
 
โครงการประกวดภาพถายชุด “คุณคาของขาวไทย” 

 
แนวคิดโครงการ 

โครงการประกวดภาพถาย “คุณคาของขาวไทย” ริเร่ิมและดําเนนิการขึ้น เนื่องจาก 

บริษัท น้ํามันบริโภคไทย จาํกัด ผูผลิตและจัดจําหนายน้ํามนัรําขาว “คิง” ไดเหน็ถงึความสาํคัญและคุณคาของ

ขาวไทย พรอมทั้งอยากใหเยาวชนไทยไดตระหนักและสํานึกในคุณคาและความสวยงามของเมลด็ขาว รวงขาว 

ทุงขาว ตลอดจนวถิีชีวิตความผูกพนัของขาวกับชาวนาไทย ผานการถายภาพ นอกจากนัน้ ยังเปนการสนับสนุน

การกําหนดใหมี “วันขาวและชาวนาแหงชาติ” คือ 5 มถินุายน ของทกุป   ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ใหความ

เห็นชอบเมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม 2552 อีกดวย 
 
วัตถุประสงค 

• เพื่อเปดโอกาสใหนักศกึษาไดแสดงความสามารถ ทัง้ดานความคิดสรางสรรคและศิลปะการ

ถายภาพ จากการนาํเสนอภาพเกี่ยวกับ“ขาว”และวิถีชวีติความผูกพันของขาวกับชาวนาไทย 

• เพื่อใหนักศึกษาไดเหน็ถงึความสาํคัญ คณุคา และความสวยงามของขาวไทย 

• เพื่อสงเสริมการปลุกจิตสํานึกของคนไทยใหเห็นถึงคณุคาของขาวไทยและกระตุนใหเกิดความ

รักความหวงแหนขาวไทย เกดิความภาคภมูใิจในภูมิปญญาของชาวนาไทยที่ไดสืบทอดกันมา

อยางชานาน ผานการประชาสัมพนัธโครงการฯ และการจัดนิทรรศการภาพถาย 
คุณสมบัติผูสมัคร 

• นิสิต นกัศึกษา ในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทกุชั้นป ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

• มีใจรักในการถายภาพ 

• ชอบทองเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ 
หลักฐานการสมัคร  

• ใบสมัคร พรอมลายเซน็ของอาจารยที่ปรึกษา 

• รูปถายปจจุบนั ขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

• สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาบัตรนักศกึษา  
รายละเอียดการประกวดภาพถาย 
แนวความคิด 

ภาพถายในหวัขอ “คุณคาของขาวไทย” เปนภาพความงดงามที่เกีย่วของกับขาวไทยทัง้หมด  

ไมวาจะเปนความงามของเมล็ดขาว รวงขาว ทุงขาว การปลูก การเกบ็เกี่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนา

ที่ผูกพันกับขาวในแงมมุตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึง “คุณคาของขาวไทย”   
ประเภทของภาพ 
 1. ภาพสไลดสีขนาด 35 มม. 

 2. ภาพดิจิทัลสี 
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เงื่อนไขการสงผลงานเขาประกวด 
1.  ภาพถายทีส่งเขาประกวดผูสมัครจะตองสงเปนภาพสี ขนาด 10 X 12 นิ้ว โดยระบุรายละเอียดที ่

     ดานหลังภาพ ดงัตอไปนี ้ 

1.1 ชื่อภาพ และหมายเลขของภาพ 

1.2 รายละเอียดของการถายภาพนั้น ไดแก วนั เวลา สถานที่ ที่ถายภาพ พรอมทัง้ 

      บรรยายเรื่องราวของภาพ หรือเหตุการณความประทับใจ ประมาณ 2-3 บรรทัด 

1.3 ชื่อ นามสกุล ที่อยู พรอมเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวกของผูสงภาพถายเขาประกวด  

1.4 การลงนามรับรองของอาจารยที่ปรึกษาที่ระบุไวในใบสมัคร 

กรณีเปนภาพสไลดสี  

             ผูสงภาพเขาประกวดจะตองแนบฟลมตนฉบบัในกรอบพลาสติกขนาด 2×2 นิว้ เทานัน้ พรอม

ทั้งเขียนชื่อ ทีอ่ยูของผูสง หมายเลขประจาํภาพ และจํานวนภาพ ที่สงภาพเขาประกวด อยางชัดเจนไว

บนกรอบสไลด และทําเครื่องหมายจุดกลมบนมุมลางซายทกุภาพ 

กรณีเปนภาพดิจิทัล  

             เปนภาพทีถ่ายดวยกลองดิจทิัล หรือสแกนจากฟลมสามารถปรับสี ตกแตงแกไขในดาน

เทคนิค เพื่อใหภาพมีคุณภาพดีข้ึน แตทั้งนี้ภาพจะยงัตองดูเปนธรรมชาติเหมือนถายภาพปกติ  

หามตัดตอและซอนภาพ ขนาดของไฟลตองมีความละเอยีด อยางนอย 6 ลานพกิเซล รูปแบบของไฟล

ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไมต่ํากวา 300 dpi (ไมรับภาพที่

เปน Raw File และไฟลที่เปนสกุลอ่ืน) พรอมบันทกึลงแผน CD-ROM  

2. ภาพถายที่สงเขาประกวด ตองเปนภาพทีถ่ายดวยตนเอง และไมเคยไดรับรางวัลจาก 

โครงการประกวดใดๆ มากอน และตองเปนภาพที่ไมเคยตีพิมพในนิตยสาร  หนงัสือ  แผนภาพ 

หรือ เอกสารใดๆ ที่ทาํขึ้นเพือ่การจําหนาย 

3. ภาพถายที่ไดรับรางวัลทั้งหมด และภาพถายที่เขารอบสุดทาย ทางคณะผูจัดขอสงวนสิทธ ิ

ในการคัดเลือกนําภาพไปจดัแสดงในที่ตางๆ และสามารถดําเนนิการจัดพิมพ-เผยแพรผลงานใน 

สูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ รวมทัง้สารสนเทศทุกประเภท โดยไมตองแจงใหทางเจาของภาพ 

ทราบลวงหนา 

4. สงผลงานภาพถายเขาประกวดไดไมจํากดัจํานวนภาพ และทางผูจัดจะสงคืนภาพทีไ่มได 

รับรางวัล (เฉพาะภาพสไลด) ไปตามที่อยูของผูสงเขาประกวดที่ระบไุวในใบสมัครทางไปรษณีย 

หรือสามารถติดตอรับคืนดวยตนเองไดที่ ฝายการตลาด บริษัท น้าํมนับริโภคไทย จาํกัด 

5. ภาพที่สงเขาประกวดที่ไมถูกตองตามกติกาการประกวดขอใดขอหนึ่ง จะไมไดรับการพิจารณา   

และแมวาจะไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลใดรางวัลหนึง่ไปแลว  หากมีการทวงตงิ 

ถึงการทาํผิดกติกาขอใดขอหนึ่ง และสามารถพิสูจนไดวาทําผิดกติกา  ผูจัดโครงการประกวด

สามารถยกเลกิ และเปลี่ยนแปลงการตัดสนิ  รวมทั้งขอคนืรางวัลได  ภายใน 1 เดือน นับจากวนัที่

ประกาศผลการตัดสิน 



 3

 

 

6. ผูสงภาพเขาประกวด มีสิทธิไ์ดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวลัเดียว 

7. ผูสงภาพเขาประกวดทกุทานยนิยอมปฏิบตัิตามกติกาทีร่ะบุไวทุกประการ และผลการตัดสิน 

      ของกรรมการถือเปนที่สุด  

8. ไมเสียคาธรรมเนียมการสมคัร 
9. การสงภาพเขาประกวด ใหถือวาเจาของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาตางๆ ขางตน 

10. รายละเอียดเงือ่นไขและใบสมัคร สามารถ Download ไดที่ www.KingRiceBranOil.com หรือ 

      สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม ไดที่ ฝายการตลาด บริษัท น้ํามนับริโภคไทย จํากดั  

      โทรศพัท (02) 249 9348 -52   โทรสาร (02) 249 4914 
 
วิธีการสงใบสมัครและผลงาน 
โดยสงใบสมัครและผลงานดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย ตามที่อยู  
บริษัท น้าํมนับริโภคไทย จํากัด 
3366/6-8  ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
รางวลั  
เงินรางวัลรวม 65,000 บาท แบงเปน 

รางวลัชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล 
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร 
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 จํานวน 1 รางวลั 
เงินรางวัล 10,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร 
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 จํานวน 1 รางวลั 
เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร 
รางวลัชมเชย จํานวน 10 รางวัล 
เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร 

หมายเหต ุภาพที่ไดรับคัดเลือกใหแสดงผลงานในพิธีมอบรางวัล จะไดรับของที่ระลึกจากทางบริษทัฯ 

  
คณะกรรมการตัดสิน 

1. ผูทรงคุณวฒุิจากสมาคมภาพถายแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ จํานวน 3 ทาน 

2. คณะผูบริหารจากบริษทั น้ํามนับริโภคไทย จํากัด จํานวน 2 ทาน 
 

เกณฑการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจาก 

             1. ความสวยงามของภาพที่สอดคลองกับหวัขอการประกวด 

             2. เทคนิคการถายภาพ 
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สื่อประชาสัมพันธ 
            1. ขาวประชาสัมพนัธโครงการผานสื่อส่ิงพิมพ และ www.KingRiceBranOil.com 

2. ประชาสมัพันธผานบอรดประชาสัมพนัธ และ Website ของมหาวิทยาลัยตางๆ 
กําหนดการ 

• ประชาสัมพันธโครงการตัง้แตเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553  

• เปดรับใบสมคัรและผลงาน ต้ังแตบัดนีจ้นถึงวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

• พิจารณาภาพและตัดสินรางวัล วนัศุกรที่ 12 มีนาคม 2553  

• ประกาศผลภาพที่ไดรับรางวัล วนัศุกรที่ 19 มีนาคม 2553 ทาง www.KingRiceBranOil.com 

         และจะแจงผลใหผูไดที่รับรางวัลทกุทานรับทราบทางโทรศพัทหรือทางไปรษณีย 

• พิธีมอบรางวัลและแสดงภาพที่ไดรับรางวลัทั้งหมด จะจดัขึ้นในวนัเสารที่ 3 เมษายน 2553  

         (เวลาและสถานที่จะแจงใหทราบอกีครั้ง) 

• กําหนดการนี้เปนการประมาณการตามขอมูลในปจจุบนั  อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความ 

         เหมาะสมในภายหลัง ซึ่งจะมกีารแจงใหทราบ ทาง www.KingRiceBranOil.com

 

 

.................................................................................................................................................. 

http://www.kingricebranoil.com/
http://www.kingricebranoil.com/


 
 

 

ใบสมัครประกวดภาพถายชุด “คุณคาของขาวไทย” 
 

ชื่อ  - สกุล (นาย/นางสาว)………………………………………………………………….… อาย…ุ…….ป 

ที่อยูปจจุบนั เลขที่……………............. หมูที่................ อาคาร............................................................. 

ซอย.................................... ถนน.................................... ตําบล/แขวง................................................. 

อําเภอ/เขต........................................ จงัหวัด......................................... รหัสไปรษณีย........................ 

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได.............................................. E-mail……………………………………………. 

สถาบนัการศกึษา................................................. คณะ................................................... ชั้นปที่.......... 

วิชาเอก………………………………..................................รหัสประจําตัว………………….................... 

อาจารยที่ปรึกษา..................................................... เบอรโทรศัพทที่ตดิตอได........................................ 

 

 

หัวขอของภาพถาย จํานวนภาพที่สง 
(ชิ้น) 

จํานวนฟลม 
(ชิ้น) 

จํานวนซีดี 
(แผน) 

“คุณคาของขาวไทย”    

 
หมายเหต ุ: สงใบสมัครพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี ้

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมกับลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูตอง และขีดครอม 

ใชเพื่อสมัครโครงการประกวดภาพถายชดุ “คุณคาของขาวไทย” เทานั้น  

2.   สําเนาบัตรประจําตัวนกัศึกษา 

3.   รูปถายปจจุบัน ขนาด 4x6 นิว้ จํานวน 1 รูป 
 

 
ขาพเจาไดรับทราบกติกาการประกวดชัดเจนแลว  และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ 

 

                    ลงชื่อ                                                                                                     ลงชื่อ 

 

 ..……………………..…............                                                           …………………………………..                       

(................................................)                                                         (…………………………………..) 

วันที่...........................................                                                          วันที่........................................... 

            อาจารยที่ปรึกษา                       ผูสมัคร  


