โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ
“ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน”
(ASEAN: Peoples, Lives, Lands, and Cultures)
หลักการและเหตุผล
“การถ่ายภาพ” เป็นการสร้างภาพเพื่อสื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ รวมทั้งทัศนคติ โดยใช้
กระบวนการปล่อยแสงสว่างสะท้อนมาจากวัตถุผ่านเข้าไปกระทบกับวัตถุไวแสง แล้วจึงนาวัตถุไวแสงไป
ผ่านกระบวนการสร้างภาพให้ปรากฏ
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มองเห็นถึงความสาคัญของการสะท้อน
เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านและความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นอย่างมาก จึงริเริ่มให้มีโครงการประกวด
ภาพถ่ายในชื่อ “ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน” (ASEAN: Peoples, Lives, Lands,
and Cultures) เพื่ อ เป็ น การน าเสนอภาพถ่ า ยจากบุ ค คลทั่ ว ไปและผู้ ที่ ส นใจอั น สะท้ อ นถึ ง ความ
หลากหลายทั้ง กิจกรรมของผู้คน สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้ ว ยปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ค วามตื่ น ตั ว การรวมตั ว เข้ า สู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น ( ASEAN
Community) มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว ในทุกๆ
สาขาวิชา และทุกๆสาขาวิชาชีพ แต่การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นกระจัดกระจาย
และจากัดเพียงความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จนทา
ให้ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านอื่นๆอย่างจากัด คือ ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(APSC) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนชาวไทยหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 10+1
ประเทศ ที่ไม่ได้จากัดเพียงเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านตัวหนังสือ หรือว่าจะเป็นการเผยแพร่
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ซึ่งภาพถ่ายยังเป็นสื่อกลางอีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ
และความรู้สึก รวมถึงสร้างความเข้าใจพื้นฐานอันเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อ นบ้านในมุมที่แตกต่างได้เป็น
อย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และความรู้สึก เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายผ่านภาพถ่าย
2. เพื่ อ เผยแพร่แ ละสร้างองค์ความรู้ ค วามหลากหลากของวิ ถี ชี วิ ต สั ง คม และวั ฒ นธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
3. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสาคัญ ต่อการทาความเข้าใจและรู้จักเพื่อนบ้าน
อาเซียน ครอบคลุมในทุกๆด้านทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
4. เพื่ อ เปิด โอกาสให้ นั กถ่ ายภาพและประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจในการถ่ ายภาพได้ มี พื้ น ที่ ใ นการ
แสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานต่อสายตาสาธารณชน

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้สนใจเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ
3. นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น

ผู้จัด
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ประเภทของภาพถ่าย
การส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลหรือไฟล์ภาพที่สแกนจากฟิล์ม
พร้อมอัดภาพดังกล่าวลงกระดาษขนาด 8x10 นิ้ว

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศและวัย

ประธานคณะกรรมการตัดสิน
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิ ริ กรรมการและเลขานุการมูลนิ ธิโครงการตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะกรรมการตัดสิน
1. คณะกรรมการตัดสินรอบแรก จานวน 18 คน ประกอบด้วย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโครงการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจานวน 14 คน และกรรมการที่ปรึกษา 4 คน ดังนี้
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

คุณอภินันท์ บัวหภักดี
คุณประเวช ตันตราภิรมย์
คุณสุเจน กรรพฤทธิ์
ผศ.อดิศร หมวกพิมาย ผู้อานวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ.

ตัวแทนศิษย์เก่าและนักศึกษา
1. ตัวแทนรุ่นที่ 1 คุณสิทธา เลิศไพบูลย์ศริ ิ
2. ตัวแทนรุ่นที่ 2 คุณอัครพงษ์ ค่าคูณ
3. ตัวแทนรุ่นที่ 3 คุณจุฑารัตน์ จิตโสภา
4. ตัวแทนรุ่นที่ 4 คุณชานันท์ ยอดหงษ์
5. ตัวแทนรุ่นที่ 5 คุณพลากร ดาวเจริญ
6. ตัวแทนรุ่นที่ 6 คุณสมาวิษฐ์ เอี่ยมโอภาส

7. ตัวแทนรุ่นที่ 7 คุณกุลชาติ ทักษไพบูลย์
8. ตัวแทนรุ่นที่ 8 คุณนภิศา วิสุทธิพันธ์
9. ตัวแทนรุ่นที่ 9 คุณวิทวัช เนตรแสนสัก
10. ตัวแทนรุ่นที่ 10 คุณจอมพล ดาวสุโช
11. ตัวแทนรุ่นที่ 11 คุณอภิเดช จันทรภูมิ
12. ตัวแทนรุ่นที่ 12 คุณยศวริศ พุกกะณะสูตร
13. ตัวแทนรุ่นที่ 13 คุณปฏิภาณ ธีระรัตนนุกูลชัย
14. ตัวแทนรุ่นที่ 14 คุณคุณตะวัน สนธิเทศ
2. คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย จานวน 8 คน
1. รศ.ดร.ดารงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มธ.
2. ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
3. คุณกฤช เหลือลมัย
4. คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
5. คุณธีรภาพ โลหิตกุล
6. คุณอธิษฐ์ พีระวงศ์เมธา
7. คุณนนทวัฒน์ นาเบญจพล
8. คุณสุเจน กรรพฤทธิ์ เลขานุการคณะกรรมการและประสานงาน

รางวัล
-

รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลชมเชย จานวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

การส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น
ตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2557
(ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ)
ส่งทางไปรษณีย:์
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
413/38 ถนนอรุณอมรินทร์37 เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

การประกาศผล
การประกาศผลจะประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ และ Facebook
ตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Website:
http://www.textbooksproject.com

มูลนิธิโครงการ

Facebook: https://www.facebook.com/textbooksproject
- ผลการตัดสินรอบแรก จานวน 30 ภาพ : 13 สิงหาคม 2557
- ผลการตัดสินรอบสุดท้าย : 15 สิงหาคม 2557
- ประกาศผลผู้เข้ารอบ : 20 สิงหาคม 2557 (13 ภาพ)
- ประกาศผลและรับรางวัล : 26 สิงหาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โทร 02-424-5768, 02-433-8713
ทางอีเมล textbooksproject@gmail.com
หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/textbooksproject

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (เพื่อเผยแพร่)
กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ
เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย “ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน” (ASEAN: Peoples,
Lives, Lands, and Cultures)” เป็นการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานและมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงาน
เข้ า ประกวดอั น ถ่ า ยทอดถึ ง ความคิ ด ทั ศ นคติ ความรู้ สึ ก ต่ อ เพื่ อ นบ้ า นอาเซี ย นอย่ า งถ่ อ งแท้
คณะกรรมการจึงขอกาหนดกฎกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การประกวด
1. เป็นภาพถ่ายแนวสารคดีที่สื่อความหมายในหัวข้อ "ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน”
(ASEAN: Peoples, Lives, Lands, and Cultures)โดย "สะท้อนความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก
ต่อเพื่อนบ้านอาเซียนตามหัวข้อดังกล่าว
2. เป็ น ภาพสี หรื อ ขาวด า ใช้ ฟิ ล์ ม หรื อ ดิ จิ ทั ล ก็ ไ ด้ เป็ น ภาพถ่ า ยที่ ไ ม่ ใ ช้ เ ทคนิ ค ตกแต่ ง
ภาพ เงื่อนไขนอกเหนือจากนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องอัดขยายบนกระดาษขนาด 8X10 นิ้ว คณะกรรมการจะพิจารณาภาพ
จากผลที่ปรากฏบนภาพอัดขยายเท่านั้น โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามนาภาพผู้อื่นส่ง
ในนามของตนเองหรือส่งภาพในนามของผู้อื่น ต้องไม่ใช่ภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
รายการอื่นมาก่อน และไม่ใช่ภาพที่เคยขายให้กับคลังภาพในประเทศหรือต่างประเทศ
4. ที่ด้านหลังของทุกภาพ ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อภาพ คาบรรยายภาพไม่เกิน 2 บรรทัด,
ชื่อ-สกุลภาพถ่าย, ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

5. ภาพถ่ายทั้งหมดไม่ส่งคืน ผู้ส่งผลงานกรุณาเก็บฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับ ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
6. สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินท่านละ 2 ภาพ คณะกรรมการจะตัดสินให้ได้รางวัลสูงสุด
เพียงรางวัลเดียว คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ลิขสิทธิ์ภาพที่ได้รับรางวัลทุกภาพยังเป็นของผู้ถ่ายอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้มูลนิธิโครงการตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีสิทธิใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท โดยจะให้
เครดิตเจ้าของผลงานทุกครั้ง
8. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้

การส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2557 (ยึดวันที่ในตราประทับไปรษณีย์
เป็นสาคัญ) โดยส่งมาที่
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
413/38 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

รางวัลที่จะได้รับ
-

รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลชมเชย จานวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

การประกาศผล
ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์และ Facebook มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
Website:
http://www.textbooksproject.com
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