โครงการประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง...รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover”
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ผึง้ (Bees) เป็นแมลงมีประโยชน์ที่นอกจำกจะให้น้ำผึ้งและผลผลิตจำกผึ้งอื่นๆ แล้ว ยัง มีควำมสำคัญในกำรช่ วย
ผสมเกสรพืชผลทำงกำรเกษตรและระบบนิเวศในธรรมชำติ ผึง้ ในควำมเข้ำใจของคนทั่วไปมักหมำยถึงผึ้งน้ำหวำน (Honey
bees) เช่น ผึ้งหลวง ผึ้งโพรง ผึ้งพันธุ์ ผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มดำ แต่ แท้จริงแล้วแมลงกลุ่มผึ้งมีควำมหลำกหลำยสูงมำก ทั่วโลกมีผึ้ง
มำกกว่ ำ 20,000 ชนิ ด แมลงที่ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ผึ้ ง และพบได้ ใ นประเทศไทย เช่ น ชั น โรง (stingless bee) ผึ้ ง หึ่ ง
(bumblebee) แมลงภู่ (carpenter bee) ผึ้งหลอดไม้ (small carpenter bee) ผึง้ กัดใบผึ้งกัดใบ (leafcutter bee) ซึ่ง
เป็นผึ้งป่ำอำศัยในธรรมชำติ
ปั จ จุ บันทั่วโลกกำลังประสบปั ญหำประชำกรผึ้งลดลงจำนวนมำก ตำยลงด้วยหลำยสำเหตุ ทั้ง จำกไรผึ้ง โรค
สำรเคมี และกำรขำดแคลนพืชอำหำรในธรรมชำติเพรำะกำรบุกรุกพื้นที่ทำกำรเกษตรเชิงเดี่ยวและกำรขยำยตัวของชุมชน
เมือง นำมำสู่กำรลดลงของประชำกรผึ้ งและแมลงช่วยผสมเกสรอื่นๆ หลำยชนิด ส่งผลให้ภำคกำรเกษตรที่ผลิตอำหำร
ได้ ผ ลผลิ ต ตกต่ำไม่ เพียงพอกั บ ควำมต้องกำรของประชำกรโลก ส่ วนในระบบนิ เ วศพืชขำดแมลงช่ วยผสมเกสร กำร
ขยำยพันธุ์พืชในธรรมชำติมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพลดน้อยลง และพืชบำงชนิดอำจสูญพันธุ์ไปจำกโลกในที่สุด
ประเทศไทยทำกำรเกษตรเป็ นแหล่ งผลิตอำหำรที่ส ำคัญ ของโลก ประสบปั ญ หำกำรลดลงของประชำกรผึ้ง
เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ ง (Bee Learning Center) ภำยใต้สังกัดของภำควิชำกีฏวิทยำ คณะ
เกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ร่วมกับ ไบเออร์ (Bayer) จึงร่วมมือกันจัดกิจกรรมประกวดภำพถ่ำยเพื่อให้ควำมรู้
เกี่ยวกับผึ้ง สร้ำงควำมรู้จักและกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่ำควำมสำคัญของผึ้งในระบบนิเวศ

เจ้าของโครงการและผู้ร่วมดาเนินงาน
- ศูนย์กำรเรียนรูเ้ กี่ยวผึง้ ภำควิชำกีฏวิทยำ คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ไบเออร์ (Bayer)
วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้เยำวชนและประชำชนที่รักกำรถ่ำยภำพมีโอกำสเรียนรู้ ทำควำมรูจ้ ักเข้ำใจ เรียนรู้พฤติกรรมและ
ควำมสำคัญของผึ้ง เป็นสื่อกลำงถ่ำยทอดเรื่องรำวคุณค่ำควำมสำคัญของแมลงในกลุม่ ผึง้ รวมทัง้ ระบบนิเวศที่ผงึ้
อำศัยอยู่ ผ่ำนภำพถ่ำยที่สวยงำมสู่สงั คมเพื่อให้รับรู้ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ผึ้ง ระบบนิเวศ และทำ
กำรเกษตรอย่ำงยัง่ ยืน
2. เพื่อนำภำพถ่ำยที่ได้รับคัดเลือกไปเผยแพร่ให้กับประชำชนทุกภำคส่วนให้รบั รู้และตระหนักในคุณค่ำของแมลง
ในกลุ่มผึ้ง ให้เกิดจิตสำนึกในกำรดูแลรักษำอย่ำงยัง่ ยืน
3. เพื่อสร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรเกษตรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของประเทศไทย ในกำรช่วยกันดูแลรักษำ ป่ำ
ไม้และระบบนิเวศและกำรทำเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
เกณฑ์การตัดสิน
1. ภำพแมลงกลุ่มผึ้งทีม่ ีในประเทศไทยที่แสดงถึงชนิด พฤติกรรม ถิ่นที่อยู่อำศัย รวมทั้งวิถีชีวิตของคนที่ใช้
ประโยชน์จำกผึง้
2. ควำมสวยงำมและกำรจัดวำงองค์ประกอบตำมหลักทัศนศิลป์
3. ควำมยำกง่ำยและเทคนิคกำรถ่ำยภำพ

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

1. รูปแบบของไฟล์ ต้องเป็นภำพที่ถ่ำยด้วยกล้องดิจทิ ัล หรือสแกนจำกฟิล์มไฟล์ภำพที่สง่ ต้องเป็นไฟล์ภำพ
ควำมละเอียดสูงที่มีขนำดด้ำนที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่ำ 2,500 pixels ที่ควำมละเอียด 300 dpi และต้องไม่มี
ลำยน้ำ เครดิตภำพ ตัวอักษร หรือกรำฟฟิกใดๆ ลงบนภำพ รวมทั้งห้ำมเว้นขอบภำพเป็นสีขำวหรือสีใดๆ
2. รูปแบบของไฟล์ในแบบมำตรฐำน .JPEG เท่ำนั้น ไม่รบั ภำพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ทเี่ ป็นสกุลอื่น ภำพ
ได้รับรำงวัลผูส้ ่งเข้ำประกวดต้องส่งไฟล์ภำพต้นฉบับมำยืนยันทุกภำพ

3. กำรใช้โปรแกรมในกำรโปรเซสภำพให้สำมำรถดำเนินกำรได้เฉพำะกำรปรับสี-แสงเท่ำนั้น ทัง้ นี้ให้เป็นดุลย
พินิจของคณะกรรมกำรตัดสิน (ผูส้ ่งภำพต้องเก็บภำพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมกำรของผู้
จัดประกวดมีควำมประสงค์ขอดูภำพต้นฉบับ) จนกว่ำกำรจัดกำรประกวดจะแล้วเสร็จลง)
วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
อัพโหลดไฟล์ภำพส่ง e-mail : beelearningcenter@hotmail.com พร้อมแนบไฟล์ word รำยละเอียดชื่อ
นำมสกุลจริงและเบอร์โทรศัพท์ผู้สง่ ภำพ ชื่อภำพ รำยละเอียดกำรบันทึกภำพ และคำบรรยำยควำมประทับใจสั้นๆ
ควำมยำวไม่เกิน 5 บรรทัดต่อภำพ ไฟล์ภำพต้องมีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 5 Mb และไม่เกิน 25 Mb

ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด
1. ต้องเป็นภำพที่ถ่ำยไว้ไม่เกิน 3 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดกำรส่งภำพเข้ำประกวด
2. ต้องเป็นภำพทีเ่ จ้ำของภำพไม่เคยส่งภำพนั้นเข้ำประกวดที่ใดๆ มำก่อน และ/หรือ ไม่เคยตีพิมพ์ และ/หรือ
เผยแพร่ หรือโฆษณำในนิตยสำร หนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่ำจะกระทำผ่ำนรูปแบบใดๆ
อำทิ PC, Notebook, Smart Phone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตำม) ยกเว้นกำรโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่ง
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทำงกำรค้ำหรือเชิงพำณิชย์
3. ภำพที่เข้ำรอบทุกภำพ (รวมถึงภำพที่ได้รับรำงวัล) ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่ำงเจ้ำของภำพ และผูจ้ ัดประกวด
ตลอดอำยุแห่งควำมคุ้มครองลิขสิทธิ์ตำมกฎหมำย โดยผู้จัดประกวดมีสิทธินำภำพทีผ่ ่ำนเข้ำรอบ (รวมถึงภำพที่
ได้รับรำงวัล) ไปจัดแสดงในสถำนที่ต่ำงๆ จัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์ ใน
กรณีที่เจ้ำของภำพประสงค์จะแสวงหำประโยชน์จำกภำพใดๆ ในส่วนของตนให้สำมำรถกระทำได้อย่ำงสมบูรณ์โดย
ไม่ต้องขออนุญำต และ/หรือ จ่ำยค่ำตอบแทนใดๆ ให้แก่ผจู้ ดั ประกวด ทั้งนี้ในกรณีทผี่ ู้จัดประกวดมีกำรนำภำพที่
เข้ำรอบ (รวมถึงภำพที่ได้รบั รำงวัล) ใดๆ ไปจัดแสดงในสถำนที่ต่ำงๆ ผูจ้ ัดประกวดจะแจ้งชื่อและนำมสกุลของผู้
ถ่ำยแสดงไว้ใต้ภำพทุกภำพที่นำมำจัดแสดงภำพที่เข้ำรอบทุกภำพ
4. ภำพผึ้งจะต้องเป็นภำพผึง้ ที่พบและอำศัยในประเทศไทย จะต้องเป็นภำพที่ถ่ำยในประเทศไทยเท่ำนั้น

5. ต้องเป็นภำพทีจ่ ับองค์ประกอบและส่วนประกอบของภำพที่ปรำกฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ห้ำมเพิ่มเติม หรือ
ลบองค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภำพ (Retouch) ภำยหลังจำกกำรกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขำด กำร
ตัดส่วนของภำพหลังจำกกำรกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สำมำรถกระทำได้
6. ภำพที่ส่งเข้ำประกวดต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภำพแวดล้อมธรรมชำติหรืออื่นใดเพื่อกำรถ่ำยภำพ หำก
มีกำรกระทำดังกล่ำว และสำมำรถพิสจู น์ได้ คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำงดหรือยกเลิกรำงวัลที่มอบ
ให้ และ/หรือ เรียกคืนรำงวัลทัง้ หมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำประกวดภำพครัง้ ต่อไป ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมกำรเป็นที่สุด
7. หำกพบว่ำภำพที่สง่ มำประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมกติกำกำรประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีกำรทำผิด
กติกำเกิดขึ้น ผูส้ ่งภำพเข้ำประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่ำจะได้รับกำรพิจำรณำได้รับค่ำตอบแทน และ/หรือ รำงวัลใด
รำงวัลหนึ่งไปแล้ว หำกมีกำรท้วงติงและสำมำรถพิสจู น์ได้ว่ำทำผิดกติกำจริง ผู้จัดประกวดสำมำรถยกเลิก และ
เปลี่ยนแปลงกำรตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่ำตอบแทน และ/หรือรำงวัลได้ทงั้ หมด

คุณสมบัติผสู้ ่งภาพเข้าประกวด
1. ผู้ที่สง่ ภำพเข้ำประกวดจะต้องเป็นเจ้ำของภำพ และเป็นผูถ้ ่ำยภำพด้วยตนเอง ห้ำมนำภำพของผูอ้ ื่นมำส่งหรือส่ง
ในนำมผู้อื่นโดยเด็ดขำด
2. ผู้ส่งภำพมีสิทธิ์ได้รบั รำงวัลสูงสุดรำงวัลเดียว
3. ให้ถือว่ำเจ้ำของภำพตกลงปฏิบัติตำมกติกำต่ำงๆ ข้ำงต้น
4. คณะกรรมกำรตัดสินภำพมีสิทธิ์กำหนดวิธีกำรตัดสิน และมติของคณะกรรมกำรถือเป็นข้อยุติ

รางวัลการประกวด
รำงวัลที่ 1
- ถ้วยรำงวัลเกียรติยศ และเงินรำงวัลจำนวน 10,000 บำท
รำงวัลที่ 2

- ถ้วยรำงวัลเกียรติยศ และเงินรำงวัลจำนวน 8,000 บำท
รำงวัลที่ 3
- ถ้วยรำงวัลเกียรติยศ และเงินรำงวัลจำนวน 5,000 บำท

คณะกรรมการตัดสิน
1.
2.
3.
4.

คุณสมิทธิ์ สุติบุตร์
ผู้เชี่ยวชำญกำรถ่ำยภำพสำรคดีธรรมชำติ
คุณบำรมี เต็มบุญเกียรติ
ผู้เชี่ยวชำญกำรถ่ำยภำพสำรคดีธรรมชำติ
คุณบัณฑูร พำนแก้ว
ผู้เชี่ยวชำญกำรถ่ำยภำพสำรคดีธรรมชำติ
ผู้แทนจำกศูนย์กำรเรียนรู้เกี่ยวผึ้งจำนวน 2 ท่ำน

เปิดรับผลงานตัง้ แต่วันนี้ – 30 เมษายน 2562

