โครงการประกวดภาพถ่าย “มุมสวย...ห้วยฮ่องไคร้ ครั้งที่ ๒”
๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็น การเผยแพร่แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งได้พระราชทานให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕
จนถึงปัจจุบัน ครบรอบ ๓๔ ปี ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และร่ว มแสดงความจงรักภักดีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) จึงได้ร่ว มกันจัดงาน “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิ รั น ดร์ ” ขึ้ น ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๑ – ๑๗ ธั น วาคม ๒๕๕๙ ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงได้จัดโครงการประกวด
ภาพถ่าย “มุมสวย...ห้วยฮ่องไคร้ ครั้งที่ ๒” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา เรียนรู้
ท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และถ่ายภาพความสวยงาม เก็บ
ภาพความประทับใจ ส่งเข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา เรียนรู้ ท่องเที่ยว และร่วมทากิจกรรมต่างๆ
ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะ
แสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน
๓. ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศและวัย
๔. หัวข้อการประกวดภาพถ่าย
๔.๑ ภาพความสวยงามในมุมต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

๔.๒ ภาพความสุ ข ของประช าชนที่ ไ ด้ รั บ จากศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๕. ประเภทของรางวัล
๕.๑ รางวั ล ประเภท ภาพความสวยงามภายในศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในมุมต่างๆ
รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๕,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๓,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๒,๐๐๐.- บาท
รางวัลชมเชย (มี ๖ รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๑,๐๐๐.- บาท
๕.๒ รางวัล Unseen ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล ๓,๐๐๐.- บาท
(เป็นรางวัลพิเศษที่คัดเลือกภาพจาก ๕.๑ เป็นภาพถ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในมุมมองที่แปลก ไม่เคยมีใครถ่ายไว้ ไม่ซ้าแบบใคร เป็นภาพที่มีความโดด
เด่น สะดุดตาเมื่อพบเห็น)
๖. กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
๖.๑ ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขยายขนาด ๘x๑๐ นิ้ว (อัดขยายเต็มภาพ)
๖.๒ บัน ทึกไฟล์ ภ าพถ่ายลงแผ่ นซีดีรอม ผู้ ส่ งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องระบุชื่อ – นามสกุล
อย่างชัดเจน
๖.๓ ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพ ไม่ต่ากว่า
๘ ล้านพิกเซล และส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ Tiff หรือ JPEG เท่านั้น
๖.๔ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวน โดยต้องตั้งชื่อภาพ
๖.๕ สามารถปรั บ สี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิ คได้เ พื่อให้ ภ าพมี คุณภาพดีขึ้น แต่ทั้ งนี้ภ าพ
จะต้องแลดูเป็นธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตัดต่อ หรือตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
๖.๖ เป็นภาพที่ถ่ายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น
ห้ามมิให้นาผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการ
ตีพิมพ์/เผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคย
ได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์/เผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
๖.๗ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
๖.๘ คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

๖.๙ ขอสงวนสิทธิ์ส่ งแผ่ นซีดีรอม และภาพถ่ายคืน โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สามารถนาผลงานออกเผยแพร่ หรือใช้ในกิจกรรมของ
ศูน ย์ ศึ กษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ องไคร้ อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ได้ โ ดยไม่ ต้อ งจ่ า ยค่ าตอบแทน และ
ขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
๖.๑๐ ผูช้ นะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น ในแต่ละประเภทภาพถ่าย
๗. หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
เกณฑ์การตัดสินภาพจะพิจารณาจากการสื่อความหมายตามหัวข้อของการประกวด เป็นเกณฑ์
ในการตัดสิน ดังนี้
๗.๑ เทคนิคในการถ่ายภาพ
๗.๒ ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา)
๗.๓ ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
๗.๔ การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
๗.๕ ความหมายของภาพและแนวคิด
๘. ประกาศผลการตัดสิน
ผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์ www.hongkhrai.com ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
และจะแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ เพื่อติดต่อรับรางวัลพร้อมกัน ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลป่าเมี่ยง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่
๙. กาหนดการส่งผลงาน (ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๙.๑ ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
ส่งที่ “ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตู้ ปณ. ๑๑ อ าเภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ๕๐๒๒๐” วงเล็ บ มุ ม ซองว่ า
“ประกวดภาพถ่าย มุมสวย...ห้วยฮ่องไคร้”
๙.๒ ส่งด้วยตนเอง (ในวัน – เวลาราชการ)
ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตาบลป่าเมี่ยง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ที่ www.hongkhrai.com หรื อ
Facebook : https://www.facebook.com/hongkhrai/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐๕๓-๓๙๒๒๘๙ ต่อ ๑๐๒, ๑๑๔
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