
                                

 

โครงการประกวดภาพถ่าย 

หัวข้อ ผู้หญิง พุทธศาสนา วัฒนธรรม @New Normal 

มลูนิธิพทุธสาวิกา รว่มกบัสมาคมการคา้ธุรกจิอาหารและการท่องเท่ียวไทย จดัโครงการประกวด

ภาพถ่าย “ผูห้ญิง พทุธศาสนา วฒันธรรม @New Normal” 

หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พทุธศาสนาเผยแผ่มายงัดินแดนที่เรียกว่า อาณาจกัรสโุขทยั ตัง้แต่สมยัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช       

นบัจากบดันัน้จนถึงบดันี ้“พทุธศาสนา” ก็ยงัไดร้บัการสืบสานต่อมาอย่างมั่นคง แมจ้ะผ่านการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคม วฒันธรรม การปกครอง หรือจะเปล่ียนผ่านผูป้กครองมากี่ยคุกี่สมยัก็ตาม “พทุธศาสนา” ในแผ่นดินไทยก็

ยงัคงไดร้บัการสืบสานและท านบุ ารุงมาอย่างต่อเน่ืองจากยคุสู่ยคุ 

และหน่ึงในฟันเฟืองที่เป็นกลไกหลกั อยู่เบือ้งหลงัการขบัเคล่ือนใหพ้ทุธศาสนากลายเป็น “แก่นกลางใจ” 

ของสงัคมไทยคือ “ผูห้ญิง” เธอเหล่านัน้เป็นหน่ึงในผูร้กัษาค าสอนในพทุธศาสนาผ่าน “วฒันธรรม” อยา่งแทจ้ริง 

ซึ่งวฒันธรรมเหล่านัน้ไดก้ลายเป็นเอกลกัษณข์องชาติ เป็นมรดกของชาติและของโลก ผ่านการยืนยนัของกาลเวลา 

“ผูห้ญิง พทุธศาสนา วฒันธรรม” จึงมีความเชือ่มโยงและสอดประสานกนัอย่างที่มิอาจมีใครปฏิเสธได ้

แมก้าลเวลาในยคุที่มีการระบาดของโควิด 19 ก็มิอาจสั่นคลอนความศรทัธาของเธอเหล่านัน้ท่ีมีต่อพทุธ

ศาสนาและวฒันธรรมได ้มลูนิธิพทุธสาวิการว่มกบัสมาคมการคา้ธุรกิจอาหารและการท่องเท่ียวไทย มคีวามเห็น

รว่มกนัว่า การจดักิจกรรมผ่านการประกวดภาพถ่ายเพื่อบนัทึกเรื่องราว ความส าคญัของผูห้ญิง พทุธศาสนา และ

วฒันธรรมในยคุนิวนอรม์อล นัน้ จะเป็นโอกาสในการบนัทึกประวติัศาสตรผ่์านการถ่ายภาพที่ไม่มีค าพดูใดจะส่ือ

ความไดเ้ท่าเมื่อเทียบกบัการส่ือความดว้ยภาพเพียงภาพเดียว และในยคุ     นิวนอรม์อลนี ้จะกลายเป็นยคุแห่ง

การจดจ าของมนษุยชาติไปตลอดกาล การบนัทึกเหตกุารณผ่์านภาพถ่ายในกิจกรรมครัง้นี ้จะยิ่งมีคณุค่าอนนัต์

เมื่อวนัเวลาผ่านไป 

โครงการประกวดภาพถ่าย “ผูห้ญิง พทุธศาสนา วัฒนธรรม @New Normal” จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ท า

ใหผู้เ้ขา้รว่มประกวดรวมทัง้ผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้หมดไดเ้รียนรู ้ไดศึ้กษา คน้ควา้ และไดเ้ขา้ไปสมัผสัถึงความส าคญัของ

ผูห้ญิง พทุธศาสนา และวฒันธรรม มากยิ่งขึน้ เมื่อไดส้มัผสั เมื่อไดรู้จ้กั จึงจะเกิด  ความรกั เกิดศรทัธา เกิดความ

หวงแหน และจะน ามาซึ่งการสืบสานทัง้พทุธศาสนาและวฒันธรรมอย่างยั่งยืน 



วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน สมัผสั เห็นคณุค่า และมีประสบการณท์ี่ดีต่อ ผูห้ญิง พทุธศาสนา และ

วฒันธรรม ในยคุนิวนอรม์อล 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีโอกาส เผยแพรป่ระสบการณ ์ถ่ายทอดอารมณค์วามรูสึ้ก และเรื่องราวผ่านภาพถา่ย 

เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกั ความรกั ความรูสึ้กหวงแหนในพทุธศาสนาและวฒันธรรม

รว่มกนัผ่านบทบาทของผูห้ญิง 

เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชน เกิดความตอ้งการมีส่วนรว่มในการรกัษาและสืบสานพทุธศาสนาและวฒันธรรม

ของแผ่นดิน 

เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชน ตระหนกัถึงคณุค่าความส าคญัของผูห้ญิง พทุธศาสนา และวฒันธรรม ซึ่งสาน

ทอกนัเป็นเอกลกัษณข์องชาติไทย 

การประกวดมี 1 ระดบั คือระดบับุคคลทั่วไป 

ภาพดิจิทลัที่ส่งเขา้ประกวด 

ตอ้งเป็นภาพที่ถ่ายดว้ยกลอ้งดิจิทลั 

      ผูส่้งภาพเขา้ประกวดมีสิทธิ์ส่งไดค้นละไม่เกิน 5 ภาพ 

      สามารถปรบัสี ตกแต่งแกไ้ขในดา้นเทคนิค เพื่อใหภ้าพมีคณุภาพดีขึน้ แต่ทัง้นีภ้าพยงัตอ้งดเูป็นธรรมชาติ

เหมือนภาพถ่ายปกติ 

      ขนาดของไฟลต์อ้งมีความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 12 ลา้นพิกเซล 

      รูปแบบของไฟลใ์นแบบมาตรฐาน .JPEG (แต่ตอ้งเก็บภาพตน้ฉบับที่เป็น RAW FILE ไวเ้พือ่ตรวจสอบใน

กรณีภาพไดร้บัรางวลั) 

      ส่งภาพในรูปของไฟลท์างอีเมล ์buddhasavikafoundation@gmail.com 

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณียท่ี์ 

ดร.กาญจนา สทุธิกุล                                

มลูนิธิพทุธสาวิกา                                       

195 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 



 

เกณฑก์ารตัดสิน 

การถ่ายทอดแนวคิดและส่ือความหมาย “ผูห้ญิง พทุธศาสนา วฒันธรรม @New Normal” 

ความสวยงาม การจดัวางองคป์ระกอบ ตามหลกัทศันศิลป์ และตามหลกัพทุธศาสนา วฒันธรรม 

      ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ 

ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด 

      ภาพที่ส่งประกวดจะตอ้งเขา้กับแนวคิด “ผูห้ญิง พทุธศาสนา วฒันธรรม @New Normal” ผูส่้งภาพเขา้

ประกวดจะตอ้งระบุรายละเอียดการถ่ายภาพ แนวคิด สถานท่ีถ่ายภาพ บรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตกุารณ์

ความประทบัใจ ประมาณ 2 บรรทดัลงในใบสมคัรหรือส าน าใบสมคัรใหค้รบถว้น (สามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรได้

จาก www.thaibhikkhunis.com รวมถึงสามารถจดัท าแบบฟอรม์ใบสมคัรไดเ้อง โดยใหม้ีรายละเอียดครบถว้น

ตามที่โครงการก าหนด) 

      ผูส่้งภาพเขา้ประกวดตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนมาดว้ย 

      ภาพถ่ายที่ส่งเขา้ประกวดตอ้งอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนวนัสิน้สดุการส่งภาพเขา้ประกวด ตัง้แต่ 

มกราคม 2563-ตลุาคม 2565 

      ภาพที่ส่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพใ์นนิตยสาร หนงัสือ แผ่นภาพ เวบไซต ์หรือเอกสารใดๆ 

ที่ท าขึน้เพื่อการจ าหน่าย หรือโฆษณา 

      ผูส่้งภาพเขา้ประกวดและเจา้ของภาพตอ้งเป็นคนๆ เดียวกนั และเป็นภาพที่ไม่เคยไดร้บัรางวลัใดๆ มา

ก่อน 

      ภาพที่ส่งเขา้ประกวด ถา้ไม่ถกูตอ้งตามกติกาการประกวดขอ้ใดขอ้หน่ึง จะไมไ่ดร้บัการพจิารณา และ

แมว้่าจะไดร้บัการพิจารณาไดร้บัรางวลัใดรางวลัหน่ึงไปแลว้ หากมีการทว้งติงถึงการท าผิดกติกาขอ้ใดขอ้หน่ึง และ

สามารถพิสจูนไ์ดว้่าท าผิดกติกาจริง ผูจ้ดัโครงการประกวด สามารถยกเลิกและเปล่ียนแปลงการตดัสิน รวมทัง้ขอ

คืนรางวลัไดท้ัง้หมด 

      คณะกรรมการตดัสินภาพมีสิทธิ์ก าหนดวิธีการตดัสิน และมติของกรรมการถอืเป็นขอ้ยติุ 

      ภาพที่ส่งเขา้ประกวดทกุภาพ ผูจ้ดัมีสิทธิ์คดัเลือกน าไปจดัแสดงในสถานท่ีต่างๆ และพิมพเ์ผยแพร ่ท า

ปฏิทิน และจ าหน่ายโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนแก่เจา้ของภาพ 

http://www.thaibhikkhunis.com/


      ขอสงวนสิทธิ์ภาพท่ีไดร้บัรางวลัโดยมลูนิธิพทุธสาวิกาสามารถน าไปเผยแพรใ่นสินคา้ บรรจุภณัฑ ์และส่ือ

ต่างๆ เช่น ปฏิทิน โดยไม่ตอ้งขออนญุาต และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจา้ของภาพ ผูส่้งภาพเขา้ประกวด มีสิทธิ์ไดร้บั

รางวลัสงูสดุรางวลัเดียวในแต่ละประเภท 

      ภาพที่ส่งเขา้ประกวด จะตอ้งเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านัน้ 

รายชื่อกรรมการตัดสิน 

พระภิกษุณีธัมมนนัทา ประธานสงฆว์ตัรทรงธรรมกลัยาณีภิกษุณีอาราม 

ดร.กาญจนา สทุธิกุล ประธานกรรมการมลูนิธิพทุธสาวิกา 

คณุวิสิฏฐ์ ธ ารงหวงั  อปุนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ 

อ.วีรพจน ์เอโกบล  ที่ปรกึษาสมาคมการคา้ธุรกิจอาหารและการท่องเท่ียวไทย 

น.ส.สมฤดี ศรีพิพิธ  ที่ปรกึษาสมาคมการคา้ธุรกิจอาหารและการท่องเท่ียวไทย 

รางวัลการประกวด 

รางวลัที ่1 จ านวน 1 รางวลั 

เงินรางวลัจ านวน 5 หมื่นบาท 

รางวลัที ่2 จ านวน 1 รางวลั 

      เงินรางวลัจ านวน 3 หมื่นบาท 

รางวลัที ่3 จ านวน 1 รางวลั 

     เงินรางวลัจ านวน 2 หมื่นบาท 

รางวลัชมเชย จ านวน 10 รางวลั 

      เงินรางวลัๆ ละ 2 พนับาท พรอ้ม Gift Voucher ที่พักและบตัรรบัประทานอาหารเชา้ 1 ใบ 

เปิดรบัผลงานตัง้แต่วนันี ้- 31 ตุลาคม 2565 

ประกาศผลประมาณวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ทางเพจ สู่ทศวรรษที่ 3 ภิกษุณีในสงัคมไทย และทาง Facebook 

สมาคมการคา้ธุรกิจอาหารและการท่องเท่ียวไทย 

 

 



 
 

ใบสมัครโครงการประกวดภาพถ่ายสู่ทศวรรษที่ 3 ภิกษุณีในสงัคมไทย 

ในหวัขอ้ “ผูห้ญิง พทุธศาสนา วฒันธรรม @New Normal” 

(กรุณากรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นดว้ยตัวบรรจง) 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... ....................................................... 

ที่อยู่...................................................................................................................... .................................................... 

................................................................................................................................................... ............................. 

เพศ..............................เกิดวนัที่.......................เดือน.....................................พ.ศ........................อาย.ุ....................... 

หมายเลขโทรศพัท.์............................................................................................................. ........................................ 

อปุกรณก์ลอ้งที่ใชถ้่ายภาพ (ยี่หอ้/รุน่)................................................................................................................. ......... 

รายละเอียดภาพถ่าย (F-stop, ISO, Shutter speed)........................................................................... ...................... 

ชื่อภาพ...................................................................................................................... ............................................... 

ค าบรรยายภาพผลงานตามหัวขอ้การประกวด 

...................................................................................................................................................... ..........................

......................................................................................................... ....................................................................... 

ขา้พเจา้ขอยอมรบักติกาการประกวดครัง้นี ้และขอรบัรองว่าภาพถ่ายที่ส่งเขา้ประกวดนีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประกวด

ทกุประการ 

 


