
 

โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจ าปี  2557 
ในหัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” 

 

หลักการและเหตุผล 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีพันธกิจส าคัญ

ประการหนึ่ง คือ สร้างเครือข่ายการร่วมมือทางดาราศาสตร์กับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติในการวิจัยการผลติบัณฑิต การสรา้งมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ของประเทศ พร้อม
ด้านการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน ท้ังนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และยังมีพันธะกิจท่ีส าคัญประการ
หนึ่ง คือ สร้างความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนท่ัวไป  
  และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์และกระตุน้ให้เกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ และ
กิจกรรมทางดาราศาสตร์ให้มากยิง่ขึ้น รวมทั้งเป็นการรวบรวมภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ของประเทศไทยตามสถานท่ีต่างๆมา
เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าปฏิทินของสถาบันฯประจ าปี 2557 รวมทั้งน าภาพอ่ืนๆที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดท าสื่อการ
เรียนรู้ทางดาราศาสตร์ และสมดุภาพส าหรับใช้เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ และเทคนิคการถ่ายภาพ
ทางดาราศาสตร์ให้คนไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของดาราศาสตร ์

สถาบันฯ จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจ าปี 2557 ภายใต้หัวข้อในการประกวด 
“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร”์ โดยแบ่งประเภทของภาพที่ส่งเข้าประกวด ดังนี ้ 
 1. ภาพถ่ายประเภท  Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซ,ี เนบิวลา, กระจุกดาว 
  2. ภาพถ่ายประเภทปรากฏการณท์างดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สรุิยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกัน
ของวัตถุในระบบสุรยิะ การเกิดคอนจังช่ันของวัตถุในระบบสุริยะเปน็ต้น แต่ไมร่วมถึงปรากฏการณ์การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ 
และดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผา่ เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง 
  3. ภาพถ่ายประเภทวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์  
  4. ภาพถ่ายประเภทวิวธรรมชาติกบัดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายท่ีประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถบุนท้องฟ้าท่ี
เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์  
  5. ภาพถ่ายประเภทปรากฏการณใ์นบรรยากาศโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า เมฆ การเกิดรุ้งกิน
น้ า ดวงจันทร์ทรงกลด หรือดวงอาทิตย์ทรงกลด  
 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจหลักการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ 
 2.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทย 
 3.  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนกัทางด้านดาราศาสตร์และกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ และ
กิจกรรมทางดาราศาสตร์ให้มากยิง่ขึ้น 
 4.  เพื่อน าภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดท าปฏิทินของสถาบันฯประจ าปี 2557 และน าภาพอ่ืนๆที่ส่งเข้า
ประกวดมาใช้ในการจัดท าสื่อโฆษณาของสถาบันฯต่อไป  
 5.  เพื่อน าภาพถ่ายท่ีส่งเข้าประกวดมาจัดท าเป็นสมุดภาพส าหรับใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธภ์าพถ่ายทางดารา
ศาสตร์ และเทคนิคการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ให้คนไทยได้เล็งเหน็ความส าคญัของดาราศาสตร์ 
 7.  เพื่อน าไปจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2557 
 



 

เงื่อนไขในการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจ าปี  2557 
ในหัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” 

 
1.  ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปไม่จ ากดัเพศและอาย ุ
 
2. เง่ือนไขประเภทภาพถ่าย 

2.1 ประเภทภาพถ่าย  Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซ,ี เนบิวลา, กระจุกดาว 
2.2 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณส์ุริยุปราคา จันทรปุราคา ฝนดาวตก  การบัง

กันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกดิคอนจังช่ันของวัตถุในระบบสุริยะ แต่ไมร่วมถึงปรากฏการณ์การขึน้-ตกของดวงอาทิตย์ และ
ดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกดิ
รุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้) 

2.3 ประเภทภาพถ่ายวตัถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์ 
2.4 ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาตกิับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายท่ีประกอบด้วยวัตถุบนพ้ืนโลกกับวัตถบุนท้องฟ้าท่ี

เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุง้ 
 2.5 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกดิ
รุ้งกินน้ า ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรอืดวงจันทร์ทรงกลด  
 

3. กติกาการส่งภาพเข้าประกวด 
 3.1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเปน็ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับทางด้านดาราศาสตร ์
      ประเภทภาพถ่าย Digital 

- ถ่ายด้วยกล้อง Digital SLR (Single Lens Reflect) หรืออุปกรณท์างดาราศาสตร์อื่นๆ เช่น CCD 
- ขนาดของภาพสามารถขยายเปน็ภาพสีหรือขาวด า โดยมีความกว้างด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ ากว่า 6 นิ้ว และ 
ไม่เกิน18 นิ้ว และอัดภาพส่ง 
- ภาพถ่ายทุกภาพต้องเขียนวิธีการ เทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image 
processing)  (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
- ส่งมอบภาพสีหรือขาวด า จ านวน 2 ชุด พร้อมแนบไฟล์ Digital File ที่มีคุณสมบัติทีส่ามารถน าไปอัด
ขยายภาพ เพิ่มได้ ไม่จ ากัด pixel รวมทั้งรายละเอียดภาพถ่ายในรูปแบบ Microsoft word โดยบันทึกลง
บนแผ่น CD หรือ DVD 

 

     ประเภทภาพฟิล์ม 
- ให้สแกนภาพจากฟิล์มใหเ้ป็น Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถน าไปอัดขนาดภาพได้ ไมจ่ ากัด pixel 
- ขนาดของภาพสามารถขยายเปน็ภาพสีหรือขาวด า โดยมีความกว้างด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ ากว่า 6 นิ้ว และ 
ไม่เกิน 18 นิ้ว และอัดภาพ 
- ภาพถ่ายทุกภาพต้องเขียนวิธีการ เทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image  
processing)  (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 



 

- ส่งมอบภาพสีหรือขาวด า จ านวน 2 ชุด พร้อมแนบไฟล์ Digital File ที่มีคุณสมบัติทีส่ามารถน าไปอัด
ขยายภาพ เพิ่มได้ ไม่จ ากัด pixel รวมทั้งรายละเอียดภาพถ่ายในรูปแบบ Microsoft word โดยบันทึกลง
บนแผ่น CD หรือ DVD 

 3.2 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ทุกประเภทไม่จ ากัดจ านวน 
 3.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมากกว่า 1 ภาพในประเภทเดียวกัน มีสิทธ์ิได้รับเฉพาะรางวัลสูงสุดเท่าน้ัน 

3.4 ผูส้่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายท่ีเก็บไว้ในอดีตเข้าประกวดได้ 
3.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดใหส้่งภาพพร้อมใบสมัครตามแนบท่ีสถาบนัฯก าหนด ใบสมัคร 1 ฉบับต่อ 1 ภาพถ่าย 
3.6 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้น าผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด 

 

4. รางวัลประกวดการถ่ายภาพรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย 
 

    4.1 ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects 
         ล าดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโลเ่กียรตยิศจากฯพณฯ  รางวัลละ 15,000 บาท 
                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เกต็ติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากดั  
        ล าดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  พร้อมเกียรติบัตร    รางวัลละ 10,000 บาท 
        ล าดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2  พร้อมเกียรติบัตร    รางวัลละ 5,000 บาท 
        ล าดับที่ 4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกยีรติบตัร     รางวัลละ 2,000 บาท  

 

    4.2 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 
         ล าดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโลเ่กียรตยิศจากฯพณฯ  รางวัลละ 15,000 บาท 
                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เกต็ติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากดั    
        ล าดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  พร้อมเกียรติบัตร    รางวัลละ 10,000 บาท 
        ล าดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2  พร้อมเกียรติบัตร    รางวัลละ 5,000 บาท 
        ล าดับที่ 4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกยีรติบตัร     รางวัลละ 2,000 บาท  

 

   4.3 ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ 
         ล าดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโลเ่กียรตยิศจากฯพณฯ  รางวัลละ 15,000 บาท 
                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เกต็ติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากดั    
        ล าดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  พร้อมเกียรติบัตร    รางวัลละ 10,000 บาท 
        ล าดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2  พร้อมเกียรติบัตร    รางวัลละ 5,000 บาท 
        ล าดับที่ 4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกยีรติบตัร     รางวัลละ 2,000 บาท  

 

    4.4 ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ 
         ล าดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโลเ่กียรตยิศจากฯพณฯ  รางวัลละ 15,000 บาท 
                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                        และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เกต็ติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากดั    
         ล าดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  พร้อมเกียรติบัตร    รางวัลละ 10,000 บาท 



 

         ล าดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2  พร้อมเกียรติบัตร    รางวัลละ 5,000 บาท 
         ล าดับที่ 4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกยีรติบตัร     รางวัลละ 2,000 บาท  
   4.5 ประเภทปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลก 
         ล าดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโลเ่กียรตยิศจากฯพณฯ  รางวัลละ 15,000 บาท 
                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                        และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เกต็ติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากดั    
         ล าดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  พร้อมเกียรติบัตร    รางวัลละ 10,000 บาท 
         ล าดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2  พร้อมเกียรติบัตร    รางวัลละ 5,000 บาท 
         ล าดับที่ 4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกยีรติบตัร     รางวัลละ 2,000 บาท  
 

5. วิธีการส่งภาพเข้าประกวด 
    5.1 ส่งด้วยตัวเองได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน 3 อาคาร
เชยีงใหม่ศิริพานิช เลขท่ี 191 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สามารถส่งภาพเข้ารว่มประกวดไดต้ั้งแต่บัดนี้ 
ถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
           หมายเลขโทรศัพท์  0-5322-5569 
           หมายเลขโทรสาร  0-5322-5524 
            5.2 ส่งทางไปรษณยี์โดยวงเล็บมุมซองว่า  โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจ าปี 2557 “มหัศจรรย์
ภาพถ่ายดาราศาสตร”์ ตามที่อยู่ขา้งต้น 
 5.3 สถาบันฯจะเปดิรับภาพถ่ายเขา้ร่วมประกวด ตั้งแต่บดันี้ถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ใบสมัคร 
 

โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจ าปี 2557 
“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” 

 

รายละเอียดผู้เข้าประกวด (Contact Information) 
 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ โปรดระบุ)......................................................................................................นามสกุล............................................................................................................             
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ท างาน............................................................................................................ ....................................................................................................... .......................... 
 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................................. 
 

อาชีพ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                
โทรศัพท.์...................................................................................โทรสาร................................................................................................มือถือ...................................................................................................... 
E-mail............................................................................................................................. ........................Web page.............................................................................................................................................. 
 

รายละเอียดภาพถ่าย(Image Information) 
 

ชื่อภาพถ่าย (Object's Name or Designation).............................................................................................................................................................................. ............................  
 

............................................................................................................................. ...................................................................................................... ....................................................................................................................... 
ว/ด/ป ที่ถ่ายภาพ......................................................................................................................................................... 

เวลา........................................................................................................................................................                   
สถานที ่(Observing Location)................................................................................................................................................ ..........................................................................................................  
สภาพท้องฟ้า (Sky Conditions)............................................................................................................................. ........................................................................................................................... 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ (กลอ้งดิจิตอล, กล้องโทรทรรศน์, ซีซีดี, เลนส)์ (Telescope or Lens Used) 
 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ............................................................ 
 

.................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .......................... 
 

ขนาดหน้ากล้อง (Aperture) ................................................................................................................................................................................................................. .................................................. 
กล้องถ่ายภาพ (Camera)............................................................................................................................. ................................................................................................................................................ 
เวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพ (Exposure Time/ Shutter speed)..................................................................................................................... ............................................. 
ความยาวโฟกัส (Focal Length) ..................................................................................................................................................................................................................................................... 
อัตราส่วนทางยาวโฟกัส (Focal Ratio) ..................................................................................................................................................................................................................................... 
ความไวแสง (ISO) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ฟิลเตอร์ (Filter).................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....................................................... 
ฟิล์ม (Film) ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................ 
 

 
 
 

          ลงช่ือ......................................................................................................................................  
                                                                                        (.........................................................................................................................................) 



 

เทคนิคการถ่ายภาพ (Special Techniques Used)................................................................................................ ................................................................................................ 
 

............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................  
     

............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ...............................       
 

............................................................................................................................. .................................................................................................. .........................................................................................................................  
     

............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ...........................................................................................                                                                             
                                    
ค าบรรยายภาพถ่าย (Other Comments or Description)............................................................................................................................. ........................................... 
 

............................................................................................................................. ................................................................................................. ..........................................................................................................................  
     

............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................ 
     

.............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................. 
     

............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................... ........................                                                                             
                                    
 
 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมใหส้ถาบันฯเผยแพรภ่าพถ่าย รวมถึงยินยอมให้สถาบันฯน าภาพถ่ายออกใช้ได้ โดยไม่
ถือเป็นการกระทบสิทธ์ิที่เกี่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ประการใด ทั้งนี้ในการเผยแพร่หรือการใช้
ภาพถ่าย สถาบันฯจะระบุชื่อผู้ถ่ายภาพในภาพถ่ายทุกครั้ง 
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นท่ีสิ้นสดุ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไมม่ีสิทธ์ิอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดภาพใดไม่ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของสถาบันฯ และ/หรือท่ีคณะกรรมการ
ตัดสินก าหนดจะถูกตัดสิทธ์ิทันท ี
 4. ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และคณะกรรมการตัดสิน ไมม่ีสิทธ์ิส่งภาพผลงานเข้าประกวด 

5. ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดทุกช้ินตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยสถาบันฯไม่ต้องส่งคืนให้
ผู้ส่งภาพเขา้ประกวดแต่อย่างใด 

 
 

 
 

          ลงช่ือ......................................................................................................................................  
                                                                                        (.........................................................................................................................................) 
 


