โครงการประกวดภาพถายชุด “คุณคาของขาวไทย”
แนวคิดโครงการ
โครงการประกวดภาพถาย “คุณคาของขาวไทย” ริเริ่มและดําเนินการขึ้น เนื่องจาก
บริษัท น้ํามันบริโภคไทย จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายน้ํามันรําขาว “คิง” ไดเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของ
ขาวไทย พรอมทั้งอยากใหเยาวชนไทยไดตระหนักและสํานึกในคุณคาและความสวยงามของเมล็ดขาว รวงขาว
ทุงขาว ตลอดจนวิถีชีวิตความผูกพันของขาวกับชาวนาไทย ผานการถายภาพ นอกจากนัน้ ยังเปนการสนับสนุน
การกําหนดใหมี “วันขาวและชาวนาแหงชาติ” คือ 5 มิถนุ ายน ของทุกป ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ใหความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 อีกดวย
วัตถุประสงค
• เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ ทัง้ ดานความคิดสรางสรรคและศิลปะการ
ถายภาพ จากการนําเสนอภาพเกี่ยวกับ“ขาว”และวิถีชวี ติ ความผูกพันของขาวกับชาวนาไทย
• เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นถึงความสําคัญ คุณคา และความสวยงามของขาวไทย
• เพื่อสงเสริมการปลุกจิตสํานึกของคนไทยใหเห็นถึงคุณคาของขาวไทยและกระตุน ใหเกิดความ
รักความหวงแหนขาวไทย เกิดความภาคภูมใิ จในภูมิปญญาของชาวนาไทยที่ไดสืบทอดกันมา
อยางชานาน ผานการประชาสัมพันธโครงการฯ และการจัดนิทรรศการภาพถาย
คุณสมบัติผูสมัคร
• นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นป ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
• มีใจรักในการถายภาพ
• ชอบทองเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ
หลักฐานการสมัคร
• ใบสมัคร พรอมลายเซ็นของอาจารยที่ปรึกษา
• รูปถายปจจุบนั ขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 1 รูป
• สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาบัตรนักศึกษา
รายละเอียดการประกวดภาพถาย
แนวความคิด
ภาพถายในหัวขอ “คุณคาของขาวไทย” เปนภาพความงดงามที่เกีย่ วของกับขาวไทยทัง้ หมด
ไมวาจะเปนความงามของเมล็ดขาว รวงขาว ทุงขาว การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนา
ที่ผูกพันกับขาวในแงมมุ ตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึง “คุณคาของขาวไทย”
ประเภทของภาพ
1. ภาพสไลดสีขนาด 35 มม.
2. ภาพดิจิทัลสี
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เงื่อนไขการสงผลงานเขาประกวด
1. ภาพถายทีส่ งเขาประกวดผูสมัครจะตองสงเปนภาพสี ขนาด 10 X 12 นิ้ว โดยระบุรายละเอียดที่
ดานหลังภาพ ดังตอไปนี้
1.1 ชื่อภาพ และหมายเลขของภาพ
1.2 รายละเอียดของการถายภาพนั้น ไดแก วัน เวลา สถานที่ ที่ถา ยภาพ พรอมทัง้
บรรยายเรื่องราวของภาพ หรือเหตุการณความประทับใจ ประมาณ 2-3 บรรทัด
1.3 ชื่อ นามสกุล ที่อยู พรอมเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวกของผูสง ภาพถายเขาประกวด
1.4 การลงนามรับรองของอาจารยที่ปรึกษาที่ระบุไวในใบสมัคร
กรณีเปนภาพสไลดสี
ผูสงภาพเขาประกวดจะตองแนบฟลมตนฉบับในกรอบพลาสติกขนาด 2×2 นิว้ เทานัน้ พรอม
ทั้งเขียนชื่อ ทีอ่ ยูของผูสง หมายเลขประจําภาพ และจํานวนภาพ ที่สงภาพเขาประกวด อยางชัดเจนไว
บนกรอบสไลด และทําเครื่องหมายจุดกลมบนมุมลางซายทุกภาพ
กรณีเปนภาพดิจิทัล
เปนภาพทีถ่ ายดวยกลองดิจทิ ัล หรือสแกนจากฟลมสามารถปรับสี ตกแตงแกไขในดาน
เทคนิค เพื่อใหภาพมีคุณภาพดีขึ้น แตทั้งนี้ภาพจะยังตองดูเปนธรรมชาติเหมือนถายภาพปกติ
หามตัดตอและซอนภาพ ขนาดของไฟลตองมีความละเอียด อยางนอย 6 ลานพิกเซล รูปแบบของไฟล
ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไมต่ํากวา 300 dpi (ไมรับภาพที่
เปน Raw File และไฟลที่เปนสกุลอืน่ ) พรอมบันทึกลงแผน CD-ROM
2. ภาพถายที่สงเขาประกวด ตองเปนภาพทีถ่ ายดวยตนเอง และไมเคยไดรับรางวัลจาก
โครงการประกวดใดๆ มากอน และตองเปนภาพที่ไมเคยตีพิมพในนิตยสาร หนังสือ แผนภาพ
หรือ เอกสารใดๆ ที่ทาํ ขึ้นเพือ่ การจําหนาย
3. ภาพถายที่ไดรับรางวัลทั้งหมด และภาพถายที่เขารอบสุดทาย ทางคณะผูจัดขอสงวนสิทธิ
ในการคัดเลือกนําภาพไปจัดแสดงในที่ตางๆ และสามารถดําเนินการจัดพิมพ-เผยแพรผลงานใน
สูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ รวมทัง้ สารสนเทศทุกประเภท โดยไมตองแจงใหทางเจาของภาพ
ทราบลวงหนา
4. สงผลงานภาพถายเขาประกวดไดไมจํากัดจํานวนภาพ และทางผูจัดจะสงคืนภาพทีไ่ มได
รับรางวัล (เฉพาะภาพสไลด) ไปตามที่อยูของผูสงเขาประกวดที่ระบุไวในใบสมัครทางไปรษณีย
หรือสามารถติดตอรับคืนดวยตนเองไดที่ ฝายการตลาด บริษัท น้าํ มันบริโภคไทย จํากัด
5. ภาพที่สง เขาประกวดที่ไมถูกตองตามกติกาการประกวดขอใดขอหนึ่ง จะไมไดรับการพิจารณา
และแมวาจะไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลใดรางวัลหนึง่ ไปแลว หากมีการทวงติง
ถึงการทําผิดกติกาขอใดขอหนึ่ง และสามารถพิสูจนไดวา ทําผิดกติกา ผูจัดโครงการประกวด
สามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่
ประกาศผลการตัดสิน
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6. ผูสงภาพเขาประกวด มีสิทธิไ์ ดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
7. ผูส งภาพเขาประกวดทุกทานยินยอมปฏิบตั ิตามกติกาทีร่ ะบุไวทุกประการ และผลการตัดสิน
ของกรรมการถือเปนที่สดุ
8. ไมเสียคาธรรมเนียมการสมัคร
9. การสงภาพเขาประกวด ใหถือวาเจาของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาตางๆ ขางตน
10. รายละเอียดเงือ่ นไขและใบสมัคร สามารถ Download ไดที่ www.KingRiceBranOil.com หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ไดที่ ฝายการตลาด บริษัท น้ํามันบริโภคไทย จํากัด
โทรศัพท (02) 249 9348 -52 โทรสาร (02) 249 4914
วิธีการสงใบสมัครและผลงาน
โดยสงใบสมัครและผลงานดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย ตามที่อยู
บริษัท น้าํ มันบริโภคไทย จํากัด
3366/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
รางวัล
เงินรางวัลรวม 65,000 บาท แบงเปน
รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 10,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล
เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
หมายเหตุ ภาพที่ไดรับคัดเลือกใหแสดงผลงานในพิธีมอบรางวัล จะไดรับของที่ระลึกจากทางบริษทั ฯ
คณะกรรมการตัดสิน
1. ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมภาพถายแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 3 ทาน
2. คณะผูบริหารจากบริษทั น้ํามันบริโภคไทย จํากัด จํานวน 2 ทาน
เกณฑการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจาก
1. ความสวยงามของภาพที่สอดคลองกับหัวขอการประกวด
2. เทคนิคการถายภาพ
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สื่อประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธโครงการผานสื่อสิง่ พิมพ และ www.KingRiceBranOil.com
2. ประชาสัมพันธผา นบอรดประชาสัมพันธ และ Website ของมหาวิทยาลัยตางๆ
กําหนดการ
• ประชาสัมพันธโครงการตัง้ แตเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553
• เปดรับใบสมัครและผลงาน ตั้งแตบัดนีจ้ นถึงวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2553
• พิจารณาภาพและตัดสินรางวัล วันศุกรที่ 12 มีนาคม 2553
• ประกาศผลภาพที่ไดรับรางวัล วันศุกรที่ 19 มีนาคม 2553 ทาง www.KingRiceBranOil.com
และจะแจงผลใหผูไดที่รับรางวัลทุกทานรับทราบทางโทรศัพทหรือทางไปรษณีย
• พิธีมอบรางวัลและแสดงภาพที่ไดรับรางวัลทั้งหมด จะจัดขึ้นในวันเสารที่ 3 เมษายน 2553
(เวลาและสถานที่จะแจงใหทราบอีกครั้ง)
• กําหนดการนี้เปนการประมาณการตามขอมูลในปจจุบนั อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมในภายหลัง ซึ่งจะมีการแจงใหทราบ ทาง www.KingRiceBranOil.com

..................................................................................................................................................
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ใบสมัครประกวดภาพถายชุด “คุณคาของขาวไทย”
ชื่อ - สกุล (นาย/นางสาว)………………………………………………………………….… อายุ……….ป
ที่อยูปจจุบนั เลขที่……………............. หมูที่................ อาคาร.............................................................
ซอย.................................... ถนน.................................... ตําบล/แขวง.................................................
อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย........................
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได.............................................. E-mail…………………………………………….
สถาบันการศึกษา................................................. คณะ................................................... ชั้นปที่..........
วิชาเอก………………………………..................................รหัสประจําตัว…………………....................
อาจารยที่ปรึกษา..................................................... เบอรโทรศัพทที่ตดิ ตอได........................................

หัวขอของภาพถาย

จํานวนภาพที่สง
(ชิ้น)

จํานวนฟลม
(ชิ้น)

จํานวนซีดี
(แผน)

“คุณคาของขาวไทย”
หมายเหตุ : สงใบสมัครพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมกับลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง และขีดครอม
ใชเพื่อสมัครโครงการประกวดภาพถายชุด “คุณคาของขาวไทย” เทานั้น
2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. รูปถายปจจุบัน ขนาด 4x6 นิว้ จํานวน 1 รูป
ขาพเจาไดรับทราบกติกาการประกวดชัดเจนแลว และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

..……………………..…............
(................................................)
วันที่...........................................
อาจารยที่ปรึกษา

…………………………………..
(…………………………………..)
วันที่...........................................
ผูส มัคร

