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สถาบันทผชาการสฟ่ธสาธารณะ (สทส.) 
ธนใ์การกระจาฬเสฝฬนและแอร่ภาอสาธารณะแห่นประเทถโทฬ (ส.ส.ท.) 
145 ถนนทผภาทดฝรันสผต แขทนตลาดบานเขน เขตหลักสฝ่ กรภนเทอฯ 10210 
โทรถอัท์ : 02-790-2428-9 โทรสาร : 02-790-2085 มฟธถฟธ : 089-062-2414 (ใภณธารผนฝ  จันทรักษา เจ้าหน้าทฝ่ฝพ กธบรม)  
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โครงการประกวด Animation หัวข้อ “Don’t Drive Drunk” 
ความยาว 1 - 2 นาท ี

 
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งในสังคมไทยที่ยังคงเกิดขึ้นเป็นประจ า ต่อเนื่อง และมี

อัตราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้จากข่าวอุบัติเหตุรายวันที่มักถูกน าเสนอให้ได้รับชมกันอยู่เสมอ ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ต่อการใช้รถใช้ถนน เพราะจะเป็นผลดีต่อทั้งตัวผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทางรอบข้าง ซึ่งนอกจากปริมาณของรถที่เพิ่มมากขึ้น อาจ
ท าให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นแล้ว ความประมาท เช่น การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ง่วงแล้วขับ การขาดความรู้เรื่องการใช้รถ
ใช้ถนน ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึง่ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นกัน และอีกหนึ่งสาเหตุส าคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้
อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องเพิ่มมากขึ้น นั่นก็คือ การขับขี่รถขณะมึนเมา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะ
นอกจากผู้ขับขี่รถจะไม่ปลอดภัยแล้ว ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆก็ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายจากการขับขี่รถขณะมึนเมาของ
ผู้ใช้รถด้วย  

สื่อสาธารณะเป็นส่วนส าคัญที่ท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้แก่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน 

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) จึงร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการประกวดอนิเมชั่น หัวข้อ “Don’t Drive 
Drunk” หรือ “เมาไม่ขับ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ ความสามารถ และความคิด
สร้างสรรค์ ในการผลิตอนิเมชั่น รณรงค์เรื่องเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งจะน าผลงานของเยาวชนไปพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อออกอากาศและใช้เผยแพร่ ส าหรับการรณรงค์ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไป 
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้สื่อสาธารณะและสร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 

 
คุณสมบัติของผู้ประกวด 

1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา 
2. รวมกลุ่มสมัครเป็นทีมๆละ ไม่เกิน 3 คน 
3. ทุกทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม) 
4. หนึ่งสถาบันสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งทีม 

 
การส่งหลักฐานการสมัคร 

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.thaipbs.or.th/AIPM 
2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสมาชิกในทีม ส่งใบสมัครพร้อมส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตร

นักศึกษา พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
3. เอกสารผลงานประกอบด้วย 

3.1 เอกสารเสนอแนวคิด (Concept Paper) เรื่อง “Don’t Drive Drunk” (เมาไม่ขับ) ผ่านสื่อสาธารณะ 
3.2 ผลงานอนิเมชั่น หัวข้อ “Don’t Drive Drunk”  
3.3 ระบุเทคนิค วิธีการ ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิต 

4. ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมผลงานบันทึกลงแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ MPEG4 หรือ .AVI มาทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง 
Thai PBS Animation on Don’t Drive Drunk Contest หมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 
2557 (ดูประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) โดยส่งมาที่ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210 หลังจากส่งผลงานแล้วกรุณาโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบการยืนยันว่าส่งผลงาน 

5. กรุณาตรวจสอบเอกสารและไฟล์งานให้ถูกต้องก่อนส่ง หากพบว่าไฟล์งานไม่สามารถเปิดได้ จะถือว่าเป็นโมฆะ 
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รายละเอียดการประกวด 
(1) แนวคิดการประกวด 
ผู้ส่งผลงานประกวดต้องผลิตเน้ือหาเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง Don’t Drive Drunk ผ่านสื่อสาธารณะ 
ผู้ส่งผลงานประกวด สามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ในการผลิตอนิเมชั่น 
ผู้ผลิตผลงานจะต้อง ผลิตผลงานอนิเมช่ันนั้นด้วยตนเอง 
(2) การประกวด แบ่งเป็นกิจกรรมดังนี ้

2.1 รอบคัดเลือก จากการส่งผลงานในรอบแรก ก าหนดส่งผลงานภายใน วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 
จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานโดยคัดเลือกเหลือจ านวน 10 ทีม และจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยประกาศผลทาง www.thaipbs.or.th/AIPM และ   
Facebook.com/AcademicThaiPBS  

2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการผลิตอนิเมชั่น เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2557 (สถาบันวิชาการสื่อ
สาธารณะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรมเชิงปฏิการดังกล่าว ประกอบด้วยค่าเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก) 

2.3 ช่วงการพัฒนาผลงาน หลังจากผ่านการอบรม ทีมจะต้องพัฒนาผลงานเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่ง
ก าหนดส่งผลงานในรอบสุดท้าย ภายในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 

2.4 รอบชิงชนะเลิศ ทุกทีมพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมาน าเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการใน  รอบชิง
ชนะเลิศ ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2557 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเข้ามาน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วยค่าเดินทาง ค่าอาหาร และที่พักระหว่างกิจกรรมทั้งหมด) 
  

ลิขสิทธิ์ของผลงาน 
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส  

และมูลนิธิเมาไม่ขับ ผลงานทั้งหมดที่มีคุณภาพ จะถูกน าไปใช้เพื่อเผยแพร่ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ และทางเว็บไซต์ของไทยพีบี
เอสและมูลนิธิเมาไม่ขับเท่านั้น หากผู้สมัครหรือสถาบันการศึกษาจะน าไปเผยแพร่เพื่อการศึกษา และกิจกรรมใดๆ ที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร  โดยขอให้แจ้งมายังสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ 
 

ประเภทของรางวัล 
ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ แบ่งรางวัลออกเป็นดังนี้ 
รางวัลที่ 1 จ านวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จ านวน 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ  
รางวัลที่ 2 จ านวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จ านวน 30,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ  
รางวัลที่ 3 จ านวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จ านวน 15,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ  
รางวัลชมเชย จ านวน 7 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษารางวัลละ จ านวน 7,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และใบ

ประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัล Popular vote จ านวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษาจ านวน 5,000 บาท โดยเปิดให้โหวต ระหว่างวันที่ 9-
14 ธันวาคม 2557 ทาง www.ThaiPBS.or.th/AIPM (ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 10 ทีม จะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากมูลค่ารางวัลที่
ได้รับ) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที ่

ฝ่ายส่งเสริมความรู้สื่อสาธารณะ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) หมายเลขโทรศัพท์  02-790-2428-9 
Email: tharineec@thaipbs.or.th, thanapongt@thaipbs.or.th, atthawutc@thaipbs.or.th 
 

---------------------------------------- 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ 

28 สิงหาคม 2557 
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