
1.	 ระดับประถมศึกษา 
1.1	 สร้างสรรคภ์าพวาด ในหัวข้อ Say No Plastic พรอ้มต้ังชือ่ภาพและค�าอธบิายสัน้ๆ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนที่ก�าลังศึกษาระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6

2.	 ระดับมัธยมศึกษา
2.1	 มธัยมศกึษาตอนตน้	สรา้งสรรคภ์าพถา่ย (ไมจ่�ากดัประเภทอปุกรณแ์ละเทคนิคการแต่งภาพ)  
ในหัวขอ้ Reusing Plastic โดยน�าเสนอภาพถ่ายของการน�าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ ๆ ขึ้นมาจากขยะพลาสติกให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง (ไม่ว่าจะท�าขึ้น
เองหรือที่ไปพบเห็น) พร้อมตั้งชื่อภาพ และค�าอธิบายสั้น ๆ

2.2	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 สร้างสรรค์ภาพถ่าย (ไม่จ�ากัดประเภทอุปกรณ์และเทคนิคการ 
แต่งภาพ) ในหวัขอ้ Impacts of Plastic Waste โดยสือ่ใหเ้หน็ถงึผลกระทบทีเ่กดิจากขยะพลาสติก
ในพ้ืนท่ีตา่งๆ เชน่ ระบบนเิวศ ชมุชน พร้อมตัง้ชือ่ภาพ และเขียนค�าอธิบายถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้
พรอ้มแนวความคดิในการแกไ้ขปญัหา

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนที่ก�าลังศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6

3.	ระดับอุดมศึกษา
3.1	 สร้างสรรค์ภาพ	Infographic ในหัวข้อ How	to	Break	Free	from	Plastic

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีที่ 1-4

ชิงทุนการศึกษา           ชิงทุนการศึกษา



กติกาการส่งผลงานภาพวาด	ส�าหรับระดับประถมศึกษา
1.  ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง
2. ระบุหัวข้อส่งประกวด เขียนชื่อภาพ พร้อมค�าอธิบายสั้น ๆ ตามหัวข้อที่ส่งประกวด (Concept Idea) พร้อมชื่อ-สกุล 

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อโรงเรียน และระดับชั้นที่ก�าลังศึกษา ไว้ด้านหลังภาพที่ส่งเข้าประกวด (ถ้าข้อมูลไม่ครบตัดสิทธิ์
การส่งผลงานเข้าประกวด)

3.  ขนาดของผลงาน 16 x 24 นิ้ว (A2) ส�าหรับระดับชั้นประถมศึกษา
4.  ไม่จ�ากัดเทคนิคในการวาด และใช้สีได้อย่างอิสระ
5.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดๆ
6.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการลอกเลียนจากศิลปินท่านอื่น
7.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
8.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9.  1 คน ส่งได้ 1 ผลงาน
รางวัลส�าหรับระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา 8,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย   ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กติกาการส่งผลงานภาพถ่าย	ส�าหรับระดับมัธยมศึกษา
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพ่ือสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือ Smart Phone ความละเอียดไม่ต�่ากว่า 2 ล้านพิกเซล 

ขนาดภาพไม่ต�่ากว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น
4. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพ้ืนฐานได้ (ปรับค่าแสง ค่าสี)
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • เป็นภาพทีผู่ส่้งภาพเปน็ผูที้ถ่า่ยภาพเอง และมีกรรมสทิธิแ์ละสทิธใินภาพดงักล่าวโดยหา้มมใิหส้ง่ภาพ
ของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น

 • เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ก�าหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย 
 หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใด ๆ ในภาพทีส่่งเข้าประกวดผู้ส่งภาพต้องรับผิด
ชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีเ่กิดขึน้แต่ผู้เดียว

6. ภาพทีส่ง่เขา้ประกวดตอ้งเปน็ภาพทีถ่า่ยขึน้มาใหมไ่มเ่คยตพิีมพ์ในนติยสาร หนงัสือ แผน่ภาพ 
เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ท�าขึ้นเพ่ือการจ�าหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด 

ๆ มาก่อน หากมกีารตรวจพบว่าภาพดงักลา่วไมเ่ป็นภาพตามทีก่�าหนดไว้ขา้งตน้ คณะกรรมการจะท�าการตดัสิทธิ์
ภาพทีส่ง่เข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกลา่วจะผา่นเข้ารอบคดัเลือกไปแลว้กต็าม โดยไมจ่�าเปน็ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ง่ภาพ

เข้าประกวดทราบล่วงหน้า
7. ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ
6.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
7.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8.  1 คน ส่งได้ 1 ผลงาน ส่งผ่านทาง email หรือ Facebook

รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  8,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา  5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย   ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลขวัญใจมหาชน ทุนการศึกษา 2,000 บาท (Popular Vote)



ก�าหนดการ
เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
(โดยถือวันทีป่ระทับตราไปรษณีย์เป็นส�าคัญ)
ตัดสินและประกาศผล ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
____________________________________________________________________________________________

ภาพวาดส่งผลงานได้ที่	:	วารสารผลใิบ มูลนธิสิถาบันสิง่แวดล้อมไทย 16/151 เมอืงทองธาน ีถนนบอนด์สตรที ต�าบลบางพดู อ�าเภอปากเกรด็ 
จงัหวัดนนทบุรี 11120 จ่าหัวเรือ่ง “YOUNG CREATIVE ENVIRONMENT ARTIST” สอบถาม 0 2503 3333 ต่อ 534

ภาพถา่ยและ	infographic	ผลงานที	่:		plibai.book@gmail.com  หรอื        inbox ผลใิบ fanpage หรอื inbox ผลใิบ ส่ือเพือ่สิง่แวดล้อม

รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  8,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา  5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย   ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลขวัญใจมหาชน ทุนการศึกษา 2,000 บาท (Popular Vote)

กติกาการส่งผลงาน	Infographic	ส�าหรับระดับอุดมศึกษา
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพ่ือสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง ขนาดภาพ 2480 x 3508 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบ

มาตรฐาน JPEG เท่านั้น
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 • เป็นภาพทีผู่ส้ง่ภาพเปน็ผูท้ีส่รา้งสรรคภ์าพเอง และมกีรรมสทิธิแ์ละสทิธใินภาพดงักลา่วโดยหา้มมใิหส้ง่ผลงานของ

บุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น
 • เป็นผลงานที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ก�าหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย 
 หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใด ๆ ในภาพทีส่่งเข้าประกวดผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ

ทีเ่กิดขึน้แต่ผู้เดียว
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือ

เอกสารใด ๆ ที่ท�าขึ้นเพ่ือการจ�าหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีการ
ตรวจพบว่าผลงานดังกล่าวไม่เป็นตามท่ีก�าหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะท�าการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดย
ทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วง
หน้า

5. ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ
6.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
7.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8.  1 คน ส่งได้ 1 ผลงาน ส่งผ่านทาง email หรือ Facebook

รางวัลระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  15,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา  10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย   ทุนการศึกษา  5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


