
The11 th 

KAO International Environment Painting Contest for Children 

ภาพผลงานที�ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ โครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดลอ้มนานาชาต ิระดบัเยาวชน ครั �งที� 10 โดยคาโอ

ปรเภทรางวัล : "eco together" - Planet Earth Grand Prix 

ช�อืผลงาน : "The Park with Building" 

โดย ด.ช. กฤษกร ไชยวาริน (Kritsakon Chaiwarin) (อายุ 10 ป ี) 

กติกาการเข้าร่วมโครงการ
หวัข้อ : การอยู่รว่มกนัอย่างเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม 

 "Together, we are eco-friendly" 
ขอเชิญชวนนอ้งๆ รว่มสรา้งสรรค์ผลงานภาพวาดที�แสดงถงึสิ�งที�เราสามารถทําได้ในการปกป้อง 

ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มอนัมคีา่ของโลกเรา   ใหก้บัคนรุน่ต่อไปผา่นผลงานภาพวาดของเดก็ๆ

ผูมี้สิทธิส่งภาพเข้าประกวด :

เดก็ๆ อายุตั �งแต่ 6 - 15 ป ี จากท ั�วโลก (*นับถึงเดือนสิงหาคม 2563)

ขอ้กําหนดการส่งภาพวาดเขา้ประกวด :

1) ขนาดของภาพ:  ภาพผลงานขนาดไมเ่กนิ 392 มลิลเิมตร x 542 มลิลเิมตร

2) สื�อในการสรา้งผลงาน:  อนุญาตใหใ้ชส้ื�อทกุชนิดที�ใชว้าดภาพไดโ้ดยตรง การระบายส ี

ดนิสอสเีครยอง ดนิสอส ีสนํี�า  สอีะครลิกิ สนํี�ามนั สหีมกึ และอื�นๆ ไมอ่นุญาตใหใ้ชว้ธิกีารตดัต่อ

ภาพ (ภาพตดัปะ) หรอืภาพวาดบนผา้แคนวาส

3) จาํนวนภาพที�สง่เขา้ประกวด: อนุญาตใหส้ง่ภาพไดค้นละ 1 ภาพเทา่นั�น ผลงานที�สง่เขา้

ประกวดจะตอ้งเป็นภาพที�ไมเ่คยเผยแพรห่รอืสง่เขา้ประกวดที�ไหนมาก่อนและเป็นภาพวาดที�

วาดขึ�นหลงัเดอืนมกราคม 2563

4) หมายเหตุ: ภาพวาดตอ้งสื�อหรอืแสดงความเขา้ใจในหวัขอ้ "Together, we are eco-friendly"

   ไมอ่นุญาตใหนํ้าเสนอผลงานในรปูแบบวลหีรอืสโลแกน  เดก็ๆ สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานอนัเป็น

   เอกลกัษณ์ของตนเองไดอ้ยา่งอสิระ

- ภาพผลงานที�ทาํเป็นกลุม่ของสงวนสทิธิ�ในการเขา้รว่มการประกวด

- ภาพวาดใดที�ดคูลา้ยกบัผลงาน หรอืศลิปะที�มอียูห่รอืมแีนวโน้มที�จะละเมดิลขิสทิธขิองบุคคล

หนึ�งบุคคลใดหรอืมขีอ้ความเฉพาะ เชน่ ชื�อบุคคล ชื�อบรษิทั ชื�อผลติภณัฑ ์หรอืตราสนิคา้

เป็นตน้ บรษิทั คาโอ อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จาํกดั ขอสงวนสทิธ ิ �การเขา้รว่มประกวด

วิธีการสมคัร :
1) ดาวนโ์หลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของคาโอจากนั �นปริ�นทห์รือสาํเนาเอกสารแล้วกรอกข้อมูลให้

สมบูรณพ์รอ้มติดใบสมัครที�กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไวที้�ด้านหลังของภาพผลงาน

ดาวน ์โหลดใบสมัครได ้ที�:

https:/ /www.kao.com/globaVen/sustainability/environment/painting-contest.html

2) กรณีไม่สามารถใช้ใบสมัครดังกล่าวได้ให้ระบุขอ้มูลตา่งๆ เหล่าน� ีเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่

เท่านั�นที�ดา้นหลังภาพผลงาน

เจ ้าของผลงาน: ชื�อผลงาน  ช ื�อและนามสกุล  ประเทศ  อายุ  รายละเอียดติดต่อ (ท ี �อย ู่เบอร์

โทรศัพท์ มือถือ  อีเมล)

โรงเรียนหรือสถาบันสอนศิลปะ: ช ื�อโรงเรียนหรือสถาบันสอนศิลปะ  ชั�นหรือหอ้ง

รายละเอียดติดต ่อ (ท ี�อยู ่เบอร ์โทรศัพท ์ มือถือ อีเมล)

กรุณาอธิบายแนวคิดและความหมายของภาพวาด (ไม ่เกนิ 100 คาํเป ็นภาษาไทย หรือ

ภาษาอังกฤษกไ็ด ้)

3) ส่งผลงานภาพวาดโดยใสซ่องแบบแบนพรอ้มรองดว้ยกระดาษแข็งหรือวัสดุอื�นๆ

เพ ื �อไมใ่หภ้าพผลงานงอหรือยับระหวา่งขนสง่

4) ไม ่รับผลงานภาพวาดท ี�สง่ผ ่านทางอีเมล

การประกาศรายชื�อผูไ้ด้รบัรางวลัและพิธีมอบรางวลั 
ผูช้นะและโรงเรยีนหรอืสถาบนัศลิปะที�ไดร้บัรางวลัการประกวดประเภทต่างๆ จะไดร้บัแจง้ใหท้ราบ 

ในชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายน 2563 ผลการประกวดจะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์อง 

เครอืบรษิทัคาโอ  พธิมีอบรางวลัจะจดัขึ�นที�กรงุโตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น ในวนัศุกรท์ี� 4 ธนัวาคม 2563

คณะกรรมการ 
Mr. Fumikazu Masuda 

Ms. Sumiko Okubo Mr. Kei 

Matsushita Ms. Yoko 

Oyamada Mr. Andreas 

Schneider Mr. Dave Muenz 

Mr. Naoto Katahira 

Chair of Judges, Former Professor, Tokyo Zokei University 

Artist 

Professor, Tokyo University of the Arts 

Artist, Illustrator 

Designer 

Executive Officer, Senior Vice President, 

ESG, Kao Corporation 

President, Creative, Kao Corporation 

เงื�อนไขการสมคัร :
•  ขอ้มลูของผูส้มคัรเกี�ยวกบั ชื�อผูส้มคัร อาย ุที�อยูู ่ฯลฯ จะถกูใชเ้พื�อการเผยแพรบ่นสื�อ

ประชาสมัพนัธต่์างๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์สื�อโฆษณา ภาพถ่าย นิทรรศการของคาโอ ภาพผลงาน 

ชื�อผลงาน รวมถงึขอ้ความหรอืคาํบรรยายอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผลงานที�ไดร้บัรางวลั ภาพถ่ายผลงานจะนําไปใชป้ระกอบการประชาสมัพนัธ ์

ในสื�อต่างๆ ดงัที�กลา่วมาขา้งตน้

• ผูส้มคัรยนืยนัวา่ภาพผลงานของตนไมข่ดัต่อศลีธรรม

• ผูส้มคัรไดม้อบลขิสทิธิ � หรอืสทิธิ �ในการเป็นเจา้ของภาพใหก้บัผูส้นบัสนุนการประกวด

โดยไมม่กีารสง่คนืภาพตน้ฉบบั 

• ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการประกวดภาพวาดฯ ตอ้งไดร้บัการอนุญาตจากผูป้กครองแลว้

• ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ รวมถงึผูท้ี�ไดร้บัรางวลัแต่ละประเภทตกลงใหค้วามรว่มมอื 

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลและขอ้มลูการตดิต่อแกผู่จ้ดังานเพื�อใชใ้นการจดัการประกวดหรอืกจิกร

รมอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกวด โดยขอ้มลูเหล่านี�อาจจะเปิดเผยแกบุ่คคลที�สาม

ซึ�งลงนามในสญัญากบัคาโอโดยมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการประกวดครั �งนี�

กรุณาส่งภาพผลงานมาที� :
บริษัท  คาโอ  อินดัสเตรียล  (ประเทศไทย)  จํากัด                                                          

55 อาคารเวฟเพลส ช ั�น 14 - 15 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330        

ติดต ่อ : ฝ่ายส ื�อสารองค ์กร

e-mail : PR@kao.th.com   โทร : 02-655-4455 ต ่อ 116

(จันทร ์ - ศุกร์  เวลา 9:00 - 16:00 น. ยกเว ้นวันหยุดประจําสัปดาห ์และวันหยุดตาม

ประเพณี)

กําหนดส ่งภาพผลงาน :  

วนัศกุรที์� 31 กรกฎาคม 2563  
ประเภทรางว ัล

  "eco together" - Planet Earth Grand Prix : 1 รางวลั - โลป่ระกาศเกยีรตคิณุ ของรางวลัและสาํเนาภาพผลงาน    

     "eco together" - Kao Prize : 8 รางวลั - โลป่ระกาศเกยีรตคิณุ ของรางวลัและสาํเนาภาพผลงาน  

        Eco Friend Prize : 23 รางวลั - ใบประกาศเกยีรตคิณุ ของรางวลัและสาํเนาภาพผลงาน 

      Group Prize : 5 รางวลั - ใบประกาศเกยีรตคิณุอุปกรณ์ศลิปะหรอืเครื�องเขยีน

* ของรางวลัอาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า
* สาํหรบัผูท้ี�ไดร้บัรางวลั "eco together" - Planet Earth Grand Prix และรางวลั "eco together" - Kao Prize จะไดร้บัเชญิเขา้รว่มงานประกาศรางวลัซึ�งจะจดัที�กรงุโตเกยีว ประเทศญี�ปุ่น ในวนัศุกรท์ี� 4 ธนัวาคม 2563 

บรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัผูช้นะรางวลัและผูป้กครอง
* รางวลั Group prizes จะมอบใหก้บัโรงเรยีนประถม โรงเรยีนมธัยมและสถาบนัศลิปะที�สง่ภาพวาดเขา้รว่มประกวดมากที�สดุ จาํนวน 5 สถาบนั
* รางวลัแต่ละประเภทอาจมกีารเพิ�มขึ�นไดข้ึ�นอยูก่บัจาํนวนผูส้มคัรหรอืจาํนวนสถาบนัที�เขา้รว่มโครงการ
* หากไมส่ามารถตดิต่อผูเ้ขา้รว่มโครงการได ้ขอสงวนสทิธิ �ในการเขา้รว่มโครงการประกวดฯ 

Sponsored by Kao Corporation 

Enriching lives, 
in harmony with nature. Kao 

ecd 
together 
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โครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดบัเยาวชน ครั �งที� 11 โดยคาโอ

แนวความคิดของผลงาน
คนงานกาํลงัเชด็อาคารกระจก โดยกระจกสะทอ้นภาพสวนสาธารณะใกล้ๆ  อาคาร  แสดงใหเ้หน็วา่ธรรมชาตแิละ 

เทคโนโลยสีามารถอยูร่ว่มกนัได ้ ถา้เรา มนุษยท์กุคนรว่มมอืกนัรกัษาธรรมชาตดิว้ยการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้ 

และหยดุสรา้งความเสื�อมโทรมใหก้บัสิ�งแวดลอ้ม เราและสิ�งแวดลอ้มกจ็ะอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ



เรยีน   คณุครแูละผูป้กครอง

ecd 
together 

เปิ ดรบัสมคัรแล้ว !!! 
ขอเชิญสมคัรเข้ารว่มโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดบัเยาวชน โดยคาโอ ครั �งที� 11

กวา่ 130 ปีท�คีาโออย่เูคยีงขา้งผูบ้รโิภคเราสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑต์่างๆดว้ยมุง่มั �นสง่มอบผลติภณัฑ์ 

ท�มีคีณุภาพดว้ยความซ�อืสตัยแ์ละสรา้งความพงึพอใจใหแ้กผู่บ้รโิภค ภาระกจิของเราคอืสรา้งสรรคแ์ละสนบัสนุน 

ความอุดมสมบรูณ์ของวฒันธรรม การดาํเนินชวีติอยา่งมคีวามสขุ และความยั �งยนืของสงัคม

คาโอประกาศพนัธะสญัญาดา้นส�งิแวดลอ้ม ตั �งแต่ปี 2019 โดยการโปรโมท "eco together" และดาํเนินงาน 

รว่มกบัผูบ้รโิภค กลุ่มบรษิทัพนัธมติรและชุมชน  ในปีเดยีวกนั คาโอประกาศนโยบายขององคก์รดา้นความยั �งยนื 

ESG (Environmental, Social, and Governance) -  "Kirei Lifestyle Plan" เรามุง่มั �นท�จีะสรา้งสรรคอ์นาคตท�ดีรีว่ม 

กบัชุมชนโดยการดาํเนินงานผา่นโครงการต่างๆ

โครงการประกวดภาพวาดฯ น� ีจดัข�นึทกุๆ ปีตั �งแต่ปี 2010 เพ�อืกระตุน้ใหเ้ดก็ๆ ทั �วโลกคาํนึงถงึการอนุรกัษ ์

ส�งิแวดลอ้มรอบตวัอยา่งจรงิจงั  รวมไปถงึสิ�งแวดลอ้มในระดบัโลกและในอนาคต  โดยถ่ายทอดผา่นภาพวาดเพ�อืให ้

ผู้ คนทั�วโลกมีส่ วนร่ วมอนุรักษ์ ส�งิแวดล้ อมในชีวิตประจําวัน

การประกวดภาพวาดฯ ครั�งที� 10 ท ี �ผา่นมา มีผลงานสง่เขา้ประกวด 16,552 ช ิ �น จากท ั �วโลก 

สามารถชมภาพผลงานท�ชีนะเลิศได้ จากเว็บไซต์ ของคาโอ  โดยการประกวดภาพวาดฯ ครั�งที� 11 

นี�เปิดรับสมัครแลว้ และจะปิดรับผลงานในวันศุกรท์ ี � 31 กรกฎาคม 2563  พิธีรับรางวัลจะจัดขึ�นที�กรงุโตเกียว 

ประเทศญี�ปุ่ น ในวันศุกรท์ี� 4 ธันวาคม 2563

เราหวงัเป็นอยา่งย�งิว่าบุตรหลานของท่านจะเขา้ร่วมเป็นสว่นหน�งึในโครงการประกวดภาพวาดระดบันานา 

ชาตคิรั �งน� ี

ขอแสดงความนบัถอื

Kao Corporation 

*ผลงานภาพที�ชนะรางวลัจากโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดบัเยาวชน โดยคาโอ ครั �งที� 11
https://www.kao.com/global/en/sustainability/environment/painting-contest/contest-2019.html 

เกี�ยวกบัคาโอ 

คาโอสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑเ์พื�อคณุภาพชวีติและเป็นสว่นหนึ�งในชวีติประจาํวนัของผูบ้รโิภคทั �วโลกผา่นผลติภณัฑส์นิคา้กวา่ 20 

แบรนดส์นิคา้ชั �นนํา อาท ิ Attack  Biore  Go/dwell  Jergens  John Frieda  Kanebo  Laurier  Merries และ Molton Brown เราเป็นสว่นหนึ�งใน 

ชวีติประจาํวนัของผูค้นในหลากหลายภมูภิาค ทั �ง Asia Oceania North America และ Europe นอกจากนี�ยงัมธีรุกจิเคมภีณัฑท์ี�มคีวามเชื�อมโยงกบั 

หลายกลุม่อุตสาหกรรม  เราดาํเนินธรุกจิโดยการนําเสนอผลติภณัฑท์ี�มนีวตักรรมใหม่ๆ  มายาวนานกวา่ 130 ปี อยา่งต่อเนื�อง 

ยอดขายโดยรวมต่อปีกวา่ 1,500 ลา้นเยนต่อปี และพนกังานกวา่ 33,000 คนทั �วโลก  

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัคาโอสามารถเยี�ยมชมไดท้ี�เวบ็ไซต ์https:/ /www.kao.com/ global/ en/worldwide/ 
� � 

โครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดบัเยาวชน โดยคาโอ ครั �งท�ี 11 Sponsored by Kao Corporation 

* กรณุาปร � ินทเ์อกสารในสมคัรท � ีกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้สง่แนบพรอ้มผลงานภาพวาด

* กรณุากรอกขอ้มลูในชอ่งท � ีมเีคร � ืองหมาย * ใหค้รบถว้น

* ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นท�ีส�ินสดุ

(ชื�อจรงิ) 
I 

(ชื�อกลาง) 
I 

(นามสกุล)

กรุณาทาํเครื�องหมายวงกลม  OS::นบัถงึเดอืนสงิหาคม 2563) 

6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 

กรณุาทาํเครื�องหมาย ✓ □ ผลงานเดี�ยว □  ผลงานกลุ่ม

ติดต่อ 
*กรณุาระบ ุ

ชื�อโรงเรียน
หรือ

สถาบนัสอนศิลปะ

ที�อยู่โรงเรียน
หรือ

สถาบนัสอนศิลปะ
*กรณุาระบ ุ

ที�อยู ่: 

อเีมล ์:

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น : 

ชั �น : 

ที�อยู ่: 

อเีมล :

เบอรโ์ทรศพัทส์าํนกังาน : 

@ 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื : 

หอ้ง : ชื�อครศูลิปะ นางสาว/ นาง / นาย : 

@ 

เบอรแ์ฟกซ ์:

กรณุาอธิบายแนวคิดและความหมายของภาพวาด (ไม่เกิน 100 คาํ เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษกไ็ด้)

ผูส้มคัรที�ไดร้บัรางวลัจะไดร้บัการตดิต่อกลบัโดยอา้งองิขอ้มลูตามที�ระบุไวใ้นใบสมคัรเขา้รว่มโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดลอ้มนานาชาต ิระดบัเยาวชน ครั �งที� 11 โดยคาโอ

ขอ้มลูและภาพผลงานของผูไ้ดร้บัรางวลัจะนําไปใชป้ระกอบการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธส์ูส่าธารณะ

คอลเลคชั �นงานพมิพต่์างๆ เวบ็ไซต ์นิทรรศการ และสื�อเพื�อการเผยแพรช่นิดอื�นๆ




