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ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 11 ประจาปี 2558

**************************************************************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวชาวไทย สู่อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 11 ประจาปี 2558
3. เพื่อนาภาพถ่ายผีเสื้อที่ชนะการประกวดมาจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของจังหวัด
สระแก้ว อุทยานแห่งชาติปางสีดา และสมาคมรักษ์ปางสีดา และนาภาพอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดมาใช้
ในการจัดทาสื่อโฆษณาของจังหวัดสระแก้ว
4. เพื่อนาภาพถ่ายผีเสื้อที่ส่งเข้าประกวดมาจัดทานิตยสาร
หรือสิ่งพิมพ์
สาหรับใช้เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภาพความงดงามของผีเสื้อปางสีดาในแง่มุมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. เพื่อเป็นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว การถ่ายภาพ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะ
เดินทางมาท่องเที่ยวถ่ายภาพผีเสื้อ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัด
สระแก้วมากยิ่งขึ้น และเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับฝีมือในการถ่ายภาพของตนเอง

รางวัลการประกวด
ประเภททั่วไป
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จานวน 1 รางวัล
2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัด
สระแก้ว จานวน 1 รางวัล
3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัด
สระแก้ว จานวน 1 รางวัล
4. รางวัล ชมเชย เงินรางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
สระแก้ว จานวน 2 รางวัล

ผู้มีสิทธิ์สง่ ภาพเข้าประกวด
1. นักถ่ายภาพระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
2. ประชาชน นักถ่ายภาพทั่วไป ไม่จากัดสาขาวิชาชีพ และที่มีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย
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กติกาการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อภาพ “ลีลาแห่งปางสีดา” ภายใต้กฏเกณฑ์สาคัญ คือ ภาพถ่ายผีเสื้อ
ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติตาพระยา เน้นสื่อถึงสื่อถึงแอ็คชั่น กริยา ลีลาของผีเสื้อ (รับเฉพาะ
ภาพที่ถ่ายในปี 2557-2558 เท่านั้น) โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้
2. ภาพถ่ายทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น
 ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเอสแอลอาร์(D-SLR)หรือ กล้องมิลเลอร์เลส(Mirrorless) ที่มีความละเอียด
ของภาพไม่ต่ากว่า 6 ล้านพิกเซล
 ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น ปรับสี-แสง และน้าหนักของภาพ
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการตกแต่งที่ทาให้บิดเบือนความเป็นจริง เช่น การตัดต่อหรือต่อเติมภาพ ทั้งนี้
ให้เป็นดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
 ส่งไฟล์ดิจิตอลในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ที่มคี วามละเอียดไม่ต่ากว่า 5 เมกกะไบต์ ความ
ละเอียดไม่ต่ากว่า 300 dpi ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น (แต่ต้องเก็บ
ภาพต้นฉบับ RAW FILE ไว้เพื่อตรวจสอบ ในกรณีภาพได้รับรางวัลหรือกรรมการตัดสินมีข้อ
สงสัยในบางประการ) บันทึกลงบนแผ่น CD
 รอบแรก ให้ส่งไฟล์ภาพที่บันทึกลงบนแผ่น CD ระบุชื่อ-สกุลผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดลงบนแผ่น
CD พร้อมกับแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (ดาวน์โหลดได้ที่ www.rakpangsida.net)
โดยกรอกชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ระบุชื่อไฟล์ให้ตรงกับ
ชื่อภาพ (เช่น ชื่อไฟล์ DSC 0001 ชื่อภาพ ผีเสื้อเริงร่า) อธิบายแนวความคิด ระบุจุดทีถ่ ่ายภาพ
ผีเสื้อชนิดนี้ได้ ให้ครบถ้วน (ขอให้บรรจุในวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ต่อแผ่นซีดี)
 รอบสอง ถ้าภาพใดที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะต้องขยายเป็นภาพสี ขนาดภาพ 12x18
นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดา เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ดติด
แบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (ดาวน์โหลดได้ที่ www.rakpangsida.net) แล้วส่งกลับมายัง
ผู้จัดฯ ในระยะเวลาที่กาหนด ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมาทันตามกาหนด กรรมการจะไม่พิจารณา
ภาพนั้นในรอบต่อไป
 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดคนละไม่เกิน 10 ภาพ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
ประเภททั่วไปได้สูงสุดเพียงรางวัลเดียว

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาในการให้คะแนนของคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.

แอ็คชั่น ลีลา จังหวะความเคลื่อนไหว หรือเหตุการณ์ต่างๆของผีเสื้อ (40 %)
ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นธรรมชาติของภาพ (30%)
ความคมชัดของภาพและเทคนิคการถ่ายภาพ (20%)
ความยากง่ายของผีเสื้อที่พบ เช่น ผีเสื้อหายากกับผีเสื้อที่พบเห็นอยู่เสมอ (10 %)
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วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ : สมาคมรักษ์ปางสีดา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการ
จังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว (ในวัน เวลาราชการ)
2. ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า (ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา 58)
- สมาคมรักษ์ปางสีดา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ถนน
สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ภาพผีเสื้อที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นาผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดย
เด็ดขาด
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ
4. ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดสระแก้ว และจะไม่มีการส่งภาพและCD คืน
ให้เจ้าของผลงาน
5. เจ้าของภาพที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก แต่เจ้าของภาพไม่สามารถอัดขยายภาพส่งกลับมายังผู้จัดตาม
ระยะเวลาที่กาหนด คณะกรรมการอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินในรอบต่อไป
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ จังหวัดสระแก้วและสมาคมรักษ์ปางสีดา สามารถนาผลงานทุกภาพ
ออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆในกิจกรรมของจังหวัดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบ
แทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
7. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวของสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา สมาชิกสมาคมรักษ์ปางสีดา และคณะกรรมการตัดสิน
ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้
8. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
 กาหนดให้ส่งผลงานได้ถึงวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558
*** ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ

การประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินภาพชนะเลิศในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 โดยสามารถตรวจสอบผลการ
ตัดสินได้ที่ เว็บไซต์ www.rakpangsida.net หรือ facebook Fan Page : สมาคมรักษ์ปางสีดา
......................................................................................................................................................................
จัดโดย จังหวัดสระแก้ว โดย สมาคมรักษ์ปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา และสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว

