รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
๒. นายจิระ มะลิกุล

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ที่ปรึกษา
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

มติที่ประชุม
๑.๒

เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง ของที่ระลึกและเอกสารทีแ่ จกในที่ประชุม
๑) หอภาพยนตร์ มอบของที่ระลึก เป็นเข็มกลัดฉลองครบรอบ ๕ พรรษา ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒) ขนมข้าวเม่าหมี่ เป็นสินค้าที่หอภาพยนตร์จะส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอทอปของ
ศาลายา
๓) เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
๔) เอกสารเพิ่มเติม วาระที่ ๔.๓ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน
๕) เอกสารเพิ่มเติม วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๖) เอกสารประกอบวาระอื่นๆ เรื่อง ร่างหลักสูตรวิชาภาพยนตร์สาหรับนักเรียน
มัธยม

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุ การ ขอเสนอสรุปกิ จกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก รณ ฤทธิชัย นักแสดงภาพยนตร์
มาประทั บ รอยมื อ รอยเท้ า เป็น ดาวดวงที่ ๑๕๗ บนลานดารา เริ่ม ด้ ว ยการฉาย คนเลี้ ย งช้ า ง
ภาพยนตร์ ผลงานการแสดงของรณ ฤทธิชัย ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ ของชาติป ระจ าปี ๒๕๕๗ ก่อ นจะร่ว มพูดคุ ยถึ งประสบการณ์ก ารท างานในวงการ
ภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
วันที่ ๒๑ ถึง ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา ครั้งที่ ๕ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาพยนตร์สารคดี และส่งเสริมให้สังคมไทยได้เรียนรู้และเห็น
ความสาคัญของภาพยนตร์สารคดีมากยิ่งขึ้น เทศกาลได้คัดเลือกภาพยนตร์สารคดีจากนานาชาติ
และภาพยนตร์ ที่ เชิญ ชวนผู้ ส่ งเข้าประกวด จัด ฉายที่โ รงภาพยนตร์ศรี ศาลายา และห้ องออดิ
ทอเรียมชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
สร้างภาพยนตร์สารคดี โดยเชิญผู้กากับภาพยนตร์สารคดี Leonard Retel Helmrich จาก
เนเธอร์แลนด์เป็นวิทยากร ให้แก่ผู้ที่สนใจทาภาพยนตร์สารคดีในประเทศไทยด้วย

วัน ที่ ๒๔ มีน าคม ๒๕๕๘ สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมชั้นครู ๙ เรื่อง
เสียงในภาพยนตร์ โดยมี ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ Sound Designer และ Sound Engineer ผู้อยู่
เบื้องหลั งการทาเสี ยงในภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศจานวนมาก และได้รับรางวัล จากการ
ประกวดภาพยนตร์ของฮ่องกง เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้สนใจ
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้มาเยี่ยมชมและรับฟังอุปสรรคปัญหาการดาเนินงานของหอภาพยนตร์ พร้อมทั้งได้ชม
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เมืองมายา และเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารมิว
สิคสแควร์ และชมมหิ ดลสิ ทธาคาร โดยรองศาสตราจารย์ สุ กรี เจริญสุ ข ประธานคณะกรรม
บริหารหอภาพยนตร์เป็นผู้นาชม
นายโดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่คณะอนุกรรมาธิการมาเยี่ยม
ชมและศึ กษาดู ง านหอภาพยนตร์ เพราะมีก รณีก ารเสนอในคณะอนุ กรรมาธิ ก ารนี้ ให้ ยุบ หอ
ภาพยนตร์ เพราะเห็นว่าทางานซ้าซ้อนกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งเมื่อคณะอนุกรรมาธิการ
ได้มารับฟังและเห็นการทางานของหอภาพยนตร์แล้ว น่าจะเกิดความเข้าใจและเปลี่ยนความคิดได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
เรื่อง การเข้าศึกษาดูงานหอภาพยนตร์ของคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้ขอเข้าศึกษาดูงานหอภาพยนตร์เพื่อดูงานการบริ หารจัดการและรับ
ฟังปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของหอภาพยนตร์ ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยหอ
ภาพยนตร์ได้จัดการต้อนรับ บรรยายสรุปภารกิจและสภาพอุปสรรคปัญหา และนาชมกิจการด้าน
พิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของหอภาพยนตร์ (มีเอกสารแนบแล้ว)
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เหตุที่คณะกรรมาธิการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้
ขอเข้า ศึก ษาดูง าน เพราะว่า ที่ป รึก ษาของคณะอนุก รรมาธิก ารท่า นหนึ่ง ได้ เสนอร่า งพระราช
กฤษฎีกา พ.ศ. ...ให้ ยุบ หอภาพยนตร์ ไปรวมกับหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ โดยเห็ นว่า มีภารกิจ

ซ้าซ้อนกับหอจดหมายเหตุ เพราะหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็มีหน้าที่เก็บภาพยนตร์ ผู้อานวยการ
หอภาพยนตร์ได้บรรยายสรุปประวัติความเป็นมาและภารกิจต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ และตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ ของอนุกรรมาธิการ หลังจากนั้นได้นาชมพิพิธภัณ ฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา
ก่ อ นจะเดิ น ทางไปรั บ ประทานอาหารกลางวั น ที่ ร้ า นมิ ว สิ ค สแควร์ วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล โดยรองศาสตราจารย์ สุ กรี เจริญสุ ข ประธานคณะกรรมการบริห ารหอ
ภาพยนตร์ เป็นผู้รับรองและนาไปชมหอประชุมมหิดลสิทธาคาร
จากการสนทนาพูดคุยกับคณะอนุกรรมธิการ หลังจากการรับฟังการบรรยายและดูกิจการ
ของหอภาพยนตร์ มีความเห็นว่าคณะกรรมาธิการมีความเข้าใจภารกิจหน้าที่ของหอภาพยนตร์ดี
ขึ้น และเห็นว่าไม่สมควรยุบหอภาพยนตร์
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวันนั้นตนได้เข้าร่วมด้วย
เห็ น ว่ าหอภาพยนตร์ เตรี ย มความพร้อมมาเป็ นอย่ างดี เท่าที่ สั งเกตการณ์ทางอนุก รรมาธิการ
ค่อนข้างพอใจการที่ห อภาพยนตร์เป็นองค์การมหาชน เพราะสามารถที่จะทาประโยชน์ให้ แก่
สาธารณชนได้ดี

มติ ที่ ป ระชุ ม

รั บ ทราบ และให้ ห อภาพยนตร์ ติ ด ตามการประชุ ม ของ
คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอ
เสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกใน
ที่ประชุม)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้กล่าวว่า ตนเป็นห่วงเรื่องการก่อสร้าง
อาคารคลังแรกรับ ขอให้ฝ่ายเลขานุการช่วยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์ได้เชิญนักกฎหมายที่
มีความช านาญจากมหาวิทยาลั ยมหิ ดล มาปรึกษาหารือเรื่องการเลิ กสั ญญา โดยที่ปรึกษาได้
ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ แล้ว และให้ความเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่จะบอกเลิกสัญญาได้ ต่อมาในการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่ว มประชุมด้วย เพื่อให้
ความเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาว่า บัดนี้ผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งงานได้ตามกาหนด
เวลา ซึ่งจะต้องถูกปรับตามสัญญา และปรากฏว่าผู้รับจ้างยังไม่ดาเนินการแก้ไขการก่อสร้างที่ไม่
ตรงแบบ ซึ่งเป็นเหตุให้คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับงานได้ ในขณะที่หอภาพยนตร์ได้ส่ง
หนังสือฉบับล่าสุด เร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดาเนินการแก้ไขโดยด่วน มิฉะนั้นหอภาพยนตร์จาเป็นต้อง
ดาเนินการบอกเลิกสัญญา ที่ประชุมมีความเห็น ว่า อาจมีความจาเป็นที่จะต้องบอกเลิกสัญญา
และมอบหมายให้ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานดาเนินการประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่ได้สร้างไป
แล้ว และส่วนที่ยังเหลือเพื่อที่จะหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดาเนินการต่อ และจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง

รายเดิมที่ทาไปแล้วเท่าที่ตรวจรับได้ นอกจากนี้ให้ประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่นการที่
จะต้องจั ดหาสถานที่ร องรับอุป กรณ์ดิจิ ทัล ที่ ห อภาพยนตร์ได้จัด ซื้อเพื่อ ติดตั้งในอาคาร แต่ไ ม่
สามารถใช้อาคารได้ ซึ่งอาจจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือเป็นเหตุผลในการบอกเลิกสัญญา เพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ปัญหาเรื่องการนาอุปกรณ์เข้า
อาคารไม่ได้ ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทาหนังสือถึงผู้อานวยการ ว่าเครื่องมือที่สั่งมารอคอยที่
จะเข้าอาคารแรกรับและมีปัญหาจะแก้ปัญหาได้อย่างไร และแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบถึงปัญหาที่
เสียหายกับทางหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบให้ผู้บริหารหอภาพยนตร์ ดาเนินการตามมติของ
คณะกรรมการตรวจรับอาคาร และให้ รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการตาม
ความเหมาะสม
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติวงเงินเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่า “การกาหนดวงเงินการปรับเพิ่มเงินของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ใน
ปีงบประมาณใดๆ ให้ เป็ นไปตามมติคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานขอหอ
ภาพยนตร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนั้นๆ”
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงิน
สาหรับปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
โดยขออนุมัติวงเงินร้อยละ ๖ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
(ไม่รวมเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ) ซึ่งคานวณแล้วได้เป็นวงเงิน ๙๓๗,๙๔๓ บาท
ทั้งนี้การปรับเพิ่มเงินเดือนจะเป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานผลเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ฯ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา จึงขอรายงานผล
การประเมิน ผลการปฏิบั ติ งานของเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบภายเพื่อทราบและพิ จารณา ให้ ความ
เห็นชอบการผลการประเมินและการปรับเพิ่มเงินเดือนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมินและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลไปพิจารณาตัวเลขปรับเพิ่มเงินเดือนประจาปีของผู้ตรวจสอบภายในมาเสนอที่ประชุมครั้ง
ต่อไป
๔.๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. ส่งรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้หน่วยงานยืนยันคะแนนผลการประเมินผลการ
ปฏิบั ติง านฯ โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารองค์ การมหาชนหรือประธาน
กรรมการ เพื่อสานักงาน ก.พ.ร. จะนาเสนอ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
องค์การมหาชนและคณะรัฐมนตรี ต่อไป (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ เรื่อง ร่างหลักสูตรวิชาภาพยนตร์สาหรับนักเรียนมัธยม
นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่หอภาพยนตร์
มอบหมายให้ ตนและกรรมการอี กสามท่า น คือ อาจารย์ กิต ติศั กดิ์ สุ ว รรณโภคิ น ม.ล.วราภา
อุกฤษณ์ ก้อง ฤทธิ์ดี ร่างหลักสูตรวิชาภาพยนตร์สาหรับนักเรียนระดับมัธยม โดยจัดทาร่างเป็น ๔
วิชา คือ ๑. วิชาศักยภาพพื้นฐานสาหรับคนทาหนัง ๒. วิชาดนตรีกับภาพยนตร์ ๓. วิชาภาพยนตร์
วิจักษณ์ ๔. วิชาภาพยนตร์กับสังคม ดังเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงที่ประชุมว่า ในแผนยุทธศาสตร์ของหอฯ
เรื่ องนี้ อยู่ ในกลยุทธ์การผลั กดันหลักสู ตร“ดูออก ทาได้ ” ให้อยู่ในระบบการศึกษา โดยจะเริ่ม
ทดลองจัดทาหลักสูตรวิชาภาพยนตร์สาหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาก่อน โดยอาจขอทดลองใช้
ในโรงเรียนใดสักแห่งหนึ่ง เพื่อประเมินผล ก่อนจะขยายผลต่อไป โดยอาจเสนอกระทรวงศึกษาให้
เป็นวิชาในโรงเรียน
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ที่ปรึกษา ชี้แจงที่ประชุมว่า จุดประสงค์ของรายวิชาแรก คือ
ศักยภาพพื้นฐานของคนทาหนัง เป็นวิชาสาหรับคนที่อยากจะทาภาพยนตร์ จากปัญหาที่พบคือ
คนที่อยากจะทาหนังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร โดยหลักสูตรที่ มล.วราภา อุกฤษณ์ จัดทามาจะทาให้
ผู้เรียนได้รู้จักตัวตนของตัวเองก่อน ให้รู้ว่าชอบอะไรถนัดตรงส่วนไหน
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุม
ว่า ทาไมจึงต้องให้เด็กทุกคนเรียนวิชาภาพยนตร์ และทาไมจึ งต้องการให้เข้าไปสู่หลักสูตรของ
โรงเรียนมัธยม ทั้งที่ในระดับอุดมศึกษาก็มีการเรียนการสอนอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงเขาพร้อมแล้วจึ งได้
เลือกเข้ามาเรีย น การปลู กฝังเรื่องภาพยนตร์ไม่จาเป็นต้องลงไประดับหลักสู ตรภาคบังคับ แต่
สามารถทาในลักษณะของการให้ความรู้ตามอัธยาศัย ให้แก่คนที่รักที่ชอบจริง ๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็น
หน้าที่หลักของหอภาพยนตร์ ถ้าหอภาพยนตร์จัดทาเอง แล้วสามารถเปิดให้ทุกคนเข้ามาเรียน ซึ่ง
เราอาจจะได้คนที่ดีกว่าที่เข้ามาเรียน ไม่ใช่คนที่มาเรียนครึ่งๆ กลางๆ จะได้คนที่เข้ามาเรียนจริงๆ

นายนิ วัติ กองเพียร ที่ปรึกษา ได้ให้ความเห็ นว่า ภาพยนตร์เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ควร
จะต้องมีในหลักสูตร ทานองเดียวกับวิชาศิลปะ ซึ่งประเทศไทยไม่เคยสอนวิชาศิลปะ สอนแต่การ
วาดเขียน ศิลปไม่ใช่แค่การวาดภาพอย่างเดียว มันเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกันและต้องให้ศึกษา
ตั้งแต่เด็ก สิ่งที่หอภาพยนตร์คิดจะทานี้ ตนอยากให้ทา หาบุคลากรมาเป็นเจ้าของโครงการนี้ ซึ่ง
อยากให้เริ่มลงมือทาทันที
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่าเหตุที่ต้องการให้มีการเรียนการสอน
วิชาภาพยนตร์ในโรงเรียน เพราะการดูหนังก็เหมือนการอ่านหนังสือ ต้องมีการสอน มีการบ่มเพาะ
ต้องสั่งสมความจัดเจน ต้องสอนเหมือนกับการสอนอ่านหนังสือ ไม่อย่างนั้นจะอ่านไม่แตก ดูหนังก็
ไม่แตก ต้องมีการสอนให้รู้จักการดูหนัง
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ได้กล่าวในที่ประชุม
ว่า ตรงนี้เป็นประเด็นที่ดี เพราะว่าคนทั่วไปจะมองภาพยนตร์เป็นสื่อ แต่เรากาลังส่งสัญญาณไปว่า
ภาพยนตร์เป็นศิลปะ เพราะฉะนั้นคนที่รู้จะต้องออกมาพูดและเขียน มีทุกช่องทางและอธิบายให้
ฟังว่ามีสาระอะไรบ้าง ฝากคณะกรรมการบริหารชุดนี้ด้วย
รองศาสตราจารย์ สุกรี เจริญสุข ประธาน สรุปความเห็นของที่ประชุมว่า สามารถทาได้
เป็น ๓ ทางเลือกดังนี้ ทางเลือกที่ ๑ เสนอหลักสูตรเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นวิชาเลือก
ทางเลือกที่ ๒ หอภาพยนตร์เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเอง สามารถคิดเป็นหน่วยกิตและให้วุฒิบัตรได้
ทางเลือกที่ ๓ ทดลองสอนในโรงเรียน โดยเลือกสถานศึกษาที่พร้อมให้เราทดลอง ต้องเจรจากับ
ผู้อานวยการ โดยเฉพาะโรงเรียนที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบให้หอภาพยนตร์นาข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

