
 

 

การประกวดภาพยนตรส้ัน 

เนื่องในการประชุมวิชาการดานพิพิธภัณฑ Museum without walls 2016 

 

หัวขอการประกวด Museum Without Walls 

 

งานประชุมวิชาการประจําปดานพิพิธภัณฑ Museum Without Walls โดยสถาบันพิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติ มีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มพูนความรูดาน

พิพิธภัณฑจากประสบการณของคนทําพิพิธภัณฑในประเทศอาเซียน ทั้งยังเปนเวทีแลกเปล่ียน ความรูและ

ประสบการณ ทางดานพิพิธภัณฑ ระหวางผูสนใจและผูปฏิบัติการ รวมถึงการสรางเครือขายในหมูผูสนใจและ

คนทํางานพิพิธภัณฑ ซ่ึงมีรูปแบบการจัดงานเปนการบรรยายทางวิชาการโดยผูเช่ียวชาญดานพิพิธภัณฑจาก

ประเทศเพื่อนบาน อาทิ เวียดนาม สปป.ลาว ฟลิปปนส สิงคโปร อินโดนีเซีย ไทย ฯลฯ และการประกวด

ภาพยนตรส้ัน ในประเด็น Museum Without Walls 

โครงการประกวดภาพยนตรส้ันนี้เปนสวนหนึ่งของการประชุมวิชาการ Museum Without Walls 

ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันมีแนวคิดวาพิพิธภัณฑเปนองคกรที่ไมอาจอยูไดอยางแยกขาดจากสังคมสวนอ่ืน 

พิพิธภัณฑไมไดอยูไดดวยความเช่ียวชาญของนักวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งเทานั้น การดําเนินงานของ

พิพิธภัณฑในปจจุบันนั้น เช่ือมโยงหลากหลายสาขาวิชาเขาดวยกัน ไมวาจะเปนประวัติศาสตร คติชนวิทยา 

วรรณกรรม เศรษฐศาสตร คอมพิวเตอร นิเทศศาสตร เปนตน นอกจากนี้ พิพิธภัณฑตองสรางความสัมพันธ

กับผูชมและหนวยทางสังคมอ่ืนๆ เพื่อใหพิพิธภัณฑเปนแหลงบมเพาะการเรียนรูเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม 

เปนการศึกษาทางเลือกไดอยางสมบูรณย่ิงขึ้น ในแงนี้ “การมีสวนรวม” จึงเปนประเด็นสําคัญสําหรับงานดาน

พิพิธภัณฑในปจจุบัน  

การประกวดภาพยนตรส้ัน Museum Without Walls เปนความพยายามหนึ่งในการจะสรางความ

เช่ือมโยงระหวางความรู ปฏิบัติการดานพิพิธภัณฑ และเยาวชนที่มีความสนใจดานการผลิตภาพยนตร ทั้งนี้ก็

ดวยความตระหนักวา พิพิธภัณฑมีชีวิตอยูไดก็ดวยคนทําพิพิธภัณฑและผูชมพิพิธภัณฑ หากวัฒนธรรมการ

ชมพิพิธภัณฑไดถูกปลูกฝงลงไปในคนรุนเยาว ชีวิตของพิพิธภัณฑก็จะยืนยาวและตอเนื่อง การประกวด

ภาพยนตรส้ันนี้ จัดขึ้นก็เพื่อรับฟงความคิดเห็นและประสบการณของคนรุนใหม ในกระบวนการประกวด 

เยาวชนจะไดรับความรูดานพิพิธภัณฑ จะมีกระบวนการตีความ สืบคน ลงพื้นที่ และส่ือสารประเด็นดังกลาว

ออกมา โดยภาพรวมแลว โครงการนี้มุงหวังที่จะเช่ือมโยงระหวางหลายสาขาวิชา และแปลงองคความรูทาง

วิชาการใหสามารถส่ือสารไดอยางสรางสรรค  

 

ทั้งนี้ ภาพยนตรส้ันที่ไดรับการคัดเลือก จะถูกนํามาฉายในการประชุมวิชาการ Museum Without Walls             

เพื่อเปนส่ือในการถกเถียง ขยายประเด็นดังกลาวออกไปในหมูผูเขารวมสัมมนา  



 

อนึ่ง เนื้อหาจากการบรรยายโดยผู เ ช่ียวชาญ จะไดรับการบรรณาธิกรและจัดพิมพตอไป                   

สวนภาพยนตรที่ฉายในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะจัดทําเปนซีดี เผยแพรพรอมหนังสือ และ/หรือจัดสง

ใหหนวยงานที่สนใจตอไป 

 

หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวิชาการ  สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 

 

ผูสนับสนุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ Documentary Club 

 

ประเภทของผลงาน ผลงานภาพยนตรส้ัน 

 

ผูมีสิทธ์ิสงเขาประกวด นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยสามารถทํางานเดี่ยวหรือเปนกลุมได 

 

เงื่อนไขขอกําหนดในการสงผลงานเขาประกวด 

1. ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองสรางสรรคในหัวขอ “Museum Without Walls” 

2. ผูสงผลงานตองกรอกแบบฟอรมการสมัครตามที่กําหนดไวในใบสมัครและระบุขอมูลใหชัดเจน 

3. ผูสงผลงานตองรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธ์ิอ่ืนใดของบุคคลอ่ืน 

4. ผลงานที่ไดรับรางวัล ลิขสิทธ์ิจะเปนของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ภายในระยะเวลา 

1 ป นับแตประกาศผลการตัดสินรางวัล หลังจากนี้จะถือเปนลิขสิทธ์ิรวมระหวางผูผลิตงานนั้น สถาบัน

พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ขอสงวนสิทธ์ิในการเผยแพรผลงานที่สงเขาประกวดตามแตเห็นสมควร 

 

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจากสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 

2. อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. คุณธิดา ผลิตผลการพิมพ ผูกอตั้ง Documentary Club และบรรณาธิการ Bioscope Magazine 

4. ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

การคัดเลือกและเงื่อนไขการสงผลงาน 

1 รอบคัดเลือก  กําหนดการ 

 ผูสนใจสงผลแนวคิดเกี่ยวกับการทําหนังส้ันในประเด็น  

Museum Without Walls ความยาวไมเกิน 2 หนา 

(A4) เนื้อหาในผลงานประกอบดวย  

1) แนวคิด  

2)เนื้อหาและโครงเรื่อง  

3)ประเภทหนัง (อธิบายและระบุวาหนังส้ันของ

คุณเปนประเภทไหน เชน Action, Adventure, 

Animation, Biography, Comedy, Documentary, 

Historical, Satire หรืออ่ืนๆ)  

4) ประวัติผูสงผลงาน 

1) รอบคัดเลือกสงผลงานทาง 

withoutwalls2016@gmail.com 

ภายใน 1 มิถุนายน 2559 

2) ประกาศผลผูผานการคัดเลือกในรอบ

คัดเลือก 8 มถินุายน 2559 

 

2 รอบสัมภาษณ กําหนดการสําคัญ 

 ผูผานการคัดเลือกตองเขาสัมภาษณและนําเสนอแนวคิด

กับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 11 มิถุนายน 

2559 ณ หองคลังความรู มิวเซียมสยาม   

เวลา 13.00 น. เปนตนไป  

ผูผานการคัดเลือกในรอบสัมภาษณ จะรับเงินทุนสําหรับ

ทําหนังส้ัน จํานวน 10,000 บาท เพื่อสงผลงานในรอบ

ตัดสิน 

1) สัมภาษณและนําเสนอแนวคิดกับ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

11 มิถุนายน 2559 

2)ประกาศผลการคัดเลือกรอบสัมภาษณ  

13 มิถุนายน 2559 

 

 

3 รอบตัดสิน กําหนดการสําคัญ 

 ผูผานการคัดเลือกในรอบตัดสิน ตองผลิตหนังส้ันความ

ยาว 8-10 นาที  โดยทีมที่ชนะจะไดรับรางวัลดังนี้ 

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พรอม

ประกาศนียบัตร  

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พรอม

ประกาศนียบัตร 

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท พรอม

ประกาศนียบัตร 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000 บาท พรอม

ประกาศนียบัตร 

1) สงผลงานภาพยนตรส้ันฉบับราง  

10 กรกฎาคม 2559 

2) สงผลงานภาพยนตรส้ันฉบับจริง  

25 กรกฎาคม 2559 

3) นําเสนอหนังส้ัน พรอมพูดคุยแลกเปล่ียน

ในการประชุมวิชาการดานพิพิธภัณฑ 

Museum Without Walls 2016 ณ หอง

ออดิทอเรียม หอศิลปและวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร  และประกาศผลการตัดสิน 

3 สิงหาคม 2559 



 

กําหนดการสําคัญ 

1 มิถุนายน 2559  สงผลงานรอบคัดเลือกทาง withoutwalls2016@gmail.com 

8 มิถุนายน 2559  ประกาศผลผูผานการคัดเลือกในรอบคัดเลือก  

11 มิถุนายน 2559  สัมภาษณและนําเสนอแนวคิดกับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

13 มิถุนายน 2559  ประกาศผลการคัดเลือกรอบสัมภาษณ 

10 กรกฎาคม 2559  สงผลงานภาพยนตรส้ัน (ฉบับราง) 

25 กรกฎาคม 2559  สงผลงานภาพยนตรส้ัน (ฉบับจริง) 

3 สิงหาคม 2559  นําเสนอหนังส้ัน พรอมพูดคุยแลกเปล่ียนในการประชุมวิชาการ  

ดานพิพิธภัณฑ Museum Without Walls 2016  

ณ หองออดิทอเรียม หอศิลปและวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

และประกาศผลการตัดสิน  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ฝายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 

เลขที่ 4  ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทร 02 225 2777 ตอ 407, 419, 420 

E-mail: chonchanok@ndmi.or.th, withoutwalls2016@gmail.com 


