โครงการลมหายใจไร้มลทิน
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบในสองสถานะ ที่มิอาจแยกออกจากกันได้ นั่นคือสถานะ
สมาชิกของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสถานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัท สื่อสากล จากัด ผู้ผลิต
นิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS และรายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์ CARNATOMY และผู้ดาเนินการจัดงาน
“มหกรรมยานยนต์ ” จึ ง ได้ ริ เริ่ ม จั ด งาน MOTOR EXPO GRAND CHARITY NIGHT ขึ้ น พร้ อ มชั ก ชวน
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อนาไปใช้ในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมยานยนต์ และสังคมไทย
ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่ าว ในปีแรกของการจัดงาน MOTOR EXPO GRAND CHARITY
NIGHT บริษัท ฯ นาเงิน รายได้จ ากการจั ดงานบริจาคสมทบทุนแก่องค์การส่ งเสริมการศึกษาของเยาวชน
รวมถึงองค์การด้านยานยนต์ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาไรหลายแห่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการ
บริจ าคเงิน สนั บ สนุ น องค์การต่า ง ๆ เพีย งบางส่ว น ไม่ส ามารถก่อให้ เกิดความแข็งแกร่ง และการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืนในสังคมยานยนต์ และประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ ตราบใด ที่ยังไม่อาจขจัดการทุจริตคอร์รั พชันใน
ภาครัฐและเอกชน อันเป็นต้นตอแท้จริงของปัญหาให้หมดสิ้นไป
ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต คอร์ รั พ ชั น เป็ น วิก ฤตที่ บั่ น ทอนศั ก ยภาพการพั ฒ นาประเทศ
ในทุก ๆ ด้าน ฉุดรั้งความเจริญ เป็นภัยต่อความมั่นคง และเป็นต้นเหตุของความยากจนของชนในชาติ ทั้งยัง
ทาลายเกียรติภูมิของประเทศและสร้างความอับอายแก่คนไทย จากการถูกจัดให้เป็นชาติที่มีการคอร์รัพชันสูง
อันดับสองของเอเชีย (ที่มา : ส านั กงานที่ปรึกษาความเสี่ ยงทางการเมือง และเศรษฐกิจ : Political and
Economic Risk Consultancy - PERC)
ดังนั้ น ในปี 2550 บริษั ทฯ จึงจัดท าโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิ น ” ขึ้น เพื่ อร่ว มเฉลิ ม
พระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และเพื่อรณรงค์ให้ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ และสังคมไทย เกิดความ “ใสสะอาด”
ซึ่งสอดคล้องกับการดารงอยู่ในสองสถานะของบริษัทฯ ดังที่กล่าวแล้วนั่นเอง
ส าหรั บ ด้ านยานยนต์ โครงการฯ จะรณรงค์ ส นั บ สนุ น การก าจั ด มลพิ ษ ในอากาศ และ
สภาพแวดล้ อ มที่ เกิ ด จากการผลิ ต การใช้ ย านยนต์ ผ่ า นมู ล นิ ธิ องค์ ก ร และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อเทิดพระเกีย รติพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช ในพระอัจฉริยภาพด้านพลั งงาน
ทดแทนที่ทรงดาริ
ให้ผลิตเอธานอลจากน้าตาล นาไปผสมกับน้ามันเบนซิน ตลอดจนทดลองน้ามัน
ปาล์มบริสุทธิ์มาใช้แทนน้ามันดีเซล จนเป็นที่มาของแกสโซฮอล และไบโอดีเซล ซึ่งมีส่วนช่วยลดมลพิษใน
อากาศอย่างได้ผล
ส่วนในด้านสังคม บริษัทฯ ยึดถือปรัชญาของ “มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด” เป็นแนวทาง
พร้ อ มร่ว มกับ กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ให้แก่เด็ก และเยาวชนทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ ฯ ได้ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และประสบผลสาเร็จอย่างน่าพอใจ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารโครงการ ฯ จึงเกิดแนวคิดที่จะเพิ่มศักยภาพและ
ขยายบทบาทของโครงการ ฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น อันเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน”
เมื่อเดือนสิงหาคม 2556
หมายเหตุ : คาว่า “คอร์รัฟชัน เป็นภาษาเขียนของนิตยสาร “ฟอร์มูล่า” ในเครือบริษัท สื่อสากล จากัด
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เป้าหมายของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” คือการสนับสนุนให้อากาศ และสภาพแวดล้อม
ของเราปลอดมลพิษจากการผลิต และการใช้ยานยนต์ รวมทั้งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในทุกภาคส่วน
ของสังคมไทย อันจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒ นาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
รวมทั้งฟื้นคืนเกียรติภูมิของประเทศเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยสืบไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนการกาจัดมลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิต และการใช้ยานยนต์
2.2 เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนาในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม และแนวทาง
การดาเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th)
2.4 เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศ และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ผู้ดาเนินโครงการ
3.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
3.2 มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 เด็กและเยาวชนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงอุดมศึกษา
4.2 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย, สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
4.3 ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเยาวชน
4.4 เครือข่ายเด็กและเยาวชน
4.5 เด็กและเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลจากมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน”
4.6 ประชาชนทั่วไป
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในทุกภาคส่วน
5.2 มลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิตและการใช้รถยนต์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
5.3 สามารถรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ได้อย่างกว้างขวาง
5.4 สามารถสร้างแนวร่วมสมาชิกที่มีค่านิยม และแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้อย่างกว้างขวาง
5.5 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจาปี 2560
ตามแนวคิดหลักของโครงการ “จะคิด ทา สอนอย่างไร” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “คิดดี ทาดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต”
1.1 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.1.1 ระดับประถมศึกษา
1.1.2 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
1.1.3 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
2.1 เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
2.1.1 ระดับประถมศึกษา
- ประเภทเดี่ยว
- ประเภทหมู่
2.1.2 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
- ประเภทเดี่ยว
- ประเภทหมู่
2.1.3 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
- ประเภทเดี่ยว
- ประเภทขับร้องประสานเสียง
3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
- ระดับปฐมวัย
หัวข้อ “เด็กดีที่ซื่อสัตย์”
- ระดับประถมศึกษา
หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี”
- ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี”
4. การประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกัน กลโกง 4.0”
4.1 ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
4.1.1 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
4.1.2 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
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1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หลักเกณฑ์การประกวด
1.1 หัวข้อ “คิดดี ทาดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต”
1.2 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
1.2.1 ระดับประถมศึกษา
1.2.2 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
1.2.3 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
1.3 ความยาว 1 หน้ากระดาษเอ 4
1.4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point
1.5 เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
- ด้านเนื้อหา
60
คะแนน
- ด้านความคิดสร้างสรรค์
20
คะแนน
- ด้านความถูกต้องตามหลักภาษา
20
คะแนน
รวม 100 คะแนน
1.6 ผู้ เข้ าประกวดต้ องส่ งผลงานพร้ อมใบสมั ครไปยั ง มู ล นิ ธิ ล มหายใจไร้ ม ลทิ น ภายในวั น พุ ธที่ 15
พฤศจิกายน 2560 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสาคัญ
1.7 นักเรียน/นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภทต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
1.8 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิลมหายใจ
ไร้มลทิน คณะกรรมการสงวนสิ ทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขผลงาน รวมถึงเผยแพร่ประชาสั มพัน ธ์
ผลงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต
1.9 ต้องเป็นผลงานที่จัดทาขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น
1.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
1.11 ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น
1. ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1
ทุนการศึกษา 8,000 บาท
รางวัลที่ 2
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 3
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
รางวัลที่ 1
ทุนการศึกษา 9,000 บาท
รางวัลที่ 2
ทุนการศึกษา 6,000 บาท
รางวัลที่ 3
ทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ
1,500 บาท
3. ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลที่ 2
ทุนการศึกษา 7,000 บาท
รางวัลที่ 3
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ
2,000 บาท

-52. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
หลักเกณฑ์การประกวด
2.1 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
2.1.1 ระดับประถมศึกษา
- ประเภทเดี่ยว
- ประเภทหมู่
2.1.2 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
- ประเภทเดี่ยว
- ประเภทหมู่
2.1.3 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
- ประเภทเดี่ยว
- ประเภทขับร้องประสานเสียง
ใช้เนื้ อร้อง/เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ตามที่โครงการกาหนดเท่านั้น ผู้ เข้าประกวดสามารถ
เลือกใช้ Backing Track ที่มีให้เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเนื้อร้อง โดยสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์
www.lomhaijai.org หรื อ www.dcy.go.th และต้ อ งเป็ น Backing Track ส าหรั บ การประกวด
ในปี 2560 เท่านั้น
2.2 ห้ามต่อเติม ตัดทอน หรือทาให้ทานองหรือคาร้องของเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนัน้
จะมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บทเพลงก็ตาม
2.3 ห้ามใช้เทคนิคในการบันทึกเสียงที่ทาให้เสียงดีขึ้น
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียง (Autotune, etc.) ปรับแก้ระดับเสียงสูงต่า
เพื่อแก้เสียงที่ไม่ตรงคีย์
- ห้ามใช้อุปกรณ์การบันทึกเสียง เช่น เครื่องทา Delay หรือ Vibrato ช่วยในการขับร้องเพื่อให้เกิด
ทักษะในการใช้ลูกคอ (Vibrato)
- ห้ามใช้อุปกรณ์การบันทึกเสียง Harmonizer ที่ทาให้เกิดการประสานเสียงโดยอัตโนมัติ
2.4 สาหรับประเภทขับร้องประสานเสียง เฉพาะระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
ส่งประกวดเท่านั้น โดยขับร้องประสานเสียงตามต้นแบบการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ Acapella
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th กรณีขับร้องประเภท
ขับร้องประสานเสียง สมาชิกในทีม/คณะ สามารถส่งประกวดประเภทเดี่ยวได้
2.5 บันทึกเสียงลงในแผ่นซีดี ในรูปแบบไฟล์ .mp 3 เท่านั้น (จานวนผู้ร้องตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
กรณีขับร้องประเภทหมู่)
2.6 เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
- ด้านทักษะการร้อง/น้าเสียง
50
คะแนน
- ด้านความถูกต้องของคาร้อง/การออกเสียง
20
คะแนน
- ด้านทานอง/จังหวะ
30
คะแนน
รวม
100 คะแนน
2.7 ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ภายในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสาคัญ

-62.8 นักเรียน/นักศึกษา/ชมรม หรือองค์กร ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภทต้องมีหนังสือรับรองจาก
สถานศึกษา/ชมรม หรือองค์กร สาหรับประเภทหมู่ และประเภทขับร้องประสานเสียง ขอให้ระบุ
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีมด้วย
2.9 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิลมหายใจ
ไร้มลทิน คณะกรรมการสงวนสิ ทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขผลงาน รวมถึงเผยแพร่ประชาสั มพัน ธ์
ผลงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต
2.10 ในการประกวดทุกประเภท หากมีผู้ส่งผลงานน้อยกว่า 5 ราย/ทีม/คณะ คณะกรรมการจะไม่มีการ
พิจารณารางวัล
2.11 ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะต้องเข้ามาร้องเพลงที่ส่งประกวด ต่อหน้า
คณะกรรมการในระหว่างการตัดสิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.12 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น
1. ระดับประถมศึกษา
- ประเภทเดี่ยว
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท
- ประเภทหมู่
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
- ประเภทเดี่ยว
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท
- ประเภทหมู่
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท
3. ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
- ประเภทเดี่ยว
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

-7- ประเภทขับร้องประสานเสียง
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หลักเกณฑ์การประกวด
3.1 หัวข้อ “เด็กดีที่ซื่อสัตย์” และ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี”
3.2 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
3.2.1 ระดับปฐมวัย หัวข้อ “เด็กดีที่ซื่อสัตย์”
3.2.2 ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี”
3.2.3 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ
คือต้นทุนแห่งความดี”
3.3 การส่งผลงานเข้าประกวด
3.3.1 ระดับปฐมวัย หัวข้อ “เด็กดีที่ซื่อสัตย์”
ขนาดของภาพ
30 x 45 ซม.
การใช้สี
สีชอล์ก, สีน้า, สีโปสเตอร์ (ไม่จากัดเทคนิคและวิธีการ)
เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
(1) ความคิดสร้างสรรค์
30 คะแนน
(2) ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม
20 คะแนน
(3) การใช้สีและเทคนิค
20 คะแนน
(4) การจัดภาพ
20 คะแนน
(5) ความสมบูรณ์ของภาพ
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน
3.3.2 ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี”
ขนาดของภาพ
30 x 45 ซม.
การใช้สี
สีชอล์ก, สีน้า, สีโปสเตอร์ (ไม่จากัดเทคนิคและวิธีการ)
เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
(1) ความคิดสร้างสรรค์
30 คะแนน
(2) ถ่ายทอดเรื่องราวตรงตามชื่อเรื่อง
20 คะแนน
(3) การใช้สีและเทคนิค
20 คะแนน
(4) การจัดภาพ
20 คะแนน
(5) ความสมบูรณ์ของภาพ
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน
3.3.3 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ
คือต้นทุนแห่งความดี”
ขนาดของภาพ
45 x 60 ซม.
การใช้สี
สีชอล์ก, สีน้า, สีโปสเตอร์ (ไม่จากัดเทคนิคและวิธีการ)

-8เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
(1) ความคิดสร้างสรรค์
(2) ถ่ายทอดเรื่องราวตรงตามชื่อเรื่อง
(3) การใช้สีและเทคนิค
(4) การจัดภาพ
(5) ความสมบูรณ์ของภาพ
รวม

30 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
100 คะแนน

3.4 ผู้เข้าประกวดต้องบรรยายแนวคิดของภาพ และส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
ภายในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสาคัญ
3.5 ต้องเป็นผลงานที่จัดทาขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น
3.6 นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภทต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
3.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิลมหายใจ
ไร้มลทิน คณะกรรมการสงวนสิ ทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขผลงาน รวมถึงเผยแพร่ประชาสั มพัน ธ์
ผลงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต
3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3.9 ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในประเภทนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น
1. ระดับปฐมวัย
รางวัลที่ 1
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 2
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลที่ 3
ทุนการศึกษา 2,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ
1,500 บาท
2. ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1
ทุนการศึกษา 8,000 บาท
รางวัลที่ 2
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 3
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ
1,500 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา
9,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา
6,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา
4,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ
2,000 บาท
4. การประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หลักเกณฑ์การประกวด
4.1 หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกัน กลโกง 4.0”
4.2 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
4.2.1 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
4.2.2 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

-94.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คดโกง การคอรัปชั่น
และมีเนื้อหาสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา
เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
4.4 ส่งภาพยนตร์ได้ทีมละ 1 เรื่อง (1 ทีม มีจานวนสมาชิกผู้ผลิตผลงาน 2 - 5 คน)
4.5 ภาพยนตร์สั้น ความยาวไมเกิน 5 นาที ส่งงานในรูปแบบไฟล์ .mov (h.264) หรือ .mp4 เท่านั้น
4.6 ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ดังนี้
4.6.1 โครงเรื่องย่อ(Plot) (พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point)
พิมพ์ลงกระดาษ A4 พร้อมส่งแผ่น DVD ผลงานภาพยนตร์สั้น จานวน 5 ชุด
4.6.2 จะต้ องผลิ ตภาพยนตร์สั้ น ที่ ความละเอียด 720P หรือ 1080P โดยผู้ ผ ลิ ต จะต้องเตรีย ม
อุปกรณ์และดาเนินการผลิตเองทั้งหมด
4.7 เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
- ด้านเนื้อหา ตรงตามหัวข้อ ไม่ลอกเลียนแบบ
30
คะแนน
- ด้านคุณภาพการผลิตผลงาน เช่น การถ่ายทา การบันทึกเสียง การตัดต่อ 30
คะแนน
- ด้านการเล่าเรื่องและการทาหน้าที่ของภาพยนตร์
20
คะแนน
- การแสดงออก/ภาษา/ ลีลาท่าทางที่เหมาะสม
20
คะแนน
รวม 100 คะแนน
4.8 ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ภายในวันพุธที่ 15
พฤศจิกายน 2560 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
4.9 นักเรียน/นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภทต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
4.10 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิลมหายใจ
ไร้มลทิน คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขผลงาน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต
4.11 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวีดิโอ
ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
4.12 ต้องเป็นผลงานที่จัดทาขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น ไม่มีลิขสิทธิ์ของโครงการ
อื่น และมิได้ลอกเลียนดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก หรือจากโครงการเรื่องของผู้อื่น
รวมทั้งไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากการประกวดรายการใดมาก่อน หากได้รับรางวัล
และถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ
4.13 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลในการประกวด
1. ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
2. ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท

- 10 *** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทานอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th
**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th
สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางชดาพร เลาหวัฒน์, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร
โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120, 189
- มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215

