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************************ 

 

๑. การด าเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์  (Hackathon) “Senate 
HackaFilm 2022” 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้และกำรแข่งขันเชิ งสร้ำงสรรค์ 
(Hackathon) “Senate HackaFilm 2022” ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ – วันเสำร์ที่ ๒๐ สิงหำคม 
๒๕๖๕ และวันศุกร์ที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกำสให้ 
คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวของวุฒิสภำและกำรเมือง 
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่ำนนวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
ที่สอดรับกับสังคมยุคดิจิทัล ที่สำมำรถเข้ำถึงง่ำย ใช้งำนได้จริงกับเยำวชนและประชำชนทั่วไป 
โดยก ำหนดกลุ่ ม เป้ ำหมำย  ประกอบด้วย นิ สิต  นักศึกษำ อำยุ  ๑๘ - ๒๔  ปี  ที่ ก ำลั งศึกษำ 
ในระดับอุดมศึกษำ/ปวส./ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ ในสถำบันกำรศึกษำภำยในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล เพ่ือจัดท ำภำพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “วุฒิสภำเพ่ือประชำชน” โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 
๑๔ ทีม ๆ ละ ๔ คน รวมทั้งสิ้น จ านวน ๕๖ คน  
 

๒. การประสานงานและการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ได้รับควำมร่วมมือจำกสถำบันพระปกเกล้ำ ในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้พร้อมทั้งค ำแนะน ำ 
ในกำรจัดกิจกรรม และมอบหมำยนักวิชำกำรจำกสถำบันพระปกเกล้ำร่วมเป็นกรรมกำรตัดสิน  
กำรประกวดกำรจัดท ำภำพยนตร์สั้น 
   
๓. ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ 
 ๓.๑ พิธีเปิดโครงการฯ  
  - กล่ำวรำยงำน โดย นำยสำธิต  วงศ์อนันต์นนท์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
 - กล่ำวเปิดโครงกำรฯ โดย นำงสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์  สมำชิกวุฒิสภำ 
 ๓.๒ พิธีปิดและมอบสัมฤทธิบัตร 
  - ได้รับเกียรติจำก นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ เลขำธิกำรวุฒิสภำ เป็นผู้กล่ำวปิด
โครงกำร และมอบโล่รำงวัลให้กับทีมที่ได้รับรำงวัล 
 
    
 

๔. สรปุผล... 
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๔. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม   
 ๔.๑ การจัดกิจกรรมระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ – วันเสาร์ที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
  กำรจัดกิจกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ – วันเสำร์ที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมในรอบกำรอบรม จ ำนวน ๑๕ ทีม ๆ ละ ๔ คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๖๐ คน โดยแบ่งรูปแบบ 
กำรจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย  
  ๑) การบรรยายให้ความรู้  
   ๑.๑) แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ส าหรับคนยุคใหม่ บรรยำยโดย ศำสตรำจำรย์ 
ไชยันต์  ไชยพร อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรปกครอง คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สรุปได้ 
ดังนี้ 
    วิทยำกรได้กล่ำวถึงควำมแตกต่ำงของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
ในยุคเริ่มต้น เช่น สภำนครรัฐเอเธนส์ ที่ให้ประชำชนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันด้วยกำรจับฉลำกเข้ำไป
ท ำหน้ำที่ในกำรประชุมสภำเพ่ือพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยมีแนวคิดว่ำทุกคน
เสมอภำคเท่ำเทียมกัน และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยสมัยใหม่ ที่ให้ประชำชนเลือกตัวแทน
เข้ำไปท ำหน้ำที่ในกำรประชุมสภำ ซึ่งรูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยสมัยใหม่เป็นกำรน ำ
ข้อดีของกำรปกครองในรูปแบบต่ำง ๆ ๓ แบบ มำหลอมรวมกันเพ่ือสร้ำงรูปแบบใหม่ เรียกว่ำ 
กำรปกครองแบบผสม ซึ่งเป็นต้นแบบของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยสมัยใหม่ กล่ำวคือ มีกำร
ให้อ ำนำจกับคนเพียงคนเดียว คือ ผู้น ำ ให้อ ำนำจกับคณะบุคคล คือ สภำ และให้อ ำนำจกับประชำชน 
ในกำรเลือกตัวแทน ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศจะน ำไปออกแบบให้เหมำะสมกับประเทศของตน 
   ๑.๒) บทบาทหน้าที่วุฒิสภา/วัฒนธรรมทางการเมือง บรรยำยโดย นำยพลเดช  
ปิ่นประทีป  สมำชิกวุฒิสภำ สรุปได้ ดังนี้ 
    วิทยำกร เริ่มจำกกำรสร้ำงควำมเข้ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรด้วยกำรกล่ำวถึง
ระบบงำน และโครงสร้ำงของรัฐสภำในแตล่ะส่วน ที่ประกอบด้วย สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำใจบริบทพ้ืนฐำนกำรท ำงำนของรฐัสภำ โดยเน้นเรื่องบทบำทหน้ำที่ และอ ำนำจของ
ของวุฒิสภำ ประกอบด้วย ๑) บทบำทหน้ำที่ของวุฒิสภำตำมบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
กำรพิจำรณำและกำรกลั่นกรองกฎหมำย กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรให้ค ำแนะน ำหรือ
ให้ควำมเห็นชอบให้บุคคลด ำรงต ำแหน่ง และหน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำในเรื่องอื่น ๆ ๒) หน้ำที่และ
อ ำนำจของสมำชิกวุฒิสภำ ในกำรเข้ำชื่อเพ่ือด ำเนินกำรตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ ๓) วุฒิสภำตำมบท
เฉพำะกำล จะมีเฉพำะสมำชิกวุฒิสภำชุดแรกตำมที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ก ำหนด ประกอบด้วย 
 

กำรติดตำม... 
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กำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ (มำตรำ ๒๗๐) กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
เพ่ือด ำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูป ประเทศ (มำตรำ ๒๗๐) กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
วุฒิ สภำหรือสภำผู้ แทนรำษฎรยับยั้ งไว้ตำม  มำตรำ ๑๓๗ (๒ ) หรือ  (๓ ) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย (มำตรำ ๒๗๑) และกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนำยกรัฐมนตร ี(มำตรำ ๒๗๒) นอกจำกนั้น วุฒิสภำยังมีโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนเพื่อลง
พ้ืนที่รับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกประชำชน และกำรติดตำมกำรบังคับใช้กฎหมำยที่มี
ผลกระทบกับประชำชน 
   ๑.๓) เทคนิคการเล่าเรื่องในภาพยนตร์สั้น บรรยำยโดย รศ. สุรศักดิ์ บุญอำจ  
อำจำรย์ประจ ำภำควิชำนิเทศศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี สรุปได้ ดังนี้ 
    วิทยำกร ได้น ำตัวอย่ำงภำพยนตร์สัน้หลำยประเภทมำเปิดให้ผู้เขำ้รับกำรอบรม
รับชม เช่น เกี่ยวกับกำรเมือง เกี่ยวกับกำรสะท้อนสังคม เกี่ยวกับควำมเชื่อ เป็นต้น ซึ่งวิทยำกร 
จะเน้นเรื่องของกำรสื่อสำร ควำมเชื่อมโยงเหตุกำรณ์ กำรเล่ำเรื่อง และกำรเดินเรื่องที่จะต้องท ำให้ผู้ชม
ภำพยนตร์เชื่อหรือคล้อยตำมกับสิ่งที่ต้องกำรจะสื่อสำร โดยกำรสื่อสำรจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรที่ต้องกำรจะสื่อสำร ที่ต้องกำรสร้ำงกำรรับรู้กำรท ำงำนของวุฒิสภำผ่ำนภำพยนตร์สั้น 
   ๑.๔) การเตรียมการ และการแก้ปัญหาในการจัดท าภาพยนตร์สั้น บรรยำยโดย 
นำยบัณฑิต  ทองดี  นำยกสมำคมผู้ก ำกับภำพยนตร์ไทย สรุปได้ ดังนี้ 
    วิทยำกร กล่ำวถึงกำรท ำภำพยนตร์สั้นเรื่อง “วุฒิสภำเพ่ือประชำชน” สิ่งที่
ส ำคัญคือกำรหำข้อมูล และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวุฒิสภำในทุก ๆ ด้ำน เช่น บทบำทหน้ำที่ ตำม
รัฐธรรมนูญ และกำรท ำงำนของวุฒิสภำ เพ่ือให้ข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรท ำภำพยนตร์ถูกต้อง และลด
ข้อผิดพลำดของข้อมูลที่อำจจะเกิดขึ้น นอกจำกนั้นก็กล่ำวถึงกำรเตรียมกำรจั ดท ำภำพยนตร์ เช่น 
สถำนที่ในกำรถ่ำยท ำ ข้อจ ำกัดของพ้ืนที่ สภำพอำกำศ เพื่อเตรียมกำรท ำงำนให้เหมำะสม เป็นต้น 
   ๑.๕) การสร้างความเข้าใจ เพ่ือการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “วุฒิสภา 
เพ่ือประชาชน” บรรยำยโดย นำยวิเชียร  บัวบำน ผบ.กลุ่มงำนเผยแพร่ประชำธิปไตยฯ สรุปได้ ดังนี้ 
    วิทยำกร กล่ำวสรุปควำมเป็นมำของรัฐสภำตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน เน้นเรื่อง
ยุทธศำสตร์ และกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศในอนำคต โดยมีสมำชิก
วุฒิสภำท ำหน้ำที่ในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำกับ
ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันให้น ำเสนอมุมมอง เบื้องหลังกำรท ำงำนของวุฒิสภำที่ยึดโยงผลประโยชน์  
ของประชำชนมำกกว่ำประโยชน์ของตนเอง และแนะน ำช่องทำงในกำรหำสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิสภำ 
เช่น http://www.senate.go.th/ และ เพจวุฒิสภำ 
 

๒) กำรวิพำกษ์... 
 
 

http://www.senate.go.th/%20และ
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  ๒) การวิพากษ์เค้าโครงในการจัดท าภาพยนตร์สั้น  
   เป็นกิจกรรมที่ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันแต่ละทีม เสนอแนวคิดในกำรจัดท ำ
ภำพยนตร์สั้น หัวข้อ “วุฒิสภำเพื่อประชำชน” โดยคณะกรรมกำรจะท ำกำรวิพำกษ์เค้ำโครงในกำรจัดท ำ
ภำพยนตร์สั้นของแต่ละทีม และให้ค ำแนะน ำเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันน ำข้อเสนอแนะไปใช้ในกำร
จัดท ำภำพยนตร์สั้นให้ตรงตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยจะมีกำรวิพำกษ์เค้ำโครงในกำรจัดท ำภำพยนตร์
สั้นผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันแต่ละทีม ๆ ละ ๒ รอบ โดยมีคณะกรรมกำร จ ำนวน ๕ คน ประกอบด้วย 
   ๒.๑) นำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำร
บริหำรจัดกำร 
   ๒.๒) นำยวิเชียร  บัวบำน  ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนเผยแพร่ประชำธิปไตย และ
กิจกรรมวุฒิสภำภูมิภำค 
   ๒.๓) นำงสำวขวัญข้ำว  คงเดชำ  นักวิชำกำร ประจ ำสถำบันพระปกเกล้ำ 
   ๒.๔) รศ. สุรศักดิ์ บุญอำจ  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำนิเทศศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
   ๒.๕) นำยบัณฑิต  ทองดี  นำยกสมำคมผู้ก ำกับภำพยนตร์ไทย 
   ทั้งนี้ หลังจำกผ่ำนกำรอบรมผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันได้น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกำรอบรม และ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรไปจัดท ำภำพยนตร์สั้น หัวข้อ “วุฒิสภำเพ่ือประชำชน” ให้แล้วเสร็จ
ภำยในวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๕ เพื่อส่งผลงำนภำพยนตร์สั้นเขำ้รว่มกำรแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๒ กันยำยน 
๒๕๖๕ 
 ๔.๒ การจัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมขึ้น ณ อาคารรัฐสภา 
กรุงเทพมหานคร 
  ๑) คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดภำพยนตร์สั้น จ ำนวน ๕ คน ประกอบด้วย 
   ๑.๑) นำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำร
บริหำรจัดกำร 
   ๑.๒) นำยวิเชียร  บัวบำน  ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนเผยแพร่ประชำธิปไตย และ
กิจกรรมวุฒิสภำภูมิภำค 
   ๑.๓) นำงสำวขวัญข้ำว  คงเดชำ  นักวิชำกำร ประจ ำสถำบันพระปกเกล้ำ 
   ๑.๔) รศ. สุรศักดิ์ บุญอำจ  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำนิเทศศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
   ๑.๕) นำยบัณฑิต  ทองดี  นำยกสมำคมผู้ก ำกับภำพยนตร์ไทย 
 
 

๒) ผู้เข้ำรว่ม... 
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  ๒) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ผ่ำนกำรอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ – วันเสำร์ที่ ๒๐ สิงหำคม 
๒๕๖๕ ส่งผลงำนภำพยนตร์สั้นเข้ำร่วมกำรแข่งขัน  จ ำนวน ๑๔ ทีม ๆ ละ ๔ คน รวมทั้ งสิ้น 
จ ำนวน ๕๖ คน ประกอบด้วย 
   ทีมที่ ๑ R-TECH สดใส    ทีมที่ ๘ meedi production  
   ทีมที่ ๒ DOBBY YOLO   ทีมที่ ๙ หมูปิ้งนมสด  
   ทีมที่ ๓ Rao Si Khon   ทีมที่ ๑๐ วันไนท์มิลำเคิล 
   ทีมที่ ๔ YOLO production   ทีมที่ ๑๑ สุจิปุลิ  
   ทีมที่ ๕ CT Production   ทีมที่ ๑๒ Midnight Production 
   ทีมที่ ๖ สมอสโต๊ดค ำตำส   ทีมที่ ๑๓ Lose Again 
   ทีมที่ ๗ อมอนเซ    ทีมที่ ๑๔ มำนะ มำนี ปิติ ชูใจ 
  ๓) ผลกำรพิจำรณำตัดสินผลงำนภำพยนตร์สั้น ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตรงตำม
หลักเกณฑ์ และสมควรได้รับรำงวัล ดังนี้ 
   ๓.๑) รำงวัลชนะเลิศ เงินรำงวัลจ ำนวน ๖๐,๐๐๐.- บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) ไม่มีทีม 
ท่ีได้รับรำงวัล 
   ๓.๒) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินรำงวัลจ ำนวน ๕๐,๐๐๐.- บำท (ห้ำหมื่นบำท
ถ้วน)ได้แก่ ทีม อมอนเซ จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
   ๓.๓) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เงินรำงวัลจ ำนวน ๔๐,๐๐๐.- บำท (สี่หมื่นบำท
ถ้วน) ได้แก่ ทีม meedi production จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
   ๓.๔) รำงวัลชมเชย ก ำหนดไว้จ ำนวน ๕ รำงวัล เงินรำงวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บำท 
(สองหมื่นบำทถ้วน) มีทีมที่สมควรได้รับรำงวัลเพียง ๑ ทีม ได้แก่ ทีม DOBBY YOLO จำกมหำวิทยำลัย
เกษมบัณฑิต  
 
๕. ผลจากการด าเนินงาน 
 ผลกำรด ำเนินงำนในกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้และกำรแข่งขันเชิงสร้ำงสรรค์ (Hackathon) 
“Senate HackaFilm 2022” เป็นกิจกรรมที่สำมำรถส่งเสริมให้เยำวชนคนรุ่นใหม่เข้ำมำมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของวุฒิสภำได้ตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรเมืองกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบำทบำทหน้ำที่และอ ำนำจ
ของวุฒิสภำที่ถูกตอ้งให้กบักลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว ผู้เข้ำร่วมโครงกำรยังได้มีส่วนร่วมในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวของวุฒิสภำและกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่ำนนวัตกรรมรูปแบบใหม่ด้วยกำรจัดท ำภำพยนตร์สั้น ซึ่งเป็น
รูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์ที่สำมำรถถ่ำยทอดเรื่องรำวของวุฒิสภำไปยังกลุ่มเป้ำหมำยอื่น ๆ ได้อีก
ช่องทำงหนึ่ง  

 ๖. ปัญหำ... 
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 ๖. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ปัญหำที่ส ำคัญของกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้และกำรแข่งขันเชิงสร้ำงสรรค์ (Hackathon) 
“Senate HackaFilm 2022” ในครั้งนี้ คือ “ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร” ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด เนื่องจำก
เป็นกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตำมนโยบำยของผู้บริหำร จำกเดิมโครงกำรประกวดสุนทรพจน์
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งก ำหนดจัดโครงกำรระหว่ำงเดือนพฤษภำคม – 
กันยำยน ๒๕๖๕ ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมซึ่งจะต้องมีกำรวำงแผน และออกแบบ
รูปแบบกิจกรรมใหม่ ท ำให้เหลือระยะเวลำในกำรเตรียมกำรน้อยเกินไป และส่งผลโดยตรงกับกำรจัด
กิจกรรมเรียนรู้และกำรแข่งขนัเชิงสรำ้งสรรค์ (Hackathon) “Senate HackaFilm 2022” ที่ต้องกำรให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงสรรค์ผลงำนภำพยนตร์สั้นในหัวข้อ “วุฒิสภำเพ่ือประชำชน” ซึ่งเป็นเรื่องที่
ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันตอ้งใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมลู และกำรจัดท ำภำพยนตร์สั้นมำกพอสมควร เนื่องจำก
กำรจัดท ำภำพยนตร์สั้นมีรำยละเอียด และองค์ประกอบในกำรจัดท ำหลำยอย่ำง ระยะเวลำ ในกำร
ด ำเนินกำรจึงเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้ผลงำนออกมำได้สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตภำพยนตร์เกี่ยวกับระยะเวลำที่เหมำะสม 
ในกำรสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์สั้นที่มีควำมยำวไม่เกิน ๑๐ นำทีให้ผลงำนออกมำมีคุณภำพ ควรมีเวลำ
ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ ๑ เดือนและตรงกับข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันที่กล่ำวว่ำ
ระยะเวลำในกำรสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์สั้นน้อยเกินไป เพรำะมีเวลำในกำรจัดท ำเพียง ๑๐ วันเท่ำนั้น 
ดังนั้นหำกจะจัดโครงกำรที่ให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไปท ำกิจกรรมอื่นใดเพ่ือน ำผลงำนมำเสนอขอรับกำร
สนับสนุน หรือรับเงินรำงวัล ควรพิจำรณำระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรให้เหมำะสมกับประเภทกิจกรรม 
เพื่อให้ได้ผลงำนที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุด 
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