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โครงการประกวดคลปิวดิโีอเพือ่สันติภาพเน่ืองในวนัสันติภาพสากล 

จดัโดย มูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 
1. ช่ือโครงการ  การประกวดคลิปวดีิโอเพือ่สนัติภาพ 

เน่ืองในวนัสนัติภาพสากล ในหวัขอ้ “Peace is…อะไรคอืสนัติภาพในใจคุณ” 
    
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ มูลนิธิสหพนัธส์นัติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 
3. หลักการและเหตุผล  

 ในภาวการณ์ของสังคมไทยปัจจุบนัที่เต็มไปดว้ยความขดัแยง้ ขาดความเขา้ใจกัน ความ
รุนแรง รวมทั้งปัญหาดา้นคุณธรรมจริยธรรมทั้งในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ เช่น 
ปัญหา การทุจริตคอร์รัปชนั ความเส่ือมศีลธรรมทางเพศ และยาเสพติด เป็นตน้ อนัท าให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในประเทศขาดซ่ึงความสามคัคี ปรองดอง และสนัติสุขในจิตใจ อนัส่งผลลบต่อดชันีความสุขของ
คนทั้งประเทศ 

 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ด าเนินงานเพื่อส่งเสริม
สันติภาพที่อยู่ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ 
(UNECOSOC) มีความตระหนักและปรารถนาในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือกันเพื่อน ามาซ่ึง
สนัติภาพ ซ่ึงสนัติภาพนั้นเกิดจากความรัก การเสียสละ ความเขา้ใจ การเคารพใหเ้กียรติ และความร่วมมือซ่ึง
กนัและกนัโดยไปเกินกวา่ขอบเขตเช้ือชาติ เผา่พนัธุ ์ศาสนา และอุดมการณ์ความคิด 

  เน่ืองในวนัที่ 21 กันยายน ปีน้ี องคก์ารสหประชาชาติก าหนดให้เป็นวนัสันติภาพสากล 
ประชาชนในแต่ละประเทศไดร่้วมร าลึกและรณรงคเ์พือ่สร้างความตระหนักและความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมสนัติภาพขึ้นในทัว่โลก ดงันั้น ในวนัสนัติภาพสากลปีน้ี มูลนิธิฯ จึงมีโครงการประกวด
คลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพเพื่อมุ่งหวงัในการสร้างกระแส จิตส านึก และความร่วมมือของประชาชนในเร่ือง
สนัติภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผูท้ี่มีพลงัความคิดสร้างสรรคส์ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ผลิตและน าเสนอผลงานสร้างสรรคเ์ชิงบวก และหวงัจะเป็นกลไกหน่ึงที่จะปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองสันติภาพ
เพือ่ลดความขดัแยง้ เสริมสร้างคุณธรรมและสนัติสุขใหเ้กิดขึ้นกบัสงัคมไทย 
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4.   วัตถุประสงค์กิจกรรม  
4.1 เพือ่ส่งเสริมงานวนัสนัติภาพสากลในวนัที่ 21 กนัยายน 2554  
4.2 เพือ่รณรงคส่์งเสริมสร้างกระแส และจิตส านึกเร่ือง “สนัติภาพ” ใหเ้ป็นที่ตระหนกัรับรู้และขยายวง

กวา้งขึ้นในสงัคมไทย 
4.3 เพือ่สร้างความเขา้ใจและความร่วมมือใหก้บัประชาชนทัว่ไปในการท างานเพือ่“สนัติภาพ”  
4.4 เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง

ร่วมกนัเพือ่สร้างสรรคส์นัติสุขในสงัคมไทยโดยผา่นเทคโนโลยมีลัติมีเดียและสารสนเทศ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

             นกัเรียน นิสิตนกัศึกษา เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  
 

 
6. ลักษณะงาน 

เป็นการประกวดคลิปวดีิโอเพือ่สนัติภาพเน่ืองในวนัสนัติภาพสากล ความยาวไม่เกิน 3นาที ใน
หวัขอ้ “ Peace is…อะไรคือสนัติภาพในใจคุณ”  โดยเป็นคลิปวดีิโอที่ส่ือความหมาย “ Peace” หรือสนัติภาพ 
ในมุมมองของผูเ้ขา้ประกวด ซ่ึงแสดงถึงแรงบนัดาลใจหรือเป็นหนทางในการสร้างสนัติภาพ ผลงาน
สร้างสรรคไ์ม่จ  ากดัรูปแบบ ไม่จ ากดัอายหุรือคุณสมบตัิผูเ้ขา้ประกวด  

 
6.1 รางวัล   มี 2 ประเภท 

1.ประเภทรางวลัจากคณะกรรมการตัดสิน โล่และของรางวัล เงินรางวัล 

   1.1. รางวลัชนะเลิศ  30,000 บาท 
   1.2. รางวลัรองชนะเลิศดา้นสร้างจิตส านึกดีเด่น  10,000 บาท 

    1.3. รางวลัรองชนะเลิศดา้นความคิดสร้างสรรคดี์เด่น  10,000 บาท 
2.ประเภทรางวลัจากมหาชน   

    2.1. รางวลั Popular vote (วดัจากผูเ้ขา้ชมกด like มากที่สุด)  10,000 บาท 
 

*ผลงานที่ไดรั้บรางวลัทั้ง 4 ถือวา่เป็นลิขสิทธ์ิของมูลนิธิสหพนัธเ์พือ่สนัติภาพสากล ประเทศไทย  
 

6.2 เงื่อนไขการผลิตผลงาน 

 

ผลงานที่ส่งเขา้ประกวดตอ้งอยูใ่นเง่ือนไขดงัน้ี 

 

1. มีเน้ือหาที่ส่ือความหมายถึงสนัติภาพ ที่ใหแ้รงบนัดาลใจและน าไปสู่การสร้างจิตส านึก
แห่งสนัติภาพ 
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2. ไม่หม่ินเหม่ หรือกระทบต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์หรือความมัน่คง
ของชาติ   

3. ไม่มีเน้ือหาที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ การใชค้วามรุนแรง หรือความแตกแยกในสงัคม 
4. ไม่หม่ินเหม่หรือขดัต่อศีลธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของ

สงัคมไทย ไม่ส่อไปในทางลามก อนาจาร  
5. ไม่จ ากดัรูปแบบและเทคนิคการน าเสนอผลงาน สามารถใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการ

น าเสนอผลงานไดต้ามความตอ้งการ 
6. ผูส่้งเขา้ประกวดส่งผลงานไดเ้พยีงช้ินเดียว จ  ากดัความยาวของคลิปวดีิโอไม่เกิน 3 นาที 
7. ผลงานคลิปวดีิโอที่ส่งเขา้ประกวดตอ้งไม่เคยประกวดหรือไดรั้บรางวลัที่ใดมาก่อน 
8. หากผลงานที่เป็นภาษาต่างประเทศตอ้งมีค  าบรรยายภาษาไทยประกอบ 
9. หากผลงานที่ส่งเขา้ประกวดไม่ตรงตามเง่ือนไขขา้งตน้ ทางมูลนิธิฯ มีสิทธ์ิลบผลงาน

ออกจากเวบ็ไซตแ์ละไม่พจิารณาผลงานดงักล่าวในการตดัสินการประกวด 
 
7. คณะกรรมการตัดสิน 

1. ผูแ้ทนจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
2. กรรมการจากมูลนิธิสหพนัธส์นัติภาพสากล (ประเทศไทย)  
3. ทูตสนัติภาพ 
4. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารองคก์ารและสนัติวธีิ  
5. นกัวชิาการดา้นรัฐศาสตร์  
6. นกัวชิาการดา้นส่ือสารมวลชน  
7. สปอนเซอร์ 
8. ผูก้  ากบัหรือผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์ 
9. ดารานกัแสดง 
10. ส่ือมวลชน 

 
 
8.วิธีการส่งผลงาน 

6.1 ส่งผลงานทาง Internet ไดท้ี่ www.facebook.com/upf_peace_is  หรืออพัโหลดขึ้น 
www.youtube.com  และส่ง link มาที่   E-mail: upfthai@yahoo.com  

6.2 ส่งผลงานตวัจริงทางไปรษณีย ์โดยส่ง DVDมาตรฐานที่สามารถใชก้บัเคร่ืองเล่นดีวดีีทัว่ไป 1 
แผน่ พร้อมใบสมคัร (download ไดท้ี ่www.facebook.com/upf_peace_is ) ไปที ่ มูลนิธิ
สหพนัธส์นัติภาพสากลฯ 4  อาคารยซีูเอฟ   ซอยรามค าแหง 24  แยก 2 (ถาวรธวชั 1)   แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

http://www.youtube.com/
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* ผูส่้งผลงานตอ้งส่งผลงานทั้งทาง Internet และ ทางไปรษณีย ์ไดต้ั้งแต่15 กรกฎาคม- 7 กนัยายน2554 
 
 
 
 
9.ระยะเวลาการส่งผลงาน 

รายการ ระยะเวลา 
เปิดรับผลงานผา่นอินเตอร์เนต 15 กรกฎาคม –7 กนัยายน 
ตดัสินผลงาน 12 กนัยายน 
ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลัในการประกวด 15 กนัยายน 
มอบรางวลัผูไ้ดรั้บรางวลัในงานวนัสนัติภาพสากล 21 กนัยายน 
 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่ : 
มูลนิธิสหพนัธส์นัติภาพสากล (ประเทศไทย) 
โทร. 02-718-7766 ต่อ 220, 240 
 
 

 
 


