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รายละเอียดสื่อรณรงค์สร้างสานึกพลเมือง
ข้อมูลที่บรรจุใน Card Flash Drive ประกอบด้วย
หนังสั้นที่ได้รับรางวัลจากประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึก
พลเมือง) วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสาคัญของความเป็นพลเมืองที่มีจิตสานึก
ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โดยมุ่งหวังว่าสื่อหนังสั้นนี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญที่บอก
เล่าเรื่องราว ประสบการณ์ หรือข้อคิดเตือนใจ ให้ผู้ชมได้เกิดความตระหนั กและเชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถ
เป็นพละกาลังของสังคมและประเทศในการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
ผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป
File 1.หนังสั้นพลเมืองไทย_นักเรียนนักศึกษา 6 เรื่อง ได้แก่
1.1 The Lost Helmets หมวกกันน็อคที่หายไป
แนวคิด : พลเมือง คือผู้ที่ต้องเคารพ กฎ กติกาของสังคม ถ้าเราคนใด คนหนึ่ง ไม่เคารพกฎที่เราควรพึงปฏิบัติ
แม้มันจะเป็นการฝ่าฝืนเพียงน้อยนิด แต่ผลร้ายที่ตามมาอาจมากมายมหาศาล ใครจะไปรู้กันว่า การขโมย
หมวกกันน็อคแค่ใบเดียว จะสามารถคร่าชีวิตคน ๆ หนึ่งได้
1.2 ประเทศไทยหรือที่อยู่อาศัยไปวันๆ
แนวคิด : หยุดด่าประเทศไทย ถ้าคุณไม่คิดจะช่วยอะไร ประเทศจะดีขึ้นได้ก็จากตัวเราเอง ไม่จาเป็นต้องรอให้
ใครทาก่อน เพราะถ้ามัวแต่รอ วันไหนถึงจะเปลี่ยนแปลง ควรเป็น “พลเมืองไทย”จิรง ๆ ตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อย
ให้ประเทศไทยเป็นแค่ “ที่อยู่อาศัย” ไปวัน ๆ
1.3 สมชายนายมาสาย
แนวคิด : การจะเป็ น พลเมืองไทยที่ดีได้นั้ น ต้องมาจากการที่เรารู้จัก และรับผิ ดชอบในหน้าที่ของตัว เอง
ให้ดีที่สุดก่อน ถึงจะรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างครบถ้วน และเมื่อเรารู้จักหน้าที่ของตนเองแล้ว ต้องไม่กระทา
การใด ๆ ที่จะทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากผลที่ตนเองเป็นคนกระทา
1.4 How Big
แนวคิด : อยากให้ทุกคนเป็นพลเมืองไทย ที่ไม่เพิกเฉยต่อความผิดและอานาจที่ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
1.5 Popular
แนวคิด : การนาเสนอให้บุคคลที่กระทาดีอยู่แล้วไม่อายที่จะลงมือ เพราะปัจจุ บันผู้คนส่วนมากไม่กล้าที่จะ
แตกต่าง หรือปรับตัวตามสภาพแวดล้อมจนหลงลืมเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ การกระทาดังกล่าวไม่ได้สร้างผลกระทบ
ที่ร้ายแรงต่อใคร อยากให้คนไทยมาช่วยกันทาให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกด้วย
1.6 หมุน
แนวคิ ด : ในปั จ จุ บั น ตามชนบทจะสามารถพบเห็ นรถจัก รยานที่ ถู ก ทิ้ ง เพราะไม่ มี ร้ า นซ่ อ มอยู่ ม ากมาย
เพราะส่วนใหญ่ร้านซ่อมเป็น ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ จึงทาให้เด็กกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาซ่อมจักรยานให้กับคนเฒ่า
คนแก่ในหมู่บ้าน สะท้อนให้เห็นจิตสานึกความเป็นพลเมืองในด้านจิตสาธารณะ
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File 2.หนังสั้นพลเมืองไทย_ประชาชน 9 เรื่อง ได้แก่
1.1 เต๋า นายพลเมืองดี
แนวคิด : ท่ามกลางสังคมที่สับสน ขาดหลักยึดในการดารงชีวิต แต่มีชายผู้พิการที่ชื่อว่า เต๋า เป็นช่างซ่ อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า แม้ตัวจะพิการก็มีสานึกและความรับผิดชอบที่ดีต่อตนเอง ต่อลูกค้าและต่อประเทศชาติส่วนรวม
1.2 สานึกพลเมืองดี
แนวคิด : เรามีความเชื่อว่า การส่งต่อความรู้สึกในเรื่องดี ๆ ของคนในสังคม จะทาให้เกิดแรงบันดาลใจ และ
ในบางครั้งอาจทาให้เกิดสานึกที่ดีขึ้นมาได้พร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่จะเติบโตไปทาหน้าที่
พลเมืองดีในอนาคต
1.3 Untitle
แนวคิด : ทุกวันที่ตื่นเช้าขึ้นมา เรามีโอกาสเลือกว่าจะก้าวออกจากบ้าน เพื่อเพิ่มจานวนมิตรสหาย หรือก้าว
ออกจากบ้านเพื่อเพิ่มศัตรู การออกจากบ้านทุกวันเหมือนการไปทาศึกสงคราม ขณะที่บางคนกลับก้าวออกไป
ด้วยหัวจิตหัวใจแห่งมิตรภาพ นั่นเพราะมนุษย์คือสิ่งที่สวยงาม
1.4 I am citizen
แนวคิด : ในสั งคมแห่ งการเป็ น พลเมืองนั้ น นอกจากหน้าที่ในปัจเจกบุคคล หน้าที่ส าธารณะเองก็ส าคั ญ
หนังบอกเล่าถึงหัวใจของการเป็นพลเมืองโดยให้ความหมายของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะนั้นเป็นเชื้อแรกเริ่ม
ของการมีจิตสาธารณะ
1.5 สาธารณะ สุข
แนวคิด : น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบอย่าง และได้
พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ชาวสาธารณสุข
1.6 พลเมืองไทยมั้ยล่ะ
แนวคิด : การทาสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อผู้อื่นหรือส่วนรวม ก็ถือว่าเป็นการทาหน้าที่พลเมืองไทยอย่างหนึ่ง
1.7 ฅ ขึงขัง
แนวคิด : นาเสนอในรูปแบบของเงาคน เพราะเงาคือภาพสะท้อนของจิตใจ ทุกคนสามารถทาอย่างอื่นได้
มากกว่าทาหน้าที่ของตัวเอง ทุกคนอยากเป็นพลเมืองดี แต่บางทีต้องพบอุปสรรค ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสู้กับมัน
และคนรอบข้างยอมรับและสู้ไปพร้อมกับเราไหม
1.8 นัตถิ โลเกอนันถิโต
แนวคิด : ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีขนาดไหนก็โดนนินทาว่าร้าย เราไม่ควรตอบโต้ด้วยความรุนแรง เราควรรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วนามาปรับปรุง เพราะเราไม่สามารถทาให้ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกัน ได้
แต่เราสามารถทาความดีต่อไปได้แม้ใครไม่เห็นด้วย
1.9 พลเมืองต้นแบบ
แนวคิด : สื่อให้เข้าใจความหมายของพลเมือง และพลเมืองที่ดีนั้น เป็นอย่างไร โดยเล็งกลุ่มเป้าหมายหลักไปที่
เยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และพร้อมที่จะโตขึ้นเป็นพลเมืองต้นแบบที่สมบูรณ์
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File 3. Video clip_หายไวๆนะ
วิดีทัศน์เป็นคลิปสั้นนาเสนอแนวคิดพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือสาธารณะ โดยสื่อสารให้
เห็นว่าทาพฤติกรรมที่ไม่ดแี บบนี้ ก็ให้หายไว ๆ นะ นิสัยแย่ ๆ อย่าได้กลับมาเป็นอีก
ชุดที่ 1 : ลานจอดรถ
ชุดที่ 2 : โรงพยาบาล
File 4. Video clip_ ต่อมสานึกอักเสบ
วิดีทัศน์เป็นรูปแบบ Music Film แนวคิด อย่าทาตัวให้สังคมรังเกียจ การขาดความซื่อสัตย์ ขาดวินัย
ขาดเหตุผล ขาดความรับผิดชอบ ก็คือ การขาดจิตสานึก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทาได้ง่ายแต่ทาแล้วเป็นสิ่ ง ที่
เบียดบังคนในสังคมและฉุดรั้งประเทศชาติไม่ให้เจริญรุ่งเรือง นาเสนอผ่านเพลง “ต่อมสานึกอักเสบ”
File 5. Video clip_ New Normal
จากการเกิดปรากฏการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตของผู้คนอยากมาก และกลไกทางสังคมที่เปลี่ยนไป ทาให้ผู้คนไม่สามารถใช้ ชีวิตในวิถีเดิมได้อีกต่อไป
วิดี ทัศน์ น าเสนอแนวคิดการปรับ เปลี่ย นรูปแบบวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ ที่ต้องตระหนักรู้และคานึงถึงสั งคม
ส่วนรวมมากขึ้น
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