ประกวดภาพถ่ าย ๑๐ กิจกรรมท่ องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเมืองเลย
หัวข้ อการประกวด ภาพถ่ าย
เป็ นการนาเสนอ กิจกรรมท่ องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองเลย ที่เป็ น ๑ ใน ๑๐กิจกรรมท่ องเที่ยวชุมชน
อันใดอันหนึ่ง โดยนาเสนอในมุมมองที่สร้ างสรรค์ และ ทาให้ สนใจที่จะเข้ าร่ วมกิจกรรมท่ องเที่ยว นั น้ ๆ

1. กิจกรรมวิถป
ี ระมงพืน้ บ้ านริ มโขงเชียงคาน ตำบลเชียงคำน อำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย

อัตลักษณ์ของชุมชน วิถีชำวประมงพื ้นบ้ ำนหนึง่ เดียวในเชียงคำน ที่ผกู พันกับสำยน ้ำโขงนับตั ้งแต่บรรพบุรุษ
อีกหนึง่ มนต์เสน่ห์แห่งชีวิตของจังหวัดเลย

2. กิจกรรมผีขนนา้ ตำบลนำซ่ำว อำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย
เป็ นเรื่องกำรนับถือผีบรรพบุรุษ และแสดงควำมเคำรพ ผีปเจ้
ู่ ำ ที่ช่วยคุ้มครองชำวบ้ ำนให้ อยู่เย็นเป็ นสุข ฝนตกต้ องตำมฤดูกำล
โดยชำวบ้ ำนรวมตัวกันจัดงำนประเพณีผีขนน ้ำ สืบเนื่องกันมำจนเป็ นประเพณี

3. กิจกรรมอาหารพืน้ บ้ านอาฮี ตำบลอำฮี อำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย
เมนูเด่นคือ เอ๊ ำะไค ทำจำกสำหร่ำยในน ้ำเหืองซึง่ จะขึ ้นในบริเวณน ้ำสะอำด และเก็บได้ ในเดือนพฤศจิกำยน
สะท้ อนวิถีชุมชนและภูมิปัญญำในกำรทำอำหำรพื ้นบ้ ำนของชำวอำฮีที่ผกู พันกับลำน ้ำเหือง

4. กิจกรรมกลองยาวบ้ านโพนค่ าย ตำบลนำอ้ อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ถือกำเนิดขึ ้นจำกงำนบุญ ที่ชำวบ้ ำนรวมตัวกันระดมทุน รับบริ จำคสร้ ำงอุโบสถบ้ ำนโพนค่ำย
ด้ วยกำรละเล่นกลองยำวที่มีเสียงเป็ นเอกลักษณ์ จำกกำรผสมผสำนระหว่ำงกลองโบรำณ กลองยำว กลองรำมะนำ และกลอง
ชุด
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5. กิจกรรมราบ้ านโพนค่ าย ตำบลนำอ้ อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
เป็ นกำรรำ ควบคู่กบั กลุม่ กลองยำว พัฒนำท่ำรำมำจำกเหตุกำรณ์ ประวัติศำสตร์ เมื่อครั ้งที่ฝรั่งเศสเข้ ำมำ
ยึดครองประเทศเพื่อนบ้ ำน

6. กิจกรรมการทาต้ นผึง้ ตำบลด่ำนซ้ ำย ตำบลนำเวียง อำเภอด่ำนซ้ ำย จังหวัดเลย
ในงำนสมโภชพระธำตุศรีสองรักซึง่ จัดขึ ้นประจำทุกปี ชำวบ้ ำนจะพร้ อมใจกันทำต้ นผึ ้ง ที่สร้ ำงสรรค์อย่ำงวิจิตรบรรจงจำกเทียน
ขี ้ผึ ้งเพื่อถวำยพระธำตุศรีสองรัก ที่สบื เนื่องกันต่อกันมำยำวนำน

7. กิจกรรมวาดหน้ ากากผีตาโขน ตำบลด่ำนซ้ ำย ตำบลนำเวียง อำเภอด่ำนซ้ ำย จังหวัดเลย
ด้ วยลวดลำยที่วิจิตร ประณีต เกิดจำกกำรสร้ ำงสรรค์ขึ ้นผ่ำนแรงดลใจจำกธรรมชำติ และควำมเชื่อเกี่ยวกับ ภูติผี
ตลอดจนพุทธศำสนำ ซึง่ ผูกพันอย่ำงแนบแน่นกับชำวด่ำนซ้ ำยสะท้ อนออกมำในหน้ ำกำกผีตำโขน

8. กิจกรรมบีบข้ าวปุ้น ตำบลนำเวียง อำเภอด่ำนซ้ ำย จังหวัดเลย
ข้ ำวปุ้น คือขนมจีนที่ชำวจังหวัดเลยนิยมรับประทำน ซึง่ มีเอกลักษณ์คือผลิตจำกข้ ำวสำรเก่ำ จะทำให้ ได้ เส้ นคุณภำพดี
และใช้ เฝื อนบีบข้ ำวปุ้นที่มีรูต่ำงกัน จนได้ เส้ นชนิดที่ต่ำงกัน

9. กิจกรรมเรี ยนรู้ สมุนไพร ตำบลแสงภำ อำเภอนำแห้ ว จังหวัดเลย
ชุมชนแสงภำอยู่บนเขำสูง ในอดีตกำรเดินทำงไปมำยำกที่จะไปถึง ทำให้ ชำวบ้ ำนต้ องดูแลสุขภำพตัวเอง จึงกำรเป็ นภูมิปัญญำ
ในกำรใช้ สมุนไพร เช่น สมุนไพรแก้ ปวดเมื่อย สมุนไพรอำยุวฒ
ั นะ
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10. กิจกรรมดูนก ตำบลแสงภำ อำเภอนำแห้ ว จังหวัดเลย
อุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย ในอำเภอนำแห้ ว เป็ นผืนป่ ำที่อดุ มสมบูรณ์ สภำพอำกำศค่อนข้ ำงเย็นสบำยตลอดปี
จึงทำให้ มีนกหลำกหลำยสำยพันธุ์ที่หำชมได้ ยำก ทำให้ มีผ้ นู ิยมเข้ ำไปดูนกเป็ นประจำ

การประกวดและรางวัล แบ่ งเป็ น 2 ประเภท
ประเภทประชาชนทั่วไป
รำงวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รำงวัล เงินรำงวัล ๒๐,๐๐๐ บำท พร้ อมเกียรติบตั ร
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รำงวัล เงินรำงวัล ๑๐,๐๐๐ บำท พร้ อมเกียรติบตั ร
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รำงวัล เงินรำงวัล ๘,๐๐๐ บำท พร้ อมเกียรติบตั ร

ประเภทเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา อายุไม่ เกิน ๑๘ ปี
รำงวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รำงวัล เงินรำงวัล ๕,๐๐๐ บำท พร้ อมเกียรติบัตร
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รำงวัล เงินรำงวัล ๓,๐๐๐ บำท พร้ อมเกียรติบตั ร
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รำงวัล เงินรำงวัล ๒,๐๐๐ บำท พร้ อมเกียรติบตั ร
รวมรางวัลทัง้ หมด ๔๘,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการตัดสิน


ผู้ทรงคุณวุฒิจำกกำรองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื ้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน (องค์ กำรมหำชน) สำนักงำน
พื ้นที่พิเศษ ๕ จำนวน ๑ ท่ำน



ผู้ทรงคุณวุฒิจำกสมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จำนวน ๑ ท่ำน



ผู้ทรงคุณวฒิกำรถ่ำยภำพจำกสือ่ มวลชนท้ องถิ่นเมืองเลย จำนวน ๑ ท่ำน
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กาหนดวันส่ งภาพ
ส่งภำพได้ ตั ้งแต่วนั นี ้ - ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑
เวลำ ๑๗.๐๐ น. (ปิ ดกำรรับ)
ประกาศผลการตัดสิน
กำรพิจำรำณำตัดสิน ภำยในวันที่ ๒๒ สิงหำคม และผลกำรตัดสินจะประกำศทำง
www.facebook.com/Dastaloeiphotocontest

ภำยในวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๑

การมอบรางวัลและแสดงผลงานที่เข้ ารอบ
งำนมอบรำงวัลและแสดงภำพที่เข้ ำรอบและชนะเลิศใน วันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร

เงื่อนไขข้ อกาหนดในการส่ งภาพถ่ ายเข้ าประกวด
๑. ภำพที่สง่ เข้ ำประกวด เป็ นภำพที่ถ่ำยด้ วยกล้ องดิจิตอล และกล้ องบรรจุฟิล์มหรือกำรบันทึกภำพด้ วยเครื่องมือหรือ
วิธีกำรอื่นๆ ในกรณีที่ใช้ กล้ องบรรจุฟิล์ม จะต้ องนำฟิ ล์มไปสแกน เป็ นไฟล์ภำพดิจิทัลควำมละเอียดสูง ไฟล์ภำพถ่ำยที่
ส่ง จะต้ องเป็ นภำพสีแนวนอน มีขนำดด้ ำนที่สั ้นที่สดุ ไม่ต่ำกว่ำ ๒,๔๐๐ pixels และด้ ำนที่ยำวที่สดุ ไม่เกินกว่ำ
๔,๘๐๐ pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่ำนั ้น และต้ องไม่มีลำยน ้ำ เครดิตภำพ ตัวอักษร หรือกรำฟิ กใดๆ ลงบน
ภำพถ่ำย รวมทั ้งห้ ำมเว้ นขอบภำพเป็ นสีขำวหรือสีใดๆ
๒. สำมำรถปรับสี ตกแต่งแก้ ไขในด้ ำนเทคนิค เพื่อให้ ภำพมีคณ
ุ ภำพดีขึ ้น แต่ทั ้งนี ้ภำพจะยังต้ องดูเป็ นธรรมชำติเหมือน
ภำพถ่ำยปกติ
๓. ผู้สมัครจะต้ องกรอกรำยละเอียดในใบสมัคร อย่ำงครบถ้ วน พร้ อมติดรูปถ่ำย ๑ ใบสำมำรถ ดำวน์โหลดใบสมัครได้ ที่
www.facebook.com/dastaloeiphotocontest พร้ อมส่งสำเนำบัตรประชำชนที่รับรองสำเนำถูกต้ อง หลังจำก

นั ้น สำมำรถส่งเอกสำรและไฟล์ภำพ หรือลิงค์ของภำพบน Google drive ไปที่ อีเมล์
Dastaloeiphotocontest@gmail.com โดยตั ้งชื่อไฟล์เป็ นชื่อภำพ และตำมด้ วยชื่อพร้ อมนำมสกุลผู้สง่ และในใบ

สมัคร ระบุรำยละเอียด ชื่อสถำนที่ ที่ทำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนั ้นๆและควำมประทับใจสั ้นๆ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วน หำก
ภำพถ่ำยใดข้ อมูลไม่ครบถ้ วน จะถูกตัดสิทธิ์กำรส่งเข้ ำประกวด
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๔. ผู้ส่งภำพเข้ ำประกวดมีสทิ ธิ์สง่ ภำพถ่ำยเข้ ำประกวดได้ ๑ คนต่อ ๑ ภำพ
๕. ภำพที่สง่ เข้ ำประกวดต้ องเป็ นภำพที่ถ่ำยตั ้งแต่วนั ที่ ๑ มิถนุ ำยน ๒๕๕๘ – วันสุดท้ ำยของกำหนดกำรส่งภำพ
๖. ผู้ที่ส่งภำพถ่ำยเข้ ำประกวดจะต้ องเป็ นผู้สร้ ำงสรรค์ภำพถ่ำยนั ้นๆ ด้ วยตนเอง ห้ ำม ทำซ ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ
ภำพถ่ำยของบุคคลอื่นๆ หรือนำภำพถ่ำยของผู้อื่นมำส่งหรือส่งในนำมผู้อื่นโดยเด็ดขำด ผู้ที่สง่ ภำพถ่ำยเข้ ำประกวด
ต้ องรับรองว่ำภำพถ่ำยที่ถกู ส่งเข้ ำประกวดนั ้น เป็ นภำพถ่ำยที่ตนเองเป็ นเจ้ ำของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั ้งนี ้หำกมี
บุคคลที่สำม กล่ำวอ้ ำงว่ำภำพถ่ำยที่ผ้ สู ่งภำพเข้ ำประกวด ได้ สง่ เข้ ำประกวดนั ้น มีกำรละเมิดต่อกฎหมำย
พระรำชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภำพถ่ำย เข้ ำประกวดจะต้ องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยและค่ำใช้ จ่ำย
ต่ำงๆที่เกิดขึ ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ ผู้ที่จดั กำรประกวดฯ และอพท. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
ทั ้งสิ ้น
๗. ภำพถ่ำยที่ส่งเข้ ำประกวดต้ องไม่เคยได้ รับรำงวัลจำกกำรประกวดมำก่อน ไม่ว่ำจะเป็ นกำรประกวดในเวทีสำธำรณะ
หรือกำรประกวดภำยในของสมำคม ชมรม หรือองค์ กรอื่นใด ทั ้งนี ้ ภำพถ่ำยดังกล่ำว หมำยควำมรวมถึงภำพถ่ำยที่
ถ่ำยในองค์ประกอบที่ใกล้ เคียงกัน เช่น กำรถ่ำยภำพในครั ้งเดียวกันหลำยภำพ กำรเปลี่ยนองค์ประกอบของภำพ
เพียงเล็กน้ อย กำรคร็อปภำพใหม่ กำรเปลีย่ นภำพจำกภำพสีเป็ นภำพขำวดำ ทั ้งนี ้ ให้ ถือเป็ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรตัดสิน
๘. ผู้ส่งภำพถ่ำยเข้ ำประกวดจะต้ องไม่ส่งภำพถ่ำยที่สง่ ขำยอยู่ในคลังภำพ (Stock Photo) ไม่ว่ำในประเทศไทยหรือ
ต่ำงประเทศ (เนื่องจำกในปั จจุบันมีกำรนำภำพถ่ำยที่ปรำกฏในโลกออนไลน์ไปใช้ งำนโดยไม่สำมำรถตรวจสอบได้
สำมำรถนำไปแบ่งปั นกระจำยออกไปโดยที่เจ้ ำของภำพถ่ำยอำจไม่ร้ ูตวั และอำจเกิดกรณีพิพำทกำรละเมิดลิขสิทธิ์
ทำให้ เกิดควำมยุ่งยำกกับกำรประกวด หรือภำพที่ได้ รับรำงวัลอำจถูกนำไปใช้ ในงำนต่ำงๆ ก่อนกำรตัดสิน กรณีมีข้อ
พิพำทกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภำพถ่ำยเข้ ำประกวดจะต้ องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยและค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้น
แต่เพียงผู้เดียว โดยที่ทำงผู้จดั กำรประกวดฯและอพท. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทั ้งสิ ้น)
๙. คณะกรรมกำรตัดสินภำพมีสทิ ธิ์กำหนดวิธีกำรตัดสิน และกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สิ ้นสุด ผู้ส่งภำพเข้ ำ
ประกวดไม่มีสทิ ธิ์อทุ ธรณ์ใดๆทั ้งสิ ้น
๑๐.ผู้ชนะจะได้ รับรำงวัลสูงสุดเพียงหนึง่ รำงวัลเท่ำนั ้น ในแต่ละประเภทภำพถ่ำย
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๑๑. ผู้ที่สง่ ภำพถ่ำยเข้ ำประกวดต้ องรักษำไฟล์ภำพต้ นฉบับก่อนกำรปรับแต่งและภำพหลังกำรปรับแต่งแล้ ว ในควำม
ละเอียดสูงไว้ (RAW/JPEG) โดยคณะกรรมกำรตัดสินสำมำรถเรียกขอไฟล์ภำพดังกล่ำวได้ หำกเกิดกรณีมีกำรประท้ วงใน
กำรทำผิดกติกำและในกรณีที่จะต้ องนำภำพถ่ำยไปพิมพ์ในขนำดใหญ่
๑๒. ไฟล์ภำพถ่ำยทุกไฟล์ที่สง่ เข้ ำประกวด ทำงผู้จดั กำรประกวดฯ จะไม่ส่งคืนให้ ผ้ เู ข้ ำร่ วมประกวด
๑๓. อพท. มีสทิ ธิ์นำภำพถ่ำยที่ได้ รับรำงวัล ไปเผยแพร่ในสือ่ ประชำสัมพันธ์ ทกุ ประเภท และไม่ต้องเสียค่ำลิขสิทธิ์แก่
เจ้ ำของลิขสิทธิ์ภำพถ่ำยนั ้นๆ แต่ลขิ สิทธิ์ของภำพทุกภำพยังคงเป็ นของผู้ถ่ำยภำพอย่ำงสมบูรณ์

ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม


ส่งข้ อควำม ที่เพจ www.facebook.com/dastaloeiphotocontest

 Dastaloeiphotocontest@gmail.com
 081 621 0277

ในเวลำทำกำรปกติ
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