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ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 12 ประจาปี 2559

**************************************************************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวชาวไทย สู่อุทยานแห่งชาติปางสีดา และแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 12 ประจาปี 2559
3. เพื่อนาภาพถ่ายผีเสื้อที่ชนะการประกวดมาจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของจังหวัดสระแก้ว อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา และสมาคมรักษ์ปางสีดา และนาภาพอื่นๆ ที่สง่ เข้าประกวดมาใช้ในการจัดทาสื่อโฆษณาของจังหวัด
สระแก้ว
4. เพื่อนาภาพถ่ายผีเสื้อที่ส่งเข้าประกวดมาจัดทานิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์ สาหรับใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพความ
งดงามของผีเสื้อปางสีดาในแง่มุมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. เพื่อเป็นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว การถ่ายภาพ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว
ถ่ายภาพผีเสื้อ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสระแก้วมากยิ่งขึน้ และเป็นการ
เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับฝีมือในการถ่ายภาพของตนเอง
รางวัลการประกวด
ประเภททั่วไป
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จานวน 1 รางวัล
2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จานวน 1 รางวัล
3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จานวน 1 รางวัล
4. รางวัล ชมเชย เงินรางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผูว้ ่าราชการจังหวัดสระแก้ว จานวน 2 รางวัล
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
1. นักถ่ายภาพระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นประเทศไทย
2. ประชาชน นักถ่ายภาพทั่วไป ไม่จากัดสาขาวิชาชีพ และที่มภี ูมลิ าเนาอยู่ในประเทศไทย
กติกาการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อภาพ “Butterfly of love : รัก(ษ์)ผีเสื้อ” ภายใต้กฏเกณฑ์สาคัญ คือ ภาพถ่ายผีเสื้อที่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา เน้นสื่อถึงสื่อถึงเรื่องราวของความรักในแง่มุมต่างๆ ของผีเสื้อกับผีเสื้อ ผีเสื้อกับคน หรือผีเสื้อกับธรรมชาติ
เป็นต้น (รับเฉพาะภาพที่ถ่ายในปี 2558-2559 เท่านั้น) โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้
2. ภาพถ่ายทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น
 ถ่ายด้วยกล้องดิจติ อลเอสแอลอาร์(D-SLR) หรือ กล้องมิลเลอร์เลส(Mirrorless) ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่า
กว่า 5 ล้านพิกเซล และต้องไม่มีลายน้า เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้น
ขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 สามารถใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพได้เฉพาะการปรับสี-แสงและน้าหนักของภาพเท่านั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการ
ตกแต่งที่ทาให้บิดเบือนความเป็นจริง ห้ามตัดต่อหรือต่อเติมภาพ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
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(ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมการของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพ
ต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)
 ส่งไฟล์ดิจิตอลในแบบ JPEG ที่มคี วามละเอียดไม่ตากว่
่ า 5 เมกกะไบต์ ความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 dpi ไม่รับ
ภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น (แต่ต้องเก็บภาพต้นฉบับ RAW FILE ไว้เพื่อตรวจสอบ ในกรณีภาพ
ได้รับรางวัลหรือกรรมการตัดสินมีข้อสงสัยในบางประการ)
วิธีการส่งภาพเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
 รอบแรก ให้ตั้งชื่อไฟล์และชื่อภาพให้สอดคล้องกัน เช่น ชื่อไฟล์ DSC 001 ชื่อภาพ รักษ์ผีเสือ้ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ www.rakpangsida.net หรือ Facebook Fanpage สมาคมรักษ์ปางสีดา กรอกรายละเอียด
ต่างๆ ให้ครบถ้วน
1. อัพโหลดไฟล์ผ่านไดร์ฟหรือส่งอีเมล์ ที่ teerasang@gmail.com (ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559)
ภาพที่ผู้จัดได้รับไฟล์สมบูรณ์แล้ว จะแจ้งผ่าน facebook fanpage สมาคมรักษ์ปางสีดา
2. บันทึกไฟล์ภาพและไฟล์แบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (ไฟล์ word) ที่พิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
Write ลง CD/DVD ในแผ่นเดียวกัน เขียนชื่อ-สกุลผูส้ ่งภาพ/จานวนภาพที่ส่งลงบนแผ่น บรรจุในซองกัน
กระแทกส่งทางไปรษณียโ์ ดยวงเล็บมุมซองว่า (ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา 59) ส่งมาที่ สมาคมรักษ์
ปางสีดา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อาเภอเมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์)
 รอบสอง ถ้าภาพใดที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะต้องขยายเป็นภาพสี ขนาดภาพ 12x18 นิ้ว ติดภาพลงบนฟิว
เจอร์บอร์ดสีดา เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ดติดแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (ดาวน์โหลด
ได้ที่ www.rakpangsida.net) แล้วส่งกลับมายังผู้จดั ฯ ในระยะเวลาที่กาหนด ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมาทันตาม
กาหนด กรรมการจะไม่พิจารณาภาพนั้นในรอบต่อไป
 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดคนละไม่เกิน 10 ภาพ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภททั่วไปได้สูงสุด
เพียงรางวัลเดียว
เกณฑ์การตัดสิน
1. ถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “Butterfly of love : รัก(ษ์)ผีเสื้อ”
2. ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นธรรมชาติของภาพ และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
3. ความยากง่าย ความคมชัดและเทคนิคการถ่ายภาพ
4. ความยากง่ายของผีเสื้อที่พบ เช่น ผีเสื้อหายากกับผีเสื้อที่พบเห็นอยู่เสมอ
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ภาพผีเสื้อที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งภาพนั้นเข้าประกวดที่ใดๆ มาก่อน และ/หรือ ไม่เคยตีพมิ พ์ และ/หรือ เผยแพร่
หรือโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สือ่ อินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะกระทาผ่าน รูปแบบใดๆ อาทิ PC,
Notebook, Smartphone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตาม) ยกเว้นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถา่ ยภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นาผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ
4. ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ห้ามเพิ่มเติม หรือ ลบ
องค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วน
ของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถกระทาได้
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5. หากพบว่าภาพที่ส่งมาประกวดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีการทาผิด กติกา
เกิดขึ้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลใดรางวัลหนึ่ง
ไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทาผิดกติกาจริง ผูจ้ ัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลได้ทั้งหมด
6. เจ้าของภาพที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก แต่เจ้าของภาพไม่สามารถอัดขยายภาพส่งกลับมายังผู้จัดตามระยะเวลาที่
กาหนด คณะกรรมการอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินในรอบต่อไป
7. ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ให้ถือเป็นลิขสิทธิร์ ่วม ระหว่างเจ้าของภาพและผู้จดั ประกวด (คือ
จังหวัดสระแก้วและสมาคมรักษ์ปางสีดา) ตลอดอายุแห่งความคุม้ ครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยผู้จดั ประกวดมีสิทธินา
ภาพที่ผ่านเข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ไปจัดแสดงในสถานทีต่ ่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อ
ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และ/หรือ ใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด อีกทั้ง สามารถอนุญาตให้ใช้ภาพ
แก่บุคคลอื่น และ/หรือ จาหน่ายจ่ายโอนภาพให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่
เจ้าของภาพอีก และในทานองเดียวกัน ในกรณีที่เจ้าของภาพประสงค์จะแสวงหาประโยชน์จากภาพใดๆ ในส่วนของตน
ก็ให้สามารถกระทาได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องขออนุญาต และ/หรือ จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผจู้ ัดประกวดอีก ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้จดั ประกวดมีการนาภาพที่เข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ใดๆ ไปจัดแสดงในสถานทีต่ า่ งๆ ผู้จัดประกวด
จะแจ้งชื่อและนามสกุลของ ผู้ถ่ายแสดงไว้ใต้ภาพทุกภาพที่นามาจัดแสดงภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับ
รางวัล) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผูจ้ ัดประกวดนับแต่เวลาที่ผจู้ ัดประกวดได้รับภาพนั้นๆ โดยผู้จัดประกวดจะไม่คืนภาพ
ให้แก่เจ้าของภาพไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
8. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวของสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว อุทยานแห่งชาติปางสีดา
สมาชิกสมาคมรักษ์ปางสีดา และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้
9. ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบตั ิตามกติกาต่างๆ ข้างต้น
10. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
 กาหนดให้ส่งผลงานได้ถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
*** ทัง้ นี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
การประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินภาพชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2559 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่
Facebook fanpage : สมาคมรักษ์ปางสีดา หรือเว็บไซต์ www.rakpangsida.net
......................................................................................................................................................................
จัดโดย จังหวัดสระแก้ว โดย สมาคมรักษ์ปางสีดา สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว และอุทยานแห่งชาติปางสีดา

