


  

  โครงการประกวดภาพถ่าย 
“คุณค่าของข้าวไทย” ครัง้ที่ 2 

 
1. ที่มา และแนวคิดโครงการ 

กลุ่มน ำ้มันร ำข้ำวคิง ในฐำนะผู้ น ำธุรกิจน ำ้มันร ำข้ำวและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับร ำข้ำวมำกว่ำ 40 ปี                                   
มีควำมตระหนกัถึงคณุคำ่ของ “ข้ำวไทย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศไทยอย่ำงต่อเน่ือง และยงัเป็น       
แหล่งอำหำรท่ีหล่อเลีย้งคนไทยมำเป็นเวลำช้ำนำน ทัง้นี ้ “ข้ำวไทย” ยงัมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกลุ่มน ำ้มันร ำข้ำวคิง                
ในกำรเป็นต้นน ำ้ของวตัถดุิบท่ีน ำมำผลิตเป็นน ำ้มนัร ำข้ำวและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัร ำข้ำวอีกด้วย  

ด้วยเหตุนีเ้อง กลุ่มน ำ้มันร ำข้ำวคิง จึงได้จัด โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” คร้ังท่ี 2 ขึน้ 
เพ่ือให้ผู้ สนใจในกำรถ่ำยภำพได้ร่วมแสดงควำมสำมำรถ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรเชิดชูคุณค่ำและควำม งดงำม                
ของข้ำวไทย ผ่ำนศิลปะภำพถ่ำย และส่งเสริมให้สำธำรณชนได้ร่วมกันตระหนักถึงควำมส ำคัญของ “ข้ำวไทย”                
และเกิดควำมซำบซึง้ในควำมผูกพัน ควำมเช่ือมโยงของข้ำวกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยปีนี ้ถือเป็นกำรจัดโครงกำรฯ                 
ขึน้เป็นครัง้ท่ี 2 หลงัจำกท่ีได้เคยจดัขึน้เม่ือปี พ.ศ.2552 โดยยงัคงแนวคิด “คณุค่าของข้าวไทย” เพ่ือสืบทอดวตัถปุระสงค์
เดมิของโครงกำร 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เ พ่ือให้ผู้ สนใจในกำรถ่ำยภำพได้แสดงควำมสำมำรถ ทัง้ ด้ ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ ศิลปะ                            

ผำ่นกำรน ำเสนอภำพถ่ำยท่ีเก่ียวข้องกบั “ข้ำว” และ “ควำมผกูพนัของข้ำวกบัวิถีชีวิตของคนไทย” 
2.2 เ พ่ือให้สำธำรณชนได้เห็นถึงควำมส ำคัญ คุณค่ำ และควำมงดงำมของข้ำวไทย  ตลอดจนเกิด                          

ควำมตระหนกัและซำบซึง้ในควำมผกูพนัและควำมเช่ือมโยงของข้ำวและวิถีชีวิตของคนไทย 
2.3 เพ่ือสง่เสริมภำพลกัษณ์องค์กร ด้ำนกำรเป็นองค์กรท่ีให้ควำมส ำคญักบัข้ำว ชำวนำไทย และคนไทย 

3. ผู้มีสิทธ์ิส่งผลงานเข้าประกวด 
ประชำชนสญัชำตไิทย ไมจ่ ำกดัเพศและอำย ุ

4. คณะกรรมการตัดสิน 
4.1 กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิจำก สมำคมถ่ำยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ จ ำนวน 5 ทำ่น 

4.1.1 อ. วรนนัทน์ ชชัวำลทิพำกร ศลิปินแหง่ชำต ิสำขำทศันศิลป์ (ภำพถ่ำย) 
4.1.2 อ. ดำว วำสิกศริิ นำยกสมำคมถ่ำยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
4.1.3 คณุอดลุ ตณัฑโกศยั กรรมกำรบริหำรสมำคมถ่ำยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
4.1.4 คณุจฬุวิศว์ ศำนตพิงศ์ กรรมกำรบริหำรสมำคมถ่ำยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
4.1.5 คณุวรรณพงษ์ สรุโรจน์ประจกัษ์ กรรมกำรบริหำรสมำคมถ่ำยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรม

รำชปูถมัภ์ 
4.1.6 คณุณภชัป์ รัตนศกัดิ ์กรรมกำรบริหำรสมำคมถ่ำยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 



  

4.1.7 อ. ตลุย์ หิรัญญลำวลัย์ กรรมกำรบริหำรสมำคมถ่ำยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
4.2 กรรมกำรจำก กลุม่น ำ้มนัร ำข้ำวคงิ จ ำนวน 2 ทำ่น ประกอบด้วย 

4.2.1 คณุปรำโมทย์ สนัตวิฒันำ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่น ำ้มนัร ำข้ำวคงิ 
4.2.2 คุณนวพร สันติวัฒนำ ผู้ จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดและส่ือสำรองค์กร บจก.น ำ้มันบริโภคไทย                            

กลุม่น ำ้มนัร ำข้ำวคงิ 
5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  
 กรอบกำรด ำเนินโครงกำร ตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคม 2561 – กมุภำพนัธ์ 2562  

5.1 เปิดรับภำพตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวำคม 2561 – 7 มกรำคม 2562  
5.2 พิจำรณำตดัสินรำงวลั และประกำศผลภำพท่ีผำ่นเข้ำรอบหวัข้อละ 30 ภำพ ภำยในวนัท่ี 18 มกรำคม 2562 
5.3     เปิดให้ทกัท้วงระหวำ่งวนัท่ี 19 - 28 มกรำคม 2562 
5.4     ประกำศผลภำยในเดือนมกรำคม 2562  
5.5     งำนมอบรำงวลัและกำรจดันิทรรศกำรแสดงภำพถ่ำย ภำยในเดือนกมุภำพนัธ์ 2562  

6. หัวข้อการประกวด 
แบง่ออกเป็น 2 หวัข้อยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 “ความงามของข้าวไทย” เป็นภำพท่ีแสดงให้เห็นควำมงดงำมของข้ำวไทย อำทิ เมล็ดข้ำว รวงข้ำว รวมถึง
ควำมงดงำมทำงภมูิทศัน์ของทุง่ข้ำว โดยมีคนเป็นองค์ประกอบหรือไมมี่ก็ได้ นอกจำกนีอ้ำจเป็นภำพท่ีมีข้ำว
เป็นองค์ประกอบอยำ่งสร้ำงสรรค ์

6.2 “วิถีข้าว วิถีไทย” เป็นภำพท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี และ วฒันธรรมของชำวนำไทย หรือ คนไทยท่ี
มีควำมเก่ียวพนักบัข้ำวไทย ตลอดจนวฒันธรรมกำรกินข้ำวของคนไทย  

7. เงนิรางวัลในการประกวดภาพถ่าย ( 2 หัวข้อย่อย) จ านวน 520,000 บาท แบ่งเป็น 
7.1 รำงวลัชนะเลิศ ได้รับเงินรำงวลั จ ำนวน 80,000 บำท พร้อมเกียรตบิตัร รวม 2 รำงวลั เป็นเงิน 160,000 บำท 
7.2 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน 50,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร รวม 2 รำงวัล                      

รวมเป็นเงิน 100,000 บำท 
7.3 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน 30,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร รวม 2 รำงวัล                      

รวมเป็นเงิน 60,000 บำท 
7.4 ร ำ ง วั ล ชม เ ช ย  ไ ด้ รั บ เ งิ น ร ำ ง วั ล  จ ำ น วน  5,000 บำท  พ ร้ อม เ กี ย ร ติ บัต ร  ร วม  40 ร ำ ง วั ล                                             

รวมเป็นเงิน 200,000 บำท 
 
 
 
 



  

 
8. กตกิาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด  

เพ่ือให้กำรประกวดภำพถ่ำย หวัข้อ “คุณค่าของข้าวไทย” ครัง้ท่ี 2 เป็นเวทีกำรประกวดท่ีคงไว้ซึง่มำตรฐำนสูงสดุ 
และต้องกำรมุ่งเน้นให้ผู้ ส่งภำพเข้ำประกวดสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีน่ำสนใจ ทัง้ในด้ำนของมุมมองและแนวควำมคิด 
คณะกรรมกำรจดังำนประกวด จงึบญัญตักิตกิำท่ีผู้สง่เข้ำประกวดจะต้องปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด ดงัตอ่ไปนี  ้

8.1 ภำพถ่ำยท่ีส่งเข้ำประกวด ต้องเป็นไฟล์ภำพสีแนวนอนหรือแนวตัง้ก็ได้ ถ่ำยโดยกำรใช้กล้อง Digital                   
ทกุรูปแบบ 
8.1.1 ไฟล์ภำพจำกกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมีขนำดด้ำนท่ีสัน้ ท่ีสุดไม่ต ่ำกว่ำ                

2,400 pixels และด้ำนท่ียำวท่ีสดุไมเ่กินกว่ำ 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องเก็บ File RAW 
ไว้ในกรณีต้องมีกำรตรวจสอบ)  

8.1.2 ไฟล์ภำพจำกกล้อง Drone หรือ Action Camera ต้องมีขนำด File ใหญ่ท่ีสุดเท่ำท่ีอุปกรณ์นัน้ๆ               
จะสำมำรถท ำได้  และ ห้ำมน้อยกว่ำ 12 MB ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องเก็บ File RAW ไว้ในกรณี
ต้องมีกำรตรวจสอบ) 

8.1.3 ไฟล์ภำพจำกกล้อง Smartphone หรือ Tablet ต้องมีขนำด File ใหญ่ท่ีสุดเท่ำท่ีอุปกรณ์นัน้ๆ                  
จะสำมำรถท ำได้ และ ห้ำมน้อยกวำ่ 12 MB ในรูปแบบไฟล์ .jpg  

8.2 ภำพถ่ำยท่ีส่งเข้ำประกวด ต้องเป็นภำพถ่ำยในระหว่ำง วันท่ี 1 มิถุนำยน 2559 - 31 ธันวำคม 2561                     
และจะต้องไมมี่ลำยน ำ้ เครดิตภำพ ตวัอกัษร หรือกรำฟฟิกใดๆ บนภำพถ่ำย รวมทัง้ห้ำมเว้นขอบภำพเป็นสี
ขำวหรือสีใดๆ  

8.3 ผู้ ท่ีส่งภำพถ่ำยเข้ำประกวดจะต้องเป็นผู้ สร้ำงสรรค์ภำพถ่ำยนัน้ๆ ด้วยตนเอง ห้าม ท ำซ ำ้ ดัดแปลง 
เลียนแบบภำพถ่ำยของบุคคลอ่ืนๆ หรือน ำภำพถ่ำยของผู้ อ่ืนมำส่ง หรือส่งในนำมผู้ อ่ืนโดยเด็ดขำด                    
ผู้ ท่ีส่งภำพถ่ำยเข้ำประกวดต้องรับรองได้ว่ำภำพถ่ำยท่ีถูกส่งเข้ำประกวดนัน้เป็นภำพถ่ำยท่ีตนเองเป็น
เจ้ำของลิขสิทธ์ิแต่เพียงผู้ เดียว ทัง้นี ้หำกมีบุคคลท่ีสำมกล่ำวอ้ำงว่ำภำพถ่ำยท่ีผู้ ส่งภำพเข้ำประกวด               
ได้ส่งเข้ำประกวดนัน้ มีกำรละเมิดต่อกฎหมำยพระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ผู้ ท่ีส่งภำพถ่ำยเข้ำ
ประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้แต่เพียงผู้ เดียว  โดยท่ี                       
กลุ่มน ำ้มันร ำข้ำวคิง และสมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ              
ตอ่ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

8.4 ผู้ส่งภำพถ่ำยเข้ำประกวดจะต้องตัง้ช่ือภำพ พร้อมระบุ ค ำบรรยำยภำพ สถำนท่ีและจังหวัด ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หำกภำพถ่ำยใดมีข้อมลูไมค่รบถ้วนจะถกูตดัสิทธ์ิกำรสง่เข้ำประกวด 

8.5 ภำพถ่ำยท่ีส่งเข้ำประกวด สำมำรถปรับแต่งภำพถ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องไม่ท ำให้ภำพถ่ำยนัน้             
ดผูิดเพีย้นไปจำกควำมเป็นจริง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพินิจของกรรมกำร 



  

8.6 ผู้สง่ภำพถ่ำยเข้ำประกวด สำมำรถสง่ผลงำนภำพถ่ำยได้ “หวัข้อละไมเ่กิน 10 ภำพตอ่คน” และ มีสิทธ์ิได้รับ
รำงวลัสงูสดุ ไมเ่กิน 2 รำงวลั ตอ่หวัข้อ 

8.7 ภำพถ่ำยท่ีส่งเข้ำประกวด ต้องไม่เคยได้รับรำงวลัจำกกำรประกวดมำก่อน ไม่ว่ำจะเป็นกำรประกวดในเวที
สำธำรณะ หรือกำรประกวดภำยในของสมำคม ชมรม หรือองค์กรอ่ืนใด ทัง้นี  ้ภำพถ่ำยดังกล่ำว                        
หมำยรวมถึงภำพถ่ำยท่ีถ่ำยในองค์ประกอบท่ีใกล้เคียงกัน เช่น กำรถ่ำยภำพในครัง้เดียวกันหลำยภำพ                        
กำรเปล่ียนองค์ประกอบของภำพเพียงเล็กน้อย กำรคร็อปภำพใหม่ กำรเปล่ียนภำพจำกภำพสีเป็น                     
ภำพขำวด ำ เป็นต้น 

8.8 ผู้ ส่งภำพถ่ำยเข้ำประกวดจะต้องไม่ส่งภำพถ่ำยท่ีส่งขำยอยู่ในคลังภำพ (Stock Photo) ไม่ว่ำใน                    
ประเทศไทยหรือตำ่งประเทศ  

8.9 ผู้ ท่ีส่งภำพถ่ำยเข้ำประกวดต้องรักษำไฟล์ภำพต้นฉบบัก่อนกำรปรับแต่งและภำพหลังกำรปรับแต่งแล้ว                              
ในควำมละเอียดสงูไว้ (ตำมข้อก ำหนดใน 8.1.1, 8.1.2, และ 8.1.3) โดยคณะกรรมกำรตดัสินสำมำรถเรียก
ขอไฟล์ภำพดงักล่ำวได้หำกเกิดกรณีมีกำรประท้วงในกำรท ำผิดกติกำและในกรณีท่ีจะต้องน ำภำพถ่ำยไป
พิมพ์ในขนำดใหญ่ 

8.10 คณะกรรมกำรตัดสินภำพถ่ำย พนักงำนของกลุ่มน ำ้มันร ำ ข้ำวคิง  และคณะกรรมกำรบริหำร                             
สมำคมถ่ำยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ ไมมี่สิทธ์ิในกำรสง่ภำพถ่ำยเข้ำประกวดในครัง้นี ้

8.11 ไฟล์ภำพถ่ำยทุกไฟล์ท่ีส่งเข้ำประกวด กลุ่มน ำ้มันร ำข้ำวคิง ขอสงวนสิทธ์ิไม่ต้องส่งคืนให้แก่ผู้ เข้ำร่วม
ประกวด 

8.12 ภำพถ่ำยท่ีได้รับรำงวัลยังคงถือเป็นลิขสิทธ์ิของเจ้ำของภำพถ่ำยโดยสมบูรณ์ กลุ่มน ำ้มันร ำข้ำวคิง                  
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเผยแพร่ภำพถ่ำยใน เอกสำรสิ่งพิมพ์ รวมถึงส่ือสำรสนเทศทกุประเภท โดยไม่ต้องเสีย
คำ่ลิขสิทธ์ิให้แก่เจ้ำของภำพถ่ำย และไมต้่องแจ้งให้เจ้ำของภำพถ่ำยทรำบลว่งหน้ำ    

8.13 หำกปรำกฏว่ำผู้ ส่ งภำพถ่ำยเ ข้ำประกวดมี เจตนำทุจ ริตในกำรส่งประกวดภำพถ่ำยภำพใด                                    
ภำพหนึ่ง คณะกรรมกำรตดัสิน มีอ ำนำจในกำรตดัสิทธ์ิผู้ ส่งภำพถ่ำยเข้ำประกวดผู้นัน้ โดยมีโทษตัง้แต่                 
กำรตดัสิทธ์ิในกำรประกวดกำรเพิกถอนสิทธ์ิในทกุรำงวลัจนถึงโทษขัน้สงูสุด คือ ไม่ให้ส่งภำพเข้ำประกวด    
ในทุกกิจกรรมของ กลุ่มน ำ้มันร ำข้ำวคิง สมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์                    
เป็นระยะเวลำ 5 ปี นับตัง้แต่วันท่ีคณะกรรมกำรตดัสินมีมติตดัสิทธ์ิภำพถ่ำยนัน้ๆ และหำกผู้ ถูกตดัสิทธ์ิ             
ได้ส่งภำพถ่ำยอ่ืนเข้ำร่วมประกวดด้วย แม้ภำพถ่ำยเหล่ำนัน้จะไม่ผิดกติกำ ก็จะถูกตัดสิทธ์ิไม่ให้                         
รับรำงวลัใดๆ ด้วยเชน่กนั 

8.14 หำกปรำกฏว่ำผู้สง่ภำพถ่ำยเข้ำประกวดมีข้อผิดพลำดอ่ืนๆ ท่ีมิได้เกิดจำกเจตนำทจุริต เชน่ กำรกรอกข้อมลู                   
ไม่ครบถ้วน กำรส่งภำพถ่ำยผิดขนำด หรืออ่ืนๆ คณะกรรมกำรอำจตดัสินให้ภำพถ่ำยนัน้เป็นโมฆะตำม               
แตก่รณี 



  

8.15 ผู้ ส่งภำพถ่ำยเข้ำประกวดไม่มีสิทธ์ิอ้ำงว่ำกระท ำผิดเพรำะอ่ำนกติกำไม่ครบถ้วน และกำรตัดสิน                         
ของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 
9. วิธีการสมัครและส่งผลงาน 

9.1 ผู้ เข้ำประกวดต้องสมคัรเข้ำสูร่ะบบกำรส่งภำพออนไลน์ผำ่นเว็บไซต์ของสมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชปูถมัภ์ www.rpst.or.th/ThaiRiceThaiValues2 พร้อมกรอกรำยละเอียดให้ถกูต้อง ชดัเจน  
เม่ือท ำกำรสมคัรแล้ว จะสำมำรถสง่ภำพได้ทนัที 

9.2 เปิดรับภำพตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวำคม 2561 – 7 มกรำคม 2562 
9.3 สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเตมิ ได้ท่ี สมำคมถ่ำยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

โทรศพัท์ 088 892 5978 (คณุปทมุ)  
หรือ ฝ่ำยกำรตลำดและส่ือสำรองค์กร บริษัท น ำ้มนับริโภคไทย จ ำกดั  กลุม่น ำ้มนัร ำข้ำวคงิ 
โทรศพัท์ 02 249 9348 - 52 ตอ่ 1831, 085 143 6412 (คณุเกวลี)   

10. ส่ือประชาสัมพันธ์ 
10.1 ข่ำวประชำสัมพัน ธ์ โครงกำรฯ ผ่ำน ส่ือประเภทออฟไลน์และออนไลน์ของ สมำคมถ่ำยภำพ                          

แหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ และกลุม่น ำ้มนัร ำข้ำวคงิ 
10.2 เว็บไซต์ www.KingRiceOilGroup.com/th/ThaiRiceThaiValues2 และเวบ็ไซต์ www.rpst.or.th 

http://www.rpst.or.th/ThaiRiceThaiValues2

