
 

 

   
 

การประกวดภาพถ่ายนานาชาต ิ
มูลนิธิขาวไทย  ในพระบรมราชูปถัมภและสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย       

ในพระบรมราชูปถัมภ จัดโครงการประกวดภาพถายนานาชาติในหัวขอ “ขาวคือชีวิต : 
วัฒนธรรมขาวในประเทศอาเซียน” (RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN 
Countries) เนื่องในป พ.ศ.2558 ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีที่มูลนิธิขาวไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ ไดดําเนินงานมาครบระยะเวลา 15 ป อีกทั้งยังเปนปที่ประเทศตางๆ ในกลุม
อาเซียน จะไดรวมตัวจัดต้ังเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
หวัข้อการประกวด “RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN Countries” 

ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของ “ขาว” ซึ่งเปนอาหารหลักและมีความผูกพันกับ
วิถีชีวิตของประชากรในกลุมประเทศอาเซียนเปนอยางมากทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม จึงไดจัดการประกวดภาพถาย “ขาวคือชีวิต : วัฒนธรรมขาวในประเทศ
อาเซียน” เพราะขาวเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน การประกวด
ภาพถายในคร้ังนี้จะทําใหคนไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบานไดเห็นถึงความ
เหมือนและแตกตางของวัฒนธรรมขาวของกลุมประเทศอาเซียนนี้ไดเปนอยางดี โดย
ครอบคลุมถึงความสําคัญของวัฒนธรรมขาวในแงมุมตางๆ เชน 

1. ขาวในงานประเพณี  

2. ความเชื่อเก่ียวกับขาว  

3. ขาวกับชาวนา 

4. อาหารจากขาว  

5. ศิลปะ กับขาว ฯลฯ 

คณะผู้ดาํเนินการ 
ผูจัดทํา   :  มูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับสมาคมถายภาพ 

   แหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูสนับสนุน  :  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และ C-ASEAN  



ประเภทของภาพถ่าย 
ผูสงภาพเขาประกวด จะตองสงภาพในรูปแบบของไฟลดิจิตอล หรือไฟลภาพที่
สแกนมาจากฟลมเทานั้น  จะไมรับภาพที่อัดขยายบนกระดาษอัด  รูปภาพที่สงเขา
ประกวดสามารถเปนไดทั้งภาพสี และภาพขาวดํา ไมจํากัดปที่บันทึกภาพถาย 

 

ผู้ที่มีสิทธ์ิส่งภาพเข้าประกวด 
 ประชาชนทั่วไปไมจํากัดเพศวัยและสัญชาติ 

หมายเหตุ : คณะกรรมการตัดสิน ทีมงาน และคณะกรรมการบริหารของสมาคม
ถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และของมูลนิธิขาวไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ ไมมีสิทธิ์สงภาพเขาประกวด 
 

คณะกรรมการตดัสิน 
 คณะผูจัดงานจะแตงต้ังคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก 
สมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และจากมูลนิธิขาวไทย         
ในพระบรมราชูปถัมภ  
 

รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ จํานวนเงิน 3,000 US Dollars จํานวน 1 รางวัล 
2. รางวัลที่ 2 จํานวนเงิน 2,000 US Dollars จํานวน 1 รางวัล 
3. รางวัลที่ 3 จํานวนเงิน 1,000 US Dollars จํานวน 1 รางวัล 
4. รางวัลชมเชย จํานวนเงิน 500 US Dollars จํานวน 8 รางวัล 
และคณะกรรมการตัดสินจะทําการคัดเลือกภาพถายจํานวนหนึ่ง เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการ และจัดพิมพเปนหนังสือตอไป 
 
ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 2 และ รางวัลที่ 3  จะไดรับเชิญมารวมพิธีมอบรางวัล
ในกรุงเทพฯ ประมาณกลางป พ.ศ.2558 โดยคณะผูดําเนินการการประกวดภาพถาย 
จะเปนผูดูแลคาใชจายในการเดินทาง และที่พัก 
วธีิการส่งภาพประกวด 

ผูประสงคจะสงภาพเขาประกวดจะตองลงทะเบียนสมัครที่ www.rpst.or.th (ต้ังแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป) โดยผูสมัครจะไดรับหนา page เปนของ
ตัวเองและจะไดรับ Username และ Password พรอมรายละเอียดวิธีการ Upload 
ภาพเพื่อสงเขาประกวด 



 

กาํหนดการ การประกวด 

ปิดรับภาพ : 10 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7) 

ตดัสินภาพ :  6 กุมภาพันธ 2558 และจะประกาศผลทาง www.rpst.or.th 
 
กตกิาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 

(กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ) 
1. ภาพถายที่สงเขาประกวดสามารถสงไดทั้งภาพที่ถายโดยการใชกลอง Digital 

และกลองบรรจุฟลม ในกรณีที่ใชกลองบรรจุฟลมจะตองนําฟลมไปสแกนเปน
ไฟลภาพดิจิตอลความละเอียดสูง 

 
2. ไฟลภาพที่สงตองเปนไฟลภาพความละเอียดสูง ที่มีขนาดดานที่สั้นที่สุดไมตํ่า

กวา 2500 pixels ที่ความละเอียด 220 ppi ในรูปแบบ .jpg และตองไมมีลายน้ํา
เครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งหามเวนขอบภาพเปนสี
ขาวหรือสีใดๆ 

 
3. ผูที่สงภาพเขาประกวดจะตองเปนผูถายภาพนั้นๆ ดวยตนเอง หามนําภาพของ

ผูอ่ืนมาสงหรือสงในนามผูอ่ืนโดยเด็ดขาด 
 
4. ผูสงภาพเขาประกวดจะตองต้ังชื่อภาพถาย ระบุสถานที่ และวันที่ที่ถายภาพ

พรอมเขียนคําอธิบายความหมาย และความสําคัญ ที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมขาว
ที่ภาพถายตองการจะสื่อถึง หากภาพถายใดขอมูลไมครบถวนจะถูกตัดสิทธิ์การ
สงเขาประกวด 

 
5. ภาพที่สงเขาประกวด จะตองเปนภาพที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมขาวของประเทศ

ในกลุมอาเซียนเท่านัน้ 
 
6. ภาพท่ีสงเขาประกวด จะตองเปนภาพที่จับองคประกอบของภาพ ที่ปรากฏใน

ขณะที่กดชัตเตอรจริง ไมสามารถเพ่ิมเติมหรือลบองคประกอบของภาพภายหลัง
จากการชัตเตอรแลว แตสามารถตัดสวนของภาพได (Crop) และสามารถตกแตง
ภาพไดเพียงการปรับสี-แสง  น้ําหนักของภาพ และการลบรอยฝุนหรือรอย
สกปรกเทานั้น 



ผูที่สงภาพเขาประกวดตองรักษาไฟลภาพตนฉบับไว ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตัดสินภาพมีขอสงสัย สามารถเรียกใหผูเขารวมประกวดแสดงภาพตนฉบับได 

 
7. ผูเขาประกวดแตละคนสามารถสงผลงานภาพถายไดไมจํากัดจํานวน โดยใน

จํานวนนี้หามมิใหสงภาพเดียวกัน หรือภาพที่มีองคประกอบใกลเคียงกัน เชนการ
ถายภาพในคร้ังเดียวกันหลายภาพ หรือการเปลี่ยนองคประกอบของภาพเพียง
เล็กนอย หรือการเปลี่ยนภาพจากภาพสีเปนภาพขาวดํา 

 
8. ผูสงภาพเขาประกวดจะตองไมสงภาพที่สงขายอยูในคลังภาพ (Stock Photo) ไม

วาในประเทศไทย หรือตางประเทศ โดยผูสงภาพเปนผูรับผิดชอบ หากเกิดกรณี
รองเรียนเร่ืองลิขสิทธิ์ของภาพ 

 
9. ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเปนของผูถายภาพอยางสมบูรณ ทั้งนี้คณะผูจัดทํา

มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถายที่สงเขาประกวด เพื่อนําไปจัดแสดงนิทรรศการในท่ีตางๆ 
และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพหนังสือภาพเพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณ และการ
ดําเนินงานของมูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งทั้งนี้เปนไปโดยไมหวังผล
กําไร ไดโดยไมตองเสียคาลิขสิทธิ์แกเจาของลิขสิทธิ์ภาพถาย มูลนิธิฯจะระบุชื่อ
เจาของผลงานใหทุกคร้ังที่นําภาพถายไปใช 

 
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

คุณ ธัชชะ รัตนศักด์ิ (Mr. Tacha Ratanasakdi) 

โทร. +66 (0) 84-111-6616 เวลา 10.30 - 18.00 น. 

หรือสง email มาที่ 

rpst.info@gmail.com 
 


