
     

 
       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ กระทรวงยุติธรรม เชิญชวนเยำวชนที่มีอำยุ
ระหว่ำง 15 – 18 ปี ร่วมส่งผลงำนภำพยนตร์เพลงเข้ำประกวด ผ่ำนบทเพลง “พ่อแม่แห่งไทย” เพ่ือชิงโล่รำงวัล
และทุนกำรศึกษำจำกกระทรวงยุติธรรม 

 

       “ควำมสำมัคคีนั้นอำจ หมำยถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ควำมจริงงำนทุกอย่ำง 
หรือกำรอยู่เป็นสังคมมีควำมแย้งกัน ควำมคิดต่ำงกัน ซึ่งไม่เสียหำยแต่อยู่ที่จิตใจของเรำ ถ้ำเรำใช้หลักวิชำ  
และควำมปรองดองด้วยกำรใช้ปัญญำ กำรขัดแย้งต่ำง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ ถ้ำมีรำกฐำนของควำมคิด          
อย่ำงเดียวกัน รำกฐำนของควำมคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องท ำให้บ้ำนเมืองมีควำมสุข มีควำมปึกแผ่น ”           
พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ระยะเวลำตลอด ๗๐ ปี ที่พระองค์ทรง
ครองรำชย์ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจนำนัปกำร  ด้วยทรงถือ
ว่ำทุกข์สุขของรำษฎรนั้นประดุจดังทุกข์สุขของพระองค์เอง จึงท ำให้ประชำชนชำวไทยเกิดควำมรักควำมเทิดทูน 
ต่อพระองค์ท่ำนกำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช สร้ำงควำมโศกเศร้ำและเสียใจ
เป็นอย่ำงมำกต่อประชำชนชำวไทย จึงท ำให้หลำย ๆ คนเกิดควำมรู้สึก ต้องกำรที่จะแสดงควำมจงรักภักดีปฏิบัติ
ตนตำมแนวทำงที่พระองค์ท่ำนเคยได้ท ำไว้ และรวมไปถึงกำรท ำควำมดีเพ่ือถวำยพระองค์ท่ำน 

       “สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภำพของสั งคม เปรี ยบเสมือนเ ครื่ องมือที่ มีบทบำทส ำคัญ                 
ต่อกำรสร้ำงค่ำนิยม เจตคติ กำรรับรู้ของประชำชนในสังคม บทบำทของสื่อต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม   
โดยเฉพำะบนพ้ืนที่ควำมขัดแย้งมีควำมส ำคัญมำกโดยท ำหน้ำที่รำยงำนสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ให้ได้รับรู้  
ในขณะเดียวกันสื่อก็สำมำรถเป็นส่วนหนึ่ งของกำรคลี่คลำยปมขัดแย้งให้ เป็นไปในทิศทำงที่ถูกต้อง           
เหมำะสมกับสภำพปัญหำในสังคมไทยในปัจจุบัน 

1. ที่มาของโครงการ 

 

ระเบียบกำรประกวดภำพยนตร์เพลงเพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 

ผ่านบทเพลง “พ่อแม่แห่งไทย” 
 

/ทั้งนี.้.. 



 
       ทั้งนี้ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕o        
ได้ก ำหนดให้ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม      
มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ ในกำรส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรวิจัย  
และพัฒนำ ประชำสัมพันธ์ ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งกำรด ำ เนินโครงกำรน ำร่อง         
หรือโครงกำรทดลองใด ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ ด้วยเหตุนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ จึงเห็นสมควรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์
ผ่ำนบทเพลง  “พ่อแม่แห่งไทย” เพ่ือเป็นกำรน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดชและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ของเยำวชนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมคิดเชิงบวกผ่ำนกำรสร้ำงภำพยนตร์เพลง 
และผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์ถ่ำยทอดสู่ประชำชน โดยอำศัยแนวคิดเชิงสมำนฉันท์และสันติวิธีเป็นตัวขับเคลื่อน     
ให้เกิดผลตำมแนวทำงท่ีพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชได้ด ำรัสไว้ 

 

       1. เยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 15 – 18 ปี 

       2. สมัครกลุ่มละไม่เกิน 5 คน (ไม่รวมนักแสดง) หำกตรวจพบว่ำสมำชิกในกลุ่มท่ำนใด มีรำยชื่อมำกกว่ำ 1 กลุ่ม   
จะถูกตัดสิทธิ์ทันท ี

 

       1. ให้ผู้สมัครสร้ำงสรรค์ผลงำน ภำพยนตร์ เพลง ที่สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วย                  
พระบรมรำโชวำทหรือพระรำชด ำรัส ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช โดยเนื้อหำภำพยนตร์
เพลงต้องเก่ียวกับเพลง “พ่อแม่แห่งไทย”  

       2. กำรประกวดจะมีรอบเดียว คือ รอบตัดสินผลงำน 

       3. กำรส่งผลงำนภำพยนตร์เพลง ให้ผู้สมัครส่ง แนวคิดกำรน ำเสนอ และผลงำนภำพยนตร์เพลง           
ที่สอดคล้องตำมแนวคิด ควำมยำวไม่เกิน 6 นำที โดยผลงำนต้องไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรำงวัลใด ๆ มำก่อน 

       4. ผู้ส่ งผลงำนสำมำรถใช้ เทคนิคกำรถ่ำยท ำและรูปแบบกำรน ำเสนอได้โดยไม่จ ำกัดเทคนิค               
และต้องสอดคล้องกับบทเพลง “พ่อแม่แห่งไทย” 

        5. ภำพยนตร์เพลงที่ส่งเข้ำประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ กระทรวงยุติธรรม โดยผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดนั้น ทำงส ำนักงำนฯ  มีสิทธิ์    
ในกำรเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพ่ือประชำสัมพันธ์โฆษณำ หรือน ำภำพยนตร์สั้นดังกล่ำวมำดัดแปลงตำมควำมเหมำะสม
  

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

 

3. กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบ การส่งภาพยนตร์เพลงเข้าประกวด 

 

/6.ต้องให้... 



 
       6. ต้องให้ควำมเคำรพต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ รวมทั้งกำรใช้พระบรมฉำยำลักษณ์   
ควรวำงในต ำแหน่งที่เหมำะสม และไม่พำดพิงอันเป็นกำรจำบจ้วง ล่วงละเมิดถึงสถำบันพระมหำกษัตริย์ ตลอดจน
บุคลำกร สมำคม หรือองค์กรใด ๆ อันท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองค์กรใด  ๆ
ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศำสนำใด  ๆ และไม่ใช่ถ้อยค ำ          
หรือกำรแสดงออกในสื่อในทำงหยำบคำบ ดูหมิ่น เสียดสี นินทำ ว่ำร้ำย ยั่วยุ สร้ำงควำมแตกแยกอย่ำงเด็ดขำด 

       7. ผู้จัดโครงกำรฯ ไม่มีส่วนในกำรรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 

       8. กำรส่งภำพยนตร์เพลงเข้ำประกวดให้ถือว่ำ ผู้สมัครตกลงปฏิบัติตำมเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับ     
ในกำรเข้ำประกวดทุกประกำร 

       9. ทำงส ำนักงำนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด และเงื่อนไขต่ำง ๆ ของกำรประกวด
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

       1. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวนักเรียน          
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ (สำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moj.go.th/home-onca/)  

       2. ส่ งผลงำนภำพยนตร์ เพลงในรูปแบบ DVD 2 แผ ่น  ( ไฟล ์ง ำน  MP4 ,  MPEG, AVI, MOV)           
พร้อมกล่อง ระบุชื่อเรื่อง รำยชื่อผู้สร้ำง 

       3. ส่งเอกสำรและผลงำนมำที่  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ         
กระทรวงยุติธรรม ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรำชบุรีดิ เรกฤทธิ์  ชั้น 9 ถนน แจ้งวัฒนะ                
แขวงทุ่ งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุ ง เทพมหำนคร 10210 ภา ย ใน ว ัน พ ุธ ที ่ 5  เ มษา ยน  2 5 6 0                   
(นับวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ) 

 

       ตัดสินผลงำนทั้งหมดที่ส่งเข้ำประกวด โดยคณะกรรมกำรที่มำจำกผู้แทนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำง         
ควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ นักวิชำกำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ โดยพิจำรณำ        
จำกกรอบแนวคิด ควำมสอดคล้องของเนื้อหำ และควำมคิดสร้ำงสรรค์  

 

 

 

 

4. การส่งเอกสารประกอบการสมัครและผลงาน 

 

 

5. การตัดสินผลงานและประเภทรางวัล 

 

6. ประกาศผลรางวัล 

/ประเภทรำงวัล... 

http://www.moj.go.th/home-onca/


 
 ประเภทรำงวัล 

 1. รำงวัลชนะเลิศ   โล่ เกียรติยศจำกกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกำศนียบัตร        
      และทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 30,000 บำท 

 2. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โล่ เกียรติยศจำกกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกำศนียบัตร       
      และทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 20,000 บำท 

 3. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โล่ เกียรติยศจำกกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกำศนียบัตร       
      และทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 10,000 บำท 

 4. รำงวัลชมเชย 2 รำงวัล  โล่ เกียรติยศจำกกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกำศนียบัตร       
      และทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 5,000 บำท 

 5. รำงวัลยอดคนดูสูงสุดในเว็บไซต์ยูทูป  พร้อมประกำศนียบัตร และทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 2,500 บำท 

 * หมำยเหตุ * หำกผลงำนของผู้ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดมีระดับต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่คณะกรรมกำรก ำหนดไว้ส ำหรับกำรจัดล ำดับรำงวัลผู้
ด ำเนินโครงกำรฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรมอบรำงวัลให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  เพื่อเป็นกำรรักษำมำตรฐำนและคุณภำพ                    
ของหน่วยงำนภำคีที่เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินผลงำน 

 

 ประกำศผลผ่ำนทำง http://moj.go.th/th/onca และประกำศล ำดับผลรำงวัล ภำยในวันงำนมหกรรม
สมำนฉันท์ (ซึ่งรำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบในครำวต่อไป) 

 

 ๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ กระทรวงยุติธรรม หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2141 4994-5 
(ในเวลำท ำกำร) 

 2.  ท ำ ง  Facebook ข อ ง ส ำ นั ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม ส ม ำ น ฉั น ท์ แ ห่ ง ช ำ ติ                         
โดย  Address : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ กระทรวงยุติธรรม          

 

 

 

 

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 

6. ประกาศผลรางวัล 

 


