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โครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลือ่นไหว 

“การขบัขีร่ถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยั 2560” 
Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017 

******************************** 
 
ความเป็นมา 
                       โครงการประกวดภาพการ์ตูนเคล่ือนไหว“การขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยั 2560”(Motorcycle 
Road Safety Animation Contest 2017) เป็นโครงการท่ีทางสมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย ไดจ้ดัข้ึนเพื่อ
เป็นการสนับสนุนและรณรงค์ในการป้องกนั/แก้ไขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง และเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั ใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
 
วตัถุประสงค์  เพื่อสร้างจิตส านึกใหเ้ด็กและเยาวชนในการใชร้ถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั ดงัน้ี 
1. ลกัษณะนิสัยในการขบัข่ีท่ีปลอดภยั  
2. เสริมสร้างภาพลกัษณ์ในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 
3. สะทอ้นใหเ้ห็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุและแนวทางในการป้องกนั/หลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุโดยใหเ้ด็กมีส่วน
ร่วมในการรณรงคก์ารเกิดอุบติัเหตุ 
4. สะทอ้นถึงการท าตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด (หา้มแสดงถึงการกระท าท่ีไม่เหมาะสม อาทิ การใหเ้ด็กเล็กท่ีเทา้ยงัไม่
ถึงท่ีพกัเทา้โดยสาร)   
 
กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 ถึง วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 
 
วธีิการด าเนินงาน 
สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทยขอเชิญชวน นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ร่วมส่ง ภาพ
การ์ตูนเคล่ือนไหว “การขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั  2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 
2017)โดยมุ่งเนน้การรณรงคส่์งเสริมกิจกรรมการขบัข่ีจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั และเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนั/
แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนใหล้ดนอ้ยลงชิงเงินรางวลัรวมมูลค่า  200,000 บาท พร้อมโล่รางวลัเกียรติยศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ผูส้นใจท่ีมีความประสงคเ์ขา้ร่วมประกวด ตอ้งจดัท าเป็นผลงานภาพการ์ตูนเคล่ือนไหว ท่ีมีเน้ือหาและกฎเกณฑต์ามท่ี
สมาคมฯก าหนด โดยมีความยาวของคลิปวดีีโอไม่เกิน 90 วนิาทีพร้อมกรอกรายละเอียดลงในใบสมคัร  ส่งมาท่ี
สมาคมฯทางไปรษณียห์รือดว้ยตนเอง 
 
กติกาการประกวด 
1. ผูส้มคัรเขา้ประกวดเป็น นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ทุกระดบัการศึกษา และประชาชนทัว่ไป ไม่จ  ากดัจ านวนผูร่้วมทีม
ของผูส้มคัร 
2. ภาพการ์ตูนเคล่ือนไหว จะตอ้งมีความยาวไม่เกิน 90 วนิาทีไม่จ  ากดัไอเดียและรูปแบบการน าเสนอ 
3. ผูส้มคัร 1 ทีมสามารถส่งผลงานไดม้ากกวา่ 1 คลิปทั้งน้ีผูช้นะการประกวดสามารถรับรางวลัสูงสุดไดเ้พียง 1 รางวลั 
4. ในแต่ละคลิปผลงานตอ้งมีช่ือและโลโกส้มาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (TMEA) อยูใ่นคลิปการน าเสนอ
โดยผูส้มคัรสามารถดาวน์โหลดโลโกข้องสมาคมฯไดใ้นเวบ็ไซต ์http://www.tmea.or.th/web/index.asp 
5. ในแต่ละคลิปผลงานจะตอ้งปรากฏภาพรถจกัรยานยนตซ่ึ์งมีผูข้บัข่ีหรือผูซ้อ้นทา้ยท่ีสวมใส่หมวกนิรภยัอยา่งถูกตอ้ง
โดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัและเป็นแนวทางในการป้องกนั/แกไ้ข
ปัญหาอุบติัเหตุทางถนนใหล้ดนอ้ยลงโดยท่ีกลุ่มเป้าหมายของผูช้มใหมุ้่งเนน้ไปท่ีนกัเรียนนิสิตนกัศึกษาและเยาวชน
ทัว่ไปท่ีมีอายตุั้งแต่15ปีข้ึนไปโดยมีเน้ือหาในคลิปดงัน้ี 
         5.1. ลกัษณะนิสัยในการขบัข่ีท่ีปลอดภยั  
         5.2. เสริมสร้างภาพลกัษณ์ในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 
         5.3. สะทอ้นใหเ้ห็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุและแนวทางในการป้องกนั/หลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุโดยให้เด็ก    
                มีส่วนร่วมในการรณรงคก์ารเกิดอุบติัเหตุ 
         5.4. สะทอ้นถึงการท าตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด (ห้ามแสดงถึงการกระท าท่ีไม่เหมาะสม อาทิ การใหเ้ด็กเล็กท่ี 
                เทา้ยงัไม่ถึงท่ีพกัเทา้โดยสาร)   
6. ไฟลภ์าพการ์ตูนเคล่ือนไหว ตน้ฉบบัท่ีส่งจะตอ้งเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV เท่านั้น 
7. บนัทึกภาพการ์ตูนเคล่ือนไหว ลงบนแผน่ CD/DVD โดยระบุช่ือผลงานและใส่ค าอธิบาย (description) ใตค้ลิป
ผลงานพร้อมทั้งใส่ช่ือ-ท่ีอยู ่/e-mail/หมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัท า/ช่ือทีม/ช่ือผูร่้วมทีมและส่งใบสมคัรมาท่ี 
       สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย 
       เลขท่ี 60 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิหอ้ง D201/12 
       ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตยเขตคลองเตย  
       กรุงเทพฯ. 10110 
8. ผูส้นใจสามารถส่งผลงานเขา้ประกวดไดต้ั้งวันที ่5 กันยายน 2560-วนัที่20 พฤศจิกายน 2560โดยจะประกาศผลการ
ตดัสินการประกวดไม่เกินวันที ่27 พฤศจิกายน 2560ทางเวบ็ไซต ์http://www.tmea.or.th และส่งอีเมลแ์จง้ใหผู้ท่ี้ไดรั้บ
รางวลัทราบเก่ียวกบัก าหนดการและรายละเอียดในการรับรางวลัต่อไป 
หมายเหตุ: ทุกๆผลงานตน้ฉบบัท่ีส่งเขา้ประกวดจะถือเป็นกรรมสิทธ์ิของสมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย 

http://www.tmea.or.th/
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9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ดร.วสูิตร Mobile:  085-489-9793 หรือท่ีคุณสุภมาศ/คุณกรรณิการ์ โทรศพัท ์02-
229-3147 e-mail: tmea@tmea.or.th 
 
เงื่อนไขการสมัคร 
1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและสามารถปฏิเสธการรับสมคัรผลงานท่ีไม่
เป็นไปตามกติกาและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้
2. ทางสมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทยขอสงวนสิทธ์ิในการน าคลิป ท่ีผูส้มคัรส่งเขา้ร่วมกิจกรรมใน
โครงการน้ีไปใชเ้ผยแพร่ตดัต่อดดัแปลงหรือท าซ ้ าเพื่อประกอบการท าส่ือรณรงค/์ ประชาสัมพนัธ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้
เจา้ของผลงานทราบล่วงหนา้ 
3. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดเป็นผูรั้บผิดชอบต่อลิขสิทธ์ิของขอ้มูลไดแ้ก่เน้ือหาภาพเสียงคลิปวดีิโอซอฟตแ์วร์หรืออ่ืนใด
ท่ีใชใ้นการผลิตผลงานโดยตอ้งไม่ละเมิดกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญาและมีการอา้งอิงถึง
แหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 
4. ไม่อนุญาตใหน้ าผลงานท่ีไดรั้บรางวลัจากการประกวดในเวทีอ่ืนหรือผลงานท่ีเคยน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนใน
รูปแบบส่ือการสอน CD / DVD / เวบ็ไซต ์/ ส่ือโทรทศัน์เขา้ร่วมประกวดอีก 
5. ระหวา่งการประกวดไม่อนุญาตให้น าผลงานท่ีส่งประกวดไปเผยแพร่ในส่ือต่างๆหรือเวทีอ่ืนๆ 
6. รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาภาพเสียงคลิปและวดีิโอจะตอ้งมีความเหมาะสมไม่ส่ือไปในทางลามกอนาจารหม่ิน
ประมาทผูอ่ื้นขดัแยง้หรือล่อแหลมต่อกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีงามของสังคม 
7. ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
ประเภทรางวลั 
รางวลัส าหรับผูช้นะการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภทๆละ 100,000 บาท  
1. ประเภทนักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ไม่เกนิระดับ ปวช. มี 5  รางวลั 
1.1 รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1ไดรั้บเงินรางวลั 50,000 บาทพร้อมโล่รางวลัเกียรติยศ 
1.2 รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 30,000 บาทพร้อมโล่รางวลัเกียรติยศ 
1.3 รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 3 ไดรั้บเงินรางวลั 20,000 บาทพร้อมโล่รางวลัเกียรติยศ 
1.4 รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 4 ไดรั้บเกียรติบตัรและโล่รางวลัเกียรติยศ 
1.5 รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 5 ไดรั้บเกียรติบตัรและโล่รางวลั เกียรติยศ 
2. ประเภท นิสิต นักศึกษาระดับ  ปวส.  อุดมศึกษา  และ ประชาชนทัว่ไป มี 5  รางวัล 
2.1 รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 50,000 บาทพร้อมโล่รางวลัเกียรติยศ 
2.2 รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 30,000 บาทพร้อมโล่รางวลัเกียรติยศ 
2.3 รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 3 ไดรั้บเงินรางวลั 20,000 บาทพร้อมโล่รางวลัเกียรติยศ 
2.4 รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 4 ไดรั้บเกียรติบตัรและโล่รางวลัเกียรติยศ 
2.5 รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี5 ไดรั้บเกียรติบตัรและโล่รางวลัเกียรติยศ 
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หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑก์ารตดัสินรางวลัชนะเลิศโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคล่ือนไหว “การขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017) ทั้งสองประเภทมีดงัน้ี 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสินประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากภาครัฐไดแ้ก่ผูแ้ทนจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัฯ,กอง
บงัคบัการต ารวจจราจร,ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงสาธารณสุข,กรมการ
ขนส่งทางบกและผูแ้ทนจากองคก์รภาคีเครือข่ายภาคเอกชนไดแ้ก่สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย,สมาคมโฆษณา
ดิจิทลั(ประเทศไทย),ศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน,บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ,มูลนิธิเมาไม่ขบั
,ส านกัเครือข่ายลดอุบติัเหตุ,ชมรมถ่ายภาพและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มฯ,ส่ือมวลชนจากนิตยสารรถจกัรยานยนต ์
 
การประชาสัมพนัธ์โครงการประกวด 
1.จดัท า E-Poster เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โครงการฯไปยงั สถานศึกษาต่างๆ 
2. จดังานแถลงข่าวโครงการ ร่วมกบัภาครัฐและองคก์รภาคีเครือข่าย 
3. จดัท าแบบฟอร์มดาวน์โหลดพร้อมกติกาข้ึนเวบ็ไซทส์มาคมฯ 
4. แนะน าแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบั การขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งความปลอดภยั ตามมาตรฐานสากล เพื่อใหผู้เ้ขา้
ประกวดใชใ้นการอา้งอิง ส าหรับการจดัท าภาพการ์ตูนเคล่ือนไหว 
 
 

หวัขอ้พิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1.การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ความสามารถในการ ส่ือสาร ไปยงักลุ่มเป้าหมาย คือ 
เยาวชน นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา อาย1ุ5-25ปี 

30 

2.ความคิดสร้างสรรค ์ ความคิดสร้างสรรค,์ความโดดเด่นท่ีช่วยใหผู้ช้มเกิด
ความประทบัใจและเกิดความจดจ า 

30 

3.เน้ือหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเน้ือหา การเรียบเรียงเร่ืองราว 
ตลอดจนการถ่ายทอดเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจ และปฏิบติัตามไดง่้าย 

30 

4.คุณภาพการผลิต คุณภาพของภาพ เสียง การตดัต่อ ความสวยงามของ
ผลงาน 

10 

รวม 100 
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การน าผลการประกวดไปใช้ประโยชน์ 
1. เผยแพร่ผลงานท่ีชนะการประกวดไปยงัหน่วยงานภาครัฐและองคก์รภาคีเครือข่ายลดอุบติัเหตุภาคเอกชน 
2. จดัท าแผน่ดีวดีีเผยแพร่ผลงานท่ีชนะการประกวดแจกจ่ายไปยงัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง,สถานศึกษา,สมาคม
โฆษณาฯ,สมาคมส่ือออนไลน์, สมาชิกผูจ้  าหน่ายรถจกัรยานยนต ์และ อ่ืน ๆ 
3. เผยแพร่ผลงานท่ีชนะการประกวดในนิตยสารรถจกัรยานยนต,์Youtube และ Face book ของสมาคมฯ 

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


