
 

รวมคนหา “ขุมทรพัยชีวภาพที่ยิ่งใหญ” 
ในการประกวดภาพถาย 

“สุดยอดช็อตเด็ด : 
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย” 

Best Shot : Thai Biodiversity 
จัดโดย โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 

เพ่ือเฉลิมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 

และ ครบรอบ 15 ปโครงการ BRT 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ภาพทรัพยากรชีวภาพที่งดงาม และ ทรงคุณคาทางวิชาการ 
คือ ลายแทงที่จะนําไปสูสุดยอดช็อตเด็ด ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.1  เปนผูกําลงัรับทุน หรอื เคยรับทุนโครงการ BRT ทั้งนักวิจัย นิสิตนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา  
1.2  กรณีที่ไมใชผูรับทุน ตองเปนสมาชิก BRT Magazine ที่ยังไมหมดอายุสมาชิก 
1.3  กรณีที่ไมใชทั้ง 1.1 และ 1.2 สามารถสงภาพถายเขาประกวดได ดวยการสมัครสมาชิก BRT Magazine ประเภท
ใดก็ได (ประเภทรายสองป 200 บาท รับแมกกาซีน 8 เลม หรือประเภทตลอดชีพ 1,000 บาท พรอมรบัสิทธิพิเศษ
มากมาย) ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิก BRT Magazine ไดที่ www.biotec.or.th/brt  หรอืสมัครสมาชิกไดงายๆ 
เพียงแคกรอกใบสมัครการประกวดภาพถาย “สุดยอดช็อตเด็ด” 
 
2. ประเภทของการประกวด 7 ประเภท ดังนี้  

2.1  สัตว : แสดงทวงทา และหรือพฤติกรรมของสัตวที่นาประทับใจ ทรงคณุคาทางวิชาการ หรอืที่หาดูไดยาก 
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2.2  พืช และเห็ดรา : แสดงความสวยงามและความสําคัญของพชืทั้งทีม่ีดอกและไมมีดอก รวมทั้งเหด็รา  ทีท่รงคณุคา
ทางวิชาการ 
2.3 ส่ิงมีชีวิตใตน้ํา : ตองเปนภาพที่ถายใตน้ํา ทั้งน้ําทะเลและน้ําจืด สื่อถึงความเรนลบัของโลกใตน้าํ 
2.4 ระบบนเิวศ : ถายทอดใหเห็นระบบนิเวศเฉพาะถิ่นในประเทศไทยที่มีความสวยงาม สะทอนใหเห็นสิ่งแวดลอม
และชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศนั้น และทรงคุณคาทางวิชาการ 
2.5 ภาพสะทอนมุมมองใหม : ช็อตบางช็อตเปนศิลปะ อาจนําทานไปสูจินตนาการอันกวางไกลและมุมมองใหมที่
แตกตางออกไป 
2.6 วิถีชีวิต : เผยใหเห็นความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงมีชีวิตและธรรมชาติ  อนัยากที่แยกออกจากวิถีชีวิตไทย 
กอใหเกิดความประทับใจและกระตุนจิตสํานึกอนรุักษและหวงแหนในทรพัยากรชีวภาพของไทย 
2.7 ส่ิงมีชีวิตที่ใกลสูญพันธุ (endangered species) : ภาพในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่อยูใน  IUCN Red List 
(2008) และ Thai Red list เชน ชนิดที่ใกลสูญพันธุ (Endangered), หรอืชนิดที่มีแนวโนมตอการสูญพันธุ (Vulnerable) 
เปนตน   และนอยคนนักจะไดเห็น 
 
3. หลักเกณฑการสงผลงานภาพถายดิจิตอล 
3.1 ภาพที่สงเขาประกวดตองไมเคยผานการตีพิมพ เผยแพร ทั้งบนส่ือออนไลนหรอืวาสิ่งสิ่งพิมพที่ใดมากอน และเปน
ภาพที่ไมเคยสงเขาการประกวดที่ใดมากอนทุกกรณี 
3.2 ทางกองประกวดจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากตรวจพบวาผูสงเขาประกวดนําภาพที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูอืน่หรอืองคกรใดมาสงประกวด 
3.3 เปนภาพที่ถายในประเทศไทยเทานั้น 
3.4 สงผลงานภาพถายเปนไฟลดิจิตอล ใหมีขนาดของไฟลภาพ 2,100 x 1,400 pixel ในรูปแบบของ JPEG เทานั้น  
และกําหนดคณุภาพไฟลในระดับสูงสุด 
3.5 สงภาพไดสูงสุด 10 ภาพตอหนึ่งทาน  ภาพ 1 ภาพสงประกวดไดแคเพียง 1 ประเภทเทานั้น 
3.6 ภาพที่สงเขาประกวดตองเปนภาพที่มีอายุไมเกิน 5 ปนับต้ังแตวันถายจนถึงวันสงเขาประกวด 
3.7 กรุณาถายดวยกลองดิจิตอลที่มีความละเอียดอยางนอย 8 ลาน pixel โดยตั้งกลองทีค่วามสามารถและละเอียด
สูงสุด 
3.8 ใหแตงภาพ / สีของภาพใหเรียบรอยกอนสง ทั้งนี ้ใหระวังการตกแตงภาพที่ใหสีเกินจริง  ใหคงสภาพธรรมชาติของ
วัตถุ / สิ่งของ / สิ่งมีชีวิต ใหมากที่สุด  ผูสงสามารถลบฝุน และตกแตงภาพไดพอสมควร รวมทั้งการตัดภาพบางสวน 
(cropping) หามในการรีทัชภาพ เชนการตัด subject จากไฟลหนึ่ง มาซอนกับอีกภาพ 
3.9 ถาภาพผานการคัดเลือกเขารอบสุดทาย ผูผานการคัดเลือกจะตองสง file ดังนี้ : TIFF file ขนาด 30 MB (สงทาง
แผนซีดี) 
3.10 สงวนสิทธิ์เจาหนาที่หรอืบุคลากรทุกๆ ฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการประกวดภาพถาย ไมมีสิทธิ์ในการสง
ภาพเขาประกวดในครั้งนี้ทุกกรณี 
3.11 การคัดเลือกภาพเพื่อรับรางวัลอยูที่ดุลยพินิจของกองประกวด และการตัดสินของกองประกวดและกรรมการถือให
เปนที่สิ้นสุด 
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4. การจัดทําคําอธิบายภาพ 
ไฟลภาพดิจิตอลที่สงมา กรุณาเขียนคําอธิบายภาพตางๆ เชน ชือ่ภาพ ชื่อผูถาย คําอธิบายรายละเอียดภาพ สถานที่
ถายภาพ เปนตน โดยเขียนมาตางหากในเอกสาร word พรอมระบุชื่อไฟลและคําอธิบายภาพใหตรงกัน ดังตัวอยาง
ดังนี้ 
ชื่อไฟล : 
ประเภทการประกวด : 
ชื่อภาพ : 
ชื่อผูถาย : 
สถานที่ถาย : (กรุณาระบุถึงชือ่ทองถิน่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) 
คําอธิบายรายละเอียดภาพ : (กรุณาระบุวาภาพที่ทานถาย คือสิ่งมีชีวิตใด หรือระบบนิเวศใด มีเอกลักษณ ความ
งดงาม หรือ ทรงคุณคาเพียงไร) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกลอง : กรุณาระบุรุนของกลอง เลนสที่ใชถายภาพ สปดชัตเตอร รูรับแสง และคาความไวแสง 
ชวงของเลนสที่ใช 

 
5. ลิขสิทธิ์ของภาพ 

 ภาพทุกภาพที่สงประกวด (ทั้งที่ไดรับและไมไดรับรางวัล) ยังคงเปนลขิสิทธิ์ของเจาของภาพแตเพียงผูเดียว  
โดยจะมอบสิทธินั้นใหกับโครงการ BRT (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ) ในกรณีทีโ่ครงการ BRT จะนําภาพของทานไปโฆษณาเผยแพรประชาสมัพันธในกิจกรรม
ของโครงการ BRT จัดทําของที่ระลึก จดัทําหนังสือและสิ่งพิมพรูปแบบตางๆ  รวมทั้งทํานิทรรศการภาพถายและ
กิจกรรมอืน่ๆ ที่โครงการ BRT เปนเจาของ โดยไมจําเปนตองมีคาใชจายใดๆ แกเจาของภาพ ทั้งนีใ้นการทํากิจกรรม
ตางๆ ขางตนของโครงการ BRT จะอางอิงชื่อทานเปนเจาของภาพเสมอ 
 
6. วิธีการสมัคร 

6.1   สงใบสมัครออนไลนที ่ www.biotec.or.th/brt หรือ อีเมล sukanyap@biotec.or.th (คุณสุกัญญา ประกอบ
ธรรม โทรศพัท 02-6448150-4 ตอ 513) ทั้งนี้กรณุาโทรศัพทยืนยันการสงของทานทกุครัง้ เพ่ือปองกนัการ
ผิดพลาดของอินเตอรเน็ต  

6.2    สงภาพถายดิจิตอลทางอีเมล sukanyap@biotec.or.th หากทานไมสะดวกใชการสงภาพทางอีเมล สามารถสง
ภาพถายโดยแผนซีดี พรอมใบสมัครโดยวงเล็บที่มุมซองวา “ประกวดภาพถายสุดยอดช็อตเด็ด” แลวสงมาที่ 

 
ฝายเลขานุการโครงการ BRT 

ชั้น 5 หอง 504 
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระราม 6 เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ 10400 

ทั้งนี้ หลังจากไดรับภาพของทานแลว ฝายเลขานุการฯ จะตอบกลับยืนยันการรับภาพของทานทุกครั้ง 
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7. ขั้นตอนการพจิารณา 

• รับสมัคร  ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2553 ทางเว็บไซต http://www.biotec.or.th/brt หรอืทางอเีมล 

• ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดทาย  30 มิถุนายน 2553 ทางเว็บไซต http://www.biotec.or.th/brt  และอีเมลแจง
ใหผูสมัครทราบ  

• ประกาศผลผูชนะเลิศสุดยอดช็อตเด็ด 30 กรกฎาคม 2553 ทางเว็บไซต http://www.biotec.or.th/brt และจดหมาย
แจงเปนทางการ 

 
8. รางวัล 

รางวัลสุดยอดช็อตเด็ด: 15,000 บาท 1 รางวัล พรอมโลเกยีรติยศ และประกาศนียบัตร 
รางวัลยอดเยี่ยมแตละประเภท : รางวัลละ 10,000 บาท  รวม  7 รางวัล  พรอมประกาศนียบัตร 
รางวัลชมเชยแตละประเภท : รางวัลละ  2,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
 
9. การมอบรางวัล 

 การมอบรางวัลภาพที่ไดรับรางวัลแตละประเภทจะจัดขึ้นในการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที ่
14 เดือนตุลาคม 2553 และจะนําไปจัดเปนนิทรรศการภาพถาย สุดยอดช็อตเด็ด : ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ และครบรอบ 15 ปโครงการ BRT ใน
การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14 เดือนตุลาคม 2553  
 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม และสมัครสมาชิก BRT Magazine ออนไลน ที ่http://www.biotec.or.th/brt
 
หรือติดตอ ฝายเลขานุการโครงการ BRT โทรศัพท 0-2644-8150-4 ตอ 513,  

ติดตอเรา :  ฝายเลขานุการโครงการ BRT  
73/1 ชั้น 5 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 

    โทรศัพท 02-6448150-4 ตอ 513, 552, 532, 557  โทรสาร 02-6448106  

E-mail : sukanyap@biotec.or.th 

ผูสนใจกรุณาสงใบสมัครมายังฝายเลขานุการโครงการ BRT ได ต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2553
ดาวนโหลดเอกสารที่เกี่ยวของไดที่ http://www.biotec.or.th/brt 
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