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แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

ปัจจุบันโรงเรียนที่เข้าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

ได้ด�าเนนิการจดักิจกรรมเพือ่ปลูกฝังให้นกัเรยีนเกิดคณุลกัษณะ 5 ประการ

ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต

อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นอยู่กับความพร้อม

และบริบทของโรงเรียน เช่น กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีบ่รูณาการในแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู ้กจิกรรมโครงงาน 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น แต่มีกิจกรรม

หนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเหมาะกับคนทุกวัย ได้แก่ ภาพยนตร์สั้น 

ซึ่งเป็นสื่อที่บุคคลสามารถเห็นภาพประกอบได้ชัดเจน สอดแทรกความรู้

เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของโรงเรียนสุจริต รวมถึงให้แง่คิดในเรื่องต่างๆ 

ได้เป็นอย่างดี และเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนตั้งแต่

ค�าน�า

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น ( ก )
(ก)



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น(ข)

การศึกษาปัญหาของหัวข ้อที่จะผลิตภาพยนตร ์สั้น การเขียนบท 

ภาพยนตร์สั้นการถ่ายท�า การแสดง การหาสถานที่ถ่ายท�า และการตัดต่อ 

จนเป็นภาพยนตร์สัน้ทีน่�ามาเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรยีนรูกั้บโรงเรยีนอ่ืนๆ 

ได้เป็นอย่างดี

ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความส�าคัญของการปลูกฝังคุณลักษณะ 

5 ประการของโรงเรียนสุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์สั้น จึงได้จัดท�าเอกสาร

แนวทางการด�าเนินกจิกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทจุรติผ่านสือ่ภาพยนตร์

สั้นขึ้น เพื่อให้โรงเรียนและผู ้เกี่ยวข้องน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ 

จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนต่อไป

ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สารบัญ

ค�าน�า   ก

ค

จ

สารบัญ   

ค�าชี้แจง   

กรอบแนวคิด  ๑

แผนภูมิการด�าเนินกิจกรรม ๒

วัตถุประสงค์   ๓

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ๓

การวัดผลและประเมินผล ๔

ความสอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ๖

การรายงานผล  ๘

การประกวดกิจกรรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๘

บรรณานุกรม  ๑๕

ภาคผนวก   ๑๗

 ๑. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต

  ๕ ประการ  ๒๐

 ๒. แนวการเขียนบทภาพยนตร์สั้นจากเรื่องสั้น ๒๐

 ๓. เทคนิคการถ่ายวิดีโอ ๒๔
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แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น(ง)

 ๔. ขนาดภาพและมุมกล้อง ๒๖

 ๕. การเคลื่อนกล้อง ๓๓

 ๖. การจัดแสง ๓๕

 ๗. บุคลากรส�าคัญส�าหรับภาพยนตร์สั้น ๔๐

 ๘. การหาสถานที่ถ่ายท�า ๔๓

 ๙. ข้อควรค�านึงในการหาสถานที่การถ่ายท�า ๔๔

 ๑๐. ความเหมะสมในแง่ศิลปะ ๔๕

 ๑๑. การคัดเลือกผู้แสดง ๔๗

 ๑๒. การก�ากับภาพยนตร์ ๕๐

 ๑๓. แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ ๕๕

 ๑๔. แบบประเมินผลงานการเขียนเรื่องสั้น

  ต่อต้านการทุจริต ๕๙

 ๑๕. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ

   ในการจัดท�าสื่อภาพยนตร์สั้น ๖๑

 ๑๖. แบบประเมินผลงานการจัดท�า 

  ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ๖๕

( ค ) แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น (จ)

ค�าชี้แจง
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกันการทุจริต 

จึงมอบหมายให้ ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

ด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธร รมาภิบาล ใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูก 

จิตส�านึกให้นักเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 

จรยิธรรม ควบคูกั่บการพฒันาคร ูผู้บรหิารและบคุลากรทางการศกึษา โดย

ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียนมีทักษะ

กระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อันจะน�ามาซึ่งการปลูกฝัง ให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ด�าเนินโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรยีนสจุรติ) ตัง้แต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้ด�าเนนิกิจกรรม 

เพือ่พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีนและบคุลากรทางการศกึษาให้

ประพฤตปิฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัแนวทางของ “ปฏญิญาโรงเรยีนสจุรติ” 

ทั้ง ๓ ด้านได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือ

ข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ�านวน ๒๒๕ โรงเรียน และด�าเนินการ

ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

( ง )แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น(ฉ)

ส�าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอีก 

ร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้น 

อกีร้อยละ ๓๐ นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะขยายเครอืข่ายให้ทกุโรงเรยีนใน

สังกดัเข้าร่วมโครงการโรงเรยีนสจุรติครบทกุโรงเรยีน รวมทัง้ส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต จะต้องเข้าร่วมโครงการส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สุจริตตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชัน” และจะต้อง

รบัการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส�านักงาน ป.ป.ช.)

เพือ่เป็นการเตรยีมการรองรบัการขยายตวัของเครอืข่ายโรงเรยีนสจุรติ

และส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุจรติทีจ่ะเพิม่ขึน้ ส�านักพฒันานวตักรรม

การจัดการศึกษา จึงด�าเนินการจัดท�าเอกสารคู่มือแนวทางการด�าเนิน

กิจกรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อใช ้

เป็นเครื่องมือในการช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียน

สจุรติ ได้ศกึษาและใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ปลกูฝังให้นักเรยีน

และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต 

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ

จิตสาธารณะ

( จ ) แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น (ช)

ส�าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอีก 

ร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้น 

อกีร้อยละ ๓๐ นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะขยายเครอืข่ายให้ทกุโรงเรยีนใน

สงักดัเข้าร่วมโครงการโรงเรยีนสจุรติครบทกุโรงเรยีน รวมทัง้ส�านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต จะต้องเข้าร่วมโครงการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สุจริตตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชัน” และจะต้อง

รบัการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส�านักงาน ป.ป.ช.)

เพือ่เป็นการเตรยีมการรองรบัการขยายตวัของเครอืข่ายโรงเรยีนสจุรติ

และส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุจรติทีจ่ะเพิม่ขึน้ ส�านกัพฒันานวตักรรม

การจัดการศึกษา จึงด�าเนินการจัดท�าเอกสารคู่มือแนวทางการด�าเนิน

กิจกรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อใช ้

เป็นเครื่องมือในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียน

สจุรติ ได้ศกึษาและใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ปลกูฝังให้นกัเรยีน

และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต 

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ

จิตสาธารณะ

( จ ) แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

เอกสารคู่มือแนวทางการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยเอกสารด�าเนินกิจกรรมส�าหรับ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตจ�านวน ๔ เรื่อง เอกสารการด�าเนิน

กิจกรรมส�าหรับโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต จ�านวน ๙ เรื่อง และ

เอกสารประกอบการประเมินส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและ

โรงเรียนสุจริต จ�านวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑.	เอกสารแนวทางการด�าเนินกิจกรรมส�าหรับส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต	ประกอบด้วย

 ๑.๑ แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  สุจริต

 ๑.๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานส�านักงาน

  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๑.๓ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด

 ๑.๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

๒.	เอกสารแนวทางการด�าเนินกิจกรรมส�าหรับโรงเรียนสุจริต	 

 ประกอบด้วย

 ๒.๑ แนวทางการด�าเนินงานโรงเรียนสุจริต

 ๒.๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

  สุจริต

 ๒.๓ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/

  ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน

( ฉ )แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น(ซ)

 ๒.๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน

  (Best Practice) 

 ๒.๕ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน

  “คนดีของแผ่นดิน”

 ๒.๖ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

 ๒.๗ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างส�านึกพลเมือง 

  (Project Citizen)

 ๒.๘ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้าน

  การทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

 ๒.๙ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม การวิจัยตามรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต

๓.	เอกสารคู่มือที่ใช้ในการประเมินส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 สุจริตและโรงเรียนสุจริต		ประกอบด้วย

 ๓.๑ คู่มือการประเมินมาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่การ

  ศึกษาสุจริต/โรงเรียนสุจริต

 ๓.๒ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

  ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

  Transparency Asscessment : ITA)

 ๓.๓ คู่มือการประเมินโรงเรียนพระราชทานความโปร่งใส

( ช ) แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 1

๑. กรอบแนวความคิด

ปัจจุบันภาพยนตร์นบัเป็นสือ่บนัเทงิทีก่�าลงัได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก 

เพราะเป็นสือ่ทีส่ามารถ เข้าถงึบุคคลได้ทกุเพศทกุวยั อีกทัง้ยงัสามารถสอด

แทรกสาระความรู้ รวมถึงให้แง่คิดในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งกว่าที่

ภาพยนตร์เรื่องหน่ึงจะประสบความส�าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยการสั่งสม

ประสบการณ์ในการท�างานของผู้ผลิต ผู้ก�ากับ โดยหลายต่อหลายเรื่องได้

กลายมาเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ได้รับการยกย่องว่าประสบความส�าเร็จ 

เด็กไทยในปัจจุบันนิยมการท�าภาพยนตร์สั้น ที่เราเรียกว่า “คลิป VDO” 

เป็นอย่างมากและแพร่หลายในหมูวั่ยรุน่ เนือ่งจากเดก็ไทยไม่มวีฒุภิาวะใน

การใช้สือ่ แต่ความสามารถในการแบ่งปันข้อมลูกนัสงูท�าให้เกิดปัญหาสงัคม

ตามมา ซึ่งขณะนี้สังคมเข้าสู่ยุคการหลอมรวมสื่อทุกประเภท โดยผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก โดยเฉพาะการถ่ายคลิป

วิดีโอ ถือเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่น จึงได้

กระตุน้และผลกัดนัให้นกัเรยีน ได้ร่วมกนัคดิผลติภาพยนตร์สัน้ทีส่ร้างสรรค์ 

เพือ่แสดงผลงานในโครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเน้นการ

สอดแทรกแนวคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการปลูกฝัง

จิตส�านึกให้รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติ ลงไปในเน้ือหาของ

ภาพยนตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของนักเรียนสร้างสรรค์

( ๑ )แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 1



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น2 แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น2

ภาพยนตร์สั้น ให้มีพื้นที่ในการน�าเสนอผลงานสู่สาธารณชนอย่างเสรี เป็น

เวทีให้มวลชนและผู้ชมภาพยนตร์ได้มีทางเลือกในการชมภาพยนตร์ที่มี

เนื้อหาแตกต่างกันอย่างหลากหลาย

แผนภูมิการด�าเนินกิจกรรม

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

ไมสมบูรณ์

การผลิตภาพยนตร์สั้น

ศึกษาสภาพปญหาของหัวขอที่จะผลิตภาพยนตร์สั้น

ผลิตภาพยนตร์สั้น

เผยแพร

ครูและนักเรียน
รวมกันวิเคราะห์

การแลกเปลี่ยน

เรียนรู

เกียรติบัตร

ไมสมบูรณ์

ไมสงประกวด

เผยแพรในโรงเรียน เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

โล

ระดับภาค

ระดับประเทศ

ระดับเขต

สงประกวด

สมบูรณ์

สมบูรณ์

๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 3๓

๒.๑ เพือ่พฒันาความสามารถและส่งเสรมิศกัยภาพของนกัเรยีนในการ

ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นที่ก่อ

ให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

๒.๓ เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูก้ระบวนการผลติภาพยนตร์สัน้ ตาม

คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

๒.๔ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานสื่อภาพยนตร์สั้น ตาม

คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตต่อสาธารณชน

๓.๑ นักเรียนศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชน 

เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น

๓.๒  ครูและนักเรียนวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่นักเรียนศึกษาเพื่อ 

ตรวจสอบความครบถ้วนและความเหมาะสมของเน้ือหา เพื่อน�าไปผลิต 

สื่อภาพยนตร์สั้นต ่อไป ในกรณีที่ เนื้อหายังไม ่สมบูรณ์ให ้นักเรียน 

กลับไปศึกษาข้อมูลใหม่

๓.๓ น�าข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาเขียนเป็นเรื่องสั้น เพื่อน�ามาผลิต

เป็นสื่อภาพยนตร์สั้น 

๓ .๔ ศึกษาองค ์ความรู ้ เกี่ ยวกับการผลิตสื่ อภาพยนตร ์สั้ น 

(รายละเอียดตามภาคผนวก)

๒. วัตถุประสงค์

๓. แนวทางการด�าเนินกิจกรรม

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 3



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น4๔

๓.๕  น�าภาพยนตร์สั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อคัด

เลือกไปสู่ระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

๓.๖ ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค จะได้รับ

เกียรติบัตร ส่วนในระดับประเทศ ผู้ได้รับรางวัล ๑-๓ จะได้รับโล่

๓.๗ ภาพยนตร ์ ส้ันที่ผ ่ านเกณฑ ์การประเมินระดับเขตพื้นที่ 

ระดับภูมิภาค และระดับประเทศจะได้รับการเผยแพร่สู ่โรงเรียนและ 

ชุมชนต่อไป

เอกสารแนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่าน

สือ่ภาพยนตร์สัน้จดัท�าขึน้เพือ่ให้ครผููส้อนน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

นกัเรยีนให้มคีวามสามารถและส่งเสรมิศกัยภาพของนักเรยีนในการผลติสือ่

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตและสามารถน�าผลงานการผลิตไปใช้

ประโยชน์ในอนาคตได้ และกระบวนการจดักจิกรรมดงักล่าวน้ีจะต้องมกีาร

วัดผลและประเมินผล ตามกิจกรรมที่ด�าเนินการ ซ่ึงได้มีการวัดผลและ

ประเมินผล ๓ ประการ ดังนี้

๑. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในคุณลักษณะ ๕ ประการของ

โรงเรียนสุจริต

๒. แบบประเมินผลงาน การเขียนภาพยนตร์สั้น

๓. แบบประเมินการจัดท�าภาพยนตร์สั้น

๔. การวัดผลและประเมินผล

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น4



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 5

๕

๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการผลิต
    ภาพยนตร์สั้น ที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะ 
    ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
      ๒.๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  
   ในการใช้เทคโนโลยี การ
   ท�าภาพยนตร์สั้น
      ๒.๒ นักเรียนสามารถเขียนบท
   ภาพยนตร์สั้น

๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการ 
 ผลิตภาพยนตร์สั้นตามคุณลักษณะ
 ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

๔. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน สื่อ
    ภาพยนตร์สั้นตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
 ของโรงเรียนสุจริตต่อสาธารณชน

ผ่านร้อยละ ๘๐

-

-

วัตถุประสงค์ วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์

๑. เพื่อพัฒนาความสามารถและส่งเสริม 
 ศักยภาพของนักเรียนในการผลิตสื่อ

 ภาพยนตร์สั้นตามคุณลักษณะ
 ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
  ๑.๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 

   คุณลักษณะ ๕ ประการของ
   โรงเรียนสุจริต
  ๑.๒ เพ่ือให้นกัเรียนสามารถเขยีนบท
   ภาพยนตร์สั้นตามคุณลักษณะ
   ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต

ทดสอบ แบบทดสอบ

แบบประเมิน
ผลงาน

ผ่านร้อยละ ๘๐

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

ทดสอบ
การเขียน

บทภาพยนตร์
สั้น

ตรวจผลงาน
ภาพยนตร์สั้น

-

แบบประเมิน
ผลงานการเขียน

บทภาพยนตร์
สั้น

แบบตรวจผลงาน
ภาพยนตร์สั้น

-

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 5



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น6๖

คุณลักษะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต

กิจกรรม หมายเหตุ

๑. การวิเคราะห์คุณลักษณะ ๕ ประการของ
 โรงเรียนสุจริต สู่การจัดท�าภาพยนตร์สั้น
๒. การเขียนเรื่องและการผลิตภาพยนตร์สั้น
๓. ความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งการใช้เทคโนโลยี 
 ความปลอดภัย และความคิดสร้างสรรค์
๑. ประชุมสร้างความตระหนักในนโยบายให้
 ทุกคนรับทราบ และปฏิบัติร่วมกัน
๒. มีความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย
๓. ความมวีนัิย รับผดิชอบของการเป็นคนสจุรติ
 ร่วมกันต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ
๔. การเขียนเรื่องสั้นที่ถูกต้องตามรูปแบบ
๕. การมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบต่อการร่วมกนั
 เขียนเรื่องสั้น และภาพยนตร์สั้น
๖. การด�าเนินงานจัดกิจกรรมการประกวด
๑. องค์ความรู้ในการจัดท�าเรื่องสั้นและ
 ภาพยนตร์สั้น
๒. การด�าเนนิงานร่วมกนัในการเขยีนเรือ่งสัน้และ
 ภาพยนตร์สั้น

๑. ทักษะกระบวนการคดิ

๒. มีวินัย

๓. ซื่อสัตย์สุจริต

ความสอดคล้องกับคุณลักษณะ	๕	ประการของโรงเรียนสุจริต

การด�าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสุจริตชนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

ในรปูแบบของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ัน และเพือ่ปลกูฝังคณุลกัษณะ ๕ 

ประการของโรงเรียนสุจรติ คอื ทกัษะกระบวนการคดิ มวีนัิย  ซ่ือสตัย์สจุรติ 

อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยให้มีความสอดคล้อง ดังตาราง 

ต่อไปนี้

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น6
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คุณลักษะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต

กิจกรรม หมายเหตุ

๑. การวิเคราะห์คุณลักษณะ ๕ ประการของ
 โรงเรียนสุจริต สู่การจัดท�าภาพยนตร์สั้น
๒. การเขียนเรื่องและการผลิตภาพยนตร์สั้น
๓. ความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งการใช้เทคโนโลยี 
 ความปลอดภัย และความคิดสร้างสรรค์
๑. ประชุมสร้างความตระหนักในนโยบายให้
 ทุกคนรับทราบ และปฏิบัติร่วมกัน
๒. มีความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย
๓. ความมวีนิยั รับผดิชอบของการเป็นคนสจุรติ
 ร่วมกันต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ
๔. การเขียนเรื่องสั้นที่ถูกต้องตามรูปแบบ
๕. การมวีนัิย มคีวามรบัผดิชอบต่อการร่วมกัน
 เขียนเรื่องสั้น และภาพยนตร์สั้น
๖. การด�าเนินงานจัดกิจกรรมการประกวด
๑. องค์ความรู้ในการจัดท�าเรื่องสั้นและ
 ภาพยนตร์สั้น
๒. การด�าเนนิงานร่วมกนัในการเขยีนเรือ่งสัน้และ
 ภาพยนตร์สั้น

๑. ทกัษะกระบวนการคดิ

๒. มีวินัย

๓. ซื่อสัตย์สุจริต

ความสอดคล้องกับคุณลักษณะ	๕	ประการของโรงเรียนสุจริต

การด�าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสุจริตชนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

ในรปูแบบของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ัน และเพือ่ปลูกฝังคณุลกัษณะ ๕ 

ประการของโรงเรยีนสจุรติ คอื ทกัษะกระบวนการคดิ มีวนิยั  ซือ่สตัย์สจุรติ 

อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยให้มีความสอดคล้อง ดังตาราง 

ต่อไปนี้

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 7

๓. การด�าเนินงานจัดกิจกรรมการประกวด
๔. การเผยแพร่ผลงาน
๕. การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
๑. การใช้ทรัพยากรในการด�าเนินกิจกรรมทุก
 กระบวนการอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิด
 ประโยชน์สูงสุด
๒.  การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภยัเป็นภมูคิุม้กนั
 อย่างดี
๓.  วิเคราะห์การสร้างภาพยนตร์สั้นโดยใช้ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนแล้วเสร็จ
๑. การแบ่งปันความรู้ 
๒. ช่วยเหลือกลุ่มในการเขียนเรื่องสั้นและการ
 จัดท�าภาพยนตร์สั้น
๓. การช่วยเหลือเพื่อนในการจัดกิจกรรมการ
 จัดท�าภาพยนตร์สั้น
๔. การช่วยเหลือจิตบริการในการจัดกิจกรรม
 ประกวดการจัดท�าภาพยนตร์สั้น
๕. ช่วยเหลือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 ผลงาน

๔. อยู่อย่างพอเพียง

๕. จิตสาธารณะ

๗

คุณลักษะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต

กิจกรรม หมายเหตุ

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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๕.๑ ให้โรงเรยีนรายงานผลการด�าเนนิงานกจิกรรมผลติสือ่ภาพยนตร์

สั้น ตามแบบที่ก�าหนดไปยังส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายในเดือน

ตุลาคม

๕.๒ การจัดท�ารายงานให้จัดส่งรายงานเป็นรูปเล่มเอกสาร ปกสัน 

ห้ามเย็บ พร้อม ไฟล์ข้อมูล

๕.๓ การรายงานผล ควรเชื่อมโยงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสุจริตที่ด�าเนินการ

การด�าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนและ สพป./สพม. ที่

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) มีแนวทางการ

ด�าเนินงานดังนี้

ระดับโรงเรียน
โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการให้ด�าเนนิงานการแลกเปลีย่นเรยีนรูต้ามราย

ละเอียด ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคน ศึกษาความรู้จาก

เอกสารแนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อ

ภาพยนตร์สั้นที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท�า  

พร้อมทั้งท�าความเข้าใจทุกขั้นตอน แล้วด�าเนินการจัดท�าภาพยนตร์สั้น

๘

๕. การรายงานผล

๖. การประกวดกิจกรรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น8



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 9

๒. ด�าเนนิการแลกเปล่ียนเรยีนรูภ้าพยนตร์สัน้ ภายในสถานศกึษา โดย

ก�าหนดรูปแบบของกิจกรรมตามความเหมาะสมและความพร้อมของ

โรงเรียน เช่น การจัดตลาดความรู้ การจัดนิทรรศการ ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ฯลฯ

๓. ท�าการรายงานผลตามแนวทางการรายงานผล (ตามรายละเอียด 

ดังแนบในภาคผนวก)

๔. คัดเลือกภาพยนตร์สั้นตามเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์สั้น ระดับ

โรงเรียน (ตามรายละเอียดดังแนบในภาคผนวก)

๕. ด�าเนินการส่งผลงาน ภาพยนตร์ส้ัน ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับ 

การคดัเลอืกจากสถานศกึษา ไปยงั สพป./สพม. พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน 

ประกอบเพื่อเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และพิจารณาคัดเลือกจาก  

สพป./สพม. ต่อไป

๖. กรณีภาพยนตร์ส้ัน ไม่ผ่านเกณฑ์ให้แจ้งเจ้าของผลงานเพื่อน�าไป

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๗. ภาพยนตร์สั้น ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา 

จะได้รับรับรางวัล – เกียรติบัตร

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)
๑. สพป./สพม. ด�าเนนิการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าพยนตร์สัน้ 

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ที่ 

หลากหลาย เช่น การจัดประชุม สัมมนา (workshop/symposium) 

การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่น 

ตามที่ สพป./สพม เห็นสมควร

๙แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 9



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น10

๒. รายงานผลการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นตามรูปแบบที่ สพฐ. ก�าหนด 

(ตามรายละเอียดดังแนบในภาคผนวก)

๓. คัดเลือกภาพยนตร์สั้นตามเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์สั้น ระดับ 

สพป./สพม. (ตามรายละเอียดดังแนบในภาคผนวก)

๔. ด�าเนินการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ที่ผ ่านเกณฑ์และได้รับ 

การคัดเลือกจาก สพป./สพม. ไปยังระดับภูมิภาค พร้อมแนบเอกสาร 

หลักฐานประกอบเพื่อเข้ารับการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพิจารณาคัดเลือก

จากระดับภูมิภาค ต่อไป

๕. กรณีผลงานภาพยนตร์สั้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้แจ้งเจ้าของผลงานเพื่อ

น�าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๖. ภาพยนตร์ส้ันผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจาก สพป./สพม. 

จะได้รับรับรางวัล – เกียรติบัตร

ระดับภูมิภาค
๑. ระดบัภมูภิาค ด�าเนนิการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าพยนตร์สัน้ 

ในระดับภูมิภาค มีลักษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 

การจดัประชมุ สมัมนา (workshop/symposium) การจดันทิรรศการแสดง

ผลงาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่นตามที่ ภูมิภาคเห็นสมควร

๒. รายงานผลการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นตามรูปแบบที่ สพฐ. ก�าหนด 

(ตามรายละเอียดดังแนบในภาคผนวก)

๓. คัดเลือกภาพยนตร์สั้นตามเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์สั้น ระดับ

ภูมิภาค (ตามรายละเอียดดังแนบในภาคผนวก)

๔. ด�าเนินการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ที่ผ ่านเกณฑ์และได้รับ 

๑๐ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น10



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 11

การคัดเลือกจากระดับภูมิภาคไปยังระดับประเทศ พร้อมแนบเอกสาร 

หลักฐานประกอบเพื่อเข้ารับการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพิจารณาคัดเลือก

จากระดับประเทศ ต่อไป

๕. กรณีผลงานภาพยนตร์สั้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้แจ้งเจ้าของผลงานเพื่อ

น�าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๖. ภาพยนตร์ส้ันผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจาก สพป./สพม. 

จะได้รับรับรางวัล – เกียรติบัตร

ระดับประเทศ
๑. ด�าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพยนตร์สั้นในระดับ

ประเทศ ที่มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัด

ประชุม สัมมนา (workshop/symposium) การจัดนิทรรศการแสดง 

ผลงานภาพยนตร์สัน้ หรอื การจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูอ่ื้นตามที ่สพฐ. 

เห็นสมควร

๒. เกณฑ์การคัดเลือกผลงานภาพยนตร์สั้น (ตามรายละเอียดดังแนบ

ในภาคผนวก)

๓. ด�าเนินการคัดเลือกผลงานภาพยนตร์สั้น

๔. ผลงานที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจะได้รับรับโล่รางวัล

๕. ด�าเนินการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์สั้น

๑๑แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 11



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น12

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

๔. แข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๕ คน

๕. ใช้โปรแกรมที่ สพฐ. ก�าหนด

๖. สือ่ภาพยนตร์สัน้ ความยาว ๕-๗ นาท ี(รวม Title และ End Credit) 

และบทภาพยนตร์สั้น ภายใต้คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

เกณฑ์การคัดเลือกผลงานภาพยนตร์สั้น
รายการพิจารณา เพื่อคัดเลือกผลงาน จ�านวน  ๔ รายการ มีคะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

รายการที่ ๑ ความส�าคัญของเนื้อหา ๒๕  คะแนน

รายการที่ ๒ เทคนิคของภาพยนตร์ ๒๕  คะแนน

รายการที่ ๓ คุณภาพของผลงาน ๔๐  คะแนน

รายการที่ ๔ การน�าเสนอผลงาน ๑๐  คะแนน

เกณฑ์คุณภาพผลงาน
การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ มีเกณฑ์คุณภาพผลงาน ดังนี้

- ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๑ - ๑๐๐ คะแนน

- ผลงานที่มีคุณภาพดี   ได้คะแนน ตัง้แต่ ๖๐ - ๘๐   คะแนน

- ผลงานที่มีคุณภาพพอใช้  ได้คะแนน น้อยกว่า  ๖๐  คะแนน

๑๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น12



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 13

คณะกรรมการในการคัดเลือก
คณะกรรมการในการคัดเลือกสื่อภาพยนตร์สั้น จะประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๓-๕ ท่าน เช่น 

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเขียนบทภาพยนตร์

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดงภาพยนตร์

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแต่งกาย

๔. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายท�าภาพยนตร์

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนตร์หรือด้านอื่นๆ ตามที่

    เห็นสมควร

๑๓แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 13



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น14
๑๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น14



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 15๑๕

บรรณานุกรม

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น16๑๖

บรรณานุกรม

วินัย บุญคง. (๒๕๕๑). เกณฑ์การประเมินคุณค่าภาพยนตร์สั้น

นกัศกึษารางวัลช้างเผอืกและรางวลัสพุรรณหงส์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยรังสิต.

อัศวพร แสงอรุณเลิศ. (๒๕๕๑). การใช้ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาทักษะ

การเขยีนภาษาองักฤษและการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนระดบั

ก้าวหน้า. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา

อังกฤษ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

GERALD MILLER SON. Video Production Handbook. Great 

Britain: Focal Press. ๑๙๙๒.

PETER W. REA AND DAVID K. IRVING. Producing and Directing 

the Short Film and Video. Focal  Press. ๑๙๙๕.
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แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 17๑๗

ภาคผนวก

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น18๑๘

รายละเอียดในภาคผนวกรายละเอียดในภาคผนวก

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 19๑๙

องค์ความรู้ประกอบการเรียนรู้

การจัดท�าสื่อภาพยนตร์สั้น

 ๑. คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ

 ๒. แนวการเขียนบทภาพยนตร์สั้นจากเรื่องสั้น

 ๓. เทคนิคการถ่ายวิดีโอ

 ๔. ขนาดภาพและมุมกล้อง

 ๕. การเคลื่อนกล้อง

 ๖. การจัดแสง

 ๗. บุคลากรส�าคัญส�าหรับภาพยนตร์สั้น

 ๘. การหาสถานที่ถ่ายท�า

 ๙. ข้อควรค�านึงในการหาสถานที่การถ่ายท�า

๑๐. ความเหมาะสมในแง่ศิลปะ

๑๑. การคัดเลือกผู้แสดง

๑๒. การก�ากับภาพยนตร์

๑๓. แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณลักษณะ

 ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

๑๔. แบบประเมินผลงานการเขียนเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต

๑๕. แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท�าสื่อ

 ภาพยนตร์สั้น

๑๖. แบบประเมินผลงานการจัดท�าภาพยนตร์สั้นต่อต้าน

 การทุจริต

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น20
๒๐

๑. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของโรงเรยีนสจุรติ ๕ ประการ คอื
๑. ทักษะกระบวนการคิด

๒. มีวินัย

๓. ซื่อสัตย์สุจริต

๔. อยู่อย่างพอเพียง

๕. จิตสาธารณะ

๒. แนวการเขียนบทภาพยนตร์สั้น จากเรื่องสั้น
การเขียนบท อาจเป็นเร่ืองที่น�ามาจากเร่ืองจริง เรื่องดัดแปลง ข่าว 

เรื่องที่อยู่รอบๆ ตัว นวนิยาย เรื่องสั้น หรือได้แรงบันดาลใจจากความประทับใจ 

ในเรื่องราวหรือบางสิ่งที่คนเขียนบทได้สัมผัส เช่น ดนตรี บทเพลง บทกวี 

ภาพเขียน และอื่นๆ หรืออะไรที่ท�าให ้ เกิดความคิด จินตนาการ 

การสร้างสรรค์ คือ การน�าเรื่องราวมาประสมประสานกันให้เป็นเรื่องขึ้นมา 

ความพยายามเท่านัน้ท�าให้เกดิความส�าเรจ็ ขอให้ศึกษาในบทภาพยนตร์ต่อไป 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 21๒๑

ขั้นตอนส�าหรับ
การเขียนบทภาพยนต์สั้น

๑. การค้นคว้าหาข้อมูล (research)
เป็นข้ันตอนการเขยีนบทภาพยนตร์อนัดบัแรกทีต้่องท�าถอืเป็นสิง่ส�าคญั

หลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแล ้ว จึงลงมือค ้นคว ้าหาข ้อมูล 

เพื่อเสริมรายละเอียดเรื่องราวที่ถูกต้อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากขึ้น 

คุณภาพของภาพยนตร์จะดีหรือไม่จึงอยู่ที่การค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่า

ภาพยนตร์นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม

๒. การก�าหนดประโยคหลักส�าคัญ (premise)
หมายถึง ความคิดหรือแนวความคิดที่ง่ายๆ ธรรมดา ส่วนใหญ่มักใช้ 

ตั้งค�าถามว่า “เกิดอะไรขึ้นถ้า…” (what if) ตัวอย่างของ premise ตามรูป

แบบหนังฮอลลี วู ้ด เช ่น เกิดอะไรขึ้นถ ้าเรื่องโรเมโอ & จู เลียต 

เกิดขึ้นในนิวยอร์ค คือ เรื่อง West Side Story, เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ดาว

อังคารบุกโลก คือเรื่อง The Invasion of Mars, เกิดอะไรขึ้นถ้าก็อตซิลล่า

บุกนิวยอร์ค คือเรื่อง Godzilla, เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ต่างดาวบุกโลก คือ 

เรื่อง The Independence Day, เกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องโรเมโอ & จูเลียต 

เกิดขึ้นบนเรือไททานิค คือเรื่อง Titanic เป็นต้น

๓. การเขียนเรื่องย่อ (synopsis)
คอื เรือ่งย่อขนาดส้ัน ทีส่ามารถจบลงได้ ๓-๔ บรรทดั หรอืหน่ึงย่อหน้า 

หรืออาจเขียนเป็น story outline เป็นร่างหลังจากที่เราค้นคว้าหาข้อมูล

แล้วก่อนเขียนเป็นโครงเรื่องขยาย (treatment)

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น22
๒๒

๔. การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment)
เป็นการเขียนค�าอธิบายของโครงเรื่อง (plot) ในรูปแบบของเรื่องสั้น 

โครงเรื่องขยายอาจใช้ส�าหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร์ที่

สมบูรณ์ บางครั้งอาจใช้ส�าหรับยื่นของบประมาณได้ด้วย และการเขียน 

โครงเรื่องขยายที่ดีต้องมีประโยคหลักส�าคัญ (premise)  ที่ง่าย ๆ  น่าสนใจ

๕. บทภาพยนตร์ (screenplay)
ส�าหรบัภาพยนตร์บนัเทงิ หมายถงึ บท (script) ซีเควนส์หลกั (master 

scene/sequence) หรือ ซีนาริโอ (scenario) คือ บทภาพยนตร์ที่ม ี

โครงเรือ่ง บทพดู แต่มีความสมบรูณ์น้อยกว่าบทถ่ายท�า (shooting script) 

เป็นการเล่าเรื่องที่ได้พัฒนามาแล้วอย่างมีขั้นตอน ประกอบ ด้วยตัวละคร

หลักบทพูด ฉาก แอ็คชั่น ซีเควนส์ มีรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง เช่น 

บทสนทนาอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษฉาก เวลา สถานที่ อยู่ชิดขอบหน้าซ้าย

กระดาษ ไม่มีตัวเลขก�ากับช็อต และโดยหลักทั่วไปบทภาพยนตร์หนึ่งหน้า

มีความยาวหนึ่งนาที

๖. บทถ่ายท�า (shooting script)
บทภาพยนตร์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนบทถ่ายท�าจะบอก 

รายละเอยีดเพิม่เติมจากบทภาพยนตร์ (screenplay) ได้แก่ ต�าแหน่งกล้อง 

การเชื่อมช็อต เช่น คัท (cut) การเลือนภาพ (fade) การละลายภาพ หรือ

การจางซ้อนภาพ (dissolve) การกวาดภาพ (wipe) ตลอดจนการใช้ภาพ

พิเศษ (effect) อื่น ๆ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเลขล�าดับช็อตก�ากับเรียงตาม

ล�าดับตั้งแต่ช็อตแรกจนกระทั่งจบเรื่อง

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 23
๒๓

๗. บทภาพ (storyboard)
บทภาพยนตร์ประเภทหนึง่ทีอ่ธิบายด้วยภาพ คล้ายหนังสอืการ์ตนู ให้

เห็นความต่อเนื่องของช็อต ตลอดทั้งซีเควนส์หรือทั้งเรื่องมีค�าอธิบายภาพ

ประกอบ เสียงต่าง ๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพูด 

เป็นต้น ใช้เป็นแนวทางส�าหรบัการถ่ายท�า หรอืใช้เป็นวธิกีารคาดคะเนภาพ

ล่วงหน้า (pre-visualizing) ก่อนการถ่ายท�าว่า เมื่อถ่ายท�าส�าเร็จแล้ว หนัง

จะมีรปูร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ซึง่บรษิทัของ Walt Disney น�ามาใช้กับการ

ผลติภาพยนตร์การ์ตนูของบรษิทัเป็นครัง้แรก โดยเขยีนภาพ เหตกุารณ์ของ

แอ็คชั่นเรียงติดต่อกันบนบอร์ด เพื่อให้คนดูเข้าใจและมองเห็นเรื่องราว 

ล่วงหน้าได้ก่อนลงมือเขียนภาพ ส่วนใหญ่บทภาพจะมีเลขที่ล�าดับช็อต 

ก�ากับไว้ ค�าบรรยายเหตุการณ์ มุมกล้อง และอาจมีเสียง ประกอบด้วย

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น24
๒๔

๓.เทคนิคการถ่ายวิดีโอ
ปัจจุบันกล้องวิดีโอมีอยู่หลายประเภท เช่น แบบ Handycam (กล้อง

ขนาดเล็ก) กล้องแบบมืออาชีพ(ขนาดใหญ่) แต่หลักการและเทคนิคการ

ถ่ายจะเหมือนๆ กัน

ก่อนอ่ืนเรามาทราบถงึประเภทของสือ่

ที่ใช้บันทึกภาพของกล้องวิดีโอก่อนว่า

ปัจจุบันมีอยู่กี่แบบ

๑. แบบใช้ม้วนเทป ปัจจุบันเหลือ

เพียง miniDV เป็นส่วนใหญ่

๒. แบบใช้แผ่น ซึง่จะใช้แผ่น mini 

DVD เป็นตัวเก็บข้อมูล

๓. แบบใช้ Hard Disk ปัจจบุนัมใีห้เลอืกหลายขนาด

ของความจุ เช่น ๓๐ GB, ๖๐ GB ต้น

๔. แบบใช้ Memory card เช่น SD, Memory Stick, XDcard เป็นต้น

เทคนิคการถ่าย
๑. อย่าถ่ายแช่นานเกินไป

๒. อย่ายกกล้องไปมาแทนสายตา

๓. ถ้าเหตุการณ์นั้นยังไม่สิ้นสุด อย่าหยุดถ่ายกลางคัน

๔. อย่า Zoom หรือ Pan ขณะถ่าย บ่อยเกินไป

๕. หาจุดจบที่ท�าให้สนใจ

๖. พยายามมองหาจุดท่ีน่าสนใจรอบๆตัวเพ่ือจะได้ไม่พลาดเหตุการณ์

ส�าคัญหลักการง่ายๆ แค่นี้ ท่านก็จะได้ภาพที่ดูดี ระดับมืออาชีพแล้ว

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 25

๒๕

๗. ถือกล้องให้นิ่ง อย่าสั่น เทคนิคง่ายๆ คือกลั้นหายใจ หรือหายใจ

เบาๆ ขณะที่กด record เทคนิคการถ่ายวิดีโอให้น่ิงที่สุด โดยไม่ใช้ 

ขาตั้งกล้อง

ส่วนใหญ่แล้วช่างภาพวดิโีอมอืสมคัรเล่นทัว่ไป จะชอบถอืกล้องในแบบ

ท่ีถนัดที่สุด แบบที่สบายที่สุด และแบบที่ถือแล้วไม่เมื่อย แต่มุมมอง 

ที่ออกมา ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แถมภาพสั่นยังกะอยู่ในคลื่นกลางทะเล วิธีที ่

จะท�าให้วีดีโอนั้นไม่สั่นก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับ ขาตั้งกล้องช่วยได้มาก 

ทเีดยีว และต้องเป็นหัวแพนด้วย ถ้าเป็นหัวบอล 

ใช้ส�าหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งนะครับ แต่ 

ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยว ถือแค่กล้องถ่าย 

วิดีโอไปตัวเดียว ไม่อยากเอาขาตั้งกล้อง 

ไปด้วย มันใหญ่และเกะกะมากม ี

เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่จะท�าให้ได ้

มุมมองที่สวย และจับถือได้นิ่งมากๆ 

โดยไม่จ�าเป็น ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลย 

ขั้นตอนแรกนะ ให้จับกล้องด้วย ๒ มือ กุมกล้องไว้ในมือทั้ง ๒ จากนั้น 

ยืดแขนออกไปให้สุด เพื่อฟิตกล้ามเนื้อก่อน ซัก ๓-๕ รอบ แล้วก็เอา 

กล้องมาชิดที่หน้าท้องติดหน้าท้องเลย ดันให้แน่นๆ เสยมุมกล้องขึ้นบน 

นิดหน่อยพอสวยงาม จากนั้นก็บิดจอ LCD ขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้ 

มองเห็นจอภาพถนัดๆ จากนั้นก็กด Record ได้เลย ในระหว่าง 

ที่ถ่ายอยู่ ต้องใช้มือทั้ง ๒ ที่กุมกล้องอยู่ ดันกล้องให้ติดหน้าท้องนะครับ 

รับรองได้ว่า วิดีโอที่ออกมา สวยและนิ่งใช้ได้เลยครับ แต่ถ่ายไปนานๆ 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น26

๒๖

จะรู้สึกเมื่อย เพราะต้องกดกล้องเข้าหาหน้าท้องตัวเองอยู่ตลอดเวลา หาก

ถ่ายนานๆใช้ขาตั้งหรือโต๊ะ หรือหาอะไรที่พอจะวางกล้องได้ ลองเอาเทคนิคนี้ 

ไปประยุกต์ใช้

๔. ขนาดภาพและมุมกล้อง
การก�าหนดภาพของแต่ละ shot ในการถ่ายท�าภาพยนตร์สั้น 

มีลักษณะส�าคัญเพราะเป็นการ ใช้กล่องโน้มน้าวชักจูงความสนใจของคนดู

และเพื่อให้เกิดความหมายที่ต้องการสื่อสารกับผู ้ดู  ซึ่งต้องพิจารณา 

ใช้องค์ประกอบหลายอย่างในการก�าหนดภาพ เช่น ความยาวของ shot 

ของแอ็คชั่นของผู ้แสดง ระยะความสัมพันธ์ระหว่างคนดูกับผู ้แสดง 

หรือ subject มุมมอง การเคลื่อนไหวของกล้องและผู้แสดงตลอดจน 

บอกหน้าที่ของ shot ว่าท�าหน้าที่อะไร เช่น แทนสายตาใคร เป็นต้น

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 27
๒๗

ภาพระยะไกล (Long Shot/LS)

  

 

 

ขนาดภาพ
ภาพระยะไกลมากหรอืระยะไกลสดุ  (Extreme Long Shot/ELS) 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น28
๒๘

ภาพระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot/MLS)

  

ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot/MS)

  

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 29
๒๙

ภาพระยะใกล้ปานกลาง (Medium Close-Up/MCU)

  

ภาพระยะใกล้ (Close-Up )

  

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น30
๓๐

มุมกล้อง 
มุมสายตานก (Bird’s-eye view)

  

ภาพระยะใกล้มาก (Extreme Close-Up/ECU หรือ XCU)

   

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 31
๓๑

มุมสูง (High-angle shot) 

 
 

มุมระดับสายตา (Eye-level shot)

  

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น32๓๒

มุมต�่า  (Low-angle shot) 
  

มุมสายตาหนอน (Worm’s-ey )

มุมเอียง (Oblique angle shot) 

  

  

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 33๓๓

มุมแทนสายตา (Point-of-view Camera Angles) 

๕ การเคลื่อนกล้อง
ภาพยนตร์มคีวามแตกต่างจากภาพนิง่ 2 ประการ คอื นอกจากสามารถ

ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ แล้วยังสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยการเคลื่อนกล่อง

ในขณะถ่ายท�า แม้มคีวามยุง่ยากซบัซ้อนและ เสยีเวลามากกว่าการตัง้กล้อง

ถ่ายนิง่ๆ (Static Shot) แต่ท�าให้ภาพยนตร์มีความโดดเด่นทางด้านอารมณ์

สูง จุดประสงค์หลักของการเคลื่อนกล้อง คือ ติดตามผู้แสดง เป็นการเชื่อม

กันระหว่างสองความคิด และยังเป็นการสร้างอารมณ์ที่ทรงพลัง ถ้าหากใช้

การเคลื่อนไหวกล้องแทนมุมมองของผู้แสดง

การแพน (Panning) การทิลท์ (Tilt)
๑. เพื่อครอบคลุมพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถมองเห็นได้ทั่ว

  ในเฟรมเดียว หรือ fixed frame 

๒. ใช้ติดตามแอ็คชั่นของผู้แสดง 

๓. ใช้เชื่อมจุดสนใจของภาพ

 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น34
๓๔

๔. ให้ความหมายของการเชื่อมระหว่างจุดสนใจของภาพตั้งแต่

  ๒ จุดขึ้นไป

การแทรค (Tracking)
๑. การแทรคกล้องให้มีความเร็วเท่ากับการเคลื่อนที่ของ subject 

๒. การแทรคกล้องให้มีความเรว็ไวหรอืช้ากว่าการเคล่ือนทีข่อง  subject 

๓. การแทรคกล้องเข้าหาหรือออกจาก subject

๔. การแทรคกล้องหมุนรอบ subject

การเครน (Craning)
การเครน คือ การถ่ายภาพที่กล้องตั้งอยู่บนแขนของดอลลี่ขนาดใหญ่ 

เรยีกว่า cherry picker หรอื crane truck สามารถเคลือ่นทีไ่ด้หลายทศิทาง 

ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง โดยเคลื่อนกล้องให้สูงขึ้น เห็นเป็นภาพมุมกว้าง 

ต่อเนื่องกัน หรือลดให้กล้องต�่าลงรับแอ็คชั่น

ภาพที่ได้จากการเครนกล้องให้ความรู้สึกที่สง่าผ่าเผย ตรึงความสนใจ

ของคนด ูท�าให้ลมื subject ไปชัว่ขณะ เพราะความตะลงึในมมุมองทีแ่ปลก

และระยะภาพที่ก�าลังเปลี่ยนไป

การถือกล้องถ่าย (Handheld Camera)
การถือกล้องถ่ายภาพเป็นการเคลื่อนที่กล้องที่ท�าให้ภาพไหวอยู่ตลอด

เวลา ลักษณะเป็นการถ่ายภาพท่ีไม่เป็นแบบแผนเหมือนการเคลื่อนกล้อง 

แบบอืน่ๆ ซึง่ให้ความรูส้กึว่าคนดอูยู ่ณ ทีน่ัน้ หรอืมส่ีวนร่วมในเหตกุารณ์นัน้ 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 35๓๕

โดยใช้กล้องถ่ายทอดความสับสนอลหม่าน ฉุกเฉิน รวดเร็วของแอ็คชั่น แต่

อย่างไรก็ตาม การถือกล้องถ่ายภาพหากใช้ไม่ถูกกาลเทศะ อาจเป็นตัว

ท�าลายภาพยนตร์ได้

๖. การจัดแสง
การจดัแสงเพือ่ใช้ในการถ่ายภาพ ได้ก�าหนดจุดมุง่หมาย เพือ่ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดแสงมีหลายประการ คือ

๑. การจัดแสงในหลักการขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยในการบันทึกภาพ 

๒. การจัดแสง เพื่อส่งเสริมให้ภาพมีมิติที่สามเกิดขึ้น ซึ่งสามารถมอง

เห็นส่วนลึกของวัตถุ

๓. การจดัแสง สามารถถ่ายทอดอารมณ์ (MOOD) ของเหตกุารณ์ต่างๆ 

ภายในเนื้อหาที่ต้องการน�าเสนอเป็นภาพได้ดียิ่งขึ้น

๔. การจัดแสง สามารถก�าหนดบรรยากาศของภาพ (ATMOSPHERE)

๕. การจัดแสง สามารถเสริมสร้างความงามให้เกิดขึ้นในองค์ประกอบ

ภาพ (COMPOSITION) เช่น ช่วยแก้ปัญหาในการขาดสมดุล (BALANCE) 

ช่วยเน้นจุดสนใจของภาพ (CENTER OF INTEREST) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นช่วยเน้นจุดสนใจของภาพ (CENTER OF INTEREST) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น36
๓๖

การจดัแสงเพือ่การบนัทกึภาพมีแสงทีเ่ป็นหลกัอยู ่๔ อย่าง คอื
๑. ไฟหลัก (Key light/Main light)

๒. ไฟลบเงา/ไฟเสริม (Fill light) 

๓. ไฟแยก (Separation light/Back light)

๔. ไฟฉาก (Background light)

๑. ไฟหลัก (KEY LIGHT OR MAIN LIGHT)
ท�าหน้าที่ให้แสงสว่างกับสิ่งที่ถ่าย ต�าแหน่งของไฟโดยทั่วๆ ไปจะอยู่

ใกล้กับกล้องถ่าย ภาพยนตร์ในทิศทางเดียวกัน จะห่างจากเส้นแกนของ

เลนส์ไม่เกิน 90 องศา ไฟหลักจะใช้สปอรต์ไลท์ เป็นตัวให้แสงสว่าง ดังนั้น

แสงที่เกิดจากไฟดวงนี้จึงเป็นเงาที่ด�าเข้ม

๒. ไฟลบเงา/ไฟเสริม (FILL LIGHT)
เนือ่งจากแสงทีเ่กดิจากไฟหลกั เป็นแสงทีเ่ข้มจึงท�าให้ด้านทีโ่ดนกับแสง

จะสว่าง และด้านที่ไม่โดนแสงจะมืด นอกจากนั้นแล้ว จะท�าให้เกิดเงาที่ 

น่าเกลยีดบนวตัถุท่ีถ่าย จงึจ�าเป็นต้องใช้ไฟลบเงา เข้าช่วย เพือ่ท�าให้เงาอนั

เกิดจากไฟหลักจางลบไป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มแสงในด้านมืดให้มีอัตราส่วนที่ 

พอเหมาะกบัด้านสว่างด้วย เพือ่ช่วยให้บนัทกึภาพในส่วนทีม่ดื (ไฟหลกัส่อง

ไม่ถึง) มีรายละเอียดของ ภาพเพิ่มขึ้น ชนิดของไฟที่น�ามาใช้กับไฟส่วนนี้ 

จะเป็นไฟที่ให้แสงนุ่มนวล

๓. ไฟแยก (SEPARATION LIGHT OR BACK LIGHT)
ไฟจากสองข้อแรกสามารถถ่ายภาพออกมาได้โดยมีรายละเอียดดี

พอควร แต่เพื่อเป็นการ เน้นให้ส่ิงที่ถ่ายเด่นขึ้น แยกตัวออกมาจากฉาก 

จึงใช้ไฟดวงนี้ส่องไปยังสิ่งที่ถ่ายอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วย ให้มิติที่สามของ 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 37๓๗

สิ่งที่ถ่ายมีมากขึ้น ไฟดวงนี้จะใช้สปอรต์ไลท์ที่มีก�าลังไฟสูง โดยปกติจะสูง

กว่าไฟหลัก (KEY LIGHT) อัตราส่วนระหว่าง ๑/๒-๑/๖ ซึ่งแล้วแต่ความ

ต้องการของผูถ่้าย ต�าแหน่งของไฟกจ็ะอยูต่รงข้ามกับไฟหลกั (KEY LIGHT) 

คือส่องมาจากที่สูงด่านหลังของสิ่งที่ถ่าย

๔. ไฟฉาก (BACKGROUND LIGHT)
ไฟที่ส่องไปยังฉากเพื่อให้ฉากมีความสว่าง โดยปกติจะใช้ไฟประเภท 

FLOOD LIGHT ซึ่งจะ ให้แสงที่นิ่มนวล ช่วยสร้างบรรยากาศของฉากให้มี

มากยิ่งขึ้นตามความประสงค์

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น38๓๘

 ไฟ Back light

การจัดองค์ประกอบภาพ 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 39

๓๙

การจัดองค์ประกอบแบบนี้ เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ภาพสวย มีมาก 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น40
๔๐

๗. บุคลากรส�าคัญส�าหรับภาพยนตร์สั้น
บคุลากรทีจ่ะเป็นบคุคลส�าคญัทีผ่ลติภาพยนตร์สัน้มอียู ่๒ ต�าแหน่ง คอื 

ผู้จัดการสร้าง (Producer) และผู้ก�ากับภาพยนตร์ (Director)

๑. ผู้จัดการสร้าง (Producer) คือ ผู้ที่ท�างานบริหารงานภาพยนตร ์

งานส่วนใหญ่จะเน้นหนกัไปด้านวางแผนจดัการประสานงานควบคมุการผลติ 

และน�าภาพยนตร์ออกฉาย ขั้นตอนการท�างานของผู้จัดการสร้างมีดังนี้

 ๑.๑ คิดโครงการ

 ๑.๒ เสนอโครงการต่อแหล่งทุน

 ๑.๓ จัดหาทีมงาน

 ๑.๔ จัดหาและคัดเลือกผู้แสดง

 ๑.๕ ควบคุมการผลิต

 ๑.๖ ประสานงานการประชาสัมพันธ์

 ๑.๗ น�าภาพยนตร์ออกฉาย

 ๑.๑ คิดโครงการ ผู้จัดการสร้างจะคิดโครงการ หรือออกแบบ

โครงการภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ ชีวิตเด็กข้างถนน แท็กซี่เก็บเงินล้านได ้

สาวประเภทสอง ผู้จัดการสร้างจะต้องค�านึงว่าหัวข้อที่คิดขึ้นน้ันว่า จะ 

ได้ผลหรอืไม่ กล่าวคอื น่าสนใจมคีวามเป็นไปทีจ่ะมผีูส้นับสนุน โดยโครงการ

นั้นจะประกอบไปด้วยแนวคิด เรื่องย่อ รายชื่อผู้แสดง รายชื่อทีมงาน 

แผนการท�างาน

 ๑.๒ เสนอโครงการต่อแหล่งทุน ผู้ด�าเนินการสร้างจะน�าโครงการ

ติดต่อหาผู้สนับสนุน อาจจะเป็นองค์กรการกุศล หอศิลปะ ผู้มีฐานะทาง 

การเงินดีที่เห็นด้วยกับโครงการ การรวบรวมเงินจ�านวนคนละเล็กน้อย 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 41๔๑

จากเพื่อนฝูงพี่น้อง รวมถึงการขอใช้กล้องฟรี ขอฟิล์มฟรี ขอใช้บริการ 

ห้องแลปฟรี ดังนี้เป็นต้น

 ๑.๓ จัดหาทีมงาน ผู้ด�าเนินการสร้างจะจัดทีมงาน เช่น ผู้ถ่ายภาพ 

ผู้แต่งหน้า ท�าผม ฝ่ายจัดฉาก ผู้ช่วยผู้ก�ากับ ฯลฯ

 ๑.๔ จัดหาผู้แสดง เมื่อได้แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกนักแสดงที่

ชัดเจนแล้ว ผู้จัดการสร้างจะสรรหาผู้แสดง โดยเสาะหา คัดเลือก ติดต่อ 

ทาบทาม ท�าสญัญาว่าจ้าง (ส่วนบคุลิกตวัละคร ความสามารถ ในการแสดง 

ผู้ก�ากับจะเป็นผู้พิจารณาโดยผู้จัดการสร้างร่วมตัดสินใจ)

 ๑.๕ ควบคุมการผลิต ผู้จัดการสร้างจะต้องควบคุมการผลิตให้ 

ได้ผลงานที่ดี โดยใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ ต้องบริหารเงินให้ม ี

ค่าประสิทธิผล อ�านวยความสะดวกให้ผู้ก�ากับ ผู้แสดง ช่างภาพ และ 

ทมีงานอืน่ๆ ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างสบายใจ จะต้องชัง่น�า้หนกั จดัสรรเงนิ 

ให ้ดีไม ่บีบคั้นทีมงานหรือหละหลวมเกินไป การควบคุมการผลิต 

อยู่ระหว่างกลางของการจัดวางงบประมาณและการสร้างสรรค์

 ๑.๖ การประสานงานประชาสมัพนัธ์ เมือ่ผลติภาพยนตร์เสรจ็แล้ว 

ก็น�าภาพยนตร์ออกฉายผู้จัดการสร้างจะต้องวางแนวคิดในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ จดัท�าโปสเตอร์ เขยีนข่าวตดิต่อกบัคอลมันิสต์ หนังสอืพมิพ์

เพื่อให้ลงข่าว จัดท�าสูจิบัตรและบัตรเชิญ

 ๑.๗ จัดน�าภาพยนตร์ออกฉาย ผู้จัดการสร้างจะต้องจัดหาสถานที่

น�าภาพยนตร์ออกฉาย อาจจะใช้หอศิลปะหรือส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

ในงานมหกรรมภาพยนตร์ต่างๆ ตามแต่โอกาสจะอ�านวย ทัง้น้ี เพือ่เผยแพร่

ผลงานและหาผูส้นับสนนุในการสร้างเรือ่งต่อไป ซึง่หากโชคดอีาจจะเข้าตา

ผู้บริหารค่ายภาพยนตร์ใหญ่ๆ ที่ชวนไปท�าภาพยนตร์เรื่องยาว

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น42๔๒

๒. ผู้ก�ากับภาพยนตร์ (Director) คือ ต�าแหน่งที่จะสร้างสรรค์งาน

ภาพยนตร์ให้มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายงานของผู้ก�ากับภาพยนตร์ 

มีดังนี้

 ๒.๑ ตีความบทภาพยนตร์ เมื่อได้บทภาพยนตร์มาแล้วผู้ก�ากับ

มีหน้าที่ตีความบทภาพยนตร์ว่า ถ้าออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วจะเป็น

อย่างไร ตรงไหนจะเพิ่มตรงไหนจะลด ตรงไหนปรับปรุงแก้ไข เข้าใจ 

ความหมายของผู้เขียนบทว่าแต่ละฉากจะเสนออะไร ภาพยนตร์ทั้งเรื่อง

เสนออะไร

 ๒.๒ ก�าหนดรูปแบบของภาพยนตร์ ผูก้�ากับเป็นผูก้�าหนดหน้าตา 

(look) ของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ว่าจะมีรูปแบบอย่างไร เช่น เป็นแบบฝันๆ 

แบบน่ากลัว แบบจริงจัง ฉูดฉาดหรือเรียบง่าย สิ่งเหล่านี้บางทีคิดโดย

 - คิดถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะชม

 - ตามแนวของเรื่อง

 - ตามลักษณะเฉพาะตัวของผู้ก�ากับ

 ๒.๓ สร้างคณุค่าทางศลิปะ แก่งานภาพยนตร์ ผูก้�ากับเป็นผูท้ีจ่ะ

ต้องผสมผสานส่วนประกอบต่างๆ ของภาพยนตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้

ภาพยนตร์มีความงดงาม เช่น การจัดภาพ การจัดแสง ผู้แสดง บทบาท 

ผู้แสดงวางจังหวะลีลาให้มีคุณค่าทางศิลปะ

 ๒.๔ ควบคุมขั้นตอนหลังการถ่ายท�า (post-production) 

ผู้ก�ากับภาพยนตร์จะต้องควบคุมงานขั้นตอนหลังการถ่ายท�า ซึ่งมีการ 

ตัดต่อล�าดับภาพ การบันทึกเสียง การท�าภาพพิเศษ การก�าหนดโครงสี 

และการท�าไตเติ้ล ผู้ก�ากับภาพยนตร์จะต้องควบคุมดูแลในแง่ศิลปะต่างๆ 

เพื่อให้ผลงานนั้นสมบูรณ์ที่สุด

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 43๔๓

๘. การหาสถานที่ถ่ายท�า (Location)
การหาสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์  มีขั้นตอนดังนี้

๑. แยกงานสถานที่จากบทและรวมกลุ่มสถานที่ การเริ่มหาสถานที่ให้

น�าบทมาอ่านแล้วล�าดับรายช่ือสถานที่เกิดขึ้นในบท จากนั้นก็มารวม 

กลุ่มกันโดยค�านึงถึงกลุ่มสถานที่ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวก เช่น 

ฉากทะเล ภูเขา หมู่บ้าน ชาวประมง ร้านอาหารริมทะเล หรือบ้านไม ้

ซอยแคบ ถนนลูกรัง หรือโรงภาพยนตร์ ซุปเปอร์มาเกต ร้านไอศกรีม ฯลฯ

๒. ติดต่อสอบถาม เมื่อได้รายชื่อสถานที่แล้ว ให้ติดต่อสอบถามแหล่ง

ต่างๆ เช่น จากเพื่อน ผู้ช่วยผู้ก�ากับกองถ่ายอื่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ตามสถานที่ต่างๆ ดูจากนิตยสารการท่องเที่ยว โปสการ์ด แผ่นพับ เพื่อให้

ได้ข้อมลูขัน้ต้น ไม่ใช่ออกหาสถานทีเ่ลย เพราะจะประหยดัเวลา ค่าเดนิทาง 

ค่าที่พัก และค่าอาหารได้มาก

๓. บริหารการเดินทาง การออกหาสถานที่ถ่ายท�า หากเช่ารถแล้ว 

ควรเริ่มออกแต่เช้าตรู่ บุคคลที่ไปหาไม่ควรเกิน ๒ คน คือ ฝ่ายธุรกิจ 

หนึ่ง และผู้ช่วยฝ่ายศิลป์หนึ่ง ฝ่ายธุรกิจดูแลการจัดการ เช่น ระยะทาง  

ค่าเช่าที่พัก การติดต่อขออนุมัติ ส่วนฝ่ายศิลปะดูความสวยงามทางศิลปะ

ทีส่อดคล้องกบับท ใช้กล้องและฟิล์มราคาถกูถ่ายภาพมมุต่างๆ ทีเ่ห็นเหมาะ 

บางสถานที่ขอภาพถ่ายที่เขามีอยู ่แล้ว หรือขอแผ่นพับโฆษณาก็ได ้

ในขณะเดียวกันร่างแผนที่และแผนผังพื้นที่มาด้วย

๔. น�าภาพถ่ายเข้าที่ประชุม น�าภาพถ่ายแผ่นพับ แผนผัง และข้อมูลที่

ได้มาเพื่อเข้าที่ประชุมและคัดเลือก

๕. ดูสถานที่จริง เมื่อคัดเลือกสถานที่ขั้นต้นได้แล้ว ขั้นต่อไปผู้ก�ากับ 

ผู้ก�ากับภาพ และผู้ก�ากับฝ่ายศิลป์ จะเดินทางไปดูสถานที่จริง จะเพิ่มเติม

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น44
๔๔

ดัดแปลงอะไร จะวางกล้องตรงไหนจะได้ปรึกษากับตอนนี้ เบอร์โทรศัพท์ 

แผนที่ วันเวลาเปิดปิด เงื่อนไขการเข้าสถานที่ก็ยืนยันความแน่นอนตอนนี้

๙. ข้อควรค�านึงในการหาสถานที่ถ่ายท�า
สถานที่ถ่ายท�าที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ๗ ประการ คือมีความเหมาะสม 

ในแง่การจดัการ และมคีณุค่าทางศลิปะ ความเหมาะสมในการจดัการ กคื็อ

๑. ใกล้ทีท่�างาน ถ้าเป็นได้สถานทีน่ัน้ไม่ควรไกลจากทีท่�างาน เพือ่ความ

สะดวกหากลืมสิ่งของที่จ�าเป็นจะประหยัดค่าเดินทาง

๒. มีความหลากหลาย สถานที่นั้นหากไปที่เดียวแล้วถ่ายได้หลายฉาก 

จะเป็นสถานที่ถ่ายท�าที่ดีมาก เราจะไม่ต้องเคลื่อนย้ายกองถ่ายบ่อยๆ เช่น 

ไปหมู่บ้านจัดสรรก็จะได้ร้านค้า บ้าน สวนสาธารณะ โรงเรียนอนุบาล 

สนามเด็กเล่น สนามกอล์ฟ คลับ ห้องอาหาร สระว่ายน�า้ ถนนในหมู่บ้าน 

ฯลฯ จะมีความสะดวกในการถ่ายท�า เวลาจะย้ายกองถ่ายก็ย้ายกองถ่าย

ใกล้ๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก

๓. มคีวามสะดวกในการถ่ายท�า คอื มโีทรศพัท์ติดต่อ มทีีจ่อดรถสะดวก 

ห้องน�า้มีหลายห้อง มพีืน้ทีว่่างส�าหรบัแต่งกายและแต่งหน้า มคีวามสงูของ

เพดานส�าหรับติดตั้งดวงไฟ มีพื้นที่ส�าหรับเก็บพักอุปกรณ์ถ่ายท�า มีพื้นที่

ส�าหรับจัดส่วนรับประทานอาหารของกองถ่าย ไม่มีเจ้าถิ่นที่คอยรบกวน

๔. ราคาไม่แพง สถานที่ควรเก็บค่าเช่าไม่แพงนัก หากไม่เสียเลย 

ได้ยิ่งดี เพียงแต่เสียค่าแม่บ้าน ท�าความสะอาด หรือช่วยค่าน�้าค่าไฟบ้าง

เท่านั้น เช่น บ้านเพื่อน หน่วยราชการ สถานที่เพื่อการกุศล สถานที่ท�าการ

บริการ หากแลกเปลี่ยนกับการขึ้นไตเติ้ลให้ได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย การหา 

สถานที่ที่ขายบริการ เช่น ร้านอาหาร ไนท์คลับ โรงแรม สวนสนุก ควรหาที่

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 45
๔๕

ท่ีเปิดกจิกรรมใหม่ๆ จะไม่เสยีค่าใช้จ่าย เพราะกจิการเหล่าน้ัน จะอยูใ่นช่วง

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

๕. ไม่มีสิ่งที่จะเสียหายง่าย ควรหาสถานที่ถ่ายท�าที่จะเสี่ยงต่อการ 

ชดใช้ของเสียหายน้อยที่สุด เช่น สถานที่ที่มีของราคาแพง เช่น พรม 

เครื่องลายคราม เครื่องแก้ว ไม้ประดับราคาสูง เพราะหากหาย หรือ 

เสียหายขึ้นมาจะยุ่งยากต่อการชดใช้

๖. เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวนใดๆ ที่จะท�าให้บันทึกเสียงไม่ได้ เช่น 

สถานที่มีเสียงเครื่องจักร เสียงอู่ซ่อมจักรยานยนต์ เสียงเด็กอ่อน บ้านที่

เลี้ยงสุนัข ถนนที่มีรถเสียงดังวิ่งผ่าน โครงการก่อสร้าง ฯลฯ

๗. มีความสะดวกในการจดัฉาก การจดัฉากภาพยนตร์ไม่เหมอืนละคร

เวที มีการเปลี่ยนแปลง ทุกวินาทีแล้วแต่สถานการณ์ บางครั้งต้องย้าย 

มุมกล้อง หรือผู้ก�ากับนึกภาพออกมาอย่างกะทันหัน สถานที่ที่ดี ควรจะมี

อุปกรณ์ประกอบฉากอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ที่จะหยิบยืม น�ามาจัดฉาก 

ได้ง่าย เช่น โต๊ะ ต้นไม้ กระถาง รูปภาพ แจกัน เครื่องเรือนชุดสนามที่

สามารถยกมาจัดแต่งเพิ่มเติมได้ทันที

๑๐. ความเหมาะสมในแง่ศิลปะ
๑. ถูกต้องตามข้อเท็จจริง สถานที่นั้นจะต้องสมจริงตรงตามบท ไม่มี

จุดอ่อนที่จะจับผิดได้ สอดคล้องกับรูปแบบ และยุคสมัยตามท้องเรื่อง

๒. ได้บรรยากาศและความรู้สึก สถานที่จะต้องมีบรรยากาศ มีโครงสี

ให้ความรู้สึกที่ดี เช่น ในบทบอกว่าชาวนาก�าลังมีความรัก ก็จะเป็นท้องนา

เหลืองอร่าม น�้าเปี่ยมคลอง หรือในบทบอกว่านางเอกเดินเศร้าคิดถึง

พระเอก ก็ควรจะเป็นฉากที่พื้นสีเทา (ลานดิน ลานซีเมนต์) มีเสาไฟฟ้า 
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โดดเดี่ยว หรือมีต้นไม้แห้งใบโกร๋น หรือนางเอกอยู่ในภาวะอันตราย เช่น 

ทางเดินในซอกตึกแคบๆ ที่ผนังตึกบีบท�าให้รู้สึกอึดอัด ดังนี้เป็นต้น โครงสี

ของสถานที่มีส่วนสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้มาก สถานที่ที่มีโครงสีโทนใด

โทนหนึ่ง เครือ่งแต่งกายและอปุกรณ์ประกอบฉากกจ็ะต้องออกแบบสใีห้มี

ศิลปะ เช่น นางเอกไปวัดผ่านทุ่งนาสีเขียวเหลือง เครื่องแต่งกายและร่ม 

อาจจะเป็นสีแดงสดใส เป็นต้น การออกแบบสีจะท�าให้ภาพมีชีวิตชีวา 

โดยเฉพาะโครงสีที่ให้อารมณ์เด่นชัด เช่น เทา ม่วง ให้อารมณ์เหงา, ชมพู 

เหลือง ฟ้า ให้อารมณ์สดใส

๓. มีพื้นที่และหลบสลับซับซ้อน สถานที่ถ่ายท�าไม่ควรจะมีฉากหลัง

แบนที่ดูแล้วทึบตัน เช่น ถนน ตรอก ซอย ควรจะลึกสุดสายตา มุมตึกควร

จะมีหลบและซอกต่างๆ เพราะเมื่อจัดแสง ภาพจะเกิดน�้าหนักสวยงาม อีก

ทั้งระยะลึกจะท�าให้เห็นมีสิ่งต่างๆ หลากหลาย เช่น ฉากตรอกซอยลึก เรา

จะได้ร้านค้า รถตุ๊กตุ๊ก กองขยะ ลังไม้ รถเข็น เด็กเล่นแบดมินตัน ซึ่งจะ

ท�าให้ภาพดูมีชีวิตชีวา

๔. มีความหมายเชิงนัยยะ การหาสถานที่ถ่ายท�าในบางครั้ง อาจจะ

หาสถานที่ที่มีความหมายเชิงนัยยะ หมายถึง สถานที่มีบางสิ่งบางอย่างที่

เป็นนัยของความรู้สึก เช่น โบสถ์ที่มีเงาไม้กางเขนทาบลงบนพื้น แล้วเราใช้

สถานที่นั้นในฉากที่ตัวละครตายแล้วมีเงาพาดผ่าน ทุ ่งดอกไม้สีชมพ ู

เมื่อพระเอกนางเอกพบรักกัน หรือหน้าผาสูง ที่ตัวละครทะเลาะกัน 

จะเกิดความรู้สึกหมิ่นเหม่เหมือนจะตกหน้าผา ได้ความรู้สึกของความ

สัมพันธ์ขาดสะบั้นลง หรือฉากที่มีพื้นกระเบื้องยางตารางหมากรุกด�าและ

ขาวก็จะเป็นความรู้สึกขัดแย้งกัน หรือฉากเด็กเล็กที่ก�าลัง จะถูกลักพาตัว 

แล้วถูกอุ้มวิง่ผ่านสวนกระบองเพชร จะท�าให้ได้อารมณ์ความรูส้กึของสถาน
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ท่ีเหล่านี้อยู่ที่การตีความของผู้ก�ากับ ที่จะเลือกสถานที่ได้ความรู้สึกและ

ความหมายทางศิลปะ

๑๑. การคัดเลือกผู้แสดง (Casting)
 การหาผู้แสดง มีแหล่งที่หาได้ดังนี้

 ๑. ชมรมละครและการแสดงของโรงเรียน ,มหาวิทยาลัย

 ๒. บริษัทจัดหานายแบบ และนางแบบ (modeling agency)

 ๓. โรงเรียนการแสดงและภาพยนตร์

 ๔. ชมรมเชียร์ลีดเดอร์

 ๕. สนามกีฬาและสถานที่เพาะกาย

 ๖. สถานที่บันเทิง

 ๗. เดินหาในรูปแบบแมวมอง

 ๘. การประกาศหานักแสดง

๑. ชมรมละครและการแสดงตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่นี่จะเป็น

ศูนย์รวมของหนุ่มสาวหน้าตาดี มีความสนใจในการแสดงและมีความ

สามารถระดับหนึ่ง หากชมรมมีผลงานแสดงบนเวที เราก็จะเห็น 

ความสามารถของนกัแสดงจรงิๆ หากไม่มกีารแสดงก็อาจจะขอดูเทปบนัทกึ

การแสดงครั้งก่อนๆ

๒. บรษิทัจดัหานายแบบและนางแบบ บรษัิทเหล่าน้ีจะมแีฟ้มภาพถ่าย

ของนายแบบนางแบบ โดยมภีาพใบหน้า ภาพถ่ายด้านหน้า เตม็ตวั ให้เลอืก

พร้อมบอกความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น เล่นฉากบู๊ ตีลังกาได้ ร้องเพลงได้ 

เต้นร�าได้ เป็นต้น
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๓. โรงเรียนการแสดงและภาพยนตร์ แผนกภาพยนตร์บางแห่งจะมี

สาขาการแสดงการขับร้องนาฏศิลป์ จึงเป็นแหล่งที่รวมนักแสดงไว้มาก

๔. ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ เป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะหานักแสดงได้ โดยเฉพาะ

คนที่มีรูปร่างดี

๕. สนามกีฬาและสถานเพาะกาย สถานที่เหล่านี้จะมีเด็กหนุ่มรูปร่าง

ดีและหน้าตาดี มีบุคลิกภาพและความคล่องตัวให้เลือกมาก

๖. สถานบันเทิง เจ้าของกิจการบันเทิงมักจะหาเด็กสาว และเด็กหนุ่ม

หน้าตาดีไว้ท�างาน เช่น พนักงานเสิร์ฟในภัตตาคาร เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์

ต้อนรับ แผนกขาย แผนกบริการลูกค้า ฯลฯ

๗. เดนิหาในรปูแบบของแมวมอง การหาวธิน้ีีคอืการลงพืน้ทีต่ามแหล่ง

ต่างๆ ที่มีผู้คนมากมาย เช่น สถานีขนส่ง ศูนย์การค้า การแสดงคอนเสิร์ต 

ป้ายรถเมล์ เห็นใครบุคลิกดีก็ติดต่อ ขอชื่อเบอร์โทรศัพท์ วิธีนี้บางครั้งจะ

ได้ผู้แสดงดีๆ อย่างคาดไม่ถึง เวลาแสดงจะแลดูเป็นธรรมชาติ (เนื่องจาก

ไม่ใช่นักแสดงอาชีพอย่างผู้ที่มาจากโมเดลลิ่ง เอเจนซี) เขาจะเป็นผู้ที่เล่น

ภาพยนตร์ของเราครั้งแรกจึงไม่ติดบท และมาดเก่าๆ ที่เคยแสดงมาก่อน

๘. การประกาศหานกัแสดง วิธีนีก้ค็อืการจดัท�าโปสเตอร์ไปตดิทีต่่างๆ 

หรือประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์ บอกบุคลิกลักษณะที่ต้องการพร้อม

สถานที่ติดต่อ

จากทั้ง ๘ ข้อข้างต้นที่เป็นแหล่งหานักแสดง ก็เชิญมาท�าการคัดเลือก

โดยสถานที่คัดเลือกควรเป็นห้องที่เงียบสงบ ในห้องน้ันจะมีผู ้ก�ากับ 

ผูจ้ดัการสร้าง และช่างภาพนิง่ และวิดีโอ วิธีคดัเลอืกก็คอืน�าบทให้อ่านอาจ

จะเป็นบททีเ่ราจะถ่ายท�า หรือเป็นบทภาพยนตร์เก่าๆ กไ็ด้ บรรยากาศในห้อง 
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ต้องท�าให้ผู้มาคัดเลือกผ่อนคลายสบายใจ สัมภาษณ์เขาอย่างเป็นกันเอง 

อย่าให้เขาอึดอัดและเป็นกังวล เราจึงจะเห็นความรู้สึกของเขาได้ชัดเจน 

ผู้มาคัดเลือกจะอ่านบทช้าๆ แล้วจะค่อยๆ เข้าถึงบททีละน้อยๆ ผู้ก�ากับ 

จะสังเกตดูที่สีหน้าและแววตา จากนั้นให้ลองอ่านบทอีกครั้ง โดยตีความ

บทที่แตกต่างจากครั้งแรก ขั้นตอนนี้ส�าคัญมาก เราจะรู้ว่าผู้แสดงมีความ

สามารถมากน้อยเพียงใด ก็จากน�้าเสียงความรู ้สึกและความเข้าใจ 

ในตัวละคร จากนั้นก็ให้คะแนนไว้พร้อม จดบันทึกข้อบกพร่องต่างๆ เช่น 

เสียงแหบ หรือดวงตากระพริบถี่ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไป คือ ให้พูดเดี่ยว 

เนื้อหาอะไรก็ได้อยากเล่าเรื่องทางบ้าน เพื่อนสนิท ประสบการณ์ในอดีต  

ก็ให้พูดออกมา เราก็จะเห็นแววนักแสดงได้ในช่วงน้ี จากน้ันก็ใช้เทคนิค 

แสดงสด ที่เรียกว่า improvisation โดยให้คิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา แล้ว

ลองให้แสดงโดยอาจจะมีผู้แสดงร่วมด้วย เช่น ฉากแย่งแหวนทองที่เก็บได้ 

การแสดงสดนีจ้ะท�าให้สามารถค้นหาแววนกัแสดงได้เช่นกัน อีกเทคนิคหน่ึง

ก็คือ การให้เล่นละครใบ้ (๓๑ antomime) เช่น ลองให้ท�ามือท�าไม้ในการชง 

กาแฟโดยไม่มีถ้วยกาแฟ ซักผ้าตากผ้ากับอากาศเปล่า ๆ  การแสดงละครใบ้ 

นี้ช่วยให้เราเห็นว่า ผู้แสดงมีจินตนาการสูงต�่าเพียงใด ระหว่างที่คัดเลือก 

จะมีการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอไว้ เพื่อน�ามาพิจารณา อีกครั้งในที่ประชุม 

เมื่อได้ผู ้แสดงแล้วก็อย่าลืมโทรศัพท์ปฏิเสธผู ้ไม่ถูกเลือกอย่างสุภาพ 

เผื่อโอกาสในการคัดเลือกในเรื่องหน้า

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น50

๕๐

๑๒. การก�ากับภาพยนตร์ (Film Directing)
การก�ากับภาพยนตร์ คือ การควบคุมงานศิลปะต่างๆ ของภาพยนตร์

ให้ไปในทศิทาง (direction) ทีผู่ก้�ากบัภาพยนตร์ต้องการ ผูก้�ากับภาพยนตร์ 

(Director) คอื ผูท้ีค่วบคมุส่วนประกอบทกุส่วนทีป่รากฏหน้ากล้องถ่ายภาพ 

เป็นผูถ้อดบทภาพยนตร์ให้ออกมาเป็นภาพ โดยประสานส่วนประกอบต่างๆ 

เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวและมีศิลปะ ส่วนประกอบของภาพยนตร์ เช่น 

ผู้แสดง ภาพ ฉาก แสง เสียง ฯลฯ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วสามารถท�าให้ผู้ชม

ประทับใจ อีกทั้งเข้าใจแก่นเรื่อง (theme) หรือแนวความคิดหลักของเรื่อง

นั้นได้

ผูก้�ากบัภาพยนตร์จะต้องท�างานประสานกบับคุลากรในกองถ่ายแผนก

ต่างๆ เช่น ผู้ก�ากับภาพ ผู้ก�ากับฝ่ายศิลป์ ผู้จัดการกองถ่าย ฯลฯ เพื่อให้ 

ช่วยสร้างภาพที่ฝันให้เป็นตามจินตนาการที่ตนเองต้องการในการท�างาน

ก่อนการถ่ายท�า ผู้ก�ากับมีล�าดับการท�างาน ดังนี้

๑. เข้าใจบทอย่างแตกฉาน (ตีบทแตก)

๒. วิเคราะห์ภูมิหลังตัวละคร

๓. แบ่งบทเป็นช่วงๆ (dramatic beat)

๔. ก�าหนดรูปแบบของงาน

๕. ก�าหนดจังหวะและระดับความรู้สึก (rhythm and tone)

๖. ร่างผังการถ่าย และท�าสตอรี่บอร์ด

๗. ท�ารายการถ่าย (shotlist)
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๕๑

 ๑. เข้าใจบทอย่างแตกฉาน (ตบีทแตก) ผูก้�ากับภาพยนตร์จะอ่าน

บทหลายๆ ครั้ง ตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามคนเขียนบท ต้องมีความรู ้ 

กว้างขวาง และลึกซึ้งต่องานที่ตนเองจะก�ากับ เช่น ถ้าภาพยนตร์เรื่องนั้น 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่น ก็ต้องหาหนังสือจิตวิทยาวัยรุ่นมาอ่าน หรือพูดคุย

สมัภาษณ์วยัรุน่ ผูก้�ากบัภาพยนตร์ต้องรูจ้งัหวะของเรือ่งว่าจะมลีลีาอย่างไร 

เหน็ภาพในสมองแจ่มชดั สามารถทีจ่ะจ�ารายละเอียดในบทได้เกือบทัง้หมด 

ทั้งนี้ หากว่าทีมงานหรือนักแสดงถาม เขาจะให้ค�าตอบได้

 ๒. วเิคราะห์ภมูหิลงัตวัละคร ผูก้�ากบัภาพยนตร์ต้องเข้าใจตวัละคร

เสมือนเป็นญาติสนิท รู้ว่าเขาและเธอมีภูมิหลังอย่างไร นิสัยอย่างไร ต้อง 

ขุดลึกและรู้พฤติกรรมนั้นๆ ว่า ท�าไมเขาจึงเป็นเช่นนั้น และกระท�าสิ่งเหล่า

นัน้เพราะอะไร ถ้าเหตกุารณ์หนึง่เกดิขึน้เขาจะท�าอย่างไร เพือ่เมือ่เวลาก�ากบั

จะก�ากับได้คล่องอีก ทั้งยังจะท�าให้ตัวละครมีความน่าสนใจและสมจริง

 ๓. แบ่งบทเป็นช่วงๆ (dramatic beat) ผู้ก�ากับภาพยนตร์จะ

ต้องรูช่้วงลลีาของหนงัทีภ่าพต่างๆ รวมกนั แล้วจะเกดิจงัหวะลลีาเป็นช่วงๆ 

อย่างไร เช่น เด็กคนหนึ่งเก็บกระเป๋าสตางค์ที่ตกได้ (จังหวะที่ ๑) เขางง 

หยิบขึ้นมาดู มองไปข้างหน้า (จังหวะที่ ๒) เขาวิ่งไปคืนเจ้าของ แต่เจ้าของ

ขึ้นรถเมล์ไปแล้ว (จังหวะที่ ๓) เขาขึ้นรถเมล์สายเดียวกันตามไป (จังหวะที่ ๔) 

เขายิม้เมือ่เหน็เจ้าของกระเป๋าลงจากรถ เขาลงตามไป (จงัหวะท่ี ๕) เขาเรยีก 

แล้วคืนกระเป๋าให้ (จังหวะที่ ๖) เจ้าของเงินรับ เจ้าของกระเป๋าเดินไป สัก

พกัหนักลบัมาเรยีก เขาตกใจ เจ้าของกระเป๋ายืน่นามบัตรให้บอกว่าถ้ามอีะไร

จะให้ช่วยเหลือ ก็ให้ติดต่อ (จังหวะที่ ๗) ผู้ก�ากับจะต้องน�าบทมาแบ่งเป็น

ช่วงของฉากเป็นหลายๆ ช่วง เพื่อให้เกิดจังหวะและลีลาการเล่าเรื่อง
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 ๔. การก�าหนดรูปแบบของงาน การก�าหนดรูปแบบของงาน 

หมายถงึ การเลอืกทีจ่ะสร้างบคุลกิลกัษณะของภาพยนตร์ว่าจะออกมาเป็น

อย่างไร เรียกว่า การออกแบบ look ของภาพยนตร์ เช่น look ที่เป็นวัยรุ่น

สมัยใหม่ ก็จะเป็นภาพแคบๆ ตัดต่อฉับไว ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก

ใช้สสีนัฉดูฉาด แต่ถ้า look ออกมาเป็นเชิงทีเ่รยีกว่า คลาสสคิ กจ็ะถ่ายเป็น

ภาพกว้างๆ จัดแสงเหมือนคัทยาวๆ โทนสีออกไปทางสีน�้าตาล (sepia) 

look ของภาพยนตร์แต่ละแนวจะแตกต่างกัน ภาพยนตร์แนวชีวิตก็ 

จะใช้ Look ลักษณะหนึ่ง ในขณะที่แนวตลก แนวผี แนวฆาตกรรม 

แนววิทยาศาสตร์ก็จะอีกลักษณะ

๕. ก�าหนดจังหวะ หมายถึง การก�าหนดลีลาช่วงเดินเรื่องของ

ภาพยนตร์ระดับความรู้สึกของงาน เช่น ภาพยนตร์ที่มีช่วงลีลาเร็วมาก 

ความรู้สึกของภาพจะรุนแรง แสง เสียง การใช้สีสันจะจัดจ้าน เข้มข้น 

ตรงกันข้ามกับภาพยนตร์ชีวิตรักจะเดินเรื่องช้าๆ ความรู้สึกของภาพอ่อน

ละมุนนุ่มนวล ฉากเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบฉากมักใช้สีอ่อนๆ

๖. ร่างผังการถ่ายและสตอรี่บอร์ด (floorplan and storyboard) 

ผูก้�ากบัภาพยนตร์จะต้องออกแบบร่างผงัการถ่าย (floorplan) ลกัษณะของ

ผังการถ่ายเหมือนกับการมองดูจากเพดานว่า ตัวละครเข้าออกทางไหน 

ไปนั่งเก้าอ้ีตัวใด โต๊ะตู้วางอย่างไร รวมถึงต�าแหน่งของกล้องอยู่ตรงไหน 

เคลื่อนไหวกล้องอย่างไร การจัดท�าผังการถ่าย (Floor Plan) จะท�าให้ 

ช่างภาพและฝ่ายจัดฉากท�างานสะดวกขึ้น จากน้ันก็ท�าสตอรี่บอร์ด 

(storyboard) สตอรีบ่อร์ดท�าเพือ่ให้เหน็ขนาดภาพ องค์ประกอบของภาพ 

ความต่อเนือ่งสมัพนัธ์ระหว่างภาพหนึง่ไปยงัอกีภาพหนึง่ หากผูก้�ากบัไม่ถนดั 

ในการเขียน ก็ร่างภาพหยาบๆ แล้วจ้างช่างศิลป์มาเขียนให้สตอรี่บอร์ด 
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จะช่วยให้ทีมงาน และผู้ก�ากับท�างานสะดวกมองออกว่าจากภาพน้ีแล้ว 

ภาพต่อไปจะเป็นอย่างไร

๗. ท�ารายการถ่าย (shot list) รายการถ่าย คือ การก�าหนดจ�านวน

ภาพที่จะถ่ายเรียงล�าดับจากช๊อตที่ ๑ แล้วแตกช๊อตออกไปเป็น ๑.๑, ๑.๒, 

๑.๓ ช๊อตที่ ๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓, ๔, ๔.๑ (ในการเปลี่ยนต�าแหน่งของกล้อง

แต่ละครั้ง อาจจะมีหลายช๊อตก็ได้ คือ ถ่ายภาพขนาดต่างๆ กัน ใช้เลนส์

หรือฟิลเตอร์ต่างกัน) รายการถ่าย   ต้องท�าให้ละเอียด เพื่อใช้ในการถ่าย

ในแต่ละวัน เพื่อเป็นแนวทางของผู้ก�ากับและทีมงาน ภาพจะเป็นอย่างไร 

ถ่ายอย่างไร ตัวละครจะอยู่ต�าแหน่งไหน หันหน้า ไปทางใด ท�าอะไร เข้า

ออกภาพทางไหน ตัดภาพเมื่อไหร่ จะอธิบายให้ละเอียดในคราวน้ีอีกที 

(หลังจากที่ ได้บอกไว้บ้างแล้ว) เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามฝ่ายศิลป ์

ก็จะจัดฉากให้สวยงาม ฝ่ายกล้องก็จะจัดแสง จัดภาพ วัดระยะโฟกัส เมื่อ

ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะเชิญผู้แสดง  มาเข้ากล้อง มีการซ้อม ๑ ครั้ง เพื่อให้

ผู้แสดงรูว่้าจะพดูอะไร ท�าอะไร สมัพนัธ์กบัการเคลือ่นไหวของกล้องอย่างไร 

การซ้อมครัง้แรกจะซ้อมให้เกดิความคล่องตวัของท่าทาง, การเดนิ, หยบิจบั 

สิ่งของต่างๆ ฝ่ายกล้องก็จะซ้อมก็จะซ้อมความเคลื่อนไหวของกล้องว่าจะ

กระตุกหรือไม่ จับโฟกัสตัวละครได้หรือไม่ การซ้อมครั้งที่ ๒ จะซ้อม 

การแสดงอารมณ์ โดยท�าเหมือนถ่ายจริงทุกอย่าง เพียงแต่ยังไม่เริ่ม 

กดชตัเตอร์เดินฟิล์ม หากการซ้อมครัง้นีม้คีวามเข้าใจผดิ เช่น ผูแ้สดงตคีวาม

บทผิด ระดับอารมณ์ยังไม่ถึงใจ ก็จะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมจนเป็นที่พอใจ 

เมือ่ซ้อมได้ทีแ่ล้ว ผูช่้วยผูก้�ากบัจะสัง่ค�าว่า “พร้อม” “ผูแ้สดงพร้อม” ผูแ้สดง 

จะขานรับว่า “พร้อม” “เสียงพร้อม” ผู้บันทึกเสียงขานรับว่า “พร้อม” 

“กล้องพร้อม” ตากล้องจะขานรับว่า “พร้อม” ผู้ก�ากับภาพยนตร์จะกล่าว
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๕๔

ค�าว่า “แอคชั่น” หรือ “เล่นได้” ผู้แสดงก็จะเล่นไป จนกระทั่ง “คัท” หรือ  

“ตัด” ทกุคนกจ็ะหยดุ แล้วถ่ายครัง้ที ่๒ (take ๒) อีกครัง้ และถ่ายไปเรือ่ยๆ 

จนพอใจ เมื่อได้ footage มาจนพอใจ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ก็จะดูแลงานใน

ขั้นการตัดต่อล�าดับภาพ การแต่งดนตรีประกอบ การท�าไตเติ้ล เอฟเฟค

พิเศษ การบันทึกเสียง และการเลือกและแต่งสีภาพยนตร์ จนภาพยนตร์

ส�าเร็จออกมา
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ค�ำชี้แจง : แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในเรื่อง

คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  มีจ�านวน ๑๐ ข้อ ข้อละ 

๑ คะแนน ข้อที่ถูกที่สุดให้ใช้   (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

จุดประสงค์ : เพื่อต้องการวัดความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียนในเรื่อง

คุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริตก่อนที่จะด�าเนินการท�า

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต

๑. คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต คือข้อใด

 ก. มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

 ข. มีทักษะการคิด  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ มีน�้าใจ  

  ใฝ่เรียนรู้

 ค. มีทักษะการคิด  มีวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่าง

  พอเพียง มีจิตสาธารณะ

 ง. รักชาติ  ซื่อสัตย์  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ

๑๓. แบบทดสอบ
วัดความรู้ ความเข้าใจ
เรื่อง คุณลักษณะ ๕ ประกำรของโรงเรียนสุจริต

 ชื่อนักเรียน....................................................................................

 โรงเรียน.........................................................................................

 ชั้น.................................................................................................
lllllll
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๒. คุณลักษณะในข้อใดแสดงให้เห็นถึงควำมพอเพียง

 ก. สุดาน�ากระดาษ Reuse มาใช้ในการเขียนบทภาพยนตร์สั้น

 ข. มานะเขียนบทภาพยนตร์สั้นใช้เวลาเช้าถึงค�่า

 ค. มานีและประภาใช้กล้องวีดิโอมือสองบันทึก ไม่ชัดไม่เป็นไร

 ง. ถูกทกข้อ

๓. ทักษะกำรคิดอย่ำงมีคุณธรรมที่ถูกต้องหมำยถึง

 ก. คิด วิเคราะห์ แยกแยะว่าท�าแล้วได้อะไรบ้าง

 ข. คิดได้อย่างส�าเร็จดังที่หวัง

 ค. คิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ

 ง. วิเคราะห์จากเรื่องที่ปฏิบัติ อ่านแล้วใช้ความรู้สึกตัดสิน

๔. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของกำรมีวินัย

 ก. มาท�างานสายแล้วกลับบ้านค�่าทุกวัน

 ข. ร่วมคิด ร่วมท�า ไม่เป็นระบบ

 ค. ท�างานอย่างมีขั้นตอน

 ง. เข้าแถวรับประทานอาหารตามล�าดับความสูงต�่า

๕. ทักษะกำรมีจิตสำธำรณะจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีคุณลักษณะ

 ควำมสุจิตในข้อใด

 ก. มุ่งท�างานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

 ข. ประหยัดโดยการปลูกผักที่ริมรั้วไว้กินเอง

 ค. รับรู้ข่าวสาร สามารถแยกแยะได้ว่าถูกหรือผิด

 ง. ชอบช่วยเหลืองานในหมู่บ้าน

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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๕๗

๖. ข้อใดแสดงถึงควำมซื่อสัตย์สุจริตที่ถูกต้อง

 ก. ท�างานตั้งใจ เสร็จเมื่อไหร่ก็ได้

 ข. พูดความจริง

 ค. หวังดีหยิบกระเป๋าเพื่อนไปเก็บให้

 ง. จริงจังกับการท�างานไม่หลับไม่นอน

๗. คุณลักษณะ ๕ ประกำรของโรงเรียนสุจริต ข้อใด

 คือพื้นฐำนของควำมดี

 ก. มีวินัย

 ข. มีความซื่อสัตย์สุจริต

 ค. อยู่อย่างพอเพียง

 ง. มีจิตสาธารณะ

๘. คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตข้อใดเป็นนิสัยพื้นฐำน

 ที่จ�ำเป็นต้องฝึกให้เป็นนิสัย

 ก. มีจิตสาธารณะ

 ข. มีวินัย

 ค. มีทักษะกระบวนการคิด

 ง. อยู่อย่างพอเพียง

๙. ข้อใดคือหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 ก. ความรู้  คุณธรรม  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

 ข. มีเหตุผล  มีความพอประมาณ  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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 ค. มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีคุณธรรม

  มีความรู้

 ง. มีคุณธรรม  มีความรู้  อยู่แบบพอเพียง  ซื่อสัตย์  มีวินัย

๑๐. อยู่แบบพอเพียง หมำยถึงอะไร

 ก. วางแผนการเรียนบนพื้นฐานความรู้

 ข. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า

 ค. ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ

 ง. ถูกทุกข้อ

ข้อเฉลย

 ๑.  ค ๖.  ข

 ๒.  ก ๗.  ข

 ๓.  ค ๘.  ก

 ๔.  ค ๙.  ค

 ๕.  ง ๑๐. ง
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 ค. มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีคุณธรรม

  มีความรู้

 ง. มีคุณธรรม  มีความรู้  อยู่แบบพอเพียง  ซื่อสัตย์  มีวินัย

๑๐. อยู่แบบพอเพียง หมำยถึงอะไร

 ก. วางแผนการเรียนบนพื้นฐานความรู้

 ข. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า

 ค. ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ

 ง. ถูกทุกข้อ

ข้อเฉลย

 ๑.  ค ๖.  ข

 ๒.  ก ๗.  ข

 ๓.  ค ๘.  ก

 ๔.  ค ๙.  ค

 ๕.  ง ๑๐. ง
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๕๙

เรื่อง คุณลักษณะ ๕ ประกำรของโรงเรียนสุจริต

ชื่อนักเรียน....................................................................................

โรงเรียน.........................................................................................

ชั้น.................................................................................................
lllllll

ค�ำชีแ้จง : แบบประเมินผลงานการเขยีนเรือ่งสัน้ต่อต้านการทจุรติ

ของนักเรียน เพื่อต้องการทราบว่านักเรียนสามารถเขียนเรื่องสั้นได้ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริต และ คุณลักษณะ 

๕ ประการของโรงเรียนสุจริตหรือไม่ อยู่ในระดับคุณภาพใด โดยมีเกณฑ์

การวัดระดับคุณภาพ ดังนี้

 ระดับ   ๕   หมายถึง   เขียนเรื่องสั้นมีคุณภาพมากที่สุด

 ระดับ   ๔   หมายถึง   เขียนเรื่องสั้นมีคุณภาพมาก

 ระดับ   ๓   หมายถึง   เขียนเรื่องสั้นมีคุณภาพปานกลาง

 ระดับ   ๒   หมายถึง   เขียนเรื่องสั้นมีคุณภาพน้อย

 ระดับ   ๑   หมายถึง   เขียนเรื่องสั้นมีคุณภาพน้อยที่สุด

๑๔. แบบประเมินผลงาน
การเขียนเรื่องสั้นต่อต้าน
การทุจริต

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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๖๐

ล�ำดับที่ รำยกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
หมำยเหตุ

๑  เรื่องสั้นที่เขียนถูกต้องตามรูปแบบและหลักเกณฑ์
๒  สามารถเขียนเรื่องสั้นได้สอดคล้องกับประเด็นการ
  ต่อต้านการทุจริต
๓  สามารถเขียนเรื่องสั้นได้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
  ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
๔  สามารถเขียนเรื่องสั้นได้ใจความและสื่อสารได้ชัดเจน
๕  รูปแบบการเขียนเรื่องสั้นถูกต้อง
๖  มีการใช้ภาษาในการเขียนที่ถูกต้องและชัดเจน
๗  เนื้อหาการเขียนมีคุณประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
  ความสุจริตและการต่อต้านทุจริต
๘  เนื้อหาการเขียนเรื่องสั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
๙  มีความสะอาด เรียบร้อย
๑๐  เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ก�าหนด

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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๖๑

ค�ำชี้แจง : ให้เลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท�า

เครื่องหมาย x ลงในกระดาษค�าตอบ

๑. องค์ประกอบส�ำคัญที่ขำดไม่ได้ของภำพยนตร์

 คือข้อใด

 ก. ตัวละคร สถานที่ และเวลา

 ข. บทละคร สถานที่ และเวลา

 ค. ตัวละคร บทละคร และเวลา

 ง. ตัวละคร สถานที่ และบทละคร

 

๒. ข้อใดแสดงถึงบทถ่ำยท�ำ (shooting script)

 ก. บทภาพยนตร์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียน

 ข. บทภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่อธิบายด้วยภาพคล้าย

  หนังสือการ์ตูน ให้เห็นความต่อเนื่องของช็อตตลอดทั้งเรื่อง

 ค. บทภาพยนตร์ทีม่โีครงเรือ่ง บทพดู เป็นการเล่าเรือ่งทีไ่ด้พฒันา

  มาแล้วอย่างมีขั้นตอน

 ง. ถูกทุกข้อ

๑๕. แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจในการจัดท�าสื่อ
ภาพยนตร์สั้น
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๓. ขั้นตอนกำรเขียนบทภำพยนตร์มีกี่ขั้นตอน

 ก. ๔ ขั้นตอน

 ข. ๕ ขั้นตอน

 ค. ๖ ขั้นตอน

 ง. ๗ ขั้นตอน

๔. ขั้นตอนแรกในกำรเริ่มเขียนบทภำพยนตร์สั้น คือ

 ก. การก�าหนดประโยคหลักส�าคัญ (premise)

 ข. การค้นคว้าหาข้อมูล (research)

 ค. การเขียนเรื่องย่อ (synopsis)

 ง. การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment)

 

๕. ข้อใดกล่ำวผิดเกี่ยวกับบทภำพ (storyboard)

 ก. เป็นบทภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่อธิบายด้วยภาพ 

  คล้ายหนังสือการ์ตูน

 ข. มีความต่อเนื่องของช็อตตลอดทั้งเรื่องมีค�าอธิบาย

  ภาพประกอบ เสียงต่างๆ

 ค. เป็นการเล่าเรื่องที่ได้พัฒนามาแล้วอย่างมีขั้นตอน 

  ประกอบ ด้วยตัวละครหลัก

 ง. ผิดทุกข้อ

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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๖๓

๖. บุคคลส�ำคัญในกำรผลิตภำพยนตร์สั้นมีกี่ต�ำแหน่ง

 ก. ๑ 

 ข. ๒

 ค. ๓

 ง. ๔

๗. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกกำรท�ำงำนของผู้จัดกำรสร้ำง 

 (Producer) 

 ก. เสนอโครงการต่อแหล่งทุน

 ข. จัดหาทีมงาน

 ค. คิดโครงการ

 ง. จัดหาและคัดเลือกผู้แสดง

๘. ข้อใดไม่ใช่ เทคนิคกำรถ่ำยภำพ

 ก. ถ่ายแช่ไว้นานๆ เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์

 ข. มองหาจุดเด่นที่น่าสนใจ เพื่อจะได้ไม่พลาดเหตุการณ์ส�าคัญ

 ค. หาจุดจบที่ท�าให้สนใจ

 ง. ถือกล้องนิ่งๆ กลั้นหายใจ ขณะกด Record
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 ๙. ข้อใดควรค�ำนึงในกำรหำสถำนที่ถ่ำยท�ำ

 ก. ใกล้ที่ท�างาน

 ข. มีความหลากหลาย

 ค. มีความสะดวก

 ง. ถูกทุกข้อ

๑๐. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกกำรท�ำงำนของผู้ก�ำกับภำพยนตร์

 ก. วิเคราะห์ภูมิหลังตัวละคร

 ข. เข้าใจบทอย่างแตกฉาน

 ค. ก�าหนดรูปแบบของงาน

 ง. แบ่งบทเป็นช่วง

ข้อเฉลย

 ๑.   ง ๖.   ข

 ๒.   ง ๗.   ค

 ๓.   ง ๘.   ก

 ๔.   ข ๙.   ง

 ๕.   ง ๑๐. ข

6๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

 ๙. ข้อใดควรค�ำนึงในกำรหำสถำนที่ถ่ำยท�ำ

 ก. ใกล้ที่ท�างาน

 ข. มีความหลากหลาย

 ค. มีความสะดวก

 ง. ถูกทุกข้อ

๑๐. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกกำรท�ำงำนของผู้ก�ำกับภำพยนตร์

 ก. วิเคราะห์ภูมิหลังตัวละคร

 ข. เข้าใจบทอย่างแตกฉาน

 ค. ก�าหนดรูปแบบของงาน

 ง. แบ่งบทเป็นช่วง

ข้อเฉลย

 ๑.   ง ๖.   ข

 ๒.   ง ๗.   ค

 ๓.   ง ๘.   ก

 ๔.   ข ๙.   ง

 ๕.   ง ๑๐. ข
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ชื่อผู้รับกำรประเมิน.......................................................................

โรงเรียน.........................................................................................

สงักดั..............................................................................................             

 ระดับการประเมิน

 ระดับโรงเรียน  

 ระดับเขต

 ระดับภูมิภาค

 ระดับประเทศ

ค�ำชี้แจง : แบบประเมินผลงานการจัดท�าภาพยนตร์สั้นต่อต้านการ

ทจุรติของนกัเรยีนระดบัคุณภาพของผลงานในการจดัท�าภาพยนตร์สัน้ โดย

มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้

- ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ได้คะแนน ตั้งแต่   ๘๑ – ๑๐๐ คะแนน

- ผลงานที่มีคุณภาพดี  ได้คะแนน ตั้งแต่   ๖๐ – ๘๐ คะแนน

- ผลงานที่มีคุณภาพพอใช้ ได้คะแนน น้อยกว่า     ๖๐ คะแนน

๑๖. แบบประเมินผลงาน
การจัดท�าภาพยนตร์สั้น
ต่อต้านการทุจริต

๖๕แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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ชื่อผู้รับกำรประเมิน.......................................................................

โรงเรียน.........................................................................................

สงักัด..............................................................................................             

 ระดับการประเมิน

 ระดับโรงเรียน  

 ระดับเขต

 ระดับภูมิภาค

 ระดับประเทศ

ค�ำชี้แจง : แบบประเมินผลงานการจัดท�าภาพยนตร์สั้นต่อต้านการ

ทจุรติของนกัเรยีนระดบัคณุภาพของผลงานในการจัดท�าภาพยนตร์สัน้ โดย

มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้

- ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ได้คะแนน ตั้งแต่   ๘๑ – ๑๐๐ คะแนน

- ผลงานที่มีคุณภาพดี  ได้คะแนน ตั้งแต่   ๖๐ – ๘๐ คะแนน

- ผลงานที่มีคุณภาพพอใช้ ได้คะแนน น้อยกว่า     ๖๐ คะแนน

๑๖. แบบประเมินผลงาน
การจัดท�าภาพยนตร์สั้น
ต่อต้านการทุจริต

๖๕แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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คณะท�ำงำน
.........................

ที่ปรึกษำ

๑. นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. นายพธิาน พืน้ทอง ท่ีปรึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔. นายชวลติ โพธิน์คร ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา

คณะท�ำงำนจำกส�ำนักงำน ป.ป.ช.

๑. นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๒. นายธิติ เมฆวณิชย์ ผู้อ�านวยการส�านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

๓. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช�านาญการพิเศษ

๔. นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๕. นายเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๖. นายเทิดภูมิ ทัศนพิมล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

คณะท�ำงำนจำก สพฐ. และ สพท.
๑. นายเดช ศิรินาม ผู้อ�านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๒. นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อ�านวยการ สพม. เขต ๓๒

๓. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อ�านวยการ สพม. เขต ๓๔

๔. นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อ�านวยการ สพม. เขต ๓๙

๕. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี

๖. นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

๗. นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

6๖ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น66
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๘. นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๙. นายสมเกยีรต ิตงุคะเสรีรักษ์ ศกึษานิเทศก์ สพป.ชยัภมู ิเขต ๓

๑๐. นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๑๑. นายนิวัฒน์ โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

๑๒. นายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๑๓. นางจินดา ตุ่นหล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๑๔. นางธนพรรณ รอดก�าเหนดิ ศกึษานเิทศก์ สพป.พจิติร เขต ๑

๑๕. นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๑๖. นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๒

๑๗. นางลาวัลย์ ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๑๘. นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๑

๑๙. นางสาวสุภาภรณ์ กัลยารัตน์ ศกึษานิเทศก์ สพป.มกุดาหาร

๒๐. นายพงษ์เทพ มนัสตรง ศึกษานิเทศก์ สพป.ล�าพูน เขต ๑

๒๑. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓

๒๒. นายอดุลย์ ผินโพ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

๒๓. นายธนบดีพิพัฒน์ ด�านิล ครูโรงเรียนบ้านวังคอไห สพป.ชัยนาท

๒๔. นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒

๒๕. นางนปภา ศรีเอียด ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๑

๒๖. นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๒

๒๗. นางศิริงาม ภูมิทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๑

๒๘. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏรังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๙

๒๙. นายทวี บรรจง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๑

๓๐. นายพีรวัฒน์ เศวตพัชร์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒

๓๑. นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒

๓๒. นายวีระ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๔
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๓๓. นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์ นิติกร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

๓๔. นางพิศมัย สุวรรณมาโจ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๒

๓๕. นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓

๓๖. นายวิเชียร ศิริคง ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๓๗. นายเสวก บุญประสพ ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงซ่อมวิทยาคม 

  สพป.ตาก เขต ๑

๓๘. ว่าทีร้่อยโทกมัพล ผลพฤกษา ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านแก้ว 

  สพป.จันทบรุ ีเขต ๑

๓๙. นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแบง 

  สพป.หนองคาย เขต ๒

๔๐. นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง 

  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

๔๑. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแปรง 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๔๒. นายสิทธิพงศ์ สั่งศร ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ 

  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๔๓. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 

  สพป.มหาสารคราม เขต ๒

๔๔. นายสมบูรณ์ ขุนไพชิต ผู้อ�านวยการโรงเรียนส�านักสงฆ์ศรีวิชัย 

  สพป.สงขลา เขต ๑

๔๕. นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก 

  สพป.ล�าปาง เขต ๑

๔๖. นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๓
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๔๗. นายพลธาวนิ วชัรทรธ�ารงค์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนวดัหนองบอนแดง 

  สพป.ชลบรีุ เขต ๑

๔๘. นายวิชิต เต็มนิล ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดบ้านแหลมโตนด 

  สพป.พัทลุง เขต ๑

๔๙. ว่าทีร้่อยตร ีประเสรฐิ รจุริา ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านยางน�า้กลดัใต้ 

  สพป.เพชรบุรี เขต ๑

๕๐. นายกนก จ�าปามูล ผู้อ�านวยการโรงเรียนหนองขามนาดี 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๖

๕๑. นายสุพรรณ์ แก้วนิสัย ผู้อ�านวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 

  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

๕๒. นายขวัญใจ อุดมรัตน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 

  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

๕๓. นายภานุพงศ์ นวลบุญมา ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

  สพป.ขอนแก่น เขต ๑

๕๔. นางนิรมล บัวเนียม ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

  สพป. กรุงเทพมหานคร

๕๕. นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนประชาบ�ารุง 

  สพป.นราธิวาส เขต ๓

๕๖. นางอ�าพร สุทธัง ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 

  สพป.อุบลราชธานี เขต ๕

๕๗. นางอมรรัตน์ เชิงหอม ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านหาดแพง (หาดแพงวทิยา)

  สพป.นครพนม เขต ๒

๕๘. นายนรงค์ โสภา ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร สพป.สิงห์บุรี

๕๙. นายนิพนธ์ ยศดา ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 

  สพม.เขต ๒๖

๖๙แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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๖๐. นางสาวอังคณา นารีสาร รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองวิทยาคาร 

  สพม. เขต ๒๙

๖๑. นางพัชภัสสร เสนทัพพระ รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

  สพม. เขต ๓๑

๖๒. นายดิลก ราตรี ครู โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๙

๖๓. นายจ�าลอง น่วมนุ่ม ครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประปามหาราช) ๓

  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๖๔. นายยรรยงค์ ด�ารงค์ศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๖๕. นายวันเฉลิม วุฒิศิษฏ์สกุล ครู โรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง

๖๖. นายอุดรพัฒน์ บุญมา ครู โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต ๕

๖๗. นางอังสนา พิไสยสามนต์เขต 

  ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑

๖๘. นายพงศธร ผ่านส�าแดง คร ูโรงเรยีนดงบงัพสิยันวการนสุรณ์ สพม. เขต ๒๖

๖๙. นายฉัตยา สารีวัลย์ ครู โรงเรียนวารินช�าราบ สพม. เขต ๒๙

๗๐. นายมงคล ปัญญารัตน์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔

๗๑. นายอนุรักษ์ ปาทา ครู โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๒. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์ ครู โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๓. นายไพทูรย์ ไวยธัญกิจ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต ๔๒

๗๔. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต ๔๒

๗๕. นายฐาปณัฐ อุดมศรี ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๒

๗๖. นายศิวกร รัตติโชติ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗๗. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ 

  นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗๘. นางวันดี จิตรไพวรรณ นักวิชาการศึกษาส�านักติดตาม

  และประเมินผลการจัดการศึกษา
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๗๙.	นายคู่บุญ	สกุนตนาค	 นักวิชาการศึกษา

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๐.	นางเกศกัญญา	อนุกูล	 นักวิชาการศึกษา	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๑.	นายภูธร	จันทะหงษ์	ปุณยจรัสธ�ารง	

	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๒.	นายจักรพงษ์	วงค์อ้าย	 นักวิชาการศึกษา	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๓.	นางพิชชาภา	วรวิทยาการ	 เจ้าพนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๔.	นายสุจิตรา	พิชัย	 เจ้าพนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๕.	นายบุญช่วย	เหมศักดิ์	 พนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๖.	นางสมลิตร	ไพรเถื่อน	 พนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๗.	นางเนตรทราย	แสงธูป	 พนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๘.	นางสาวศรัญญา	โชติ	 พนักงานบันทึกข้อมูล	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๙.	นางจิณห์นิภา	ด�าสนิท	 พนักงานบันทึกข้อมูล	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๐.	นางวัชรินทร์	ทองวิลัย	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๗๑แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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๙๑.	นายบดินทร์	วรวสุ	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๒.	นางสาวจุฑารัตน์	ก๋องค�า	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๓.	นางสาวมณธิกา	จิตต์สอาด	 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๔.	นายสหัสพล	ษรบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๗๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
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