โครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
---------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2534 จัดตั้งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
บนเนื้อ ที่ 208 ไร่ บริเ วณถนนกาแพงเพชร 2 ข้างสวนจตุจัก ร ให้เ ป็น สวนสาธารณะผืน ใหญ่ใ นเมือ ง
กลางกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่ องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งภายในสวนแห่งนี้ได้มี การ
รวบรวมและอนุ รั กษ์พรรณไม้นานาพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศเป็นจานวนมาก ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์
ในเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของไทย และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ทั้งพืชบกพืชน้าทาให้
มีสัตว์หลากหลายชนิด โดยเฉพาะนกและผีเสื้อมาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
จัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้ อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
เป็นต้นมา สาหรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กาหนดจัดประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้ อ เพื่อส่ งเสริมให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ให้ความสนใจในการศึกษาเรียนรู้นกและผีเสื้อในธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรัก
หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าสืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อ เฉลิ มพระเกีย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชินี น าถ เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕60
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิติ์ฯ ในการศึกษาเรี ยนรู้ และสัมผั สใกล้ชิดกับธรรมชาติในเมือง โดยเฉพาะสัตว์ป่า จาพวกนก
และผีเสื้อ
๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดจิตสานึก รู้สึกรัก หวงแหน และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้มากยิ่งขึ้น
๓. หลักเกณฑ์
๓.๑ การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทละ 2 ระดับ
3.1.1 ประเภทนก แบ่งเป็น 2 ระดับ
3.1.1.1 ระดับบุคคลทั่วไป
3.1.1.2 ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
3.1.2 ประเภทผีเสื้อ แบ่งเป็น 2 ระดับ
3.1.2.1 ระดับบุคคลทั่วไป
3.1.2.2 ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
๓.๒ แนวคิด
“มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”
๓.๓ กติกา...

-2๓.๓ กติกาการประกวด
1) เป็นภาพนก หรือผีเสื้อ ที่ถ่ายภาพในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ.กาแพงเพชร 2
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น และเป็นภาพถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศรับสมัคร
2) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่ง ภาพได้ทั้งสองประเภท แต่ไม่เกินประเภทละ
5 ภาพ
3) ไฟล์ ภ าพจะต้ อ งมี ข นาดความละเอี ย ด ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ ล้ า นพิ ก เซล บั น ทึ ก เป็ น แบบ
มาตรฐานนามสกุล TIFF หรือ JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
4) แต่ล ะภาพให้ร ะบุ ชื่อภาพ วัน เวลา จุด ที่ถ่ายภาพ และรายละเอียดการถ่ายภาพ เป็น
ไฟล์ Microsoft word
5) ส่ งภาพพร้ อมข้ อความในรู ปแบบของแผ่ น CD-ROM/DVD-ROM ภายในวั น ที่
10 มกราคม–30 มิถุนายน 2560 และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM/DVD-ROM คืน
6) ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนาภาพเผยแพร่
ในทีส่ าธารณะเพื่อการค้า หรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
7) คณะกรรมการตั ด สิ น ภาพมี สิ ท ธิ์ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตั ด สิ น และมติ ข อง
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8) ภาพที ่ส ่ง เข้า ประกวด กรมอุท ยานแห่ง ชาติ สัต ว์ป ่า และพัน ธุ ์พ ืช และมูล นิธิ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีสิทธิ์นาไปแสดงหรือ ใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนทา
ส าเนา พิ ม พ์ เ ผยแพร่ และจั ด จ าหน่ า ยเพื่ อ หารายได้ เ ข้ า การกุ ศ ลโดยไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าตและไม่ ต้ อ งจ่ า ย
ค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
9) ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเพียงรางวัลเดียว
3.๔ รางวัลการประกวด
ประเภทนก
3.4.1 ระดับบุคคลทั่วไป
รางวัลที่ ๑ จานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ
หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๒ จานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๓ จานวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลชมเชย จานวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ตว์ป่า และพัน ธุ์พืช พร้ อมเงินรางวัล 1,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้า ใช้บริการพร้อมที่พัก
ในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
3.4.2 ระดับ…

-33.4.2 ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
รางวั ลที่ ๑ จ านวน ๑ รางวั ล ได้ รั บ ถ้ ว ยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม
ติ ณ สู ล านนท์ พร้ อ มเงิ น รางวั ล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๒ จานวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๓ จานวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
ประเภทผีเสื้อ
3.4.3 ระดับบุคคลทั่วไป
รางวัลที่ ๑ จานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ
หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๒ จานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๓ จานวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลชมเชย จานวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้า ใช้บริการพร้อมที่พัก ใน
อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
3.4.4 ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
รางวัลที่ ๑ จานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้า ใช้บริการพร้อมที่พัก ในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๒ จานวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช พร้อมเงิน รางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๓ จานวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรื อ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
4. กาหนดการ...

-4๔. กาหนดการ
4.1 รับสมัครและรับภาพ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕60
4.2 การตัดสินการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕60
4.3 ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕60
4.4 จั ด แสดงนิ ท รรศการผลงานในงานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในเดือนสิ งหาคม 2560 และงานนิทรรศการต่าง ๆ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4.5 การมอบรางวัล จะกาหนดภายหลัง
๕. สถานที่รับสมัครและรับภาพ
5.1 ส่ ว นส่ งเสริ ม และเผยแพร่ ส านั กอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ป่ า ชั้ น 3 อาคารไพโรจน์ สุ ว รรณกร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 และ โทรสาร 0 2561 2917 ในวันและเวลาราชการ
5.2 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2272 5633
ในวันและเวลาราชการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม–กันยายน 2560
7. ขั้นตอนการดาเนินงาน
7.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และทาหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานและสถานศึกษา
7.2 รับสมัครผู้ส่งภาพเข้าประกวด
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายและกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการตัดสิน
7.4 ประกาศผลการตัดสิน
7.5 ประสานงานและจัดทาของรางวัล
7.6 จัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพถ่าย และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
8. กลุม่ เป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
9. หน่วยงานรับผิดชอบ
9.1 สานั กอนุ รั กษ์สั ตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9.2 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕60

10.2 นักเรียน...

-510.2 นั กเรี ย น นิ สิ ต นักศึ กษา และประชาชนทั่ว ไปได้มีโ อกาสใช้ ประโยชน์ส วนสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการเรียนรู้ธรรมชาติของนก ผีเสื้อ และระบบนิเวศ เพื่อสร้างความตระหนัก และได้เห็น
ถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่า
10.3 เพิ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรั พยากรสัตว์ป่าและธรรมชาติ โดยกลุ่ม
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ

