท่ีประสบผลสำเร็จจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี 69 

(Best of The Best) 

 

ช่ือผลงาน    การประกวดภาพยนตร์ส้ัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเภท     มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

รางวัล     รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับ     เหรียญทอง 

ผู้จัดทำ     1)  นายรณยุทธ  อินธิจักษ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

     2)  นายทนงศักด์ิ  สายแวว นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

     3)  นายกิตติพล  พลลาภ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

     4)  นางสาววริสรา  ค้ำจุล  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

     5)  นางสาวแพรพลอย ไวแสง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ครูผู้ควบคุม    1)  นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต   ตำแหน่ง  ครู 

     2)  นางสาววิชุดา  เช้ือตาอ่อน ตำแหน่ง ครู 

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายตรีชนนท์  แสนอุบล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 

 

  พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  2551  (2551  :  116)  ให้ความหมายของ 

ส่ือ  และส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์  มีความหมายดังน้ี  “ส่ือ”  หมายความว่า  ส่ิงท่ีทำให้ปรากฏ   

ด้วยตัวอักษร เคร่ืองหมาย ภาพ หรือเสียง ไม่ว่าจะได้จัดทำในรูปของเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ภาพเขียน  

ภาพพิมพ์  ภาพระบายสี  รูปภาพ  ภาพโฆษณา  เคร่ืองหมาย  รูปถ่าย  ภาพยนตร์  วีดิทัศน์  การแสดง 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์  ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์  หมายความว่า  ส่ือท่ีมีเน้ือหา 

ส่งเสริมศีลธรรม  จริยธรรมวัฒนธรรมและความม่ันคง  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การเรียนรู้ทักษะ 

การใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  และส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวและ 

สังคม  รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 

ได้อย่างเป็นสุข 

  ภาพยนตร์  เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีมีความสำคัญ  ซ่ึงได้รวบรวมผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ทุกประเภท  เผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนในลักษณะท่ีหลากหลายรูปแบบสามารถเข้าถึงประชาชน 

ได้อย่างรวดเร็ว  และมีขอบเขตในวงกว้าง  มีผลกระทบต่อประชาชนสูงทางด้านการถ่ายทอด



ศิลปวัฒนธรรม  เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  ทำให้วัฒนธรรมหน่ึงถูกถ่ายทอดไปสู่อีกวัฒนธรรม

หน่ึง  ในการผลิตภาพยนตร์เป็นการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมท่ีเป็นองค์ความรู้  อัตลักษณ์ซ่ึงเป็นมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงมาประยุกต์ใช้  ทำให้เกิดผลงานท่ีเป็นผลผลิตของส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ

สำหรับใช้ในการเผยแพร่  ส่ือสารไปยังประชาชน  เพ่ือให้ซึมซับเข้าสู่การรับรู้ในฐานะท่ีเป็นผู้บริโภค

เน้ือหาสาระของภาพยนตร์น้ัน  เกิดการศึกษาเรียนรู้  เข้าใจ  ตัดสินใจยอมรับการเปล่ียนแปลง  หรือ

เลียนแบบในการรับวัฒนธรรมเหล่าน้ัน  ในขณะเดียวกันภาพยนตร์ก็เป็นตัวสินค้าท่ีก่อให้เกิดรายได้สูง  

ท่ีมีผลดีต่อท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีย้อนกลับมาเป็นทุนสำหรับนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์

และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความย่ังยืน  กลายเป็นวงจรการพัฒนาต่อยอดหมุนเวียน

อย่างต่อเน่ือง  เป็นพลังขับเคล่ือนขุมความคิดทางปัญญาอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  ทำให้เกิดคุณค่าทางสังคม 

อีกท้ังสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชาติโดยรวม  (สามารถ จันทร์สูรย์, 

2554  :  1) 

 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธ์ิคำอนุสรณ์” สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 ได้กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ผู้นำเทคโนโลยี มีวิถีพอเพียง” และกิจกรรมการผลิต

ภาพยนตร์ส้ัน ถือเป็น Best Practice ของโรงเรียน ครูและนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวด

ภาพยนตร์ส้ันในระดับชาติและนานาชาติ หลายปีติดต่อกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติน้ัน ทางโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 9 ปี ซ่ึงถือเป็น

โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดภาพยนตร์ส้ันมากท่ีสุดในประเทศไทย ดังน้ัน โรงเรียน

เจริญศิลป์ศึกษา “โพธ์ิคำอนุสรณ์” จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตภาพยนตร์ส้ัน เพ่ือร่วมประกวดในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

 

2. วัตถุประสงค์ 

  

 การผลิตภาพยนตร์ส้ัน เพ่ือร่วมประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 มี

วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

  2.1 ผลิตภาพยนตร์ส้ันให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประกวด 

  2.2 ผลิตภาพยนตร์ส้ันท่ีสะท้อนเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวอีสาน 

  2.3 ผลิตภาพยนตร์ส้ันท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่และมีความน่าสนใจ 

  



3. วิธีการดำเนินการ 

 

  การผลิตภาพยนตร์ส้ัน เพ่ือร่วมประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 มีวิธีการ

ดำเนินการ ดังน้ี 

   3.1 คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถและมีความสนใจในการผลิตภาพยนตร์ส้ัน 

   3.2 ศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน รวมถึงหัวข้อการแข่งขัน ซ่ึงในปีน้ีทาง สพฐ. ได้กำหนด

หัวข้อว่า “รู้จักตัวตน ค้นพบตัวเอง” 

   3.3 ศึกษา ค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

    1) วิธีการผลิตภาพยนตร์ส้ัน และโฆษณา 

    2) แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือค้นหาตัวเอง 

    3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

   3.4 นำนักเรียนไปศึกษาการผลิตภาพยนตร์ส้ัน จากผู้ผลิตภาพยนตร์ส้ันมืออาชีพ ได้แก่  

    1) คุณพัฒนะ จิระวงศ์ และคณะ จากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย  

    2) Ms. Alice Mcgrow ผู้กำกับภาพยนตร์ส้ันชาวอเมริกัน  

    3) ศิษย์เก่า กลุ่มสมอง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธ์ิคำอนุสรณ์” 

    4) นิสิตจาก คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ท้ังน้ี เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากมืออาชีพท่ีทำงานด้านน้ีโดยตรง อาทิ การเขียนบทให้น่าสนใจ การ

กำกับอารมณ์ผู้ชม การเร้าความรู้สึก การกำกับภาพและเสียง การใช้สีในภาพยนตร์ส้ัน เป็นต้น 

   3.5 ควบคุมนักเรียนในการผลิตภาพยนตร์ส้ัน เร่ือง Up in the air ตามข้ันตอน 

ประกอบด้วย 

    1) Pre production 

    2) Production 

    3) Post production 

   3.6 นำภาพยนตร์ส้ันของนักเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาพยนตร์ ตรวจสอบคุณภาพ

ของผลงาน พบว่า การลำดับภาพยังไม่สามารถส่ืออารมณ์, การเกรดสีไม่เท่ากันท้ังเร่ือง จึงมอบหมายให้

นักเรียนปรับปรุงผลงาน 

   3.7 จัดทำเล่มบทภาพยนตร์ส้ัน ตามเกณฑ์การแข่งขัน และจัดทำ DVD ส่งเข้าร่วมการ

ประกวดต่อไป 

  



4. ผลการดำเนินการ 

 

 การผลิตภาพยนตร์ส้ัน เพ่ือร่วมประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 มีผลการ

ดำเนินการ ดังน้ี 

  4.1 ภาพยนตร์ส้ัน เร่ือง Up in the air มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประกวด ได้รับคะแนน

จากกรรมการตัดสินการประกวด 97.8 คะแนน 

  4.2 ภาพยนตร์ส้ัน เร่ือง Up in the air นำเสนอวิถีชีวิตของชาวอีสาน ได้แก่ ภาษาพูด 

ประเพณีบุญบ้ังไฟ และความเช่ือเก่ียวกับตำนานพญาคันคาก  

  4.3 ภาพยนตร์ส้ัน เร่ือง Up in the air นำเสนอในรูปภาพยนตร์ท่ีเล่าเร่ืองตามปกติ และ

เล่าเร่ืองด้วยเพลง (musical) ซ่ึงนักเรียนได้แต่งเพลงแร็ป เพ่ือใช้ในฉากสำคัญของภาพยนตร์ ถือเป็น

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่และมีความน่าสนใจ 

 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 

 การผลิตภาพยนตร์ส้ัน เพ่ือร่วมประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 มีประโยชน์

ท่ีได้รับ ดังน้ี 

  5.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์ส้ัน 

  5.2 นักเรียนได้ผลงานเพ่ือนำไปใช้ประกอบการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

  5.3 ครูได้แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ส้ันให้มีคุณภาพ 

  5.4 โรงเรียนได้รับการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในระดับชาติ 

 

 

6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 

 การผลิตภาพยนตร์ส้ัน เพ่ือร่วมประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 มีปัจจัยแห่ง

ความสำเร็จ ดังน้ี 

  6.1 การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่  

      1)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสนับสนุนงบประมาณ และเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ผลิตรายการเพ่ือออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” (คุณรุณฤดี  

เลาหะพันธ์ ผู้ประสานงาน) อันเป็นการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน

ทักษะการผลิตภาพยนตร์ส้ันแบบมืออาชีพ 



   2)  ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

23 ท่ีให้โอกาสนักเรียนได้เป็นคณะทำงานผลิตวีดิทัศน์ในระดับเขตพ้ืนท่ี เช่น วีดิทัศน์แนะนำ สพม.  

และวีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ (คุณชลธิชา กระแสศิล ผู้ประสานงาน)  

  6.2 การสนับสนุนจาก นายตรีชนนท์  แสนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 

“โพธ์ิคำอนุสรณ์” ท้ังทางด้านบุคลากร งบประมาณ และส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ได้พัฒนางานจน

ประสบผลสำเร็จ 

  6.3 ความร่วมมือและเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ท่ีมีเป้าหมาย

ในการส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ส้ันของนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ 

  6.4 การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, หน่วย

สันติภาพสหรัฐอเมริกา, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศิษย์เก่า เป็นต้น 

 

7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

 การผลิตภาพยนตร์ส้ัน เพ่ือร่วมประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 มีข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

  7.1 ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตภาพยนตร์ส้ัน ให้

ทัดเทียมกับโรงเรียนอ่ืนๆ เน่ืองจากโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธ์ิคำอนุสรณ์” ยังขาดเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สำหรับใช้ในการตัดต่อ รวมถึงอุปกรณ์ในการผลิต เช่น ไมค์ เลนส์ ขาต้ัง

กล้อง ไฟ เป็นต้น 

  7.2 ควรสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้ไปเรียนรู้ผู้ท่ีทำงานในวงการภาพยนตร์ เพ่ือนำ

ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

  7.3 ควรสนับสนุนให้นักเรียนได้นำความรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์ส้ัน ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพและหารายได้ 

 

8. เอกสารอ้างอิง 
 

“พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  2551,”  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มท่ี  125   

 ตอนท่ี  42  ก.  หน้า  116.  4  มีนาคม  2551. 

สามารถ  จันทร์สูรย์.  ภูมิปัญญาท้องถ่ินคืออะไร อย่างไร.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,   

 2554. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายผลงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายการแข่งขัน 


