โครงการประกวดเรียงความ
“ เรื องเล่าข้ าวพืนเมือง เพือสุ ขภาพ ”
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ความเป็ นมาของการจัดงาน

ปั จจุบนั โลกกําลังก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ ผูค้ นได้หนั มาให้ความสําคัญ ใส่ใจกับเรื องสุขภาพมากขึน โดยเฉพาะการเลือกการบริ โภค
อาหารเพือสุขภาพ
คนไทยกินข้าวเป็ นอาหารหลักมาแต่บรรพบุรุษ ในแต่ละมือคนไทยกินข้าวประมาณร้อยละ 50 ของอาหารทังหมด ข้าวจึงมี
บทบาทสําคัญในการสร้างเสริ มสุขภาพทีดีแก่คนไทย โดยเฉพาะผูส้ ูงวัย
ดังนันเพือให้การค้นหา และ รวบรวมพันธุ์ขา้ วพืนเมืองทีมีสรรพคุณเป็ น “ ข้าวเพือสุขภาพ ” เป็ นไปอย่างกว้างขวางและได้
ข้อมูลครอบคลุม มูลนิธิขา้ วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงคิดริ เริ มโครงการประกวดเรี ยงความ ภายใต้หวั ข้อ “ เรื องเล่ าข้ าวพืนเมือง
เพือสุ ขภาพ ” เพือค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงชนิดของพันธุ์ขา้ วพืนเมือง ของประเทศไทยทีมีสรรพคุณเป็ นยอดในการส่งเสริ ม
สุขภาพ และ ยังคงปลูกในชุมชนท้องถินบางแห่งในประเทศไทย โดยอาศัยคนรุ่ นหลัง ซึงได้รับข้อมูลจากคนรุ่ นพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย
เป็ นสื อกลางในการ รวบรวมข้อมูล และ เล่าเรื องผ่านการประกวดในครังนี


วัตถุประสงค์


เพือกระตุน้ ให้ประชาชนทัวไป โดยเฉพาะเยาวชน ได้คน้ คว้าและเรี ยนรู ้เกียวกับ “ พันธุ์ขา้ วพืนเมืองเพือสุขภาพ” ใน
พืนทีจังหวัดของตน ทีมีการบริ โภคอย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะในกลุ่มผูส้ ูงวัย



เพือกระตุน้ ให้เกิดการสื บค้นหาข้อมูล ภูมิปัญญาพืนบ้านเกียวกับ “ กินข้าวแทนยา” ซึงเป็ นปรากฏการณ์ในชุมชน
ท้องถินของผูส้ มัคร



เพือส่งเสริ มให้ประชาชนทัวไป และ เยาวชน ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของ“ พันธุ์ขา้ วพืนเมืองเพือสุขภาพ”
ของไทย



เพือส่งเสริ มให้ฝึกทักษะการเล่าเรื องราวโดยสื อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม



เพือส่งเสริ มและสนับสนุนให้ชาวนาผูป้ ลูก “ข้าวเพือสุขภาพ”ได้มีโอกาสพัฒนาข้าวของตน โดยเฉพาะทางการตลาด



เพือรวบรวมรายชือพันธุ์ขา้ วพืนเมืองทีมีศกั ยภาพเป็ น “ ข้าวเพือสุขภาพ” มาทําการวิเคราะห์
ว่าแต่ละพันธุ์ มีสารอาหารอะไรทีสําคัญต่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคและมากหรื อน้อยเพียงใด



รายละเอียดกิจกรรมหลัก

จัดโครงการประกวดเรี ยงความ “ เรื องเล่าข้าวพืนเมือง เพือสุขภาพ ” ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเงินรางวัล( เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )



กลุ่มเป้าหมาย

แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรื อเทียบเท่า )
2. ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริ ญญาตรี ขึนไป ปวส.หรื อเทียบเท่า)
3. ประชาชนทัวไป


ข้ อกําหนดและเงือนไขการส่ งประกวด



ประกวดเรี ยงความในหัวข้อ “ เรื องเล่าข้าวพืนเมือง เพือสุขภาพ ” ความยาวของเนือหาไม่ตากว่
ํ า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2
หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ หรื อ พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “ Angsana New ” ขนาด 16



ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็ นผูท้ ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรื อในระดับอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า หรื อ ประชาชน
บุคคลทัวไป



ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรี ยงความด้วยตนเอง ไม่คดั ลอกผลงานของคนอืน เป็ นผลงานทีไม่เคยส่งเข้าประกวดที
ใดมาก่อนและสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงาน/1พันธุ์ขา้ ว เท่านัน
คุณสมบัตแิ ละเงือนไขในการส่ งผลงานเข้ าประกวด



ผูส้ นใจส่งผลงานประกวด เป็ นผู้ทศึี กษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรื อเทียบเท่ า) หรื อ ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
(ระดับปริญญาตรีขึนไป ปวส.หรื อเทียบเท่ า)
หรื อ ประชาชนทัวไป

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที www.thairice.org และส่งผลงานได้ทาง
Email : ricefoundthailand@yahoo.com หรื อ ทางไปรษณี ย ์ ณ มูลนิ ธิขา้ วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ประกวดเรี ยงความ) 317 อาคารวิจยั

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ระยะเวลาการส่ งผลงาน


ระยะเวลาส่งผลงาน 5 เดือน ตังแต่วนั ที 1 กันยายน 2560 – วันที 31 มกราคม

2561

( พร้อมแนบใบสมัคร และ ผลงานเรี ยงความ )

รางวัลการประกวด สําหรับแต่ละประเภทผู้สมัคร


รางวัลชนะเลิศ ( จํานวน 1รางวัล)โล่ พระราชทานฯ พร้ อมเกียรติบตั ร และเงินรางวัล จํานวน



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( จํานวน 1 รางวัล ) เกียรติบัตร พร้ อมโล่ รางวัล เชิดชู เกียรติและเงินรางวัล จํานวน

30,000

บาท



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( จํานวน 1รางวัล ) เกียรติบัตร พร้ อมโล่ รางวัล เชิดชู เกียรติและเงินรางวัล จํานวน

20,000

บาท



รางวัลชมเชย ( จํานวน 2 รางวัล ) เกียรติบัตร พร้ อมโล่ รางวัล เชิดชู เกียรติและเงินรางวัล จํานวน

50,000

บาท

10,000

บาท

การคัดกรอง และ ประกาศผลรางวัล


หลังจากหมดเขตการส่ งผลงาน คณะกรรมการจะใช้ เวลาคัดกรอง เป็ นเวลา 3 เดือน



ประกาศผลการประกวด เดือน พฤษภาคม 2561 ทางเว็ปไซต์ www.thairice.org



เข้ ารับพระราชทานโล่ รางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันข้ าวและชาวนา
แห่ งชาติ วันที 5 มิถุนายน

2561

